
e eerste tienminuten verliepen goed.
Iedereenhad oog voor elkaar en voor de
bal, ze liepenwaar zemoesten lopen en
kwamen zelfs een keer aande overkant in
de buurt vanDeGea. Erwas zo’nmoment
dat je dacht: en nude zaak overnemen,
die Spanjaarden vastzetten, scoren en

afmaken. Precies danbegonhet fout te lopen.
Erwas die eerste aarzeling, gevolgd door het

eerste domme balverlies dat gevaar opleverde.
Stilaanwerd het hele lichtblauwe blok terug-
gedrongen en tegen het einde van de eerste
helft was de bal exclusief voor de Spanjaarden.
Al na een kwartier schoten de eerste hulpeloze
blikken over de dug-out richting tribune. De
nieuwe papa’s zochten naarmorele steun bij
hun baby’s,WAG’s,moeders en schoonmoe-
ders. Die waren er op uitdrukkelijk verzoek
van de nieuwe baas RobertoMartínez bij
gehaald, want dat hoort zo tegenwoordig.
Demannenmet oestrogenen zochten ook

vertwijfeld naar de geruststellende ogen en
bijpassende hoofse knik van psycholoog Jef
Brouwers. Die had van deweek nog stellig
verklaard dat demoderne jonge voetballer in
deze hardewereld op zoek gaat naar een hou-
vast aan de huiselijke haard, bij vrouw en kind,
en niet langer bij de concubine, nochtans dé
garantie op testosteron, het hormoon van de
winnaar.

Nog even over die psycholoog bij de Rode
Duivels, het is te hopen dat het niet tegenvalt.
Jef Brouwers is een vakman, daar niet van,
maar hij zat bij de hockeymannen toen die nog
geen finales haalden. Ver voor de Spelen van
Riowerd hij bedankt, waarna de hockeyers
prompt zilver wonnen. Nu zit hij bij de Rode
Duivels, waarmeewe niets willen suggereren,
maar toch.
Bon, alle gekheid…Wie aan die 0-2 tegen

Spanje verregaande conclusies verbindt, is
niet goedwijs. Ten eerste had je hier te
makenmet een goed geoliede tegenstander
die op Euro 2016 het beste voetbal van alle
ploegen bracht,maar door een dom verlies
tegen Kroatië geen groepswinnaarwerd.
In de achtste finales speelden ze tegen die
geslepen Italianen ook nog eens hun
slechtste wedstrijd van de laatste tien jaar,
verloren en zaten daardoor nog een etappe
eerder thuis dan de Belgen.
Dat Spanje, voorwie het geen optie was

om af te gaan in Brussel, behoortmis-
schien tot de beste drie ploegen
van dewereld. Hoewel de
RodeDuivels in de FIFA-
ranking op twee staan,
is dat vooralsnog niet

hun echte plek en dat is donderdagavondwel
erg duidelijk geworden.
Voor de RodeDuivels was afgaan donderdag

ook geen optie, maar het gebeurdewel, en dat
is dan toch zorgwekkend. Onze jongens heb-
ben niet hetminste besef dat ze door hun
flauwEuropees kampioenschap het krediet
van de natie nog sneller hebben verspeeld dan
het ooit is gehypet. En dementaliteit waar
RobertoMartínez zo had op gehamerd, daar
was helemaal niets van temerken.

Fluitconcert aan de rust
Er zijn verzachtende omstandigheden, zoals
de transferperikelen van een deel van de
internationals, de aanpassing aanMartínez
en zijn twee anderstalige assistenten, de
nieuwe richtlijnen en de ingebouwde reser-
ves bij een oefeninterland. Toen bleek dat de
Spanjaarden niet waren gekomen voor een
gezapig gelijkspelletjemet veel vervangin-

genmaar voor een echte revanchisti-
sche pot omdeWK-campagne

goed in te zetten, kon dit
team eens temeer de
knop niet omdraaien.
Er stondenweer
geen leiders op het

veld: veel grote portemonnees,maarweinig
grotemuilen en geen grote harten.
Tot overmaat van rampwerd het team al bij

het rustsignaal uitgefloten en datmoet geleden
zijn van de periode-Vandereycken ofmisschien
dat het onder Leekens nogwel eens sporadisch
is voorgevallen. De liefde tussen de tribunes en
het veld is bekoeld, zoveel is wel duidelijk. Een
deel van het publiek is gealiëneerd van het
team en dat deel spreekt hoofdzakelijk Frans.

