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‘Hazard
Tactische ingreep van onze
EdenHazard, na Noorwegen: ‘Hetwasmijn
keuze omna rust in het centrum te spelen.’
MarcWilmots, na Noorwegen: ‘Ik besliste.’
Is de eigenwijze aanvoerder een probleem
of juist een zegen voor deDuivels?
Voormalige kapiteinsWilfried VanMoer,
Jan Ceulemans en Lorenzo Staelens raken
het alvast niet eens.

Van Moer
‘Niet positief
voor groep’
1.KanofmagHazarddit doen?
“De eerste vraag die ik me stel: is het echt wel
gegaan zoals Hazard achteraf verklaard heeft?
Als het klopt datHazard zelf die beslissing geno-
menheeft,danvindikdatongepast.Zelfsalskapi-
teinheeft hij niet het recht omdeploeg samen te
stellen. Dat moet hij aanWilmots overlaten. De
internationalsmoeten zich naar zijn plan schik-
ken. Als Hazard na overleg metWilmots tot dat
besluit kwam, kanhetwel.”

2.Welke impactheeft dit opDeBruyne?
“De Bruyne is niet het type speler dat zich door
zo’n voorval van dewijs laat brengen. Overigens
kwamhethemzondagniet slecht uit. DeBruyne
wasvoor rustniet schitterend. Inde tweedehelft
kwamhijwel indewedstrijdvanafderechterkant.
De Bruyne is een ploegspeler die zich toch altijd
dubbel zalplooien, ofdecoachhemnuoprechts
of centraal zet. Ikdenknietdatdit akkefietjehem
zal storen.”

3. Brengtdit deautoriteit vanWilmots in
gevaar?
“Als een speler zelf gaat bepalenopwelkepositie
hij loopt, dan vind ik dat toch gevaarlijk. Hazard
zet Wilmots namelijk voor schut, hij speelt zelf
voor trainer.MochtWilmots zelf de knoopdoor-
gehakt hebben, dan is het dom van Hazard om
iets anders te verklaren aan de journalisten. Een
week voor de EK-opener tegen Italië is dit zeker
niet ideaal.”

4.Welke"ectheeft dit opdegroep?
“Dit lijkt me niet positief voor de groep. Het zou
weleenskunnendatanderespelershieraanstoot
aan nemen en dat kun je missen als kiespijn
natuurlijk. Daarommoet het wel echt zeker zijn
datHazardhetzobedoelde.Alsdatniethetgeval
is, is het voor mij een storm in een glas water.
Anders moet er toch eens over gepraat worden,
want danheeftHazard zich bovende rest vande
groep geplaatst. Dat is not done.”

5.Hoeevalueert udenationaleploeg?
“Ik moet zeggen dat het tegen Noorwegen in de
tweede helft vlotter liep, dus het mag zo blijven.
De Bruyne bewees al vaak genoeg dat hij ook op
rechts kan spelen.Hij heeftwel eensaangegeven
dathij lievercentraal loopt,maarzalgeendruppel
zweetminderlatenoprechts.OfHazardooktegen
Italië beslissend kan zijn in een rol in steun van
Lukaku,moet nog blijken.”

Anthony Vanden
AnthonyVandenBorreheeft
het heel bont gemaakt opde
luchthaven vanZaventem.
De verdediger van
Anderlecht dreigdemet
fysiek geweld tegen een
check-inbediende en riep
zelfs ‘bom’. Depolitie kwam
erbij,maarVandenBorre
kwamer zonderpv vanaf.

AnthonyVandenBorrehadbegin
vorige week een vlucht naar
Kretageboekt.Alleenarriveerde
deAnderlecht-spelertelaatopde
luchthaven, waar hij te horen
kreegdathijzijnvluchtnietmeer
zou halen. Dat schoot bij de ver-
dediger inhet verkeerdekeelgat.

Hijhaaldeverbaalzwaaruitnaar
decheck-inbediendeen liethaar
zelfs weten dat hij haar enkele
klappenzou toedienen.
Uiteindelijk ging Vanden

Borre helemaal over de schreef.
Hij schreeuwde voor een volle
vertrekhal iets over een bom en
deluchthaven.“Ikzalzelfweleen
vliegtuigkopenzodat ikzelfach-
terhet stuurkankruipen”,klonk
het nog. Het personeel van
Aviapartnerwasdeagressie van
deverdedigerbeuenverwittigde
de luchtvaartpolitie.
Enkele agenten kwamen ter

plaatse en konden de voetballer
bedaren. Met succes. Vanden
Borrezeitebegrijpendatdeagen-

Hans Vandeweghe volgt voor u
het EK voetbal, de Tour en
de Olympische Spelen in Rio

Bordeaux est prêt. Nu de Rode Duivels nog
nafwachting vande landing vandeRode
Duivels vanavondhebbenwij de streek
verkend. Bordeauxweet u liggen, daar in
het zuidwesten vanFrankrijk? Bordeaux
is bekend vandewijn die links (médoc,
margaux en co), rechts (saint-émilion)
of ten zuiden (sauternes) van de stad de

duurstewijnen in dewereld oplevert.
Diewijn is overigens niet de redendat

Bordeaux zo’nmooie stad iswaar de 17de- en
18de-eeuwse rijkdomvan afspat. Die pracht en
praal heeft zijn oorzaak in de historische haven-
functie vanBordeaux, dat zich had gespeciali-
seerd in de slavenhandel en de import-export
van door slaven geteelde productenuit de over-
zeese gebieden.
Diewijn is ookniet de redendat de Belgen

Bordeauxhebbenuitverkoren als basiskamp.
Een keuzewaarin zelfs demeest kritische gees-
ten onder demedia zich kunnen vinden, hoewel
RodeDuivels-volgers slechte herinneringen
hebben aande stad. OpdeWorld Cup in 1998
leiddendeRodeDuivels in een toen bloedheet
Bordeauxmet 2-0 bij de rust tegenMexico, om
uiteindelijkmaar 2-2 gelijk te spelen. Dat puntje
kostte hende kwalificatie.
Maarwewarende streek aanhet verkennen.

Zeven kilometer tennoordwesten van
Bordeaux ligt LeHaillan, eennet slaapstadje. In
LeHaillan heeft de plaatselijke voetbalclub van
LesGirondins deBordeaux een kasteeltje
omgebouwd tot administratief centrumvande
club, inclusief jeugdschool en ontelbare voet-
balterreinen in allemogelijkematen en aan-
kledingen.Daar zullen deBelgen trainen.
CheckLeHaillan.
Haast alleswas klaar omvanafmorgende

meute perslui die deRodeDuivels volgt te ont-
vangen in het Jupiler Press Center.Wehebben
onze lunch al voor 5 junimoeten reserveren
voor 8 juni, zo gaat dat nu eenmaal in Frankrijk.
Ookhet oefenveld lag er tiptop bij.
De streek tennoordwesten vanBordeaux

stond vroeger volmet druiven – voor dewijn,
we zijn tenslotte in Bordeaux –maar de stad
breidde zich alras uit en dewijn is in de rand
vanBordeaux verdwenen.Demooie ennaar
Franse normenkraaknette dorpen zijn geble-

