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WeakWilmots givesWales plenty of hope.”
“I thinkMarcWilmotshasbeen themain

reasonwhyBelgiumhave yet to fulfil their
massive potential. I have felt for some time

thatBelgiumarea really goodmanager short of
being the best team in theworld…”
Kort samengevat:Wilmots ishetprobleem,hij

is de redendatBelgiëniethet beste landenteamin
dewereld is.Het is copy-pasteuit eenartikel in
TheTimes, geschrevendoor eenWelshman.De
auteur isCraigBellamy, analist voordiekrant en
SkySports envoormalig aanvaller vandeWelshe
nationaleploeg.Bellamywaseen slimmevoetbal-
ler, eenmannetjedat tussende lijnen liep, zoals
dat vandaagheet.Het iswatmakkelijk, nietwaar,
datmessen slijpenmet zo’n3-1 indebak?Maar
opgelet: bovenhet artikel staat eendatum, July 1
2016. 1 juliwasafgelopenvrijdag, deanalyse van
Bellamyverscheendusdedagvandewedstrijd en
zebevestigtwat iedereenweetdieookmaar iets
vanvoetbal kent:WilmotsKanHetNíét.

Hiërarchie is heilig
KanWilmotsniks?Niet veel alvast dat eenbonds-
coachmóétkunnen.Zelfs zijn geroemdepeople-
management is een sof enbestaathoofdzakelijk
uit het indewatten leggenvanalle spelers, hen
niet te veel lastigvallenmet langeanalyses enhet
opeenpiëdestal zettenvanenkele absolute top-
pers,VincentKompanyenEdenHazardopkop.
Kompany stondoverigens indiezelfdeTheTimes
vanafgelopenvrijdagenhij zei: “Wilmotsheeft
eenvisie overhoededingenmoetengebeurenen
ikdenkdat jedie visiehebt teruggezien indevoor-
bije driewedstrijden.”
Als geenvisie ookeenvisie is –maardaarmoe-

tenfilosofenzichoverbuigen–danhebbenwedie
inderdaad teruggezien.Kompany’s opmerking is
gratuit, c.q. hypocriet enzekanwordengeklas-
seerdbijwatEdenHazardnadewedstrijd zei:
“De spelers staannogallemaal achterde coach.”
Het zijn terugbetalingenvoorvier jaar van laisser-
faire, laisser-aller, laisser-passer,waarbij de ster-
renvanhet elftalmet rust gelatenwerdenende
workloadwerdbepaalddoorde spelers.
Neen, dan liever eenThibautCourtois die

zowelna Italië alsnaWales zijnhamerboven-
haalde enopdezelfdenagel klopte: tactischzat
het fout.NaWaleswashet zelfs eenvoorhameren
ikbegrijp JanMulderopdat grasveld voordeVRT
niet, als die vindtdatCourtois vóórdewedstrijd
dieopmerkingmoetmakenenhij Courtois
daaromnetniet laf noemt.Of ikbegrijphemwel:
deachtbareMulder, die ikhooghebzitten inzake
recalcitrantie enmetwie ik zijn liefde voormooi
voetbal enmeer strafschoppenenrodekaarten
deel,weetnietmeerhoeeenhedendaags team
functioneert.
Dehiërarchie is erheilig, de samenhorigheid

doorbreek jeniet, jemaakt vooral geen stennis
vóór eenwedstrijd en jeondergaatwatdebaas
zegtwantdebaasheeft gelijk, ookalheeft hij geen

gelijk. Courtois is ‘maar’ eendoelman,net 24
gewordenenal topdrie indewereldnaNeuer en
Buffon,maar slechts eendoelmanenmet een
doelmanbespreek jehoeveel envooralwelke spe-
lers aanwelkepaalmoeten staanenvoorts, vindt
Wilmots,moet eenkeeperballen tegenhoudenen
zichniet bemoeien.
Het lijktmij ookniet datWilmotshemooit

heeft ingeschakeld in een tactische training–
Wilmots en tactische trainingenzijn sowiesoal
water envuur –waarinhij deuitvoetballende laat-
steman isdieonderhogedrukhet spel opgang
brengt zoalsManuelNeuerdatmoetdoenonder
Löw.OfdatWilmotshemheeft gevraagdhoe
debuffer voordeverdedigingkankantelenen
knijpenofwatdanook.

