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Oranje kanweer lachen na zege in Letland
Ruim een uur had Guus
Hiddink, de bondscoach van
Oranje, hem zitten knijpen op
de bank in het Skonto-stadion
in Letland. Tot Georginio
Wijnaldum de bevrijdende
0-1 op het bord toverde. Dat
ging met het nodige geluk.
Een schot van Depay werd
afgeblokt, caprioleerde in de
voeten van zijn intussen ex-

ploegmakker bij PSV en die
punterde de bal naar doel.
Het handje van de Letse doel-
man bleek onvoldoende.
Slechts één keer toonde
Letland zich gevaarlijk, gete-
kend: Valerijs Sabala. Dit Oranje
ontbreekt ook creativiteit.
Sneijder toonde zich verre van
de draaischijf die hij bij
Galatasaray is. Geen winst en

Oranje mocht een kruis trekken
over een rechtstreeks ticket
voor het EK in Frankrijk.
Gelukkig voor Hiddink bleek
de inbreng van Wijnaldum voor
Van Persie het keerpunt. Geen
vijf minuten na de openings-
tre0er mocht Narsingh het op
een lopen zetten: 0-2. Eindelijk
nog eens feest in het Oranje-
kamp. 3JVV5

Carcela voor vijf jaar naar Benfica
Mehdi Carcela is dit weekend
van Benfica. De 25-jarige aan-
vallende middenvelder van
Standard legde gisteren in
Lissabon de hele dag zijn medi-
sche testen af en tekent wel-
licht vandaag een vij;arig con-
tract. Daarover was nog enige
onduidelijkheid, maar Carcela
verklaarde zelf dat het aantal
jaar voor hem geen item vormt.

Zelf noetm hij zijn overgang
“de grootste uitdaging uit zijn
carrière”. Standard kan met de
om en bij de 3 miljoen euro die
het vangt nu op zoek naar een
vervanger. Daarvan moet het
wel 35 tot 40 procent afstaan
aan Carcela’s ex-club Anzji
Machatsjkala, waar het hem
in de zomer van 2013 ging
weghalen. 3WDK5
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epersenonhold, ik
thuisgeblevenvande
motivational speechvan
onzebazenoveronze
krant enwaarlijk ie-de-
reen inons landopde
punt vanzijn stoel om
ronddeklokvanelven

MarcWilmots tehorenzeggen:
“Ik ganaarSchalke”of “Ik ga
niétnaarSchalke”.Wat inhet
laatste geval zouhebbenbete-
kenddathij bij denationale
ploegwasgebleven,want geen
ploegbehalveSchalkedie
Wilmots coachwilmaken.
Nounou,heb ikdaarvoorhet

inKobbegemenomstreken
wereldberoemdeDeMorgen-gin

tonicfestijn aanmij latenvoor-
bijgaan?Bildkwamal inde
namiddagmetdemelding: geen
Wilmots voorSchalke.Zu teuer,
te duur.Neemtuvanmij aan, de
sympathiekemijnploeg is aan
eencalamiteit ontsnapt.Die jon-
genvanPaderborn is vast een
veel beterekeuze. Een salaris
van4miljoeneurovoor iemand
die zelfs in eenvoorbereiding
vandriewekenerniet in
slaagdeomtactisch te trainen,
wasookvandegekke, en
Duitsers zijnniet gek.
Wilmots iswel gek,maardan

vaneigenglorie.Dit is de enige
conclusienadie vaudeville rond
HetVertrekdatuiteindelijkniet

doorging.Hij stonderop temel-
dendathij de stekker erhaduit-
getrokken, terwijl alles ophet
tegendeelwees.Ookvoorde
mediadiehemwelnogverde-
digden, ishetnuduidelijk
geworden:het egovanWilmots
is onpeilbaar.
Erger is datMarc ‘moi je’

Wilmotshetnadie schijnbewe-
gingookkanschuddenbij zijn
spelers.Neen, danwasGeorges
Leekens toch rechtlijniger.Die
zei niks, besloot opzaterdag te
blijvenalsbondscoachenwerd
opzondagmiddaggepresen-
teerdalsnieuweClub-trainer.
Iedereenmetopenmond.
Watdewedstrijd zelf betreft,

kunnenwekort zijn: niet slecht
gespeeldmaarverloren.Een
foutje indedefensie vaneenvan
debeste spelers vanhet voorbije
jaar, het is eenoudeziekte van
hetBelgischelftal,maarhet is
geen staatszaakwaard.De
onverzettelijkheidwaarmeedie
Welshmenzichvooralle ballen
gooiden, enomdehaverklap
éénof ander volksliedaanhie-
ven, verdient tegelijkbewonde-
ringenmedelijden.Wemoeten
dieB-Brittennaeenhalve eeuw
zondernuookeens eengroot
toernooi gunnen, vooral omdat
wedaarookgerakenzonder
veelmoeite tedoen.
Uzalnatuurlijkweerworden

overstelpt met analyses van
analistenenpseudo-analisten
overwat erprecies fout ging.
Niet veel aandacht aan schen-
ken.Ditwas eenmoeilijke
tegenstanderopeenmoeilijk
momentnaeenmoeilijk sei-
zoenenhet scenariowasde
RodeDuivels voor éénkeerniet