ven. Nog eens een tiental kilometer verder naar
het noordwesten,maar dan al in de dennenbos-
sen, ligt Le Pian-Médoc. Dat is een onooglijk
dorpjemet een vande bekendste golfterreinen
vanFrankrijk, leGolf duMédoc. Daar in het
ResortHotel&SpaGolf duMédoc van Sofitel
zullen deBelgenhun intrek nemen.
CheckLe Pian-Médoc.
Gisteren zijnwedaar even langs gereden op

de fiets. De bladblazers enhogedrukreinigers
bereiddende komst van onze tricolore keur-
troepen voor.Het hotel heeftmaar vier sterren
endat zijn onzemiljonairs nietmeer gewend,
maar het is niet bepaald eenplebejisch onder-
komen, verre van zelfs. Het is rustig, het is ver
van alle vertier, omdemuur te doen zal een
golfkarretje niet volstaan en – belangrijk – het is
te beveiligen tegen gevaarlijke individuen als
journalisten en supporters. Ik ben er nu geweest
op de koersfiets,maar vanaf vanavondmagdat
nietmeer.
Neen,misschienweetMarcWilmots niet

goedwieHazardwaar heeft gezet – hijzelf of
Eden zelf – ofwie nu voor het slot op die verde-
digingmoet zorgen enwie naast Lukaku in de
spits goalsmoetmaken,maar van logistiek
heeft hij duidelijk kaas gegeten. DeBelgen sla-
pen goed, trainen straks goed (althans op een
goede plaats) en zijn in eenwip op l’Aéroport
de Bordeaux-Mérignac, ook tenwesten van
Bordeaux.
Wilmots kent de streek.Hij speelde in 2000-

2001 38wedstrijden voor LesGirondins en
scoorde elf keer, alvorens naar Schalke te ver-
kassen.Wilmotswas de vierde Belg, na Enzo

Scifo, PatrickVervoort enGilbert Bodart. Toen
hij er voetbalde, kocht hij eenhuis in de bossen
van Saint-Aubin deMédoc dat hij nadienniet
verkocht en aanhield als vakantiehuis.
OokhetNouveau Stade deBordeaux,waar de

RodeDuivels volgendeweek zaterdag om 15uur
tegen de Ierenhun tweedewedstrijd spelen, ligt
strategisch goed. Dat stadionheet overigens
StadeMatmut, genoemdnaar eenmutualiteit.
Het BondMoyson-stadion, als u hetwilt verta-
len naar deBelgische situatie.
CheckLeNouveau Stade.
Het afhalen vande accreditatie verliep van

een leien dakje, hoewelmenmoeilijk deed over
de ‘h’ inGhent dat ik bij birth placehad inge-
vuld, terwijl opmijn identiteitskaartwel dege-
lijkGent stond. “Ik vrees dat ik umisschienniet
zal kunnen accrediteren”, probeerde een aardig
meisje.Waarop ik, vele oorlogen gestredenmet
dat soort volk dat altijd vervelendmoet doen,
voormijn doenuitzonderlijk rustig bleef en zei:
“Probeer hetmisschiennog eens en dan zal het
wel lukken. En anders roept umaar uwbaas.”
En kijk: het lukte zowaar.
CheckBordeaux.
OokBordeaux is klaar. De fanzone opde

Place deQuinconces, het grootste stadsplein
vanEuropa beweren ze hier, is ook zo goed als
klaar.Mij lijkt hetwat groot enmoeilijk te bevei-
ligen, of zienwenu spoken?Wales speelt zater-
dag tegen Slowakije en zelfs als alle inwoners
vandie twee landennaar de oevers vande
Gironde afzakken, zal er nog plaats zijn. Later in
deweek speelt Oostenrijk tegenHongarije en
volgendeweek danBelgië-Ierland en Spanje-
Kroatië. Ze krijgenhier ooknog één kwartfinale,
maar die is niet bekend.
Tussentijdse checkRodeDuivels.
Ietsminder oké. Dit is samengevat de stand

van zakendie uhiernaast uitgebreid leest:
Wilmots zegt dat hij de baas is,maar ophet veld
doende spelers hun goesting.Het is bij de natio-
nale ploegennooit anders geweest enweheb-
ben ooknooit iets gewonnen,maar deze keer
wordt het anders.Hoe danwel, valt nog te
bezien en zal u bij leven enwelzijn,met af en
toe een glaswijn ter ondersteuning, uitgebreid
kunnen lezen in deze kolommen.

I

De sportzomer
van Vandeweghe

K De Rode Duivels verblijven tijdens het EK in dit Resort Hotel & Spa Golf du Médoc, in Bordeaux. © RV

Misschien weetWilmots
niet goed wie Hazard
waar heeft gezet of wie
naast Lukaku in de spits

goals moet maken,
maar van logistiek
heeft hij duidelijk
kaas gegeten
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Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en
de Olympische Spelen in Rio

Van de linkerteen en de rechterscheen
r zouEK-koorts in het land zijn, las ik op

de frontpagina vandeze krant. Dat is dan

alvast één voordeel vanniet in hét land

te zijn, en voorlopig het enige.Hier in

LeTaillan –mijn hoogstpersoonlijke uit-

valsbasis is de B&BvanhetDomaine de

Ginouilhac, een aanrader – is van koorts

geen sprake. De doosDafalganForte die ik

daags voor afreizenheb gekocht, is onaan-

gebroken. Ik eet goed, ik slaap goed, ik ga goed

naar het toilet, en dat allemaal op kosten vande

baas,watmoet eenmensmeer?Goed schrijven

allicht; de juiste afstandbewarenmaar toch

weer niet te ver en zeker niet te dicht, far from
themaddening crowds.
Het is hier rustig. Hoewel, volgendeweek

zoudennogwat Ieren komen endat geeftwel

koorts bij demevrouwvandeB&Bdiemij tot

haar afgrijzenhoorde bewerendat ze geen

woord zou snappen vandie Ieren. Laat staan

vandeOostenrijkers, die ook volgendeweek

hebben geboekt.

Gisterenavond zijn deRodeDuivels geland

opMérignac, de luchthaven tenwesten van

Bordeaux, en opde tarmac stondhunbus klaar

omper direct naar het afzonderingsoord in Le

Pian-Médoc teworden gebracht. Althans, dat

vermoed ik,want ikwas er niet bij. Ik zat toen

voor een journalistieke tapering ophet terras
vanLaCorniche naast la dune de Pyla, volgens

veel gidsenhetmooiste terras vanFrankrijk

naast de grootste duin vanEuropa. Ik had de

iPadmeemet daarop veel digitale lectuur en

ooknog enkele klassieke papieren dragers van

informatie.

Euro 2000 in eigen landnietmeegerekend is

ditmijn eerste EK voetbal sinds 1988, dat ik toen

volgde voorKnack. Ik zagNederland verliezen
inKeulen vanRusland in de eerstewedstrijd.

Maar ik zag ookNederland laterwinnen van

Ierland en vooral vanDuitsland en ikwas in

Amsterdamhetweekend vande finale, toen

Ruslandwelwerd geklopt. Een dag later stond

ik ophetMuseumplein voor het grote feest. Om

meerdere redenenwas dat voor de restmijn

leven eenbepalendweekend.

