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Het niet geheel ondenkbare is gebeurd.
Wales, nummer 26 op de FIFA-ranking,
heeft de RodeDuivels uit Euro 2016
geknikkerd. Eens temeer heeft het surplus
aan Belgisch talent niet gerendeerd omdat
het niet wist wat te doen aan de bal en ook
nog eens stuntelig verdedigde. Tijd om
afscheid te nemen van deman die demeest
succesvolle bondscoach ooit werd, ondanks
zichzelf.

Aande Promenade des Belges, de gezondheids-
wandeling van de Rode Duivels langs Europese
tweederangsnaties is inLille, amper 12kilometer
voorbij de grens en ook een beetje Vlaanderen,
eenabrupt eindegekomen.Walesdeedzijn repu-
tatiealleeeraan,daarbijwelgeholpendoorblun-
ders in de (jonge) verdediging van de Rode
Duivels en een ontstellend gebrek aan spelpa-
tronen.
Nadat België op 1-0 was

gekomen en dewedstrijd in
zijn greep had, plooide het
terug en gaf het al snel een
gelijkmaker weg. In de
tweede helft volgde nog een
geschenkenkortvoorafflui-
ten gaf de ingekomen Sam
Vokes het nekschot.
Twee landen, twee inste-

ken. Voor Wales, dat voor de wedstrijd al kon
bogen op een geslaagd Euro 2016, was dit hun
belangrijkste voetbalwedstrijd ooit. Voor België
washethooguitnogmaareenseenwedstrijddie
niet mocht worden verloren. De Belgische start
was er een uit de duizend, Wales zag sterretjes.
DeBelgischevoorhoedefladderde,maarhetwas
Nainggolan die al na veertien minuten met een
heerlijke knal in dewinkelhaak het rode stadion
(Wales inhet roodendeBelgenook, dat konniet
missen) in vuur en vlamzette.

Onervaren defensie
De twee doelpunten vanWales kon-

den misschien nog op rekening
vandeonervarenverdediging
worden geschreven, maar
niet het spel van de eerste
helft. Wilmots had op de
laatste training Jan
Vertonghenzienwegvallen.
Laurent Ciman, Jason
Denayer of Christian Kaba-
sele – gisteren nog verkast
naarWatford –waren zijn drie
opties. Wilmots mag dan

geentactischgeniezijn,
wat gisteren weer

eens werd

bewezen, hij heeft ballen voor twee: dus koos hij
voor de jongste optie, Denayer. Het was niet
bepaaldeengok,wantde jongenstondbijhetver-
lies inWales vorig jaar ook al centraal in de ver-
dedigingenspeeldedaareendegelijkepartij,maar
miste dit jaar wel compleet zijn optreden in de
voorbereidende interlands.
Deverdedigingwasgemiddeld23 jaar,deploeg

op het veld 24,7. Jason Denayer trok nog min of
meer zijn streng in het begin, maar Jordan
Lukaku, op links de logische vervanger voor
Vertonghen,wasmindergelukkig.Hijgingophet
halfuur op een corner onder de bal door, waar-
door AshleyWilliams van dichtbij Courtois kon
vloeren.Eerderalhadhij tweekeergehaptenwas
hij telkens in dewind gezet.
Vooraan was de keuze gevallen op Yannick

Carrasco, die tegen Hongarije goed was ingeko-
menvoordemindergoedgestarteDriesMertens.
Het grootste vraagteken bij België was evenwel
Eden Hazard, de kleine prins van Lille. Het

gerucht deed de ronde dat
hij wel degelijk een verve-
lende blessure heeft aan de
dij endathijnadewedstrijd
tegen Hongarije niet meer
heeft getraind. Zou zijn bil
een zware wedstrijd aan-
kunnen? En hoe zouden de
niet altijd zachtaardige
Welshe verdedigers hem
aanpakken?Erleekniksaan

dehand,behalvedathijuitdewedstrijdverdween
nahet Belgische doelpunt.
Verbazingwekkendhoezo’nploegvansterren

ineens besluit om terug te plooien en de
Welshmente latenkomen.Wijkunnenookcoun-
teren, hadWilmots gezegd. Dat klopt, maar we
kunnen niet goed verdedigen. De Rode Duivels
blevenmaar inzakkenendeRodeDrakenbegon-
nen zowaar te voetballen. Altijd weer vonden ze
de vrije man. Aaron Ramsey liep slim tussen de
lijnen en vond niemand die hem opving. Gareth
Bale kreeg ruimte en kon dreigen en na goed 25
minuten kwamBelgië er nietmeer uit. Vanhoge
druk was geen sprake meer voor de rest van de
wedstrijd. Zelfs in balverlies wisten de Rode
Duivelsnietwataantevangentegenmatigevoet-
ballersdiewelals teamopereren,eenontstellende
vaststelling.

AdieuWilmots?
Wales ís een lastige klant – België won de laatste
keer vanWales in september 2012 –maar inzak-
ken was toch de slechtste optie. “We denken dat
we weten hoe we hun massive talent moeten
opvangen”, had deWelshe coach Chris Coleman
gezegd.Hetwasgeenbluf,hetwaseenvaststelling
enhij kreeg gelijk.
Welnu,hailWalesvoordemoeddiezetoonden

methunbeperktemiddelen. Indebeginfasegooi-
denzezichmetallemiddelenvoordeschotenvan
de Belgen en daar putten ze moed uit. Het doel-
puntbrachthenniet vandewijs enzedomineer-
den uiteindelijk de eerste helft op balbezit en op
schoten in het doelkader.Wales godbetert.
In de tweede helft brachtWilmotsMarouane
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De Premier League kleurt
steedsmeer zwart-geel-
rood. Nu trekt ook
ChristianKabasele (25)
vanGenk naar Engeland,
ondanks interesse van
Porto. DeDuivel tekent
voor vijf jaar bijWatford.

Ei zo na speelde Christian
Kabasele in Portugal.
Topclub FC Porto zag in de
Congolese Belg de ideale
pion om zijn verdediging te
versterken. De Portugezen,
met Luciano D’Onofrio als
tussenpersoon, voerden de
afgelopen dagen de forcing,
maar slaagden niet in hun
opzet. Kabasele zelf gaf
immersdevoorkeuraaneen
overstap naar de Premier
League, zekernagesprekken
metcollega-RodeDuivelsdie
over het Kanaal actief zijn.
En zo werd het Watford,

vorig seizoendertiende inde

Engelse hoogste klasse. De
middenmoter weet heel
goed wat het in huis haalt:
Watford zag Kabasele de
voorbijemaanden ongeveer
twintig keer live aan het
werk bij Racing Genk.
Kabasele’s EK-selec-

tie was voor Watford
alleenmaar eenbeves-
tigingvanzijnkwalitei-
ten. Vandaar ook dat
het bereidwasom8mil-
joen euro op tafel te leg-
gen. Een transfersom die
zelfs nog kan oplopen tot
10miljoeneuro.Genkmaakt
zo een mooie winst op een
speler die het in 2014 trans-
fervrij overnam van Eupen.
Kabasele heeft een over-

eenkomstmetWatford over
eencontract voorvijf seizoe-
nen. In Engeland, waar hij
een ploegmaat van Obbi
Oulare (ex-Club Brugge)
wordt, wil hij de lijn van in
Limburg doortrekken. Bij
Genk was Kabasele uitge-
groeid tot viceaanvoerder –
in de kleedkamer stond hij

bekendals leider.Het afgelo-
pen seizoen miste de kei-
hardeverdediger, dieboven-
dien over goeie voeten
beschikt, als enigeveldspeler
geen minuut in de competi-
tie.
Het hoeft dan ook niet te

verbazen dat Genk snel op
zoekgaatnaar eenwaardige
vervanger. Jérémy Taravel
(29) van Dinamo Zagreb
werd eerder genoemd. Hij
werkte bij Sporting Lokeren
al onder Peter Maes en
beantwoordtperfect aanhet
profiel: een fysiek sterke jon-
gendiepolyvalent is enerva-
ring heeft. Taravel ligt wel
nog twee jaarondercontract
in Kroatië.

Watfordwil ook Ndidi
Alshet vanWatfordafhangt,
moet Genk ook Wilfred
Ndidi (19) vervangen.
Engelsebronnenmeldendat
coach Walter Mazzarri zijn
oog heeft laten vallen op de
Nigeriaanse centrale mid-
denvelder met de enorme
motor. Ook in Duitsland
genietNdidi veel belangstel-
ling,maar Racing Genk ver-
zet zich tegen een vertrek.
Ook afgelopen winter

deeddeclubdat al. Toen liep
er een bod van 6 miljoen
euro van Hamburg SV bin-
nen indeCristalArena,maar
Genk liet Ndidi niet gaan.
Integendeel, het legde hem
aanverbeterdevoorwaarden
vast tot 2020. Daardoor
hebben de Limburgers nu
een uitstekende onder-
handelingspositie inhanden.
�PJC/NP/KDZ⌦

Kabasele trekt
naarWatford

Belgische
Elk nadeel heeft een voordeel,

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

Fellaini in voor Carrasco, ongetwijfeld om con-
trole te krijgen over het middenveld. Maar
waarom niet Moussa Dembélé? De Bruyne ging
op rechts spelen. Het moet gezegd: de wissel
werkteaanvankelijk.Fellaini recupereerdealsnel
drie ballen, Eden Hazard was ineens weer aan-
speelbaar. En toen deed Hal Robson-Kanu iets
wat hij nooit meer zal kunnen. Hij draaide zich
simpelvrijvantweeverdedigers, indekleineback-

L Christian Kabasele op
training met de Rode

Duivels. Zijn EK-selectie
was voor Watford
de bevestiging van
zijn kwaliteiten.
© REUTERS

Racing Genk nam
Kabasele in 2014
transfervrij over

van Eupen.
Nu legtWatford
8miljoen euro
op tafel voor
de verdediger

Wales 3

België 1

30’ Williams, 55’ Robson-Kanu, 85’ Vokes

13’ Nainggolan

Topscorer
A.Griezmann(Fra)
G. Bale (Wal)
A.Morata (Spa)

C. Ronaldo (Por)
D. Payet (Fra)
J. Blaszczykowski (Pol)
I. Perisic (Kro)
M.Gómez (Dui)
G. Pellè (Ita)
B. Stancu (Roe)
R. Lukaku (Bel)
R. Brady (Ier)
B. Dzsudzsak (Hon)
Nani (Por)
R. Nainggolan
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ook de onverwachte uitschakeling tegen Wales op Euro 2016

overhetveldrennen,dan isdatmeegenomen.Na
het laatste fluitsignaal weerklonk ‘Viva la Vida’
van Coldplay. Met dat ene zinnetje: “And I disco-
vered thatmycastles stand.Uponpillarsof saltand
pillarsof sand.”DeRodeDuivels,het zandkasteel
vanWilmots,vertrappelddoorWales,hoebestaat
het. Jammer dat hij geen Engels verstaat, maar
iemandzalhethemvastweluitleggendathet tijd
is omop te krassen.
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lijnnotabene,en fusilleerdeeenrazendeThibaut
Courtois van dichtbij.
Wilmots bracht Dries Mertens voor Jordan

