
De koffers staan al klaar,
het EK in Frankrijk is niet
meer verweg.Morgen nog
drie punten sprokkelen
in Cyprus en de resterende
kwalificatiewedstrijden
tegenAndorra en Israël
worden een formaliteit
voor de RodeDuivels.

De Rode Duivels vertrokken
gisteren na de middag naar
Cyprus, waar ze morgen opge-
wacht worden door een team
dat na de 5-0-nederlaag in
Brussel ongetwijfeld eenmuur
zal optrekken. Het wordt een
hete avond in Nicosia, waar
middagtemperaturen tot wel
37 graden worden voorspeld,
maar dat mag onze internatio-
nalsnietbelettenomnadezege
tegen Bosnië ook op Cyprus de
drie punten te pakken.
Als ook Wales doet wat

verwacht mag worden en
GarethBale voor een thuiszege
zorgt tegen Israël, zijn de kaar-
tenindegroepgeschud.Dantelt
Israël als naaste belager van de
Rode Duivels vijf punten min-
derdanons land,dat inoktober
nog een verplaatsing naar
Andorra en, op de slotdag, een
thuiswedstrijd tegenIsraëlvoor
de boegheeft. Enkelmathema-
tische zekerheid ontbreekt dan
nog.
Winst inCyprusbetekentdat

MarcWilmots mag reserveren
in het Golf duMédoc Resort en
in het Château du Haillan, het
oefencentrumvanGirondinsde
Bordeaux waar de Belgische

voetbalbondal langeenoptieop
heeft genomenmet het oog op
hetEKvanvolgendezomer.Voor
de vele Belgische fans die in het
spoorvandeRodeDuivelsnaar
hetEKwillen,kandeorganisatie
van een lange voetbalvakantie
danbeginnen.
Groteveranderingenmoeten

eroverigensnietverwachtwor-
den in het team dat Bosnië
klopte. Opvallend was wel dat
Christian Benteke gisteren
meetrainde op het veld van
Woluwe-Zaventem. In een
trainingspartijtje dat achter

gesloten deuren moest plaats-
vinden, zagen we hoe de spits
vanLiverpoolvoluitging ineen
oefenpartijtje.EenfitteBenteke
kost wellicht een basisplaats
aanRomeluLukaku.
Marc Wilmots was tegen

Bosnië en Herzegovina tevre-
denoverhet spelvandeaanval-
ler van Everton, maar kiest in
Cyprus wellicht toch voor
debalvastheidvandeherstelde
Benteke. �RN⌅

Interview. Thibaut Courtois ziet hoe de status
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unnenweditweekenddie
vluchtelingencrisis latenvoor
wat ze is enonsevenconcen-
trerenopdeRodeDuivels,
wantmethengaathet iets
beter,maarnoghelemaalniet
zogoedalswewel zoudenwil-

len.Dat is deunaniemeconclusie inde
sportmedia, nademet3-1 gewonnen
interland tegenBosnië enHerzego-
vina,want zoheetdat landenníét
Bosnië-Herzegovina.Die ‘I’ indeaf-
kortingBIHstaat ergensvoor, namelijk
‘i’, datnaar ikmagaannemenServo-
Kroatisch is voor ‘en’. Voilà, dat is dan
letterlijkdepuntjes opde i.
Vanpuntjes gesproken,wat ishet

tochaltijdweergenietenvandevoor-
ennabesprekingenvanzo’nwedstrijd.
Inde tijddat ze echtniemandanders
vonden,heb ikhet ookwel eensmoe-
tendoen.Vóórdewedstrijd komthet
eropaandegesprekspartnersmet één
of tweeweetjes te overdonderenen
verder geenvoorspellingen tedoen
waarop je achteraf kuntwordenaf-
gerekend.

Nadienkun je al eenswat stelligeruit
dehoekkomen,bij voorkeurmet een
sterk statementof eenkrachtterm in
geval vaneenarchislechtewedstrijd.
Toen ikop tvmijngedacht zei over
voetbal,wasdat in2006en2008en
toenviel hetnogmeemetde reacties.
Twitterbestondnogmaarnet en
misschien (ofwellicht) zatenkijkers,
luisteraars encollega’s thuishunkas
op te vreten,maargeraaktedatniet tot
bij ons.Nog steedsniet, bijmij althans,
metdankaaneenheerlijkfiltertje op
maat.
Echt smullen ishetdedagnaeen

wedstrijd.Demeest fantastische
lectuur is altijdweerhet rapport van
de spelers indekranten. Ikheb twee
krantendie zichaanquoteringen
wagenengisterenochtendzatenze
verrassenddichtbij elkaar: 70voor
deenevoorwiehet glashalfleegwas,
en71 voordeandere, voorwiehet glas
halfvolwas.
Inbeidepuntenlijstjes stondKevin

DeBruynebovenaanmet een8 (zeer
goed),maardatdieokéwas, konde

blindeookzien.Discrepanties tussen
beidebeoordelingen?Nogalwat. Bij
de enewasWitsel verdedigendgoed,
bij de andere verloorhij te veel duels.
Alderweireldkreeg indeenekrant
een5 (net voldoende) en indeandere
een7 (goed). Indeenekranthadhij het
defensief nietmakkelijk tegenLulic, in
deandere verdedigdehij stevig tegen
Lulicdie tegenoverhemweinig ver-
haalhad. Ikbedoelmaar: nonsens.Wij
zijndaarniet vooropgeleid,we staan
niet inhet veld enwezittenvooraf ook
niet indekleedkameralsde consignes
wordenuitgelegd. Puntengeven:niet
doen.
IkhebookeenmeningoverBelgië-

