
DeMorgen. VRIJDAG 10/06/2016 17

Murw geslagen Fransen zien in Europees kampioenschap uitgelezen kans om rugweer te rechten

La France
op revanche

Het zestiende Europees voetbalkampioenschap wordt vanavond door de thuisploeg afgetrapt in een nooit
geziene sfeer van verlammende angst en draconische veiligheidsmaatregelen. Les Bleus zijn favoriet maar
Frankrijk is door scha en schande geleerd. Nooit eerder voelde la patrie zich zo beroerd; aan Euro 2016 om
les enfants weer blij maken. HANS VANDEWEGHE
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SofieVanlommel
Journalist DeMorgen

1. Zlatan.
2. Op de Grote Markt
van Brussel.
3. Iedereen die bereid is
versnaperingen en drankjes te
voorzien.

AlexanderDe Croo
Vicepremier (Open Vld)

1. Spanje.
2. Halve finale.
3. Op groot scherm in Brakel, en
België-Ierland live in Bordeaux.

Guillaume
Vander Stighelen
Auteur en columnist

1. België, naar ik hoop.
2. België moet in ieder
geval hoger dan de Duitsers
eindigen.
3. Thuis volg ik samen met
enkele vrienden alles op
een groot scherm.

JosefienTondeleir
Fotoredacteur DeMorgen

1. Portugal.
2. Twaalfde plaats.
3. Met zeer dichte vrienden, die ik
ooit leerde kennen tijdens een
studentenjob, in de loges van AA
Gent. Toepasselijk!



2015was een rotjaar voor la douce France en
voorlopig hebben ze erweinig redenen omzich
in 2016 veel beter te voelen. In januari vorig jaar
was er CharlieHebdo: zeventien doden, plus
drie omgelegde terroristen. In novemberwas er
deBataclan en alle andere aanslagen, onder
meer bij het Stade de France: 130 doden en 7
zelfmoordterroristen. Dit jaarwas er Zaventem
enBrussel – en als het bij ons regent, druppelt
het in Parijs.Maar ook – van een andere orde –
de voortdurende stakingen van links tegen een
linkse regering.
Ondertussen verloor Frankrijk onderweg zijn

UEFA-voorzitter en legendarisch voetballer
Michel Platini, beschuldigd vanplatte corrup-
tie. Ook dat is van totaal ondergeschikte orde
vergeleken bij het voorgaande,maar het speelt
mee in de algemeneperceptie.
Met dat lijstje geconfronteerd op eenbijeen-

komst vorigweekend voor buitenlandse pers in
Clairefontaine, boog bondscoachDidier
Deschamps deemoedig het hoofd. “C’est vrai.
We zijn de laatste tijd niet verwendmet goed
nieuws in dit land.Maar ik ga dit niet gebruiken
om temotiveren. De ploegmotiveert zichzelf en
weet dat falen geen optie is.Maar euh – “y-a-t’il
des belges dans la salle?” – dat landheeft ook
zijn deel gehad en toch staan ze hier als zelfver-
klaard favoriet. Eh bien, het is aan ons omop
dezelfdemanier te reageren. Voetbal is onlos-
makelijk verbondenmet demaatschappij,maar
als het toernooi eenmaal is begonnen, neemt de
sport de bovenhand en vergeten
wehopelijkwat er allemaal
fout is gegaan.”
IJdele hoop,monsieur

Deschamps, een typisch
voorbeeld vande struisvo-
gelmentaliteit die topsport
eigen is. Uit alle gesprekken
met Jean en Jeanette de laRue
blijkt dat het Franse zelfbe-
wustzijn, soms grenzend aan
pretentie, een stapje terug

heeftmoeten doen.On a gagné?Neen.On va
gagner?Misschien. On verra bien? Ja. Et on
espère,menhoopt dat alles goed gaat.
Eerder dezeweek overheerste in deGare de

Saint-Jean inBordeaux vooral gelatenheid bij
de vaststelling dat de helft van de tgv’s naar
Parijswas afgeschaft. Frankrijk staat stil en kijkt
ernaar hoe de zo vaak vervloekte centrumlinkse
regering vanHollande uitgerekenddoor de
linkse vakbondsvleugel in eenpatstellingwordt
gedrongen.Dat dit uitgerekendmoet gebeuren
alsmiljoenenEuropeanen voor het grote voet-
balfeest naar la France komenafgezakt. “Eh
bien, dat ze ermee leren leven, zoalswij. Het is
te hopendatAlain Jupé presidentwordt. Die
heeft Bordeaux getransformeerd tot deze
prachtstad endatmaghij ookmet Frankrijk
doen.”

