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Willi Wa⌥el
ijdens Euro 2016was er veel tijd voor introspectie. Er
warende trainingenwaar je niks vanmocht zien en
die ookniks voorstelden, erwaren de persconferen-
tieswaarin nikswerd gezegd en erwerd twee keer per
week gevoetbald. Ermoestwel veelworden gereisd,
maar dannog. Elke dag een verhaaltje, elke dag die
onzin aanhoren, omde zoveel tijd honderden kilome-

ters aanhet stuur, danheeft eenmens tijd omna te denken.
Zo stelde ikmijmeermaals de existentiële vraag of ik niet

te negatief schreef. Bijvoorbeeld over de toilettenmet hout-
zaagsel op onze perscampus. Of over de bondscoach. Telkens
weer kwam ikna bezinning tot de volgende conclusies:
a. de toiletten stinken en zijn derhalve vies;
b. bondscoachMarcWilmots kan er niks van.
Dat laatstewas al in 2014 opdeworldcup gebleken toenhij

met amper één goedewedstrijdwerduitgeschakeld. In al je
naïviteit denk je – hoop je – dan: ook trainers kunnenbijleren,
of ze kunnen zich laten bijstaan als ze het zelf nietmeer zo
goedweten. NietWilmots. De fouten vandeworldcupwer-
den de fouten vanEuro 2016. De valwas niet te vermijden.
Insiders, onderwie spelers, (oud-)stafleden en (oud-)

collega’s die veelmeer vandat rare voetbalspel kennendan
ik, haddenmij in de aanloopnaar dat Europees kampioen-
schaphaarfijn opWilli’smanco’s gewezen.
In de rampzaligewedstrijd tegen Italië,waarin geen

tempo en geenbezieling zat enwaarin de verdedigers niet
wistenwat demiddenvelders zoudendoen en omgekeerd en
ook demiddenvelders nietwistenwat de aanvallers zouden
doen en omgekeerd, en de doelman zich blauwergerde en
dat ookna afloop liet blijken,werden allemanco’s live afge-
speeld. Play, rewind, play, rewind, play: het deed pijn aande
ogen.

Ondanks de blessure-
last in de defensie als ont-
snappingsroute zag je na
diewedstrijd ook de
Wilmots-fans onder de
pers opschuiven in de rich-
ting van – zo zei hij het van
deweek opde tv – “de drie
of vier Vlaamse bashers
onder de journalisten die
hij eenwaffel hadwillen
verkopen”.
Van één zinnetje had ik

kort na het EKwel een
beetje spijt: een aap in de
dug-out hadhet even goed
gedaan, datwas ermis-
schienwat over. De kans
was niet onbestaande dat
het gezinWilmots-
Lambeets, hoewel geen

DM-lezers, dat ooit onder ogen zou krijgen – bij de kapper bij-
voorbeeld,want het zinnetje haaldeDagAllemaal. Bovendien
was ik niet vergetenhoe ik tien jaar geledenheel keurigwas
ontvangen op zijn gerestaureerde hoeve in zijn bureau,waar
hij voor koffie en versnaperingenhad gezorgd. Endat het een
leuk gesprekwas geworden.
Diewroeging is van deweek op slag verdwenen.Door de

schuld vanWilmots heb ik naar LukAlloomoeten kijken,
maar gelukkig zitten aan alle slechte dingen altijd goede
kantjes. Zo begreep ik uit zijn apologie dat hij eind augustus
al een interviewhad gegeven aanLe Soir. Dat had ik gemist
enheb ik dinsdagnacht nog opgehaald. Collega Stéphane
VandeVelde stelde daar keurig de vragendiemoestenwor-
den gesteld enWilmots antwoordde even keurig.Weliswaar
meestal naast de kwestie en steeds teruggrijpendnaar zijn
mantra’s: ik heb veel gewonnen (maar nooit als het er echt
toe deed), ik heb geen fouten gemaakt en ik heb veel pech
gehad.
De aankondiging vandezeAlloo luidde: “HadWilmots

dit interviewgegevennahet EK, hijwas nooit ontslagen.”
Datwas een beetje veel eigen lof stinkt,maar dat heb je
met televisie altijd. Tv-makersmoeten tvmaken en
vooral niet bovenhun journalistiek gewicht boksen. Let
op, de road trip vanAlloo enWilmotswas bestwel goed
entertainmentwaarbij niet te veelmoestwordennagedacht,
maar ooknietmeer dandat.
Nooit ontslagen?Wilmotswas altijd ontslagen, niet door

de schuld vande persmaar omdat demeeste spelers hem
nietmeerwilden. De bottomline blijft:Wilmots is eenmis-

cast als trainer. Eerst bij STVV, danbij
Schalke enuiteindelijk ook bij de
RodeDuivels viel hij door de
mand.Hij gaat het nu in het
buitenlandproberen. Doemaar
Willi. Probeer Saudi-Arabië,
Qatar, deVerenigdeArabische
Emiraten.Het imperiumWilli
Waffel enMeesteres zal er

ongetwijfeldwel bij varen
en ons voetbal ook.