Ik herinnermij van 1988 vooral de spanning

die er rondhetNederlands elftal hing. Captain

RuudGullit en bondscoachRinusMichels

hadden een gemeenschappelijke vijand voor

het teamgecreëerd: de bobo. Opdat toernooi is

doorRuudGullit de termbobo – een afkorting

vanBOnds-BOns – uitgevonden.Dat zegtmen,

maar ik heb bij het onvolprezen Sport

International nogheel kort samengewerkt

met de ook al onvolprezen JoopNiezen endie

beweert dat hij al halfweg de jaren 70bobo voor

het eerst heeft gebruikt in een verhaal inVoetbal
International.
Eergisterenheb ik een visje gegetenmet zo’n

bobo endat viel bestmee. Umoet niet altijd

alles gelovenwat in de gazet staat over bobo’s,

ookniet in deze gazet. Enkele (meestal verko-

zen) uitzonderingenniet te na gesproken, zijn

bobo’s vandaaghoogst competente professio-

nals dieweten dat ze in de schaduwopereren

endehoofdrol aanhet sportievemoeten laten.

Endat de voetbalbondfinancieel slecht zou

boeren, heeft u vast ook gelezen. Ookdat is niet

de helewaarheid,maar halvewaarheden

komende bron ongetwijfeld erg goeduit.

Samengevat: behalvewat binnende contou-

ren vandeze rubriek staat uiteraard,moet u

niet alles gelovenwat u zult horen of lezen over

dit Europees kampioenschap. Ik voorspel een

overkill aan analyses, aan samenzwerings-

theorieën, aan kleine dingendiemythische

proporties zullen aannemen, aan ergernis heen

enweer. Dat alles voor een simpel spelwaarin

maar één voorspellende factor is vanwiewint:

het aantal keren dat je ophet doel schiet en

binnenhet doelkader. Tot die ene statistiek is

voetbal te herleiden,maar daar heb ik het later

nogwel eens over.

Vandaag trainen deBelgen in het oude

stadion vanBordeaux, het Chaban-Delmas.

Endaarvoorworden speciale accreditaties uit-

gereikt, want de organisatie verwacht een toe-

vloed aan geïnteresseerden en in haar obsessie

omelke beweging vande linkerteen vanHazard

ende rechterscheen vanDeBruyne te verslaan,

zal ook deBelgische persmassaal aanwezig

zijn.

Massaal is een behoorlijk understatement.

Ik vroeg aande bobo vanhet visje of er een pers-

diner zou zijn,want dat herinner ikmij van

vorige gelegenheden.Hij vroeg of ik een tip had,

waar hij een restaurantje kon vinden voormeer

danhonderdman. Ik herinnermij een trip in

1993naarWales,met deRodeDuivels.Wij

zaten samen inhet vliegtuigmet de ploeg. Er

warenhoop en al vijftien journalistenmee en

dat in een tijd dat er nog tien verschillende (en

niet vier zoals vandaag) grote krantengroepen

waren inBelgië.

Ik zat ophet vliegtuig geprangd tussen de

tv- en radiocoryfeeënRikDe Saedeleer en Jan

Wauters diemij op deheenreis de tactische ins

en outs vande ploeg uit de doekendeden enmij

op de terugreis kapittelden omdat ik niet had

meegedaanmet de bashing vanPhilippeAlbert

die een foutje had gemaakt,waarna drie station-

netjes later een doelpuntwas gevallen op een

vrije trap.

Journalisten in den vreemdehebbendenei-

ging samen te klitten, alles dood te analyseren

en elkaars theorieën te besnuffelen. Dat zal hier

niet anders zijn, behalve dat ik het gevoel heb

dat er deze keer een vreselijk opbod zal ont-

staan tussen de verschillendemediagroepen.

Waar eenweek geleden Italië noghet kreupele

broertjewas, is het nu opgestaan. Enwaarwij

vorigweeknoghet EK zoudenwinnenmet één

been achter oren ende vingers in de neus, is de

jonge grote voetbalnatie der Belgen ongerust.

Laat u niet gekmaken. Zo zijn onze proble-

men verwaarloosbaar vergelekenmet die van

Frankrijk. Hunmascotte Balthazar – de haan

die anders altijd aanwezig is samenmet zijn

baasje Clément d’Antibes -mag vandeUEFA

het stadionniet binnen.Dat is pas zorgwekkend

nieuws.

E
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Ik voorspel een overkill
aan analyses, aan

samenzweringstheorieën,
aan kleine dingen

diemythische proporties
zullen aannemen, aan
ergernis heen en weer

xelWitsel (27) praat zachtmaar gedecideerd. In

zijn stemgeen twijfel, in zijn antwoorden geen

dubbelzinnigheden.Het resultaat van acht jaar

in de basis bij deRodeDuivels. Opdenduur

weet je danwelwaarover je spreekt. Als 18-

jarige kwamhij in 2008 in de ploeg enhij ging

er nietmeer uit.Witsel is de rode draad door-

heen de opmars van een generatie voetballers

die België eennieuwelanheeft gegeven.Het

enigewat hen ontbreekt, is een prijs.

Even terug inde tijd. Woensdag26maart
2008, jouwdebuutbij denationaleploeg.
Je valt in tijdensde rust tegenMarokkoen…
“…ik scoor na vijfminuten. Kompany stond

daar ophetmiddenveld, niet?Dembéléwas een

flankaanvaller en ik hadnog een kortgeschoren

kopje. Andere tijden. Ikweet ooknog dat er

geen volk in het stadion zat en datwemet 1-4

verloren. De sfeerwas anders dan vandaag.

Toenwas er nog een ‘oorlog’ aan de gang tussen

de verschillende taalgroepen. Je had kliekjes

Franstaligen enNederlandstaligen. Vandaag is

dat helemaal anders.Wedoen veelmeer samen

en er hangt een leuke sfeer in de groep.”

Hoekomtdat?
“Wekennen elkaar al een tijdje, hé.Wehebben

samengespeeld bij onze clubs, bij de nationale

beloften ennubij deRodeDuivels. Bovendien

hebbenwe allemaal dezelfde evolutie door-

gemaakt.Mijn generatie heeft op eenbepaald

moment begrependatwenaar het buitenland

moesten omstappen vooruit te zetten én omde

nationale ploeg beter temaken.Het is dankzij

onze honger en ambitie datwe individueel

gegroeid zijn. En zo is ook denationale ploeg

kunnen groeien.”

Zijn jullie vandaagklaaromteoogsten?
“We zijn niet de grote favoriet, hé.Maar tegen-

standers vrezen onze kwaliteiten. Dat neemthet

verrassingseffectwelweg, ietswaarwe ophet

WKnogwat op konden teren. Iedereen kent de

kwaliteiten vanHazard, DeBruyne.Maar bon,

wehebben geen keuze,wemoeten die nieuwe

rol aankunnen.”

Zijnweklaaromons spel op te leggenaan
de tegenstander?
“We zullen vaak spelen tegen,met alle respect,

A

Interview. Routinier AxelWitsel

Les petits Belges zijn in Frankrijk
geland in hun knalrode vliegtuig
met gele drietand. ‘Iedereen
heeft schrik van ons. Wij vrezen
niemand.’ Ziedaar de spirit van
schaduwkapitein Axel Witsel. Acht
jaar na zijn debuut in een halflege
Heizel wil hij met de Rode Duivels
geschiedenis schrijven op het EK.

