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“Dulu pas mau menonton Maradona melawan Jerman di Saat akan memasuki ruangan yang dipergunakan untuk mereka mengukurnya. Bahkan ada satu kalimat lucu dari era 

Piala Dunia 1990 yang ditayangkan TVRI, sejak sore hari menjahit baju ada suara samar – samar yang kami dengar. radio, “bola ditendang dengan kerasnya bung, bola 
rumah sudah ramai, pada nyiapin aki untuk nyalain tivi yang “Bola diterima oleh Modestus Setiawan, bola langsung melambung tinggi di atas mistar, nampaknya akan 
mau digunain nonton di halaman rumah,” ujar Ayah kepada diberikan kepada Rochi Puttiray yang berada di sebelah kiri mengganggu penerbangan domestik ini bung!” Kalimat – 
saya saat kami jogging di suatu minggu pagi. bung! Utak atik Rochi, masih Rochi, umpan ke tengah, ada kalimat konyol tapi menggelikan seperti itu sering anda dengar 

Rumah kami berada di sebuah desa kecil di timur Mardiansyah di sana, bam! Sayang sekali bung tembakan kaki jika mendengarkan radio yang memandu jalannya 
Salatiga. Listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru kanan Mardiansyah melenceng beberapa centi saja di sebelah pertandingan sepak bola. Tetapi, itu semua ciri khas radio dan 
masuk pada tahun 1993. Meskipun tiga tahun sebelumnya kanan gawang!” itulah yang kini dirindukan pecintanya.
sudah ada Perusahaan Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tapi jatah “Itu radio RRI Solo. Persijatim Solo FC lagi tanding di 
100 watt tiap rumah hanya cukup untuk penerangan dan juga Manahan. Beginilah mas kalau lagi banyak orderan, kami tak “Bola yang jauh melebar dibilang tipis 
biayanya amat mahal. sempat nonton langsung di sana. Lumayanlah bisa dengerin 

beberapa centimeter saja di sebelah Jadilah setiap ingin menonton sepak bola perlu radio sambil bekerja. Asyik juga dengar penyiarnya heboh 
gawang.”menyiapkan aki. Tak semua rumah bisa menyediakannya jadi begitu,” jelas salah seorang penjahit pada kami menjelaskan 

orang – orang di kampung kami biasa menonton bersama di apa yang sedang mereka dengarkan.
balai desa atau di rumah salah seorang yang memiliki fasilitas. Sebelum ada televisi nasional yang rutin menyiarkan Zaman kini telah berganti. Kisah ayah saya dan penjahit 
Tradisi nonton bareng ini justru bisa membuat masyarakat sepak bola Indonesia, radio adalah salah satu media yang di konveksi bola di Solo sulit kita jumpai saat ini walaupun tak 
guyup dan dekat. populer untuk mengetahui perkembangan sepak bola. Ciri sepenuhnya hilang. Inilah saat di mana yang oleh Alvin Toffler 

Cerita lain saya alami pada awal millenium baru. Saya khas radio jelas pada laporan pandangan mata sang penyiar. disebut sebagai era ketiga dalam The Third Wave.
yang saat itu baru kelas empat SD bersama teman – teman Gayanya bombastis, lebih mengagetkan daripada teriakan Gelombang pertama dari the third wave adalah saat 
ingin membuat kostum sepak bola untuk tim tarkam kami. “JEGER!” Binder Singh dan terkesan lebay. ekonomi berbasis pertanian. Kedua, gelombang revolusi 
Berangkatlah saya dan kakak saya ke salah satu konveksi di Bola yang jauh melebar dibilang tipis beberapa industri. Dan yang saat ini adalah era ketiga, yakni gelombang 
Solo yang biasa menerima pesanan kostum bola. centimeter saja di sebelah gawang. Padahal tak mungkin juga ekonomi informasi yang ditandai dengan meningkatkanya 

oleh: Sirajudin Hasbimenikmati sepak bola

source: tim92.co.uk
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kualitas teknologi yang ditemukan oleh peradaban manusia. menyukai klub yang sama. Jika anda memiliki akun twitter dan Jika merujuk pada definisinya Hooligan yaitu fans bola 
Globalisasi yang membawa perkembangan teknologi ingin bergabung dengan komunitas klub kesayangan hampir yang brutal ketika tim idolanya kalah atau Ultras sebagai 

komunikasi dan informasi sedikit banyak telah mempengaruhi semuanya tersedia. Sebut saja @UtdIndonesia, suporter yang menyanyikan yel-yel sepanjang pertandingan 
gaya kita dalam menikmati sepak bola. Era digital seperti @JCIndonesia, @RomaIndonesia, @ChelseaIndo, dengan sesekali menyalakan red flare jelas fans twitter itu 
sekarang ini memudahkan kita untuk memperoleh berbagai @IndoSpurs, dan masih banyak lagi. Bahkan belakangan bukan bagian dari keduanya. Tetapi, inilah implikasi dari 
macam informasi yang kita inginkan. semakin banyak akun fanbase pemain, mulai dari sosok perubahan zaman dan anda tak bisa menahan ataupun 

Televisi nasional kita berlomba – lomba menghadirkan legendaris Steven Gerrard dengan akun @IndoStevieG mempersalahkan mereka mentah – mentah.
berbagai liga Eropa dan event internasional sepak bola hingga pemain kemarin sore Ryan Bertrand dalam akun 
kehadapan kita secara gratis. Jika anda masih belum puas, @IndoRyanBertrand. “Sayangnya perkembangan teknologi 
anda cukup menyalakan laptop beserta internet dan anda bisa Sayangnya perkembangan teknologi tak selalu 

tak selalu mendekatkan sesama fans.”menyelami ribuan informasi mengenai sepak bola. Menonton mendekatkan sesama fans. Twitter bisa menjembatani 
pertandingan pun bisa anda lakukan dengan streaming di permusuhan antar dua kubu yang berbeda. Satu fans 

So, ketika ditanya jenis fans seperti apakah mereka ? internet. Manchester United bisa dengan mudah melakukan twitwar 
Maka, saya lebih suka menyebut fans ini sebagai suporter Budaya nonton bareng (nobar) semakin ramai kita dengan fans Arsenal di timeline Twitter. Satu yang memicu 
“Couch Potato”. Couch Potato adalah sebutan bagi mereka jumpai. Berbagai perkumpulan fans semakin banyak muncul. twitwar akan mempengaruhi pengguna lain untuk ikut terlibat 
yang menonton tim kesayangannya bertanding melalui televisi Internet telah mendekatkan mereka dengan klub favorit. dalam twitwar.
bersama keluarga dan teman sembari menikmati snack. Serta Apapun yang berkaitan dengan klub kesayangan dengan Jika sudah begitu, mereka yang twitwar ini dan merasa 
sibuk ngetwit ketika ada momen bagus yang terjadi dalam mudah bisa diperoleh. tahu segala informasi tentang klub kesayangannya serta merta 
pertandingan. Cara seperti inilah yang paling banyak dilakukan Social media seperti facebook dan twitter semakin mencap dirinya sendiri sebagai Hooligan atau Ultras yang siap 
fans saat ini karena memang yang paling nyaman untuk mendekatkan fans sepak bola dengan orang yang juga membela klubnya kapanpun mereka mau.
menikmati pertandingan sepak bola.

didn’t know who they are? you should be american...
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Mungkin ada yang tidak suka atau bahkan Muhammad Fajri di Serafin Pastry, Yogyakarta. Semuanya pemuda pecinta sepak bola yang mencoba sedikit 
tersinggung dengan saya, tetapi itu jelas hak anda. Seperti pecinta bola, obrolannya pun tak jauh seputar sepak bola. berkreasi. Mohon maklum jika ada salah dalam proses kami 
halnya negeri ini, sepak bola pun demokratis. Kita boleh Tetapi, berawal dari obrolan ringan itu kami berkolaborasi berkarya. Semoga anda menikmati dan mari kita bersama – 
berbicara, menulis, dan menikmati sepak bola dengan cara dalam project menarik. Tak lupa kami mengajak pula rekan sama menikmati sepak bola. 
apa yang kita pilih, bukan begitu ? kami, Aditya Nugroho, football pundit wanna be dari Jakarta 

Dan saya memilih untuk menikmati sepak bola yang ahli soal finance sepak bola. Sirajudin Hasbi
seperti layaknya Couch Potato saat menonton sepak bola Kami bersama – sama mengembangkan blog Self-proclaimed Editor in Chief First Edition of Football 
Eropa, sembari sesekali datang ke stadion Maguwoharjo, Football Fandom dan membuat E-magz Football Fandom Fandom
Mandala Krida, Manahan, maupun lapangan di desa untuk yang edisi perdananya hadir ke hadapan anda ini. Lagi – 
menikmati atmosfir sepak bola lokal berkelas “profesional” lagi, ternyata benar kata Alvin Toffler, gelombang ketiga dari 
ataupun sekadar pertandingan antar kampung, serta The Third Wave diikuti dengan gelombang ekonomi kreatif 
menulis untuk memenuhi hasrat saya pada sepak bola. yang berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. Kami 

Beruntung suatu sore di hari minggu bulan Agustus sebentar lagi mungkin akan jadi bagian dari gelombang 
itu saya bertemu dengan Yoga Cholandha, Dinar ekonomi kreatif ini.
Pratamaaji, Adityo Gayuh, Galih Satrio, dan Arsyad Yang perlu anda tahu, kami hanyalah sekumpulan 
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DIE HARD FANS 2.0

recent tweet

username  

bio
born as [pick a fans club name] 

