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Analyse.
Waarom we Europees kampioen wordenGekte

Elke voetbalnatie kent haar trauma’s.
Brazilië herstelt twee jaar na de feiten
nog altijd vandehistorische 1-7-pan-
doering vanRio, door eenunbesiegbar
Duitsland.Wij gingendoor het stof op
het EK in 2000, de laatste keer datwe
erbijwaren, als gastlandnota bene. In
de laatste groepswedstrijd gingende
RodeDuivels kansloosmet 0-2 onder-
uit tegen een al bij almiddelmatig
Turkije. Onbetwistbaar dieptepunt
toen: de beduusde verdediger Eric
Deflandre die de laatste 10minuten als
doelmanmoest volmaken, na een rode
kaart voor FilipDeWilde.
In de jaren die volgden, gingBelgië,

een opflakkering daargelaten, door een
jarenlang tranendal vanniet-kwalifica-
ties en gelijke spelen tegenLuxemburg.
Maar kijk, tempus fugit, zeker in het

voetbal. Zestien jaar later heeft het
traumavan 2000plaatsgemaakt voor
euforie, ja zelfs onversnedenhybris.
Niemanddie nog durft te beweren dat
we ‘al’ in de kwartfinales zullen stran-
den.Wehalenminstens de halve finale.
En als het even kande titel, nawinst
tegenDuitslandmet forfaitcijfers.
Ontsnappen aandeEK-gektewordt

zelfs voor een voetbalscepticusmoei-
lijk. Beter toegevendan zinloosweer-
standbieden. Sceptici én in tricolore
uitgedoste supporters biedenwedeze
EK-bijlage aan. Clichés en voetbal vor-
menwel vaker eenhuwelijk, dus kozen
we voor ietsminder voor de hand lig-
gende verhalen. IngridVanherle,
Standard-jeugdcoach en stiefmama
vanAxelWitsel, vertelt hoe het vrou-
wenvoetbal het glazen plafond kan
doorbreken.Wegdromenkanbij een
reportage over de échte helden vandit
EK: IJsland. En StuBru-presentator en
sportverslaggever StijnVlaeminck stip-
pelt langs de tien speelsteden een road-
trip uit van cultuur én voetbalcafés.
Maar eerst verteltHansVandeweghe

uhiernaastwaaromwewel/geen
kampioenworden.Wantmisschien
winnen ophet einde toch deDuitsers.
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► De ogen van de natie zijn gericht op bondscoach MarcWilmots en zijn Rode Duivels.

De meeste toeschouwers ooit bij een
EK-wedstrijd werden geteld tijdens
de kwalificatiematch tussen Schotland
en Engeland in 1968. Hampden Park in
Glasgow barstte uit z'n voegen met
130.711 toeschouwers. Het werd 1-1.
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n (en waarom niet)

iehoedecommerciëlepartners elkaar
verdringenopde site vandeKBVB: adi-
das, BMW,Carrefour, Coca-Cola,GLS,
ING, Jupiler, Luminus, Proximus, PWC,
NationaleLoterij (Scooore!) enbouw-
ondernemingVerelst.Maarwaar zijn
Pattex,Rectavit ofwielermerkSoudal?
Sportkleding, supermarkten, bieren, tot
daar aan toe,maarals éénproduct zich
metonzenationale elfmoet kunnenver-
eenzelvigen, dan ishet lijm.Ofbindmid-
del: eenmerkvanmaizenaals sponsor,
dat zoupasamatchmade inheaven zijn.

Toenweonskwalificeerdenvoordit Euro2016,
nogwel via eenongecontesteerde eersteplaats in
groepB, envervolgensookvoor eenmaandof zes
hetnummeréénvandewereldwerden,wasBelgië
noggewoonBelgië.Oké, niet denatie vandeeffi-
ciëntie of van l’union fait la force en sportief een
woestijn,maarmet imagoof sportresultatenkoop
je tochgeenbrood.
Vandaag is (zou)België een failed state (zijn).