‘Gouden

Parket zit Pro League
Het parket heeft het
onderzoek naar fiscale
fraude bij de voetbalbond
en de Pro League in
een stroomversnelling
gebracht. Vier harde
schijvenwerden in beslag
genomen. De belasting-
inspectie had de gegevens
vorig jaar al bemachtigd,
maarwerd door de Pro
League juridisch buitenspel
gezet.

In april vorig jaar viel de fiscus

binnenbijdeBelgischevoetbal-

bond en de Pro League en nam

er een heleboel documenten,

computersenhardeschijven in

beslag. De invalwas een gevolg

van de audit waaruit bleek dat

erbelastingenontdokenzouden

zijn. Die audit deed de

Bijzondere Belastinginspectie

(BBI) enerzijds een onderzoek

instellennaardeProLeagueen

in de achtergrond voerde het

N De pers
is de laatste
jaren massaal
aanwezig
bij grote
voetbal-
toernooien,
zo bewijst
dit beeld
van tijdens
het WK
in Brazilië.
© AFP
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Cru bourgeois Haspengouw
eApocalyps lijkt nabij.
Gisteren kregenwehet
dwingende advies om
minimaal éénuur voor het
begin in het stademunici-
pal Chaban-Delmas aan-
wezig te zijn. Voor een

training, godbetert.Wekregen
zelfs een persticket en eenpers-
parking. Oké, hetwas een ‘open’
training en er zouden 20.000
gekkeBordelezen op afkomen.
MonsieurMarcWilmotswerd

door de speaker tot drie keer toe
bedankt en zowerd de training
ook eenbeetje eenhuldebetoon
aandat ene jaar dat onze keuze-
heer voor de plaatselijke
Girondins voetbalde, en daar zal
hij geen bezwaar tegenhebben
gehad.Hijwaakte hoogstpersoon-
lijk over de kwaliteit van de trai-
ning en liep licht gebogen over het
veld als een ploegbaas in zijn
fabriek.Wilmots quoi.
TwintigduizendBordelezen

hebbenweniet geteld, hetwaren
ermisschien dehelft. Twintig- of
tienduizend, datmaakt niet uit, er
waren ookhele redacties afge-

vaardigd om te zien inwelke
bezetting deRodeDuivels zouden
evolueren in het te verwachten
onderlinge partijtje. Beneden
stondende 400- en 600-millime-
terkanonnen vanNikon enCanon
in slagorde opgesteld, in de hitte
wachtend. Te vrezen valt: op een
calamiteit.
Datwas al de tweede training

gisteren,wat trainingstechnisch
eenbeetje vreemdkanoverko-
men aanhet eind van een zwaar
seizoen op eenpaar dagen voor
eenwedstrijd,maar dat soort rari-
teiten zie jewelmeer in het voet-
bal. De eerste training heb ik
gemist omdat – eerlijk duurt het
langst, want zoiets komt tochuit –
een afspraak voor een bezoek aan
het Château deCroizille in Saint-
Emilionniet nog een keer kon
worden verschoven.
Hetwerd een vruchtbaar

bezoek. Château deCroizille had
een actie: drie kopen en zes krij-
gen, ook voor de uitzonderlijke
millésimés van 2005, 2009 en
2010.Het is 2005 geworden, direct
op dronk.

Het domein is bovendien eigen-
domvande familieDe Schepper
vanRabotvins uit Gent,wat een
band schept, en onze eigenste
DirkRodriguez vanhet onvolpre-
zenDM.vinohadmij daar naar
binnen geloodst. Enfin, ik troostte
mijmet de gedachte dat La
Croizille een bewezen saint-émi-
lion grand cru is, terwijl deRode
Duivels hooguit aanspraak kun-
nenmakenopde classificatie cru
bourgeois inHaspengouw.De
upgrade van onze nationale elf,
meteennaar premier grand cru
classé, is gepland voor dit toer-
nooi.
Ik heb –maar dat wist ik op

voorhand – niks gemist. Het is te
zeggen, ik heb gemist dat de als
streng gepercipieerde do’s en
dont’s voor demedia nogwat zijn
aangescherpt. Spelers die zich
naar het spreekgestoelte begeven
na een training – twee of drie per
training –mogen niet worden
aangesproken vóór ze hebben
plaatsgenomen voor de sponsor-
borden. Dat de pers niet echt
klaagt, is in hoofdzaak tewijten

D

aan het onderkomen dat de voet-
balbond in samenspraakmet
Jupiler in LeHaillan bij het trai-
ningsveld heeft opgetrokken.
State of the art, zondermeer.
Ruimte zat, drank à volonté,
betaalbaar eten en een stoeltje
voor iedereen die dat wil. Het is
voor demedia zoals voor de
RodeDuivels zelf: aan de logis-
tieke randvoorwaarden zal het
niet liggen als er niet wordt
gepresteerd.
De af en toe gesloten training –

maar deze ochtend is die alweer
open –wekt lichte ergernis op en
die zal toenemennaarmate de
resultaten achterwege blijven.
Gesloten trainingen zijnminder
vreemddan ze lijken. Demeeste
teamsporten, per definitie tacti-
sche sporten, sluiten hun training
af voor het publiek en voor de
pers.Het Belgisch voetbal liep
wat dat betreft een beetje achter.
Nogniet zo heel lang geledenwas
het zelfs usance in onze regio om
alles open enbloot te trainen,wat
slimme trainers ertoe bracht om
een spionnaar de training vande
aanstaande tegenstander te stu-
ren. Dat is allemaal verleden tijd.
Belgen zijn doorgaans nuch-

teremensen endat geldt ook voor
voetballendeBelgen, zelfs al ver-
dienen ze perweekhet jaarsalaris
van een kaderlid in een groot
bedrijf. Belgenhebben ookde
gezonde eigenschap omzich
onzichtbaar temaken als het kan
en te tonen als hetmoet. Daarom
is het zo ontstellend verbazing-

wekkendwat dieMarouane
Fellainimet zijn haardos heeft
uitgevreten. Is er dan echt nie-
mand in zijn entourage die hem
kon adviserenmet een simpel
“NeenMarouane, Carlos
Valderrama imiteren, is echt niet
oké. Niet doen, niet kleuren, die
kroeskop gewoon zwart laten.”
Als incontournabele spelers

alsDeBruyne ofHazard zoiets
zoudendoen (maar die doendat

niet), lopen zeminder risico dan
een omstredenfiguur als Fellaini,
die zowel bij zijnManchester
United als bij deRodeDuivels als
een breekijzerwordt gebruikt,
voortaan dus een geblondeerd
breekijzer.Waarlijk, het is geen
gezicht.
Volgens het Zwitsers onder-

zoeksbureauCIES Football
Observatory zoudeBelgische

nationale ploeg 550miljoen euro
waard zijn op de transfermarkt.
We zoudendaarmeehet vijfde
teamvanEuro 2016 zijn.
Engeland staat op één en zou 751
miljoen eurowaard zijn,maar dat
komt vooral omdat goede spelers
met eenEngels paspoort een
schaars goed zijn. Frankrijk,
Spanje enDuitsland zijn twee,
drie en vier. EdenHazard zou
onze duurste speler zijn en de
vijfde duurste vanEuropamet
eenwaarde van 78miljoen euro.
Als demannen vanCIES Fellaini
hebben gezien, vallenwe gega-
randeerd uit de top tien.
Ten slottewas de training van

gisterennamiddagmaar goed
voor één vaststelling en die zal tot
enmet zaterdag de talk of the
town zijn onder deBelgische vol-
gers: de toekomst vanNicolas
Lombaerts bij deze selectie ziet er
niet rooskleurig uit. Gisteren
trainde hij bij het één-keer-tikken-
in-kleine-ruimtemet een blauw
shirt, als enige.Hijwas de passe-
partoutmet dienst.
Zonde. Eerstmoestmijn voor-

naamste dorpsgenoot zo nodig
trainer vanClubBruggeworden,
een anderewas al geen interna-
tionalmeer, onze nieuwste
bekende dorpsgenootmoest een
paarweken geleden al afhaken en
aanstaande dorpsgenootNicolas
Lombaerts dreigt nu ook tewor-
den gecut. Groot-Oostkamphad
even een centraal duo in de verde-
diging; nu rest er alleennog een
journalist.