Lukakumet nog een kwartier te spelen. Fellaini
gingvoorinbeukenenookdat leverdegevaarop,
maar Romelu Lukaku stond nooit op de juiste
plaats of kwam niet voor zijn man. Michy
Batshuayi kwam hem vervangen. De ergernis
namtoe.Ophet veldbij de spelers die elkaarniet

vondenendeWelshmennuechtvervelendbegon-
nen te vinden, en ook op de tribune waar de
onmacht van de nationale elf af en toe met een
fluitconcertwerd bedacht.
De natte avond die zo mooi was begonnen voor
de Belgen in het Grand Stade van Lille eindigde
in een nachtmerrie. Maar zoals hierboven ver-
meld,alsditheteinde isvanMarcWilmotsenhet
eindevanRodeDuivelsdiealskippenzonderkop

Löwheeft huiswerk klaar voor Italië
“We hebben geen Italiaans
trauma.” Door het zo expli-
ciet tebenadrukken,geeftde
Duitse bondscoach Joachim
Löw aan hoe gevoelig een duel
tegenhunzwartebeestwel ligt.
Want in acht vorige onderlinge
duels op grote toernooien ver-
loor de Mannschaft vier keer
tegen Italië en speelde het vier
keer gelijk, laatst in de halve

finaleophetEK2012. “In2012
ging mijn plan niet op en
daarbenikverantwoordelijk
voor”, zo blikte Löw deze

week terug. “Maar die lessen
hielpenmeomlaterdeWK-titel
tewinnen.”
Zeker met meester-tacticus

AntonioConteals tegenstander
wil Löw vanavond op het
schaakbordnietonderdoen.Hij

trainde op twee varianten:
het 4-2-3-1-systeem waarmee
Duitsland in de achtste finale
Slowakije inblikte en een sys-
teem met drie verdedigers en
tweeflankspelers. “Tegen Italië
mag je niet zomaar blind ren-
nen”, beseft ookBoateng.
OokConteweetwaarvoorhij

staat: “We spelen nu tegen het
beste teamvanhet EK.” �BF⌅

Als dit het einde is vanWilmots
en vanDuivels die als kippen
zonder kopover het veld

rennen, is datmeegenomen

A Fellaini (l.),
Nainggolan
en Denayer
(r.) druipen
teleurgesteld
af na de
kwartfinale in
Lille. © BELGA

A Vrouwenmagneet
Graziano Pellè begon
als ballroomdanser en
is nu eerste spits bij Italië.

‘Een playboy? Ik weet het niet. Ik leef als
een sjeik, zonder dat ik er een ben.
Ik probeer het maximum uit mijn leven te halen’

Zogezegd



riewekennaeenrampzaligebeslissing– toenal
fel bekritiseerddoordemedia–krijgtMarc
Wilmots eenboemerangvol terug inzijngezicht.
Doorde schorsingvanThomasVermaelenennu
ooknogeensdezwareenkelblessure vanJanVer-
tonghen, speelt debondscoachvanavondnoodge-
dwongenmetdemeestonervarenenonuitgege-
vendefensie indevier jaardathij aandemacht is.
Endat allemaalomdathij zonodigNicolas
Lombaerts als reserveopde lijstmoest zetten.
HetuitvallenvanVertonghen isbrutepech

voordeRodeDuivels,maarookvoorWilmots, die
eindelijkde rust terug inde (pers)tenthadgekre-
gen.Hoehij de transferperikelenvanThomas
Meunier enMichyBatshuayimanagede–de spe-
lersmochtendevrijagemetPSGenChelsea ineen
relatieomzetten– leverde tegenwindopuit con-
servatievehoek,maar leek tocheerderopmodern
peoplemanagement: iets toegevenenmeer terug-
krijgen.
Het alternatiefwas twee spelers indegroepdie

ermethunhoofdnietmeerbijwaren.Het is de
realiteit vanhet voetbal inde21ste eeuw:de club-
carrièreprimeert altijd opdenationaleploeg.

Zwarte beest
Deoplossingvoordevervangingvan
Vertonghen ligt voordehand: JordanLukaku
komtop links indeploeg.Hij is snellermaar
minder ervaren.Opdeplaats vanThomas
Vermaelenkomt JasonDenayerofLaurent

Ciman te staan.Wellichtwordthet
Ciman.Nogeenvoorspelling: van-
avondspeeltMichyBatshuayi.
Misschienniet vandeeerste
minuut,maarhij valt zeker
in. Enhij zal beslissend
zijn. EnMarcWilmots
zal lof krijgen.
Misschien.
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David Schiavone
Gazetta World -
La Gazzetta
dello Sport’s
English website
Italië
De overwinning
van België tegen
Hongarije mas-
keerde wel dat
het een moeilijke wed-
strijd was voor de Rode
Duivels. Tegen Wales zal
het echt niet makkelijker
worden: de ploeg heeft
een goed georgani-
seerde defensie en zal

vooral willen
counteren. Wales
heeft in de per-
soon van Gareth
Bale ook een
geweldige troef-
kaart in handen.
Hij kan de wed-
strijd in een

begenadigd moment
beslissen. Toch is mijn
conclusie dat België,
dankzij de snelle aanval-
lers en de technische
kwaliteiten van de ploeg,
de wedstrijd zal winnen.

Glenn Moore
The Independent
Engeland
België zou moeten
winnen omdat het
in de meeste gele-
dingen de beste
spelers heeft. Wales
heeft dan weer een
team dat een hechter
blok is dan het Belgische en
bovendien zal Gareth Bale
de beste speler op het veld
zijn. Wales zal ook net zo
defensief spelen als Italië en

die Italiaanse aanpak
brak de Belgen zuur
op. Uit die wedstrijd
zullen de Belgen
ook de nodige
lessen getrokken
hebben. Zeventig
procent kans dat
de Belgen zullen

winnen, maar dan moeten
ze wel op hun topniveau
spelen en niet aan de
verwachtingen ten onder
gaan zoals de Engelsen.

Barbara
Barend
Helden Magazine
Nederland
België wint. Het is
Gareth Bale tegen
de rest van de
wereld en Toby
Alderweireld speelt
geweldig voor de Belgen.
Hij wordt de onver-
wachte uitblinker.

Johan
Wall
Expressen Zweden
België wint. Wilmots
heeft veel meer kwali-
teit in zijn ploeg, maar
de Rode Duivels moe-
ten Wales wel tot aan-
vallen kunnen verleiden.
Wales kan zeer goed coun-
teren en als ze de kans krij-
gen, zullen ze naar dit
wapen grijpen.

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

Voorbeschouwing. TegenWales vindt

Wilmots
Het eerste Europees examen was
tegen Italië: dikke buis. Daarna
volgden onderscheidingen tegen
Ierland en Hongarije, met tussenin
gedelibereerd tegen Zweden.
Wales is voor de Rode Duivels het
vierde geschenk op rij. De grote
talenten moeten het nu maar eens
halen van de grote harten.

De bondscoachweet pas
dezemorgenwie hij straks
centraal achterin naast
Alderweireld posteert:
Ciman of Denayer. Jong
geweld of hetmetier van
de ancien. ‘Geefme nog
een nacht.’

“Ik zal jullie haarfijn uitleggen
wat er is gebeurd met Jan”,
opendeMarcWilmotszijn laat-
ste persconferentie voor de
wedstrijd tegenWales. “Ikwilde
net mijn fluit bovenhalen om
een eind te maken aan de trai-
ningvandezemorgen, toenJan,

zonder iemand indebuurt, een
bal wilde controleren met zijn
rechtervoet endaarbij vol door
zijn linkerenkel ging.
“Jan isonderzocht inhet zie-

kenhuis inLilleendaar isgeble-
ken dat hij twee ligamenten
heeftgescheurd.Eendramazou
ikhetnietnoemen. Ergebeuren
veelergeredingen indewereld.
Maar ik zou het toch als een
sportiefdramawillenomschrij-
ven. IndeeersteplaatsvoorJan
zelf, maar natuurlijk ook voor
deploeg. Janwasbezigaaneen
fysiek en mentaal bijzonder

sterk toernooi. Hij wist heel
goed waarmee hij bezig was.
Janwaseenbelangrijkeschakel
in de ploeg. We zijn allemaal
ontgoocheldinzijnplaats,maar
tegen een speling van het lot
heeft niemand een antwoord.”
Wilmots bevestigde dat

Vertonghen een revalidatie-
periodevanminstenszesweken
wacht.

Vertrouwen in Jordan
De bondscoach heeft puzzel-
werk. JordanLukaku is nu een
certitude als linksachter,

‘Blessure Jan is
sportief drama’

‘Ciman heeft bij
Standard lang links
in het centrum
gespeeld. Hij kan
Jordan Lukaku
met zijn ervaring

helpen’
MARCWILMOTS

BONDSCOACH BELGIË

Met “zijnwij niethunzwartebeest?” steldede
Welshe spits vanRealMadrid,GarethBale, een
retorischevraag.DeRodeDuivelshebbeneen
beetje schrik vandeWelshmenendat isnietmeer
dan logisch. IndeWilmots-erahebbende twee
landenvier keer tegenelkaar gespeeld.De laatste
enenigeoverwinning indie vier jaarwaseen0-2
op7 september2012: doelpuntenvanVincent
KompanyenJanVertonghen.Geenvanbeiden is
vandepartij. KompanyhaaldenooitEuro2016en
Vertonghenmoesthet toernooinoodgedwongen
verlaten.
Die eerste confrontatie in

Cardiffwashetbeginvaneen
stevigekwalificatiecampagne
die leidde tot deworldcup in
Brazilië endekwartfinale tegen
Argentinië.Daarnavolgden
tweegelijke spelen thuis enuit
eneen jaar geledenwerdverlo-
ren inCardiffmet 1-0.Datdoel-
puntwashet gevolg vaneen
teruggekoptebal van
Nainggolan, dieBale indank
aannam.
Ergerdanhetdoelpuntwas

die avondde tactischeonmacht
vanhethele team,debonds-
coachvoorop.Hetwasdie ene
wedstrijdwaarinKevinDe
Bruynemolenwiekendzijn
sportievebaasprobeerdeduide-
lijk temakendat ermoestwor-
denbijgestuurd.Wilmots vond
geenoplossingencoachte er
maarwatop los,waardoorhet
vankwaadnaar erger ging.Alle
foutenvande laatste jarenwer-
denherhaald: traag inspelen,
inspiratieloos aanvallen,weinig
creërenendatweinigedanook
nogmissen. In tweewedstrijden
tegenWales voordeEK-kwalifi-
catiewerdgeenenkelekeer
gescoordengeenenkelekeer
kwamendeRodeDuivels in
hunnormale spel.
“Wijwetendat zea good side

zijn,” beaamdeChrisColeman,
deWelshe coach, “maarwedenkenookdatweals
teamoplossingenkunnenvindenomhunsurplus
aan talent op te vangen.Andwehavea lot of
heart.”Enzezullendebal aandeBelgen latenom
methundrie voetballers –Bale,RamseyenAllen
–enzevenwerkmensen, vanwievijf achterin, een
paardodelijke countersop te zetten. Inde
geschiedenis vanhet voetbalwordtWales-België
nietmeerdaneenkleinevoetnoot,maarvoor
MarcWilmots ishet eenherexamenvoor een
zwaarbuisvak.