gunstig gezind.
Het iswel eenmooie les –

vooral danvoordemedia: reken
jeniet rijkmet eenoverwinning
ineenvriendschappelijkewed-
strijd.Wieherinnert zichnogde
wedstrijden in 1999 tegen
Nederland,halvefinalist ophet
WK, en Italië? 5-5 inRotterdam
en 1-3 gewonnen in Italië. Een
jaar laterhadBelgiëde trieste
primeurals eersteorganiserend
landooit niet eensdeeerste
ronde teoverlevenvanhet
EuropeesKampioenschap.De
lovendewoordennade3-4 in
Saint-Denis kunnen indevuilni-
semmer.MaardatEKhalenwe
sowieso, endanbeginthetpas.

Moi, je (bis)
column

JosephAllijns is officieel
kandidaat omvoorzitter
teworden vandeBelgische
Voetbalbond (KBVB).
Vergeefsemoeite, zo lijkt,
wantmet de steun van
deVlaamse énWaalse
amateurvleugel stevent
FrançoisDeKeersmaecker af
op eenherverkiezing.

FrançoisDeKeersmaeckerkwam
na het WK in Brazilië zwaar
ondervuurteliggenalsvoorzitter
vandeBelgischevoetbalbond.De
maanden die volgden op de
Wereldbeker brachten aan het
licht dat er bijzonder onzorgvul-
dig omgesprongen was met het
financiële plaatje rond het WK.
CEOStevenMartenswerdtotont-
slag gedwongen, maar als eind-
verantwoordelijke kreeg ook
voorzitter François De Keers-
maecker de volle laag. De prof-
clubs wreven De Keersmaecker
niets financieel wanbeleid aan.
Met name Bart Verhaeghe en
JosephAllijnshaaldenharduit.
Onverstoord stelde De

Keersmaecker zijn kandidatuur
voor een nieuw mandaat als
bondsvoorzitter. De Mechelse
advocaat bekleedt die positie al
sinds 2006, maar wil er nog een
termijn bij doen. Joseph Allijns
werd genoemd als tegenkandi-
daat vanuit de profclubs, maar
pasdezeweeksteldedevoorzitter
vanKVKortrijk ook officieel zijn
kandidatuurvoorhetbondsvoor-
zitterschap.
Telaatwellicht,wantachterde

schermen zijn de kaarten al aar-
dig geschud in het voordeel van
DeKeersmaecker. Diemag reke-
nen op de steun van zowel de
Vlaamseals deWaalse amateur-
vleugel. Die steunmoet volstaan
voor De Keersmaecker. Allijns
geldtalsdekandidaatvandeprof-
clubs, maar niet alle profclubs
zoudenzichachterzijnkandida-
tuur scharen.
Behoudenseenaardverschui-

ving in de volgende twee weken
lijkt François De Keersmaecker
op 27 juni regelrecht af te
stevenenopeenherverkiezingals
bondsvoorzitter.

De Keersmaecker op
weg naar herverkiezing

DatDeKeersmaecker ondanks
alle kritiek wil vasthouden aan
de post van bondsvoorzitter,
heeft niet alleen te maken met
persoonlijk prestige. Zijn kan-
didatuur kadert in de machts-
strijd die aan de gang is tussen
deprofsendeamateurs.DePro
League liet de voorbije maan-
denduidelijkverstaandatzehet
machtscentrum binnen het
Belgisch voetbal wil doen ver-
schuivenvandetopvandevoet-
balbond naar de profclubs. De
profclubs zoudenookdenatio-
nale ploeg onder hunbevoegd-
heidwillen krijgen.

Met Roger Vanden Stock staat
sinds kort een voorzitter aan het
hoofd van de Pro League die
nadrukkelijkdenktintermenvan
het algemeen belang, maar toch
achtDeKeersmaeckerhetnood-
zakelijkomzwaar in te zettenop
debelangenvandeamateurs.Als
hijnietherverkozenwordt,vreest
De Keersmaecker dat de ama-
teursbinnenhetBelgischvoetbal-
besteldefinitiefallezeggenschap
zullenverliezen.Datwilhijkoste
wathetkostvermijdenendaarom
gooitdehuidigebondsvoorzitter
al zijn gewicht inde strijd.
De Keersmaecker heeft nu al

latenwetendathijdesnoodsook
zelfconclusieszaltrekkenuit
de voorzittersverkiezing.
Verliest hij de strijd, dan is
DeKeersmaeckervanplan
omookalzijnandereman-
daten neer te leggen, bij de
Belgische voetbalbond, de
FIFA en de UEFA.
3RN5

H François
De Keers-
maecker lijkt
overtuigd
van zijn her-
verkiezing als
bondspreses.
© RV

De Keersmaecker
heeft de steun van
de Vlaamse en
deWaalse

amateurvleugel

Wilmots is wel
gek, maar dan
van eigen glorie.
Dit is de enige
conclusie na
die vaudeville

rond Het VertrekD


