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et is máár De ideale wereld van
Vier, een soms geniaal programma
met een flauwe uitsmijter als Sla de
Sloeber, maar wat zegt het als de gast van
dat programma – een baron nog wel – de
bondscoach van de Rode Duivels “op zijn

muilwil slaan”?Veelkansdatdiedinsdagalseer-
ste ingroepBeindigt, entochwerdMarcWilmots
deze week als boksbal gebruikt door de immer
beschaafdeStijnConinx.Nooitheeft iemandmet
betereresultatenminderkredietgehaddanMarc
Wilmots. Medelijden is nergens voor nodig, hij
heeft het over zichzelf afgeroepen.
Wie kent Jan Zwartkruis nog? Hij was een

tijdjebondscoachvanhetNederlandselftal,maar
bijhet eerstegrote toernooiwaarNederlandzich
onder zijn leiding voor kwalificeerde, moest hij
hethoofdtrainerschapafstaanaanErnstHappel.
DeOostenrijkse legendewerd ingehaald omhet
wereldkampioenschap van 1978 in Argentinië
voorzijnrekening tenemen. InArgentinië leidde
Happel hetNederland-zonder-Cruijff naarweer
een tweede (verloren)finaleoprij.Zwartkruiszat
er als assistent bij voor spek en bonen.
Datzalde ijdeleWilmotsnietwillen,maarmis-

schienwordt hemeenHappeltje gelapt en krijgt

hij na Israël thuis – ook altijd lastig – een briefje.
Zo’n salarisbriefje met de afrekening tot na het
Europeeskampioenschapenmetdemeldingdat
hij nietmeer op zijnwerk hoeft te komen en dat
een dag wordt afgesproken om de laden leeg te
maken. Waarna de bond op zoek gaat naar een
legendeomdeRodeDuivelsEuropeeskampioen
temaken, wantmetminder neemt deze nieuwe
grote voetbalnatie der Belgen geen genoegen.
HoeweldeKBVBzichgeenfinanciëlefiorituur-

tjeskanpermitteren, zijnerbijdeBelgischevoet-
balbonddiedenkendat zo’n scenarioal klaarligt
en er zijn er zelfs diemenen teweten dat de red-
der van de Rode Duivels net zoals Happel uit
Bruggezoukomen. “SteldatondervoorzitterBart
Verhaeghe bij zijn club geen kant meer op kan
metMichelPreud’homme,waarzouhijdienetjes
kunnen parkeren, denk je?”
Laatditwishful thinkingzijn, speculatiegeba-

seerdop ‘vanhorenzeggen’;deboksbal,deschop-
stoel en het opgebruikt krediet zijn realiteit. Als
hij het EK haalt, is Marc Wilmots vier jaar aan
het roer van ’s lands trots. Niet dat de nationale
ploegeen leerschoolmoet zijn,maar tochdringt
één vraag zich op: wat hebben ze in die vier jaar
geleerd? Niet wat ze hebben gepresteerd, want
datwetenwe: een kwalificatie voor hetWKpro-
bleemloos gehaald en daar vier slechte en één
goede wedstrijd gespeeld. Vervolgens een EK
gehaald dat iedereen zou halen.
Zijn ze beter geworden als voetbalteam? Dat

moetdevraagzijn.Geenanalistdiedaarvolmon-
dig ja op zal antwoorden. Sinds de worldcup is

kuntuitpakken,de landelijkehiërarchiekuntuit-
testen.Maarhetgrootsteverschil: de trainersstaf
zit niet de hele dag bovenop je huid. Relatieve
rust, dat is het.
Vergelekenbij de topclubswaarde internatio-

nals spelen, zijn de meeste nationale ploegen in
dekwalificatiewedstrijdeneentactischzootje.De
rol van de bondscoach in die korte tijd dat ze
samenzijn, isduidelijk:meerbezigheidstherapeut
dan teacher. Zijn functioneren isgerichtop ieder-
een gelukkig houden, geen te zware trainingen
geven, ervoor zorgen dat er herkenbaar wordt
gevoetbald.Ookhandig:afsprakenmeegevenmet

de bedoeling dat de sterren elkaar niet voor de
voeten lopen in hun drang om aan en op te val-
len.
Alle internationals die off the recordweleens

wat kwijt willen over de interne keuken prijzen
Wilmotsalsbezigheidstherapeut,maar ietsmin-
derals trainer.Zehebbenhetovereengoedesfeer,
maar saaie trainingen, gebrekkige oefenstof en
onduidelijke tactischerichtlijnen.Diekritiekviel
nogvoorhetvertreknaardeworldcup inBrazilië
te beluisteren en achterafwerd die nietminder.
Voor en inBraziliëwasde tijd erwel omtactisch
te trainen,maar in eenkrant viel het volgende te
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Ondanks een zekere kwalificatie
voor het Europees kampioenschap
zullen tweewedstrijden tegen
voetbaldwergen bepalen ofMarc
Wilmots (46) in een schopstoel
naar het EK in Frankrijk
trekt. Net voor dematch
vanavond inAndorra –
altijd lastig – zit zijn krediet
op een dieptepunt.