Onze luchthavenenmetrogebombardeerd, onze
spoormannen, luchtverkeersleiders encipiers in
stakingof ziekof allebei, betogingenengemorvan
plebs tot elite. Endandie ene, allesvernietigende
conclusie: dit land functioneertnietmeer, niksnog
omtrots op te zijn.Niks, behalve... deRodeDuivels.
Zij zijndeducttapewaarmeeWallonië enVlaande-
renoverBrussel heenaanelkaar zijn geplakt, het
bindmiddelwaarmeedenationalemayonaisenog
pakt, het enige tricolore instituutwaarvoor zelfs
N-VA’ers (inhet geheim) supporteren.

Z

de failedstate
Wé gaan er in de eerste ronde
uit. Of wé halen de halve finales.
Minstens. Dat wil de Europese
voetbalgeschiedenis, maar
met deze Rode Duivels en deze
bondscoach kan het alle kanten
uit. De geplaagde natie die
nooit iets wint, hunkert alvast.
HANS VANDEWEGHE

Doen ze het of doen ze het niet, daar in Frankrijk? © PHOTO NEwS

weegt de zilveren Henri Delaunay Cup,
een replica van de originele beker die 2
kilo lichter was en in 2008 werd vervan-
gen wegens ietsje te pietluttig.De huidige
trofee is dan ook flink gegroeid van
48 naar 60 centimeter en staat
aanzienlijk steviger op z’n sokkel.

Plagiaat?
De Franse dj David Guetta schreef het officiële lied voor het EK.
Guetta zal ‘This One’s for You’ zowel tijdens de openings- als de
sluitingsceremonie ten gehore brengen, samen met zangeres
Zara Larsson. Het nummer kreeg al veel kritiek omdat het te veel
zou lijken op de hit ‘Lean On’ van Major Lazer & DJ Snake.
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Tegen elk land een
andere tactiek om tot

scoren te komen, ligt dat
binnen de capaciteiten

van deze technische staf?

BesteDuivels, dezenatiedienognooit ietswonen
hopeloos verdeeld is, hunkertnaar een succesje.
HetmagookSucces zijn,méthoofdletter, alwashet
maaromuithet zelfbeklag tekunnenontsnappen
en tijdelijkwat verbondenheid te voelen.Nadie
zevenglorieuzewedstrijdenwordenwesnelweer
onze ruziemakende, bange, verdeelde zelf. Beloofd.

NahetEK isdeTouraandebeurt endaarwin-
nenweniksbehalvekruimels.Nog iets later gaan
wenaardeOlympischeSpelenmet 130atletenen
zullenweookmaardrieof viermedaillesmee-
brengen.Neen,wezijngeengoed sportland, ook
niet alsweop 10 juli inSaint-Denis indefinale van
Euro2016 staanenzelfsniet alswedaarwinnen.

Het is elk schrikkeljaar eendrukke sportzomer,
voordeeurocentrist tenminste.Deze sportzomer
ligt hetBelgischehoogtepunt inhetbeginendat is
nieuw. Ingeen tijd zijnwevaneensukkellandeen
voetbalnatie geworden; vanplaats 66 in2009opde
FIFA-rankingzijnwe innovember2015nummer
ééngewordenvanalle landenopdeplaneet voetbal.
Weliswaar zonder vanéén topland tewinnen ineen
wedstrijddie er toedoet. Inmiddels isArgentinië
onsweer voorbij,maarwezijnnog steedshetnum-
meréénvande24Europese landendienaar
Frankrijk afreizenomte strijdenvoordevijftiende
EuropeseTrophéeHenriDelaunay.

Blamagewegwissen
Vanalle sportieve schrikkeljarenwas2000het
allerdrukst. Toenorganiseerdenwij zelf samenmet
NederlandhetEKvoetbal endatwaseengeluk,
want zomochtenweooknogeensmeespelen.
Jammer,maarwegingeneralnadeeerste ronde
uit endatwasnoggeenenkel organiserend land
overkomen.Met vijf deelnamesopvijftien toer-
nooien–dit 2016meegerekend– ishetEKvoetbal
enBelgiëniet bepaald eengeslaagdhuwelijk, al
hebbenwe in 1972 ineigen landdehalvefinale ge-
haald en speeldenwe in 1980 in Italië zelfs definale.

Weverloren toen inRomemet2-1 vanWest-
Duitsland, ietswatwelmeer enbetere voetbal-
landenook is overkomen.Na 1984hebbenweons
zevenedities op rij nooitmeer via sportievepresta-
ties kunnenkwalificeren.Hoewelmetminder
Europesedeelnemers, gingdeWorldCupons
vreemdgenoegbeter af: vande laatstenegenedities
mistenweermaar twee.