@[your-name]+[your club year of birth] 

location
your club training center

website
fan-base forum

take a photo with jersey

match’s  live tweet

RT latest info / trivia about your club

discuss about your club strategy/finance

“tweet-war” with other fans

#FANDOM

how to be



the match of the century

#FANDOM

"Tenang saja, kita akan baik-baik saja di sana. 
Mereka tidak punya perlengkapan yang memadai.” 
Billy Wringt - the captain of England 

oleh: Yoga Cholandha

photo source: thefa.com
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Rabu, 25 November 1953. Langit kota London tampak di sudut-sudut kota dan di tempat-tempat seperti restoran untuk 
berwarna kelabu, pertanda musim dingin Inggris yang kejam sudah membantu menyiarkan pertandingan akbar ini. Ya, baik Inggris 
kembali datang. Tepat sebulan sebelum Natal ketika ibukota Inggris maupun Hungaria, semuanya mengantisipasi pertandingan ini 
ini kedatangan tamu dari Eropa Tengah. Tim sepakbola Hungaria dengan kewaspadaan dan antusiasme penuh.
yang belum terkalahkan selama tiga tahun datang memenuhi Pertandingan ini amat krusial bagi kedua negara dan bagi 
undangan sang empunya sepakbola. Katedral agung sepakbola sepakbola secara keseluruhan. Ketika peluit panjang ditiupkan di 
Inggris, Wembley disiapkan untuk menyambut tamu-tamu Wembley nanti, pertanyaan besar tentang tim manakah yang 
tersebut. terbaik di dunia akan segera terjawab. Lebih dari itu, pertandingan 

Euforia merebak luas di Inggris dan seantero Eropa. Di ini adalah laga di mana kekuatan sepakbola tua nan konservatif 
pertandingan ini, bertemulah dua tim penyandang predikat "Tidak bertemu dengan kekuatan sepakbola revolusioner.
Terkalahkan" meski dengan kondisi berbeda. Hungaria merupakan Tim Inggris dilatih oleh Walter Winterbottom, orang yang 
fenomena baru kala itu. Mereka adalah juara Olimpiade Helsinki juga merangkap jabatan sebagai Direktur Kepelatihan FA. Inggris 
1952 dan ya, belum terkalahkan sejak musim semi 1950. memang layak jumawa. Skuad mereka dihuni nama-nama besar 
Sementara itu, Inggris masih mampu menjaga kesucian tanah dan legendaris seperti Sir Stanley Matthews, Sir Alf Ramsey, Stan 
Britania. Sejak 1863, belum ada tim dari luar tanah Britania yang Mortensen, si pemain termahal Britania Jackie Sewell, dan kapten 
mampu memenangkan pertandingan melawan Inggris jika Billy Wright yang disebut-sebut sebagai defender terbaik dunia 
bermain di tanah Britania. saat itu. Sayang sekali ketika itu nama Tom Finney tidak masuk ke 

dalam skuad yang dipanggil oleh Komite Seleksi FA.
Winterbottom dan Inggris masih sangat bangga dengan  “Sejak 1863, belum ada tim dari luar tanah 

keagungan tradisi sepakbolanya. Tim ini mengusung formasi W-M 
B r i ta n i a  y a n g  m a m p u  m e m e n a n g ka n  atau 3-2-2-3 hasil kreasi Herbert Chapman. Formasi ini membagi 
pertandingan melawan Inggris jika bermain di secara jelas bagian pertahanan dan penyerangan. Inggris sangat 

percaya dengan kemampuan dan reputasi mereka. Menurut tanah Britania.”
mereka, sebagai negara penemu sepakbola modern, mereka pasti 
memiliki kemampuan teknin dan taktik yang jauh mengungguli Sementara di London langit kelabu dan awan tebal menjadi 
negara-negara lain.latar belakang pertandingan, di Hungaria, nyaris seluruh warga 

Sementara itu, Hungaria dilatih oleh Gusztav Sebes yang memfokuskan energinya untuk menyimak pertandingan ini lewat 
ketika itu juga menjabat sebagai Deputi Menteri Olahraga. Sebes siaran radio. Gyorgy Szepesi, komentator olahraga legendaris 
adalah mantan pekerja Renault dan ketua serikat pekerja di Hungaria memandu rakyat Hungaria untuk mengikuti 
Budapest. Ia mulai melatih Hungaria sejak tahun 1948.   Dibawah pertandingan yang ia sebut "The Match of The Century". Ia 
asuhannya, Hungaria dihuni oleh pemain-pemain yang kelak akan memandu diskusi mulai dari cuaca di Inggris, bola yang dipakai, 
menjadi nama-nama legendaris. Sebut saja nama Ferenc Puskas, sampai komparasi head-to-head antarpemain kedua tim.
Sandor Kocsis, Nandor Hidegkuti, Jozsef Bozski, Sandor Czibor, dan Nyaris seluruh rakyat Hungaria berusaha untuk mencari 
Gyula Gorsics.sumber suara radio. Loudspeaker-loudspeaker besar ditempatkan 

Tim ini mengusung pola revolusioner 4-2-4 yang nantinya source: footysphere's flickr
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akan digunakan pula dan disempurnakan oleh tim Kapten Billy Wright sempat berkata kepada 
Brazil 1958. Puskas dan Kocsis menjadi ujung Stan Mortensen, "Tenang saja, kita akan baik-baik 
tombak dengan disokong Hidegkuti di belakangnya. saja di sana. Mereka tidak punya perlengkapan yang 
Kelebihan utama tim Hungaria sebetulnya tidak memadai."
terletak pada formasi apa yang mereka mainkan, Peluit tanda dimulainya pertandingan pun 
melainkan filosofi mana yang mereka gunakan dibunyikan. Pertahanan Inggris langsung dibuat 
untuk menjalankan formasi tersebut. kocar-kacir dengan pergerakan pemain Hungaria 

Dua dekade sebelum Belanda di bawah yang bagaikan badai. Umpan-umpan menyilang 
Rinus Michels mengguncang jagad persepakbolaan para pemain Hungaria membuat panik pertahanan 
dengan Total Football-nya, tim Hungaria sebetulnya Inggris. Belum sampai dua menit, Hungaria sudah 
sudah memperkenalkannya terlebih dahulu filosofi unggul lewat sepakan Nandor Hidegkuti. Hidegkuti 
bermain ini. Pergerakan pemain dibuat benar-benar sukses mengelabui pemain yang ditugaskan 
mengalir. Tidak ada satu pemain yang selalu berada m e n j a ga nya ,  H a r r y  J o h n sto n e  s e b e l u m  
di posisinya. Mereka selalu bergerak dan mengisi menaklukkan kiper Gil Merrick.
posisi yang ketika itu sedang dibutuhkan oleh tim. 
Inilah yang dinamakan Gusztav Sebes sebagai “para pemain Inggris ternyata 
Socialist Football. Sepakbola yang dimainkan secara 

lebih fokus kepada peralatan tim egaliter di mana siapa saja bisa menjadi apa saja.
Hungaria yang standarnya jauh di Sebelum bertolak ke London, tim Hungaria 

sempat memainkan satu laga ujicoba. Ketika itu bawah milik mereka”
mereka ditahan imbang 2-2 oleh Swedia di 
Budapest. Satu hal yang menjadi pembeda antara 
Walter Winterbottom dan pelatih Swedia asal 
Inggris, George Raynor. Raynor sukses membaca Inggris membalas 11 menit kemudian lewat 
kunci permainan Hungaria, yakni pergerakan striker mereka, Jackie Sewell yang menerima umpan 
Nandor Hidegkuti yang sangat dinamis. matang Stan Mortensen. Tetapi, seperti kata jurnalis 

Pertandingan pun segera dimulai. 105.000 senior Brian Glanville, ini adalah harapan semu 
penonton sudah memadati Wembley hari itu. Ketika karena di babak pertama, Hungaria sanggup 
sesi pemanasan berlangsung, pertanda buruk bagi menambah tiga gol lagi lewat dua gol Ferenc Puskas 
Inggris mulai terlihat. Juggling bola yang dilakukan di menit 24 dan 27 setelah Hidegkuti menggandakan 
Ferenc Puskas seharusnya sudah mampu menjadi keunggulan di menit 20. Stan Mortensen 
tanda bahaya bagi Inggris, tetapi para pemain memperkecil ketertinggalan di menit ke 38 lewat 
Inggris ternyata lebih fokus kepada peralatan tim aksi individualnya. Babak pertama selesai dan papan 
Hungaria yang standarnya jauh di bawah milik skor di Wembley menunjukkan skor 4-2 untuk 
mereka. keunggulan sang tamu. 

 source: 4dfoot.com

 source: iffhs.de

 source: thefullwiki.org  source: whoateallthepies.tv
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Di babak kedua, keadaan tidak berubah. ini menunjukkan usangnya taktik dan filosofi 
Hungaria kembali  mengacak-acak skema persepakbolaan Inggris. Walter Winterbottom 
konservatif Inggris dengan permainan Abad 21 nya. sendiri lah yang kemudian menginisiasi revolusi 
Jozsef Bozsik mencetak gol kelima Hungaria di menit taktik sepakbola Inggris di tahun-tahun berikutnya.
ke-50. Tiga menit kemudian, Nandor Hidegkuti The Match of The Century adalah sebuah 
mentahbiskan dirinya sebagai man of the match momen bersejarah yang layak ditempatkan di altar 
dengan mencetak hat-trick lewat tendangan voli. keagungan sejarah sepakbola. Pertandingan ini 
Gol penutup pertandingan kemudian ditutup lewat layak disejajarkan dengan pertandingan-
penalti Alf Ramsey usai George Robb dijatuhkan pertandingan besar lain. 25 November 1953 akan 
Gyorgy Grosics di kotak 16 besar. selalu dikenang sebagai hari di mana The Mighty 

Magyars meruntuhkan kesucian Stadion Wembley 
yang agung. Cerita tentang tim yang kelak akan 

“pertandingan ini menunjukkan terpecah belah oleh Revolusi Hungaria ini tidak akan 
usangnya takt ik  dan f i losof i  pernah bisa dilepaskan dari momen ini, seperti 

halnya mereka tidak bisa dilepaskan dari bayang-persepakbolaan Inggris” Bobby 
bayang kegagalan di Piala Dunia 1954.

