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1974
odallemachtig – neen, nietGod en vooral
niet Allah,maar gewóón allemachtig –
watwas dit een kloteweek.
Dinsdaghad ik een vlucht om8.35 uur

met easyJet naarGenève. Vanaf Brussels
Airport, zoals dat nu in de helewereld
bekend is,met als eindbestemming

Lausanne omevenwat olympische banden aan
te halen.Met alleenhandbagage, boardingpass
thuis geprint, lopen ervaren reizigers dan een
halfuurtje eerder – zo rond eenuur of acht – door
de vertrekhal en zijn dannog ruimop tijd. Ik niet.
Ikwil te vroeg zijn, overal en altijd, en het betert
er niet op.
Dus zat ik ruimvan tevoren in de buurt van

de gatemet twee croissants, een sapje en een
cappuccino. Duswas ik ook als eerste in het
vliegtuig. Tweeuur later stondenwenog steeds
in Zaventemenkon ik de bus op.Naar nergens,
zoals de vluchtelingen inTerug naar eigen land,
maarminder format enmeer luxe.
Ikwerd gedumpt op 100meter vanmijn auto

en ik prijs nog steedsmijn ingeving omal die
vangrails als horden te nemen, het rolkoffertje
achtermij aan door de slagbomen tewandelen,
tegenhet advies vande ordediensten in. Ikwil
in éénmoeite de politieagent bedankendiemij
met kogelvrij vest en getrokkenwapennaar
mijn auto begeleidde.Hij nameen foto vanmijn
perskaart en autokenteken en stuurdemijweg,
waarna ik omhalfelf uit P2 kon vluchten. Als
een zombie reed ik tussen de ziekenwagens naar

de ring, alle ellende achtermij
latend.
Dacht ik,maar niet dus.We

zijn drie dagen verder en ik
heb geen klapuitgevoerd. Ik
lees elke letter die verschijnt,
ik vervloek elke politieblun-
der, ergermij aanhet lamme
gezwets in demedia en ik heb
mijmisschienwatmeer dan
goed is opgewondenover
Dwars doorArmVlaanderen.
Hoewel, je koerst níét in een
land eendagna een slacht-
partij.
Eén sportdirecteur sms’te

mij: “Wat denk jij ervan datwe
koersen?”
“Achterlijk”, antwoordde ik.
“Ja,” zei hij, “wielrennen

moet eens volwassenworden.”
Misschien,misschien ookniet,maar zo’n

beslissingmag je nooit overlaten aan een inces-
tueusmilieutje als dat vanDeKoers.Wantwat
dacht u dat er speelde omDwars doorArm
Vlaanderen toch te laten doorgaan?Ethiek?
Ode aanBrussel. Respect voor de doden?Neen,
the showmust go on. Stel je voor, al dat vip-eten
besteld en dan geen koers, dátwas pas een
dramageweest.Maalbeek of Zaventem, och ja,
dades verre van oes bedde.
En dan twee dagen later, van een totaal andere

ordemaar niettemin eenflinke naklap: Johan
Cruijff dood.De eerste reactie: nu al? Enhij stond
nogwel 2-0 voor, hadhij zelf gemeld. Precies
dertig jaar geledenheb ik als jonge reporter
voetballes gekregen van JohanCruijff, net coach
gewordenbij Ajax.
We stonden aande vooravond vande dubbele

België-Nederlanddie ons naarMexico zoubren-
gen. “België verdedigt omdat het onder de voeten
is gelopen in de geschiedenis. Nederland valt aan
omdat het dewereld heeft veroverdmet de
VereenigdeOost-IndischeCompagnie.”Hij
meendehet, ik zooghet op als een spons en
schreef het neer in trance.
Als tienerwas JohanCruijffmijnMerckx

vanhet voetbal. Ze hingen aanmijnmuurnaast
de toen al dodeChe,met dien verstande dat
Johanmeer Chewas danEddy. Nooit heeftmijn
supportershartmeer pijn geledendan in 1974.
Merckxwondat jaar geen enkele klassieker,
maar zette dat recht door deRondes van Italië,
Zwitserland enFrankrijk tewinnen en ooknog
eenswereldkampioen teworden.Al bij al niet
slecht,maar de supporter inmij voelde het:
erwaren barsten in zijn pantser van onover-
winnelijke.
De voetbalzomer bracht eenwonderbaarlijk

Nederlanddat onder leiding vanCruijff de
wereld leerde voetballen,maar onbegrijpelijk de
finale verloor vanWest-Duitsland. Ik zag die
finale op 7 juli in Pontresina in Zwitserland tus-
sen allemaalDuitsers. Het heeft dertig jaar
geduurd omdat trauma te verwerken. In de
zomer van 1974 ontdekte ik dat supporterenhet-
zelfde is als verliefdworden,wat ik toen ookwas:
hetmag, hetmoet, zelfsmet overgave,maar altijd
met een slag omde arm.
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Defensieve stabiliteit
is het credobij België
Met knip- en plakwerk moet Marc Wilmots elftal bouwen voor match in Portugal
Hoe sterk staan deRodeDuivels als een pak
titularissen en enkele van hun vervangers
geblesseerd uitvallen? Dinsdagavond
zullenwe het zien, in en tegen Portugal.
BondscoachMarcWilmotswil in Leiria
vooral niets weggeven. Een EKwin jemet je
defensie.

