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RIO DE JANEIRO — Speciaal.
DivockOrigiherhaaldehettottreu-
renstoe.Dejongespits,tweemaan-
dengeledendegroteonbekendein
de selectie vanWilmots, wist niet
goedwathemoverkwam.Eenvan
zijn wedstrijdshirtsmoest hij aan
de FIFA afgeven, omdat het inge-
kaderdzouwordenen tentoonge-
steldinMaracanã.“Bestleukenhet
andereschenkinaanmijnvader”,
zeiOrigi.Endathijdejongstedoel-
puntenmaker op eenWK is sinds
Messi in 2006, dat deed de ogen
ooktwinkelen.“Echt?Dat is leuk.”
Origi zat duidelijk in wonder-

land na zijn goal. “Dit is een doel-
punt dat voor altijd bij zal blijven.
Ik bleef nog redelijk rustig, maar
dat is nueenmaalmijn aard.Mijn
eerstegedachtengingennaarmijn
familie, die in de tribune zat. Ik
moestevenzoekenvoorikze
gevonden had, maar ben
tochnaarhengegaan.Dit
had ik nooit verwacht.
Dit iswaarschijnlijkeen
doelpunt, inMaracanã
dan nog, dat mijn car-
rière zal veranderen.
Ditzalzijnimpactheb-
ben, maar laat meme
nu maar weer op het
WKconcentreren.Wat
ernagebeurt,daargaik
niet te veel over naden-
ken.”
Op de vraag of hij

RomeluLukakunietstil-
aanuit de ploeg aanhet
spelen is, bleef Origi,
brave jongen, heel colle-
giaal. “Het is aan de trai-
ner om te beslissen. Ik
heb getoond dat ik de
ploeg iets kan geven,
maar het team gaat
voorop. Romelu heeft
keihard gewerkt. Ik heb
geprofiteerd van zijn
werk. Na de wedstrijd
heeft hijmeomhelsd en
een knuffel gegeven.
Dat is ookRom.Hij is
blij voor iedereen.”

RIO DE JANEIRO — Hij gaf het
meteen lachje toe.Metééngoeie
actie besliste Eden Hazard in
Maracanãdewedstrijd.Eén flits.
“Ikhebmaaréénactiegemaakt”,
zei hij, met de nodige zin voor
zelfreflectie. Hazard snelde aan
de zestien voorbij zijn bewaker,
haaldedeachterlijnen legdedan
slim terug op Origi. De tachtig
minutenervoorwasdeChelsea-
ster onzichtbaar gebleven. Een
tegenvaller. Eden speelde lang
verstoppertje in wat eigenlijk
zijn wedstrijd had moeten
worden.
“Ik weet dat ik meer zou

moeten doen”, zei hij. “Maar
door bepaalde matchfeiten
slaag ik daar niet altijd in.
Veel ballen heb ik niet
geraakt, maar het is wel
belangrijk dat ik beslissend
ben. En dat het team wint.
Mijn toernooi?Çava.Het gaat.
Maar van mijn persoonlijke
prestatie lig ik eigenlijk geen
seconde wakker. Je m’en fous.
We spelen een slechte
match,maarwinnen toch.
Datonthoud ik.Graaghad-
denwijhier, indit legenda-
rische stadion, een super-
match gespeeld en ruim
gewonnen. Met 3 of 4-0.
Maarwehopenhiernog
een keertje terug te
keren, niet?We kunnen
nu even uitblazen na de
kwalificatie, maar we
gaan tegen Zuid-Korea
toch voor een 9 op 9.
We willen het vertrou-
wen niet kwijtspelen.”
Opvallend: voor de

tweede wedstrijd op
rij maakte Hazard
diep indematchen in
dehittehet verschil in
de slotfase. “Het was
geen gemakkelijke
wedstrijd, maar dat ik

op het einde telkens nog kan
versnellen, bewijst dat ik nog
heel fris zit.” (KTH)
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A
12-06 Brazilië - Kroatië 3-1
13-06 Mexico - Kameroen 1-0
17-06 Brazilië - Mexico 0-0
18-06 Kameroen - Kroatië 0-4
23-06 Kameroen - Brazilië 22u00
23-06 Kroatië - Mexico 22u00

STAND Brazilië 2 1 0 1 3-1 4
Mexico 2 1 0 1 1-0 4
Kroatië 2 1 1 0 5-3 3
Kameroen 2 0 2 0 0-5 0 B