Robson

Skor 6-3. Inggris tidak hanya kalah, tetapi 
mereka benar-benar seperti diajari bermain 
sepakbola. Hungaria mencatatkan 35 tendangan, 
sementara Inggris hanya 5. Jack Sewell dalam 
wawancaranya bersama BBC menceritakan bahwa 
Inggris tidak tampil buruk, tetapi Hungaria memang 
luar biasa dan tidak bisa ditandingi. Harry Johnston 
menambahkan juga bahwa ia benar-benar 
dipermainkan oleh Hidegkuti dan ia merasa sangat 
bodoh hari itu.

Pertandingan yang lebih layak disebut 
s e b a ga i  c o a c h i n g  c l i n i c  i n i  m e n g u b a h  
persepakbolaan Inggris selamanya. Sir Bobby 
Robson yang ketika itu masih remaja dan hadir di 
tribun menceritakan bahwa Hungaria memainkan 
sepakbola yang belum pernah dilihat sebelumnya. 
Sir Bobby menambahkan juga bahwa pertandingan 
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Diantara Prestasi dan EfisiensiINTERNAZIONALE MILANO

above the sky Antonio?

header’s image source : online-news.it

source : online-news.it

oleh : Aditya Nugroho

Ada yang berubah dari Internazionale Milan. Tidak seperti Berbekal gelar juara kompetisi Next-Gen, Stramaccioni 2009/2010, Inter menjalankan praktek transfer pemain dengan 
musim-musim sebelumnya, mereka memulai kampanye musim melatih tim senior. Strama memang tidak berhasil membawa cermat secara finansial, walaupun jeblok jika dilihat dari 
ini tanpa hingar bingar dan sorotan media yang berlebihan. Inter mendarat di zona Liga Champions musim lalu, namun kacamata regenerasi pemain. Di musim treble tersebut, Inter 

Tengok saja prestasi mereka setelah meraih gelar treble Moratti dan juga direktur klub, Ernesto Paolilo tetap membeli Wesley Sneijder (15 juta euro), Lucio (7 juta), Samuel 
winners. Setelah masa keemasan era Jose Mourinho tersebut, mempercayainya. Paolilo bahkan berkomentar bahwa ketelitian Eto'o dan Diego Milito (15 juta) yang kelak menjadi tulang 
praktis prestasi Inter terbilang menurun dan sempat berganti dan gaya kerja keras Strama mengingatkannya pada sosok punggung tim. Mereka mampu mendatangkan semua pemain itu 
pelatih hingga empat kali dalam dua musim sebelum Andrea Mourinho. Strategi menyerang Strama juga sangat dominan setelah menjual serangkaian pemain mahalnya seperti Zlatan 
Stramaccioni didaulat memimpin tim yang bermarkas di Stadion terlihat terutama di kemenangan 4-2 atas rival sekota AC Milan di Ibrahimovic (40 juta plus Eto'o) dan Robert Acquafresca (15 juta).
Giuseppe Meazza ini. derby Milano pertamanya. Pertandingan yang menunjukkan Mereka memenangi treble dengan skuad yang cukup uzur. 

Andrea Stramaccioni, memiliki kombinasi kesamaan kualitasnya sebagai pelatih di mana saat itu Inter tampil dominan Tuntutan regenerasi membuat klub milik Massimo Moratti ini 
antara Jose Mourinho dan Andre Villas-Boas serta Pep Guardiola. dan menyerang sepanjang pertandingan untuk kemudian sempat mengalami kemunduran dari sisi prestasi. Mereka lantas 
Dengan Mou dan AVB, Stramaccioni sama-sama memiliki karir memastikan gelar juara liga lepas dari genggaman Rossoneri. membeli dua pemain yang kelak masih kurang kontribusinya 
pendek yang tidak sukses sebagai pemain. Sementara dengan Absennya mereka dari kompetisi Liga Champions seperti Gianpaolo Pazzini (18 juta - sekarang ke Milan) dan Andrea 
Pep, pelatih berusia 36 tahun ini sama-sama mengawali karir di memaksa manajemen mengerem nafsu berbelanja mereka. Tidak Ranocchia (18 juta) atau pemain-pemain yang masih butuh 
tim juniornya sebelum dipercaya menukangi tim senior. banyak yang mungkin memperhatikan bahwa sejak musim pembuktian seperti Coutinho (7 juta). Mourinho memang 
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menginggalkan cerita kesuksesan, namun dia juga meninggalkan gap Samir Hadanovic (6 juta), Freddy Guarin (11 juta), dan Alvaro Perreira menyangkut masalah finansial mereka. Klub Italia pada umumnya 
regenerasi yang besar. Telatnya regenerasi ini akhirnya memaksa (10 juta) setelah menjual Pazzini (12,5 juta), Luc Castaignos (6 juta), memang tidak menjalankan bisnis yang baik. Biaya mereka tinggi, 
Rafa Benitez dan Claudio Ranieri tidak mampu mereguk kesuksesan Goran Pandev (7,5 juta) dan Davide Faraoni (3 juta). Sekilas namun pendapatan mereka rendah karena berbagai faktor diluar 
layaknya Mourinho, belum lagi kepindahan Mou ke Real Madrid merupakan pergerakan yang lumayan, namun tidak bagus jika kita sepak bola. Publik Italia cukup terpukul oleh skandal-skandal 
menimbulkan “post-Mourinho syndrome” bagi sederet pemain melihatnya dari sudut pandang regenerasi. pengaturan skor dan judi, dan mereka juga gagal bersaing dengan 
Nerazzuri. Peremajaan tim yang coba dikampanyekan Stramaccioni Prancis untuk menjadi tuan rumah Euro 2016. Kegagalan ini 

Inter lalu melakukan transfer flop seperti Diego Forlan dan malah seperti menunjukkan fakta yang terbalik. Mindset kesuksesan membuat rencana perbaikan infrastruktur berupa stadion-stadion di 
Mauro Zarate, juga transfer mahal pemain yang belum terbukti instan dari para petinggi yang mereka lakukan tidak jauh beda Italia gagal total. Penginjeksian semangat turnamen terhadap sepak 
seperti Alvarez (12 juta). Namun dari sisi finansial, mereka tetap dengan era Mourinho. Samuele Longo yang semula diproyeksikan bola juga turut gagal.
meraih surplus berkat penjualan pemain seperti Mario Balotelli (22 untuk menjadi deputi Diego Milito malah disekolahkan ke Espanyol, 
juta), Samuel Eto'o (27 juta), Thiago Motta (11,5 juta) dan Davide akibatnya Inter hanya punya seorang prima punta dalam diri “Bagaimana mungkin klub bisa beroperasi dengan angka 
Santon (5,6 juta). Penjualan Balotelli dan Santon dianggap blunder “Stallone”. Regenerasi setengah hati juga mereka tunjukkan dengan kerugian yang jika diakumulasi enam tahun adalah senilai nyaris 
oleh banyak pihak mengingat talenta besar mereka, namun Paolilo tidak mempermanenkan Andrea Poli, gelandang potensial yang 700 juta euro? “
berkilah bahwa Inter memerlukan regenerasi di sektor bek tengah, seharusnya akan menjadi tulang punggung tim dalam beberapa 
dimana Rannochia didatangkan sebagai jawaban. musim kedepan. Inter kemudian malah menarik gelandang berusia Cukup bisa dimengerti karena Inter memang mengalami tren 

Bagaimana dengan musim ini? Mereka berhasil  31 tahun, Gaby Mundigayi dan gelandang Napoli, Walter Gargano. kerugian yang sangat tinggi dalam lima tahun kebelakang. Over-
mendatangkan Rodrigo Palacio (11 juta), Antonio Cassano (5 juta), Terkait hal itu, Inter memang punya alasan logis, yaitu spending akibat besarnya biaya transfer dan gaji pemain tidak 

 source : Delloite, Football Money
League report februari 2012
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diimbangi dengan perhatian mereka pada pos-pos penerimaan. akan menjadi sasaran empuk Financial Fair Play. Dalam lima dengan kompetitor mereka di area kontinental seperti Bayern 
Inter tercatat menjadi klub dengan kerugian 1,15 miliar euro di tahun mereka beroperasi dengan kerugian diatas 100 juta euro, Muenchen yang memperoleh 100 juta euro lebih baik daripada 
era Massimo Moratti, dimana 730 juta diantara kerugian itu di- hanya dalam dua musim kebelakang mereka mampu mereka, bahkan kepada Real Madrid yang memperoleh dua 
cover sendiri oleh sang taipan minyak. Moratti sendiri memiliki memperbaiki rapor dengan penjualan mahal para pemain seperti setengah kali lipat (497 juta euro) dari pendapatan mereka.
pandangan bahwa itulah “price of success” yang mereka harus Zlatan Ibrahimovic dan Samuel Eto'o Sebagai catatan, penerimaan mereka hanya setengahnya 
bayar. Meski demikian, Ernesto Paolilo mengatakan bahwa kini Inter meraih pemasukan total 212 juta euro pada tahun dari penerimaan Real Madrid maupun Barcelona. Jika berbicara 
mereka harus menjual dahulu pemain sebelum membeli pemain 2011, dimana 58% diantaranya didapat melalui penerimaan pertumbuhan, lebih menyedihkan. Pertumbuhan mereka dalam 
b a r u           .  televisi. Ketergantungan tinggi ini kentara jika dibandingkan sepuluh tahun hanyalah 30%, bandingkan dengan Barcelona yang 

dengan klub seperti Real Madrid yang hanya memperoleh 38% meraih 117% dalam kurun waktu yang sama. Ketergantungan 
dari televisi, juga Barcelona dengan 41%. Tim Italia lainnya seperti Inter dan klub-klub Italia lainnya pada penerimaan dari televisi “ p e n e r i m a a n  I n t e r m i l a n  h a n y a  
AC Milan bahkan jauh lebih baik dari sisi distribusi penghasilan, memang sangat mengganggu, untuk itulah FIGC menggagas 