Internationals prijzenWilmots
als bezigheidstherapeut,

maar iets minder als trainer.
Ze hebben het over een goede
sfeer, maar saaie trainingen

H

TO WILMOTS
OR NOT? Dat is

de vraag

het spel zelfs een beetje minder en worden
achteraan weer de foutjes van weleer gemaakt.
Concentratieverlies hier, even uitglijden daar,
mannetje vergeten te dekken, en een ongelukkig
doelpuntje tegen.Oftegeneenoppapierzwakkere
tegenstander aan 80 procent: lap, een niet-
ingecalculeerde verlieswedstrijd bijWales.

Tactische chaos
De nationale ploeg is een rustmoment in het
drukke bestaan van de profvoetballer. De natio-
nale ploeg is een verademing omdat je andere
gezichtenziet,met jeheldendadenvanbijdeclub

Analyse. MarcWilmots staatmet de Rode Duivels zo goed als op het EK,maar het optimisme rond

zogezegd
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lezen: “(…)Wilmots isookgeslaagd.Voorzichzelf
had hij als eerste opdracht vooropgesteld dat de
rust in de tentmoest worden gehouden. Daar is
hij ingeslaagd.Detrainingenwarenechterweinig
gevarieerdenerwerdteweiniggeoefendopauto-
matismenenhoekschoppen.Datkanophetaller-
hoogsteniveaueenverschilmaken.”Eindecitaat.
Spelers knikten bevestigend. Pijnlijk.
Nog pijnlijker: Wilmots vond het op het WK

bijzonder jammer dat hij zo langmoest trainen
voor ze eenwedstrijd hadden. Zijn Nederlandse
collega Louis vanGaalmoest veel eerder aan de
slag enbenijddeBelgië omdat ze een extraweek
hadden om te trainen. Nederland werdmet een
matige selectie, maar met een uitgekiende stra-
tegie derde; België ging eruit in de kwartfinales.

Rolverdeling in de aanval
In het al bij al redelijk resultaat maar teleurstel-
lendspel vanhetWKvan2014 lagdezevreemde,
weinig inspirerende campagne voorhet EK2016
albesloten.Hétprobleemisde tactiek inbalbezit.
Wat doet deze uitzonderlijke verzameling aan
talentenalszedebalhebben?Antwoord:ze lopen
eenbeetjedoorelkaar enhopenopeen ingeving.
Eeninternationalnadevorigekwalificatiewed-

strijden: “Verdedigendzijndeafsprakenduidelijk
en er wordt ook onderling veel overlegd. Dat is
normaal,wantverdedigenisgeenindividueelver-
haal, jehebtelkaarnodig. Inbalbezit isdatanders.
Elkeaanvallerdenktdatderest infunctievanhem
moet spelen. Aan de trainer omdaar automatis-
menintebrengenenderolverdelingaantegeven.
MaarWilmots spaartdekool endegeit doorniet
te willen kiezen tussenHazard enDe Bruyne als
draaischijf in de aanval.”
Kevin De Bruyne zelf zei na Cyprus uit – ook

lastig – dat ze voor die twee resterendewedstrij-
denmaareenssamenmoestenzittenomtebekij-

ken hoe er kon worden gespeeld. Dat was niet
minder dan een diskwalificatie van de trainers-
staf. Ondenkbaar dat ze dit bij hun club zouden
durven zeggen. Wilmots deed alsof hij het niet
hoorde,maar hij had de les begrepen.
KevinDeBruynewasbeginseptembernetver-

anderd van team en was in de hiërarchie Eden
Hazardvoorbijgestoken:hijwasduurderenver-
diendemeer.Toenhij datnogeensbevestigde in
de wedstrijden met Manchester City en Hazard
tijdelijk mee kopje onder ging met Chelsea FC,
koosdebondscoacheierenvoorzijngeld.Enkijk,
voordeze laatste tweewedstrijdenkiesthij voluit
voor een centrale rol voorDe Bruyne.
AnalistMarcDegrysevindtDeBruynespositie

onbelangrijk want hij wil hem zien zwerven.
Nooit tegenspreken, die Degryse, kent er meer
van danwij allemaal,maarWilmots heeft daar-
meewelgekozen: inbalbezit zijndeRodeDuivels
voortaan Kevins team. De geniale Eden Hazard
is geenmotor enkanalleenmaar profiteren van
hetgewichtdatDeBruynezaldragen.Afwachten
of hij datwel ziet zitten.
Die tactische ingreep leverde de bondscoach

