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RUDY NUYENS
MOGI DAS CRUZES

DeRodeDuivels zijn na een reis van
14 uur gearriveerd in het Paradise
Gold& Lake Resort inMogi das
Cruzes en hebben er hun eerste
trainingen op zitten. Over het hotel
zijn demeningen verdeeld,maar
over het trainingsveld is iedereen
wild enthousiast.

Om 19.30 uur Braziliaanse tijd – het was toen
halfeen ’s nachts in België –landden de Rode
Duivels dinsdagavond op de luchthaven
Guarulhos in São Paulo. Ze werden er bij het
verlatenvanhetvliegtuigopgewachtdooreen
vijftiental camerateams, maar verder verliep
deaankomstenhetvervoernaarhethotelvoor
despelersvlot.Debobo’smoestenechter–net
zoalsdemeegereisdepers– tweeuurwachten
ophunbagage.
Op dat moment was het al donker in São

Paulo, waar de zon rond deze tijd omstreeks
18.30uurondergaat.DeRodeDuivelswerden
ophunbusverrast toenzehetParadiseResort
inMogidasCruzesnaderden. “Debusreiswas
op zich wel speciaal, want de politie-escorte
dieonsbegeleidde,was indrukwekkend”, ver-
teltNicolasLombaerts. “Alleswerdafgesloten
om ons zo snel mogelijk door te laten. We
warenwel verrast toenwewatmensen zagen
supporteren langs de weg. Ik zag zelfs
Belgische vlaggen. Blijkbaar is de plaatselijke
bevolking blij dat we hier zijn, dat is toch wel
leuk.”

“Ik was eerder al in Brazilië geweest, het zijn
hier allemaal vriendelijke mensen”, voegt
NacerChadli daaraan toe. “Zewarenookdui-
delijk blijmet onze komst.”
De aankomst in het hotel zorgde voor ver-

deelde meningen. “De helemaal vernieuwde
keuken ziet er goed uit”, zegt Marc Wilmots.
Demaaltijddiedespelerserdinsdagavondnog
kregen aangeboden, viel alvast in de smaak.
“Demaaltijdwas inorde, ikhebmijnbuikje in
elk geval vol gegeten”, zegt Lombaerts. “Het
was ook allemaal goed georganiseerd.” “Wat
mij meteen opviel, is dat we hier heel veel
ruimte hebben”, voegtNacer Chadli toe.

Uurverschil
“Het hotel is rustig”, meldt Dries Mertens.
“Zoals de reis ook rustig en goed is verlopen.”
Maar wild enthousiast zijn de spelers nu ook
weer niet over het hotelgedeelte van het
Paradise Gold&Lake Resort. “Ik heb al erger
gezien,maar ikhebookalbetermeegemaakt”,
zegtLombaerts. “Het iseengrootcomplex,het
hotel isnietnieuw,maarçava.Ookdekamers
op zich zijn wel ok, vooral in Rusland heb ik
wel slechter gezien. Maar ookwat de kamers
betreft, heb ik al beter gezien. We zitten hier
welrustigendat isgoedals jeopeengroot toer-
nooi zit.”
Eén ding zorgde dinsdagavond wel voor

onvrede. “Het internetwerkteniet naarbeho-
ren”,verteltLombaerts. “Maardaar is intussen

aan gewerkt.” “Op bepaalde plaatsen functio-
neerdedewifihelemaalniet”, zegtChadli. “En
als jeweethoeveel sommigespelersdaarmee
bezigzijn,kanik jeookzeggendatdienietcon-
tent waren. Maar woensdagmorgen was dat
tochweer geregeld.”
DeRodeDuivelshaddengisterochtendnaar

eigenzeggengeen lastvanhetuurverschilvan
5 uur tussen Brussel en Brazilië. “Misschien
krijg ik later nog een klopje, maar op dit
moment heb ik er helemaal geen last van”,
aldusChadli. “Ikhebdaarsowiesozeldenpro-
blemen mee”, zegt Lombaerts, die het in
Ruslandgewendisomvandeenetijdzonenaar
de andere te vliegen. “Als je naar het westen
vliegt, is het sowieso makkelijker aanpassen.
Als ik inRuslandnaarhetoostenmoet,gebeurt
het weleens dat ik om 2 uur ’s ochtends nog
naar de Belgische televisie zit te kijken, maar
hier ondervind ik geen last van de décallage.”