setengahnya dari penerimaan Real Madrid dengan penerimaan televisi yang tidak sampai 50% dari total pemerataan hak siar televisi, yang membuat klub-klub kecil 
maupun Barcelona” penerimaan mereka. Sementara sisi komersial lain berupa mampu selamat dari kebangkrutan, namun membuat klub-klub 

pendapatan dari gate receipt dan komersial hanya menyumbang besar mengalami stagnansi performa baik di lapangan maupun di 
masing-masing 16% dan 26% dari total pendapatan mereka. sisi finansial. Imbasnya, klub-klub Italia kehilangan daya saing di Jika dilihat dari tabel dibawah, kerugian Inter adalah 
Berbicara pendapatan, mereka memang memperoleh kompetisi antar klub Eropa. Terkikisnya daya saing ini juga sesuatu yang mengerikan. Bagaimana mungkin klub bisa 
pendapatan besar jika dibandingkan dengan klub-klub Italia membuat posisi Serie A tergeser oleh Bundesliga, yang memakan beroperasi dengan angka kerugian yang jika diakumulasi enam 
lainnya, namun mereka perlu merasa minder jika dibandingkan konsekuensi mahal berupa terpangkasnya jumlah kontestan Liga tahun adalah senilai nyaris 700 juta euro? Inilah contoh klub yang 

 source : Delloite, Football Money
League report februari 2012
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Champions. Memang bukanlah pilihan mudah bagi semua yang banyak klub-klub kecil dari kebangkrutan. Italia kini memasuki era 
ada di Italia. baru dengan semangat kesederhanaan. Dengan berkurangnya “Italia kini memasuki era baru dengan 

Inter tidak memiliki pangsa pasar seluas Madrid dan daya tarik untuk mendatangkan para pemain asing top, kini giliran 
semangat kesederhanaan. ... kini giliran Barcelona, juga tidak memiliki nilai hak siar sebesar para jagoan pemain-pemain muda dari negeri sendiri untuk bersinar. Klub-
pemain-pemain muda dari negeri sendiri untuk EPL. Mereka memang memiliki nilai sponsorship yang besar untuk klub seperti Inter memang membutuhkan stadion sendiri untuk 

ukuran klub Italia, namun tidak jika dibandingakan dengan para mendongkrak  pendapatan  mereka,  menghi langkan bersinar. “
top earners di Eropa. Tabel di bawah menunjukkan bahwa nilai ketergantungan yang terlalu tinggi pada televisi, sekaligus lolos 
sponsor yang diterima Inter dari Pirelli, yang mereka sudah dari sasaran tembak UEFA. Pemikiran para petinggi Inter untuk mendatangkan 
peroleh sejak tahun 1995 berada pada kisaran 12 juta euro saja Kegagalan lolos ke Liga Champions musim ini dipercaya pemain yang sudah jadi tidak juga bisa sepenuhnya dipersalahkan. 
per musim. Bandingkan dengan tim-tim seperti Liverpool, akan menurunkan pendapatan dari hak siar, yang merupakan Semakin ketatnya perebutan jatah zona Liga Champions memaksa 
Manchester United, Barcelona, Real Madrid dan Bayern pendapatan utama mereka. Sebagai gambaran, di musim mereka segera bangkit dan membeli para pemain yang mampu 
Muenchen yang memperoleh dana diatas 20 juta euro per 2009/2010 saat mereka menjuarai Liga Champions, pendapatan secara instan mendongkrak performa, belum lagi melihat kiprah 
musimnya untuk pemasangan logo diatas jersey kebanggaan. hak siar mereka dari UEFA adalah sebesar 49 juta euro. Disamping para pesaing tradisional mereka di Serie A seperti Juventus dan AC 

Kabar terakhir menyatakan bahwa mereka tengah pendapatan mereka yang memang stagnan, biaya gaji yang Milan, yang pastinya memiliki ambisi sama dengan mereka. Ada 
menapaki kerjasama dengan investor dari negeri Cina. Mereka mereka keluarkan adalah salah satu yang tertinggi di Serie A. Di kepentingan yang lebih besar bagi mereka, yaitu kembali menjadi 
telah menunjukkan keseriusan niat dengan melakukan tur musim 2010/2011 biaya gaji yang mereka keluarkan untuk tim tim tradisional perebut scudetto, karena memang menjadi tim 
pramusim ke benua Asia dalam beberapa musim terakhir. utamanya adalah nomor dua tertinggi di Italia setelah AC Milan. sepak bola bukanlah sekadar menjalankan bisnis yang 
Kerjasama yang mereka harapkan dapat membantu Untuk itu, langkah mereka untuk melepas para pemain senior menguntungkan secara finansial, tapi yang lebih penting adalah 
pembangunan stadion baru ini sangat krusial bagi Il Biscione. Saat bergaji tinggi seperti Maicon, Julio Cesar dan Lucio boleh jadi meraih kemenangan diatas lapangan, dengan keringat dan 
regulator kompetisi membatasi keran penerimaan televisi merupakan langkah bijak dilihat dari sisi finansial maupun passion, bukan analisa keuangan njelimet diatas laptop.
mereka, tuntutan untuk lebih kreatif dalam mencari tambahan regenerasi. Inter kini dikabarkan telah menetapkan salary cap 
sumber dana kini menjadi kewajiban. Regulasi FIGC tersebut sebesar 3 juta euro untuk para pemainnya, kecuali pemain 
memang mencekik klub-klub besar, namun menyelamatkan berlabel bintang.  
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Apa yang terpikirkan pertama kali ketika mendengar nama 
Glenn Hoddle? Legenda Inggris? Pelatih papan atas? Atau (mungkin) 
kontroversi? Sosok yang sempat malang melintang di EPL ini dalam 
beberapa tahun terakhir memang seolah 'menghilang' dari hingar 
bingar sepakbola Inggris. Tak ada lagi sosoknya di bangku official klub 
EPL maupun timnas Inggris. Sosok yang mengundang kontroversi 
karena pernyataannya tentang orang-orang cacat ini memang tak 
lagi terlihat dalam gemerlap sepakbola papan atas Eropa. Namun 
justru dengan hal ini ia bisa memberikan kontribusi bagi sepakbola 
Inggris.

Kontribusi Glenn Hoddle bagi sepakbola Inggris dalam 
beberapa tahun terakhir diwujudkannya dalam sebuah akademi 
sepakbola. Akademi sepakbola ini mengkhususkan diri untuk 
menampung pemain-pemain muda yang dilepas oleh akademi klub. 
Tujuannya sederhana, memberi kesempatan bagi pemain muda yang 
'terbuang' untuk mengasah potensinya dan mendapat kontrak 
profesional.

“...akademi milik klub terlalu cepat melepas 
pemain muda binaan mereka”.

Glenn Hoddle Academy, nama akademi tersebut, merupakan 
akademi independen yang berada diluar sistem klub. Akademi ini 
didirikan atas pemikiran Glenn Hoddle yang bahwa menilai akademi 
milik klub terlalu cepat melepas pemain muda binaan mereka. 
Banyak klub memutuskan untuk melepas pemain binaan mereka 
ketika usia mereka belum genap 19 tahun. Bagi Hoddle, melepas 
pemain di usia belasan tahun adalah keputusan yang terlalu 
prematur.

Faktanya, memang banyak pemain yang menunjukkan 
bakatnya setelah memasuki usia 20 tahun. Didier Drogba misalnya, 
baru mencicipi akademi sepakbola saat usianya 18 tahun dan 
menunjukkan bakat besarnya di Le Mans setelah menginjak usia 20 
tahun. Contoh lain adalah Stuart Pearce yang gagal mendapat 

oleh: Arsyad M. Fajri 

akademI kesempatan kedua
gleNn hoDdle’s
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kontrak setelah menjalani tes di QPR dan Hull City. Pearce dan Portsmouth, Nigel Spackman eks pemain Chelsea & Glasgow bergabung dengan akademi klub selama 10 tahun dikemudian 
selanjutnya bermain beberapa musim di klub semi pro Rangers serta eks pelatih kiper timnas Irlandia Utara Dave hari dilepas oleh pihak klub dengan pertimbangan surplus atau 
Wealdstone sampai berusia 23 tahun saat mendapat kontrak Beasant. kurang berbakat. 10 tahun kerja keras menembus berbagai 
profesional pertamanya bersama Coventry City. Selanjutnya kita Sistem pembinaan di Glenn Hoddle Academy ini kelompok usia terasa sia-sia. Aspek psikologis menjadi hal yang 
semua tahu, Pearce menjadi salah satu full back terbaik Inggris sederhana. Pemain muda yang berstatus bebas kontrak dipilih sanagt penting bagi pemain-pemain seperti ini. Membantu 
pada masanya dengan 78 capsinternasional. dan diundang untuk melakukan trial. Mereka yang lolos akan mereka untuk move on dari kegagalan menjadi hal terpenting 

menjalani pelatihan di Glenn Hoddle Academy. Para pemain bagi Hoddle dan Rix.
menjalani pelatihan secara intensif dengan sesekali melakukan “Didier Drogba misalnya, baru mencicipi 
pertandingan persahabatan. Ini diperlukan untuk mengasah 

akademi sepakbola saat usianya 18 tahun...” “Stuart Pearce yang gagal mendapat kerjasama pemain di lapangan sekaligus sebagai ajang 'menjual' 
kontrak setelah menjalani tes di QPR dan Hull bakat pemain binaan ke klub. Dari pemain yang mendapatkan 