Erik Reynaerts R.I.P.
Alleheisa in enbuitenBelgië endemassaleuit-
tochtnaarRijsel van tricolore landgenoten ten
spijt, deRodeDuivels zijnnognergens.Als zenu
staanwaar ze staan, indekwartfinale, is dat eer-
der tedankenaande spelingvande lotingdanaan
wereldschokkendeprestaties. Totdehalvefinale,
volgendeweekwoensdag inLyon, zalBelgië één
zware tegenstanderhebbengehad: tegen Italië

werd indeeerstewedstrijd verloren.Daarnakwa-
men Ierland,Zweden,Hongarije ennuWales: het
eigenlijke toernooimoet voordeBelgennog
beginnen.
AlsdeRodeDuivels er vanavond tegenWales

uitgaan, is dat eenblamage te vergelijkenmet
Engelanddatniet voorbij IJslandgeraakte.
Winnenze, is het dedoodnormaalste zaakvande
wereld.WinnenvanWales levert eenhalvefinale

op, zoalsdie van 1986opdeworldcup.
Inmiddelsheeft het buitenlandde terugkeer

vanEdenHazardnaarLille aangegrepenomzich
overhetwonderbaarlijkeBelgiëmet al zijn
voetbaltalent te ontfermen.Naasthetpuur spor-
tieveaspect,wordenweookals eenhalf curiosum
neergezet.GisterenbeldedeNoorsekrant
Aftonbladet. Of er inonsverdeeld landnog steeds
geenverenigendekrachtenuitgaanvandeRode

In deWilmots-era
hebbenBelgië en
Wales vier keer
tegen elkaar

gespeeld. De enige
overwinningwas
een0/2 in 2012:

goals vanKompany
enVertonghen

Als de Rode
Duivels er

vanavond tegen
Wales uitgaan, is
dat een blamage
te vergelijkenmet
Engeland dat niet
voorbij IJsland

geraakte

F Het gaat er
hevig aan toe
op training
tussen Michy
Batshuayi en
Laurent Ciman.
© PHOTO NEWS
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Martin Rafelt
Auteur van
Vollgasfussball:
Die Fussball-
philosophie
des Jürgen Klopp
en blogger
Duitsland
Wales kan de nul
houden, zoals het
dat in de vorige wedstrijden
tegen België heeft gedaan.
Wilmots zal hun zeer goed

georganiseerd 5-3-2-
systeem dus moeten
kraken wil hij winnen.
Als de aanvallers en
dribbelaars van de
Rode Duivels focus-
sen op individuele
acties, halen de
Belgen de zege bin-

nen. Als dit niet gebeurt, zie
ik Wales naar de volgende
ronde gaan.

Laurent
Favre
Le Temps
Zwitserland
De Belgen zijn
gelanceerd en
Wales zal de Rode
Duivels niet
kunnen stoppen.
Wales zal zich
verweren en het beter doen dan
Hongarije, maar uiteindelijk zie ik
België winnen met 2-0.

Mariana Cabral
Expresso
Portugal
Ik denk dat
België zal win-
nen. En ik hoop
op een opwin-
dende wedstrijd.
België zal onge-
twijfeld meer bal-
bezit hebben, dus
het is zaak om te weten
wat ze daarmee moeten
doen om de vijf Welshse
verdedigers te verschal-

ken. De tandem
Hazard-De Bruyne
zal een tandje
moeten bijsteken.
Voorzichtigheid is
geboden met het
countervoetbal
van Wales en hun
snelle tegensto-
ten. Vooral de

invloedrijke aanvaller Bale
en middenvelder Allen
moeten in de gaten wor-
den gehouden.

Bert Wagendorp
de Volkskrant
Nederland
België wint met
2-0. Sprookjes
zijn best mooi,
maar er moet
ook een keer een
einde aan komen,
bijvoorbeeld in de
kwartfinale. Het blijft
sowieso een rare figuur,
het niet-land Wales op
een landentoernooi.
Wales bestaat uit slechts
twee spelers: Bale en
Ramsey. Het moet voor

Wilmots niet al te
moeilijk zijn om
een tactisch plan
te verzinnen
waarin die twee
worden geneu-
traliseerd, waarna
de wedstrijd kan
worden beslist

door Hazard en De
Bruyne (in willekeurige
volgorde). Wales mag
terugkomen als het zich
van het Verenigd
Koninkrijk heeft losge-
maakt.

Belgiëmaar zelden een oplossing

opherexamen

direct 7miljoen op tafel.
Clubs als Chelsea enPSG

volgenhonderden spelers,
beschikken over een leger van
scouts enharde schijven vol
passingpercentages en algorit-
mes die niet enkel toelaten in
te schattenwat een speler op
zijn positie kanbetekenen,
maar ookhoe zijnmarkt-
waarde zal evolueren.Het
begint erop te lijken dat de
kenners onder de kenners het
er allang over eens zijn dat
België dit EK gaatwinnen en
elke speler die tot dit succes
bijdroeg, ook alwas hetmaar
heel even, alleen doormarke-
ting een exponent van zijn
actuelewaarde vertegenwoor-
digt.

Dus. Achterin, vrij van
schorsingsgevaar en een en al
grinta voor hunnakendewin
for life: JordanLukaku,
Kabasele, Denayer enCiman.
Ophetmiddenveldmoetenwe
bij gebrek aanB-spelersDe
Bruyne laten staan – ermoet
íémandblijven staan. Fellaini
kan luchtduels aangaanmet
GarethBale, zijn tweede geel
pakken enna zijn schorsings-
dag toelevennaar de finale.
Voorin kanCarrascoEden

Hazard laten rusten. Benteke
enOrigi vervolledigenhet B-
elftalwaaroverWilmots ach-
teraf kan zeggen: “B-elftal?
EenEK speel jemet 23.” In
minuut 89moet ermisschien
puur voor de lol nog een
applauswissel bij. Simon
Mignolet naar de kant voor
Jean-FrançoisGillet.
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Voor Wales-België geeft een prominente
voetballiefhebber zijn of haar ideale opstelling.

Douglas De Coninck is journalist bij deze krant.

De toogbondscoach

Batshuayi tikte
een voorzet

in een leeg doel
en was opeens
40miljoen euro

waard

e gedachte ontkiemde
nahet pleidooi van Jan
Paternoster voor
AnthonyVandenBorre.
Dit is hetmoment voor
eenB-elftal.
DeRodeDuivelswil-

len het EKwinnen, het lot
heeft gewild datWales een tus-
sentijds obstakel is.Wales,met
de reservekeeper vanCrystal
Palace en een verdedigingmet
enkel bankzitters uit de
Premier League.Was dit niet
het EK, danwashet bijna bele-
digend omHazard, DeBruyne
enLukakuhiervoor gemoti-
veerd tewillen krijgen. EenB-
elftal zou dit EKnet dat tikkel-
tjemeer glans kunnen geven.
Omdatwe al geblesseerden
genoeghebben.Omdatwij ons
dat kunnen veroorloven.
Omdat kenners ons in de eufo-
rie naHongarije confronteer-
denmet dat eneminpunt:
de tweede gele kaart voor
ThomasVermaelen. Hij is van-
avond geschorst. Vijf andere
RodeDuivels pakten ook al
geel enhet kan geen kwaad
omstil te staan bij het scenario
waarbijMarcWilmots in de
halve finale een elftal bij elkaar
gepuzzeldmoet zien te krijgen
zonderVertonghen,Witsel,
Meunier, Fellaini en/of de
nieuweChelsea-aanwinst van
40miljoen.
Wat ons brengt bij het

meest doorslaggevende argu-
ment. Gespecialiseerde sites
schatten demarktwaarde van
MichyBatshuayi eenweek
geleden op 7miljoen euro.
Batshuayi heeft tegen
Hongarije 13minutenmogen
invallen, tikte een voorzet in
een leeg doel enwas opeens
40miljoen eurowaard. Club
Brugge kocht Thomas
Meunier vijf jaar geleden voor
200.000 euro vanderdeklasser
Virton,waar hij alsmagazij-
nierwerkte in een autobedrijf.
Een paar dagen geledennog
dacht Club de speler aan zich
te hebben gebondenmet een
irreëel geachte vraagprijs van
6miljoen euro. PSG legde

D

Duivels.Die vraagwasookal gesteld vóórEuro
2016en toenhad ikgeantwoordmet eenvette
lach.
Ikhebhetnogeensuitgelegd: hoewij een festi-

vallandzijn endatEuro2016belevenals eenextra
festival, hoe iedereennumetopstellingenen
adviezenkomt, hoededriekleur toch indeeerste
plaats eencommercieel gadget is, verpaktbij
enkelebakkenJupiler.Maarookdat een triomfje

onderdevormvannogeens eenhalvefinale, een
finaleof eventueelwinst,welkomzouzijn voor
eengeplaagd landalshet onze.Maaraunifying
power forBelgium?No f…way.
Erzal veelmeerunificerendeenwervende

krachtuitgaanvanhet eerbetoonaandechar-
mantemensErikReynaerts, die voordewedstrijd
zalwordengeëerddoorde fansvanbeide landen
en–na suggestie vandeWelshmen– inminuut50

zalwordenherdachtmet eenapplaus.Reynaerts
wasdedrijvendekracht achter 1895, de suppor-
tersclubs vandeRodeDuivels.Hij overleednade
wedstrijd inToulouseaaneenhartinfarct, drie
wekennadathij zijn vrouwhadverlorenaankan-
ker.Alleenmet eenoverwinningzoudeeerste
supporter vanhet landgenoegenhebbengeno-
men.Aanonzegrote talentenomhungroothart
te tonen.

andere opties heeft Wilmots
niet meer op die positie. “Wie
als vervanger van Vermaelen
naast Alderweireld komt in
het centrum? Ik zal nog eens
goed Wales bestuderen en
vrijdagochtend een beslissing
nemen.”
Wilmots heeft twee alterna-

tieven, zo blijkt – aan andere
pistes denkt hij niet: “Het is óf
Jason Denayer óf Laurent
Ciman. Als ik Jason zet, moet
ik overwegenof het verstandig
is dat ik twee jonge jongens
voor de leeuwen gooi. Kies ik

voor jeugd of voor ervaring?
Denayer heb ik na de oefenin-
terland tegen Finland even in
de luwte gezet, zodat hij met
fysieke trainerMario Innaurato
kon werken aan zijn conditie.
Jasonkwamimmersvermoeid
uit het seizoen inTurkije.Nu is
hij weer op zijn beste niveau.
Anderzijds heeft Ciman bij
Standard lang links in het cen-
trum gespeeld, hij zou op die
positie met zijn ervaring
Jordan kunnen helpen.”
De bondscoach heeft alvast

alle vertrouwen in Jordan

Lukaku. “Kijk, we zijn in dit
toernooiopeenanderemanier
gaan spelen.Mijn centrale ver-
dedigers en twee defensieve
middenvelders (Nainggolan en
Witsel, SK) vormen een defen-
sief vierkantdat deploeg even-
wicht en zekerheid biedt. Op
die manier kunnen mijn twee
backs gerust offensieve acties
maken. Niet té veel. We zullen
Jordanmoeten intomen.”

Finale halen
Marc Wilmots hecht niet
zoveel belang aan de voorbije

interlands tegenWales,waarin
deRodeDuivels telkensmoeite
hadden om de bovenhand te
nemen. “We zijn toch inWales
eens gaan winnen met 0-2?
Thuishebbenweniet verloren.
Akkoord, de laatste keer in
Cardiff was het resultaat min-
der, maar dat kwam na een
individuele fout (van Naing-
golan, SK).
“Ik zie geen redenen omheel
onrustig te zijn.De spelers zijn
er klaar voor. Dit is een kwart-
finale en onze enige betrach-
ting is die finale.” 1SK2
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ales is eenhaalbare

kaart voordeRode

Duivels. Ikgokop 1-2

winst.Maarhetwordt

spannend. Deverde-

digingzalbij depinken

moetenzijnmetzo’nBale

indeaanval. DeWelshmen

zijngevaarlijkerdande

Hongaren,die zondaggeluk-

kigniet al te scherpvoordoel

waren.Voorde2-0hebben

weeenpaarkeerchance

gehad.

