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Nederland naar de Europese titel, na-
dat hij uit een maanden durende bles-
sure kwam en de eerste (verloren)
wedstrijd zelfs niet startte. De Denen
werden in 1992 Europees kampioen
nadat ze van het strand waren ge-
haald als ultieme vervanger voor Joe-
goslavië.
Neen, we moeten hopen op kernge-
zonde, uitgeruste, topfitte en vooral
vreselijk gretige Rode Duivels die hun
frustratie kwijt kunnen op de moeder
van alle WK’s. Een tip: geen mooier
WK om te winnen dan in hét beste
voetballand ooit. Vraag dat maar aan
Uruguay, dat in 1950 de Jules Rimet-
cup weg sleepte uit het Maracanã-sta-
dion ten nadele van Brazilië.
Kunnen wij wereldkampioen wor-
den? Natuurlijk kunnen wij wereld-
kampioen worden.
In Nederland vindt men dat ook. De
meeste analisten bij onze Noorderbu-
ren zien maar één minpuntje: België

heeft geen voetballers buiten catego-
rie. Bepaald vreemd dat een Neder-
lander daarover begint: als het in het
verleden niet boterde bij Oranje, dan
toch vooral wegens hun voetballers
buiten categorie die elkaar het licht in
de ogen niet gunden. Johan Cruijff in
1974 vond dat de ploeg naar zijn pij-
pen moest dansen. Ze speelden hun
slechtste wedstrijd in de finale, toen
de generaals op het veld het niet met
elkaar eens waren over de strategie.
Twintig jaar later gingen de zwarte
jongens buiten categorie de strijd aan
met de blanke jongens buiten catego-
rie en onlangs was er de tweestrijd
(vooral opgeblazen door de media)
tussen de buiten-categorie-spelers
Arjen Robben en Robin van Persie.
Houden zo, die Rode Duivels. De ge-
neraal op de bank en op het veld ui-
terst begaafde, goed getrainde en
vooral superfitte en gretige soldaten,
zó win je voetbaloorlogen.

We moeten hopen
dat Kevin De Bruyne
niet al te veel mag
spelen bij Chelsea en
dat die keikop van
een Mourinho hem
vooral niet wil
uitlenen in januari

Een verzoek eerst. Kunnen ze bij de
voetbalbond dat formidabele ‘Formi-
dable’ van Stromae niet inpalmen
voor het WK en er een fanchant van
maken?
FOR-MI-DA-BLE, wij zijn/we are/
nous sommes FOR-MI-DA-BEL, en
dat uit de kelen van duizenden fans,
zo zou ik als speler het veld wel willen
oplopen. Het kan zacht als samen-
zang, maar het kan ook hard, als
strijdkreet, en het zou ons wereldwijd
heel wat sympathie, publiciteit en
steun van het neutrale publiek kun-
nen opleveren.
Jawel, het gaat hier nog eens over de
Rode Duivels. Van de week schreef
een krant dat Arsène Wenger nu echt
wel weer aan Thomas Vermaelen
mocht beginnen denken om hem in
de basis van Arsenal op te nemen. Als-
of Wenger zich zal laten leiden door
een partijtje zonder inzet zoals tegen
Wales.
Bovendien snap ik die vraag niet
goed. Willen we dan dat de Rode Dui-
vels afgaan straks in Rio? Neen? Oké,
in dat geval moeten we vooral hopen
dat iedereen fit, scherp en uitgerust is
tegen het vertrek. Hoe blijf je fit als
voetballer? Door niet al te veel te voet-
ballen. Hoe blijf je scherp en hoe ben
je uitgerust? Door niet al te veel te
voetballen. We moeten vooral hopen
dat Vermaelen maar mondjesmaat
mag invallen, als Per Mertesacker een
keer niet bij de les is bijvoorbeeld, of
wat kaarten heeft gepakt. We moeten
ook hopen dat Kevin De Bruyne niet
al te veel mag spelen bij Chelsea en we
moeten vooral hopen dat die keikop
van een Mourinho hem niet wil uitle-
nen in januari. We moet verder hopen
dat Vincent Kompany niet al te snel
herstelt en nog wat kleine bobootjes
heeft aan lijf en leden, waardoor hij
pas tegen het aprilse lentezonnetje
weer over zijn volle batterijen be-
schikt.
Wat hierboven gold voor De Bruyne,
geldt ook voor Moussa Dembélé, Ro-
melu Lukaku en Christian Benteke.
Marouane Fellaini is een dertigton-
ner, die kan meer kilometers aan,
maar ook hij moet toch vooral gezond
blijven. Eden Hazard zou beter na de
winterstop een vervelende blessure
oplopen waarvan hij enkele maanden
moet revalideren.
In het ideale scenario komen twee op
de drie internationals met niet al te
veel kilometers op de teller bij de Ro-
de Duivels en ligt het andere derde in
de lappenmand. Tien man oplappen,
daar draait Lieven Maesschalck zijn
hand niet voor om.
Het is een behoorlijke misvatting dat
je veel moeten hebben gespeeld in de
competitie om op een groot toernooi
te schitteren. Het omgekeerde is eer-
der waar. Marco van Basten schoot
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Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen- en buitenland.
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‘Iedereen met poten en oren
aan zijn lijf moet maar gaan
werken, luidt het. Klein detail:
er is niet genoeg werk, en de
helft van de jobs die er zijn,
zijn interimjobs.’
Schrijfster RACHIDA LAMRABET hekelt wat zij een
agressieve activeringspolitiek noemt
(in ‘De mening’ in dS Avond).