Fysieke slag
Maarhet zat echtniet alleen tactisch fout. Zowel
tegen Italië als tegenWaleswerdendeBelgen
overlopendoor eenenergieke3-5-2, eenveld-
bezettingwaarbij veel enhardwordt gelopenen
waarbij de slaguiteindelijk ookop fysiekvlak
wordtbeslist. FysiekwarendeBelgenniet top.We
zullennooit deuitdraaienvandehartslagmeters
krijgen,maar ik zoudieworkloadopdie trainin-
genvandevoorbijemaandwel eenswillenzien.
Wellicht is –weeral omdespelers teplezieren–
niet al tehardgewerkt indie eerstewekenendan
ishet lastig omdatnadienweerop tepikkenen
gaatbij de snelle opeenvolgingvanwedstrijdende
kaarsuit.Deblessure vanHazardnaHongarije
kanevengoedvermoeidheid zijn geweestwaar-
vanhijmaarniet recupereerde.
Eenvandekritischeopmerkingenoverhet

Belgischeelftal is het gebrekkigdrukzettenbij
balverlies.Af en toe sprintte erwel eens éénnaar
een tegenstander,maardatwasgeenconstante
enhetwasvooral geengezamenlijke inspanning,
waardoorWales verbazendmakkelijk opde
Belgischehelft terechtkwamviahooguit twee
driehoekjes.RomeluLukaku leekbijvoorbeeld
niet fit, hoehij na een lange sprint tegenHongarije
minutenlang stonduit tehijgen.Niet fit betekent
niet scherpendatwashij ookniet.
EdenHazardevenmin.Alsdiemeeverdedigde,

duurdehet eeneeuwigheidvoorhijweer voorin
te vindenwas.Duitslandgezien tegen Italië, zater-
dag?Oké, dat isDuitsland, diehebbenaltijd al
kunnen lopen,maardeDuitsers kunnen tegen-
woordigookvoetballenenzehebben Italiëwelis-
waarniet opdeknieëngekregen,maarde fysieke
slaghebbenzemetbrio gewonnen.
Latenwehetnogeens samenvatten, abstractie

makendvansubjectieveargumentenals zijn zelf-
voldaanheid, zijn aplomb, zijn tunnelvisie ende
begrijpelijke staat vanontkenningwaarinhij nu
verkeert.WaaromwijWilmotswegwillen:
F In balbezit zijn er geen patronen om een ver-
dedigend blok te ontwrichten.
FBij balverlies is er geen teamtactiek om geza-
menlijk druk te zetten.

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

WaaromWij Wilmots
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De uitschakeling op het EK
is nogmaar net verteerd,
maar voor de Belgische
voetbalbond begint de
voorbereiding op hetWK
2018 vandaag al. Er is
één obstakel: noch de bond,
nochMarcWilmots is
bereid omde vastgelegde
ontslagpremie van
1miljoen euro te betalen.

Ermoeteennaargeestigsfeertje
gehangen hebben in het busje
dat de leden van de Belgische
voetbalbondvrijdagavondnaar
huisbracht,nadeuitschakeling
in Rijsel. De ontgoocheling
heerste ook bij de bobo’s.
Onderweg kwam men tot de
conclusiedatergeentijd isvoor
langeoverpeinzingen,maardat
er gehandeldmoetworden.

Op 6 september starten de
WK-kwalificaties al met een
interlandinCyprus, indedagen
die daaraan voorafgaan wordt
wellicht vriendschappelijk
gevoetbald tegenRusland.Ook
in het busje heerste de overtui-
gingdatditbestmeteennieuwe
bondscoach gebeurt. “De voor-
bereidingopdeWK-campagne
begintmorgen”, klonkhet.

Bondsvoorzitter François
De Keersmaecker wil zo snel
mogelijkhetuitvoerendcomité
samenroepen, maar de eerste
vergaderingen komen er onge-
twijfeld binnen de technische
commissie. Het mandaat van
Philippe Collin loopt af, maar
wordtomwillevandecontinuï-
teit verlengd tot augustus.
In de technische commissie

iseenbelangrijkerolweggelegd
voor Club Brugge-voorzitter
Bart Verhaeghe, die Collin
opvolgtalsondervoorzittervan
de Belgische voetbalbond.
VerhaeghestaatsterkmetChris
VanPuyveldeaanzijnzijde.Van
Puyveldeheeft eenverledenals
asssistent-coach bij Club en

krijgt voortaan als technisch
directeurvandevoetbalbondde
supervisieoverdeRodeDuivels
onder zijn hoede.
MarcWilmotsheeft nog een

overeenkomst met de bond tot
2018enindatcontractstaat:wie
die overeenkomst verbreekt,
moet een ontslagpremie van