Wat verwachthet geplaagde landvandezeRode
Duivels? Simpel: beterdoendan inBrazilië inde
zomervan2014, dusbeterdandekwartfinale.Na
dieWorldCupbleef dezenatie opeenvoetbal-
hongertje zitten. Indegroepsfaseginghet er erg
zuinigjes aan toe: 2-1 tegenAlgerije en tweekeer 1-0
tegenRuslandenZuid-Korea.Maarvooralnietmet
het voetbal dat opbasis vanhetbeschikbare talent
konwordenverwacht.Metnegenpuntenpaktende
RodeDuivelsmakkelijk groepswinst enmoesten in
deachtstefinale tegendeVS.

Zevenentwintig keer schootBelgië indiewed-
strijdopdoel: TimHowardpaktehaast alles, tothij
zich indeverlengingen tweekeer gewonnenmoest
geven,maarookdeAmerikanenscoordenenkre-
gen indie loterij zelfs reuzenkansenop2-2 en straf-
schoppen.VervolgenskekenwemetArgentiniëde
eerste echte grote tegenstander indeogenenverlo-
renmet 1-0.

Tricolore pletwals
Conclusienavijf duels: zesdoelpuntengescoord,
drie tegen, geenantwoordopeen laagverdedigend
blok, teweinigkansengecreëerddoorgebrekkig
samenspel voorin, envooralniet lucidegenoegom
dewedstrijdopen tebrekenennaardehand te zet-
ten. Samengevat: geenherkenbaar concept.

Jammermaarhelaas, de voorbije twee jaar laat
weinig vermoedendatdeploeg stappenheeft gezet.
OnzekwalificatiegroepmetWales, Bosnië enHer-

zegovina, Cyprus, Israël enAndorrawasdezwak-
ste. In tienwedstrijdenwerdzevenkeer gewonnen,
tweekeer gelijkgespeeld enéénkeer verloren.

TegendevleesgewordenverbetenheidWales –
drie voetballers aangevuldmet slagersopnoppen–
hebbendeRodeDuivelsnooit eenoplossinggevon-
denenpaktenze éénopzes.Debakkers, kelners en
postbodes vanAndorrabuitenbeschouwinggela-
ten,warenalleendewedstrijden thuis tegen
Cyprus, Israël enBosnië enHerzegovinadegelijk –
zondermeer,want vaneen tricolorepletwalswas
nuookweergeen sprake.Aanhet eindvandecam-
pagneoverheerste eengevoel vanopluchting: de
kluswaseenvoudiggeklaard,maardevoorspelde
en intrinsiekebrillewasver te zoeken.Het individu-
ele talent volstond, toennogwel.

Het voetbal vandezeRodeDuivels is inniks
meer te vergelijkenmethetuiterst laffe spel onder
RaymondGoethals inde jaren70enhet altijd af-
wachtendeonderGuyThys inde jaren80en90,
maarkan iemandzeggenvoorwelkvoetbal onze
nationale elf vandaag staat?Realistischaanvallend,
zegt bondscoachMarcWilmots.Realistischgeorga-
niseerd indeverdediging, voluntaristisch-intuïtief
indeaanval.DeDuivelshebbensinds2014 inalle
wedstrijden, behalvedie verlorenkwartfinaleop
hetWKtegenArgentinië, hun tegenstandergedo-
mineerdmetbalbezit. Zelfs tegenArgentiniëwas
het inprocenten49-51, dusongeveer gelijk.

Willen isnogniet gelijk aankunnen.Balbezit

Nieuwe Russen
Twee genaturaliseerde Russen in de EK-selectie:
Lokomotiv Moskou-keeper Guilherme Marinato
(30, ex-Braziliaan) en debutant RomanNeustädter (25),
die eerder twee oefeninterlands speelde voor Duitsland.

De Rode Duivels spelen in groep E
tegen The Boys in Green (groen – Ierland),
Blågult (blauw-geel – Zweden) en
de Squadra Azzurra (blauw – Italië).

