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aakthetwat
uit ofWilmots
kanwaarvoor
hijwordt
betaald?
Eigenlijkniet.
Het aller-

moeilijkstewathij tot denakende
afreisnaarBraziliëheeftmoeten
doen–behalvewatmensenont-
slaanenover zijnnieuwverlengd
enverbeterd contract onderhande-
len– is zijn selectie oppapier zet-
ten.Dátheeft hemalvast open
doekjesopgeleverd.Niemandvan
ClubBruggeopde lijst: gedurfd.
Kiezenvoorde jeugd, Januzaj en
Origi: on-Belgisch. Zijnkredietlijn
bij deprofessionele volgerswerd
promptopgetrokken.
Alhet andere, dekwalificatie

voorBrasil 2014metwedstrijden
tegenServië,Kroatië, Schotland,
Wales enMacedoniëdathad–met
alle respect – eenbeetje zelfver-
klaardevoetbaltrainerookvoor
elkaar gekregen.Metwat geluk,
welteverstaan, endat gelukhád
Wilmotsopcrucialemomenten.
DenkmaaraanServië-uit,waar
elkeandere coachnaeenkwar-

tier tegeneen2-0-achter-
standhadaangekeken,
maarwaarhet aanhet
eind0-3 stond.
Wilmots –Willi voor

devriendenenvoor
wieooitmethemde
kleedkamerdeelde –
heeft vooral dever-
dienstedathij niet te
veelheeft gecoacht.
Demeestebonds-

coaches zijn te aanwe-
zig, te drammerig,wil-
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Hans Vandeweghe beoordeelt de kwaliteiten

Nooit heeft zo’n pover cv
zoveel talent bestierd als
de huidige bondscoach
der Belgen. Weet eigenlijk
iemand hoe zwaar
Marc Wilmots (45) weegt
als voetbaltrainer?
Het tussentijds oordeel
zweeft ergens tussen ‘niet
slecht’ en ‘een meevaller’.

len te veel... coachzijn.Niet doen in inter-
landvoetbal.Vergelekenbij de eindfase van
deChampionsLeague is interlandvoetbal
minderwaardig voetbal. Indrieweken tijd
kangeenmens, enookgeen trainer, een
ploeg smedenvandat tijdelijke consor-
tiumvan tweebenigenv’tjesdienaarde
nationaleploegkomenomzich te amuse-
renenhunmarktwaarde te verhogen–en
niét omhoogdravende tactischebeschou-
wingen te aanhoren.
Stel je voordatEdenHazardnaeenheel

jaarMourinhonogeens een typeVanGaal
zoumoetenaanhoren.Als er tactiekwordt
gegeven, vindende spelerswel –overigens
geheel terecht –dat ookdecoachmoet
luisterenenvooralniet in slaapvallen,
zoals eenBelgischebondscoachooit over-
kwam.Wilmots zalnooit in slaapvallen.
Hij ziet, hoort en ruikt alles.

De vondsten van Wilmots
BlonkOnzeWilli uit inzake tactiekopweg
naarBrazilië?Ookdaarover zijndemenin-
genverdeeld.Wilmots gebruikt indekwa-
lificatiecampagnedrie keerStevenDefour,
tweekeerbleekdekleineuit Porto een
goudenzet.Hij zetteWitsel definitief als
verdedigendemiddenvelder, veranderde
deverdedigingbij corners envroegom
hoger tepressenbij balverlies.
Dat isnietniks en tochgaansommige

stellingnameservanuit dat je elf spelers
vanhet kaliberRodeDuivels zomaarde
wei inkunt sturen.Die vindenhunwegen
hunspelwel.Het zelfregulerendvermo-
genzoubij deze selectie erg sterkaanwezig
zijn eneenaantal vanzijn ingrepenkomen
ookvanuit degroep.Alsdat klopt, is het
zijn verdiensteomdatniet tehebbengef-
nuikt.
In eengroot toernooi als eenWorldCup

is ermisschienmeernodig.Af en toe een
wonderbaarlijke ingreepkaneendoelpunt

Hoe goed isOnze
M

1950
Brazilië

1954
Zwitserland

1958
Zweden

1962
Chili

1966
Engeland

1970
Mexico

1974
West-Duitsland

1978
Argentinië

WK-affiches
door de
jaren heen
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van de bondscoach

vangoudwaardeopleverenenveel ellende

vermijden.Ookwatdatbetreft heeft hij een

konijnenpoot:weinig landenkrijgennet

voorhetWKeengodsgeschenkals Januzaj

inde schoot geworpen.Het is zijn verdien-

stedathij hemheeft geselecteerd.

DuszalWilmots vroegof laat –mis-

schienzelfs al tegendie vervelende

Algerijnen–uit zijnkotmogenkomen.De

laatsteWK’shebbenaangetoonddat

defensief voetbaluiteindelijkde sleutel

voor succes is. Endatniemandnumet

Spanjekomtaandraven,wantdie

zijn/wareneenuitzonderingopde regel.

OphetWKinZuid-Afrikawerd2,27keer

perwedstrijd gescoord, tegenover3,15 in

deChampionsLeague.