Latenwenietpanikeren,

snel genoegspelenenviade

flankenkansencreëren,dan

moethet lukken.Michy

Batshuayikrijgtdevoorkeur

opRomeluLukaku. Als je

scoortheb jevrienden, zeker?

Ineen idealewereldzag ik

AnthonyVandenBorre star-

ten inRijsel. Ondanksalle

tegenstrijdighedenen ietof

watdommeuitsprakenblijf

ikhemeenschitterende

rechtsbackvinden. Zemissen

hemookbijAnderlecht.

Tenminste, ik toch.Almoet

ikbekennendatMeunierdat

totnu toezeergoeddoet.Hij

heeftmeblij verrast tijdens

ditEK.Hopelijk trekthij de

lijn straksdoor.

Natuurlijkben ik fanvan

Anderlecht. Ikgaeenkeerof

zesper jaarkijken.Eenken-

nermag ikmezelfnietnoe-

men, eenvoetbaltalental

evenmin. IndeLO-lesheb ik

nog tegenVadisOdjidja

gespeeld. Hetverschilmet

iemanddieéchtkansjotten

wasmeopslagduidelijk. Op

mijn 13deheb ikmijngeluk

eenpaarwekenbijFC

KapelleSportbeproefd.

Maarnade 13-0-nederlaag

tegenTernat liet ikhet voet-

bal graagoveraangroter

talent. Indemuziek liephet

allemaalwatvlotter, geloof ik.

EdenHazard, sowieso.

Zijnklasseen talent zijn

bekendenzelfs alshetwat

minder looptdanzondag,

kanhijhet verschilmaken.

Hij is eenstevigegastdiezich

niet zomaar laatdoen.Hij is

mijn favoriete spelervande

wereld.

Voetbal is eenploegsport.

Voetbalkijken is eveneens

eengroepsgebeurenonder

vrienden.Mijn idealeelftal

heb ikdanookvoorafmet

henbesproken.Michael

Kaberuka, eengroterevriend

vanmedan ikhemeenvoet-

baltalentkannoemen,krijgt

eeneervolle vermelding. Hij

ziet zichzelfwelopdeplek

vanNainggolanspelen, al is

hijwatmindergevaarlijk.

Alshetaanmij ligt,wordt

morgeneenhoogdagvoor

rock-’n-roll enBelgischvoet-

bal. Omhalfzes spelenwe

metBlackBoxRevelationop

RockWerchter. Deadrena-

linedie jevanhet festival-

publiekkrijgt ismetweinig

tevergelijken. Lateropde

avondzal ikdemassavervoe-

genenopgroot schermde

match tegenWalesvolgen.

Ikverwachteengeweldige

ambianceenhoopopeen

evengeweldig feestdaarna.

Deuitslagenvandevoor-

ronde tegenBaleendezijnen

schreeuwenomrevanche.

Als ikvannachtwakker lig,

zalhetniet liggenaanzenu-

wenvoorWerchter,wel voor

Wales.
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Jan Paternoster is zanger-gitarist
van Black Box Revelation,
dat morgen aantreedt op Werchter.

In een ideale
wereld zag ik

Anthony Vanden
Borre starten

in Rijsel. Hij blijft
een schitterende

rechtsback

Weinig nationale ploegen
veroorzakenmeer ophef
danPortugal. Zijn het niet
de capriolen vanRonaldo,
danwel de spijkerharde
overtredingen van
Pepe. Watwordt het
vanavond tegenPolen?

De Seleção das Quinas

wordt zelden bewierookt

vanwegehaaroogstrelendespel.

Het provocerende gedrag is

vakerdespecialiteitvanhethuis.

IedereOranje-fanherinnertzich

deactievanLuisFigo indeacht-

ste finales op hetWK van 2006.

De spelmaker smeert Khalid

Boulahrouz in de kaartenregen

vanNeurenbergzijntweedegele

kaartaandoortheatraalnaarde

grondtegaan,naeenvermeende

armzwaaivanBoulahrouz.

Het duel eindigt op 1-0 in

Portugees voordeel.

Er is ook een andere

kant. Portugal won welis-

waar nog nooit een EK of

WK,maarmistesinds2000geen

enkele eindronde. Portugal is

ookhetenige landdatzichopde

voorbije zes EK’s bij de laatste

acht schaarde.HetEKvan2004

in eigen land vormt in die reeks

het hoogte- en dieptepunt. Met

blotehandenkeertRicardoinde

kwartfinale de zevende Engelse

strafschop. De sluitpost neemt

vervolgens zelf plaats achter de

stipenjaagtdebalachterJames.

Griekenlandwacht in de finale.

Een kopbalgoal van Charisteas

snijdt na 57 minuten een diepe

wond indePortugeseharten.

Selfie van Ronaldo
Om het maar even op te som-

men;demomentendiedevoor-

bije vier kampioenschappen

voorophefzorgdenbijPortugal.

EK2008:Portugaleistdeaan-

dachtopdooralsenige landzijn

fans te laten betalen voor het

bijwonenvande training. Liefst

12.000fanskopeneenkaartje ter

waarde van 10 euro.

WK 2010: Portugal boekt

tegen Noord-Korea een van de

grootsteWK-zeges ooit: 7-0.

EK 2012: José Bosingwa en

Ricardo Carvalho willen niet

spelenondercoachPauloBento.

WK 2014: Het Portugese

gedrag ontsiert de 4-0-zege van

Duitsland. Pepe plant zijn hand

inhetgezichtvanMüller (rood).

Meirelessteektbeidemiddelvin-

gers opnaar de scheidsrechter.

Ronaldo, de enige Portugees

die er sinds 2004 onafgebroken

bij is, om hem waren de

Portugese momenten van

opwindingvooral tedoenopdit

toernooi.Zijngemistestrafschop

leiddetothoongelach.Zijnselfie

met een fan oogstte bewonde-

ring, net als zijnhakbal.

Portugal isheteerste landdat

deEK-poulefasemetdriegelijke

spelen overleeft. En daar blijft

hetnietbij. TegenKroatië stond

na negentig minuten opnieuw

een gelijke stand op het score-

bordendelaatstetweeduelsmet

Polen eindigdenonbeslist. �VK⌅

Portugal: altijd animo, zelden sprankelend voetbal
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De crux
van
Carrasco

De sportzomer van Vandeweghe

Yannick Carrasco heeft antwoord gegeven
op een prangende vraag die eerder in deze
rubriek aan bod kwam. De vraag luidde:
zouden deRodeDuivels kranten lezen?
Het antwoord: ja, althans Carrasco.

nmeer nog: hij ergert zich aanwat som-

mige kranten schrijven en hoe ze spelers

beoordelen. Uiteraardmeer in het bij-

zonderwat ze over hem schrijven, bij-

voorbeeld dat hij in zijn tweewedstrijden

die hij in de basis starttemaarweinig bij-

bracht en nogal wat balverlies leed en

eigenlijk veel sneller had vervangenmoeten

worden. Die punten zijn een onnozeliteit, maar

spelers zijn er gevoelig voor en hij kreeg ner-

gensmeer dan een vijf, alsmijn geheugenmij

niet in de steek laat.

In de eerstewedstrijd startte Yannick

Carrasco niet. Datwas tegen Italië. Hij viel toen

wel in, ook niet bepaald adembenemend. Idem

voor zijn basisplaats tegen Ierland. Hij was toen

de enige die een beetje uit de toon viel. En tegen

Zwedenwas het niet veel beter. Hij werd tel-

kens op lovenswaardigewijze vervangen door

DriesMertens, die danweer tegenHongarije in

de basis stond en er prompt ook niks van bakte.

Een vaststelling die sommigewaarnemers doet

besluiten dat voorin nog steeds de tactiek doe-

maar-iets-Eden-en-Kevin-en-kijk-waar-het-

schip-strandtwordt gehuldigd, wat het niet

makkelijkmaakt voor énRomelu Lukaku én

Carrasco en/ofMertens. Toen Carrasco tegen

HongarijeMertens kwamvervangen, liep het

beter en scoorde hij zowaar de totaal over-

bodigemaar ongetwijfeld deugd doende 4-0.

Even een bloemlezing van zijnmeest

opmerkelijke quotes.

“Men geeft graag kritiek in plaats van aan

onze kant te staan en ons te pushen naar een

hoger niveau.

“Men probeert een speler te kraken.

“Ik ben ookmaar eenmens. Ik kan ook al

eens een slechterematch spelen.We zijn geen

machines.

“Met kritiek kan je hetmoreel van een speler

breken,maarmij doet de kritiek niks.”

Een voetballer is ookmaar eenmens
Yannick Carrascowas op zijn pik getrapt of in

zijnwiek geschoten, wellicht allebei. Het zat

hem alvast hoogwat er over hem gezegd en

geschrevenwas. Hij loogmaar één keer, bij de

laatste quote, want anders had hij natuurlijk

nooit de verzamelde pers in die tent op dewei

in LeHaillan zo demantel uitgeveegd.

Ik hebmeteen het verzameldwerk voor

E

Voor Wales-België geeft een prominente
voetballiefhebber zijn of haar ideale opstelling.

Voetbalfeest opWerchter

Q Ronaldo op training bij Portugal. © REUTERS

perceptie van de speler. Dat demedia streng
zijn in de beoordeling van jongens in korte
broek die achter een bal aanhollen a rato van
1 tot 16miljoen euro per jaar, dat wel, en geef
ons eens ongelijk?
De eerste quote verdient een aparte para-

graaf en een eigen analyse. “Men geeft graag
kritiek in plaats van aan onze kant te staan en
ons te pushen naar een hoger niveau.” Ten
eerste is het niet zeker dat door géén kritiek
te geven het niveau daardoor zou stijgen.Wel
integendeel: fouten verdienen op eerlijkewijze
in correcte bewoordingen teworden benoemd.
Dat doet de trainer ook (en dat gaf Carrasco
trouwens ook toe).
Ten slotte: “Men geeft graag kritiek in plaats

van aan onze kant te staan.” Dat is de crux van
de sportjournalistiek: inwelkematemoet je
supporter zijn van het team/de sportermetwie
je op pad bent? In geval van individuele spor-
ters is de journalist (m/v,maar in LeHaillan
heb ik geen vrouwen gezien enmoest ik het via
Stievie doenmet Imke Courtois) geneigd iets
milder te oordelen. Als judoka Charline Van
Snick er straks in Rio in de eerste ronde zou
uitgaan, terwijl eenmedaille wordt verwacht,
zal geenmens schrijven dat ze beter wordt
vervangen.