BEKENNEN

► Felicitaties
voor Kevin
De Bruyne.
Niet de kapi-
tein, wel dé
spelmaker
van onze na-
tionale elf.
© PHOTO
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impliceerthet spelmakenen laat datnunethet
moeilijkste zijn vanhethele voetbal.Watdoe je in
balbezit omtot scoren tekomen?Hoe schuif je als
blok?Hoedraag je er tegelijk zorgvoordat je ach-
terinniet te veel ruimte envooral geenkansenweg-
geeft?Zoviel het doelpunt vanArgentinië enzo
werdendeRodeDuivelsuitgeschakeldopdeWorld
Cup:GonzaloHiguaíndiemet eengelukjedebal
kreegenvandekleine ruimtedieKompanyhad
gelaten, gebruikmaakteominéén tijd te schieten.
Zovielenookalle tegendoelpunten indekwalifica-
tie voorEuro2016: steriel aanvallen, niet scorenen
achterinheel eveneenonoplettendheid.

Het valt opdat zelfsNederland,uitvinder-expor-
teur vanhet veroveringsvoetbal, de laatstedrie toer-
nooienvanuit eenversterkte verdediging speelde.
Hetwasniet omaan te zien, niet inZuid-Afrika in
2010 (ondanksdefinale), niet opEuro2012 (laatste
indegroep) enniet inBrazilië
(halvefinale). ZouBelgië
een ‘Oranje light’
kunnenwor-
den: aanval-

leuh, de

echte voetballiefhebber charmeren,maargeenprijs
halen?OverigenswonNederlandzijn enigeprijs –
Europeeskampioen in 1988–nietmet extreemaan-
vallendvoetbal,maarmet een sterkverdedigend
blok, eenbikkelendmiddenveld envoorin twee
geniale spitsen.

Interlandvoetbal isminder inventief danclub-
voetbal,maarnietnoodzakelijkmakkelijker.

Je speelt aanhet eindvaneenslopendseizoen
eenspel datmatchtmethetbeschikbaremateriaal
enwehebbenmateriaal, puntuit.Opdeze selectie
valtweinig aan temerken.Belgiëheeft talent voor
driemiddenveldenvan internationale allure.Voor-
inneemtWilmotsdrie spitsenmee–eenkaatser
(Benteke), eenhordenloper (Lukaku) eneen sprin-
ter-combinatieman-dribbelaar (Batshuayi).Dat
wijst opminimaaldeambitie omte scoren.

AchterinheeftWilmots twee
vleugelbacksuit deBelgische compe-
titie geselecteerd.Als reserve, zowas
hetplan,maarmet al dieblessures in
deverdedigingzullenThomasMeu-
nier enJordanLukakumisschien
meer spelendangedacht, endat is
geen slechtplan.Het zijndeenige
tweeuit de selectie diemakkelijkde
achterlijnkunnenhalenenvervol-
gens in éénmoeite terugkerenomte
verdedigen.Aanambitie ontbreekt
hetniet,maarhet zalnogaltijdde
intentie envooral de intensiteit zijn
waarmeeze tussende lijnenkomen,
diebepalenwelkekanthet opgaat.

België is eenvandehofleveranciers
vandePremierLeague,maarofdat
nugoednieuws is?Engeland staat
niet bekendomslimvoetbal,wel om
eenslopendecompetitie. Eenmeeval-
ler zijndeblessures/dipjes vanKevin
DeBruyne,EdenHazard,Divock
Origi enChristianBentekegeweest.
Geblesseerde engefrustreerdeatle-
ten, of eencombinatie vandat alles,
hebbenvaakmeerhongerdangelau-
werde, leeggespeeldevedetten.

EdenDeBruyne
Wehebben twee spelmakersbij de
RodeDuivels: ééndie vanuit stilstand
creëert (EdenHazard) enééndie alles
op snelheiduitvoert (KevinDeBruy-
ne).Het is duidelijkdatde sleutels van
deDuivelsnu inhandenzijn vanDe
Bruyne,maarHazard is omwille van
het evenwicht tussendecoryfeeën tot
captaingepromoveerd.Dat kanHa-
zardalleenmaar tengoedekomen.
Hijwordt zogeresponsabiliseerden
kanflaneren tussende linies omdicht
bij het doel zijnweergalozeactiesuit
te voeren.Alshij daar zin inheeft.