Glenn Hoddle benar-benar serius menjalankan akademi kontrak profesional, Glenn Hoddle Academy kemudian City.”
ini. Demi menjalankan akademi ini, Glenn Hoddle telah menolak memperoleh imbalan berupa 'uang pembinaan'. Model bisnis 
tawaran melatih beberapa klub papan atas Liga Inggris. yang sederhana. Akademi yang didirikan tahun 2008 ini berlokasi di Jerez, 
Keseriusan Hoddle juga ditunjukkan dengan merekrut pelatih- Bagi Glenn Hoddle, Graham Rix dan seluruh staf Spanyol. Pemilihan lokasi di Spanyol ini didasarkan atas 
pelatih pro untuk membantunya menjalankan akademi. Staff kepelatihan membina pemain-pemain 'buangan' tentu bukan hal pertimbangan kondisi cuaca dan iklim. Iklim di Spanyol 
kepelatihan Glenn Hoddle Academy terdiri atas orang-orang yang mudah. Pengalaman gagal di usia muda jelas berpengaruh memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara staf pelatih 
telah berpengalaman di level tinggi. Ada Graham Rix ekspemain terhadap mental pemain. Bayangkan, seseorang yang telah dan pemain binaan.Di kota Jerez inilah anak asuh Glenn Hoddle 
timnas Inggris yang berpengalaman melatih tim junior Chelsea 

source: footballspeak.com

source: telegraph.co.uk

source: telegraph.co.uk



#FANDOM

mendapat kesempatan bermain rutin di kompetisi resmi. Adalah Academy, tak kurang dari 60 pemain binaan telah berhasil Ditahun 2012 ini, semangat pembinaan Glenn Hoddle 
melalui Jerez Industrial FC klub kota tersebut mereka mendapat mendapat kontrak profesional. Ikechi Anya menjadi salah satu mulai merambah ke Dubai dan Afrika Selatan. Musim 2012/2013 
kesempatan bermain di kompetisi resmi. contoh sukses. Bergabung dengan Glenn Hoddle Academy akan menjadi musim pertama bagi Glenn Hoddle Academy di 

Jerez Industrial FC merupakan klub divisi empat Liga setelah dilepas Wycombe, Anya berhasil mengasah Dubai. Rekrutmen pemain dilakukan melalui mekanisme open 
Spanyol. Pada tahun 2010, klub ini mengalami masalah keuangan kemampuannya dan mendapat kesempatan bergabung dengan trial. Pemain yang lolos trial akan mendapat undangan untuk 
dan Glenn Hoddle Academy menyelamatkan mereka dari tim Sevilla B. Dari Sevilla B karirnya berlanjut ke Celta Vigo dan bergabung dengan Glenn Hoddle Academy sesuai kelompok usia. 
kebangkrutan. Selama dua musim, Glenn Hoddle Academy saat ini dipinjamkan ke Watford. Contoh lain adalah Chris Fagan Akademi di Dubai ini tak lagi terfokus pada pemain yang  dilepas 
menyuplai pemain kepada Jerez Indsutrial FC. Suplai pemain dari yang pernah dilepas MU, sekarang menjadi penyerang andalan St klub. Fokus akademi di Dubai adalah untuk menjaring bakat-bakat 
Glenn Hoddle Academy menjadikan Jerez Industrial FC dibanjiri Patrick's Athetic, klub papan atas liga utama Irlandia. baru untuk diasah dan berkesempatan bergabung dengan klub 
pemain Inggris. Banyaknya pemain Inggris di Jerez Industrial Anya dan Fagan hanyalah contoh dari sejumlah pemain top melalui jaringan yang dimiliki akademi.
menyebabkan klub ini dijuluki Los Inglesses. Jumlah pemain yang karirnya diselamatkan oleh Glenn Hoddle. Memang mereka Saya jadi bertanya-tanya, adakah minat Glenn Hoddle 
Inggris di tim utama Jerez Industrial kala itu bahkan lebih banyak belum bisa mencapai kompetisi level tertinggi seperti Premier untuk mengembangkan akademi ini di Indonesia?
dari jumlah pemain Inggris di tim utama Arsenal. Sayangnya, League ataupun La Liga, namun mereka telah mendapatkan 
kerjasama Jerez Industrial dan Glenn Hoddle harus terhenti di kesempatan langka untuk menjadi pemain professional. Sebuah 
tengah jalan. Lagi-lagi masalah keungan menjadi alasannya. kesempatan yang sangat didambakan ratusan pemain muda yang 

Selama empat tahun sejak awal berdirinya Glen Hoddle dilepas pihak klub di usia belia.
source: telegraph.co.uk
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When was the first time you see boo and the rest is history.
middle-finger salute and acknowledge that As much as I was disgusted by 
it's a gesture of obscenity? I bet Hollywood Indonesian custom about left-hand 
movies with all its faux machoism or disparagement, I was amused by how 
misogynist hiphop videos had large part of offensive giving middle-finger could be. 
empowering brain with such knowledge From all the fingers you got, the 
back when you were younger. international convention agreed to use 

The first time I noticed that one of one in the middle as a silent “Fuck You!”. I 
your fingers – the one in the middle don't know when that convention reached 
particularly, is god-given tool of insult was Indonesia, but i had never seen anyone 
during the 1994 World Cup days. The throwing middle-finger until hip metal and 
lecture was to throw non-verbal flame at their “parental advisory content” emerged 
people you distaste. The lecturer was no in late 90s. Fred Durst, Jonathan Davis, 
one but the Deustch goliath, Stefan don't get me started.
Effenberg. I don't know about you, but I David Beckham would throw the 
think Effe had the most German look of all obscene salute in the future, as Wayne 
Germans, he would make Bastian Rooney, Cristiano Ronaldo, and many 
Schweinsteiger -  the current Mr. German other footballers did, but I will remember 
Look, like a Brit. that Stefan Effenberg, the fittest German 

Albeit the 90's Germany team kit footballer to wear SS uniform appearance-
which bears amusing red-yellow-black wise, is the first person to introduce me to 
helix pattern, I never paid attention to the the finger.
Teutonic country. I always found ze “Doing an Effe” is now a popular 
Germans have grotesque physical image German phrase, I believe.
(Effe, Oliver Khan, Mario Basler, Rudi 
Voeller's moustache) and my negative view 
had been renewed when Effe was booted 
from team after he threw his God-given 
tool of obscenity to Germany supporters. 
Effe had been a target of jeers since he 
insisted to stay seperately from entire 
squad in different hotel. His sub-par 
performance triggered the supporters to 

My FIrst Encounter WIth The Infamous MIddle-FInger
Oleh : Pangeran Siahaan
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from TrIpoly
"It was windy cloudy sunday evening in Comunale when I saw supremasi sepak bola, Piala Dunia, 9 tahun kemudian. Sore yang laki-laki Varese itu memiliki satu istri dan dua orang pacar. Jangan 

he run in black and white." Dengan lancar Bombini bercerita tentang cerah di Turin saat itu adalah penampilan pertama salah satu legenda salah sangka dulu. Istri yang dia maksud tentu saja mengacu pada 
debut seorang remaja dari tim junior klub kesayanganya di salah satu Bianconeri, Claudio Gentile, di kasta tertinggi sepak bola Italia. pasangan hidup. Sementara pacar pertama yang dia maksud adalah 
raksasa italia  Juventus yang dia sebut sebagai pacar keduanya. Saya bertemu dengan pria paruh baya itu di sebuah warung AS Varese, cinta pertama dan sejati yang tak akan terganti bagi setiap 
Bersama tiga temannya, dia menempuh jarak 160 km ke Stadion kopi. Emiliano Bombini, begitu dia memperkenalkan dirinya. anak-anak yang tumbuh di tepi danau Varese.  Sedangkan, pacar 
Comunale Turin dengan mobil ayahnya dari kampung halamannya di Bombini adalah tipikal orang Italia utara yang shaleh dan ramah. kedua Bombini adalah antara Juventus atau AC Milan, klub raksasa 
perbatasan Lombardy - Piedmont. Kakek seorang cucu yang berasal dari Varese ini selalu berbicara dari dua kota tetangga yang mengepung Varese.

Pertandingan itu sendiri berakhir dengan kemenangan besar dengan riang disertai gerakan-gerakan tangan khas negeri pizza.
Si Nyonya Tua atas Verona dengan skor mencolok 5-1. Namun, tiga "Tak banyak anak muda sekarang yang menghormati pemain "Tak banyak anak muda sekarang yang 
sekawan itu tidak begitu peduli dengan pesta gol tersebut. Bagi belakang," sapanya sambil duduk ketika melihat saya memakai baju 

menghormati pemain belakang," mereka, debut serie A pemuda berambut ikal yang biasa makan di merah dengan nomor punggung dua puluh delapan, bertuliskan 
warung pasta milik ibu Bombini itu lebih penting. Cannavaro. Dan entah siapa yang memulai, meeting sore yang 

Saudara laki-laki Bombini mendukung AC Milan. Sedangkan Saat itu tidak ada yang mengira bahwa kelak anak imigran harusnya membahas rencana pembangunan villa kecil di lereng bukit 
ayahnya masih mendukung Palermo, seperti halnya kebanyakan Sisilia yang memulai menendang bola di jalanan berdebu Tripoli itu itu malah lebih banyak membahas sepak bola di masa lampau.
orang-orang Italia selatan yang bermigrasi ke Lombardy selepas akhirnya mengangkat piala yang menjadi lambang tertinggi Dengan bahasa Inggris beraksen Italia, Bombini berkata kalau 
Perang Dunia II untuk bekerja di kota-kota industri utara yang 

oleh: Gayuh Adityo
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makmur. Kalau tidak ada campur tangan langsung dari sang flamboyan ini memasang "Il Ghadafi", pemain berkaki kanan 
Kembali ke cerita empat puluh tahun yang lalu. Saat itu presiden Boniperti yg menginginkannya, transfer ini mungkin dominan di sisi kiri pertahanan Juventus sebelum Juve membeli 

banyak suara sumbang  dari tifosi saat mendengar pemandu tidak akan terjadi. Vitali, direktur olahraga Verese (yang kemudian bek kiri muda, Antonio Cabrini dari Atalanta. Setelah Cabrini 
bakat Juventus akan merekrut Claudio Gentile dari Varese. pindah ke AC Milan 2 tahun kemudian) mencapai kata sepakat datang, Gentile pun bergeser ke sisi kanan. Gentile kemudian 
Bagaimana tidak, seorang anak belasan tahun yang  2 tahun untuk transfer yang kabarnya  "hanya" melibatkan uang sejumlah berakhir menjadi bek tengah dan menjelma menjadi salah satu 
sebelumnya masih berkubang di lapangan penuh lumpur Seri D 200 ribu lira. duet bek terkuat di dunia bersama  Gateano Scirea.
bersama Arona akan  menggantikan posisi sang legenda Sandro Pelatih Juventus saat itu yang juga adalah paman dari Sambil memesan cangkir kopi Bali keduanya, Bambini 
Salvadore dan bermain bersama Spinosi menjaga lini pertahanan Znedek Zeman, Vycpálek  awalnya memasang Gentile sebagai meneruskan ceritanya. Dibanding saat bertarung dengan 
sang juara bertahan Seri A. pelapis Beppe Furino yang bermain di tengah. Lini belakang Maradona muda di kandang Espanyol,  para tifosi dari Italia utara 

Juventus pada waktu itu disesaki bek-bek tangguh seperti di generasinya akan lebih mengingat duel antara Gentile dan 
Marchetti, Longobucco dan Spinosi serta Salvadore membuat Claudio Sala, dirigen lapangan tengah Torino.