Divers, maar niet ‘bruin’
Op 1 juni leek het heel even of ookLes Bleus,
inmiddels veilig in hunEuro-bubbel, in de
malaise zoudendelen. Die dag stond in de
Madrileense sportkrantMarca een interview
met de thuisgelaten international Karim
Benzema.De teneur loog er niet om: “Het heeft
er alle schijn vandatDidierDeschamps zich
heeft laten beïnvloedendoor een deel van de

Franse bevolking die duidelijk racist is. Het is
toch geen toeval dat de banlieues (de achterge-
stelde voorsteden, vanParijs en andere groot-
steden,met veelmigranten,HVDW)niet zijn
vertegenwoordigd in de nationale ploeg, uitge-
rekendnuhet FrontNational hoogdagen
beleeft?”
FrontvrouwMarionLePenhadhet interview

eerder gelezen dande bondscoach en zich
blauwgeërgerd aan zijn uitlating dat hij dan
misschien beter voor zijn ‘echt land’ Algerije
moest gaan spelen,want Frankrijkwas toch
maar zijn sportief adoptieland, aldus Benzema.
“Een schande”, tweette Le Pen, “geboren en
gevormd in ons land is hij nu eenmultimiljo-
nair die op Frankrijk spuwt.”
Het spel zat op dewagen enDidier

Deschamps verslikte zich in zijn koffie in zijn
Oostenrijkse afzonderingsoord in het Stubai-
dal. In allerijl werd de communicatiecel bij
elkaar geroepen enwerdende draaiboeken cri-
siscommunicatie geraadpleegd. Iets later die
dag bleek dat de selectie een vleesgeworden cri-
siscommunicator in huis had.Hetwas toevallig
die dag de beurt aan deBayern-supersub
Kingsley Comanomdepers tewoord te staan.
Hij kreeg de vraag of hij de propos vanBenzema
had gelezen. Jawel, zei Coman, enhaalde in zijn
eentje de angel uit het hele verhaal. “Hoezo, de
banlieues niet vertegenwoordigd.Waar komen
ik en die andere donkere jongens dan vandaan?
C’est du grandn’importe quoi!”
De Franse selectie telt 23 spelers, vanwie er

dertien een kleurtje hebben anders danblank.
AlleenAdil Rami is vanNoord-Afrikaanse ori-
gine enDimtiri Payet vanWestHamkomt van
LaRéunion.Alle elf anderenhebbenAfrikaanse
roots. KarimBenzema is overigens niet
geselecteerd omdat hij in verdenking is
gesteld in een zaakwaarbij hij zou
hebbendeelgenomenaan afpersing
van collega-international Valbuena,
vanwie een sekstape zou circuleren.
Die twee kunnennooitmeer door één
deur en dus ooknietmeer in éénploeg.
Later kwamBenzemamet dank aan
hele foute vrienden ooknog
zijdelings in opspraak in

een grote drugshandel.
Genoeg redenen omhem thuis te laten, hoe

getalenteerd ook. Comanhad gelijk: hetwas ook
grote onzin, een typisch voorbeeld van slachtof-
fercultuurmaarwat kwamhetDeschamps en
co. verdomdgoeduit dat in de laatste oefenin-
terland tegen Schotland de (blanke)Arsenal-
spitsOlivierGiroud vlot scoorde. Bondscoach
DidierDeschampshad eindelijk eens een goeie
nachtrust na diewedstrijd en thuismelddemen
hemdat ook alles okéwas. Rondde affaire-
Benzemahadden onverlaten zijn huismet graf-
fiti besmeurd.Hij dacht toenwat veel coaches
denken: is het dat allemaalwelwaard?