T

Wilmots was
altijd ontslagen,

niet door
de schuld van
de pers maar

omdat demeeste
spelers hem niet
meer wilden.

Hij is eenmiscast
als trainer

column

obertoMartínez zoekt eenmakkelijke positie op
zijn hoge eetstoel in restaurantGril auxHerbes
inWemmel. “Welkewedstrijdenheb je afgelo-
penweekend gezien?”, vraagt hij. “Alavés tegen
Deportivo LaCoruña?Watwas dat slecht, hé.”
Het typeert de bondscoachdat hij ook die

matchheeft bekeken. Voetbalgek. “Het doetme
denken aande eerste jaren vanmijn huwelijk
met Beth”, zegt hij. “Ikwasmanager van
Swansea.Mijnwerk stopte niet toen ik ’s avonds
thuiskwam. Bethwilde kijkennaar Coronation
Street (Britse sitcomop ITV, SK) terwijl ik in een
andere kamer video’s ofwedstrijden bekeek.
Opdenduur zag ikmijn vrouwnietmeer. Toen
hebbenwe een salon gekocht in eenL-vorm.
Aandewandhingenwe twee televisies: één
helemaal links en één een stukje naar rechts.
Ik ging in het rechte stuk vande zetel zittenmet
mijn koptelefoon, Beth zat naastmenaar het
andere toestel te zien,met het geluid op. Zo
zatenwe elke avond, handje in handje. (lacht)
Het heeftmijn huwelijk gered.Maar vrouwen,
they love us for our passion for our job.”

Udiscussieert blijkbaar vaakmet
uwvaderover tactiek.
“Ikwas amper 8 of 9 jaar
toenmijn vadermij
voor het eerst uitlegde
wat de tactische voor-
delenwaren omzus
of zo te spelen. Dik
dertig jaar laterwil
hij nog altijdmee-
praten, and I love it.”
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Interview. Bondscoach RobertoMartínez, een naïeve

‘Ik neem de beste beslissingen als ik slaap.’ Dat komt omdat bondscoach
Roberto Martínez (43) ’s avonds graag een bord pasta eet, zonder saus.
‘Koolhydraten stimuleren de hersenen.’ Volgende week maakt hij zijn selectie
bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië en Gibraltar.
Het leidmotief daarbij is duidelijk: voetbal moet mooi zijn.

Uwas16 jaar toenu thuisweggingen
inuweentjenaarZaragoza trokomer
te voetballen. Wasudanal zelfstandig?
(knikt) “Ik had ambitie. Veel grote clubs in
Spanjewerkenmet gastgezinnen, die jonge
talenten opvangen. Ikwoonde in bij een gezin,
samenmet nog zeven andere voetballertjes. Die
mensenwasten, kookten, deden alles voor ons.
Mijnmoederwilde niet dat ik verhuisde. Ze
heeft pas toegestemd toen ik haar beloofde om
eenuniversitair diploma te halen. Ik ben afge-
studeerd in fysiotherapie.”

Anderlecht-coachRenéWeiler verteldedat
hij de sociale achtergrondvanelke spelerwil
kennen.Hij is sneller geneigdomeen speler
tehalenmet een stabielegezinssituatiedan
eenonverantwoorde levensgenieter. Deelt u
diemening?
“Helemaal. Structuur voor een voetballer is heel
belangrijk. Ik heb inmijn carrière als coach veel
spelers gehaald.Wel, de grootste problemen
had ikmet spelers die in hunprivéleven geen
stabiliteit vonden. Ze hadden ruziemet hun

ouders ofmet hun vrouw. Ik heb
spelers gekenddie ’s ochtends
de kleedkamer binnenkwa-
men en riepen: ‘Mywife
drivesme crazy.’
“Vanmaandag tot vrij-

dag coach ik de persoon,
de dag vandewedstrijd
coach ik de speler. Dat

geldtmeer dan ooit
sinds ik bonds-

‘Ik was 15 toen
Cruij� trainer werd
van Barcelona.
Zijn visie gooide
mijn wereld om’

ROBERTO MARTÍNEZ
BONDSCOACH BELGIË

‘Ik geloof sterk
inhet succes

vanaanvallen’