1 miljoen euro betalen aan de
andere partij. Wilmots is niet
vanplanomdiesomtebetalen.
“Ik geef geen ontslag, de bond
moetzijnverantwoordelijkheid
pakken”, stelde de bondscoach
zaterdagochtend bij de terug-
keer uit Bordeaux.
Maar ookbij de bond ismen

niet geneigd om Wilmots'
zomaar eenontslagpremie van
1 miljoen euro uit te betalen.
“Het is zijn vrouw Katrien die
zijn zaken behartigt, zij heeft
eropgestaandaterzo’nclausule
inhetcontractkwam”, luidthet
daar. “Wilmots moet dan ook
maarzijnbeslissingnemen.” De
volgendedagenofwekenwordt
geschaakt om 1miljoen. �RN⌅

Bond enWilmots pokeren
over ✓kse ontslagpremie

‘De bondmoet zijn
verantwoordelijk-
heid pakken. Ik
geef geen ontslag’

MARCWILMOTS

F Bondscoach Marc Wilmots
kijkt lijdzaam toe hoe de
Welshmen hun overwinning
vieren tegen België, in
de kwartfinale van het EK.
© BELGA
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⇥ Er is geen draaiboekmet lasten en lusten per
positie in het elftal enmet de verschillende veld-
bezettingen.
⇥ Er is geen evenwicht in het team tegen een
tegenstander die tactisch goed is georganiseerd
en de bijsturing door de coach is ondoeltreffend.
⇥ Er is sinds deworldcup in twee jaar geen voor-
uitgang gemaaktmet stuk voor stuk betere en
oudere spelers.
⇥Het team speelt niet beter op een toernooimet
een voorbereiding dan voor een ad hoc
interland.
⇥ Zijn zelf samengestelde technische staf bestaat
uit meelopers en hij heeft nagelaten om er een
tactisch analist bij te nemen.
⇥Hij heeft zichzelf niet bijgeschoold.
⇥De trainingen zijn saai, en zelden tactisch.
⇥ Fysiek is de ploeg niet in staat ommet de top-
landen te strijden.
⇥Al het voorgaandewordt gedeeld doormedia,
analisten in binnen- en buitenland en door
enkele spelers die lijntjes hebben lopen naar
de buitenwereld en die al op deworldcup hun
twijfels hebben geuit.
⇥Door al het voorgaande groeit nu een twee-
spalt in het team en die begint verdacht veel over
de linguïstieke breuklijn te lopen.

MarcWilmots verdedigt zich.Terecht.Alleen
houdt zijn enig argumentgeen steek.Deverwij-
zingennaar zijnpalmares –Belgium’smostwin-
ningest coach! – zullenongetwijfeld inhetMidden-
OostenofAfrikadeogenuitstekenendaarkanhij
danookmakkelijknaartoe.Hier te landeen in
Europaweet iedereendat jedezegeneratie goede
voetballers –debesteooit,watmenookbeweert –
endatprogramma– twee tegenstandersuit de top
twintig en tweekeerkansloos verloren–een
geschenkuit dehemelwas. Zet eenaap indedug-
out enhij doetmisschienevengoed.
Hebbende spelers schuldaandit debacle?Een

beetjewel,metdenadrukopeenbeetje.Alsde
ploegbaas er eenzootje vanmaaktopdewerk-
vloer, dangaandewerklui vrijuit, zo simpel is dat
in sport.Als eenbewezenautoriteit inhet trai-
nersvakookniet verder zoukomenmetdeze
groep, danpaskun je stellendat onzegouden
generatie vanbladgoud is, niet eerder.

Profiel nieuwe coach
Hoehetnuverdermoet?Tja, als je ziet dat ene
BartVerhaeghenuvanuit zijnbijbaanals onder-
voorzitter vandevoetbalbonddechefwordt van
het technischdepartement, dan isdatniet iets om
onmiddellijk vrolijk van teworden.Verhaeghe
meentdatdenationaleploeggeendoel opzich is,
hooguit eenmarketingtool die geldmoetopbren-
genmaarvooral geeneigencommerciële activi-
teitenmagontwikkelendie zijn clubconcurrentie
zoudenaandoen.
Een sterke, dus eendurebondscoach