Tous Ensemble? Pas du tout.O jazeker, in
Haspengouw zul je nogwel een occasionele
NederlandstaligeWilmots-fan vinden,maar
de spandoeken ‘MerciWillie pour tout’, al of
nietmet een hartje, waren niet toevallig in het
Frans. In bondskringen kon trouwensworden
opgevangen dat de toevoeging van Thierry
Henry als T3 duidelijk als bijbedoeling heeft
de Franstalige achterban te sussen.
Geen overhaaste conclusies, nog geen

paniek vooral, maar aan de nieuwe papa’s op
noppen toch deze raad: datmatchke in Cyprus
wordt dinsdag best gewonnen.
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Rode
Duivels
Vanwave
naar awoert
in enkele
minuten

De Rode Duivels bese�en
niet dat ze door hun auw EK

het krediet van de natie
nog sneller hebben verspeeld

dan het ooit is gehypet
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Nipte zege
voor beloften:
2-3 opMalta

De nationale beloften leken
op weg naar een vlotte zege
in hun eerste EK-kwalificatie-
match, tegen Malta, maar
gaven een 0-2-voorsprong
uit handen. In het slot zorgde
Engels alsnog voor de zege.
Na drie minuten werkte
Tielemans beheerst af vanop
de stip, Bongonda maakte er
met het hoofd 0-2 van. In
de tweede helft kwam België
nonchalant voor de dag. Het
werd 2-2, maar Engels bracht
toch nog de verlossing. (PJC,

Anderzijds: een kapitein die
niet opstaat, dat kan toch ook
de bedoeling niet zijn?
“Hazard verdient die band

niet”, vindt Lorenzo Staelens,
zelfnegentienkeeraanvoerder
van de nationale ploeg.
“Hazardiseenflitsenvoetballer
en op die manier geen voor-
beeld voor de anderen. Hij is
niet in staat omhet elftal bij te
sturen of temotiveren. Boven-
dien lukt het hemook niet om
de visie van de trainer over te
brengen. Ik verkies een defen-
sieve pion,met overzicht.”

‘Ik wil bovenal een goede
mentaliteit.’ Als Roberto
Martínez consequent is,
is EdenHazard straks dus
geen kapiteinmeer. Oud-
aanvoerders roepen op tot
verandering.

Toen de Belgen tegen Spanje
kopje-onder gingen, hapte
Hazard naar adem. Op geen
enkel moment nam hij zijn
ploegmakkers op sleeptouw.
“Ikverwachtnietdatéénspeler
de groep zal dragen”, sprak
Martínez voor de wedstrijd.

Wilfried Van Moer, twaalf
keer kapitein van de Rode
Duivels, steltderolvanHazard
eveneens invraag. “Ikvindniet
dat we de slechte prestatie
enkel en alleen in Hazards
schoenen mogen schuiven.
Maar volgensmij is hij niet de
ideale aanvoerder, neen.”

Courtois topkandidaat
SpontaanwijstVanMoernaar
doelmanThibautCourtois,die
na de nederlaag tegen Spanje
de ingestelheid invraagstelde.
“Hetontbrakonsaanscherpte

enaanintensiteit”klonkhetbij
de Chelsea-keeper.
Courtoishoort telkensbijde

beteren, speelt zo goed als
altijd, is een winnaar en heeft
alsdoelmanhetspelvoorzich.
Anderzijds heeft niet de hele
kleedkamer goed gereageerd
op zijn publieke kritiek na het
EK – hij haalde toen uit naar
bondscoach Wilmots en het
gebrek aan tactische richtlij-
nen. “Maarbijafwezigheidvan
Vincent Kompany is hij de
enige die band kán dragen”,
meentVanMoer.

Hoe dan ook, als Martínez
Hazard uit zijn lijden verlost,
zal de Chelsea-ster daar niet
van wakker liggen, denkt Van
Himst: “Je kunt gewoon zien
dat het hem niet interesseert.
Die jongenwil voetballen.Niet
meer, niet minder. Die kapi-
teinsband zal hij dan wel een
eer vinden, toch is het vooral
een last. Endiemoethij kwijt.”
Dinsdag weten we of

Martínez Hazard ‘bevrijdt’.
Courtois, Vertonghen en
Vermaelen staan alvast klaar
als opvolger. (PJC/FDZ/RN,

Verdient Eden Hazard de kapiteinsband wel?
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