De toekomst van
Nicolas Lombaerts
bij deze selectie

ziet er niet
rooskleurig uit. Hij
trainde als enige
met een blauw
shirt. De passe-

partout met dienst

Lombaerts kent
morgen zijn lot:
EK of naar huis

De Rode Duivels trainden
achter gesloten deuren in
het Château du Haillan en in
de namiddag voor 10.000 man
in het Stade Chaban-Delmas,
het oude stadion van de
Girondins de Bordeaux. Voor
het eerst kreeg Marc Wilmots
zijn 24 Rode Duivels op het
oefenveld. Ook Carrasco,
Meunier en Lombaerts trainden
met de groep. “Vergeet niet dat
Lombaerts lang aan de kant
gestaan heeft”, sprak Wilmots.
“Als 24ste man blijft hij tot vrij-
dag bij de groep. Dan zullen we
zien of iedereen fit is of niet. Als
een andere speler geblesseerd
zou zijn, kan Lombaerts nog
altijd als reserve inspringen.
Maar als er geen andere speler
geblesseerd geraakt, kan er ook

niemand meer bij
de groep komen.”
Met andere woor-
den: dan mag hij
naar huis. 3RN5

Ook Amerika
krijgt Kompany
te zien tijdens EK
Vincent Kompany zal tijdens
het EK in Frankrijk niet stilzitten.
De Rode Duivel, die gebles-
seerd moest afhaken voor het
toernooi, zal nu ook voor de
Amerikaanse sportzender ESPN
werken als analist. Eerder raakte
bekend dat hij dat ook zou
doen voor de BBC, de Britse
openbare omroep. Kompany
zal bij ESPN deel uitmaken van
een team analisten met onder
meer de Duitser Michael
Ballack en de Engelsman Steve
McManaman. Bij de BBC zal hij
zes keer te zien zijn in de studio
van presentator Gary Lineker.
Kompany, gisteren op bezoek
in Bordeaux, zal geen matchen
van de Duivels analyseren. 3FDZ5

Aanvaller Christian Benteke legt zich neer bij zijn invallersstatuut op dit EK
Christian Benteke (25) heeft zich er bij
neergelegd dat hij geen eerste keuze is in
de spits bij de RodeDuivels. Hij beseft dat
hij de voorbijemaanden teweinig speeltijd
kreeg bij Liverpool om een basisplaats
te claimen.

“Toenikbijdeselectiekwam,wist ikdatdebonds-
coachzijnkeuzegemaakthad. Ikwasnietverrast
dat Lukaku zijn eerste keuze was. Romelu heeft
eenmooievooruitganggemaakt.Hij speeldeeen
goedseizoenenverdiendeopbasisdaarvanmeer
krediet dan een ander. Ik heb me voorgenomen
dat ikklaarmoetzijnalsdecoachmijnodigheeft.

Maar ikweet dat ik geeneerste keuzeben. Ikben
geen kind, ik ben realist genoeg om tewetenhoe
de situatie is.”

Onzekere toekomst bij Liverpool
BentekemistehetWKinBraziliëdooreenzware
achillespeesblessure,hijkijktdanookuitnaarhet
EK. “Ikbennaarhiergekomenmeteengroteper-
soonlijke motivatie. Ik mag dan al geen eerste
keuzezijn, ikweetdatwehetEKnietgaanwinnen
metelf.Dushoud ikmeklaarvooralles.Vooréén
minuut,voor tienminuten,vooralleswat ikkrijg.
Of ikme eerste invaller voel? Ik voelme gewoon
een vande 23.”

ChristianBenteke kreegde voorbijemaanden
in Liverpool bezoek van Marc Wilmots. “De
bondscoachheeftmeophethart gedruktdathet
belangrijkste is dat ik speel. Ik heb de voorbije
maandenookgezienwaterbijLiverpoolgebeurd
is. Ik ben niet blind, ik ben niet jong meer. Het
belangrijkste is ook voormij dat ik speel bijmijn
club.
“Nu komt het EK op de eerste plaats, daarna

zullen we zien. Ik heb nog een contract bij
Liverpool.Als ik indeplannenvanJürgenKlopp
pas, wil ik zeker blijven. En anders moet ik een
beslissing nemen”, besluit de bonkige aanvaller.
3RN5

N Naar
schatting

10.000 fans
zien de Rode
Duivels aan

het werk
op training

in Bordeaux.
© PHOTO
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‘We gaan het EK
niet winnenmet elf,
dus houd ikme
klaar voor alles’

CHRISTIAN BENTEKE
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Hans Vandeweghe volgt
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de Olympische Spelen in Rio

zogezegd

‘Anthony blijft Anthony. In Brussel zeggen we:
ne gekloejshte. Iemandmet een vijs los.
Maar hij blijft wel een zoon van de club’

N Anderlecht-
voorzitter Roger
Vanden Stock laat
de deur op een kier
voor enfant terrible
Anthony Vanden
Borre.

‘Lukakuverdientmeer
krediet dan een ander’



Vroeger, zo zei een collega die al van 1994

met deRodeDuivels op pad is,waren er twee

persconferenties per dag en kwamenalle

spelers. Tenzij ze booswaren.Dan kwamen

ze eenpaar dagenniet. Vroeger kon je alles

vragen. Vandaag ooknog,maar ze antwoorden

niet altijd, of ze draaien rondde pot. Al leken

Yannick Carrasco,MoussaDembélé (wiens

dorst ik heb gelest door hemeenflesjewater toe

tewerpen) enThomasMeuniermijwel stuk

voor stuk potentieel heel interessante gespreks-

partners. Keurig taalgebruik, correcte vervoe-

gingen, correcte betrekkelijke voornaamwoor-

den, toch eenheel verschil voor iemanddie ooit

nogLucMillecamps als international op café in

Zulte heeft geïnterviewd.

Na die drie spelers

verscheende

bondscoach.

oe het gaat? Prima.De dag van gisteren

in het leven vanuwRodeDuivel-volger

verliep als volgt. Ontbijt omhalf negen.

Omhalf tien de fiets op en 5,74 kilometer

per racefiets naar het oefencentrumvan

LaHaillan afgelegd. Ter plekke de fiets

vastgelegd aandemountainbike van een

heel aardige collega vande anderemediagroep

endan tweeuur naar de training gekeken,

ookmet de collega’s. Vervolgens eenuur pers-

conferenties gevolgd. Inwezen interesseren

diemij niet,maar ik heb alle begrip voorwie

dat verplichtwel interesseert.