Dankbaarheid voor gratis zitje
De Belgischemedia kunnen niet klagen over
de Belgische voetballers en hun bondscoach,
maar het omgekeerde is evenzeerwaar.Wij
hebben een brave pers, niet vooringenomen
maar soms (gespeeld) kritisch. Het klopt wel
dat demedia doorgaans teweinig informatie
hebben over de specifieke opdrachten van de
spelers en op het zicht vanaf drie hoog in de
tribune tot verstrekkende conclusies komen.
Het klopt ook dat in voetbal het eindresultaat
meer danwelke andere sport van details
afhangt. Als Jan Vertonghenmorgen lullig in
de fout gaat en er valt een beslissend doelpunt,
wat schrijf je dan? Dat hij een stoethaspel is?
Of denk je: ach, wat jammer van de Jan, zo’n
aardige jongen en hij speelde nogwel zo’n goed
toernooi.Wellicht dat laatste.
Een team ismakkelijker aan te pakken en al

helemaal als de coach van het team zich selec-
tief vijandig opstelt en gaandeweg ook het
sfeertje ‘wij tegen de rest van dewereld (bond,
pers)’ cultiveert. Ooit zei een coach letterlijk
dat wemaar beter positief konden schrijven
want dat wij dankzij hun prestaties nog eens
over de grens konden. Dankbaarheid dus, in
ruil voor het voorrecht van een gratis zitje op
de eerste rij, ergens in het buitenland, betaald
door de baas.Waarop ze een pak rammel kre-
gen en de coachwerd gesloopt, want zo gaat
dat natuurlijk.Wie het conflict zoekt, moet niet
komen klagen als de boemerang terugkeert.
Net zoals voetballersmensen zijn, zijn ook
journalistenmensen. Hij speeltmaar beter een
goeie wedstrijd, die Yannick Carrasco. Als hij
speelt.
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? Yannick Carrasco
op de persconferentie
van de Rode Duivels
in Bordeaux. Hij was
misnoegd over enkele
krantencommentaren
na zijn eerste duels op
dit EK. ‘Media geven
graag kritiek in plaats
van aan onze kant te
staan.’ © PHOTO NEWS

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en
de Olympische Spelen

in Rio

Dat demedia
streng zijn voor
jongens in korte
broek die achter
een bal aanhollen
a rato van 1 tot
16miljoen euro
per jaar? Ja, geef
ons eens ongelijk?

deze krant erop nageslagen en tegen Ierland
(gewonnenmet 3-0) heb ik geschreven dat hij
ondermaats was. Ondermaats betekent niet op
niveau, en datmogenwe niet zomaar schrij-
ven, vindt Carrasco.Wemogen niet recht-
streeks bekritiseren. Neen, we haddenmoeten
schrijven dat hij zich verdedigend de naad uit
het lijf had gelopen en aanvallend op rechts
stond, waar hij bij Atlético altijd op links staat.
Point taken, maar om een punt temaken is
beknoptheid soms een troef, want in die kran-
ten kunnen omde een of andere reden steeds
minderwoorden op één pagina.
“Ik ben ookmaar eenmens.” Hoewel iets

meer beschilderd en van indianenkapsels
voorzien dan de doordeweeksemens, is een
voetballer inderdaad eenmens, daar zijnwe
inmiddels achter na al enige jaren in dit vak.
Dat demedia spelers proberen te kraken, is de

Topscorer
A.Griezmann(Fra),
G. Bale (Wal),
A.Morata (Spa)

C. Ronaldo (Por),
D. Payet (Fra),
J. Blaszczykowski (Pol),
I. Perisic (Kro),
M.Gómez (Dui),
G. Pellè (Ita),
B. Stancu (Roe),
R. Lukaku (Bel),
R. Brady (Ier),
B. Dzsudzsak (Hon),
Nani (Por)

2

3
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n toenwaren ze nogmet acht. Drie
powerhouses van het Europees voetbal:
Frankrijk, Duitsland, Italië. Twee out-
siders: Portugal en België. Drie bij
voorbaat kanslozen: Polen,Wales en
IJsland. Alle grote landen zitten samen
in een tabelhelft, waardoorwe drie

finales op rij krijgen: na Italië-Spanje straks
Duitsland-Italië en in de halve finalemisschien
Frankrijk-Duitsland. Een van de powerhouses
speelt straks de laatstewedstrijd van Euro 2016
tegen een land uit de andere helft en voor die
finaleplaats zijnwij de favoriet. Dit is geen zin
die jemakkelijk tikt als je houder bent van een
Belgische identiteitskaart.Wij zijn geen land
dat gewend is finales te spelen, laat staan die
tewinnen.
Eigenlijk is het grote feest Euro 2016 al voor-

bij.We hebben 44wedstrijden gehad en nu vol-
gen er nog amper zeven: vier kwartfinales, twee
halve finales en de finale op 10 juli. In die 44
wedstrijden is 88 keer gescoord, precies twee
doelpunten perwedstrijd. De spektakelwaarde
is niet te best en in deVS zou dat aanleiding zijn
voor een reglementswijziging,mailde een
Amerikaanse collega.
Diewas na het professioneel volgen van de

sensationele NBAFinals, die tot een best of
seven gingen, op last van zijn voetballende kin-
deren helemaal opgegaan in soccer. Hij volgde
de CopaAmérica,maar vond er al snel niks
aan. Hij dacht dat het beter zou gaanmet twee
margarita’s perwedstrijd, elke helft één,maar
hij bleef het saai vinden. Vervolgens raadde zijn
schoonvadermetDuitse roots hemEuro 2016
aan,want dat zat ook op ESPN. Zijnmail loog er
niet om: “In godsnaam, dit is toch niet omaan
te zien? Er gebeurt niks en als erwat gebeurt, is
het tegen de gang van het spel in.”
Ikmoest hemgelijk geven. Voor ons Belgen

is Euro 2016 één groot voetbalfeest: we spelen
steeds beter – datmakenwe onszelf althans
wijs – enwewinnen steedsmakkelijker.Maar
de neutrale kijker vindt er vast geen ruk aan, al
wasHongarije-Belgiëwellicht nog behoorlijk
aantrekkelijk.

E⇥ciëntiespel
Het ís ook een hele rare sport. Neemnude
statistieken na de achtste finales; die zijn zo
typisch voor voetbal, de laagst scorende van
alle teamsporten. In vijf van de achtwedstrij-
denwonhet teamdat hetminst aan de balwas.
Daar is, terloops gezegd, ook diewedstrijd van
deRodeDuivels tegenHongarije bij. Na negen-
tigminutenwaren deHongaren 55 procent van
de tijd aan de bal geweest, kwamen 13 keer in

het strafschopgebied tegenover 21 voor België.
Dat leverde 6 shots on target (in het doelkader)
op voorHongarije en 14 voor België.
Wat bij het begin van het toernooi hier al

even uit de doeken is gedaan, blijft overeind:
het enigewat positief correleertmetwinst zijn
de goed gemikte schoten op doel. In zes van de
achtwedstrijdenwonhet teamdat het vaakst
on target schoot.
Er is dus evenmin een verband tussen bal-

bezit en ballen in het doelkader.Met andere
woorden: voetbal is de enige bal/teamsport ter
wereldwaarin jemeer kans hebt om tewinnen
naarmate jeminder de bal hebt. Tenzij je
Duitsland bent, want die houden vol: ze vallen
aan en zewinnen.

Voetbal is dus een efficiëntiespel,meer dan
welke andere bal/teamsport. Engeland-IJsland
gezien? Engeland had bijna tweeminuten
op drie de bal, gaf dubbel zoveel passes, had
86 procent goeie passes tegenover 71 voor de
IJslanders. Engeland kwam77 keer in het aan-
valsderde van het veld tegenover 25 keer voor
IJsland. 21 keer kwamen ze in het strafschop-
gebied, de IJslandersmaar negen keer.Maar
dan de shots on target: vijf voor Engeland en vijf
voor IJsland. Uitslag: één doelpunt voor
Engeland – dan nog uit een domme strafschop
– en twee doelpunten voor IJsland.
Leedvermaak omwille van de E-exit is niet

meer dan terecht. Eerst kiezen ze voor een uit-
stap uit de EU en een dag later hebben ze al
spijt. Nog geenweek laterworden zemet hun
voetbalteamuit het Europees kampioenschap
gekieperd door een eiland datmeer vulkanen
heeft dan profvoetballers (vrij naarGary
Lineker).
Natuurlijk is dat toeval en natuurlijk is de

EuropeseUnie een andere constellatie dan

E
Voetbal is de enige

bal/teamsport ter wereld
waarin je meer kans hebt
om te winnen naarmate
je minder de bal hebt.
Tenzij je Duitsland bent,
want die houden vol:

ze vallen aan en ze winnen

Europa, waar de Engelsen altijd deel van zullen
blijven uitmaken, en natuurlijk zijn die voetbal-
lers door de band genomen allemaal EU-
gezind, en dan vooral omdat het hun porte-
monnee goed uitkomt,maar ik kanmij niet van
de indruk ontdoen dat het eenminimaal het
ander heeft versterkt. Hoewel Engeland tot dan
in het toernooi erg aantrekkelijk had gevoet-

bald en dat ook eergisteren probeerde, was de
sfeer in het stadion ineens vijandig. Door de
reacties achteraf liepmaar één rode draad:
leedvermaak.
De Engelsemediawaren zo aangeslagen dat

ze de kunst van het koppenmakenwaren ver-
geten.The Sun vond er niks beters op dan de
kleine vanWayneRooney – die slechtwas, oké,

Op naar de  nale

enzijnrechtstreekse tegenstan-
der begint te roepen om zijn
moeder.
Inde spits kies ik voorzeker-

heid.MetRomeluLukakuzit je
altijdgoed.Hijwordtvaak(onte-
recht)bekritiseerd,maarweegt
op een verdediging. Diep in de
tweede helft kan je dan nog

steeds Origi of Batshuayi
inbrengen.
Bij het VBO krijgen we vaak

vragen over de impact van een
eventopdeeconomie.Bijwinst
voorspel ik bij dezen een boost
voordehorecaopvrijdagavond
en een verlies van de producti-
viteit op zaterdagochtend.

De toogbondscoach
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Meunier CarrascoCarrasco

ls fervent supporter, al
sindsmijnkindertijd, van
Royal Sporting Club
Anderlecht wacht ik
ondertussen al twee sei-
zoenen op een nieuwe

titel. De Rode Duivels kunnen
het verlies van de titelstrijd dit
jaar goedmaken door het

Europees kampioenschap te
winnen. Ook ons land kan dit
succes gebruiken. De volgende
opstelling kan dus alvast als
inspiratie dienen voor Marc
Wilmots.
In doel kies ik voor Thibaut

Courtois.Deboomlangekeeper
van Chelsea is momenteel in

ongewone doen. Hij heeft met
zijn club dit seizoen namelijk
nog niets gewonnen en ik gun
hemgraagzijngemiddeldevan
minstens éénprijs per jaar.
Indeverdedigingkies ik–van

link naar rechts – voor Jan
Vertonghen, Thomas Ver-
maelen, Toby Alderweireld en
Thomas Meunier. Die laatste
voetbalt dan wel voor Club
Brugge, maar ik vind de keuze
meer dan terecht want hij ver-
baastmij– inpositievezin–nog
elkematch.NuVermaelentegen
Wales geschorst is, schuif ik
Vertonghen door naar het cen-
trumendrop ikJordanLukaku
in de ploeg. De sterren staan
alvast goed: de laatste keer dat
we de EK-finale gespeeld heb-
ben, waren er ook twee broers
(Millecamps) geselecteerd.
Vervolgens opteer ik voor

twee verdedigende middenvel-

ders,namelijkMoussaDembélé
en Axel Witsel. Ze kunnen
afwisselend ten aanval trekken
enzijnsterkopstilstaandefases.
Voorhenspeeltdegoudendrie-
hoek met Hazard op links, De
BruynecentraalenCarrascoop
rechts.Die laatstezalwelsteeds
na zestigminutennaar de kant
gehaald worden voorMertens,
ongeachtwelkestanderdanop
het bord staat. Geef Dries het
laatstehalfuurals rechtsbuiten

A
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Voor Wales-België geeft
een prominente voetballiefhebber
zijn of haar ideale opstelling.