Fiasco van Knysna
Degeschiedenis zal het uitwijzen of het de
ellendewaardwas.Met de Franse nationale
voetbalploeg is het op een groot toernooi vaak
alles of niks. Opde laatsteWorld Cup van 2014
inBrazilië viel de kwartfinale tegen latere
wereldkampioenDuitsland al bij al nogmee. Bij
Euro 2012werd ook de kwartfinale gehaald.
De twee toernooien daarvoor gingen onher-

roepelijk demist in,want dat is een constante
bij de Fransen: als hetmis gaat, gaat hetmeteen
goedmis. OpEuro 2008werdende Fransen
laatste in hun groep, ondermeer na een4-1-
nederlaag tegenNederland.DeWorld Cup in
2010 in Zuid-Afrikawas eennog grotere afgang
en staat in het collectief geheugen vande
Fransen gegrift als eenhorroreditie. In eenniet
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‘Voetbal is onlosmakelijk
verbonden met de

maatschappij, maar als
het toernooi eenmaal is

begonnen, neemt de sport
de bovenhand en vergeten we

hopelijk wat fout is gegaan’
DIDIER DESCHAMPS
FRANS BONDSCOACH

Frankrijk hoopt. President
François Hollande ook.

Hij weet dat een sportieve
triomf en het daarmee

verbonden gestegen
bruto nationaal geluk

afstraalt op de regering

► Les Bleus
vieren een
goal tijdens
de vriend-
schappelijke
interland
tegen Schot-
land, vorig
weekend.
© THIBAULT
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1. IJsland.
2. Finale.
3. In de Vooruit, met
half Gent.

TomWindey
Redacteur
DeMorgen.be

1. Duitsland.
2. In de achtste finales
kansloos uitgeschakeld na een
hattrick van Ronaldo.
3. In de plaatselijke parochie-
zaal Sint-Michaël, in de hoop
dat de patroonheilige van de
artiesten Eden Hazard kan
inspireren.

PieterDumon
Journalist DeMorgen

1. Frankrijk.
2. Achtste finales.
3. Als ik kan, op café met
vrienden.

1. Frankrijk.
2. Kwartfinale is een must. Halve finale helaas
een eindpunt.
3. De eerste match thuis met mijn zoon Zeno.
De tweede match ergens in Spanje op een zon-
overgoten plein en alle andere matchen hope-
lijk op een groot scherm met veel vrienden en
drank.

KrisHoflack
Algemeen
hoofdredacteur VTM

JoachimPohlmann
Auteur, columnist en
woordvoerder van
Bart DeWever (N-VA)
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eensmoeilijke groepmetUruguay, Zuid-Afrika
enMexico slaagden les Bleus er in ommaar één
keer te scoren en éénpuntje te halen. Zewerden
kansloos uitgeschakeld.
Dat toernooi is inmiddels bekend als het

fiasco vanKnysna, genoemdnaar het Zuid-
Afrikaanse basiskampvandenationale ploeg.
SpitsNicolasAnelka zoude bondscoach, toen
RaymondDomenech, hebbenuitgescholden
voor enculé ennogwat fraais. Dat gebeurde in
een kleedkamer,maar verscheen eendag later
in de pers. Anelkawerd doorDomenechnaar
huis gestuurd,waarop de selectie in staking
ging.Honteux, schreeuwdende Fransen,weer
eens aangevuurd door het FrontNational, niet
hetminst omdatAnelka ‘een zwartemet te veel
praatjes’ (functioneel journalistiekwoordge-
bruik)was. Anelka had ook veel praatjes,maar
Domenechwas gewoon een zwakke bonds-
coach. Bij dezeWorld Cup steunt hij overigens
de actie ‘Je ne supporte pas les bleus’, een cam-
pagne tegenhuiselijk geweld. Enhij analyseert
wel eens eenwedstrijd,maar niemanddie luis-
tert.

Ramadan
Frankrijk hoopt. President FrançoisHollande
ook.Hijweet dat een sportieve triomf enhet
daarmee verbonden gestegen bruto nationaal
geluk afstraalt op de regering. Vorigeweek
kwamhij Les Bleus uitzwaaien en sprak de
woorden: “Afspraak ophet Elysée op 11 juli.” Elf
juli is de dagna de finale. Frankrijk heeft de
geschiedenis tegen,maar tegelijk ookmee. Een
organiserend landwint hoogstzelden een eigen
toernooi. Sinds het EKmet eenfinaleronde
wordt afgewerkt (vanaf 1980) zijn achttienEK-
enWK-eindrondes gespeeld en daarvan zijn er
slechts twee door het organiserend land gewon-
nen. Twee keerwas dat Frankrijk: in 1984met
Platini als sterspeler eenEuropese titel en in
1998met Zinédine Zidane dewereldtitel.
Meer nog danop sportief succes hoopt