aanstellen, zal evenmin eenprioriteit zijn voor
de voetbalbonddie doordeprofclubs verplicht
wordt te besparen.Dat staat diametraal tegen-
over de realiteit:Wilmots is onhoudbaar gewor-
dennadit toernooi.Geef debravemanzijnC4,
laat hem tot rust komen in zijn gezin, onder-
handel over zijn vertrekpremie (eenhalvering
vandatmiljoen is haalbaar), en gaop zoeknaar
eenautoriteit.
Hetprofiel is duidelijk: een tactischonderlegde

coach, vanwiealle spelers kunnenbijlerenenbij
wieniemanderdekantjesmagaflopen.Waarom
nietnogeens eenbuitenlanderproberen?Dehele
wereldbenijdt onsdezegeneratie ener zijn er vast
weldieBelgiumde snelstewegnaar coaching-
roemvinden.

ZelfsWilmots
geroemde people-
management is

een sof en bestaat
hoofdzakelijk uit
het in de watten
leggen van alle
spelers, hen niet
te veel lasti⌧vallen

met lange
analyses

Een sterke,
dus een dure
bondscoach
aanstellen

zal geen prioriteit
zijn voor

de voetbalbond.
Die wordt door
de profclubs
verplicht

te besparen

Tour de France
Peter Sagan in het geel
na sprint bergop
⇥ 28⌅29

De ontgoocheling over
de exit van de Rode Duivels
op het EK is groot binnen
de voetbalbond,maar ze
wordt gezalfd door het feit
dat de KBVB financieel
goede zaken heeft gedaan
met de kwartfinale.

De Belgische voetbalbond
houdt aan het EK in Frankrijk
een batig saldo van 6.515.410
euro over. Dat bedrag had nog
aardig kunnen oplopen als de
Rode Duivels doorgestoten
waren. Voor het bereiken van
de halve finaleswas eenUEFA-

premievan4miljoeneuroweg-
gelegd, voor een plaats in de
finale nog eens 5 miljoen euro
envoor toernooiwinstnogeens
8miljoen extra. Van die bedra-
gen zou de KBVB telkens wel
60procentmoetenafstaanaan
de spelers en de bondscoach.

Verlies dekken
Ook Adidas had nog een extra
duit in het zakje kunnen doen.
Voorhetbereikenvandekwart-
finalesbetaaltdekleidijsponsor
van de Rode Duivels 250.000
euro. Voor een plaats in de
halve finales was dat bedrag

opgelopen tot 400.000 euro.
Een plaats in de finale zou
750.000 euro opgeleverd heb-
ben en bij toernooiwinst was
een bedrag van 1 miljoen euro
voorzien.
Het geld van het EK is wel-

kom voor de voetbalbond, die
onlangs met een verlies van
4,5 miljoen euro naar buiten
kwam. Wel moet rekening
gehouden worden met een
eventuele ontslagpremie van
1 miljoen euro voor Marc
Wilmots en een financiële
investering in een nieuwe
bondscoach. �RN⌅

⇥ De EK-kwartfinale levert
de kas van de KBVB ruim
6,5 miljoen euro op.

MILJOEN
EURO

WegWillen

EK-inkomsten kleine troost voor voetbalbond Batshuayi o$cieel naar Chelsea:
‘Werkenmet Conte is spannend’
De transfer was dinsdag al in
kannen en kruiken, na zijn
medische testen in Bordeaux,
maar pas gisteren meldde
Chelsea officieel de komst van
Michy Batshuayi. De 22-jarige
spits verhuist voor 40 miljoen
euro van Marseille naar
Chelsea, waarmee hij na Kevin
DeBruyne (76miljoeneuro) en
ChristianBenteke(46,6miljoen
euro) de derde duurste Belg
aller tijdenwordt.Batshuayi,die
hetrugnummer23koos,zouop
Stamford Bridge zo’n 120.000
euro perweek gaan verdienen.

“Ikbenindewolkenomvoor
een van de grootste clubs in
Europa te tekenen”, zei
Batshuayi. “Ik hoop dat ik
Chelsea kan helpen bij het ver-
overen van vele trofeeën.
HazardenCourtoishebbenme
al veel goeds verteld over de
club, enmet Antonio Conte als
coach wordt het spannend om
bij Chelsea te spelen.”
Ookde transfer vanThomas

Meunier is officieel rond. Hij
verlaat Club Brugge en tekent
eencontractvoorvierseizoenen
bij PSG. �VH/KTH/BELGA⌅

Jonas Hector knikkert Italië
uit EK na bloedstollende
penaltyreeks ⇥ 26