Aanvallen is velemalenmoelijkerdan

verdedigen,maargoedverdedigen isde

sleutel omhet ver te schoppen.Latenwij

nunet zeer goeie verdedigershebben,

maar latenwij nuookmetnogalwatwaar-

nemersde indrukhebbendathetdaar ach-

terinbij onsniet altijd evengeconcen-

treerdaan toegaat.

Veel alternatievenhebbenweniet. Je

zult ziendatbij gebrekaanorganisatie ach-

terin enbij de eerste groveblunder vaneen

uit positie spelendeverdediger snel de

naamTimmySimonszal vallen.Waarop

Wilmotsboos zalworden.

Boerenslim
Het cvvanMarcWilmots is geenunicum.

MarcovanBastenenFrankRijkaardhad-

denminder ervaring toenzebondscoach

werdenvanNederland.Maarpover is dat

cv vanhemwel: tweemaanden trainerbij

Schalke04 in2003enniet verlengd.

Vervolgens even indepolitiek enzelf opge-

stapt. Inhet seizoen2004-2005begonnen

bij STVVendaarnazevenmaandenaande

deurgezet,methéle slechtepuntenopzijn

rapport.

Inoktober2009haaldedeNederlander

DickAdvocaatheminzijn staf als adjunct,

puuromdeFranstaligepers tepaaien.

Advocaat gingweg,Wilmotsbleef.

Leekenskwamengingookweerweg,

Wilmotsbleef. Toendebuitenlanders veel

teduurbleken, zatWilmots ineens inde

driver’s seat.
Wilmots-de-coach isboerenslim.Een

survivor. Een straathonddie zijn territo-
riumelkedagweerafbakent.Datwashij al

als speler.Ondanksal zijnbeperkingen–

endiewarennadrukkelijker aanwezigdan

zijnkwaliteiten–hadWilmotsbij veel coa-

ches zijn vasteplek.Hij, hetKampfschwein,
speelde inDuitsland toendaarnogvooral

werdgelopenengebuffeld. Zo rondde tijd

dathij daar stopte, heeft hetDuitse spel een

gedaanteverwisselingondergaan.Maar er

is geenverband tussenbeide evenemen-

ten.

Zijnboerenslimheiduit zichvooral in

hetmanagement vanzijn talentrijke groep.

Hij trokde lijndoorvanzijn voorganger

GeorgesLeekensdieVincentKompany

belangrijkermaaktedanooit.Hij putteuit

zijn eigenervaringals ‘favoriet vande trai-

ner’.

Het geval-Hazard
Het toebedelenvaneensleutelrol aan

Kompanyhield een terugkeernaardeoude

voetbalschool in. Belangrijke spelers

mogenaltijdnetdat ietsjemeer,waardoor

hetbij deRodeDuivels ookeenbeetje

AnimalFarm is: iedereengelijk voorde
wet,maardeene is al iets gelijkerdande

andere.

Zozat/zit hij iedereenopdehuidbij de

minstebelangenvermengingof eigen

gewinof inbreukopdeafspraken.Maar

dathetproductiehuis vanKompanyhet

officiële fanmagazinevandeRodeDuivels

maakte voorEénenstraksookdeWK-film

vandeDuivels, daar zweeghijwijselijk

over.

AlsKompany te laat komt, volstaat een

uitleg. Champagnemoethij nooit betalen.

Andere, jongere spelers, ontsnappende

dansniet zomakkelijk.Dat champagne

trakteren, terwijl er eenalcoholverbod is, is

een ietwat vreemden topsportonwaardig

gebruik, ingesteldbij kleineovertredingen

vandehuisregels.

Hoehij het geval-Hazard inzijn voor-

deel liet uitdraaien, is typischvoor

Wilmots-de-bondscoach.ToenEden

Hazard in juni 2011naeenwissel tegen

Turkije buitenhet stadioneenhamburger

gingeten–nogonderdewatchvan
Leekens –wasWilmots-de–assistentdes

duivels enpleitte voor een twee jaar

durendeverwijdering.Dat vondLeekens

erover, hij gafHazarddrie speeldagenen

haaldehet talentuiteindelijknaéénwed-

strijd terug.

Wilmotswas ziedendover zoveel slap

vertoon.Toenhij bondscoachwerd, pro-

moveerdehijHazard totnet onderhet

niveauKompany: gelijkerdandegelijken.

Mét resultaat.

Je kuntniet zeggendatdeRodeDuivels

huncoachgezamenlijk ophandendragen.

Daarvoor zijnhet te zeer eilandjes endat

weetWilmotsook.Maarhij ismeerdan

eengedoogdecoach.Ze lachenalleenmet

deparallellendiehij voortdurend trektmet

zijn eigencarrière: heeft een speler een

blessure, danweetWilmotsmeteenwat

datbetekentwanthij heeft het ookalle-

maalmeegemaakt.Watklopt,want

Wilmotswasergvaakgeblesseerd.

ZijnkeuzevoorLievenMaesschalckals

revalidatiespecialist bij het team(hijwas

hetdieMaesschalckdestijdsonderhet

beleid vanLeekensvoorstelde enging

opzoeken) ligt voordehand.Wilmotsweet

wathet is omgedeukte spelers te repare-

renenhijwaspatiëntbijMaesschalck.