De Rode Duivels gaan naar Portugal en nemen
niet mee: Vincent Kompany, Jan Vertonghen,
Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Divock Origi en
ChristianBenteke.Zogoedalszekervaltditweek-
end ook Thorgan Hazard (kuit) af. Moussa
DembéléenYannickCarrasco(beidenenkel)kre-
gen gisteren een inspuiting en zijn twijfelachtig.
Over Origi en Benteke zei bondscoach Marc

Wilmots dit: “Mochtenwe voor een kwalificatie-
wedstrijd staan, dan had ik kunnen vragen aan
de medische staf om iets te forceren, wat ik niet
graagdoe.Nietnu.Overzes,achtwekenbeginnen
zij aan deEK-voorbereiding.”
Ahzo?Uit deze slip of the tongue – en vermits

de bondscoach zelf aangaf dat hij de voorberei-
dingwel degelijkmet zijndefinitieve selectie van
23spelerswilaanvatten–kunnenweafleidendat
Wilmots voor het EK zalmoeten uitmaken of hij
een achtste verdediger kiest (Jordan Lukaku) of
een extra centrumspits (MichyBatshuayi).
Ennuwe tochbezig zijn, zoudit deploegkun-

nen zijn die op 13 juni inLyon aande aftrap staat
tegen Italië? Courtois; Alderweireld, Kompany,
Vermaelen, Vertonghen; Nainggolan, Witsel;
Mertens, De Bruyne, Eden Hazard; Romelu
Lukaku.
Het zou betekenen dat dinsdag in Portugal de

typeploegal tezeergehavendis.Alvastvoldoende

omgeengrote gevolgen te knopenaanhet resul-
taat.Wilmots beseft dat: “Het is een gelegenheid
voor bepaalde jongens omzich te tonen.”

Vermaelen linksback
De bondscoach, die Italië donderdagavond “een
goedetactischewedstrijd”zagspelentegenSpanje
(1-1),wil inhet landvanRonaldoindeeersteplaats
defensieve stabiliteit. Alderweireld is een zeker-
heid. Maar kan Denayer, als alternatief voor de
manvanglas,VincentKompany,zijnuitstekende
prestatie tegen Frankrijk bevestigen? En hoe is
hetmet ThomasVermaelen?
Vermaelenheeftvoldoendekredietopgebouwd

omalle tijd enruimte tekrijgenomzichstraks in
Frankrijk in de ploeg te spelen. “In Portugal zal
Thomas voor de gelegenheid linksachter staan”,
legt Wilmots uit. “Ik wil zien of hij het volume
heeftomopenneer terennenopdeflank.”Mocht
dinsdagavondevenwelblijkendatPortugal ram-
melt met onze verdedigers, dan zal de vraag

gesteldwordenofdeploegzonderKompanykan.
“Een stabiele defensie heeft ook temakenmet

hoe jouw middenveld functioneert”, bedenkt
Wilmots. “Hebbenwedaar controle?”
De bondscoachbeschikt over vier kandidaten

voor de twee posities vóór de defensie: Fellaini,
Nainggolan,WitselenDembélé. “Mijntweenum-
mers6 (controlerendemiddenvelders, red.)moeten
énsnelvooruit spelenénafwisselend infiltreren”,
legt Wilmots de bedoelingen uit. Om eraan toe
voegen:“Nainggolanishaasteencertitude.”Wordt
Witsel dan diens compagnon de route? En gaat
Wilmotsmet dat koppeltje in Leiria spelen?
Hoe dan ook:Wilmots wil uit Portugal terug-

kerenmeteengoedgevoelbij zijndefensieveblok
van vier verdedigers plus twee defensieve mid-
denvelders.Want: “Italië-Spanjewaseenwedstrijd
met weinig kansen, waarin de twee ploegen tac-
tisch elkaar niets gunden.”

Druk op Romelu Lukaku
Bovendemiddenlijn ishetalhelemaaleenbouw-
doos. Als Thorgan Hazard én Yannick Carrasco
tegenPortugalniet inzetbaarzijn,moetWilmots
haast teruggrijpen naar Kevin Mirallas. Dries
Mertens zal ongetwijfeld heimwee hebben naar
zijnmaatjesKevinDeBruyne enEdenHazard.
Veel gewicht komt daarmee terecht op de

schouders van Romelu Lukaku. De spits zit bij
Evertonindevormvanzijn leven. Latenwehopen
– in de eerste plaats voor Lukaku – dat we dins-
dagavondtochnietweermoetenconcluderendat
de Rode Duivels diep in de aanval blijven sukke-
len.
Portugal-België: knippen en plakken, en zien

of het knutselwerk stevig staat. ✓SK

‘Mijn twee controlerende
middenvelders moeten
én snel vooruit spelen

én afwisselend in#ltreren.
Radja Nainggolan is haast

een certitude’
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Q Bonds-
coach Marc
Wilmots
(midden)
overschouwt
zijn troepen
op de laatste
training in
Brussel, voor
afreis naar
Portugal.
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