Nog geen WK-sfeer
DeRodeDuivels trainden gisterochtend voor
het eerst een uur en een kwartier in het
Paradise Resort, op een veld dat er werkelijk
als een biljartlaken bij ligt. De temperatuur
bedroeg 17 graden eneen lichte regenmaakte
het veld ideaal bespeelbaar. “Het veld is top”,
zegtMertens. “Het ligt erheelgoedbij engoed
kunnentrainen is tochhetallerbelangrijkste”,
vindtLombaerts.Datzag jeookaandespelers,
want zelfs tijdens de wat saaie stretch- en
stabilisatieoefeningen werd er gedold en
gelachen.

Eén ding ontbreekt voorlopig nog in Mogi
das Cruzes. “DeWK-sfeer voelenwe nog niet,
wezijnhierookvervanallesverwijderd”, zegt
Lombaerts. “Maar zo kunnen we ons ook in
alle rust voorbereiden. Het echte WK-senti-
ment is er nog niet, maar dat zal wel komen
als het toernooi hier straks begonnen is.”
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De Nigeriaanse journalist die
vorige week werd opge-
voerd in de aflevering ‘The
Super Eagles’ in Andere tij-
den sport (NOS), had het
over de Nigeriaanse natio-
nale voetbalselectie die er in
1994 in de VS pas na verlen-
gingen uitging tegen Italië.
Dat kwam volgens hem hier-
door. Na de eerste ronde
was de minister van Sport
met zes vrouwen naar het
hotel gekomen, en de beste
spelers mochten eerst kie-
zen. De journalist getuigde,
samen met de bondscoach,
hoe treurig en hoe typisch
het was dat ze hun concen-
tratie niet hadden kunnen
vasthouden.
Ik heb Andere tijden pas af-
gelopen maandag bekeken.
En gelachen, want het hele
Pinksterweekend had ik de
zelfhulpgroep Politiek Al Te
Correct Vlaanderen en wat
boze Afrikanen over mij
heen gekregen omdat ik
het volgende had durven
schrijven:

“… Afrikanen kunnen zich
geen zes weken concentre-
ren op één doel. Dat is een
empirische en statistische
vaststelling. Als ze twee
wedstrijden hebben gewon-
nen, zwermen de makelaars
het hotel binnen, gevolgd
door de groupies, gaat de
druk van de ketel en weet
de meegereisde tovenaar
niet meer van welk hout pij-
len te maken…”
Oké, dat van die groupies
klopt dus. Neem maar van
mij aan dat ook de make-
laars daar rondzwerven, én
de tovenaars. Ik heb er in
2002 en 2006 mooie ironi-
sche verhalen over geschre-
ven in deze krant, en daar
stoorde zich toen niemand
aan. Eén juju uit Ghana heeft
al verklaard dat de vloek die
hij over Cristiano Ronaldo
heeft uitgesproken hem het
hele toernooi pijntjes zal be-
zorgen.
Ik zou de leden van de zelf-
hulpgroep Politiek Al Te
Correct Vlaanderen – weze
het directeurs van overge-

subsidieerde parochiezalen,
twitteraars met tien/hon-
derd keer meer tweets dan
volgers, blogsters zonder le-
zers én al hun volgelingen –
willen aanraden om nooit
meer sportpagina’s te lezen.
Topsport is de ultieme meri-
tocratie. In sport is het de
beste die zou moeten win-
nen en de winnaar krijgt
alles. Dus: niet meer lezen en
niet kijken vanavond naar
Brazilië-Kroatië, want in
onze rechtse topsportwe-
reld bestaat geen kansar-
men- of minderhedenbeleid.
Niet helemaal waar: op de
Olympische Spelen bijvoor-
beeld mag elk land zes atle-
ten afvaardigen, ook al
kunnen ze er niks van. Om
dan vierkant te worden uit-
gelachen in Heat 1 van de
100 meter lopen of zwem-
men.
Ik vind niks uit, ik stel vast, ik
analyseer, ik klaag geregeld
aan en ik schrijf op – al der-
tig jaar en meestal tot tevre-
denheid van de lezer – en ik
deed dat vorige zaterdag in
een voetbalbijlage in de
sportpagina’s, in colum-
neske taal.
Als ik het in een ‘eigenzin-
nige voorspelling’ heb over
de Afrikanen die zich niet
kunnen concentreren, dan
heb ik het niet over de iets
meer dan één miljard Afrika-
nen, maar over de vijf Afri-
kaanse ploegen op de
World Cup. En is dat geen
racisme.
Als ik het in de toekomst zal
hebben over de genetische
voordelen die zwarten heb-
ben, dan slaat dat alleen op
sport en zal ik niet nalaten
te melden dat West-Afri-
kaanse zwarten gemiddeld
langere armen en benen
hebben dan blanken, wat in
veel sporten een voordeel is.
Ook dat is geen racisme.
Zolang dat wetenschap is,
zolang de feiten zijn wat ze
zijn en zolang de uitersten
van de Gausscurve, en dus
de kleine verschillen in top-
sport de uitkomst bepalen,
voel ik mij gerustgesteld en
kan politieke correctheid
mijn rug op. Als correctheid
blindheid wordt, ga ik met
duivels plezier op lange
tenen staan.
Ja, ik ben al vaak in Afrika
geweest, onder meer in
Congo en niet gesubsidi-
eerd. Neen, racisme is niet
relatief en ja, ik prijs mij ge-
lukkig dat de wetten van de
topsportjungle niet gelden
in onze maatschappij. Ten
slotte: als Afrikalover zou ik
een Afrikaanse wereldkam-
pioen een ongelooflijke ver-
rijking vinden.

