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Rusland en Zuid-Korea strijden om plek

JEROEN BOSSAERT
CUIABA

KrijgenwedeRussen inonzenek?
OfdeKoreanen?Dewinnaar van
vannacht kanons land serieus
onderdruk zetten.Deverliezer gaat
een lastigWKtegemoet. En zeggen
datbeidebondscoaches al zoveel
zorgenhebben.
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nd here’s to you, Vincent
Kompany,
Belgium loves youmore

than youwill know’
Ergens in de kwalifica-

tiecampagne voor hetWK
haalden de Belgische fans

de sixtieshit ‘Mrs Robinson’ van Simon&
Garfunkel van onder het stof enmaakten
ze er hun eigen ode aan Vincent Kompany
van. Ook in het EstadioMinerao zal deze
song ongetwijfeld vanuit het Belgisch vak
van de tribunes rollen. En Vincent
Kompany, die wil daar veel voor terugge-
ven. De aanvoerder van de RodeDuivels
maakte in 2008 deel uit van het teamdat de
halve finales haalde op de Olympische
Spelen in Peking. Kompanymoest het toer-
nooi toen voortijdig verlaten,maar hij
stelde zich achterafmeteen tot doel om er
met zijn generatiegenoten zes jaar later, op
hetWK 2014, te staan en te presteren.
“Het is eigenlijk allemaal heel snel

gegaan”, zegt Kompany. “Er zijn ook een
heleboel jongens bij van toen in China. Het
is dan ook allemaal relatief als je zegt dat
we geen ervaring hebben, wantwe hebben
wel toernooiervaring.We hebben daarna
deze groep ook geleidelijk aan opgebouwd.

Het gevoel dat ik nu heb, is wel dat er nog
heel veel werk te doen staat.We zijnwie
we zijn enwe hebben kwaliteiten,maarwe
blijven geconcentreerd, omdatweweten
dat er nog zoveel voor ons staat.Maarwe
kennenmekaar al zolang.Wewaren altijd
gesteld opmekaars gezelschap enwe heb-
ben altijd graag samen gespeeld. Het is

voor bijna het volledige teamde eerste
World Cup. Het is een nieuwe ervaring en
dat is opwindend voor ons. En er zijn veel
redenen omaan te nemen dat we een goed
WKkunnen spelen.”
Voor Kompany is het ook stilaan tijd om

te oogsten, want het is intussen ook al tien
jaar geleden dat hij debuteerde voor de
RodeDuivels. Een lange periode zonder
één groot toernooi ligt op zijn 28ste achter
hem. “Het is een lange periode geweest,
maar het is uiteindelijk ook snel gegaan”,
zegt Kompany. “We komen uit een tijd die
niet goedwas voor het Belgisch voetbal,
maar ikwil daar niet op terugkijken alsof
we daar geen lessen uit konden trekken.
We hebben heel veel geleerd in die periode.
Het geeft een goed gevoel dat we daardoor
nu op zoveel details letten, details zelfs
waar in de periode dat de trainer nog spe-
ler was nooit op gelet zouworden.Want
wij weten net hoe het voelt om er zo’n
lange tijd niet bij te zijn.”

Geen helikopters
Kompany predikt rust en straalt die ook
uit. “Voor dewedstrijd tegenAlgerije
mogenwe niet te nerveusworden,maar ik
zie ook totaal geen nervositeit in de ploeg.
Als ik een ideale voorbereiding had kunnen
uittekenen, dan zou dat niet veraf geweest
zijn vanwatwe de voorbije wekenmeege-
maakt hebben. Ik noem één voorbeeld:
zondagmoestenwe voor het eerst 45

VoorVincentKompany (28) gaat vandaag een lang gekoesterde droom
in vervulling. ‘CaptainKompany’ speelt eindelijk zijn eerstewedstrijd
op dewereldbeker. ‘Maar ikwil niet alleen deelnemenaanhetWK,
ikwil er ook iets betekenen’, zegt Kompany, rustigmaar zelfzeker.
RudyNuyens

‘Wijweten
hoehet voelt
omer zo lang
niet bij te zijn’