“... baju kedua orang itu selalu menjadi Gentile jarang mendapatkan kesempatan bermain sebagai Pertemuan kedua pemain yang sama-sama bertinggi 178 
yang paling kotor dan lusuh saat pertandingan pemain inti. cm itu selalu menjadi bumbu di setiap gelaran Derby Della Mole 

Kedatangan Giovanni Trappatoni 3 tahun kemudian era tujuh puluhan. Bermain sebagai bek kiri klasik, Gentile selalu usai karena saking seringnya jatuh bergulung-
adalah salah satu fase penting dalam karirnya. Di bawah rezim menempel ketat pengatur serangan kelahiran Monza yang sering 

gulung di lapangan” mantan gelandang bertahan timnas Italia ini, Gentile bersinar di beroperasi dari sayap kanan. Tackling keras yang sering 
lini pertahanan Juventus.  Alih-alih bermain di tengah, pelatih menyerempet kaki dan hantaman bahu yang keras saat duel 
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the karate kick launched against west german. 1982 worldcup final Socrates  Passarella   Gentile,  Fiorentina, 198

Gentile and Bettega

didn’t know who they are? you should be american...

berebut bola alhasil membuat baju kedua orang itu selalu permainan Gentile di lapangan dan pribadinya, keluh Bombini sebuah kesempatan wawancara dengan FIFA.
menjadi yang paling kotor dan lusuh saat pertandingan usai mengenai sang legenda. Sebagai seorang spesialis man-marking Watak orang Italia selatan yang keras dan disiplin menjadi 
karena saking seringnya jatuh bergulung-gulung di lapangan yang selalu bermain tanpa kompromi, Gentile selalu digambarkan dasar permainan duet sehati si kalem Scirea ini. “Keras tapi tidak 
dekade 1970-an yang disebut Beckenbauer lebih mirip ladang sebagai pribadi yang keras, kasar dan arogan. Sempat beredar kasar!” tegas Bombini. Gentile hanya pernah menerima satu 
tomat kalau dibandingkan dengan kondisi lapangan sekarang. kabar burung, bahwa saat dia menyandung kaki Kevin Keegan kartu merah sepanjang karirnya, sangat berbeda dengan pemain-

ketika akan menerima penghargaan pemain terbaik Eropa, dirinya pemain yang juga terkenal keras macam Paolo Montero atau Pepe 
lalu berbisik kalau Keegan takkan bisa meraih penghargaan itu yang sering diusir wasit karena permain kasar mereka.“Sempat beredar kabar burung, bahwa 
kalau dia pernah menjaganya sembari menolong Keegan berdiri. Penyuka pasta ini selalu bisa menjaga emosinya saat 

saat dia menyandung kaki Kevin Keegan ketika Kabar yang kemudian disanggahnya bertahun-tahun kemudian. bermain, dia menarik garis batas aman sehingga selalu bisa 
akan menerima penghargaan... “ Sesuai namanya Gentile adalah pribadi yang gentleman. melakukan tackling dan berbagai trik pertahanan yang masih 

"What's more important is that when the match was over, we'd dihalalkan oleh sang pengadil lapangan. Provokasi-provokasi kecil 
shake hands and everything was forgotten." katanya dalam dilakukanya untuk menekan lawannya secara mental dan psikis. Orang selalu terbawa dan sulit membedakan antara 



Dunia jelas mengingat bagaimana Maradona muda yang 
tempramental menendangnya karena tidak sabar menghadapi man-
marking khasnya. “Dia akan selalu mengikutinya sampai kemanapun 
anda pergi, bahkan saat anda masuk ke toilet!” terang Mario Kempes 
mengenai ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh Gentile.

Gentile digambarkan oleh Graham Hill sebagai orang yang 
mau berdiri di atas kepala neneknya untuk memenangkan bola 
dalam duel, berbeda dengan Montero yang mau membunuh 
neneknya sendiri agar pertandingan berakhir dengan 0-0.

Walaupun begitu Gentile, yang saat menjadi pelatih berhasil 
membawa Azzuri muda menjadi kampiun Piala Eropa junio,r tidak 
pernah keberatan dengan cap buruknya. Dalam sebuah wawancara, 
Gentile berujar, “Kalau image tersebut bisa membuat lawannya 
segan sehingga timnya diuntungkan, maka hal ini tak menjadi 
masalah”.

Seperti halnya Batman yang mau menjadi kambing hitam 
pembunuh Harvey Dent agar harapan akan keadilan kota Gotham 
selalu terjaga. Claudio Gentile adalah The Dark Knight yang selalu 
menjaga api harapan timnya tetap menyala.
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Oleh : Sirajudin Hasbi

Jika Anda tertarik membicarakan sepak bola non- diselenggarakan oleh pemerintah USSR. Dua kompetisi paling Pada rentang itu klub dari Moskow begitu mendominasi. Baru 
mainstream, berarti Anda perlu tahu sepak bola di negeri kecil populer saat itu adalah Soviet Top League dan Soviet Cup. setelah memasuki dekade 1960-an, klub dari Ukraina dan Georgia 
seperti Armenia, yang hanya berpenduduk tak lebih dari 3,3 juta Ararat yang ketika berdiri bernama Spartak (1940 berganti mendobrak dominasi.
orang. Mengenai sepak bola Armenia, Anda tak boleh melupakan menjadi Dynamo) ini mulai berkiprah di liga kasta tertinggi Soviet 
Ararat Yerevan. Meskipun klub ini terdegradasi dari Armenia pada tahun 1966. Tiga tahun setelah mereka secara resmi 

 “...gunung yang dipercaya sebagai tempat Premier League pada tahun 2009 bukan berarti Ararat klub berganti nama menjadi Ararat Yerevan. Nama ini dipilih karena 
b e r l a b u h ny a  b a hte r a  N u h  s e ka l i g u s  semenjana. memiliki makna religius. Ararat adalah nama Gunung Ararat yang 

Ararat telah berdiri sejak 10 Mei, 77 tahun yang lalu. Hal ini berada di Yerevan. Bukan sembarang gunung, melainkan gunung diidentifikasi sebagai Taman Eden...”
menjadikannya sebagai klub tertua Armenia. Lebih tua dari negeri yang dipercaya sebagai tempat berlabuhnya bahtera Nuh 
yang baru memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada sekaligus diidentifikasi sebagai Taman Eden yang tertulis di Dinamo Tbilisi, klub Georgia, dengan “Golden Boys” nya 
23 Agustus 1990 itu. Alkitab. berhasil menjadi juara pada tahun 1964. Sukses Dinamo Tbilisi 

Armenia dahulunya adalah bagian dari Union of Soviet diikuti oleh Dynamo Kiev yang kala itu diarsiteki oleh bapak sepak 
Socialist Republics (USSR) atau yang lebih kita kenal sebagai Uni Kejayaan Ararat Yerevan bola modern, Viktor Maslov. Pada tahun 1966, Dynamo Kiev 
Soviet. Saat masih menjadi bagian dari Uni Soviet, persepak Soviet Top League sejak dimulai tahun 1936 hingga 1955 berhasil meraih sukses ganda dengan menjadi juara Soviet Top 
bolaan Armenia  menginduk pada kompet is i  yang berjalan sangat sentralistik hingga meninggalnya Joseph Stalin. 

Ararat 
Yerevan

source : online-news.it
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League dan Soviet Cup sekaligus. kental dengan kombinasi pola ortodoks khas tim dari Eropa Timur pula dengan Dynamo Kiev dan Dinamo Tbilisi. Singkatnya Ararat 
Saat Dynamo Kiev sedang menikmati masa jayanya, Ararat yang mengandalkan organisasi permainan rapi dengan tampil superior dan meraih gelar juara sejati Soviet Top League.

masih sangat hijau dalam sepak bola Soviet. Beruntung pada masa mengedepankan bakat alami yang dimiliki oleh “serdadu” Ararat. Sementara di Piala Soviet, pertarungan ketat Ararat dengan 
perkembangannya, Ararat diasuh oleh Alexander Ponomarev. Musim 1971 dan 1972, Ararat mulai bisa menjadi penantang Dynamo Kiev mewarnai final yang digelar di stadion kebanggaan 
Ponomarev yang merupakan striker jempolan pada dekade 1940-an serius untuk meraih gelar juara liga kasta tertinggi Soviet. Tetapi, lagi publik Soviet, stadion Luzhniki. Dynamo Kiev yang diperkuat oleh 
yang mampu mencetak lebih dari 150 gol di kompetisi Soviet – lagi Ararat harus kehilangan pelatihnya karena Gebov salah satu legenda terbesar Ukraina, Oleg Blokhin, mampu menekan 
bersama Torpedo Moskow. Pengalamannya itu membuatnya mampu mengundurkan diri. Nikita Simonyan, pria kelahiran Armenia Ararat. Penalti Viktor Kolotov membawa unggul Dynamo Kiev.
meletakkan dasar fondasi yang kuat bagi Ararat. sekaligus mantan pelatih Spartak Moskow ditunjuk sebagai pelatih Saat pertandingan nampaknya akan berakhir dengan 

baru. Uniknya, selama melatih Spartak Moskow, Simonyan tak kemenangan wakil Ukraina, muncullah aksi ajaib dari Levon 
pernah sekalipun mengalahkan Ararat. Ischtosan. Winger Ararat ini berhasil mencetak gol di menit 89. 