Daarna 14 euro betaald voor de lunchbox

en vastgesteld dat er eenGrieks slaatje en een

broodje rosbief in zat, plus het chocodessertje

en een appel die op de terugweguitmijn rugzak

is gevallen op een rotonde,waarna de appel

is overreden.Hetwas eenuit Zuid-Afrika

geïmporteerde appelmet een gigantische

ecologische voetafdruk,wat het net even iets

minder ergmaakt. Daarna opde fiets terug

naarmijn eigen oefencentrum inLeTaillan,

alwaar ikmeteen in het zwembadben gaan

liggen endaarnahet stukheb getikt dat u

vooraan in de krant heeft gevonden.

Hetwas dan al 17 uur en tijd voor de pauze-

knop en eenhernieuwdeplons.Hetwaterwas

28 graden endat ik er gisteren bij het oprollen

vanhet afdekgordijn een stinkende dooie pad

hebuitgehaald, dat heb ik evenuitmijn geheu-

genmoeten verdringen. Omhalf zes ben ik aan

dit stukje begonnen. Ik begin stilaan zin te

krijgen in dit Europees kampioenschap.Oké,

een journalistiek feest is het niet,maar die

surrealistische taferelen boeienwel. SpelerA

komt ‘beuh’ zeggen. Speler B komt ‘beuh’ zeg-

gen. Speler C komt ook ‘beuh’ zeggen.Dat zijn

door de bond geselecteerde spelers. Gisteren

warendat er drie vanwie ik denkdat geen

enkele zal starten,maar zoals u al hebt gemerkt,

ben ik geen insider.

Lombaerts’ hijs
De enige speler voorwie ikwel nog eenswil

gaan zitten, zal nooitmogen komen.Dat is

natuurlijkmijn aanstaande buurmanNicolas

Lombaerts, overwie uwellicht heeft gelezen

dat hij scherpheeft getraind en vanwie de

perceptie is ontstaan dat hij onvrede heeft over

zijn rol als gedoodverfde afvaller. Ik hebhem

ookMichyBatshuayi eenhijs zien geven,maar

misschienwas hijwel gewoon te laat. Dat

zoudenwehemmoeten kunnen vragen endan

zou ik hemmeteen kunnen vertellen dat het

met zijn huis in aanbouwgoed opschiet.
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Hans Vandeweghe
volgt het EK voetbal,

de Tour en de Olympische
Spelen in Rio

Marc ‘Scheissegal’ Wilmots superstar
Ik hebMarcWilmots twee keer geïnterviewd

enontelbare keren opgevoerd in columns.

Het onvolprezenGopressmeldtmij onder

meer een columnmet het veelzeggende kopje

‘Neanderthalerbal’. Datwas toenhij de prijs

kreeg vanbeste Belgische voetballer in het bui-

tenland. Ik kanhet niet helpen dat ik elegantie

een voorwaarde vindt omeen voetballer goed

te vinden, alwil ik daar voorWilmotsXXL,

beter bekend als Fellaini, weleens eenuitzon-

dering voormaken.

Mijn laatste interviewmetWilmots dateert

van voor hij bondscoachwas.Hijwas net

senator af – het geld dat hij daar had verdiend,

ging naar een goed doel. Chapeau – enhad

ooknet zijn Pro Licence gehaald inKeulen

enBordeaux,waar hij – zo vernamenwe toen

in 2007 – nog steeds eenhuis had.Hij praatte

zonder remmingen,maar hijwas toen ook

analist, en dat helpt.

Gisteren opde persconferentie viel hij erg

mee. In zoverre zelfs dat ik zal proberen om

elk optreden van ‘deWillie’ bij tewonen. Stel

je hemeen vraag, dan antwoordt hij. Stel je

hemeen rare vraag, dan vraagt hijwaarom je

dat vraagt, en antwoordt hij ook.Het overkwam

gisteren eenman vandeNOS, ikmeende

BertMaalderink te herkennen.Of hij ook

spanningenhadmet analisten, zoals de

Nederlandse bondscoachdie gewoontegetrouw

heeft. “Neen, ze schrijven en zeggenwat ze

willen. Ik ben ook analist geweest. Niet lezen,

niet luisteren, vooruit kijken enhet belang van

de ploeg voorop stellen.”

Frexit
Tenbehoeve van eenDuitstalige journalist

ging hij naadloos over inDuits, net als zijn

Nederlands eenheerlijkemix van allemoderne

en antiekeGermaanse talen die tussen de

KrimendeNoordzeeworden gesproken.Hij

verknoeide zelfs een goed antwoord voor de tv

door er ergens de volkse uitdrukking “das istmir
scheissegal” – het kanmij geen kloten schelen –
tussen te gooien. Dat kanbij de immer keurige

Duitsers vast niet ophet scherm.

Zijn optreden duurde een tientalminuten

en had een veel hogere amusementswaarde

dan dat van de drie spelers voor hem.

Daardoor sta ik nu helemaal achterMarc

Wilmots. Ik wil best de analisten geloven die

zeggen dat hij niet genoeg traint op offensieve

looplijnen en het blokmiddenveld-aanval,

maar zijn rechttoe rechtaan stijl maakt veel

goed. Voorlopig isWilmots de ster van deze

ploeg.

Wie zal het EKwinnen? Ik denk Spanje.

Wie zal ontgoochelen? Ik denkFrankrijk,

waarnahet land een frexit overweegt.Wie

gaat verrassen. Ik hoop IJsland. DeRode

Duivels?Kwartfinale. Vanavondbegint hetmet

Frankrijk tegenRoemenië. Slaapverwekkend

saai, daar kunt u gif op innemen.

De sportzomer
van Vandeweghe
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‘Wilmots viel
zo goedmee op

de persconferentie
dat ik ga proberen

elk van zijn optredens
bij te wonen’

KWilmots’
optreden
duurde zo’n
tien minuten
en had een
veel hogere
amusements-
waarde dan
dat van de
drie spelers
voor hem.
© PHOTO NEWS

H

Kristof Calvo
Fractieleider Ecolo-
Groen en columnist

1. België. Maar Spanje mag ver geraken.
2. De Rode Duivels zullen aarzelend
beginnen, tweede worden in de poule,
zo de Duitsers ontwijken en dan weergaloos
voetbal spelen tot in de finale.
3. Ik ga genieten van de grote schermen
in Mechelen, en als het echt spannend is,
thuis in de zetel.
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Het dilemma van de rariteit
et op de achtergrondde
internetradio opRadio
1,met allemaal Franse
chansons, is hetweg-
dromen. Voor het eerst
een beetje slecht gesla-
pen. De schuld ligt bij

een lange piekerfase rond 2uur.
Ik kreegNicolas Lombaerts niet
meer uitmijn hoofd enhoe dich-
ter het uurUnabij kwam–hier

l’heureH –des te nerveuzer ik
werd.
Over zijn lot is beslist, hoor ik

nunet tussenFranceGall en
ClaudeFrançois.Geenvan zijn
collega’s heeft donderdagnacht
eenbeenverloren endus is hij gis-
terennaarhuis vertrokken.Het
was een complexe zaakwaarhet
laatstewoordniet over is gezegd.
Lombaerts is na zijn seizoen-

seindebij Zenit iets vroeger
komenaansluitendanvoorzien.
Eenbeetjemet tegenzin,wanthij
rekende eropomnogwat te kun-
nen recupereren/revalideren
thuis omdanopde afspraak te
verschijnen,maarde stafwilde
hemsneller in debuurt. Omdat
hij niet voluit kon trainen,werd
eenMRI genomenenopbasis van
dieMRIbesloot hetmedisch com-

M

partiment datminstens drie
weken revalidatie nodigwaren
omhet scheurtje te laten genezen.
Lombaerts zelf dacht dat het

sneller kon gaan endat hij fit zou
zijn tegenhet begin vanhet toer-
nooi. Eergisteren leverde hij
daarvanhet bewijs,maar dat is
een impressiemet eenflinke slag
omde arm.Voor hetzelfde geld
konhij gisteren zijn bedniet uit
zonder een overdosisDiclofenac
en eenmaagbeschermer,maar
dat is nietmeer te checken sinds
het spelershotel eenno-gozone is.
In voetbal is subjectiviteit de

norm, uit traditie en door gebrek
aan objectieve data. Als er dan
eens een objectief gegeven als een
scanbeschikbaar is, kun je de staf
niet verwijten dat ze daarop
afgaan.Het zoubelachelijk zijn
als je eerste twee orthopedisten –

samen28 studiejaren –mee-
neemt omvervolgens hun advies
in dewind te slaan.Anderzijds
was Lombaerts geen risicopa-
tiënt zoals die ene collega-Rode
Duivel die zelfsmet een gebroken
beennog zou spelen.
Door Lombaerts te degraderen

tot reservejoker isWilmots nu
zijn enige centrale verdediger
kwijt vanwie hijweet dat hij
altijd zijn job doet,met uitzonde-
ring vandie ene keer in de
Champions League tegen
LaurentDepoitre enAAGent.
Waarvoor alsnog dank.
Nicolas is 31 jaar. Danwil je

geen groot toernooimeermissen
en al helemaal niet als je voor het
eerst uitzicht hebt op een onbe-
twiste basisplaats.
Ach, het is allemaal praat na

de vaak enbijmij speelt ook

enige jaloezie. Gisterenwas
Lombaerts al in ons beider
Hertsberge, at hijmisschien een
visje ophet terras van ’t Boshuis,
deedhij een klapkemet de
Georges (L., ex-bondscoach) ter-
wijl ik ditweekend ende
komende tweeweken als een
razende tussenBordeaux en
Lyon en tussenBordeaux enNice
pendel.
Ikmoetmaandagavond in real

time een stuk tikken over dewed-
strijd tegen Italië en als ik daar-
aan denk, protesteren de darmen
nu al. Het gebrek aan objectieve
criteria omeen sportprestatie te
beoordelen is een groot gemis, in
het bijzonder bij voetbal enhele-
maal bij avondwedstrijdenwaar
jemoet tikken en kijken.
Sommige kranten zullen

iemand afvaardigen die op een
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Moedige Roemeense defensie breekt pas in slotfase
na schicht van uitblinker bij Les Bleus

Bij zijn applausvervanging liet hij zijn
tranen de vrije loop. Niet Griezmann of
Pogba,maarwel Dimitri Payet behoedde
Frankrijkmet eenwereldgoal voor
puntenverlies tegenRoemenië. Na
éénmatch kent het EK al een onverwachte
held.

Kantoorquote bij de rust: “Het lijkenwel bouw-
vakkers.” Een uitspraak die van toepassing was
opdeRoemeensemannendiezich letterlijk rich-
ting het Stade de France geknokt hadden.Maar
–endathadwerkelijkniemanddurvenvoorspel-
len–ookFrankrijkbrachtallerminst fris voetbal.
Misschien hadden ze Marc Wilmots bezig
gehoord? “Champagnevoetbal telt niet.” Bah.
U zult het niet geloven, maar in de eerste 45

minutenhebbenweAntoineGriezmann –door
zijn Atlético Madrid-coach Diego Simeone
onlangs de derde beste voetballer ter wereld
genoemd – en Paul Pogba – zelfverklaarde toe-
komstig winnaar van de Gouden Bal – naast de
bal zien trappen.Eengat inde lucht. Alshet van-
daag regent boven Parijs, dan weet u wie de
schuldigen zijn.
In dat opzicht hoefde het niet te verbazendat

AdilRamimeermaals inbeeldkwam.Deverde-
diger met de uitstraling vanMike Verstraeten –
even brede borstkast, even slechte voeten –
voelde zich goed bij zoveel brute arbeid. Toch
kon ook hij niet vermijden dat Bogdan Stancu
na vier minuten vrij stond op de doellijn.
Gelukkig voor Frankrijk besloot hij op Hugo
Lloris. Onbegrijpelijk.

Deschamps toont ballen
Het gastland nam het commando over. Olivier
Giroudkoptevrijstaandnaast.Griezmannmiste
eerst enraaktevervolgensdepaal.Hetbleef even-
wel bij een storm in een glas water.
Teleurstellend: Pogba kreeg demachine niet

aandepraat.Vaneen jongendiezohoogoploopt
met zichzelf verwachten wij meer. Ja, die ene
sleepbeweging en knappe pass waren leuk. En
dat vlottende schot zag er gevaarlijk uit. Aan
inzet ontbrak het evenmin, maar als Pogba de
ster wil worden, moet het veel beter. Minder
afval,meerflitsen. Het is gelukkigpasbegonnen.
De frustraties namen toe. Blaise Matuidi

revancheerdezichopMihaiPintili enookPogba
schreeuwdezijnonvredeuit.DidierDeschamps
bleef evenwel kalm zitten. Zelfs na een nieuwe
tegenprik van Roemenië – Stancu liet weer niet
zienwaaromhij deopeennabeste schutter van
zijn land is –maakte hij zich niet druk. Alsof hij
wist dat die voorsprongwel zou komen. Relax.
Eerst reddeCiprianTatarusanunogmeester-

lijkmetdevoetennaeenvolley vanPogba,maar
noggeenminuut later ginghij pijnlijk inde fout.
Hij sprong richting een voorzet als een kleuter
naar eenappel in eenveel tehogeboom. Giroud
wist teprofiteren.PatriceEvra toondezichechter
vriend van Roemenië: domme penalty-overtre-
ding, Stancu zette nu wel om: 1-1. Verdiend
zowaar.
Deschamps ging staan – trop is te veel – en

haalde Griezmann naar de kant voor Kingsley
Coman. Roemeens bondscoach Anghel
Iordanescudraaidezijnzandloperom:nog twin-
tigminuten.
De (Franse) boer ploegde intussen voort. Bij

momenten leek de partij wel op een tenniswed-

strijd – zoveel lange ballen. Deschamps konden
we alvast geen ballen verwijten: hij bracht
Manchester United-talent Anthony Martial
doodleuk in ter vervanging van Pogba. De toe-
schouwers rolden met de ogen, maar de arme
manmoest ietsproberen,natuurlijk.Maarofhet
slimwas?
Het antwoord: ja. Al moesten we lang op

wachten op die bevestiging, het was de moeite
waard.MetdankaanDimitriPayet.Debesteman
ophet veldkroondezich inhet absolute slot –de
zandkorrels vanbondscoach Iordanescuwaren
netniet opgebruikt – tot deheldvandenatie.Hij
slalomde naar binnen en knalde met links
onhoudbaar indewinkelhaak.Eendoelpuntdat
nu al een kanshebber is voor de verkiezing voor
goal van het toernooi.
Kan het ironischer: Griezmann en Pogba

gavenniet thuis, twijfelgevallenGiroudenPayet
wel. Onverwachte schoonheid. �PJC⇧

TovenaarPayet voorkomt

Doelman Tatarusanu sprong
richting een voorzet als

een kleuter naar een appel
in een veel te hoge boom.
Giroud wist te pro�teren

Payet slalomde naar binnen
en knaldemet links

onhoudbaar in de winkelhaak.
Een doelpunt dat nu al
kanshebber is voor

de verkiezing voor goal
van het toernooi

Frankrijk 2

Roemenië 1

57’ Giroud, 89’ Payet

65’ Stancu (pen.)