Pieter Timmermans is gedelegeerd
bestuurder van het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO).

Geef Mertens
het laatste halfuur
als rechtsbuiten en
zijn tegenstander
begint te roepen
om zijnmoeder

L Engelse
spelers liggen
uitgeteld op
het gras na
de nederlaag
tegen een
stug IJsland.
© PHOTO NEWS

De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

Leedvermaak over
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sporten het pure talent de doorslag geeft. In de
Tour de France, die zaterdag van start gaat, zal
de desastreuze publicrelationsoefening van
Engeland zekermeespelen. Sky en Chris
Froome zijn al niet de populairsten van de
bende daar in Frankrijk, en nu hebben ze heel
Europa tegen. Ik voorspel vervelende taferelen
in het peloton en langs deweg.

Farce’ in verbandmet de brexit en daarboven
‘Night of Farce’ voor het voetbaldrama. Verder
was ‘vernedering’ het vaakst voorkomende
woord.
Voor de Engelse topsporterwordt dit een

vervelende zomer. Op deOlympische Spelen in
Rio zal datmisschien nogmeevallen omdat
Brazilië ver van de EU is en in veel olympische

DM.EK2016
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Zo, datmoest van het hart.
Yannick Carrasco ging
zitten in een tent vol
journalisten en opende
het vuur op al wie hem
bekritiseerd heeft na zijn
aarzelend debuut op dit EK.
‘Menwil het vertrouwen
van spelers kraken.’

“Ciao, ciao.” Yannick Carrasco
(22) neemt vrolijk afscheid van
eenzaalwaarhijnetdehelftvan
de journalisten op zijn plaats
heeft gezet. De jonge aanvaller
pikt het niet dat zijn prestaties
op dit EK in bepaalde kranten
en op bepaalde tv-stations
bekritiseerd werden. Of beter:
hij vindt dat er te weinig geke-
kenisnaarderedenwaaromhij
nog niet kunnen schitteren
heeft. Het duurt welgeteld één
minuut en dertig seconden
vooraleer hij los gaat.
“Ik heb de artikels gezien

waarin ik bekritiseerd werd.
Menheeftgeschrevenengezegd
dat ik tweekeer totaalniet inde
match zat. Wat ik daarop wil
zeggen: ik ben nieuw in deze
ploeg en ik moet iedereen nog
wat lerenkennen.Het isnietevi-
dent ommeteen met iedereen
automatismentevinden. Ikheb
ookveel verdedigendwerk ver-
richt.Alsmennatuurlijkalleen
maarnaarhetoffensieveaspect
kijkt, dan verwacht men blijk-
baar dat ik geen enkele bal ver-
lies, dat ik in elke dribbel slaag
endat ik iederekeer speel zoals
indieChampionsLeague-finale.
“Wat ik ook nog wil zeggen:

ik ben het bij Atlético Madrid
gewendomoplinkstespelenen
niet op rechts. Mensen denken
datzoietshetzelfde is,maardat
is niet zo. Demanierwaarop je
wegdraait of waarop je de bal
aanneemt, dat soort dingen.
Komt daar nog bij dat ik een
langseizoenhebgehadmetwat
blessures en dat ik niet de hele
voorbereidinghebkunnenmee-
maken.”
Nadieuitlegwordt

Carrasco nog iets
stouter. “Men
geeftgraagkritiek
in plaats van aan
onzekant te staan
enonstepushen
naar een hoger
niveau. Hier doet
iemand twee
slechte dingen en

hoewel de ploeg dematch toch
wint, is die speler tóch afge-
schreven.”
Het is de eerste keer in deze

hele campagnedatCarrascozo
langpraatmet journalisten.Na
eenmatch duikt hij doorgaans
weg en op een persconferentie
maakt hij zich ermeestal vanaf
met dooddoeners. Niet deze
keer.
Opdevraagofdekritiekhem

dan zo hard geraakt heeft,
schudthijheftigvannee.“Ikheb
gewoon mijn match gespeeld
tegen Hongarije en ik heb er
geen rekening mee gehouden.
Voor mij is dat soort kritiek
onbruikbaar.Erzijn spelersdie
daar sterk op reageren en die
geprikkeld zijn om te bewijzen
dat iedereen fout zit. Maar er
zijn ook zwakkere spelers die
zich daardoor laten breken. Ik
heb het tegenovergestelde
bewezendoor te scoren.”

Zelfkritiek
Aan het einde van zijn uiteen-
zetting iserookplaatsvoorzelf-
reflectie. “Menmagmijbekriti-
seren, en offensief heb ik
inderdaadnietallesgedaanwat
ikkan,maarmenmoetdanook
wel schrijven dat ik defensief
wél goedwas.Bovendien:het is
nietomdater tweeanderenzijn
die enormuitblinken (Carrasco
verwijst naar De Bruyne en
Hazard, JBG) dat de derde zijn
werknietdoetofdathij ronduit
slecht is.”
WanneerCarrascoweerwerk

krijgt uit de zaal draait hij zich
naar de perschef: “Hier ant-
woord ik niet op. Andere vraag
alstublieft.” Pas tegenhet einde
vanzijnperspraatjeontdooithij.
“Ik ben niet kwaad, hé. Ik wil
gewoon uitleggen hoe ik mij
voel.” Een minuut later verlaat
hij speels de zaal. �JBG�

Carrasco haalt uit
naar journalisten

‘Ik ben het bij
Atlético Madrid
gewend om op
links te spelen

en niet op
rechts’

YANNICK CARRASCO

maar dan nog – gewoon op de één te zettenmet
het zinnetje: ‘O pa, wat heb je nu gedaan?’
ColeenRooney kon er niet om lachen. ‘Dumbs
gone to Iceland’, stond er ook nog.Dumbs snap
ikwel,maar als iemand de diepere betekenis
van de hele kop kan uitleggen, graag.The Star
had ‘Cod help us’, waarbij cod kabeljauwbete-
kent. Flauw. De gratis krantMetrohad ‘Day of

B Bondscoach Marc Wilmots geeft
zijn verdediger enkele dagen rust.
Tegen de eventuele halve finale
zou Vermaelen wel weer fit zijn.

zogezegd
‘Vermaelen is over de limiet gegaan.
Hij heeft last van de adductoren en de rug
enmoet ontstekingsremmers nemen’

de Engelsen



DeMorgen.DINSDAG 28/06/201620DM.EK2016

eweg terugnaar België verliep voor-
spoedig. De vooruitzichten zijn gunstig,
niet hetminst voor de persoonlijke
agenda. NudeBelgennognauwelijks
meer dan gemeenplaatsen afscheiden
ophunpersbabbels en de bondscoach
zich als revanche opde kritiek plots als

schaars goed positioneert, is aanwezigheid op
het oefencentrum inLeHaillan eenhaast over-
bodige luxe. Gisteren verscheenniemand voor
demedia,maar de training vande spelersmet
weinig competitiekilometerswas helemaal
open, eenwaar voorrecht.
Elk nadeel heeft een voordeel,

zei de grote Cruijff. Aanstaande
vrijdag is het drie kwartiertjes
rijden van thuis voorwe in
Villeneuve d’Ascq aanparking
A2Avanhet Stade PierreMauroy
arriveren en –na de autokoffer te
hebben geopend – de parkeerga-
ragemogenbinnenrijden. Na de
wedstrijd gaat hetweer naar huis.
Straks gaanwedat Euro 2016 nog
leuk vinden.
Libérés.Bevrijd. Zo stondhet

op de één vanL’Equipe gisteren.
Terechte titel, dacht ik, terwijl
de krant op de iPadwerd
gedownload.Het ging over de
Fransennatuurlijk, de chauvinis-
ten. De eerste zestien pagina’s
werden gewijd aandie lullige 2-1
vanLes Bleus tegen diezelfde
Ieren diewij Belgen al eerder in
het toernooi een 3-0 hadden gege-
ven. Daarna kwamop twee pagi-
naatjes deMannschaft aan de
beurt en toenpaswas het aanLes
DiablesRouges, ook over twee pagina’s.
LaBelgique s’amuse, was de kop.DeRode

Duivels hebben zich geamuseerd,maar ze zijn
ook bevrijd. Je kan alles dood relativeren,maar
ditwas eenhele goeiewedstrijd en dat had dit
teamvan talentennodig, na eerder in het hele
toernooi één goeie helft te hebben gespeeld
tegen de Ieren, twee zwakke tegen de Italianen
en tweematige helften tegen deZweden.Axel
Witsel kreeg inL’Equipe acht op tien, Toby
Alderweireld een zeven.Mertens kreeg een vier.
Lukakudient totweinig als zijn ploeg het spel
maakt,was ooknog een conclusie. Hij kreeg een
vijf. EdenHazard kreeg eennegen en een apart

artikel.MarcWilmots, bevriende coach,was
goed voor een acht. Conclusie vande sport-
krant: een vande favorietenheeft zich niet laten
verrassen door een zwakHongarije.
Hallo, wasHongarije dan zwak? Daar vind

je weinig van in onze kranten – ook hier niet
gisteren, gebiedt de eerlijkheid. De Belgische
perswas lyrisch als nooit tevoren: de beste
prestatie in jaren en de beste ooit van Eden
Hazard. Superlatievenwerden niet geschuwd.
Demeest kritische krant aan Franstalige kant
was ineens om. Dat wordt een zekere finale op

10 juli, als nog twee keer
dat niveauwordt gehaald.
Een Stratosferische Eden
die ons naar het Paradijs
kan sturen – heeft u de bij-
belse connotatie? – stond
er ook nog. De punten
waren navenant: ergens
kreegHazard zelfs een
tien.
Voetbal hangt aan

elkaar vanwaarheden als
een koe. Ten eerste: voet-
bal en toeval verschillen
één letter, de b van bal.
Eergisterenwas van toeval
geen sprake,maar als die
Hongaren 1-1 scoren,
wordt dit een heel andere
wedstrijd. De tweedewaar-
heid houdt verbandmet de
vorige: hoe lager de score,
hoemeer je afhankelijk
bent van toeval en van
geluk. Derdewaarheid:
geluk kan je afdwingen
door slim te spelen, en

slim spelen betekent daaromniet altijd aanval-
len. Vierdewaarheid: het is niet omdat je hebt
gewonnen dat je daarom goed hebt gespeeld.
Je bent (maar) zo goed als de tegenstander dat
toelaat.

BeterWales dan Argentinië
Ziehier de grote vraagmet betrekking tot de
RodeDuivels: kan diewedstrijd tegen de
Hongaren alsmaatstaf gelden enwat kunnen
wemet die 4-0? DeHongarenwaren geen
zwakke ploeg, anders hadden ze geen 3-3
gespeeld tegen de Portugezen enwaren ze

2-1-verlies tegen een
dwergland, tactisch en
technisch geblunder en
een bondscoach die niet
ingrijpt. Engeland zet zijn
reputatie als overschatte
voetbalnatie kracht bij.

