
DeMorgen. VRIJDAG 13/05/2016 25

Oef, we kunnen aanvallen
(of we kunnen verdedigen)

e selectie voorhetEuropees
kampioenschapdatwegaan
winnen,heeft degemoederen
niet verhit.Aanstaandkam-
pioenClubBruggekrijgt twee
spelersbij deRodeDuivels,
Anderlecht enuittredend

kampioenAAGent geen.Hiermee
kandebondscoachalle kantenuit,
enhetmoeilijkste komtnog.
Vierentwintig spelersheeftMarc

Wilmotsopgeroepen: driedoelman-
nen,negenverdedigers (vanwie één
afvalt), vier (verdedigende)midden-
velders, acht aanvallers (totwie
ookdeaanvallendemiddenvelders
behoren). Zeven spelers zijn stand-
by.Degeblesseerde captainVincent
Kompanykwammaarheel even ter
sprake. Hij zal geendeeluitmaken
vandedelegatie.
Vier vande24geselecteerden spe-

len inBelgië. Eén (derdedoelman)
Gillet zal normaalnooit spelen,
maardrie verdedigers komenuit de
Belgische competitie énzehebben
reële speelkansen.Deoproepingvan
BjörnEngels isnietmeerdannor-
maal,maaroverde capaciteitenvan
ThomasMeunier isminder eens-
gezindheid, tochwat verdedigen
betreft. Engels enMeunier spelenbij
aanstaandkampioenClubBrugge.
Opde linksach-

ter is zowaar een
afscheidnemende
speler vanKV
Oostendegeselec-
teerd: Jordan,
kleinebroer van
RomeluLukaku.
Zelfdeopmerking
voor Jordan
Lukakuals voor
Meunier:
verdedigendniet al
te gedisciplineerd
en/of slim,maarnet alsMeunier in
staat omverschillendekerendeach-
terlijn tehalenen indat opzicht ver-
baast dezeambitieuze selectienog
hetmeest.Al
temperdeWilmotsmeteendever-
wachtingen: “Voormij blijven Jan
VertonghenenTobyAlderweireld
(beiden vanopleiding centrale verdedi-
gers,HVDW)mijnbacks. Jason
Denayer speelt zeker centraal en
naasthemstaatnormaalNicolas
Lombaerts (nog licht gekwetst,
HVDW)ofThomasVermaelen.”
Tochmaar evendeoefenwedstrijden
afwachten.
Vandenegenverdedigersmoet er

nogéénafvallen,wantdeuiteinde-
lijkeEKselectie is begroot op23. In
het verdedigendcompartiment van
hetmiddenveldheeftMarcWilmots
genoegaanvier kanjers, stukvoor
stukvan internationaleklasse. Al is
ookoverhenniet altijdunanimiteit.
Deenige certitudevanhet viertal
Witsel, Fellaini,Dembélé en
Nainggolan, is die laatste.De
breker/opbouwervanASRoma
werdpasgeselecteerdnahet teleur-
stellendeWKvan2014maar is
incontournabel geworden.
KampioenGentheeft geen spe-

lers inde selectie.AlleenMatzSels
moet zichalsderdedoelmanklaar
houdenomeeneventueleblessure
op te vangen.Niet allewaarnemers
zijn ervanovertuigddat Steven
Defour zonder zijnblessure inde
selectiehadgezetennamens
Anderlecht. Paars-witheeft zelfs
geen spelersbij de reserven,Club
metLaurensDeBockwel.
Ander statistischcijfermateriaal:

preciesdehelft vandegeselecteer-

denzijnnieuweBelgen, vanwievijf
metCongolese roots, eenabsoluut
record.Ookpreciesdehelft – als je
deperfect tweetaligeLukaku’s bij
deFranstaligen rekent – isNeder-
landstalig.

De Bruyne krijgt sleutels
MarcWilmotskanhet eerstepuntje
vanzijnbucketlistwegstrepen.De
selectiemakenwasookdemakke-
lijkste opdracht.Datdie geen
wereldschokkendnieuwsbevatte,
kanwordenafgeleiduit degema-
tigde reacties in zowelde traditio-
nele als de socialemedia.Grootste
nieuwigheid ismisschien tochhet
oproepenvanwoelwaterMichy
Batshuayi vanMarseille (en straks
misschienWestHamUnited), hoe-
weldie al heeft bewezendathij in
zijn eentje als aalvluggepocketspits
het verschil kanmaken.
Metdeze selectie kanMarc

