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Mexicoheeft zijn eerste
groepsduel ophetWK
met 1-0 gewonnenvan
Kameroen. Peraltamaakte
naeenuurhet enige
doelpunt. Inde eerstehelft
werden tweedoelpunten
van teamgenootDosSantos
onterecht afgekeurddoor
deColombiaanse ref.

Door de zege staat Mexico in
pouleAopdoelsaldo tweede ach-
ter Brazilië, dat donderdag in São
Paulomet 3-1 won vanKroatië.
In de stromende regen begon

Mexico fel aanhetduel indematig
gevuldeArenadasDunas inNatal,
maar de eerste grote kanswas na
twintigminuten voor Kameroen.
Samuel Eto'o schoot rakelings
naast uit een voorzet van Benoit
Assou-Ekotto.
Na een kwartier leek Giovani

Dos Santos zijn land op voor-

sprong te schieten,maar zijn goal
werdonterechtafgekeurdwegens
buitenspel. Een kwartier later
haalde de scheidsrechter zich
wederom de woede van de
Mexicanen op de hals door een
tweede goal vanDos Santos onte-
recht af te keuren. De aanvaller
van Villarreal kopte raak uit een
corner diewerd doorgekopt door
eenverdedigerdiedoordearbiter
verkeerdelijk vooraanvallerwerd
aangezien. Eerder was aan beide
kantenal eendoelpunt afgekeurd
datdaadwerkelijkbuitenspelwas.
Inde tweedehelftwerddewed-

strijd harder, maar onder meer
een charge van Alex Song op Dos
Santoswerdniet bestraftmet een
kaart.Geelwasernaeenkrapuur
wel voor de Mexicaanse verdedi-
ger Héctor Moreno, die de opsto-
mende Stéphane M’bia ten val
bracht. Assou-Ekotto schoot de
vrije trap vannet buitenhet straf-
schopgebied rakelings naast.

Gerechtigheid
Het zeker in de tweede helft ster-
kere Mexico maakte na een uur
hetderdegeldigedoelpunt, enhet
eerste dat ook door de scheids-
rechter werd getolereerd. Oribe
Peralta schoot raakuitderebound
van een gekeerd schot van Dos
Santos, die met een prachtige
steekpass van Héctor Herrera
alleen voor de keeperwas gezet.
Kameroen was in de slotfase

nogdichtbij degelijkmaker,maar
de voorzet van Benjamin Mou-
kandjokonnetop tijdweggewerkt
worden door Francisco Rodri-
guez. In blessuretijd kon de
Mexicaanse doelman Guillermo
Ochoanognet reddenopeenkop-
bal van de volledig vrijstaande
Moukandjo.
Doordenederlaagzaldekritiek

opdeploegendebondscoachvan
Kameroen,VolkerFinke, aanzwel-
len. De spelers weigerden vorige
weekophetvliegtuignaarBrazilië
te stappen vanwege een conflict
metdebondoverdeWK-premies.
Kameroen sprak er schande van.
Vooral Eto’owerdbeschuldigd

van verraad. De sterspeler van
Chelsea speelde tegenMexicoeen
onopvallendewedstrijd. (VK)

Paus Franciscus heeft de
waarden van het voetbal
geroemd. “Het WK moet
een sportief feest worden
dat in het teken staat van
de solidariteit onder de
volkeren.” De waarden
waar hij het over had, zijn
volharding, loyauteit en
vriendschap. “Als we de
lessen van de sport be-
grijpen, zullen we alle-
maal winnaars zijn door
de banden te versterken
die ons verenigen.”
Dat is goed gezegd. Ik
denk dat de voetballers
nu twee keer zullen na-
denken voor ze elkaar
doormidden schoppen of
flikken met schwalbes en
kunstduiken. En de actie-
voerders in de straat zul-
len nu ook wel stoppen.
Die andere paus, die van
het voetbal, had een con-
cretere boodschap. Sepp
Blatter had in een visioen
gezien hoe er over afzien-
bare tijd op andere plane-
ten gevoetbald zou
worden. “En dan hebben
we interplanetaire com-
petities.”
Volgens de nieuwssite
Newsmonkey maakt de
planeet Gliese 581 g de
grootste kans om een
planeet te zijn waar je
kunt op voetballen. Er is
maar één probleem:
Gliese 581 g is
189.258.854.400.000
kilometer verwijderd van
de aarde. Het zou
432.000 jaar duren om er
naartoe te reizen. Zou het
geen idee zijn om Blatter
te vragen om op pros-
pectie te gaan? Als je
maar wat doorbazelt
over interplanetaire tv-
rechten en sponsoring,
hapt hij vast toe. Tegen
de tijd dat hij terug is, zit
er hopelijk een andere
voorzitter op zijn stoel.
Alle gekheid, Blatter
moét weg. Nog eens vier
jaar is belachelijk. De
man is 79 en niet meer
opgewassen voor zijn
taak, als hij dat ooit al
was. De FIFA hangt sinds
zijn watch aan elkaar van
corruptieschandalen, en
dat is een steeds terug-
kerend probleem in bon-
den wanneer een
vooraanstaand betaald
staflid ineens een betaald
voorzitter wordt. Die
heeft iets te verbergen of
is vol van zijn eigen glo-
rie. Dat fenomeen ken-
nen we in België ook.
Ik ben niet thuis in de
FIFA, maar wel een
beetje in de internatio-

