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Duivels stevig op weg naar

Even zouteloze als probleemloze 0-2 overwinning in Estland

HANS VANDEWEGHE

Het puntenverlies van 25 maart tegen
Griekenland in het Koning Boudewijn -
stadion is uitgewist met een wel zeer
zuinige overwinning in Tallinn tegen de
opnieuw matige Esten. En met dank aan
Bosnië-Herzegovina en Griekenland, die 
op hetzelfde moment 0-0 gelijk speelden.

Een half uur duurde het eer de ban was gebro-
ken. In de negen interlands van gisterenavond
had Andorra al gescoord tegen Hongarije (jawel),
hielden Gibraltar en Cyprus voorlopig elkaar in
evenwicht met een 1-1 en stond Nederland op 1-
0 tegen Luxemburg. En toen trapte Kevin De
Bruyne in het hoge noorden een splijtende lange
bal vanop rechts. Romelu Lukaku miste, doel-

man Aksalu ook en Dries Mertens had aan de
tweede paal maar in te leggen. De bijna 1.500
meegereisde fans – hoezo bekoelde relatie? – zet-
ten het feest voort dat ze al vroeg waren begon-
nen in de charmante binnenstad van het mid-
deleeuwse Tallinn.

Veel viel er verder toch niet te beleven. Toen de
Esten in Brussel kwamen voetballen kregen ze een
8-1 om de oren en dat waren ze niet vergeten, aldus
bondscoach Martin Reim. Dat was van in het begin
ook merkbaar: een zeer laag blok, twee keer over
de middenlijn in het eerste kwartier en enkele ste-
vige tussenkomsten op de spelversnellende Belgen.
De 5-4-1 liet middenveldspel toe, maar sneed alle
diep passlijnen en vooral die op Lukaku af. Voor
de zeldzame aanval en de nog zeldzamere ingeving
werd gerekend op Konstantin Vassilijev, een 32-
jarige die bij het Poolse Bialystok het mooie weer
maakt en die door onze nationale coach tot een
soort Estse Messi was gepromoveerd, kwestie van
hem niet te onderschatten.

Concentratieverlies
Net voor de rust, nadat de Esten nog steeds geen
aanstalten hadden gemaakt om Thibaut Courtois
te bedreigen, ging Artjorn Dimitriev vol met de

studs vooruit op de enkel van Marouane Fellaini
en de Britse ref John Beaton trok na enige aar-
zeling terecht de rode kaart. Wedstrijd gespeeld?
Tja, met deze Rode Duivels weet je maar nooit.
Ze zijn de beste verzameling voetballers ooit in
de Belgische driekleur, maar concentratieverlies
is een onderdeel van deze ploeg. 

Het middenveld bleek toch een betrouwbare
motor ondanks de surprise van de chef.

Bondscoach Roberto Martínez kan af en toe
de volgers nog verrassen: zo kreeg Radja
Nainggolan géén basisplaats. Een late payback
voor zijn escapade na de laatste interland (dron-
ken tegengehouden op een onzedelijk uur)? Of
de prijs voor een matige prestatie in de oefen-

wedstrijd tegen Tsjechië? Martínez bekeek het
positief: “Radja is goed, Marouane is momenteel
beter.” Dus speelde Fellaini naast Axel Witsel op
het middenveld, wat de leden van de Vlaamse
voetbalpers altijd weer ergernis bezorgt omdat
het spel dan te traag zou verlopen. 

Op de kruising
Welnu, Fellaini was samen met Nacer Chadli de
uitblinker op de middenveld. In de tweede helft
hadden de Rode Duivels ongeveer 80 procent
balbezit maar ook tegen tien man vonden ze geen
mogelijkheid om dat geruststellende tweede
doelpunt te scoren, al had de aanvankelijk blun-
derende Aksalu ook zijn verdienste door vijf
gemaakte doelpunten tegen te houden. Door de
magere 0-1 bleef de spanning nog enigszins in
de wedstrijd maar de Esten gaven op geen enkel
moment de indruk dat ze ooit een bal tussen de
palen zouden krijgen. 

Vijf minuten voor tijd nam Nacer Chadli alle
twijfel weg toen hij nog maar eens diep ging en
op een assist van assistkoning De Bruyne de 0-2
scoorde. De twee late doelpogingen van de Esten,
waarvan één op de kruising, stuurden het thuis-
publiek met een tevreden gevoel en de Belgen
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Estland 0

België 2
31’ Mertens, 86’ Chadli
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B.-Herzegovina-Griekenland 0-0
Estland-België 0-2
Gibraltar-Cyprus 1-2
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1. België 16
2. Griekenland 12
3. B.-Herzegovina 11

4. Cyprus 7
5. Estland 4
6. Gibraltar 0

ijd voor een beetje (andere) sport. Als u deze
ochtend wakker bent geworden, en dat is te
hopen voor u, surf dan eens naar nba.com
en check de uitslag van de vierde wedstrijd
van de NBA finals tussen Golden State
Warriors en Cleveland Cavaliers die afgelo-
pen nacht is gespeeld in Cleveland.