eenopendoekjeopvandegrootstekrantvanhet
land, Het Laatste Nieuws. Die was tot voorheen
demeest kritische,maar stond een beetje alleen
met de felle kritiek. ConcurrentHet Nieuwsblad
had een veelmildere aanpak en kreeg daardoor
de bondscoach ‘exclusief’ aan de praattafel. Of
hoe het duopolie in de krantenmedia ook de
sportjournalistiek beheerst.
In november plannen de Duivels een mini-

stage en een wedstrijd in het Midden-Oosten
tegen Italië.Eenmooiegelegenheidomdaarmet
de voorbereiding te beginnen van het EK.
Benieuwdof er danal eenplaybookmetde tacti-
scheafsprakenaantepaskomt.Datzouwenselijk
zijn.

Gesmeerdemachine
Inmiddelswordtniet alleenbinnendenationale
ploegmaar ook daarbuitenmet aandacht geke-
ken naar hoe Wilmots zich zal losrijden uit het
moeras,waar hijmet open ogen in is gesukkeld.
Het meest krediet verspeelde hij in juni, toen
bekendraaktedathijmetSchalke04hadonder-
handeld endat deDuitsers er de stekkerhadden
uitgetrokken.Wilmotswerdboos en zei: “Ik heb
destekkereruitgetrokken,nietSchalke.”Schalke

zweeg. De spelers gniffelden. Zij weten hoe dat
werkt.
MoetWilmots weg? Dat was een paar weken

geledendevraaginKaren&DeCoster, ookopVier
– duidelijk geen Wilmots-gezinde zender. Pro
Wilmots hadden ze een fan uitgenodigd. Contra
zat veel meer volk. Neen,Wilmotsmoet niet per
seweg,enzekernietwordenvervangendoorHein
Vanhaezebrouck, zoals collega Bart Eeckhout
deze week bijHautekiet bepleitte. Laat die maar
zitten,waar hij zit.
MarcWilmotswordtdoordeclubtrainersniet

erg serieus genomen en dat is een understate-
ment.Dat hij notabene inde jury zit voor dePro
License, het hoogste trainersdiploma, wordt op
ongeloof onthaald. Als hij tactisch geen kraan is
en ook over niet al te veel boeiende oefenstof
beschikt,moethij indeaanloopnaarhetEKmis-
schieneenveldtraineraanstellendiedegroepop
zijn aangeven tactisch kan scholen met gevari-
eerde trainingen.
Allesmoet inhetwerkwordengesteldomvan

de Rode Duivels een gesmeerde machine te
maken, die bij balbezit elke laag spelende tegen-
stander kan ontwrichten. DeMannschaft kan
daarbij als voorbeeld dienen. België heeft niet
minder loopvermogen dan deDuitsers enmini-
maal evenveel talent.

Eindstation Tubeke
MaarwilMarcWilmotszelfwelblijven?Hetoor-
logje dat hij met de bond uitvecht over al of niet
in het nieuwe trainingscentrum annex hotel in
Tubeke trainen en slapen, past dat niet in een
strategie?
Wilmots iseenbeetjenaïefalshijdenkt tekun-

nen scoren bij de media met een argument als
“wijwillendie langeverplaatsingenniet”.Hoezo
langeverplaatsingen?Hetaantal langeverplaat-

singen wordt juist beperkt, want twee trips per
dag vallen al weg. Tubeke heeft trainingsvelden
genoegnaasthetgloednieuwehoteldatnotabene
speciaaldigitaal isuitgerustomPlayStationnende
voetballertjes in alle maten en leeftijden te ple-
zieren.
De enige verplaatsing is dan naar de Heizel

voor een wedstrijd of naar de luchthaven als er
moetwordengevlogen.VanTubeke ishet langer
rijden naar de luchthaven dan vandaag van het
hotel, dat klopt. Als de luchthaven tenminste
Zaventemis.MaarvanCharleroikanookworden
gevlogenendat ligtopeenhalfuurtjevanTubeke,
zonder één structurele file.
Misschien ishotelTubekeniet zozeerhetpro-

bleem, maar wel het trainingscentrum Tubeke.
Het isbekenddatVincentKompanyindeaanloop
naar het wereldkampioenschap zelf heeft
bepaalddaterzouwordengetraindopNeerpede,
eenomgevingwaarhij ennogalwatanderenzich
thuis voelen. Wilmots geeft hiermee alvast de
indruk aan zijn voorman dat hij vooropgaat in
de strijd voor dewensen van de spelers.
Nochtans is Neerpede als oefencentrum van

Anderlecht altijd een zwaktebod voor de natio-
nale ploeg.De Spaanse selectie traint ookniet in
Ciudad Real of op La Masía. Twee verklaringen
zijnervoordiepatstellingwaarindebondscoach
zichmaneuvreert: ofhij stuurtaanopeenvroege
exit,of–meer inde lijnvanzijn logica–hij creëert
eengemeenschappelijkevijand:debobo’s vande
bond.Daarheefthij licht voordeel,wantdieheb-
ben na hun vaudeville van het laatste jaar nog
minder krediet danWilmots.