13-06 Spanje - Nederland 1-5
13-06 Chili - Australië 3-1
18-06 Australië - Nederland 2-3
18-06 Spanje - Chili 0-2
23-06 Nederland - Chili 18u00
23-06 Australië - Spanje 18u00

STAND Nederland 2 2 0 0 8-3 6
Chili 2 2 0 0 5-1 6
Australië 2 0 2 0 3-6 0
Spanje 2 0 2 0 1-7 0 C

14-06 Colombia - Griekenland 3-0
14-06 Ivoorkust - Japan 2-1
19-06 Colombia - Ivoorkust 2-1
19-06 Japan - Griekenland 0-0
24-06 Japan - Colombia 22u00
24-06 Griekenland - Ivoork. 22u00

STAND Colombia 2 2 0 0 5-1 6
Ivoorkust 2 1 1 0 3-3 3
Japan 2 0 1 1 1-2 1
Griekenland 2 0 1 1 0-3 1 D

14-06 Uruguay - Costa Rica 1-3
14-06 Engeland - Italië 1-2
19-06 Uruguay - Engeland 2-1
20-06 Italië - Costa Rica 1-0
24-06 Costa Rica - Engeland 18u00
24-06 Italië - Uruguay 18u00

STAND Costa Rica 2 2 0 0 4-1 3
Italië 2 1 1 0 2-2 3
Uruguay 2 1 1 0 3-4 3
Engeland 2 0 2 0 2-4 0 E

15-06 Zwitserland - Ecuador 2-1
15-06 Frankrijk - Honduras 3-0
20-06 Zwitserland - Frankrijk 2-5
20-06 Honduras - Ecuador 1-2
25-06 Honduras - Zwitserl. 22u00
25-06 Ecuador - Frankrijk 22u00

STAND Frankrijk 2 2 0 0 8-2 6
Ecuador 2 1 1 0 3-3 3
Zwitserland 2 1 1 0 4-6 3
Honduras 2 0 2 0 1-5 0

Vroeger was het leven makke-
lijk. Daarmee wordt bedoeld:
vóór 1989, voor de val van
de Berlijnse muur en het
opengooien van het IJzeren
Gordijn. Afgezien van het
gemak dat je toen nog geen
ruzie moest maken bij de ski-
liften, waren alle communisti-
sche landen in de sport erg
herkenbaar.
Ze hadden allemaal iets met
rood, maar ze speelden niet
allemaal in het rood. Dat was
toch vooral voorbehouden
aan de USSR, de Unie van
Socialistische Sovjetrepublie-
ken. Dat was een erg groot
land, zo groot als over een
paar jaar Rusland zal zijn,
tegen de tijd dat Poetin klaar
is met zijn huiswerk. De DDR,
dat was een land dat ook wel
eens Oost-Duitsland werd
genoemd (ik heb tegenwoor-
dig studenten in de klas die
niet meer weten wat de DDR
is/was, vandaar), speelden in
het blauw, bijna azuurblauw
zelfs.
De Tsjechoslowaken (Tsjechië
en Slowakije waren ook ooit
één land, jawel) speelden
dan weer in het wit. De
Joegoslaven (ook dat was
één land, wat was het leven
toen toch simpel) speelden
dan weer in het blauw,
donkerblauw, maar soms ook
wel eens in iets anders. De
Polen – hier spreek ik mijzelf
tegen – speelden wel in het
rood, maar nu niet meer. De
Hongaren hadden ook rood –
en hebben dat nog altijd.
De Russen speelden gisteren
in het wit en wij, Belgen, heb-
ben onze Rode Duivels voor
de gelegenheid in het rood
aangekleed en niet in het
zwart of het wit. Dat is alvast
een goeie zet, want met rood
win je vaker dan met om het
even welke andere kleur.
Onderzoekers van de
universiteit van Durham in
Engeland braken zich ooit de
kop over de uitkomst van de
olympische worstel-, boks en
taekwondowedstrijden waarin
de tegenstanders altijd in het
rood of het blauw tegenover
elkaar staan. De roden
wonnen significant meer
dan de blauwen.
Later deden ze die studie
over in het profvoetbal in
Engeland. Van de 65 kam-
pioenen van na de Tweede
Wereldoorlog die ze in kaart