Frankrijk op een toernooi zonder incidenten. In
de eerste plaats geen gedoemet dolgedraaide
fans – deEngelsen zijn uiteraard deHunnen
met dienst voorwiemenniet onterecht het
meest bevreesd is – en ooknietmet terreur. In
alle stilte hooptmendat tijdens de ramadan
niet alleenwordt gevast in de eetkamer,maar
ook in de achterkamerwaar bommen en ander
tuigworden vervaardigd.
Alleen is op 6 juli de ramadan afgelopen en

danwordennog driewedstrijden gespeeld,
waaronder de finale in het Stade de France in
Saint-Denis, dat ook al onder vuur lag op 13
november van vorig jaar.Het gevaar komt even-

wel uit alle hoeken, enniet alleenuit die van IS
en co., zoals nog is geblekenmet het onder-
scheppen aandeOekraïense grens vanhet voor
Franse fascisten bedoeldewapenarsenaal.
Zevenmiljoen bezoekers, vanwie tweemil-

joen in de tien stadions en de rest ophonderd
andere te beveiligen plaatsen, dat is niet zomaar
te controleren. In de stadions en fanzones zijn
tienduizendprivébewakers actief. Daarbuiten
zijn 70.000professionele ordehandhavers van
dienst. De nationale interventietroepenRAID
enGIGNhebben rond elk stadionhun eigen
beveiligde perimeter vanwaaruit zemet drones
en ander gesofisticeerd tuig onze veiligheid in
de gatenhouden.

Het is een groot geluk bij een ongeluk voor de
organisatie en voor Frankrijk dat dit het eerste
EK iswaarbij deUEFAeen joint venture heeft
aangegaanmet het gastland en zelf 95 procent
inbrengt in de daartoe opgerichte tijdelijke ver-
eniging. DeUEFA is een rijke bonddie in de
nasleep vande corruptieaffaires vande voetbal-
bobo’s ook van zijn pluimenheeft gelaten. Er zal
op geen euroworden gekeken omvia een vlek-
keloos Europees kampioenschaphet blazoen
wat op te smukken.
Maarwat is een goedEuro 2016? Latenwe

het houden op eenEuro 2016 zonder rellen,
zonder aanslagen,met goed voetbal, enmet
Frankrijk dat zoals op 7 juni van vorig jaar de
finale vanBelgië verliestmet 3-4.

UEFA stelt ‘uitspraakgids’ op
Op haar website heeft de
Europese voetbalbond UEFA
een gids gepubliceerd met de
correcte uitspraak van de
moeilijkste spelersnamen op
het EK. Zo hoeven commen-
tatorenzichnietbelachelijk te
makenalszedenaamLaurent
Koscielny (‘Lo-ron Koss-sea-
ell-nee’ volgens UEFA) probe-
renuit te spreken.
De gids is wel opmaat van

Engelstalige journalisten: uit
het Engelse team wordt dan
ook maar één naam van dui-

ding voorzien, namelijk die
vanTottenham-middenvelder
Eric Dier (‘Die-er, like some-
onewhodies’, aldusdeUEFA).
Maar wie dus niet vertrouwd
is met de uitspraak van

Engelstalige lettergrepen–wij
vermoeden: het voltallige
Franse journaille–wordtwei-
nigwijzer uit de gids.
BijdeBelgenzijnhetvooral

de Franstalige namen (zoals
‘Coor-twa’) en die van Toby
Alderweireld (‘Al-der-way-
reld’)dieverduidelijktmoeten
worden.
Net als die van Eden

Hazard: ‘De verleiding om de
laatste ‘d’ uit te spreken,moet
kennelijk worden vermeden’,
luidt het. (EWC)

Voor u de scheidsrechter begint uit te schelden

2
Geen extra
benadeling na
een overtreding
Na eenovertredingdiemet
eenkaartwordtbestraft,mag
de teamartshet veld in rennen
omeengetroffenvoetballer te
behandelen.Totnu toemoest
die spelerbuitende lijnen
wordenopgelapt, ongeachtde
ernst vandeblessure. Zo
speeldede tegenpartij tijdelijk
tegen tienmanenkonzevoor-
deelhalenuit haar eigen
onsportievegedrag.Nublijft
het spel stilliggen tot degetrof-
fen speler voort kanof is ver-
vangen.Deblessuretijd valt
hiermee langeruit enerwordt
meer recht gedaanaande
effectieve speeltijd.