Als Golden State de vierde wedstrijd heeft
gewonen – op het veld van de Cavaliers – dan zijn
ze het eerste team in de geschiedenis van de NBA
dat de titel pakte door fout-
loze play-offs af te werken. 16-
0: zestien keer gewonnen en
geen enkele keer verloren.
Dat zou na de overwinning
van de Cubs in het baseball
vorig jaar opnieuw een mijl-
paal zijn in de Amerikaanse
sportgeschiedenis.

Als u niet vertrouwd bent
met de Amerikaanse sport:
een team wordt kampioen als
het vier wedstrijden in een
maximale serie van zeven
wint. In de NBA zijn aan die
finale drie ronden voorafge-
gaan: tegen Portland, Utah en
San Antonio werd telkens de
serie met 4-0 gesweept, zoals
de Amerikanen dat zo mooi
zeggen.

Vorig jaar leidden de
Warriors na een fenomenaal
seizoen waarin ze in 82 wedstrijden maar 9 keer
verloren, ook met 3-1 in de finale tegen diezelfde
Cavaliers. Jammer genoeg verloren ze daarna drie
keer op een rij. In de zevende beslissende wed-
strijd, nota bene in eigen zaal, kregen ze een koude
douche van LeBron James, die daarmee zijn derde
NBA-ring haalde. De kans op nummer vier is
microscopisch klein want nog nooit heeft een bas-
ketbalteam een 3-0-achterstand in de finale kun-
nen ophalen.

Drie ringen kan voorlopig volstaan, wat James
betreft – net zoals het een opluchting was dat
Kobe Bryant bleef hangen bij vijf – want anders
laait de discussie weer op over wie nu de beste
speler aller tijden is: Michael Jordan of LeBron
James? Maar als de Warriors winnen, zal even-

goed de discussie losbarsten welk team nu beter
is: de Bulls van 95-96 of de Warriors van dit sei-
zoen? De enige met ervaring in beide teams is de
huidige coach van de Warriors, Steve Kerr. Hij
speelde bij de Bulls van Jordan, Pippen en
Rodman. Hij is er één keer over ondervraagd en
wilde geen uitsluitsel geven.

Periodes vergelijken is ook onzinnig. Hoewel
het met de fysieke capaciteiten van de bevolking
achteruitgaat, staat het vast dat de outliers – de
buitenbeentjes, de elite – nog steeds beter wordt.
Het aanbod mag dan wel minder zijn – de jeugd is
wereldwijd vadsiger, dikker en minder mobiel –,
de natuurlijke talenten worden beter opgepikt en
beter ontwikkeld.

Alleen al daarom zouden de Golden State
Warriors van vandaag het
wellicht halen van de
Chicago Bulls van toen. De
vista en spelintelligentie zal
in twintig jaar misschien
weinig zijn veranderd, maar
de fysieke présence, snel-
heid van uitvoering en de
hele medische begeleiding
tot en met voeding is in een
stroomversnelling
terechtgekomen.
Daardoor is het alge-
meen atletisch ver-
mogen nog vergroot
(althans in popu-
laire sporten)

en zoals bekend is fysiek nog steeds dé discrimine-
rende factor in teamsport.

Michael Jordan of Stephen Curry, de spelverde-
ler van de Warriors, is nog zo’n discussie. Jordan
heeft zes titels, Curry één. Curry kan/zal op twee
komen, maar is pas 29. Jordan won toen pas zijn
eerste titel. Jordan was ook een ander type speler,
acht centimeter langer, speelde op een andere
positie. Curry verknoeide dan weer die 3-1 vorig
jaar en dat is Jordan nooit overkomen. Die domi-
neerde, heerste, controleerde en won altijd als het
er om ging.

Er zijn nog verschillen, zoals de reglementen.
De Bulls profiteerden met hun triangle offense
van een driepuntlijn die toen iets dichter lag dan
vandaag, maar hadden dan weer het nadeel van
de hand-checking. Verdedigers mochten tot 2004
een speler met de hand in de rug afhouden en
zelfs wegduwen – te vergelijken met wat zich in
het voetbal bij corners afspeelt. Is Curry spectacu-
lairder dan Jordan? Soms wel, maar hij zou twin-
tig jaar geleden nooit die open boulevards naar de
ring hebben gekregen.