Het protest was zo enorm dat RTL het
concert alsnog uitzond. Na de wedstrijd.
Tussen twee reclameblokken.

‘Het ecosysteem in uw navel’
(website The Huffington Post)

Het is goed als media schrijven over
waar mensen écht mee bezig zijn: hun na-
vel. En ons een kijk geven op waar sommi-
ge onderzoekers écht mee bezig zijn: onze
navel. Naar verluidt leven daarin 2.368
verschillende soorten bacteriën, waaron-
der liefst 1.458 die tot voordien geheel on-
bekend waren. Een niet écht smakelijk re-
sultaat, met misschien als positief neven-
effect dat mensen een afkeer ontwikkelen
van nombrilisme.

website. Kim Jong-un voert een heel ei-
gen struisvogelpolitiek: de dieren wor-
den massaal ingevoerd uit Afrika en pas-
sen zich wonderwel aan. Zij steken hun
kop niet meer in het zand en kakelen vro-
lijk de lofzang van de natie van de grote
Kim Il-sung.

‘Drugs in de kleuterklas’ (CNN, zondag

Drugs zijn zo gewoon in Philadelphia dat
de media er nauwelijks nog over spre-
ken. Tenzij een dealer betrapt wordt met
een grote hoeveelheid crack en cash. En
die dealer vier jaar oud is. Vooralsnog is
niet duidelijk welke leeftijd zijn klanten
hebben.

‘Stromae weggezapt op RTL’
(Le Soir, woensdag)

RTL zond België-Wales uit en tijdens de
rust was er reclame: zo kregen 950.000
Franstalige kijkers Stromae niet te zien.

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht worden.

Kim Jong-un. © afp Stromae. © reuters

wordt gelegd, biedt daartoe een uitgelezen kans. De start
ervan is helaas bedreigd. Door een tekort aan geschoold
personeel dreigt de instelling niet meer dan een ‘gewone
gevangenis’ te worden. Bovendien bestaat het gevaar dat
men alleen de zogenaamd ‘gemakkelijke’ geïnterneerden
naar deze nieuwe instelling zal sturen en dat de anderen
opgesloten blijven in gevangenissen.
Langdurig geïnterneerden, die in tegenstelling tot de mees-
te andere gevangenen veel moeilijker vrij komen, hebben
in de eerste plaats recht om menswaardig te leven, in plaats
van hun toevlucht te moeten zoeken tot een euthanasieaan-
vraag om aan hun situatie te ontsnappen.

Mee ondertekend door de katholieke aalmoezeniers en
pastorale vrijwillig(st)ers van de Nederlandstalige
gevangenissen
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Geef
mensen die
geïnterneerd
werden
adequate
verzorging
in gepaste
instellingen

‘Frank vraagt niet zozeer om te sterven, maar om menswaardig te leven.’ © vrt
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