Met zijn a↵eer van Tubeke
stuurtWilmots stuurt aan

op een vroege exit of creëert
hij een gemeenschappelijke
vijand: de bobo’s van de bond

Hét probleem is in balbezit.
Wat doet deze verzameling
aan talenten als ze de bal

hebben? Ze lopen door elkaar
en hopen op een ingeving
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België
FIFA-ranking 3

Andorra
FIFA-ranking 205

BelgiëAndorra

Andorra La Vella vanavond 20.45 uur live op Eén
Scheidsrechter: Pawel Gil (Pol)
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Voorronde EK 2016
GROEP B

PLOEG M P

1. Wales 8 18

2. België 8 17

3. Israël 8 13

4. Bosnië en Herzegovina 8 11

5. Cyprus 8 9

6. Andorra 8 0

Depoitre speelt in Andorra,
Lukaku moet Israël vloeren
Meteenoverwinningtegen
Andorra kwalificeren de
RodeDuivels zichvoorhet
EK van volgend jaar in
Frankrijk. Bondscoach
Marc Wilmots dropt ver-
rassend Laurent Depoitre
in de basiself. De spits van
AA Gent maakt zo bij zijn
eerste selectie meteen zijn
debuut. RomeluLukaku is
het kind vande rekening.
Wilmots kondigde aan

dat Lukaku dinsdag wel
start tegen Israël. “Zelfs
indiendieanderespits tien
keerscoort tegenAndorra.”
Voorts is het uitkijken

naar het nieuwe midden-
veld,met KevinDe Bruyne
als spelmaker en Radja
NainggolanenAxelWitsel
in zijn rug.

De Rode Duivels trainden
gisteravond in het Estadi
Nacional. Opvallend was
dat Vincent Kompany de
volledige training zonder
zichtbare problemen vol-
maakte.

De kunstgrasmat ligt er
overigens bijzonder slecht
bij. Bij elke trap vliegen
zwartebrokstukkenuithet
kunstgras. “Dit veld is
gevaarlijk voor blessures”,
zeiWilmots. “Het isprecies
een pizzamargarita.” ⌦SK�

Zes op zes en België staat
eerste op FIFA-ranglijst
De FIFA-ranglijst is de
UEFA-ranglijstniet. Endus
kan het zomaar dat de
RodeDuivels, zelfsmeteen
zes op zes tegen Andorra
en Israël, door hun voor-
lopigezevendeplaatsopde

UEFA-rang-
lijst nog

nietzekerzijn
van een statuut
als reekshoofd
op het EK. Maar

met diezelfde zes op zes
kan België wel eerste wor-
den op de FIFA-ranglijst.
Eenhistorischhoogtepunt
zou dat zijn, nadat België
eerder dit jaar al eens
tweede stond.

Op dit moment staat onze
nationale ploeg derde,
maar door het verlies van
Argentinië (nummer één)
en Duitsland (nummer
twee)donderdagtegenres-
pectievelijk Ecuador en
Ierlandkandiebij dubbele
winstoverdie landengaan.
AlsBelgiëslechtsvierop

zes haalt,moet het er al op
rekenen dat Argentinië en
Duitsland nogmaals pun-
tenverlies lijden.DeDuivels
weten duswat te doen.Als
MarcWilmots zegt dat hij
bij winst vanavond tegen
Andorrazalprofiterenvan
de kwalificatie, dan toch
best niet te veel. ⌦WDK�

Depoitre
start in
de basis bij
zijn eerste
selectie

de bondscoach is klein

IMarc Wilmots, gesticulerend langs de zijlijn.
De resultaten onder deze hoofdcoach zijn
aanvaardbaar, maar een swingend elftal heeft
hij van België niet van gemaakt. © PN

‘De laatste matchen scoorde ik, maar speelde
ik niet goed. Vroeger was het altijd omgekeerd.
De volgende stap is: goed voetballen én scoren’
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I Rode Duivel Eden Hazard
kent zijn werkpunten.
Tegen Andorra hoopt hij
uit het dal te kruipen.