COLUMN

HANS VANDEWEGHE

Ik zou de leden van
de zelfhulpgroep
Politiek Al
Te Correct
Vlaanderenwillen
aanraden omnooit
meer sportpagina’s
te lezen
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Rode Duivels maken kennis met
Paradise Gold & Lake Resort

‘Hotel is oké,
trainingsveld
is biljartlaken’

Eerste persconferentie in het Jupiler
Media Center in Mogi das Cruzes. De
regen slaat tegen het tentzeil, maar bij
een zwoele gevoelstemperatuur is een
keertje plenzen voor spelers én journa-
listen niet eens een ongemak. Ook
Marc Wilmots voelt zich zichtbaar lek-
ker. Hij kreeg meteen de lachers op zijn
hand: “Weet je, op één ding heb ik
geen vat: op de nervositeit van mijn
spelers. Dit is voor hen hun eerste WK,
op Van Buyten na. Wel, het is zoals
alles in het leven: de eerste keer is altijd
bizar – en kijk je vreemd op.”
De bondscoach wil van de komende
dagen gebruik maken om Algerije, de
eerstkomende tegenstander, tactisch
nader te ontleden. Veel toplanden, nu
ook Nederland, deinzen er niet voor
terug om te speculeren op de omscha-
keling. Het risico van het dominante
voetbal laten zij aan anderen. Wilmots
wil beide wapens gebruiken. “We wil-
len winnen, dat is het belangrijkste. De
manier waarop zal afhangen van de te-
genstander. Maar in alle geval ben ik

niet bang om zelf eens laag in te zak-
ken als dat moet. Ik ben overtuigd dat
we over een van de beste counterploe-
gen op dit WK beschikken. Voorin heb-
ben we alvast snelle spitsen.”
Eén van hen is Eden Hazard. Arme
drommel, amper één dag in Brazilië en
Hazard was alweer een gespreksthema
op de babbel met de media. En Wil-
mots is duidelijk niet langer van plan
om zijn sterspeler te pamperen: “Ik
maak me geen zorgen om Eden, maar
hoe dan ook is niemand zeker van zijn
plaats. Neen, ook Eden niet.”
Natuurlijk is Hazard vooralsnog certi-
tude, de bondscoach wil gewoon ieder-
een op scherp zetten, enkele dagen
voor de wedstrijd tegen Algerije.

Bijgetekend
Marc Wilmots kondigde aan dat hij
inmiddels zijn handtekening plaatste
onder zijn contractverlenging voor vier
jaar. Hetzelfde geldt voor Vital Borkel-
mans, conditietrainer Mario Innaurato

en dokter Kris Van
Crombrugge. Lie-
ven Maesschalck
bereikte een mon-
deling akkoord.
Keeperstrainer
Erwin Lemmens
twijfelt nog: “Hij
kan keuzes
maken”, aldus Wil-
mots. (SK)

MARC WILMOTS

‘Ook Hazard niet zeker van plaats’

Wilmots houdt een eerste
trainingssessiemet zijn
Duivels. ‘Goed kunnen
trainen is toch het aller-
belangrijkste op eenWK.’
© JIMMY BOLCINA / PHOTO NEWS

‘Ik ben overtuigd dat
we over een van de
beste counterploegen
op dit WK beschikken’
MARC WILMOTS

Niet lezen!

‘Aanvankelijk werkte
het internet niet en
enkele spelers waren
daardoor niet content’
NACER CHADLI