nale bondenwereld. Blat-
ter ken ik dan ook alleen
maar van zijn verschijnin-
gen als IOC-lid, maar nu
denk ik dat hij weggaat.
Niet dit jaar, want dit is
zijn feest. Volgend jaar
zijn er presidentsverkie-
zingen en de tegenstand
zal nu niet meer terug-
krabbelen, hoewel ze
voorlopig bakzeil hebben
moeten halen.
Alle Europese voorstellen
om de leeftijd van de
voorzitter en de manda-
ten te beperken, zijn
weggestemd met 169
tegen 40, maar de nieuw-
lichters binnen de FIFA
hebben nog één jaar om
banden te smeden met
de andere continenten.
De dag dat die beseffen
dat de nieuwe president
evenveel Sinterklaas zal

spelen als de oude, schie-
ten ze hem met het
grootste gemak af.
Ook de alleroudste voet-
balkrokodil hebben ze
deze week weer tot leven
gewekt. Het was mij ont-
gaan dat João Havelange
nog leefde. Hij zou bij het
Internationaal Olympisch
Comité gestraft worden
voor een schandaal bij de
FIFA (wat de FIFA niet
durfde), toen hij de eer
aan zichzelf hield. Have-
lange is dik in de negen-
tig en was wat ziekjes,
maar is nu weer aan de
beterhand.
Ik heb mij altijd afge-
vraagd waarom ze die
bobo’s krokodillen noe-
men. In perfecte leefom-
standigheden zouden
krokodillen het eeuwige
leven hebben, maar per-
fectie is ook in Crocodilië
een illusie. Ze kunnen wel
behoorlijk oud worden,
en een krokodil van
zeven of één van zeven-
tig is even kwiek. Af-
schieten is dus de
boodschap, en dat is
Europa nu van plan.
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Mexico wint, ondanks onterecht afgekeurde doelpunten

WK-scheidsrechters
blijvenblunderen

�MaximChoupo-Moting
vanKameroenprobeert
indestriemenderegen
eenvliegende tackle teontwijken
vandeMexicaanseverdediger
PaulAguilar.© MIGUEL TOVAR /GETTY

FIFAsteunt refNishimura
BRUSSEL

Hetwasalmeteenraak,
donderdagavond.Drie
discutabelebeslissingen
vande Japanse arbiter
Nishimura legdenBrazilië-
Kroatië in eendefinitieve
plooi.VolgensdeFIFAwas
er geenprobleem.

Trots presenteerde de FIFA don-
derdag een herhaling van het eer-
ste WK-doelpunt, gefilmd met de
doellijncamera. De replay van
Marcelo’s eigen goalwerkte op de
lachspieren, iedereenkonziendat
debaloverde lijnwas.Hetnieuwe
snufje kon niet voorkomen dat na

de wedstrijd een debat oplaaide
over foutenvandescheidsrechter.
DeFIFAlaatwetendatdekritiek

opscheidsrechterNishimuraover-
trokken is enwil van ‘thuisfluiten’
nietsweten. “Wehebben situaties
diezwart-witzijn,maarerwaswel
een contact. Dan geef je de ref de
mogelijkheid om een bepaalde
beslissing te nemen”, zei hoofd
scheidsrechterszaken Massimo
Busacca op eenpersconferentie.
Na de 3-1-nederlaag tegen Bra-

zilië gebruikte bondscoach Niko
Kovac grote woorden. De Kroaat
voelde zich bestolen. De Japanse
arbiter kende een strafschop toe,
nadatspitsFredzichtheatraalhad
laten vallen. De stand was 1-1.
VerdedigerDejanLovren,die inde
buurtvanFredstond, legdeslechts

zijn handopFreds schouder.
“Alsdateenstrafschopwas,hoe-

venwenietmeertevoetballen.Dan
kunnenwebeterbasketballen”,zei
Kovac. “Wehebbenhet inhetvoet-
baloverrespect,maarrespectheeft
Kroatië niet gekregen. Als het zo
moet, gaanwebeter naar huis.”
Lovren: “Waarom geven ze de

cupniet gelijk aanBrazilië? Ieder-
een zegt dat zij moeten winnen,
duswaaromspelenweeigenlijk?”
Destrafschopwasniethetenige

controversiëlemomentuithetope-
ningsduel.ZoveldedeBraziliaanse
publiekslieveling Neymar de
Kroaat LukaModricmet een elle-
boogstoot op zijn strot. Neymar
kreeg slechts geel, waar rood op
zijn plaatswas geweest.
Kort voor tijd, toen het nog 2-1

was,werdKroatiënogmaalsbena-
deeld. Een doelpunt van Ivan
PerisicwerdafgekeurdomdatIvica
Olic een overtreding zou hebben
begaanopkeeperJulioCesar.Daar
was geen sprake van.
De discussie over de arbitrage

komt de FIFA slecht uit, nu einde-
lijk extra hulpmiddelen zijn
ingevoerd. Critici pleiten voor een
volgende stap: de videoarbiter,
die inanderesportenalwordt inge-
zet. (VK)

‘De kritiek op
ref Nishimura is
overtrokken’,
zegt FIFA-
scheidsrechters-
baas Busacca
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Mexico Kameroen
1-0

AEstadio das Dunas
Natal

61’ Peralta 1-0

Mexico: Oribe Peralta (74’ Hernández),
Ochoa, Rodríguez, Márquez, Layún,
Moreno, Aguilar, Herrera (92’ Salcido),
Guardado (69’ Fabián), Vázquez, Dos
Santos, Peralta
Kameroen: Itandje, Assou-Ekotto,
N'Koulou, Djeugoue (45’ Nounkeu),
Chedjou, Song (79’ Webo), Moukandjo,
Choupo-Moting, Mbia, Enoh, Eto’o