Bosnië enHerzegovina, ofwathadu
gedacht:mijnglas ishalfvol.Ditwas
gecontroleerdvoetbal vanonzeRode
Duivels, inclusief het obligaat defensief
slippertje,maarprofessioneel rechtge-
zetmetniet al te veel zwoegenenzwe-
ten.Ditwasookgeenwedstrijd zoals in
Wales.Aanhet eindvaneenslopend
seizoen tegeneenopgenaaid elftal van
dravers is altijd lastig vooronzeveel

bevraagdevedetten.
Twintig jaar geleden
wasdat andersom:
toenzatendeB- enC-
voetballersbij ons en
kondenwij occasio-
neel eenwereldelftal
verschalken.
Moetenweonsnog

ergens zorgenover
maken?Natuurlijk
wel.Wezijn eenbeetje
hetNederlandvande
jaren90geworden:
talentbij de vleet,wat
zichniet altijd vertaalt
indoelkansen, laat
staangoals, enach-
terinniet secuur
genoeg.Hoe
Kompanyenco. giste-
rendie goalweggaven
tegenDzekoenco.wasbepaald
lullig.DeRodeDuivels rekenen
eraltijd opdat ze er eentjemeer
scorendandeanderen,maar in
hetmodernevoetbal

moet je ookdenul
kunnenhouden.Nog
dedeugdenvande
oudeendenieuwe
RodeDuivels vereni-
genenwekunnen
alleswinnenwat er
tewinnenvalt.
Overigensnogdit,

nade columnvan
vorigeweek: voor-
lopigdraagtKevinDe
Bruynezijnovergang
naarManchester
City enzijn terugkeer
naardePremier
Leaguebepaald
niet als een juk.
Wel integendeel, en
dat is alleendealler-
grootstengegeven.

Halfvol
column

K

Benteke traint vol,
Lukaku naar bank?

Als ookWales thuis
wint tegen Israël
zijn de kaarten
geschud. Dan telt
de naaste belager
van de Duivels al
vijf puntenminder

Hans Vandeweghe
Sportjournalist

@hansvdw

‘Mooi voetbal?
Daarvoorkrijgen
wegeen ruimte’

Dit was
gecontroleerd

voetbal, inclusief
het obligaat
defensief

slippertje, maar
professioneel
rechtgezet met
niet al te veel
zwoegen en
zweten

Als er een man is bij de Rode Duivels die ziet of alles goed
loopt, dan is het Thibaut Courtois (23). De doelman stelt vast
hoe tegenstanders steeds vaker verdedigend denken tegen
België. Ook Cyprus zal morgen een muur opwerpen.

et blijft tochvreemd.Ondanksalle individuele
kwaliteit diehij voor zichheeft,moestThibaut
Courtoisnade rust tegenBosnië tochweer een
paarkeerdemeubelen redden.DatnaastKevin
DeBruyneookdedoelmanzoweer eenbeslis-
sende inbrenghad, zegt iets overdeBelgische
ploeg. “Mij samenmetDeBruyneuitroepen tot
demanvandematch, vind ikoverdreven”, zegt
Courtois. “Fellaini speeldebijvoorbeeldookeen
hele goedematch. Ik vonddatwecollectief goed
waren,met tweeofdrie spelersdie erbovenuit
staken.Zo ishet altijd als jewint: danheb je
collectief goedgepresteerd,met eenpaar spelers
diehet verschilmaken.”

Inde tweedehelftmoest jedeDuivels enkele
keren rechthoudenmetknappe reddingen.
“Als keepermoet je altijd alert blijven.Overdat
tegendoelpunthebbenwehet indegroepnog
niet gehadenookde trainer zal datnogmetons
bespreken.Het valt opdatmetEdinDzeko
degevaarlijksteBosniër konbinnenkoppen.”

Metalhet talentdat jevoor jehebt,waarom
komtdaarvoetballendnietmeeruit?
“Dat is eenmoeilijke vraag. Ikdenkdat jehet
niveauvan interlandvoetbalnietmagonder-
schatten.Bosniëheeft ophetWKbijvoorbeeld
ookgoedematchengespeeld. Jemagzo’nploeg

echtnietminimaliseren.Natuurlijkproberenwij
er voetballenduit te komenenzogoedmogelijk
te spelen,maarals de tegenstander inblok staat,
is dat somsmoeilijk.Alswij debalnaar voor
spelen, hebbensommige jongensmeteen tweeof
drie verdedigersophunhuid.Dan ishetmoeilijk
omderuimtes te vindenensnel te spelen.
“Wehebbendat echtwel geprobeerd,maar

soms isdatnietmakkelijk.Het tempokansoms
welomhoog. Bij 2-1washet tegenBosnië iets
meer controlerendanvoordiederdegoal gaan.
Uiteindelijkwashet tochmaargoeddatwedie
derdemaakten, andersweet jemaarnooitwat er
ophet eindenogkangebeurenals er eens eenbal
slecht valt voorons.”

‘Het zal er hard aan toegaan
in Cyprus, dat weet je

op voorhand.Wemoeten
onze organisatie houden en
niet wild naar voren stormen’

THIBAUT COURTOIS
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