Dat Jordan ook vandaag zou hebben gedomi-
neerd, dat staat wel vast. Net

zoals Jesse Owens met zijn
talent getransporteerd

naar vandaag ook
olympische finales
zou lopen en mis-
schien wel Usain
Bolt kloppen. En
Eddy Merckx in zijn
tijd misschien tra-
ger de Tour reed
dan vandaag en dus

op papier niet mee
zou kunnen, maar

in de realiteit
Chris Froome
duchtig het
vuur aan de

schenen zou
kunnen leggen.
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alsnog met een wake-upcall huiswaarts.
Even de rekening maken: na zes van de tien

wedstrijden staat België eerste met zestien pun-
ten. Griekenland en Bosnië-Herzegovina volgen
met twaalf en elf punten. Op 31 augustus volgt
de schietoefening thuis tegen Gibraltar, waarna
vier dagen later de cruciale uitwedstrijd tegen
de Grieken op het programma staat. Dat is de
enige ploeg die de Rode Duivels bijna in het ver-
lies kon spelen, maar Lukaku sleepte met een
prachtige beweging nog een gelijkspel uit de
brand. Als in Athene gewonnen wordt of gelijk-
gespeeld is zelfs verlies in Sarajevo op 7 oktober
nog geen drama, want België sluit af op 11 oktober
met een thuiswedstrijd tegen Cyprus.
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zogezegd
‘Ik ben blij dat ik voor de eerste keer 
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Critérium du Dauphiné.
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Interview. Nieuwe coach van Club Brugge Ivan Leko ziet droom uitkomen

‘Ik geloof enorm in mezelf’
Kersvers coach en 
ex-speler Ivan Leko (39)
presenteerde zich gisteren
als een man die weet waar
hij naartoe wil. Met
zichzelf en met Club. ‘Het
moment zal zeer snel
komen dat iedereen zeker
zal zijn dat Ivan Leko de
goede keuze is voor Club.’

De Kroaat geeft niet om glitter
en glamour. Voetbal is zijn ding,
het echte veldwerk dan. Maar
als Club Brugge ter sprake
komt, gaat hij maar al te graag
praten. En bloeit zijn blauw-
zwarte hart open. “Ik ben
extreem blij en trots dat ik kan
terugkeren bij Club. Iedereen
die mij kent weet dat het mijn
droom was om bij Club trainer
te worden. Maar ik heb ook een
dubbel gevoel. Het was niet
gemakkelijk om STVV te verla-
ten na een heel mooi seizoen.”

Je bent nog maar drie jaar
trainer. 
Leko: “Het is snel gekomen,

dat klopt. Ik weet dat ik met
mijn 39 jaar nog jong ben, maar
ik voetbal wel al 22 jaar op het
hoogste niveau. Dat betekent
toch iets.”

Nooit getwijfeld dat deze kans
bij een topclub misschien te
vroeg komt in je carrière?
“In voetbal weet je nooit wat er
kan gebeuren. Maar ik ben als
trainer en als persoon iemand
die enorm in mezelf gelooft. Ik
heb nog nooit gedacht dat iets te
vroeg kwam. Je ziet toch ook op
een nog hoger niveau dat het
kan, een jonge trainer die suc-
ces heeft.”

Snap je dat de buitenwereld
vooral verrast reageert?
“Er zullen er altijd zijn die twij-
felen en er zullen er ook altijd
zijn die enthousiast doen over
mijn aanstelling. Dat is nor-
maal, maar ik focus me op mijn

werk. Ik ken het huis heel
goed. Ik weet perfect welke
traditie hier heerst, wat de

supporters willen. Daar

staat Ivan Leko ook voor: passie,
agressiviteit, collectiviteit, alles
geven en altijd willen winnen.
Het moment zal zeer snel
komen dat iedereen zeker zal
zijn dat Ivan Leko de goede
keuze is voor Club.”

De druk zal hier wel veel 
groter zijn dan bij STVV.
“Oké, maar de mensen bij STVV
weten perfect dat het ook nooit
gemakkelijk werken was met
mij. Omdat het voor mij elke
dag beter moet. Ik geloof in
mijn filosofie. Dat is altijd van
onze sterkte uitgaan. Je kunt
niet elke match winnen, maar je
moet er wel alles voor doen. De
manier waarop is voor mij ook
belangrijk. Ik wil een ploeg zien
die voetbalt. Met lef en vertrou-
wen. Met grinta en winnaars-
mentaliteit. Die dominant is.”

Dat is de lat meteen hoog leg-
gen. Terwijl je al de erfenis van
Preud’homme moet dragen.
“Het is zeker niet gemakkelijk
om na Michel te komen. Hij is

een winnaar met een groot pal-
mares en heeft in zijn vier jaar
hier belangrijke prijzen gepakt.
Het belangrijkste zijn echter
niet die prijzen, maar wel dat
Michel zijn winnaarsmentali-
teit op deze club heeft overgezet.
Maar ik kan geen kopie van
Michel Preud’homme zijn. Ik ga
samen met mijn staf mijn eigen
weg volgen.”

Welke weg is dat?
“Mijn focus ligt op het dage-
lijkse werk. Niemand mag zich
boven de club stellen. Wij heb-
ben geen Messi. Individueel
talent is heel belangrijk om een
match te winnen, maar op mid-
dellange termijn is het collectief
belangrijk. Iedereen moet
weten wat er gebeurt met of
zonder bal. Het belangrijkste
voor mij is kwaliteit brengen.
Los van cv, naam, salaris of rela-
ties. De besten zullen spelen. De
bedoeling is een sterk collectief
te maken met iedereen op
dezelfde lijn: van de voorzitter
tot de poetsvrouw.” (WDK)
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