3
Keeperwisselen
tijdens straf-
schoppenserie?
Geen probleem!

Hetwaseenevenuniekeals
spectaculairewissel vanLouis
vanGaal indeWK-kwartfinale
tussenNederlandenCosta
Rica, twee jaar geleden. Inde
blessuretijd vandeverlengin-
genvervingdebondscoach
vanOranjedoelmanJasper
CillessendoorTimKrul.De
reden:Krul zoubeter zijn in
het stoppenvanpenalty’s.
Debondscoachesdit EK

hebben langerde tijdomnet
alsVanGaalhunkeeper te
wisselen.Denieuweregels
schrijvenvoordat eendoel-
manook tijdensde straf-
schoppenseriemagworden
vervangen.Het teammoet
dannogwel eenwissel over
hebben.

4
De aftrap
naar achteren

Trappende spelers vanaf dit
EK voortaan in hun eentje
af? Voorheenmoest de bal
vanaf de aftrap voorwaarts
worden gespeeld. Gevolg: na
een kort tikje op de vijan-
delijke helft volgde vaak een
pass terugnaar de centrale
middenvelder of zelfs de
eigen verdediging. Vanaf nu
magde spits de balmeteen
naar achteren trappen.

5
De flexibele
strafschoppen-
serie
Sommigennoemenhet een
loterij, anderen zeggendat
erop te trainen valt: de straf-
schoppenserie. Dankzij de
veranderde spelregels hoe-
ven de bondscoaches die
doorstoten tot de knock-out-
fase vanhet EK zichniet
meer strikt te houden aan
een vaststaand lijstje van vijf
penaltynemers.
Wie inwelke volgorde

vanaf 11metermoet schieten,
hoeft nietmeer aande
scheidsrechter teworden
gemeld. Zo kan een speler die
door twijfelswordt over-
mand, zijn beurt ophet laatst
aan eenploeggenoot door-
schuiven. Eénding is onver-
anderd gebleven: een speler
magnog altijd geen tweede
pogingwagen, behalve als
het hele elftal al eens aande
beurt is geweest.

Let op voor deze
5 nieuwe spelregels
GuuS PEtErS
En FranK HEitinGa

Nietminder dan
94 spelregelwijzigingen
voerde de FIFA vorige
week door. Vijf daarvan
kunnen tijdens dit EK
meteen de aandacht
trekken.

1
Tackle in straf-
schopgebied:
niet altijd
rode kaart

‘Waar is de camera?Het is
een belachelijke actie’, foe-
terde toenmaligNederlands
Heerenveen-trainerMarco
vanBasten twee jaar geleden,
nadat een van zijn spelers
een onschuldige tackle bin-
nenhet strafschopgebied
met een rode kaart hadmoe-
ten bekopen. ‘Fucking bull-
shit’, oordeeldeVanBasten.
De voormalige spits leek

een vooruitziende blik te
hebben.Wie een andere spe-
ler een scoringskans ont-
neemt in het strafschop-
gebied, krijgt geen rode kaart
meer. Een voorwaarde: de
tacklemoet bedoeld zijn om
debal te spelen. In dat geval
volstaat een gele kaart. Clubs
en spelers klagen al langer
over de driedubbele straf: een
penalty tegen, een rode kaart
en een schorsing voor een of
meerderewedstrijden: te veel
vanhet goede, volgens velen.

Meer nog dan op sportief
succes hoopt Frankrijk op een
toernooi zonder incidenten.
Geen gedoemet dolgedraaide
fans en ook niet met terreur

► Soldaten
patrouilleren
bij de Eiffel-

toren. De
veiligheids-
maatregelen
voor het EK
zijn simpel-
weg draco-
nisch. © FILIP
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Rode Duivel
Toby
Alderweireld:
spreek uit
als ‘Al-der-
way-reld’

1. Duitsland.
2. Achtste finales.
3. In het EK-dorp van Chiro Heffen,
bij Mechelen, met vrienden en
obscure figuren in een foute Duivels-
outfit.

AnnDeBoeck
Journalist DeMorgen

Roos VanAcker
Redactie-assistente DeMorgen

1. Wij.
2. Eerste plaats.
3. In de tuin bij onze oudste
broer. De enige tuin die mijn drie
broers en zes zussen kan herbergen, waar een
belachelijk groot televisiescherm zal staan en de
aandacht zal worden verdeeld tussen de restanten
van een barbecue, geruzie over politiek en voetbal.