Alhet andere,meerwetenschappelijke,

gaat eenbeetje aanhemvoorbij, vandaar

dat erookgeenenkele fysiologischemoni-

toring is vande spelersgroep. ‘Geendata

omtevergelijken,maarwewerkeneraan

voorde toekomst’, luidthet officiële stand-

punt. Internwordthet tochals eengemis

aangeziendat vermoeidheidbij een speler

niet kanwordengedetecteerdvia eenvou-

digeparameters.Numoetmenvertrou-

wenophet alziendoogvanMeesterLieven

en twee (2!) orthopedischchirurgen langs

dekant.Wathetnut is van twee ‘carros-

siers’ inBrazilië, is niet duidelijk.

Misschienwilmen langsdezijlijnopere-

ren,wieweet.

Straathond
Het zijn allemaaldetails, die onsniet van

dehoofdzaakmogenafleiden: de spelers,

de stafleden (diehij stukvoor stukzelf

heeft gekeurd, ontslagenof goedbevon-

den) endebondsleidingwaarderenhem

weldegelijk omdathij sterker en rechtlijni-

ger is danzeooit haddenvermoed.De spe-

lerswetenwat zeaanhemhebben: streng

maar rechtvaardig.Hij staat pal achter

hen, of vóórhenalshetmoet, zoals bleek

bij de selectie vanMboyoende rel

Debruyne/Courtois,maar zeweten tegelijk

datbuitende lijntjes kleurennietwordt

geduld.Tenzij je echtbepalendbent voor

het team,maarwatdatbetreft vervallen

we inherhaling.

Wilmots vervalt zelf danweer inhet

klassiekewij-zijspelletje: iedereenbuiten

het team is eenpotentiëlebedreigingvoor

het eindresultaat endegrootstebedreiging

zijn, hoe raadtuhet toch…demedia.Hij

wist vandebevoorrechte relaties van

enkele journalistenmet zijn voorganger,

en is ergopzijnhoedevooralleswatuit die

hoekverschijnt.Depissige reactie opde

positief bedoeldeopsteker vanLeekensdat

deBelgenniet bangmoetenzijn voorZuid-

Korea, beantwoorddehijmet een sneer

richtingLeekens: “Dathij naar zijn eigen

ploegkijkt.”

Die reacties zijnnietnieuw.Opeenal bij

al lovendeanalyse vanHetLaatsteNieuws
over zijn functioneren, reageerdehij in

oktober van2012als aangevallendoor een

wespennest.Deonschuldigekanttekening

dat enkeleRodeDuivelsnogal zouden

opkijkenalshuncoachzouwetenhoehij

onderLeekensoverhendacht, kan slaan

opHazard (ziehoger) enzouook terecht

zijn.Dathemwerd/wordt verwetenzot

vanglorie te zijn, ismisschienwatover-

trokken,maarhet gespeelde ik-heb-geen-

ego terwijl zijn egozogroot is als dat

ChristusbeeldbovenRio,werkt veel door-

winterdewaarnemersonderhandwelop

dezenuwen.

Dat laatste zou inBrazilië een stoorzen-

derkunnenworden, als de spanning

wordtopgedreven. Sowieso sluimerthet

eeuwige schisma tussendeFranstalige en

Nederlandstaligepers, enzal datbij kritiek

opdebondscoachdekopopsteken,waar-

bij deFranstaligenonvoorwaardelijk ach-

terhunWilmots zullenblijven staan.Zoals

ze in2002ookachter ‘hun’Waseigebleven

staan,net als achter ‘zijn’ kapitein, ene

Wilmots.

Conclusie?MarcWilmots, de enige

WaaldieNederlands spreektmet een

afgrijselijkDuits accent envergevenvande

germanismen,heeft alle kenmerkenvan

eenstraathonddiede toevalligebaas is

gewordenvaneen roedel rashonden.Maar

de straathond trektmeerdanzijnplan.

Hijweetdathijmet zijn gat indeboter is

gevallen toenzijnbaasjeLeekens in een

vlaagvanzinsverbijsteringvoorClub

Bruggekoos.MarcWilmots stondopde

juisteplaats ophet juistemoment.Het

moetnogblijkenofhij ookde juisteman is,

maarde sterren staanniet ongunstig.

Wilmotsheeft vooral
deverdienstedat
hijniet teveelheeft
‘gecoacht’.Demeeste
bondscoaches
zijn teaanwezig,
tedrammerig

Spelers, stafleden
enbondsleiding
waarderenWilmots
omdathij sterker
enrechtlijniger is
danzehadden
vermoed

Hetgespeelde ik-heb-
geen-ego terwijl zijn
egozogroot is alsdat
Christusbeeldboven
Rio,begint veel
waarnemersopde
zenuwentewerken

is niet slechtWilli

1982
Spanje

1986
Mexico

1990
Italië

1994
Verenigde Staten

1998
Frankrijk

2002
Japan/Zuid-Korea

2006
Duitsland

2010
Zuid-Afrika

2014
Brazilië