Interview Vincent Kompany staat eindelijk waar hij al

A

Op het gevaar af voor
Belgicist te worden uitge-
scholden, ook ik blijf bij
die Rode Duivels niet on-
bewogen. Maar omdat in
topsport de resultaten tel-
len, wil ik toch maar even
de wedstrijd van van-
avond afwachten voor-
aleer mij voluit te smijten.
Ik vertrouw die Algerijnen
namelijk niet. Een speler
zei voor de camera ‘Wij
willen het Arabische volk
vertegenwoordigen’, en
daar kan ik mij met de
beste wil van de wereld
de laatste decennia niks
bij voorstellen dat niét
met overdreven geweld te
maken heeft (in een voet-
balcontext, weltever-
staan).
Of de Rode Duivels het
laatste restje lijm zijn dat
België bij elkaar houdt,
wilden de buitenlandse
media mij laten zeggen in
de aanloop naar dit toer-
nooi. Dat heb ik zwaar af-
gestreden. België is niet
te redden, niet door dat
amechtig handje op de
voetballersharten bij de
Brabançonne en ook niet
door Kompany en Fellaini
of door
De Bruyne en Courtois.
Daarna moest ik uitleg-
gen hoe het komt dat wij
ineens zo’n goeie voetbal-
lers hebben. Dat was al
andere koek, want dit
succes heeft vele vaders.
Eigenlijk is het bezopen
dat we nu al van succes
spreken terwijl we nog
geen wedstrijd hebben
gespeeld, maar zo zijn wij
Belgen dan weer: blij met
een dode mus.
Hebben we te maken met
een generatie van talent
die toevallig samen groot
zijn geworden, of zit er
een systeem achter? Het
is een beetje van allebei.
Eind vorige eeuw zijn Mi-
chel Sablon en Bob Bro-
waeys de kar gaan
trekken van de jeugdop-
leiding. Tegelijk kreeg het
IKFoot-project (later Dou-
blePass) een poot aan de
grond.
Dit is niet de oorzaak
voor de doorbraak van
Kompany, maar wel voor
de schitterende genera-
ties voetballers die
daarna zijn gekomen en
die ze nu klaarstomen bij
de jeugd. Kompany en co.
is een generatie getalen-
teerde voetballers die om
onverklaarbare redenen
ineens samen is opge-
staan, niet toevallig plein-

tjesvoetballers, niet toe-
vallig (velen) met alloch-
tone roots.
In 1986 en 1990 had we
één international die niet
uit de pure Belgische klei
was getrokken: Enzo
Scifo. Die was in 1994 en
1998 ook van de partij,
maar in 1994 kreeg hij het
gezelschap van Joske
Weber, een genaturali-
seerde Kroaat die meege-
nomen werd om af te
zetten bij het kaarten. In
1998 waren we multicultu-
reel zoals nooit tevoren:
twee genaturaliseerden
(Vidovic, een Joegoslaaf,
en Oliveira, een Brazili-
aan), Scifo uiteraard en de
twee Congolese broers
Mpenza. In 2002 alweer
iets minder multicultureel:
één Mpenza bleef over en
Strupar was een pas-

poorthopper uit Kroatië.
En dan kwam twaalf jaar
niets, tot dit WK. Tien van
de drieëntwintig spelers
zijn Belgen van deels al-
lochtone oorsprong,
waarvan er zeven Sub-Sa-
hara (vijf) of Noord-Afri-
kaanse (twee) genen
hebben. De resterende
drie zijn van Spaanse of
Caraïbische origine en de
zeer begaafde Adnan Ja-
nuzaj van Manchester
United is als Kosovaar de
enige asielzoeker in de
nationale ploeg.
Een kwart eeuw nadat bij
Nederland met Gullit en
Rijkaard twee dragende
spelers met een donkere
huid debuteerden, bijna
twintig jaar nadat de
Fransen hun migranten-
zonen omarmden, zijn
ook wij er eindelijk in ge-
slaagd dat vat aan talent
aan te boren. Het is Black,
Blanc, Beurre à la Belge,
en het kan voetballen als
de beste.
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HANS VANDEWEGHE

Eigenlijk is het
bezopen dat we
nu al van succes
spreken terwijl
we nog geen
wedstrijd hebben
gespeeld, maar
zo zijn wij Belgen
danweer: blij
met een dode
mus

Black, Blanc, Beurre, Belge
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Wiedaagt
Rode
Duivels
uit?

� Balans genoeg in de Zuid-Koreaanse spelersgroep, zo lijkt het.Maar vannacht pas
gaat het er voor deAziaten echt om spannen. Dan geven ze Rusland partij.

‘Ik zal me de match
tegen Algerije altijd
herinneren, maar
mijn ambities
reiken verder’
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