Eenbendeduurbetaaldevedet-
tenuitdePremierLeaguemoest
het afleggen tegen tien harde
werkers en één artiest. Dat is
geen verwijt naar IJsland, zij
streden met de wapens die ze
hebben:passie, vechtlust, orga-
nisatie. Oogstrelend is het niet,
maargeenvoetballiefhebberdie
dat kan verwachten.
En zeggen dat Engeland de

wedstrijdzelfsmochtbeginnen

D

Engeland 1

Ijsland 2

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

Doe maar Italië
in de ✏nale

Voor dementale
boost is een 4�0
altijd goed, maar
dit is de realiteit:
we staan vandaag
op Europees vlak

even ver als
twee jaar geleden
opmondiaal vlak

en dat is bij
de beste acht

van het toernooi

EK-debutant IJsland stuurt Engelsen naar huis

geen groepswinnaar geworden.Maar de
Hongarenwaren ook geenwereldploeg. Het
waswel een van deweinige teams die de bal
wilde hebben en het spel wildemaken en die
derhalve nogal wat ruimte vrijgaf, iets wat wij
Belgenwel lusten.
België-Hongarije was te vergelijkenmet

België tegen de VS op deWorld Cup van 2014,
met dat verschil dat EdenHazard nu een veel
hoger niveau haalde en dat het in de reguliere
speeltijd al was beslist. Voor dementale boost
is een 4-0 altijd goed,maar dit is de realiteit: we
staan vandaag op Europees vlak even ver als

twee jaar geleden opmondiaal vlak en dat is bij
de beste acht van het toernooi. Er is nog een
klein verschil: de volgende tegenstander heet
Wales en niet Argentinië en dat biedt net even
ietsmeermogelijkheden.
Voor het verdere verloop van het toernooi

kunnenwemet die 4-0 niks. Die 4-0was een
wedstrijd waard uit de groepsfase,maar door
de rare toernooiformulemet 24 landenwerd
het een achtste finale tegenHongarije. Vrijdag
begint een ander toernooi, dat van de linke
tegenstanders die ons graag uit ons kot lokken
en dan ongenadig toeslaan. Van de acht ploe-

met een bonusdoelpunt.
Domme charge van doelman
Halldórsson op Sterling, die de
bal buiten zou tikken. Rooney
maakte in zijn 115de interland
doelpunt nummer 53.

Strijkplank Joe Hart
Een groot voetballand had dan
de match afgemaakt met rake
counters.MaarEngeland anno
2016 ís geen groot voetballand.
RoyHodgsonmagzichdesnelle
gelijkmaker van de IJslanders
aanrekenen. Dat Gunnarssons
verre inworpenlevensgevaarlijk
waren, dat was geweten. Dat
Arnasondebalzoudoorkoppen
wist hij ook, zo had IJsland al
gescoordtijdensditEK.Entoch
moestRooney,nietbepaaldhet
sterkstmethethoofd,destruise
centrale verdediger bewaken.
Onbegrijpelijk. Een verloren
kopduel later profiteerde
Sigthorssonaandetweedepaal.

Nogzo’ngulleweldoener:Joe
Hart. Zelfs een strijkplank had
beter gedaan op het slappe
schot van Sigthorsson. De ster-
ren van de Premier League
geraken niet over de lat van de
middelmaat tijdens dit EK.
De vermijdbare tegengoal

was het begin van het einde
voorEngeland.Ja,hetkreegnog
kansen.DelleAli enKaneknal-
den hun vluchtschot net over.
Smalling kopte van dichtbij
over.MaardeEngelsepogingen
kwamen vrijwel uitsluitend
voort uit afvallende ballen.
IJsland rook bloed, onder

regie van Sigurdsson en aan-
voerderGunnarsson.Voegdaar
nog de klasse van verdediger
Sigurdsson aan toe en je krijgt
dit: een dwergland dat
Nederland uitschakelt in de
kwalificaties, de poule met
Portugal overleeft en Engeland
uit de kwartfinales houdt. �NVK⇧H IJsland-spits Kolbeinn Sigthórsson juicht na zijn openingsdoelpunt tegen Engeland. © AFP

Italië speelde Spanje bij
vlagen van demat en strijdt
zaterdag tegenDuitsland in
de kwartfinales. Italië is veel
meer dan catenaccio, stelde
coachAntonio Conte vast.

MonumentaalwasdeItaliaanse
overwinning op Spanje, dat na
acht jaar zijn laatste adem uit-
blies als kampioen van Europa.
Ja,Spanjehadgroterenamenen
grotere prijzen, maar Italië had
eengroterwinnaarshart, telkens
vanversbloedvoorziendooreen
feilloze tactiek.
Odeaandefantastischeteam-

geestwasdecruciale1-0naruim
een halfuur van verdediger
Giorgio Chiellini, die twee jaar
geleden op het WK nog was
gebeten door Suárez. Chiellini,
deProfessor genoemdvanwege
zijn studies, is vaakanoniemals
het om loftuitingen gaat, maar
hijverdedigdesoeverein,zonder
overtreding. Enhij scoordedus.
De Squadra Azzurra was de

symbiose van opperste concen-
tratie, vastberadenheid en een
tot in details uitgewerkt plan,
metookdoelmanBuffonalsuit-
blinker. Kort voor tijd redde hij
fabuleusopeenschotvanPiqué.
Buffon is 38 en doet nog steeds
meeophet hoogste podium.

Spanje oogt vermoeid
Trainer Antonio Conte, straks
constructeur van een nieuw
Chelsea, plaatste zijn vroegere
defensieblok van Juventus (met
Buffon, Barzagli, Bonucci en
Chiellini) ineenelftalmetoffen-
sievevleugelverdedigers.Boven-
dien een elftal met een stevig
middenveld en een lust tot aan-
vallen.
“Ik wist dat deze spelers iets

groots, iets buitengewoons in
zichhadden”,zeiConte.“Nuheb-
benwelatenziendat Italiëmeer
is dan catenaccio.” Graziano
Pellè stond aan de basis van de
1-0enwasinblessuretijd,naeen
eminente counter, goed voor de
2-0, net als tegendeBelgen. Een
dreun van een halfvolley liet hij
in het net suizen, van dichtbij.
NietSpanje,maarItaliëvoetbalt
dus zaterdag tegen het schier
ongenaakbare Duitsland in de
kwartfinales.
In de overweldigende eerste

helft bliezen de Italianen de
Spanjaarden van het veld, met
lef over de vleugels, altijd steu-

nendopdat granietenblokach-
terin. Conte is langs de zijlijn de
nerveuze, gepassioneerde diri-
gentvanhetvoetballendeorkest.
Hij schreeuwde en trapte zelfs
een bal weg. Oudgediende
VicenteDelBosque is bij Spanje
het andereuiterste.Metdehan-
denindezakkenkeekhij toe,nog
even lekker in zijn dug-out toen
het stortregende, terwijl Conte
buitenwas.
Het hongerige welpenjong

Italië kwelde de vermoeide
leeuw in de schaduw van de
boom. Spanje oogde vermoeid,
verwenddoor succes, en vooral
zonderaanvallendestootkracht.
Isdatvreemd, ineenlanddathet
clubvoetbal beheerst, dat uit-
stekende middenvelders moet
thuislaten,maarhetaanvallende
werk bij de topclubs laat uit-
voeren door gastarbeiders als
Bale,Ronaldo,Benzema,Suárez,
Messi, Neymar enGriezmann?

Twee jaar nadat Spanje de
wereldtitel had ingeleverd bij
Duitsland, door indegroepmet
Oranjenieteensdegroepsfasete
overleven, ishetdusdehegemo-
nie over Europa kwijt, na 2008
en2012. Inbeidetoernooienwas
Italië verslagen.
Conte had in zijn laatste

groepsduel, tegen Ierland, een
vrijwelanderelftalopgesteld.De
romp van zijn ploeg voetbalde
op 17 juni tegen Zweden, terwijl
Spanje op 21 juni nog voluit
moest tegen Kroatië, toen de
ploeg inde slotfase verloor.
Een eervolle vermelding in

het impressionisme van de
Italiaanse meesters verdiende
Graziano Pellè. Bij het eerste
doelpunt verdiendehij eenvrije
tap, toenRamoseenoverbodige
overtreding op hem beging. De
Gea kon het schot van Eder
alleenkeren,waarnaChiellinide
bal na wat gefrommel met de
knie inhet doel liep.
Na de rust viel Spanje aan en

counterde Italië ouderwets.
Eigenlijk had Spanje de gelijk-
maker verdiend, hoewel konin-
genbeseffendatzeeensvanhun
troonvallenendatanderendan
hunplaats innemen. �VK⌅
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Italië duwt Spanje
van zijn troon

Italië 2

Spanje 0

fenomenale partij, één gewone en dan een
overwinning uit handen gegeven tegen de
Kroaten. Domoren. Daardoor kwamen ze in de
zware tabelhelft terecht enmoesten zemeteen
tegen Italië en die blijken voorlopig onklop-
baar, als ze dat willen. Latenwe daaromhopen
dat Italië nog even onklopbaar blijft en laten
we duimen voor een heruitgave van die eerste
wedstrijd van het toernooi. Zo is Nederland
ook Europees kampioen geworden in 1988. De
eerste wedstrijd kansloos verliezen van
dezelfde tegenstander die het daarna in de
finale klopte.

‘Ik wist dat deze
spelers iets groots,
iets buitengewoons
in zich hadden’

ANTONIO CONTE
BONDSCOACH ITALIË

Laten we duimen voor
een heruitgave van onze
eerste groepswedstrijd.
Zo is Nederland ook
Europees kampioen
geworden in 1988

gen die nog in de running zijn vanaf de kwart-
finales zijn er twee die de bal heel graagwillen:
Duitsland en België. Engeland is een twijfel-
geval, maar de andere vijf laten de balmet
plezier aan de tegenstander. Jammer voor
het voetbal, maar het is niet anders. Titel-
verdediger Spanje, dat supergraag de bal heeft
en nog veel liever danwij of Duitsland, was gis-
teren kansloos tegen een hele sterke Italiaanse
ploeg.
Spanje hebbenwe overladenmet compli-

menten,maar net als op deWorld Cup zit het
nog voor ons thuis. Arme Spanjaarden. Eén

E Pellè wordt omhelst
door zijn ploegmaats
na zijn goal. La Squadra
Azzurra was in Parijs
te sterk voor titel-
verdediger Spanje.
© PHOTO NEWS



slikte op dit EKnog geen goal.

Boateng kreeg een applaus-

wissel,netalsJulianDraxler,de

tweede grote uitblinker tegen

Slowakije. De Wolfsburg-aan-

valler stondweer indebasis op

links. Götze was het kind van

de rekening van de vele

gemisteDuitsekansentegen

Noord-Ierland.

Penalty
Draxler toonde wat elke fan

van AA Gent al weet: wat kan

dat jongetalentgoedvoetballen.

Voorrust toondehij

zich al hyper-

actief en gaf hij

naeenmooie

dribbel de

ideale afleg-

ger voor de

DeMorgen.MAANDAG 27/06/201618 DM.EK2016

Het surplus aan talent is komen
bovendrijven en het ondenkbare is niet
gebeurd. Hongarijewas kansloos op papier
en uiteindelijk ook op het veld. Voor het
eerst dit toernooi trokken deRodeDuivels
alle registers open en tochwonnen ze
‘maar’met 4-0. In de kwartfinalewacht het
stuggeWales.

Het isookweleenscomfortabel –nietalleenvoor

detegendedeadline tikkende journalist–zorond

minuutelfalopvoorsprongkomenenvervolgens

een eerste helft afleveren waarvan je na afloop

denkt: dit gaat echt nietmeermis.