brachten, speelden er 41 in
het rood. Hun conclusie was
dat je in het rood een grotere
kans had om te winnen. Ze
wezen ook op de successen
van Bayern, AC Milan, Benfica
en recent de wereld- en Euro-
pese kampioenen Spanje.
Dat Man United en Liverpool
misschien geheel toevallig in
het rood speelden en vaak
kampioen werden, deed niet
ter zake. Het klopt dat rood
wordt geassocieerd met
agressie en oorlog voeren,
althans bij de Noord-Ameri-
kaanse indianen. Maar zwart
en blauw en grijs en groen
hebben veel meer dan rood
agressie gepleegd, en met
meer ‘succes’.
De onderzoekers namen hun
onderzoek toch serieus en

vroegen zich af: “Of rood dra-
gen tot gevolg heeft dat het
de testosteron bij de tegen-
stander onderdrukt, of je
eigen testosteron doet stijgen,
is niet duidelijk. Het is wellicht
een beetje van allebei.”
Voetballers herleiden tot
rhesusaapjes, want daar is de
link rood-testosteron voor het
eerst bewezen, het is eens
wat anders. Sowieso is het
goed nieuws voor ons.
Bijgevolg hebben wij Rode
Duivels gisterenavond –
gejaagd door het testosteron
– de witte Russen ingemaakt
want die waren door onze
rode shirts gereduceerd tot
amechtige eunuchen. Hoe dat
dan vroeger is gegaan, toen
onze Rode Duivels, ook in het
rood, het laf in hun broek
deden voor elke tegenstan-
der, is een vraag. Het is te
hopen dat u begrijpt dat dit
stukje is geschreven nog voor
de wedstrijd begon.

COLUMN

HANS VANDEWEGHE

In het roodwin je
meer dan in eender
welke andere kleur.
Door onze rode
shirts zijn de witte
Russen gisteren
verworden
tot amechtige
eunuchen. Of niet,
natuurlijk
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Eunuchen

‘Wespelen slechtematch’

Divock Origi profiteerde van een van de weinige goede acties
van de onzichtbare Eden Hazard om de winnende goal binnen
te trappen. De twee matchwinnaars aan het woord.

MikeOrigi
‘Eengat inde
luchtgesprongen’
Het voetbal- en vaderhart van
Mike Origi – zelf ex-speler van
KRCGenk–heefthet flink tever-
duren gehad. Zijn bloedeigen
zoon, de 19-jarige Divock Origi,
verzette de bakens tijdens de
tweede WK-match van de Rode
Duivels. “Divock op het veld, dat
was al spannend. En die laatste
tien minuten waren zenuwslo-
pend”, vertelt hij vanuit Rio De
Janeiro. “Maardeerggoededrib-
belwaarEdenHazardplotsmee

uitpakteendandefinale trapvan
Divock dat zorgde voor vuur-
werk. Ikwas teverbaasdomluid
te roepen, maar ik ben wel een
meter inde luchtgesprongen.Dit
is eenheel speciale dag.”
“Straksgaanweuitgebreidvie-

ren. Mijn vrouw en dochter zijn
hierook,enwegaanereenmooie
avond van maken. De avond is
nog lang. Want de beslissende
goal maken op het WK, kan het
beter?”

JanVertonghen
‘Ikwas super
ontgoocheld’
Vlak voor de tactische bespreking
daags voor de match kreeg
Vertonghentehorendatdebonds-
coach Vermaelen verkoos op de
linksachter.Maarzowel tijdensde
opwarming als snel in de match
sloeg het blessurespook toe voor
Vermaelen. “Ik zat op het puntje
vanmijn stoel om in te vallen.Het
is rot dat Thomas gekwetst is uit-
gevallen. Zoiets zie je niet graag
gebeurenmet een vriend en col-
lega. De coach verteldemede dag

ervoordathijvoordezepartijvoor
eenandereoptieoplinksachterhad
gekozen.Maardathet tegenZuid-
Koreamisschienweermijn beurt
zouzijn.Daarmoet ikmebijneer-
leggen.Ikwassuperontgoocheld.”
Recent had Vertonghen nog

gezegddathijde‘slechtstebankzit-
ter ooit’ moet zijn. “Daarmoet de
coach natuurlijk geen rekening
mee houden. Ik speel gewoon
100.000keerlieverdandatikopdie
bankmoetzitten.” (ODBS)

DivockOrigi:
‘Dit had ik
nooit verwacht’

EdenHazard:
‘Ik hebmaar
éénactie gemaakt’
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