
BondscoachMarcWilmots recupereert
voor de EK-kwalificatiematchen tegen
Bosnië enHerzegovina (3/9) en Cyprus (6/9)
eindelijk ThomasVermaelen. Zonder
tegenslag vormt de Barça-speler achteraan
als vanouds een duomet Vincent Kompany.

MarcWilmots selecteerdeeenruimekernvan25
spelersvoordeinterlandstegenBosniëenCyprus.

Indoel ishetmerkwaardigdatde
36-jarigeJean-FrançoisGillet
derde doelman blijft,
ondanksweinigovertui-
gende prestaties bij
KVMechelen. Dit ter-
wijl Koen Casteels en
Matz Sels het uitste-
kenddoenbijhunclub.
“Gillet was niet goed
in Brugge, maar in
de andere matchen
wel”, zegt Wilmots.
“Sowieso eindigt het
voorhemin2016. Iknam
hemerbij omdatdedrie
keepers van nu goed
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et is vrijdagochtend als ik dit tik en in de
krant staat dat KevinDeBruyne eindelijk
‘verkocht’ is. Hij is dus niet langer ‘eigen-
dom’ vanWolfsburg,maar is nu ‘van’
Manchester City. Er komt een tijd datwe
met hele grote ogen zullen terugkijken op
dat feodaal transfersysteem.Meewarig

zullenwehet hoofd schudden over zoveel dom-
migheid,maar voorlopigmoetenwehet ermee
stellen.
Het ismet voetbaltransfers een beetje zoalsmet

de solden: als jemaar lang genoegwacht, dan doe
je de beste zaken. In het geval van een schaars
goed alsDeBruyne, danwel als verkoper. Twee
weken geledenwas er voor het eerst serieus
sprake van interesse uitManchester voor de
Gentsemiddenvelder.Het schaars goedwerd door
de verkoper nog evenuit de koopjesvitrine gehou-
den enhet schaars goed zelfmorde ookniet.
Een deal sluit je best als de tijd daarvoor rijp is.

Dat betekent in de praktijk tegen de deadline van
31 augustus. Dan sluit deDuitsemarkt. De
Engelsen gaannog eendag langer door omdat
31 augustus een bankholiday is. MaarDeBruyne
is een technisch gezien eenDuitser, dusmoest het
voor 31 augustusmiddernacht beklonken zijn.
KevinDeBruyne is de
eerste Belgische speler
die de top twintig haalt
van de duurste voetbal-
transfers. Christian
Benteke staatmet zijn 46
miljoen euro opplaats 21.
Nahetweekend staat hij
22. DeBruynehaalt niet
alleen de top twintig, hij
stijgtmeteenmet stip
door:minimaal naar
plaats acht en als het toch
om78miljoen zou gaan
(enniet 74) danwordt hij
de vijfde duurste speler
ooit in de geschiedenis
van de voetbalplaneet.
Dat is zwaar omdra-

gen.Hoe zoudie jongen
de voorbije nacht hebben
geslapen?Hijmoest van-
avond alvast niet voet-
ballenwant datwilde
Wolfsburg niet.Maar
best ook,want ik zie geen rust in hem. Stel je voor
dat ze hemopstellen enhij verstapt zich. Jemag er
niet aan denken: knietje verdraaid, alles
gescheurdwat er te scheuren valt; het is zo
gebeurd als je onder spanning staat. Ruud van
Nistelrooy overkwamhet ooit opwegnaar het
andereManchester, op een training nogwel.
VanWolfsburg naar City, hetwas een kwestie

vanpunten, komma’s en vooral vannullen voor
de komma. Ermóét nu van alles door zijn kop
spoken. Veranderen van club is eenhele stap en
hij hadhet daar zo naar zijn zin inWolfsburg,
dat helemaal naar zijnwensen voetbalde.Hoeveel
keer heeft hij op zichzelf al ingepraat? Springen en
niet omkijken, Kevin, is nergens goed voor.
Gemakkelijker gezegd dan gedaan,met twijfels

die komen enniet gaan. Terugnaar Engeland,
waar hij ooit in de solden is gezet, is datwel een
goed idee?Weg vanWolfsburg enDuitsland, dat
hemzoheeft opgewaardeerdmet uitgekiende
trainingen, hoeveel keer zal hij de plussen ende
minnen tegen elkaar hebben afgewogen? In de
min staat de breukmet de club van zijn hart. In
de plus staat het salaris enhet onwaarschijnlijke
gevoel dat iemand je zo graagwil hebbendat hij
(of de club dan) 74 tot 78miljoen eurowil betalen.
Maar dandie vraag: ‘Hé, ben ik datwelwaard?’
KevinDeBruyne is natuurlijk een schitterende