“... selama satu musim liga tak pernah kalah Ararat memulai musim 1973 sebagai salah satu tim besar Pertandingan pun dilanjutkan babak perpanjangan waktu. Di saat 
dari tim Moskow yang selama ini merajai liga yang dijagokan meraih gelar juara Soviet Top League karena inilah Ararat mendominasi permainan. Dengan dukungan penuh 

performanya yang menawan dalam dua tahun terakhir. Di akhir suporter yang tak henti – hentinya menyanyikan “Hayer, Hayer, Soviet”
musim, Ararat menjawab tantangan tersebut dengan meraih double Hayer” (bermakna orang Armenia), pemain Ararat bermain 
winner. Ya, Ararat melakukan apa yang sebelumnya pernah dilakukan kesetanan. Hasilnya, Levon Ischtovan mencetak gol kemenangan di Tahun 1971, berkat kepiawaiannya menangani Ararat, 
oleh Dynamo Kiev, juara Liga Soviet dan Piala Soviet sekaligus. menit 113.Ponomarev ditunjuk sebagai pelatih tim Olimpiade Uni Soviet. 

Perjalanan Ararat bak dongeng saat mereka selama satu Stadion pun gegap gempita oleh antusiasme 15 ribu Dengan demikian, dia pun mesti meninggalkan Ararat. Posisinya 
musim liga tak pernah kalah dari tim Moskow yang selama ini merajai pendukung Ararat yang datang langsung dari Yerevan. Pengorbanan digantikan oleh Nikolay Gebov, yang selama ini menjadi asistennya.
liga Soviet. Spartak Moskow, CSKA Moskow, Dynamo Moskow, hingga mereka yang harus menempuh jarak 3500 km dari Yerevan ke Gebov mengembangkan fondasi yang telah dibangun oleh 
Torpedo Moskow tak satupun yang bisa menahan laju Ararat. Begitu Moskow terbayar lunas. Mereka semua bersuka cita. Levon Ponomarev dan mengaplikasikan pola 4-3-3. Permainan Ararat 

source: wikipedia

source: xtratime.org logo lama ararat
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Ischtovan dinobatkan sebagai Man of The Match pada salah satu dunia untuk selamanya. Setelah itu, Ararat tak pernah berhasil terhadap sepak bola Uni Soviet kala itu. Dan Ararat bisa 
final paling dramatis dalam sejarah Piala Soviet. kembali menjadi juara, meskipun partisipasinya di Liga maupun memperoleh puncak prestasi pada masa itu.

Pesta kemenangan pun berlanjut di Yerevan. Penduduk Piala Soviet selalu mendapatkan perhatian. Kini, kapitalisme dan globalisasi telah berimplikasi pula 
Yerevan tumpah ruah ke jalanan. Mereka menyanyikan lagu – pada sepak bola. Olahraga paling populer di muka bumi ini telah 
lagu tradisional Armenia. Patung Stalin yang berada di kota itu Masa Kemunduran Ararat Yerevan memasuki era industri. Situasi ini sedikit banyak telah merubah 
dicoret dengan angka 8, nomor punggung pahlawan mereka, Setelah Armenia merdeka, mereka menggelar kompetisi wajah sepak bola. Pada masa ini kekuatan uang tak bisa 
Levon Ischtovan. sendiri, yakni Armenian Premier League dan Armenian Cup. terbantahkan meskipun bukan satu – satunya faktor meraih 

Ararat sempat menjuarai Armenian Premier League pada tahun kesuksesan.
1993 dan lima kali menjadi juara Armenian Cup di tahun 1993, Tetapi, dalam kasus Ararat, mereka justru tenggelam pada 

“Mereka memang tak sering menjadi 1994, 1995, 1997, dan 2008. Sayang di tahun 2009 mereka era industri ini. Mereka sulit mengimbangi performa Pyunik 
juara, tetapi ketika mereka melakukannya, terdegradasi. Yerevan yang baru berdiri pada tahun 1992. Klub kaya raya untuk 

Di era setelah Uni Soviet bubar ini Ararat tak pernah ukuran Armenia ini telah mengoleksi 13 gelar juara Armenian mereka merengkuh dua gelar sekaligus”
benar–benar bisa menjadi klub top seperti di dekade 1970-an. Premier League, 5 Armenian Cup, dan 8 Armenian Super Cup.
Mereka lebih banyak berada di bawah bayang–bayang saudara Saking sulitnya Ararat untuk kembali pada kejayaan masa Musim berikutnya, Ararat gagal mempertahankan gelar 
muda mereka, Pyunik Yerevan, yang dimiliki oleh Ruben lalu, sampai ada ungkapan lelucon yang mengejek Ararat juara dan harus mengakui keunggulan Dynamo Kiev yang saat itu 
Hayrapetyan, pria keturunan Amerika-Armenia yang memiliki “kemungkinan Tuhan akan membinasakan umat manusia jauh ditangani oleh Valeriy Lobanovskyi. Ararat sempat kembali 
banyak uang. lebih besar dibanding kemungkinan Ararat kembali ke masa meraih gelar Soviet Cup pada tahun 1975 di bawah arahan Viktor 

Ararat adalah potret dinamika sepak bola sekaligus politik kejayaannya.”Maslov. Mereka juga berhasil mencapai perempat final European 
global yang kemudian gagal menyesuaikan diri dengan Bagaimanapun, nama Ararat Yerevan akan tetap tercatat Cup, yang kini kita kenal dengan Liga Champions. Langkah mereka 
perkembangan zaman. Ararat sempat mengalami sepak bola sebagai salah satu klub penting dalam sejarah sepak bola dunia. terhenti setelah kalah agregat 1-2 dari Bayern Munchen (0-2 di 
yang masih bergantung pada kepentingan politik. Era komunisme Mereka memang tak sering menjadi juara, tetapi ketika mereka Munich dan 1-0 di Yerevan).
di Uni Soviet saat masih eksis menyebabkan adanya sentralitas melakukannya, mereka merengkuh dua gelar sekaligus.Di akhir musim, Viktor Maslov mengundurkan diri dari 
kekuasaan dan patronase dalam politik. Keduanya berpengaruh dunia sepak bola. Dua tahun kemudian, dirinya meninggalkan 

source: xtratime.org
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streak of football
by: UtdFootball
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 Suatu hari nanti, j ika Anda Street no. 179, Garngad, Glasgow. Nama 
berkesempatan untuk berkunjung ke Celtic lengkapnya adalah James Edward McGrory 
Park, markas Glasgow Celtic yang terletak dan sesekali ia disapa dengan panggilan 
di wilayah Parkhead, hampir dapat Jimmy. Keluarga McGrory adalah keluarga 
dipastikan Anda akan mendengar kata- imigran Irlandia yang beragama Katolik. 
kata di atas dinyanyikan oleh para suporter Keluarga ini tinggal di perkampungan 
Celtic dengan nada yang sangat Irlandia. imigran Irlandia di Glasgow's East End. 
Kata-kata di atas adalah bagian reffrain dari Mereka hidup dalam kesederhanaan 
lagu 'Willie Maley' yang sekarang ini sudah seperti layaknya imigran Irlandia pada 
menjadi lagu rakyat bangsa Irlandia. Willie umumnya. Ayah James, Henry adalah 
Maley sendiri merupakan nama dari seorang pekerja di sebuah pabrik gas di 
seorang manajer legendaris Glasgow Celtic Glasgow, sedangkan ibunya, Caroline 
yang memimpin pasukan hijau-putih di adalah ibu rumah tangga biasa.
awal abad ke-20. Keluarga McGrory baru hijrah ke 

Lagu Willie Maley adalah lagu yang Skot landia  sebelum James  lah i r.  
diciptakan oleh seorang suporter Celtic Sebelumnya, pasangan Henry dan Caroline 
bernama David Cameron. Lagu ini tinggal di wilayah Donegal, Ulster, Irlandia. 
berisikan penghormatan terhadap Willie Sebelum hijrah ke Skotlandia dan 
Maley sendiri, momen-momen bersejarah melahirkan James, keluarga ini sudah 
Celtic (termasuk ketika mereka menjadi mempunyai satu anak laki-laki terlebih 
jawara Eropa tahun 1967), dan para dahulu yang dilahirkan di Donegal. Ya, 
pemain legendaris yang dianggap berjasa nasib memang membawa James McGrory 
sangat besar bagi klub. Ada tujuh nama menjadi anak Glasgow sejati. Jika Henry 
pemain yang disebut dalam lagu tersebut dan Caroline tidak memutuskan untuk 
d a n  J a m e s  M c G r o r y  m e n d a p a t  beremigrasi, mungkin kita tidak akan 
kehormatan menjadi salah satunya. pernah mengenal nama James McGrory.

