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Dirk Kuijt verpersoonlijkt
de vechtlust van Oranje >22

BRASIL 2014

Het uur heeft geslagen
BesteDuivels,
Béste, jawel, enwel in tweebeteke-
nissen; als klassieke aanhef enals
waardeoordeel.Ubentdebeste
Duivels ooit,watmenerookvan
zegt.Umaaktmeer los danwelk
sportteamooit bij het deel vande
mensheiddat zichBelgnoemt en
datUwprestatiesnubeleeft als
eengratis pop-upzomerfestival.
Ubent onzedroomfabriek in

barre tijden, deperfecte afleiding
voordedagelijkse sleur inons
koninkrijk.Gelogeerd inBrasilia,
kan ikmij inbeeldendathet daar
in themiddle vandat enorme
nowhereniet goeddoordringtwat
hier allemaal aandehand is, en
neen, het gaat niet te best.
Bijvoorbeeld: regeringengera-

kenniet gevormd, informateurs
lossen elkaar af, eenBelgheeft in
Spanje vrouwenvermoordenvan
deEuropeseUniemogenwehet
spaarvarkenvandeArco-aandeel-
houdersniet opnieuwopvullen.
Voor sommigenonderons is dat
laatste slecht, voordemeeste
anderen danweer goednieuws,
maarpassons.
Ach ja,misschien tenover-

vloedeenvoorwathetwaard is:

EliodiRupo is er vanavondookbij
inBrasilia.Omdat jullie goede
reclamezijn voorons land, zegt
hij.Wathij daardannogaankan
toevoegendoor zijn lijfelijke aan-
wezigheid, ismeeenbeetje een
raadsel,maarwegunnenhemdat
pretje. BartDeWeverkomtniet,
neen.Die schrijft aaneenboek
waaromhet inde lente van2014
allemaal klopte en indezomer
ineensnietmeer.Vermoedelijk
krijgtUdaar eenhoofdstuk in.Hoe
sensationeel ishetwelniethoedit
verdeeld landzoplots in een-
dracht leeft: tous ensemble,waar
is dat feestje?, hier is dat feestje!.
Het is inmiddels echt al voetbal

wat deklok slaat.Hetmeest oneer-
lijke spel dat demensooit heeft
uitgevonden, is dezerdagende
maat derdingen.Naarhet schijnt
isWimbledonookbezig. Ik geloof
dat zebijna aande finale zitten.
Geenhond, tenzij het duoGerlo-
GommévandeVRT, dieweetwie
daarditweekendnogallemaal
jokari aanhet spelen is. Vandaag
begint deRondevanFrankrijk,
eenwielerwedstrijd. InEngeland
nogwel.Dat is vreemdvoor iets
vanFrankrijk,maar tegelijk een
meevaller,wantnuhebbende
Engelsen toch iets omnaaruit te

kijkennade trieste afgangvan
hunal bij al niet slecht spelende
voetbalelftal en vanhun tennis-
heldAndyMurray.Gezienhet ein-
delozebudget vanOPQSdenk ik
datMarcCavendishvandaagwint,
enmorgenmisschienook.
EnnuUwwedstrijd, nadeze

lange inleidingdiewasbedoeld
omUnietmeteen tebruuskeren.
Ermoetwelwordengewonnen

vanavond tegenArgentinië.Onze
nationaleploegenuit het verleden
hieldenhet in eeneerder stadium
vanhet toernooi al lang voorbeke-
ken.Depremienadegroepsfase
wasoké endanhaddenze ten
minstenogwat vakantie voor ze
aande competitie begonnen.Dit is
metU toch iets anderekoek.

Te veel druk is ooknergens
goedvoor, dusookalwordt van-
avondverloren, geen schrik, er zal
eenblijde intrede zijn opdeGrote
Markt.Alswevoor elkeBelgische
sporter die dewegnaarhuis
terugvindt, prijs of geenprijs, een
fanfareuitsturennaarZaventem,
danverdientUmeer.
Bon, hoegaanweditArgentijns

varkentjewassen?DeWilli zalwel
weer eendvd’tje klaarhebbenen
eenheleuitlegdatUhardUwbest
moet doen. Zoals gewoonlijk luis-
tertUdaarbest evennaar –het is
nuzo langgoedgegaan, geen
redenomnunogonbeleefd te
worden– endangaatU samenzit-
tenmetdemannen.
Messi is gevaarlijk, is dat

bekend?Als dat potje groeihor-
moonopbatterijendehelft vande
ruimtekrijgt van tegendeVS, is
het kalf in geen tijd verdronken,
datUdatmaarweet.Onze eigen-
steMohikaanenvleesgeworden
frescoStevenDefour als een
bloedzuiger voor alles en iedereen
dat doorhetmiddenwil komen, in
het bijzonderMessi, is dat een te
overwegenalternatief?Het ver-
bondvanAnalisten,Volgers en
Orakels ziet datwel zitten.
VoorUwgoal gaan liggen, zoals

demeeste tegenstanders tegen
Messi en co, omzo teproberen
snel opde counter aandeover-
kant in schietpositie te geraken, is
eenandereoptie.Wàs, helaas,
want sindsdewedstrijd tegende
VSwordt dit nietmeer gepikt door
deBelgischepubliekeopinie.Wij
zijn voortaaneenaanvallendemet
openvizier spelendenatie enwe
vergetenhierbij gemakshalvedie
drie groepswedstrijden, dit ten
behoeve vanonze zelf aangeprate
illusienadie enegoedewedstrijd
waarinweeigenlijk eenbeetje
doorhet oogvandenaald zijn
gekropen.
Wewillen voordegelegenheid,

ter vervanging vanDeWever,
graagbesluitenmetwatLatijn.

1 Honesta quaedam
scelera successus facit.

Of: Succesmaakt sommigemisda-
deneervol.Messi,minuut vijf,
tikje,…begrepen?Raes,
Vandenbempt enalle anderemin-
deremediagoden, zoalsUwdie-
naar, zullenvoordegelegenheid
deanderekantopkijken.

2 Honestamors turpi
vita potior.

Of:Eeneervolledood isbeterdan
een leven in schaamte.Niet té let-
terlijknemen.

3 Hora est.
Of:Hetuur is er.

Succes.Ookal duurt debewonde-
ringvandewereld voorOns
Belgenmisschienmaarvier
dagen, dat is tochmooiUwver-
dienste.

HansVandeweghe

Het meest
oneerlijke spel
dat de mens
ooit heeft
uitgevonden,
is dezer dagen
de maat
der dingen

Argentinië België

18u00
Van een van de saaiste
ploegen in de groepsfase
naar het boeiendste team
van de achtste finales...
Als de Rode Duivels die
trend kunnen voortzet-
ten, ziet het er vanavond
goed uit. Maar de tegen-
stand is taai en gehaaid.

Heel België, en de rest van de wereld, kijkt reikhalzend uit naar de clash met Argentinië

Estadio Nacional
Brasilia

IedereenDuivel: Belgische fans
houden de adem in tijdens
de spannende achtste finale
tegen deVerenigde Staten.
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Hummels kopt Duitsland
naar halve finale>21