DeafwezigheidvanKompanyzal zich latenvoe-
len indeambitie vande spits vande tegenstander,
diehetfijner zal vindenomtegenJasonDenayer
vanGalatasarayof eenander te staan, dan temoe-
tenbuffelen tegendecaptainvanManchesterCity.
De typeverdedigingzal eenvariant zijnopAlder-
weireld,Denayer,VermaelenenVertonghen,metde
tweecentrale verdedigers vanTottenhamopde
vleugels, al kandat allemaal snel veranderen.

Aanbeideuiteindenvandeploeg staat de star-
tendenaamvast: ThibautCourtois indoel en
RomeluLukaku inde spits,waarbij die laatstehet
meest onderdruk staat, vooral alshij niet tot scoren
komt.Het controlerendemiddenveldmetMarou-
aneFellaini,RadjaNainggolanenAxelWitsel valt
niet alleenopdoorhunkapsels,maarook indaad-
kracht, al zalWitsel altijdwel zijndosis kritiekkrij-

genuit dehoekvanVlaamseanalis-
ten.Ter vergoelijking: alleswathier
staat, is geschrevennademet2-1
gewonnenoefenpartij inZwitserland.

Bloedheet
Wemoeten tegen Italië, Ierlanden
Zweden, indie volgorde.Drie keer in
stedenwaarhet in juni vakerbloed-
heet danwel lentefris is enwij spelen
niet op reserve. Italië is eenuitge-
kookt,maargeenuitgebalanceerd
team.De Ierenzijn vechters endie tref
je best zo laatmogelijk, als ze al een
keertjehebbenverlorenenhomesick
zijn. Zweden ten slotte, dat zijn tien
atletenenéénkunstenaardie zichzelf
tot legendeheeft gedoopt ennogeen
ploegzoekt.

Er isniet één recept omtotdeacht-
stefinaledoor tedringen.Dat kan
overigensal als je derdewordt inde
groep, dusdatmagnietmisgaan.
Tegenelk landeenandere tactiekom
tot scoren tekomen, ligt dat binnende
capaciteitenvandeze technische staf?
Daarwordtbuitenenbinnenhet
teamaangetwijfeld. “Verdedigingen
middenveld trainengericht, indeaan-
val doenwemaarwat”, sijpelt dooruit
degroep, endatwasniet anders in
Brazilië.Dat is behoorlijk vervelend
nunogalwat spelers tegenhunvoet
wordengeposteerdendeneigingzul-
lenhebbenomruimtesdicht te lopen.
Zoiets vereist het inslijpenvan looplij-
nen,maaromdathetdaaraanont-
breekt (endepersdatnietmeer zou
zien), zijnhaast alle trainingengeslo-
ten,metuitzonderingvande
bezigheidstherapie.

Euro2016wordt zwaarder voorde
mediadanvoorde spelers, letmaar
op.

Wie is de
gemiddelde
Rode
Duivel?

Eind 2015 was hij
net geen 26 jaar
oud, als we Vincent
Kompany uit de
berekeningen weg-
laten. We zijn niet bij
de meest ervaren
teams. Van de eer-
ste vijftig landen op
de FIFA-ranking
waren maar negen
landen jonger, van
de Europese landen
alleen Engeland.
De Rode Duivel is
1m84 lang en weegt
76 kilo. Hij is 13de in
lengte, maar slechts
25ste in gewicht. Hij
weegt gemiddeld
minimaal twee kilo
minder dan om het
even welke EK-spe-
ler van dezelfde
lengte, wat kan
worden verklaard
door de leeftijd,
hopelijk niet door
een atletisch deficit.
Puur cijfermatig
wordt het WK van
2018 hét toernooi
van deze selectie.
(BRON: CIES,

NEUCHÂTEL)

Beste Rode Duivels, deze
natie die nog nooit iets

won en hopeloos
verdeeld is, hunkert
naar een succesje.

Het mag ook Succes zijn

Politiek
Het door dictator Francomet harde hand geregeerde Spanje had
tijdens het eerste EK in 1960 uitzicht op een plaats in de halve finale,
maar trok zich terug uit het toernooi omdat het weigerde een uit-
wedstrijd tegen de communisten van de Sovjet-Unie te spelen.