Pertanyaan pun muncul. Siapakah James McGrory pertama kali 
James McGrory? Apa yang membuatnya mengenal sepak bola di usia 14 tahun. 
masuk dalam daftar pemain yang selalu Ketika itu, ia bergabung dengan St. Roch's 
dielu-elukan fans dan diabadikan dalam Boys Guild. Ia berada di tim remaja St. Roch 
lagu? Mari kita berkenalan dengan sosok sampai tahun 1921 sebelum ia ditarik ke 
legendaris ini. tim junior St. Roch. Ia menghabiskan 

Lahir pada 26 April 1904 di Millburn semusim di St. Roch's Juniors. Di St. Roch's 

"So we gave them James McGrory and Paul 
McStay.. 
Johnstone, Tully, Murdoch, Auld, and Hay.. 
Most of the football greats have passed 
through Parkhead's gates..
To play football The Glasgow Celtic Way.."

Penguasa Gerbang Tua Parkhead
James McGrory

Oleh : Yoga Cholandha
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Juniors ini ia bermain sebagai pemain kanan-dalam, semacam mengalami patah di tiga jari tangan kanannya setelah berusaha 
gelandang sayap kanan pada masa sekarang. Di klub ini, ia mendapat menghalau sundulan McGrory. McGrory juga dikenal memiliki 
gaji sebesar £2 per pekannya. Di akhir musim, ia berhasil lompatan yang sangat tinggi. Untuk kemampuan menyundulnya ini, 
mengantarkan St. Roch's Juniors menjuarai Piala Skotlandia Junior ia diberi julukan The Mermaid.
mengalahkan Celtic. Penampilannya di final inilah yang kemudian Walaupun lebih dikenal karena kemampuan heading-nya 
menarik perhatian Willie Maley. yang disebut-sebut tidak tertandingi, kemampuan McGrory 

memainkan bola di darat ternyata tidak kalah hebatnya. Ia sanggup 
mencetak gol dari sudut manapun dan dari jarak berapapun. “Arsenal menawari Celtic uang sebesar 
Tendangannya keras dan terarah. Dengan kemampuan yang lengkap 

£10.000 untuk melepas McGrory ke Highbury. bagai paket asuransi termahal, ia adalah garansi bagi tajamnya lini 
McGrory menolak untuk pindah walaupun depan Glasgow Celtic.

Selain kemampuan teknikal yang mumpuni, McGrory juga manajemen Celtic sudah setuju...” 
akan selalu dikenang fans Celtic sebagai sosok yang sangat kuat 
secara fisik dan selalu berkomitmen 200% ketika sedang turun 

Musim berikutnya, Willie Maley memutuskan untuk menarik berlaga untuk Celtic. Upper-body McGrory, terutama bagian dada 
McGrory ke Celtic. Di musim pertamanya ini, McGrory gagal untuk dan bahu, disebut-sebut sangat kuat. Hal ini memungkinkan ia untuk 
menembus tim utama. Posisi kanan-dalam saat itu menjadi milik melakukan duel dengan pemain lawan manapun. Ia juga selalu 
Patsy Gallacher. Alhasil di musim kedua McGrory bersama Celtic, tampil bersemangat sehingga, menurut cerita, berulangkali sudah 
Maley mengirimkannya ke klub kecil Clydebank untuk menimba McGrory merasakan patah tulang hidung. Atas penampilan agresif 
pengalaman. McGrory gagal menyelamatkan Clydebank dari jerat nan penuh semangat ini, para fans menghadiahi julukan The Human 
degradasi, tetapi ia sukses menorehkan catatan apik selama di sana. Torpedo kepadanya.
Ketika bermain untuk Clydebank, ia mulai mencoba posisi baru 
sebagai penyerang tengah. Hasilnya, 13 gol dicetaknya dari 30 

“fisiknya sebetulnya kurang ideal. Tubuhnya penampilan.
tidak tinggi, hanya sekitar 168 cm. Meski begitu, Penampilan menjanjikan McGrory di Clydebank membuat 

Maley memutuskan untuk membawanya pulang ke Parkhead. Di ia justru dikenal dengan kemampuan heading-
sana, akhirnya ia ditempatkan sebagai penyerang. McGrory 

nya”membuat debut bersama Celtic pada 20 Januari 1923 di 
Komitmen McGrory bersama Celtic pernah diuji di tahun pertandingan liga melawan Third Lanark. Celtic kalah 0-1 di 

1928. Ketika itu, Arsenal menawari Celtic uang sebesar £10.000 pertandingan tersebut. McGrory gagal menyarangkan bola ke jala 
untuk melepas McGrory ke Highbury. McGrory menolak untuk lawan, tetapi pertandingan itu nantinya hanya akan menjadi satu dari 
pindah walaupun manajemen Celtic sudah setuju untuk melepasnya. beberapa kesempatan di mana ia gagal mencetak gol.
Bagi McGrory, tidak ada yang lebih ia cintai dibanding kostum hijau-Sebagai seorang penyerang tengah, fisiknya sebetulnya 
putih yang melekat di tubuhnya ketika ia bertanding di lapangan kurang ideal. Tubuhnya tidak tinggi, hanya sekitar 168 cm. Meski 
hijau. Konon, manajemen sempat memotong gaji McGrory atas begitu, ia justru dikenal dengan kemampuan heading-nya. Menurut 
penolakannya untuk pindah ke Inggris ini.legenda, kekuatan sundulan McGrory sama dengan kekuatan 

Bersama Glasgow Celtic, James McGrory menghabiskan tendangan pemain-pemain lain. Bahkan, ada sebuah cerita yang 
waktu selama 15 tahun sampai ia pensiun di tahun 1937. Selama menyebutkan bahwa seorang penjaga gawang pernah harus 
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membela panji-panji The Bhoys, McGrory sanggup mencetak 395 Ketika itu, 1 April 1933 dan 134.170 penonton memadati mayor yang diraih. Meski begitu, kemenangan 7-1 atas rival abadi 
gol dari 378 pertandingan liga. Belum lagi 13 gol yang ia cetak di Hampden Park untuk menyaksikan partai sarat gengsi tersebut. Glasgow Rangers di Final Piala Liga Skotlandia 1957 akan selalu 
masa peminjamannya bersama Clydebank. Total jenderal, raihan James McGrory mencetak gol kemenangan Skotlandia di menit- dikenang di benak seluruh fans Celtic.
golnya mencapai angka 472 dari 445 penampilan. Hal ini menit akhir. Sontak, seluruh penonton di Hampden Park berteriak 
membuatnya menjadi striker tersubur Britania sampai saat ini. kegirangan dan menimbulkan keributan luar biasa. Sorak sorai 

“raihan golnya mencapai angka 472 dari Belum ada yang bisa mengalahkan catatan McGrory, bahkan Dixie penonton Hampden Park inilah yang kemudian memunculkan 
445 penampilan. Hal ini membuatnya menjadi Dean sekalipun tidak bisa menyamainya. istilah The Hampden Roar.

Ratusan gol yang dipersembahkannya untuk Celtic Karir yang panjang dan penuh catatan emas itu akhirnya striker tersubur Britania sampai saat ini.”
tersebut berhasil membantu Celtic memenangkan tujuh trofi usai juga. Usai pensiun, James McGrory langsung mengambilalih 
untuk dipajang di lemari trofi Celtic Park. McGrory memang jabatan manajer di Kilmarnock yang saat itu sedang berjuang Setelah menyerahkan estafet kepelatihan kepada The 
bermain di generasi emas pertama Celtic bersama legenda- melawan degradasi. Debutnya berakhir tragis. Kilmarnock harus Immortal, Jock Stein, McGrory diserahi tugas oleh klubnya 
legenda besar Celtic lain seperti Patsy Gallacher dan John menelan kekalahan telak 1-9 melawan Glasgow Celtic. Meski sebagai staf humas. Jabatan ini terus dipegangnya sampai 
Thomson. Akan tetapi, meskipun karirnya begitu cemerlang di begitu, Kilmarnock sukses menghindari zona merah di akhir akhirnya ia benar-benar pensiun dari sepak bola di tahun 1980. 
level klub, McGrory gagal menunjukkan sinarnya di level timnas. musim. Ia juga sukses membalas dendam dengan mengalahkan Dua tahun kemudian, James McGrory menghembuskan nafas 
Menurut kabar yang beredar, ada tendensi anti-Celtic di komite Celtic di pertandingan berikutnya. terakhirnya dengan tenang di kediamannya di Glasgow. Ia 
seleksi Asosiasi Sepak Bola Skotlandia. Ia kalah bersaing dengan McGrory menangani Kilmarnock selama delapan tahun meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya untuk sepak 
Hughie Gallacher, striker yang bermain di Liga Inggris. tanpa gelar apapun. Akhirnya, pada tahun 1945, McGrory bola dan untuk Glasgow Celtic khususnya.

James McGrory memang menjadi anak tiri di timnas kembali ke rumahnya yang nyaman di Parkhead. Ia mengambil Sudah 30 tahun yang lalu ketika ia mengucapkan selamat 
Skotlandia. Ia hanya pernah bermain tujuh kali membela kendali Celtic dari tangan Jimmy McStay yang sebelumnya tinggal pada dunia. Meski begitu, masih ada satu tantangan lagi 
negaranya. Meski hanya bermain tujuh kali, ia sanggup menjadi suksesor Willie Maley. Ia menjadi komandan Celtic yang ia tinggalkan untuk generasi berikut dan belum sanggup 
mempersembahkan enam gol untuk Skotlandia. Salah satu gol selama 20 tahun sebelum Jock Stein mengambilalih tongkat ditunaikan oleh siapapun. Bunyinya kira-kira begini, "Kepada 
McGrory yang paling legendaris adalah golnya ke gawang Inggris estafet di tahun 1965. Bersama McGrory, Celtic sebetulnya tidak generasi mendatang yang pasti lebih hebat, pecahkanlah rekor 
dalam sebuah pertandingan yang dihelat di Hampden Park, mengalami periode yang menyenangkan. Beberapa kali, Celtic golku jika kalian benar-benar hebat!"
Glasgow. harus berjuang di papan tengah dan total, hanya ada enam gelar 

source: xtratime.org
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