Wilmots alle kantenuit,maarhet is
tocheenverheugendevaststelling
dathij inde spits drie verschillende
typesheeft geselecteerd: debeuker-
atleetRomeluLukaku, de targetman
ChristianBenteke endeaalvluggeen
sterkeMichyBatshuayi.Rekendaar-
bij de aanwezigheidvanechte
vleugelbacks –weliswaarmet alleen

ervaring inde
JupilerLeague–en
danheeft deze
selectie bestwel
wat aanvallend
potentieel.
Wilmots gaf de

sleutels vande
ploeg inhanden
vanKevinDe
Bruyne. “Hijwordt
mijnnummer tien
enalshemiets
overkomt, zetten

wedaarEdenHazard.”Datbetekent
in idealeomstandighedeneenzwer-
vende rol op linksof rechts voorde
speler vanChelseadienet op tijd zijn
vormtepakkenheeft.Datwordende
volgendepuntjes opdebucketlist
vandebondscoach, enmeteeneen
hernieuwdexamennadeWorldcup:
de juistenamen invullenvoor zijn
opstelling ende spelersmetde juiste
intenties inhet veld sturen.
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Dehelft van
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“Het profiel van Jordan is dat van een speler
met loopvermogen.Als ikspeelmet tweecontro-
lerendemiddenvelders,geeftdatdemogelijkheid
aan mijn backs om mee te gaan. Meunier en
Lukaku kunnendat.
“Zemissenervaring,maardie gaanzenukrij-

gen. IkhebJordanvoordematch inPortugalook
gezegd dat hij moest spelen zoals wij dat willen.
Alserdan ietsgebeurt, isdatmijn foutennietdie
vande speler.”
GuillaumeGilletwas ook eenoptie als rechts-

back, maar hij faalde in Portugal. “Uiteindelijk
heb ik gekozen voorMeunier, die nu beter bezig
is. Ik heb Marseille gezien tegen Nantes.

Guillaume Gillet speelde daar als nummer zes
voor de verdediging, dat is een totaal andere rol.
Ik heb gekozen voor spelers die gewoon zijn om
op een bepaalde positie te spelen”, beslootMarc
Wilmots. ⇥RN⇧

dat is essentieel’

‘Ik neem Carrasco en Origi
mee voor de rechter�ank,
omdat ik daar snelheid

en diepgang wil. De Bruyne
is dan de ideale man
om hen te lanceren’

Voorbereiding EK
begint op 19mei
Euro 2016 begint op 10 juni met
Frankrijk-Roemenië, maar België
speelt pas op maandag 13 juni
tegen Italië in Lyon. Op zaterdag
18 juni moeten de Rode Duivels
tegen Ierland in Bordeaux en
om hun groep E af te sluiten op
woensdag 22 juni tegen Zweden
in Nice. De Duivels beginnen
hun voorbereiding op 19 mei
met een korte stage in Knokke,
gevolgd door een langere stage
van vijf dagen in Lausanne en
acht dagen in Genk. Op 7 juni
neemt de ploeg zijn intrek in het
Golf du Médoc Resort, midden
in de gelijknamige wijnstreek, en
er wordt elke dag getraind in Le
Haillan in het trainingscentrum
van Girondins de Bordeaux.
Er zijn nog oefenwedstrijden
voorzien op 28 mei in en tegen
Zwitserland, op 1 juni in Brussel
tegen Finland en op 5 juni tegen
Noorwegen. ⇥HVDW⇧

Chadli baalt van niet-selectie
NacerChadlivielnaastdeselec-
tie. Een gevolg van de weinige
minutenbijTottenhamHotspur
de afgelopen maanden – 356
minuten sinds begin maart.
“Het spreekt voor zich dat ik
ontgoocheld ben”, tweette de
flankmiddenvelder. “We
zullenwel zienwatde
toekomstbrengt.Wat
er ook gebeurt, ik zal
het teamsteunen.”
De Luikenaar is

strijdvaardig dat hij
zijn plaats weer
kan ver-
overen;

een gevecht dat hem ook bij
Tottenham wacht. Want er
komtnog concurrentie bij.
Mauricio Pochettini, die gis-

teren bijtekende voor vijf jaar,
heefteenbudgetvan80miljoen
euro terbeschikkinggekregen

om zijn elftal te verster-
ken.VoordeArgentijnse
managerzijneenback-
upspits, een centrale
middenvelder en een
extraflankaanvallereen
prioriteit. Dit seizoen
was Nacer Chadli

vooral de luxe-
invaller. ⇥KTH⇧

zogezegd

‘Ik zat op het toilet toen de selectie bekend raakte.
Ik ben ongeloo�ijk blij. Meegaan naar het EKwas
dit jaar mijn doel en dat heb ik nu bereikt’

K Jordan Lukaku
vernam zijn EK-
selectie via een
telefoontje van zijn
moeder. Hij kreeg
ook al felicitaties
van broer Romelu.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw


