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Hans

Vandeweghe
volgt het EK voetbal,

de Tour en de Olympische
Spelen in Rio

‘Eventueel praten
met de bondscoach’

eRussen zijn opgeschort gediskwalifi-
ceerd.Weherhalen: op-ge-schort ge-dis-
kwa-li-fi-ceerd. Ikweet nietwat dat
exact betekent,wellicht voorwaardelijk
geschorst,maar is het geen idee om
Wilmots opgeschort te diskwalificeren?
Flauwgrapje, precies, en overWilmots

hebbenwehet uitgebreid in deze krant. Hij
komt zelfs aanhetwoord.
Weet uwelk landnog een opgeschorte dis-

kwalificatiemag krijgen?Hongarije. Ik had
gisterenhommeles bij een tankstationmet vier
Hongaarse grenswachters vanOrban, althans
zo zagen ze er uit. Ze redenmet een chique
Infinity en beweerdendat ikmetmijn passa-
giersdeur een kras in hunpooierbakhad
gemaakt. Ik lachte en zei datwij in België langs
de deur vande chauffeur uitstappen. En toen
begonnen ze te spottenmet deRodeDuivels die
hadden verloren. Ik zei: “Ik ben een journalist,
geen speler en ook geen fan.Maar isHongarije
dan zoveel beter?”
Datwas er te veel aan. De volgende 20 kilo-

meter reden ze de ene keer voormij, de andere
keer achtermij, ook somsnaastmij, watwel
eens gebeurt als je van achterennaar voren
moet, en telkensmaakten ze obscene gebaren.
Ik vonddieHongaarse nabijheid heel naar en ik
zinde op eenplan. Bij de péage had ik ze beet,
weliswaarmet een gelukje.
Ik heb zo’n automatisch bakje omdoor de

oranje T-poortjes te rijden,maar ik koos de
betaalpoortwaar ik de gendarmerie zag staan.
Die controleerdenbuitenlanders op drank-
gebruik, vooral Oostenrijkers enHongaren
opwegnaar hunwedstrijd van gisteren in
Bordeaux. Ikwuifde de flikmet dienst, toonde
mijn accreditatie en vertelde hemovermijn
wedervarenmet de grensbewakers. “Merci
monsieur, bonne route”, zei de flik en trok zijn
wapen. Zijn collega ook. Inmijn achteruitkijk-
spiegel zag ik hoe de vier grenswachters uit hun
autowerden gesommeerd en voorovergebogen
met de handen opdemotorkapmoesten. Oenen
vanHongaren,maar ik benwel blij dat ze giste-
renmet 0-2wonnen. Jeweet nooit dat ze in
mijn hotel zitten.
Mijn trip terugnaar Bordeaux verliep com-

fortabeler dan voor deRodeDuivels.Waarom
sliependie niet gewoon inLyon, namendaar
hun charter omeenuur of tien, elf kon ook,
vlogen dannaar Bordeaux enbegonnen vervol-
gens aanhunbezigheidstherapie?Neen, ze vlo-
genmeteen terug, en dat duurde endat duurde
vooraleer het vliegtuigwegwas,waardoor ze
pas omhalfvijf in het hotelwaren. Dit tart alle
regels van de recuperatie na een zware inspan-
ning. Tenzij de inspanningníét zwaarwas,want
per Belgische speler is gemiddeld één kilometer
minder gelopendandoor de Italianen.
“Als jeminder kwaliteit hebt,moet jemeer

lopen”, aldusWilmots gisteren opde persconfe-
rentie. Tja, het stond eergisteren zo kort voor
middernacht tochnetjes 0-2 voor
die Italianendie vreselijk hard
liepen omdat ze niet vrese-
lijk goed kunnen voetbal-
len.Het is ook een kunst.
Ditwordt een toernooi

waar als Belgisch journa-
list toch stilaanwat lol aan
te beleven valt, alvastmeer
dan als je de groep zouwinnen
met de vingers in neus. Allemoge-
lijke scenario’s zijn nu journalistiek
lekker. Alsnog eersteworden: sen-
sationeel. Tweedeworden: toch
niet slecht gedaan enhoopdoet
leven. Derdeworden:wat een
sukkels, profiteren vanhet EK
met 24 deelnemers omdoor
te gaan. Laatsteworden:mooi
iedereen thuis op 23 juni.
Zeggendat je gaatwinnen en
in de eerste rondenaar huis
moeten, daar kan je journalis-
tiekwelwatmee.
Gebeurt niet, zeggende

ervaren collega’s, gepokt en

gemazeld in het analyseren vanhet toevalspel
voetbal.We gaan gewoonwinnen vande Ieren.
Mag ik daar enige reserve tegenover plaatsen?
Ieren enWelshmen zijn uit dezelfdemal gego-
ten: het is overmijn lijk of het is niks.Wilmots
heeft drie van de vierwedstrijdenmet inzet
gewonnen,maar tegenWaleswas datmaar één
vande vier. Twee keerwerdhet een gelijkspel en
de laatstewedstrijd in Cardiffwerd verloren,
door eenploeg die veelmeer loopt dandeRode
Duivels omdat ze niet zo goed kunnen voetbal-
len dandeRodeDuivels.Weweten inmiddels
hoe dat kan eindigen.
Ik ben gisterennaar de persconferenties

gaan luisteren. Neen, de natie die nooit ietswon
ennuwel zalwinnen,moet niet ongerust zijn:
er is geenmanoverboord. Dat het doelpunt een
kopiewas vanhet doelpunt vande Italianen
tegen de Schotten in een oefenwedstrijd en dat
die videowel vijf keerwas getoond endat ze er
tochnog intuinden, hoe zagWilmots dat eigen-
lijk? “Ik denkdat de centrale verdediger
(Alderweireld is dus de klos, HVDW)die balmoet
hebben.”
Mij is één quote bijgebleven van alle relative-

rende onzin die na dewedstrijd is verkocht. Hij
was niet eens cryptisch of verhullend.Hijwas
gewoon vernietigend. Kijkt u nogmaar eens
Het journaal van zevenuur gisteravond terug.
Thibaut Courtois die zijn visie op de feiten geeft.

Ik vat het even samen: “De Italianenwaren tac-
tisch beter, ik denk datwemet de spelers eens
moeten praten.” Tot zover oké,maar dan valt
eenhele korte stiltewaarnahij er één dodelijke
zin aan toevoegt: “En eventueel ookmet de
coach.”
Laat het even bezinken en lees dan verder:

eventueelwillen ze ookmet de coach over de
tactiek praten. Dat is geen opgeschorte diskwa-
lificatiemaar een diskwalificatie zonder voor-
waarden. ZohadWilmots het niet begrepen,
want Thibautwas bij hemgekomen enhad
gezegd dat hij het niet ophemhadbedoeld. En
bovendien, aldusWilmots, flashinterviews
zijnwaardeloos. Dat is dannog ietswaarwij
vanmening over verschillenmet de bonds-
coach.

D

De sportzomer
van Vandeweghe

Alle scenario’s zijn nu
journalistiek lekker.

Alsnog eerste worden:
sensationeel. Tweede

worden: toch niet slecht.
Derde worden: sukkels,
pro⌧teren van het EK
met 24 landen om door
te gaan. Laatste worden:
mooi, thuis op 23 juni ‘Tactiek? Niets mis mee. We zijn enkel gepakt op een bal over

40 meter.’ Marc Wilmots vindt dat de Rode Duivels tegen
Italië een gelijkspel verdienden, slaat geen enkel mea culpa,
wijst met de vinger naar de spelers en heeft met de Franse
sportkrant L’Equipe een trouwe bondgenoot. Goed bezig.

A Doelman
Thibaut
Courtois was
scherp voor
de tactische
keuzes van
bondscoach
Marc
Wilmots.
© BELGA

Interview. BondscoachMarcWilmots wijt nederlaag

‘Ikmis grintabij

ehalve zijn secretaris Piet Huyswerd bonds-
coachMarcWilmots op zijn persconferentie in
een hoekje van de tentmoreel bijgestaan door
zijn trouwe assistent Vital Borkelmans. Ook
het ganse pr-peloton van de Belgische voetbal-
bondwas in hoogste staat van paraatheid:
persverantwoordelijke Pierre Cornez, senior
contentmanagerMaartenDedobbeleer en
commercieel directeur BobMadou keken
toe.Waarwas Serge Borlée, de chef veiligheid?
De persconferentie verliep daarna chao-

tisch,met een spervuur aan vragen,maar het
moet gezegd, de bondscoach stond pal.

Wat vindt u vande uitlatingen van Thibaut
Courtois na dewedstrijd? ‘We zijn tactisch
overklast.’
MarcWilmots: “Ik heb erover gesprokenmet
Thibaut. Hij heeftmij verzekerd dat zijn uit-
spraken niet voormij bedoeldwaren. Het is
nooit goed om vlak na dewedstrijd een flashin-
terview te geven (Courtois herhaalde zijn woor-
den één uur na dematch tegenover de schrij-
vende pers, SK).”

Wasuw tactiek tegen Italië de goede?
“De analysewas gemaakt, de videovoorstelling
van Italië heeft de dingen heel duidelijk
getoond. De fasewaaruit Giaccherini scoorde,

B
is voor dewedstrijd vijf keer herhaald; het is
een patroon van Italië.”

Hoekomt het dandat Ciman en
Alderweireld elkaar beschuldigen?Danwas
er blijkbaar toch onduidelijkheid?
“Ik hou er niet van als spelers zeggen: ‘Het is
jouw fout.’ Het is heelmakkelijk: in dit geval
moet de infiltrerendemiddenvelder van Italië
opgevangenworden door onze centrale verde-
diger (Alderweireld, SK).”

Debuitenlandse pers is geschrokken. Zij
stellen vragenbij uw tactische bekwaam-
heid.
“Diezelfde buitenlandse pers heeftmij vier jaar
lang lof toegezwaaid. Omnu te oordelen op
basis van éénwedstrijd dat ik niets kan, is wel
heelmakkelijk. Zoals ik dewedstrijd gezien
heb, haddenwij net zo goed een gelijkspel ver-
diend.We hebben tot twee keer toe de kans
gekregen om 1-1 temaken (Pellè had een nog
grotere kans op 0-2, SK).
“Men spreekt over tactiek. In één fase ston-

denwe niet goed in positie. Als Lukaku 1-1
maakt, sprekenwe totaal anders. Italië heeft
zich na de 0-1 achterin kunnen organiseren. Ik
heb nog van alles geprobeerd.We zijn overge-
schakeld naar een 4-2-3-1. Maar driemooie
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isterenwas een jour sans. Sans soleil,

animo, nieuws, spanning van een aan-

staandewedstrijd. En zeggendatwenog

zeswedstrijden te gaanhebben. Tot en

met de finale,want daar gaanwenog

steeds vanuit. Datwordt een klus voor

wie elke dag iets zinnigsmoet schrijven.

Jawel, het is een stukmakkelijker omdeze

rubriek gefundeerd lullen te vullen.

Ik ben zopas even langs de bar tabac gepas-
seerd omde édition spéciale vanVéloMagazine
op te halen.VéloMagazine opEuro 2016? Jawel,
want over goed tweewekenbegint circus fiets

ookweer en daarmoet ook alles overworden

gelezenwat er verschijnt. De Sportzomer staat

niet stil enwe zijn niet voor één gat te vangen. Ik

zit nu tweeweken inhet voetbal en deheimwee

naar de pure sport borrelt op.

De commentaren eergisteren en gisterenna

dewedstrijd vanmaandag tegen Italië – voorwie

onder een steen zat, de Italianenwonnen vande

Belgenmet 0-2 –werdendoor de collegae en

mijzelf nog eens tegenhet licht gehouden.

Journalisten lezende concurrentie, besnuffelen

elkaar, zoekendnaar bevestiging voor de eigen

theorieën. Demeest voorkomende theorie is als

de struikwaar elke straathond tegenpist. De

struik heetMarcWilmots en ik ben éénuit het

roedel straathonden.

De commentaren gaan vanmild – hijmag

eenswatmeer laten zien – tot hard – hij kanhet

niet en zal het nooit kunnen.Het komt ons jour-

nalistenniet altijd goeduit,maar dewaarheid

zalwel ergens in hetmidden liggen. Er zijn ook

media die het vierkant voor hemopnemen en

bijvoorbeeldDeBruyne de schuld geven endie

zijnmeestal Franstalig,maar de verschillen in

berichtgeving numeteen communautariseren

zouook fout zijn.

Zo zijn de kranten vanHetMediahuismilder

voorWilmots danLaDernièreHeure, dat zich
ernstige vragen stelt bij de uitleg vande bonds-

coach.De kranten vanDe

Persgroep – uwkrant enHet
LaatsteNieuws – zijn het
strengst en dat is geen vooraf

besprokenplan.Wat dat

betreft zijnwe eenbeetje als

deRodeDuivels:wehebben

geen echt plan en gaan af op ons buikgevoel.

Grapje hoor:wij analyseren en reflecteren ons te

pletter.

Persoonlijkwas ik niet tevreden vanmijn stuk

over dewedstrijd in de dinsdagkrant. Tussen

halfelf en elf er snel even 5.000 tekens inram-

menover eenwedstrijd die je in de tweedehelft

nauwelijks noghebt gezien omdat je aanhet tik-

ken bent, het blijft een journalistiek zwaktebod.

Ik vergat Thibaut Courtois te bewieroken en

schreef dat ik JanVertonghenniet zo overtui-

gend vond, omdat hijwerd overspoeld,maar bij

de nabesprekingenhoorde ik van iedereendat

JanVertonghenbij deminst slechtenwas. Ik

vondookdatRadja

Nainggolannietmocht gewis-

seldworden,maar dat vonden

andere danweerwel.

Dat geeft een ongemakkelijk

gevoel. Gelukkig is dit voetbal

en geen zwemmen.Als een

zwemmer straks 47.5 zwemt

in de halve finales en 47.8 in de

finale, danmoetenhij of zijn

trainer niet afkomenmet het

excuus dat die andere banen

zo verdedigend zwommen.

Idemvoorwie in deTour

bergopmoet lossen. In voetbal

zijn allewaarheden van tel en

dat is danweerwel geruststel-

lend.Met een beetje goedewil

(en een lidkaart van de

Brailleliga) had je zelfs de pres-

tatie vanRomeluLukaku

tegen de Italianen goed kunnen vinden endus

waren er ookmedia dieNainggolan een vol-

doende gaven enVertonghen een onvoldoende.

Oef.

Wat jewelmerkt bij het legioenmediavolgers,

nuhet eromgaat spannen, is een zekere reserve,

een aanmildheid grenzendafwachten. Zelfs de

meest kritische geestenhoudeneen slag omde

arm.Umagmij bij die kritische geesten rekenen.

Waaromdandie slag omdearm?Omdat dit

voetbal is. Zaterdagkanhet evengoed3-0 als 0-1

worden tegende Ieren. Bij 3-0 zalMarcWilmots

dedemonenvan zijn rughebbengecoacht. Bij 0-1

zullendemessenwordengeslepen, enookbij 1-1.

Voetbaljournalistiek is een beetje als een stie-

rengevecht: als je de estoque tussen de schou-

derbladen steekt,moet hetwel raak zijn. ‘Der

Willi’ hoeft evenwel niet te vrezen.

Uitgezonderd inArles, wordt de stier in

Frankrijk alleenmaar een beetje gepest.

Ook de buitenlandsemediawaren overigens

nietmals voorWilmots en zijnwonderteam,

behalve dan L’Equipe datWilmots een 6 gaf,
maar daar loopt een lijntje zo fijn als van een

kabelbaan.Wie oprecht nog hetmeeste in de

RodeDuivels blijven geloven, zijn de

Nederlanders. Elke dag zie ik in LeHaillan de

bevlogen lijnreporter BertMaalderink en

Studio Voetbal-coryfee Tom
Egbers verschijnen. Elke dag

hoor, en elke dag probeert Bert

onze bondscoach enkele

vraagjes te stellen. Dat lukt

niet altijd even goed omdatwij

Belgen natuurlijk nogal snel

denken dat ‘Ollanders’ ons in

demalingwillen nemen.

Eergisteren trokMaalderink –

onderbroken door de persatta-

ché van de bond na vraag één –

zijn stoute schoenen aan en

liepWilmots achterna. Er

werdwat heen enweer gear-

gumenteerd en vanaf afstand

leek het alsof ze een vergelijk

hadden gevonden. Gisteren

konMaalderink vier vraagjes

stellen, voor hij werd onder-

broken.

Dat deNederlanders onsmeer op handen

dragen danwij hen, zoudenwe dat niet beter

beginnen geloven? TomEgbers haalde er over-

tuigende cijfers bij: 42 procent van de

Nederlanderswil dat de Belgenwinnen.We

staan daarmee op één. Naar België-Italië keken

3,2miljoenNederlanders, dat is haast drie keer

meer dan er Vlamingen keken. Ze zijn ookmet

drie keermeer,maar nooit in de geschiedenis

van deNederlandse tv is doormeermensen

naar een voetbalwedstrijd zonder Oranje geke-

ken dan naar België-Italië. Latenwe dat ver-

trouwen van het kleinste grote voetballand toch

maar niet opnieuwbeschamen.

kga ietsdoenwaargeenzin-

nigeWilmotsopzoukomen,

een extravaganza zegmaar.

Gazittenenhouugoedvast:

ikgaalle spelersopstellenop

de positie waar ze bij hun club

ook spelen. Gekkenwerk,maar

nood breekt wet. Kortom: in de

goal eenkeeper, rechts achterin

eenrechtsback, eenaanvaller in

de spits, enzovoort. Dat heeft

onder meer tot gevolg dat

Ciman wat mij betreft op het

vliegtuignaarCanadamagstap-

pen, want ik zou nog eerder

Kabasele met een gebroken

beencentraalachterinopstellen

dandemanvanwiewij nu toch

stilaan moeten aannemen dat

hij iets wéét over de bonds-

coach. Anders valt zijn selectie

niet te verklaren.

Achterin Alderweireld-

Vertonghencentraalwant: cen-

trale verdedigers. Op links en

rechtsde enige (!) zuivere links-

en rechtsbacks in de selectie:

Thomas Meunier en Jordan

Lukaku. En kom, ik maak het

nog gekker: Witsel mag blijven

staan op zes. Wel geef ik aan

Nainggolan de opdracht dat hij

Axel een knietje mag geven

iederekeerwanneerdieeenbal-

letje breed speelt. Moet je zien

hoe dat spel plots vooruit zal

gaan. De Bruyne op tien.

Voetbal-
journalistiek is

een beetje als een
stierengevecht:
als je de estoque

tussen de
schouderbladen
steekt, moet het
wel raak zijn

G

4-3-3

Courtois

Meunier

Alderweireld

Vertonghen

J. Lukaku

De Bruyne

Witsel Benteke

Hazard

Nainggolan

Mertens

4-3-34-3-34-3-34-3-3

. LukakuJ. Lukaku

ertongheVVertonghen
NainggolanNainggolannggnNainggolan

Hazard

Courtu

Alderweird

Courtois

Alderweireld
Witsel

De BruynDe Bruyne

Bentekeeentek

MeunierMeunier
Mertens

Iedereen op zijn
vertrouwde positie:
gekkenwerk

Inde spits: Benteke.Deenige

van onze vier centrumspitsen

die kan kaatsen. Jammer voor

Romelu, maar hij mag straks

weer spelen, wanneer we in de

knock-outfase tegen sterkere

ploegen komen als Spanje of

Duitsland,waarde ruimte inde

rug van de verdediging ligt.

Ierland wordt gewoon een

groene muur, daar hebben we

veelbewegingenkort combina-

tiespel tegennodig:Mertens en

Hazard krijgen een vrije rol en

mogenzoveelnaarbinnen trek-

ken als ze willen. Meunier en

Jordan Lukaku komen er dan

overheen op de flanken en krij-

gen met het oog op hun groei-

proces naar het WK van 2022

toe iederhonderd zweepslagen

van een authentieke Qatarese

beul als zeminder dan vijf keer

per helft de achterlijn van de

tegenstander halen.

Een groot voordeel van deze

opstelling is dat erniet opauto-

matismen geoefend moet wor-

den – iets wat Wilmots toch al

haat – omdat elke speler

gewoonmoet doenwat hij elke

dagopzijnwerkdoet, zegmaar.

Bonusvoordeel voor de bonds-

coach is dat hij vast kan plaats-

nemen waar hij na dit EK het

meest zal zitten: op de tribune.

Geniet van het spel,Marc!

Tot zaterdag, België-Ierland, geeft
een prominente voetballiefhebber
zijn of haar ideale opstelling.

Ivo Victoria is schrijver van Dieven van vuur
(2014) en houdt van voetbal.

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

Het pesten
van de stier

Nieuwe rellen met Engelsen
en Russen in centrum Rijsel
De Franse politie raakte
alweer slaagsmet Engelse
enRussische hooligans.
Het begonmet een vuurpijl.

Dehooliganstrijd inMarseille is

nogmaarpasgedoofdofenkele

heethoofden zorgden opnieuw

voor problemen, in Rijsel deze

keer. Rusissche voetbalfans

schoten er tijdens de match

tegenSlowakije een vuurpijl af,

ondanks het dreigement van

UEFAomuithet toernooigezet

tewordenbijnieuweincidenten

inhet stadion.ToenRusland in

de 80ste minuut de aanslui-

tingstreffer scoorde, liep de

boel uit de hand.

De Russische bonds-

coach Leonid Sloetski lijkt

er gerust in: “Ik heb

niets gezien”, zei hij.

“Ik was geconcentreerd opwat

er ophet veld gebeurde.”

Ook Engelse hooligans gin-

genopdevuistmetdepolitie in

Rijsel, in de buurt van station

Lille-Flandres. Engeland speelt

vandaag in het naburige Lens

zijn tweede EK-match en veel

fansverblijvener indebuurt.De

oproerpolitie gebruikte traan-

gas, pepperspray en dewapen-

stok. Eén supporter raakte

gewond. Een andere kreeg een

hartmassage, al is het niet dui-

delijk of dit door rellen kwam.

Ondertussenzijn 11vande43

Russischesupportersdiewaren

aangehouden na de vechtpar-

tijen in Marseille vrijgelaten.

De andere fans blijven nog

maximaal48uurin

vo o r l o p i g e

hechtenis. �BCL⇧

I

zogezegd

‘Wemogen niet in de val lopen
zoals we dat tegen Italië gedaan hebben’

N Nederlandse
supporters
in Maastricht.
42 procent van
onze noorder-
buren steunt
de Rode
Duivels tijdens
het EK.
© BORGERHOFF

De toogbondscoach

N Simon Mignolet
roept zijn ploeg-
maats op om
de organisatie niet
te verwaarlozen
tegen Ierland.
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10/06 Frankrijk - Roemenië 2-1
11/06 Albanië - Zwitserland 0-1
15/06 Frankrijk - Albanië 2-0
15/06 Roemenië - Zwitserland 1-1
zo. Zwitserland - Frankrijk
zo. Roemenië - Albanië

Frankrijk 2 2 0 0 4-1 6
Zwitserland 2 1 0 1 2-1 4
Roemenië 2 0 1 1 2-3 1
Albanië 2 0 2 0 0-3 0

STAND

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

ADHD-
coaching

ule one inhethandboekvaneen trainer-
coach:never fuck yourathlete. Behoeft
geenuitleg.
Rule two: stick to theplan.Hou jeaande

hetplan.
Rule three:walk your talk.Doe,wat je

zegt dat je gaatdoen.
De inleidingvanhethandboekheeft

als titel:Youknowwhat youare
doing, do you?Metanderewoorden: je
snapthet vakhopelijk?
ExcuusvoorhetEngels,maar

coaching is eendoorde
Amerikanengeperfectio-
neerdekunst. Er isniethet
minste vermoedendat
MarcWilmots zondigt
tegen regel 1.Regels
2 en3veronder-
stellendathij een
planheeft.Dat is
éénvoorwaarde
ende tweede is
dathij zichaandat
planzouhoudenen
dienovereenkomstig
consequent zouhan-
delen.Devolgers van
deRodeDuivels twij-
felendaar sterkaan.
Hoeonzebonds-

coachalle kanten
opschietmet zijn
uitleg, dat slaat
echtnergensop.
Vorigeweek,

driedagenvoorde
wedstrijd tegen
Italië trainde
Wilmots ineensom18
uur inplaats van ’s och-
tends. “Ikwil spelers
wat extra recuperatie
gunnen, kunnenze lek-
keruitslapen.”Het
werdeenpittige
training,maarde
dagernawerd
alweerom10
uurflink
doorge-
traind
endat
op

tweeeneenhalvedagvoordewedstrijd.
Vreemd.
“Ze zienal zoveel voetbal ennuwillenze zelfs

naardewedstrijdenkijken, daaromtrainenwe
weer ’s ochtends”,was zijnuitleg.Of ismisschien
gewoondevraag ingewilligdvandegolfersdie
graageens27holes zoudenslaan inplaats van 18?

Vreemd.
Indedagenvoorafgaandaandewed-
strijd tegen Italië zei hij dathij deploeg
al eenmaand inzijnhoofdhad.Nade
wedstrijd sprakhij ineens totaal
anders.Overde spitsenpositiehadhij
nogzittenkniezenoverwiedaarnu
welmoest staan, endat tot eenuur
voordewedstrijd.
Vreemd.
Neemnudie spitsen.Eenpaarweken

geledenzeihij: “RomeluLukaku ismijn
eerste spits, hij krijgtmijnvertrouwen.”
Lukakuspeelde éénongelukkigewedstrijd
enzalmisschienvandaagniet starten.Als
hijwel start, is het tehopendatdie jon-
gengeenkrantenheeft gelezenofdatde
bondscoachhem
aldagenvan tevo-
renheeft verze-
kerddathij niks
moet vrezen
wantdathet alle-
maalbij het
schouwtoneel
hoort van tegen-
standersophet
verkeerdebeen
zetten.Hoeook,
Lukakuzalniet
opzijngemak
lopenendat is eer-
der tewijtenaan
het theater rond
hemdanaan
hemzelf.
Vreemd.
Dathij JasonDenayer tot vervan-

ger vanVincentKompanypromo-
veerdeenhemdaarnaafserveerdeop
de rechtsachter, kanookvreemdover-
komen,maarniemandgelooft dat
Denayerhet gewensteniveauvande
RodeDuivelshaalt.Hoehij de ervaren
NicolasLombaerts enzichzelf in een
patstellingmaneuvreerdedoorhem
buitenzijn23voordeUEFAtehouden,
waardoorhij numetdeonervaren
ChristianKabasele inde selectie zit,
werddoor een international als volgt
becommentarieerd: “Wilmots is
nooit deprimusvandeklas
geweest.”
Vreemd.
DivockOrigiwasdemanvoor

op rechts,maarhijwerd tegen
Italië indeplaats vanRomelu

Lukaku inde
spits gedropt,

geheel tot zijn eigenverbazing.
Vreemd.
“KevinDeBruyne ismijnnummer 10”, zei hij.

Totde laatste oefenwedstrijdwel.DeBruyne
speeldedaarop rechts, omdatHazardnaarhet
middenkwam, enbegonookoprechts aanhet
toernooi. Tegen Italië liephet voorgeenmeter.
Vreemd, enal bij al ookniet.Het lijkt heel erg

opADHD-coaching,maardat is geenaanvaard-
bare redenwantdaarbestaanpilletjes voor.
Die reactie opdeopmerkingdatde Italianen 10

procentmeerhaddengelopen. “Als jeniet goed
kanvoetballen,moet jemeer lopen.” Jahallo, het
waswel0-2 voorde Italianen.Hadhij nunog
gezegddat jemet een3-5-2méérmoet lopen.En
weethij danniet dat allemoderne trainers voetbal
a running gamenoemen?
Vreemd.
Endandeopmerkingenvande spelers.

ThibautCourtois die vanhet veldgaat enzegtdat
België tactisch is overklast endat ooknogeens
herhaalt indemixedzoneenerbij zegt datde spe-
lers eensoverde tactiek zullenmoetenpraten.
“Eventueel ookmetde coach.”

MichyBatshuayi opdepers-
conferentie: “Neenerwasgeen
debriefingvandewedstrijd
tegen Italië. Ikweetnietwan-
neerdie is.Wellicht komtdie
nog.”
SimonMignolet opdepers-

conferentie: “Wij kennende
kwaliteitenvande Ieren.” Ja
maar, repliceert eengevatte
collega, kentMarcWilmotsdie
ook?EnMignolet die zijn lach
niet kanbedwingen.
Gisteren stond indekrant

datde spelershun inbreng
zoudenhebben inde tactiek.
@Ookgisteren sprakhij dat
tegenopdepersconferentie.
“Ikbenverantwoordelijk.”
Allemaal vreemd.

Niemandvermoedt inMarcWilmots een
MarceloBielsa, JoséMourinho, PepGuardiolaof
godbetert eenLouis vanGaal, ookgeenHein
VanhaezebrouckomhetBelgisch tehouden.
Niemandeist vanhemtactischehoogstandjes,
wanthetblijft interlandvoetbal,maarmaghet
ietsjemeer zijn?Maghet iets consequenter? Iets
doordachter?Kaner snellerworden ingegrepen
indewedstrijd alshetniet goed staat?
Oké,misschien ishij tactischgeenkraan, dat

washij ookniet als speler enwie in zijn staf zou
hemtactischkunnenbijsturen?Kanhij erdan ten
minste voor zorgendatde juistemannetjes opde
juisteplaats staan?Wewillenniet te veeleisend
zijn, ongeveer juist is ookal goed, zodatdiehun
plankunnen trekkenenzelf eventueel bijsturen.
En ten slotte: kanhij in godsnaamstoppenmet

zeurenoverhet gebrekaangrinta in zijnploeg?
AlsdevoetballerWilmots íéts opoverschothad,
danwel grinta.Maaralshij er al niet in slaagtdat
over tebrengenopzijn spelers, is enige verwonde-
ringenongerustheidgepermitteerd.

David Schiavone
Gazzetta World - La Gazzetta dello
Sport’s English website (Italië)
1 België, zij hebben aanvallers die te
sterk zijn voor Ierland.
2 Romelu Lukaku
3 Seamus Coleman
4 Thibaut Courtois heeft bewezen dat
hij een van de besten ter wereld is.
5Martin O’Neill heeft als trainer bij Celtic en
Leicester bewezen dat hij bescheiden teams
tot grote prestaties kan optillen.

Will Slattery
Irish Independent (Ierland)
1 België. De Rode Duivels waren
slecht tegen Italië, maar zij hebben te
veel goede spelers om twee keer op rij
te verliezen. Ierland maakte een
goede kans tegen Zweden maar zij
hebben het verprutst.
2 Shane Long. Heeft een goed seizoen achter
de rug bij Southampton in tegenstelling tot
Lukaku, die zwak presteerde bij Everton.
Lukaku miste ook geweldige kans tegen Italië.
3 Toby Alderweireld
4 Thibaut Courtois, een van de beste keepers
ter wereld.
5 -

Emmet Malone
Irish Times (Ierland)
1Misschien een gelijkspel. Het is moge-
lijk dat beide teams alles inzetten op hun
laatste wedstrijd.
2Normaal zou ik kiezen voor Romelu
Lukaku, maar als Ier kies ik voor Shane
Long, die het beste seizoen uit zijn carriere
achter de rug heeft.
3 Seamus Coleman
4 Thibaut Courtois, een van de besten ter
wereld.
5 Even afwachten. Een wedstrijd zegt niet
genoeg. Als Ierland doorgaat, en België –
met deze spelers – niet, dan ligt het ant-
woord voor de hand.

Rémi Dupré
Le Monde (Frankrijk)
1 België (3-1)
2 Kevin De Bruyne
3 Thomas Vermaelen
4 Thibaut Courtois
5Marc Wilmots

Laurent Favre
Le Temps (Zwitserland)
1 België wint met 2-0
2 Eden Hazard
3 John O’Shea
4 Thibaut Courtois
5Marc Wilmots

Bert Wagendorp
De Volkskrant (Nederland)
1 België (1-0). In Nederland weten we sinds 1988
dat je de eerste wedstrijd van het EK moet verlie-
zen, en dat je daarna met een buiten-
speldoelpunt van Ierland wint en kampi-
oen wordt.
2 Kevin De Bruyne. Kent als inwoner van
Manchester, waar veel Ieren wonen, de
Ierse speelstijl.
3 Jan Vertonghen. Is nog nooit door
een Ierse aanvaller gepasseerd.
4Courtois. Niks te doen, dus foutloos.
5Martin O’Neill. Een van de beste coaches van het
EK, dus zeker de beste in deze wedstrijd.

Martin Rafelt
Auteur van Vollgasfußball en blogger
(Duitsland)
1 België, maar het zal niet gemakkelijk
worden.
2 Romelu Lukaku
3 België moet op Jan Vertonghen
hopen. Hij wordt zeer belangrijk.
4 Thibaut Courtois
5Martin O’Neill

Niemand eist van
Wilmots tactische
hoogstandjes, maar
mag het ietsje meer
zijn? Kan hij er ten
minste voor zorgen

dat de juiste
mannetjes op de
juiste plaats staan?

‘Tactische besprekingen voormatch slecht voor prestaties’
“Geef voetballers voor de match de
tijd ommentaal tot rust te komen,
zodat ze optimaal kunnen preste-
ren.” Dat stellen sportwetenschap-
pers van de Universiteit Gent,
nadat ze samen met de University
of Technology van Sydney uit-
zochten wat de impact van men-
tale vermoeidheid is op het uithou-

dingsvermorgen en de voetbal-
vaardigheden van spelers. Voor
hun onderzoek moesten voetbal-
lers een taak uitvoeren die dertig
minuten hun volledige aandacht
vereiste. “Als ze daarna een uithou-
dingsproef deden, dan lagen hun
prestaties 15 procent lager dan
wanneer ze de taak niet moesten

uitvoeren”, legt professor Matthieu
Lenoir uit. Ook opvallend was
de prestatiedaling bij voetbalspeci-
fieke vaardigheden. Getrainde
spelers gaven meer onnauw-
keurige passen bij een dribbel-
en passtaak. Ze trapten de bal ook
minder hard en slordiger in het
doel en reageerden trager. ABELGAB

A

Stade Pierre Mauroy
Lille
55.000 zitjes
Ref: Damir Skomina

Stade de Lyon
59.000 zitjes
Ref: Pavel Královec

Roemenië Albanië

zondag 21 uur

Zwitserland Frankrijk

live op Eén

In poule A spelen gastland
Frankrijk en Zwitserland
zondag omgroepswinst.
OokAlbanië enRoemenië
hebben nog een kansje
omdoor te stoten.

Er is één zekerheid in groep
A: Frankrijk heeft zich na
twee zeges op twee wedstrij-
dengeplaatst voordeachtste
finales van het EK. Zij eindi-
gen sowieso bij de eerste
twee.

De Fransen maken in een
rechtstreeksduelmetZwitser-
land uit wie er de poulefase
afsluit als groepsleider. Les
Bleus hebben voldoende aan
een punt, de Zwitsersmoeten
winnen.
PaulPogba ligt inFrankrijk

wel onder vuur. Maar de
sterspeler ontkent dat hij een
obsceen gebaar maakte naar
deperstribune, nade2-0-zege
tegen Albanië. “Wat de inter-
pretatie ook mag zijn, ik wil

heel eerlijk zeggen dat ik die
gestenietgedaanhebendat ik
mij tegenover niemand wilde
revancheren.”Mogelijkkrijgen
Cabaye en Gignac een basis-
plaats bij Les Bleus.

Roemenië leeft op hoop
Ook Albanië (nul punten ) en
Roemenië (één punt) maken
nog kans om door te stoten
naar de achtste finales. De
Albanezen moeten winnen
om zich te kwalificeren,

Roemenië doet dat best ook.
De beslissingen vallen dus in
de twee rechtstreekse duels
van zondagavond.
“Het isdegrootstewedstrijd

uit mijn carrière”, zegt de
RoemeenGrigore. “Wezullen
ervoormoeten vechten, want
Albaniëheeftookeenkansom
doortegaan.Maarwijhebben
onslot ineigenhanden.Alswe
winnen, kwalificeren we ons.
Dat is dan ook het enigewaar
we aandenken.” AFDZB

Les Bleus strijden om groepswinst
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Wilmots
krijgt hulp
van spelers
Duivels overleggen met bondscoach over tactische
bijsturingen voor cruciale EK-match tegen Ierland
Meer dan ooit woeden er tactische
discussies in het kamp van deRodeDuivels.
Spelers praten onderling over oplossingen
voor het ontwrichten van Ierland en
Zweden en bespreken diemetMarc
Wilmots. Vraag is: wat doet de bondscoach
straksmet alle input?

Alsof ze het afgesproken hadden. Eerst kwam
JanVertonghen indeperstent vertellenhoezeer
de groep gebrand is op revanche, een halfuur
later zei Toby Alderweireld dat de wil om iets
recht te zetten “zeer groot” is en tussendoorhad
Jordan Lukaku al aangegeven dat spelers als
Vermaelen enWitsel er de voorbije dagen voor
gezorgdhebbendatde focus verlegd is.DeRode
Duivels hebben zich duidelijk herpakt en
zijn gebrandomtegen Ierlandhet blazoenop te
poetsen.
In zoverre zelfs dat zemeer danooitmeepra-

ten enmeedenken over tactiek en opstellingen.
Woensdagavond riepdebondscoachal kort een
aantal zwaargewichten samen en de voorbije
dagen op training lieten sommigen hem duide-
lijk verstaanwat zevanbepaaldekeuzes vinden.

Koppige bondscoach
Er is al vaakgezegddatdezegroepeenhoogzelf-
corrigerend karakter heeft en dat lijkt er nu ook
uit te komen. Ze zien de bondscoach bovendien
koortsachtigzoekennaarde juistepionnenende
invulling van zijn systeem, maar merken dat hij
twijfelt. Heel hard twijfelt.
“Zo hou ik ze scherp”, zegt Wilmots. In zijn

groepwekthetvooralergernisop.Heeftdecoach
deze keer wél een oplossing? Gisteren begon de
coachineenbasisopstellingdiehijvervolgensnog
twee keer omgooide. Achteraan hakte hij al een
knoopdooroprechtsback,vooraanzoekthijnog.
Zowel gisteren als woensdag probeerde hij daar
verschillendecomposities.Eenmentaal spelletje
met zijn groep? Of pure vertwijfeling? De coach
hintopheteerste, eenaantal sterkhoudersvreest
het laatste.
Iedereen iswel bereid ommee te zoekennaar

oplossingen.AndersdaninBrazilië ,waar tactiek
vooral besprokenwerdmetKompany enWitsel,

lijktdebondscoachdedeurnuookvooranderen
watmeer op een kier te zetten. Al vragen ze zich
af inhoeverrehijhunraadzalopvolgen.Decoach
heeft inzijngroepdenaameenkoppigaardtezijn.
Wilmots bereidt zich alvast voor doornaar de

matchen Ierland-Zweden en Nederland-Ierland
te kijken. En in tegenstelling tot na de oefenmat-
chen,waardeDuivels ookalmakkelijk doelpun-
tenslikten, iserdezekeerwélgepraatoverwater
organisatorisch beter kan.

Afspraken bij mandekking
Alderweireldbevestigdedat: “Uiteindelijk zijner
bepaalde situatieswaarhet elftal niet goed staat.
Wezijndaaroveraanhetpraten.Bepaaldedetails
moeten beter.” Het gaat dan vooral over de
mandekking achteraan en op het middenveld.
Wilmotshoudtdaaraanvast–koppig,weetunog
–maar veel van zijn spelers zijn het gewoon om
inzone tespelen.Endusmoetenergoedeafspra-
ken gemaaktworden. De voorbije dagen is daar-
over gepraat. Tot in het detail, zelfs.
Alderweireld opnieuw: “Wanneer dek je door

als jemanopmanstaat?Hoevervolg jedieman?
En aan wie laat je je man als je niet meer volgt?
Het is belangrijk dat we daarover praten, want
Ierlandspeelt straksmet tweespitseneneenmid-
denveld dat breed staat.”
Ook de spits van de Ieren, Shane Long, werd

onderling al geanalyseerd. Dat bevestigt
Vertonghen: “Shane Long is een van de beste
spitsen in de Premier League. Hij is snel, komt
goed in de bal en heeft een prima kopspel.” De
spelers lijkenvastberadenomdezekeerniksaan
het toevaloverte laten. Ishuncoachhendezekeer
wél vannut? �JBG⇧

Hunnen van
over het water

vindt het vast niet erg
dat we een dagje Rode
Duivels skippen? U zult
de komende drie dagen
niks anders lezen of
horen of zien. Uwiltmis-
schien ook niet weten
dat ik van hotel ben ver-
anderd omdat het vast

tapijt in de kamer naar urine
stonk en de hotelbaas daarmaar
niks aanwilde doen. Ik schrijf
het toch, omdat er af en toe kri-
tiek is op booking.com.Welnu,
dat hebben ze goed geregeld
voormij want er was een vooraf-
name opmijn creditcard en de
hotelbaas deedmoeilijk. Hulde

aan Clara van de telefoon. Ik zit
nu aan de andere kant van de
rocade,maar in eenMercure.
Ook geen paleis, maar ça va,
quoi.
Waar het veelminder ça va

mee gaat, is dat Euro 2016. 323
voetbalfans zijn ondervraagd
sinds het begin van Euro 2016.

196 voetbalfans zijn opgepakt
sinds het begin van Euro 2016.
Acht voetbalfans zijn al opgeslo-
ten in de gevangenis sinds het
begin van Euro 2016 en drie kre-
gen een gevangenisstrafmet uit-
stel. 43 Russische voetbalfans
zijn gisterennamiddag voor de
rechter verschenen inMarseille.
Twintig Russische voetbalfans
worden over de grens gezet en
zitten in afwachting ergens in
een gesloten centrum,wellicht
tussen afgewezen asielzoekers.
Maar het allerallerergste,

meest absurde en apocalypti-
sche nieuws kwam toch uit Lens:
daarwaren gisteren de scholen
dicht omdat Engeland er tegen
Walesmoest voetballen. Laat het
even bezinken en lees het dan
nog eens: de kinderen kregen
geen les, de oudersmoesten een
oplossing zoeken of zelf thuis
blijven, omdat in hun stad een
voetbalwedstrijd werd gespeeld.
Jammer genoeg eenwedstrijd
tussen een stel randdebielen en
hun achtergestelde, ook al niet te

best opgevoede buren: Engeland
tegenWales.
Als Euro 2016 en de aan-

staande brexit het proces kun-
nen versnellen om van die
archaïsche home nations af te
geraken, dan heeft het toernooi
toch iets goeds opgeleverd. Het is
belachelijk dat Groot-Brittannië
als één land optreedt in alle
grote sporten en competities,
maar in het voetbal (en in het
rugby) als Engeland, Schotland,
Wales enNoord-Ierland.
Schotland is er niet bij want te
zwak,Wales zat bij ons in de
zwakke groep enNoord-Ierland
stelt niks voor. Als de Britten uit
de EU stappen, zou dat een eer-
stemooie straf zijn: voortaan is
het Great Britain of het is thuis
blijven. Dan komt er bij het vol-
gend kampioenschapmaar één
bendeHunnen van over het
water en dat zal al heel wat over-
zichtelijker zijn.
Het blijft verbazen hoe een

maatschappij zo verslingerd kan
geraken aan een oneerlijk amu-

sementwaarbij een significant
deel van de consument zich ook
nog eens schofterig gedraagt.
Het voetbalmag zichweer eens
bezinnen over zijnmaatschap-
pelijke kosten en de druk die zo’n
toernooi legt op het organise-
rend land en het deel van de
bevolking dat geen boodschap
heeft aan voetbal.
Dat geldt ook voor de

Olympische Spelen straks, alleen
heb ik daar nog nooitmeege-
maakt dat de fans vanMichael
Phelps op het gezicht willen
slaan van de fans van Chad
le Clos. Neen, die staan gewoon
naast elkaar te juichen of te
treuren.

Nieuwe spelregels
Dit is het EKwaarin veel vanwat
fout kan gaan in voetbal ook fout
gaat. Zoals het hooliganisme dat
gewoon sluimerde en nooit weg
was,maar ook de amusements-
waarde of het gebrek daaraan.
Veel strijd ja,maar veel soeps?
Neen. België-Italië waswellicht

De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

DeMorgen.VRIJDAG 17/06/201620

FRANKRIJK2 16

U

G Bondscoach
Marc Wilmots
loopt naar het
trainingsveld
in Bordeaux.
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‘Er zijn situaties waar het elftal
niet goed staat. Wanneer

dek je door als je man opman
staat? Hoe ver volg je die man?’

TOBY ALDERWEIRELD

Tegen de Ieren weet Ver-

tonghenwatermoetgebeuren.

“We zullen tegen een laag blok

staanentegengastendieblijven

lopen.Wijmoetendatontgren-

delenmet snel en vooral agres-

sief voetbal.”

Elftal wakker schudden
Deploeg lijkt doordrongenvan

het feitdathet tegenIerlandvan

bij de aftrap scherpermoet. Zo

niet, dan wil Vertonghen zijn

best doen om iedereen tijdens

de match wakker te schudden.

Zoalshij tegendeItalianendeed

door iets voor het uur een bal

hard weg te trappen en de lon-

gen uit zijn lijf te schreeuwen.

“Ik probeerde iedereen daar

scherp te krijgen”, bekende hij.

“Ikprobeerde iets indeploeg te

krijgen. Dat agressieve, dat

opportunistische.”

Wilmots kan op beide oren

slapen.Zijn linksbackstartmor-

genmet hetmes tussen de tan-

denenverwachtvanzijnploeg-

maats hetzelfde. Doen ze het

niet,danzalhij ‘iets’doenomer

hen aan te herinneren. �JBG⇧

oxisch: dat isde relatie tus-

sen Hazard en De Bruyne.

Beidenkunnennietonaar-

dig tegen een bal trappen,

maaralszeophetzelfdeter-

rein en in de dezelfde ploeg

staan, is het het verhaal van de

lamme die de blinde de straat

overwil helpen.Luktniet.Mijn

idee: stop daar eens mee.

Deschamps houdt Pogba ook

weleens opde bank.

Tegeneenploegvanoverhet

waterzou ikdanookmijnelftal

bouwenrondKevinDeBruyne,

ennietalleenomdathijmeerop

prinsHarry lijkt danEden.

Het probleemvande rechts-

achter lost Meunier op. Wil in

hetbuitenlandgaanvoetballen,

heeftnogalzijnhaarenkanver-

snellen. Centraal: Tottenham.

Vermaelen,opéénnabesteBelg

tegen de Italianen, kan ook uit

de voeten op links.

Witsel,deNilfiskdernatie, is

onopvallenduitstekendvoorde

verdediging.Wasdezeweeknet

éénjaargetrouwd,dusheeft iets

te vieren.Heeftnaarhet schijnt

in de aanloop van de match al

zijn voortanden laten trekken

om meer te lijken op Nobby

Stiles, verdediger van wereld-

kampioenEngelandin1966, die

omzich teamuserenopde trai-

ning boomstronken tackelde.

4-3-3
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Het Elleboogje en
Nobby Stiles erin

De Rooie Duivel met de

meeste swag is de onverstoor-

bare Antwerpse parel Jos

Dembélé. Balvaster dan een

familiepak Pritt, tegelijk kus-

handjes en gouden passes uit-

delendalsofhetnietskost enbij

tijd en wijle er eentje vanuit

stand inknallend: zo speelt hij

bij Tottenham. Nu nog bij ons

enwe zijn er.

Naast hem de op twee na

beste Belg van tegen Italië:

Marouane ‘Het Elleboogje’.

Zwalptals eeneend,krasselt als

eenkraai,maarweegtmeerop

een verdediging dan een vork-

heftruck en heeft bij de

Belgische ploeg nog nooit ont-

goocheld.

Op links Carrasco, ballet-

danser op Adidassen, die zich

dankzij Simeone bij Atlético

ontwikkeldheeft tot een fantas-

tische complete voetballer die

mee verdedigt en dan nog

genoegpoeierheeft omvoorde

goal op te duiken. Van die jon-

gen gaan we nog veel horen.

Leuke vrouw, ook.

In de spits maakt Divock

Origi,hethuppelendehertje, de

tegenstandzogekals eendeur.

Na 80 minuten komt beton-

molen Romelu Lukaku hem

vervangen enblaft er nog twee

in.

Tot zaterdag, België-Ierland, geeft
een prominente voetballiefhebber
zijn of haar ideale opstelling.

Mark Coenen is opleidingshoofd
journalistiek aan de Hogeschool PXL
in Hasselt en columnist bij De Morgen.

De toogbondscoach

demeest aantrekkelijkewed-

strijd van het toernooi. Er werd

twee keer gescoord. Er vielen al

driemonsterscores te noteren op

dit toernooi: drie wedstrijden

waarin zowaar drie doelpunten

werden gescoord.

We draaien halfweg de

groepsfase aan een gemiddelde

van ruim onder de twee doel-

punten, terwijl bij de vier vorige

Europese kampioenschappen

het gemiddelde altijd rond 2,5 tot

2,75 doelpunten perwedstrijd

lag. Erwordt niet gescoord

omdat er geen zwakke teams

meer zijn, luidt de boutade.

Natuurlijk zijn er nog zwakke

teams,maar er zijn geen teams

meer die geen negentigminuten

meer kunnen lopen en er hun

kop niet voor leggen.

Zwakke teams zijn vandaag

teams die alleenmaar kunnen

lopen en verdedigen en geen

ademoverhouden omaan te

aanvallen. In het Frankrijk van

Euro 2016 – frisse temperaturen

en af en toe regen – zijn die

bovendien in het voordeel. In

warmweer had IJsland nooit

gelijk gespeeld tegen Portugal

en hadAlbanië het niet zo lang

uitgehouden tegen Frankrijk en

misschien hadden de Italianen

tegen de RodeDuivels dan ook

geen 119,702 kilometer gelopen,

het toernooirecord tot nog toe.

Er zal de komende tien jaar

ietsmoeten veranderen aan de

regels. Er zijn geen teamsmeer

die je alleenmet een surplus aan

techniek en klasse op een hoopje

speelt. Iedereen staat georgani-

seerd. Iedereen vanReykjavik tot

Tirana is op en top voorbereid.

Iedereen heeft geleerd om alles

uit dewedstrijd te halen. Niet

iedereen is bekommerd omook

iets in dewedstrijd te stoppen en

rekent op die ene uitschieter,

zoals IJsland tegen Portugal.

Om voetbal eerlijker te

maken, zal hetmoeten streven

naarmeer goals en daartoe

dringen volgendemaatregelen

zich op:

D drastisch: weg met het buiten-

spel (jawel, Jan Mulder heeft

gelijk),

D minder drastisch: de ver-

plichting om twee man op de

aanvalshelft te houden,

Dmakkelijk in te voeren: een

categorie opzettelijke fouten

tegen het spel in het leven

roepen en optellen zoals in

het basketbal; drie keer spel-

bederf op eigen helft = straf-

schop.

Het was godgeklaagd

hoe de Italianen bij elke

gevaarlijke uitbraak

van de Belgen aan een

speler gingen hangen.

Ze kregen drie keer

geel, maarwel telkens

voor een andere speler,

zo link zijn ze dan ook

nog.

Ten slotte zou ik in

een ideale voetbalwe-

reld ook een verbodwil-

len invoeren op kinderen

van hanenkamspelers die

ook een hanenkammetje

hebben, zoals die kleine van

Payet. En een beperking op

tattoos: nietmeer dan twee

vierkantemeter per lichaam.

Het is belachelijk dat Groot-Brittannië
als één land optreedt in alle grote sporten

en competities, maar in het voetbal
als Engeland, Schotland,Wales

en Noord-Ierland

D In
de tribune

zagen Ludivine
en Payet junior,

met hanenkam
zoals zijn vader,

hoe Dimitri Payet
Frankrijk aan de
zege hielp tegen
Albanië. © EPA
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Vertonghen: ‘Snel en agressief spelen’
De bondscoachmag dan
beweren dat zijn spelers
brave schooljongens zijn,
JanVertonghen heeft wel
gif in zijn bloed. Hij roert
de oorlogstrom. ‘Tegen
de Ierenmoetenwij even
sluw zijn als de Italianen.’

Er was een tijd waarin Jan

Vertonghen vergeleken werd

metRenéVandereycken.Goede

voetballer,maarmet een vilein

kantje.Vertonghenhadwatvan

hemweg, toendeverdediger in

2008 zijn eerste matchen voor

de Rode Duivels speelde.

Vertonghen beaamde dat. “Ik

ben een emotionele voetballer.

Ik vind zulke spelers zelf irri-

tant,maar ikflirt somsookmet

de limieten.Dat scherperandje

heb ik altijd al gehad.”

We moesten daar spontaan

aandenkentoenhij tweeweken

geleden een Noorse speler

secondelang,vingertjegeheven,

delesspelde.Debalroldebuiten

en ‘Sterke Jan’ begon aan zijn

toneel.TerwijlDeBruynedebal

klaarlegde voor de hoekschop,

zocht hij de confrontatie met

eenspelerdienaarzijnmening

iets te veel praatjes verkocht.

Zelfsnadespelfaseginghetnog

evendoor.

Tegen Italië was het op een

bepaaldmomentweer vandat,

ergens rond demiddenlijnmet

Chiellini. Hij ergerde zich rot

aan hun gedrag en de professi-

onele foutjes die ze maakten.

Zozeer zelfs dat hij geel pakte

toenhijdaar tegendevierderef

overgingzaniken. Maartegelijk

bewonderde hij het ook.

Professionele fout
“Die Italianen zijn sluw”,

bekendehij. “Zebespelenderef

op de juiste manier. Neem nu

Eder en Bonucci, die pakken

nuttigegelekaartenenremmen

het spel af. Die Italianen zijn

allemaal supervriendelijke

gasten voor en na de match.

Maar op het veld zijn ze

enorm…professioneel.”

Het woordje ‘professioneel’

dekt vele ladingen. In het geval

van Vertonghen staat het voor

jennen, voor verdedigen op de

limieten en voor sluw de ref

voor jou zien te winnen. Bij

Tottenhamdeedhijdatdevoor-

bije jarenaleenpaarkeermees-

terlijk. Zozeer zelfs dat José

Mourinho er zich danig in

opwond. “Wat een valsspeler!”,

foeterdehij.Als je eenmeester-

agitator als Mourinho zélf op

zijn paard krijgt, heb je enorm

veel gif in het bloed.

Net daar waar de bonds-

coach om vraagt. “Ik begrijp

hem wel, maar ik voel me zelf

nietaangesproken.Velenonder

onszijnzekerniet tebraaf,maar

wemoetenhetmisschien slim-

mer aanpakken.”

D Jan Vertonghen (l.) maakt zich
klaar voor een korte trainings-
sessie. Dries Mertens, Thomas
Vermaelen en Toby Alderweireld
volgen in zijn spoor. © AFP

‘We zijn niet
te braaf, maar we
moetenmisschien
slimmer spelen’

JAN VERTONGHEN

Daniel Sturridge beslist
burenduel Engeland-Wales D 22

Shane Long, spits en
Iers zangwonder D 22