MarcWilmots heeft Nicolas
Lombaerts op een vlucht
terug naar Brussel gezet.
Dat zorgde voor gemor
op de persconferentie.

“Laatmij uitspreken, zodat het
heel helder is voor iedereen.
Toen ik op 31meimijn lijstmet
23 spelers diende in te leveren
bij de UEFA, hebben wij op 30
meieenscanner latenuitvoeren
omtezienofNicolasvoldoende
hersteld was van zijn spier-
scheur. Dat was niet het geval,
Nicolas zou zeker nog drie
weken onbeschikbaar zijn. Is
het dan niet logisch dat ik kies
voor fitte spelers? De situatie
van Nicolas is al tien dagen
duidelijk, toch?”

Een plausibele verdediging
vanWilmots, die zichbaseerde
op de medische gegevens van
zijn tweeteamdokters. “Depers
zong liedjes omdat Nicolas
donderdag een fitte en gretige
indruk lietoptraining,maaruit
de gps-gegevens blijkt dat nie-
mand minder kilometers liep
dan Nicolas. Hij maakte pro-
gressie,maar ikkonzeker inde
eerste twee groepswedstrijden
geenberoep doen opNicolas.”
De bondscoach vertelde

voortsdatEdenHazardde trai-
ningvoortijdighadverlatenmet
een trapopde voet, zonder erg.
Inmiddels liet Italië-spits

Insigne zich laatdunkend uit
overdedefensievandeDuivels.
“Mooi,datzal ikophangeninde
kleedkamer. Datzalmijnverde-
digers motiveren.” De ploeg
traint vandaag in de voormid-

dag, “want mijn spelers
hebben gevraagd om
’s middags naar

het voetbal te
kijken.” �SK⌅

DeMorgen. 19

Wayne Rooneymoet knokken
voor zijn plaats bij Engeland 2 21

Liefde tussen Rode Duivels
en supporters bekoeld 2 21⌅22

kwartier voor het einde vande
wedstrijd punten geeft aan alle
spelers. Dat schiet alle kanten op:
soms krijgt een speler in de ene
krant een 4 ende andere een 7,
afhankelijk vanwat ze in het
Engels zomooi confirmation bias
noemen, in het schabouwelijk
Nederlands voorkeur voor beves-
tiging. Gewoonomdat een eerder
ingenomen stellingwordt beves-
tigd, of ook gewoondoor een sim-

pele bias of vooringenomenheid.
Stel dat ik Lombaerts puntenhad
moeten geven en ik gaf een 4; dat
had een tijdelijkewegomlegging
opmijn loopparcours tot gevolg
gehad.
Eenpaarweken geledenwas

er bezoek van twee burgies van
deKULeuven. Voor hun thesis
hadden ze een realtime analyse-
tool ontwikkeld voor voetbalwed-
strijden.Waarlijk alles hadden ze

in kaart gebracht. De voorwaarde
iswel dat een batterij goed opge-
leide data-inputters in de tribune
zit,maar dat kan in voetbal het
probleemniet zijn. Ik kanniet
wachten omdat ding te zienwer-
ken inwedstrijden.
Voetbal blijft aanhikken tegen

dat ene blijkbaar onoplosbare
probleem: het belangrijkste in
een voetbalwedstrijd, doelpunten
scoren, komthetminst voor. De
laatste twee seizoenenwerden in
de Premier League gemiddeld
2,8 doelpunten perwedstrijd
gescoord. Dat is niet veel, dat is
zelfsweinig. En omdat statistiek
leeft van grote getallen, dient zich
hier een immens probleemaan.
Koppige statistici hebben echter
een verband ontdekt tussenhet
aantal doelpunten ende totale
doelpuntenverhouding, Total

In voetbal is subjectiviteit de norm, uit
traditie en door gebrek aan objectieve data.

Als er dan eens een objectieve scan
beschikbaar is, zoals bij Lombaerts, kun je
de staf niet verwijten dat ze daarop afgaan

ShotsRatio of TSR.
Van alle data zoudat de enige

parameter die steek houdt om
eenoverwinning of eenneder-
laag te duiden.De voorspellende
waarde vanhet aantal keren dat
je op doel schiet, afgezet tegen-
over het totaal aantal doelpogin-
gen in eenwedstrijd, lijkt ookniet
bepaald hersenchirurgie.
Maar, een teamdat twintig

keer van achter demiddellijn op
doel schiet en de ballenmeters
voorbij het doel zietwaaien,
wordt inTSRnog altijd beter
gewaardeerd dan een teamdat in
elke helft een kans uitspeelt, twee
keer tussen de palen schiet en
met 1-0wint. TSR ismeteenhet
bewijs vanhoe groot de achter-
stand van voetbal is op andere
sporten. Door alle schoten op
doel gelijk tewaarderen, schiet de

statistiek zijn doel voor-
bij,met excuses voor de
lulligewoordspeling.
Voetbalverslaggeving

ende analyses – al of
niet belichtmet het
lampje –wordenpas
relevant als het
dilemmavande rariteit en als
gevolg daarvandewillekeur van
doelpunten correct kanworden
geduid.Wehebbenhoop.
Baseball haddenhetzelfde pro-
bleemmet slaggemiddelde en
heeft pas honderd jaar later een
gecorrigeerde statistiek geïntro-
duceerd. Vandaagwerken voet-
balstatistici in alle stilte aan een
verbeterdeTSR. In afwachting
stekenwe in de perstribunes en
in de studio’s collectief onze natte
vinger op en voelen aan onze
buik.

2 De Franse
uitblinker
Dimitri Payet
verlost
het Stade
de France.
© REUTERS

Franse afgang

2 Verdediger
Nicolas Lombaerts
moet terug naar
huis, ook al
trainde hij de
voorbije week
gretig mee in
Bordeaux.
© PHOTO NEWS

2 Het is stilaan een traditie,
maar niemand weet waarom.
Het EK is op gang getrapt
met een showmet 150 dan-
seressen, in een decor dat
verwees naar de beroemde
Parijse tuinen. De Franse dj
David Guetta zorgde voor de

muzikale begeleiding, maar
de nummerkeuze was weinig
origineel. Ook de zang van
de Zweedse Zara Larsson, de
intrede van een Ei0eltoren
en een luchtspektakel met
straaljagers konden het Stade
de France niet bekoren. �PJC⌅

Meer kitsch dan kunst

Marc Wilmots in het defensief:
‘Logisch dat ik fitte spelers kies’
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