voetballer, en 16miljoen salaris helptwel tegen
dehoofdpijn,maar hij herbegint vanaf nul. Bij
Wolfsburgwas hij onomstreden: eenmindere
wedstrijdwerdhemvergeven, twee ook. Bij
Manchester City zal hij na anderhalvemindere
wedstrijdworden gewisseld. Erger nog, bij
Manchester City is er voorlopig geenplaats voor
hem.Al zou je als trainerwel gekmoeten zijn (of
VanGaal) om je duurste aankoopniet te zetten,
middenveld en aanvallend compartiment zitten
daar zo goed in elkaar dat hij zalmoeten vechten
voor zijn plek.
DeEngelse pers zalmet argusogen toekijken.

Bewijst KevinDeBruynehet ongelijk van José
Mourinho, die hemooit liet vertrekken?Of had
Mourinho gelijk dat hijmentaal niet opgewassen
is tegen concurrentie? Inslapen zal nogwel
lukken,maar tegen eenuur of vijf zal KevinDe
Bruynewakkerworden endan kanhet piekeren
beginnen.
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Rode Duivels rekenen in EK-voorbereiding weer op Vermaelen en Kompany
samenpassenendevoorbereidingkort is.Dedeur
staatdevolgendemaandenwelopenvoorCasteels
enSels, die allebei veel talent hebben.”
Achteraan kan de bondscoach weer beschik-

ken over ThomasVermaelen, die op 22 juni 2014
voor het laatst in actie kwam voor de Rode
Duivels, op het WK tegen Rusland. Olivier
Deschachtvaltdoorde terugkeervanVermaelen
als linksvoetigenaastdeselectie. “Vermaelenheeft
lang gesukkeld met blessures”, zegt Wilmots,
“maar als hij topfit is, dan is het evident dat
Kompany en Vermaelen centraal achteraan
spelen.Het isdebestecombinatiediewehebben.”
Jason Denayer, die op uitleenbasis naar

Galatasaray trekt, en Nicolas Lombaerts mogen
zo weer naar de bank na bewezen diensten.
“Lombaerts speelt niet bij Zenit,maarhij is zoals
VanBuytendestijds:wewetendatweophemkun-
nenrekenen.”Ookterug indedefensie isDedryck
Boyata. De 24-jarige centrale verdediger over-
tuigdeWilmots nuhij voor Celtic voetbalt.

Scorend vermogen
Op het middenveld is geen plaats in de selectie
voorStevenDefour. “Defourspeeltnietoptimaal”,
zegtWilmots. “Hij haalt geen 8, eerder 5 of 6 op
10. Hij weet dat het momenteel niet genoeg is.”
Dankiestdecoachophetmiddenveld lievervoor
Marouane Fellaini, hoewel die vaak op de bank
zit bij Manchester United. “Maar Marouane is
Marouane, hij heeft eenuniek profiel.”
Wilmotssteektnietwegdathijophetmidden-
veldeenvoorkeurheeftvoorNainggolan,Witsel
en Fellaini,maar hij is blijmetwat hij zag van
AdnanJanuzaj. “Januzajspeeltachterdespits
met veel loopvermogen en hij is technisch
sterk. “WehebbenNainggolan, Fellaini en
Witsel ophetmidden. Januzaj kanons in

sommigematchentoelatenomanders tespelen.”
Belangrijkwordt ook KevinDe Bruyne, nu hij

deduursteBelgooit is. “Zotellenweniet”,beweert
Wilmots. “De Bruyne heeft dit verdiend na een
goed seizoen. En zoals ik hem ken, zal dit hem
niet veranderen. Hij geeft altijd het maximale.
Geldverandertdemensniet.Ofdathoopik toch.”
VooraanmoetWilmotsYannickCarrascomis-

sen door van een enkelblessure. Hij recupereert
wel Michy Batshuayi en ook Divock Origi wordt
ondanks zijn bankzittersstatuut bij Liverpool
opgeroepen. “Ik heb aanvallers nodig die scoren
en Batshuayi heeft die kwaliteit”, stelt de bonds-
coach. “Met hem erbij heb ik vier spitsen, al kan
Origi ook op rechts spelen in een 4-3-3.”
Mogelijkhedenzatdus.Debondscoachwildan

ookeenzesopzes, alwaarschuwthij voorde trip
naarCyprus. “Wehebbenmaartweedagentussen
dematchen en opCyprus is het 40 graden.” ✓RN�
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‘De Bruyne zal niet anders
doen na zijn transfer. Geld
verandert demens niet.
Of dat hoop ik toch’
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