Het was bovendien op een standaardsituatie

dat de Belgen scoorden en was dat niet een van

de verwijten geweest aanWilmots’ adres en zijn

staf: nooit eens gevaar op stilliggende fases?

DelicatessenzaakDeBruyne trapte eenbalhaar-

fijn naar het hoofd van twee Belgen. Eén ging er

gelukkig onder, de andere – TobyAlderweireld –

kopte staalhard voorbij GáborKirály.

Niet te geloven dat het maar 1-0 stond aan de

rust. Acht keer kreegBelgië in de eerste helft een

bal tussen de palen,maar vaak stond de veertig-

jarige doelman in zijn flodderbroek in de weg.

Wat waren die Duivels goed in die eerste helft.

Hogedruk, snel inspelenbij balbezit eneensnel-

heid van handelen die drie keer hoger lag dan in

deeerstewedstrijdvanhet toernooi.Enwatflitste

Eden Hazard zoals in zijn beste Chelsea-vorm.

Vervelendwas het ontbreken van die geruststel-

lende doelpunten.

Doorslagje van Duitsland
VreemddatuitgerekendgisterendeRodeDuivels

hun ware gelaat toonden. Voorafgaand aan de

wedstrijdvanBelgiëspeeldeDuitsland om18uur

in Lille tegen Slowakije en dat was een demon-

stratievanlooplijnen,driehoekjes, ruimtecreëren

en kansen afdwingen. Het werd 3-0 voor de

Duitsers. Dit zouden wij ook moeten kunnen,

sms’ten collega’s naar elkaar, in de wetenschap

datweweer eens oponzehonger zoudenblijven

zitten. Niets van. Een dik uur later zaten we ons

tevergapenaaneendoorslagjevanDuitsland.Het

werd4-0en jawel,wij kunnenecht goedvoetbal-

len. Laat ons maar te zijner tijd tegen Duitsland

spelenofSpanjeofweerFrankrijken Italië,maar

laten we eerst Hongarije, Wales en/of Portugal

inpakken.

En toch was er dat minpuntje. Door niet snel

de 2-0 of zelfs 3-0 te scoren, kregendeHongaren

weerwatmoedenkwamenze tochafentoe inde

buurt van Thibaut Courtois. Niets vergeleken bij

de ItalianenendeZwedeneerder inhet toernooi,

maar toch: een snelle tweede goal nade rustwas

degrootstewensvanalleBelgenendievielpas in

minuut 78. Endaarnanog één, eenminuut later.

En aanhet eindnog één.

Van het Belgisch voetballend personeel was

iedereenbeschikbaar,behalveMoussaDembélé,

van wie de verzwikte enkel maar niet genezen

geraakt. De twee controleurs op de middenveld

heetten net als tegen Zweden Radja Nainggolan

enAxelWitsel.OpdevleugelkwamDriesMertens

in de plaats van de weinig effectieve Yannick

Carrasco, die wel later zou invallen en de 4-0 op

snelheid scoren.

DeHongarensteldenopéénspelernadeelfop

die ook de vorige wedstrijden hadden gespeeld.

Beide ploegen hadden in de groepsfase exact

53procentbalbezit.Hunpassingnauwkeurigheid

wasook identiek:84procent.Haastevenveelpas-

ses en evenveel passes die goed aankwamen. De

Hongaren klopten de Rode Duivels wel in doel-

gerichtheid: 17vande37doelpogingenbelandden

in het doelkader, met zes doelpunten tot gevolg.

DeRodeDuivelskregenerook17 inhetdoelkader,

maar trapten 59 keer op doel: er werd vier keer

gescoord.

In de wedstrijd van gisteren liet België na het

eerstedoelpuntgewilligdebalaandeHongaren.

Dat leverde aanvankelijk al bij al weinig gevaar

op, tenzij danvoorhetdoel vanKirály,wantdeze

Rode Duivels zijn ook dodelijk in de omschake-

ling. Maar 1-0 blijft 1-0 en dan is het zo 1-1. In de

tweedehelft kanteldehet spelbeeld licht enkwa-

men de Hongaren een paar keer dicht bij een

onverdiende gelijkmaker.

Net op een moment dat het echt linke soep

Wat waren die Duivels goed
in die eerste helft. Hoge druk,

snel inspelen bij balbezit
en een snelheid van handelen

die drie keer hoger lag
dan in de eerste wedstrijd

Hongarije 0

België 4
10’ Alderweireld, 77’ Batshuayi, 79’ Hazard, 91’ Carrasco

I Jan
Vertonghen,
Toby Alder-
weireld en
Axel Witsel
strijden om
de bal met

de Hongaren
Lang en
Pinter.
© BELGA

De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

De knock-out-fase is
wanneer Duitsland pas echt
opstaat. Bij het vakkundig
oprollen van Slowakijemet
3-0was een hoofdrol
weggelegd voor Boateng,
Draxler en attractief
teamwork. In de kwart-
finalewachtmet Spanje of
Italië wel een ander kaliber
tegenstander.

ZouJérômeBoatengooitSuske
& Wiske hebben gelezen? Hij
lijkt op het veld echt even sterk

als stripheld Jerommeke. Zijn

stoer verdedigingswerk maakt

hem mateloos populair in de

Mannschaft, en als hij nu

ook nog scoort... Uitgerekend

Boatengkroopinderolvanheld

door al vroeg een afgeweerde

hoekshop in één tijd binnen te

knallen: zijn eerste goal in 63

interlands.

De Bayern-verdediger liep

meteen naar ploegarts Müller-

Wohlfahrt. Bedankt, dokter.

De Duitse medische staf had

de voorbije dagen overuren

gedraaid om Boateng na een

kuitblessure fit te krijgen. De

fysiotherapeutischesessiesheb-

ben geloond.

“Normaal moet Boateng bij

hoekschoppen alleen de zone

buiten de zestien afdekken,

maar die bal nam hij voor-

treffelijk”, loofde Joachim Löw

zijn doelpunt. De bondscoach

kreeg tegen Slowakije alleszins

de bevestiging dat hij met

Boateng-Hummelscentraaleen

wereldduo heeft: Duitsland

2-0 van Gomez. En op het uur

joegDraxler debal zelf acroba-

tischindoelvoorde3-0.Opweg

naar een EK-revelatie? “Ik ben

blij dat ik de Mannschaft heb

kunnen helpen in een voormij

zeermooie avond”, zeiDraxler.

Hij houdt zich wel aan het

Mannschaftscredoomzichzelf

niet op de voorgrond te zetten:

“Ik weet niet of ik ook in de

kwartfinale start, al hoop ik

natuurlijk vanwel.”

DoelmanNeuermagmetéén

sublieme parade op de enige

grote kans voor Slowakije ook

een uitblinkersrol claimen,

maardatzoudeéchtesteroneer

aandoen: de Mannschaft zelf.

Duitsland leverde zowel defen-

siefalsoffensiefeendominante

totaalprestatie, met veel druk,

bewegingsvoetbal en slimme

aanvallende positiewissels.

“We hebben alle ruimtes

goed bezet. Ja, dit was onze

besteEK-wedstrijd”,zeiLöw,die

eigenlijkalleenontevredenkon

zijnoverdegemistepenaltyvan

Özil op het kwartier. Tip voor

Löw: misschien best Özil niet

meer laten trappen, mocht het

nodig zijn. Özil miste drie van

zijn laatste vier penalty’s voor

Real en zijn land. EnDuitsland

dat een penalty mist op een

groot toernooi is sowieso een

rariteit.AlleenUliHoenesshad

eerderaleensgemist,maardan

wel in de penaltyreeks van de

EK-finale in 1976tegenTsjecho-

slowakije.Deandere twaalfhad

Duitslandwel omgezet.

Dikke brokken
Mag Duitsland nu al fluitend

de kwartfinale tegemoetzien?

Neen. “Nuvolgendedikkebrok-

ken”,weetNeuer.MetSpanjeof

Italië wacht een ander kaliber.

Neuer: “We zien wel, maar het

zal voor niemand aangenaam

zijn om tegen dit Duitsland te

spelen.” �BF⌦

Duitsland staat op en veegt Slowakije van demat

België eindelijk in

‘Dit was
onze beste
EK-wedstrijd’

JOACHIM LÖW
BONDSCOACH
DUITSLAND

Eden Hazard speelt Hongaren op een hoopje en Rode Duivels geven visitekaartje af
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turbo-modus
werd indebuurtvanCourtois,deedEdenHazard
iets raars.Hij verstuurde eenpassnaarniemand
enlieperdanmaarzelfachteraan.Daaruitvolgde
eenvoorzetendenet ingevallenMichyBatshuayi
tikteeenvoudigbinnen.Eenminuutdaarnadeed
Hazardwathijhetbestekan,naarbinnenkomen,
de tegenstand oprollen en scoren: 3-0 en een
applausvervanging was zijn deel. Yannick
Carrascokriktezijnmoreelopdoornazijn inval-
beurthetvierdeenzijneerstedoelpunt tescoren.
Eendroomscenario, datwashet. ZijndeRode

Duivelsnuvertrokken?Zoukunnen,maar jeweet
ineen teamsportnooitof jezelf fenomenaalwas,
danwelofde tegenstand jouniets indewegheeft
gelegd. Voor het zelfvertrouwen is alvast de
manierwaaropdewedstrijdwerdaangevatende
tegenstander verstikt, eenheel goede zaak.

Kritiek
Er was tot gisteren behoorlijk wat gefundeerde
kritiek. De 1-0 tegen Zwedenwerd door de inter-
nationalsendebondscoachgepercipieerdalseen
mooie overwinning, behaald met goed voetbal.
De buitenwereld zag dat lichtelijk anders.
Marc Wilmots had in de persconferentie een

dagvoordewedstrijdnogeensrealismegepredikt.
“Het enige wat mij interesseert, is de wedstrijd
winnen en doorgaan.We spelen anders en beter
dan vier jaar geleden.” Van dat laatste was niet
iedereen,omniet tezeggenhaastniemand, inhet
gevolg vandenationaleploegdoordrongen.Ook
debuitenlandsemeningenwarenunaniem:België
bracht niet genoeg.

MarcWilmots liepongelukkigomdatdekritiek
zijngezin trof. Jammer isdat,maaralshetgeheel
minder goed is dande somvandedelen, zoals in
de wedstrijd tegen Italië en opnieuw tegen
Zweden, is het de verdomde plicht van demedia
omdaar op eenbeleefdemanier op tewijzen. En
inBelgië is alle kritiek beleefd.
Latenwenadezegetocht tegenHongarijeook

onzeblijheideenbeetje intomen,wanttweegoede
wedstrijden op rij zijnwe van dezeRodeDuivels
al een tijdje nietmeer gewend. Vrijdag spelen ze
inLille om21uurdekwartfinale tegenWales.De
laatste vier jaar was dat onze moeilijkste tegen-
stander met twee gelijke spelen, een keer winst
en een keer verlies. Jammer voor de defensie die
navierwedstrijdeningespeeld lijkt,maarThomas
Vermaelen zal er door twee gele kaarten niet bij
zijn.Wordt dat JanVertonghennaarhetmidden
halen en Jordan Lukaku op de vleugel en nog
meer aanvallen?Dat hetmaar snel vrijdag is.

Jammer voor de defensie
die na vier wedstrijden

ingespeeld lijkt,
maar Thomas Vermaelen

zal er door twee gele kaarten
niet bij zijn tegenWales


