
Wie neemt zondag in
Athene de plaats van Axel
Witsel in? De bondscoach
noemt geen namen, maar
Moussa Dembélé lijkt qua
profiel de geknipte man.

Roberto Martínez lijkt Eden
Hazard als joker achter de hand
te houden. Hij kan voorts reke-
nen op Marouane Fellaini. “Ik
was onder de indruk van zijn
trainingssessie. Fysiek onder-
vond Marouane geen hinder en
zijn mentaliteit was uitstekend.
Dat is een grote plus voor ons.”

Blijft de vraag wie Axel
Witsel vervangt? Steven Defour

en Leander Dendoncker beho-
ren tot de mogelijkheden, maar
in maart liet Martínez in een
oefeninterland in Rusland
Youri Tiele mans en Moussa
Dembélé opdraven toen hij
Witsel wilde sparen. Tielemans
ligt in de bovenste schuif bij de
bondscoach, maar hij kwam tot

nu toe nauwelijks aan
spelen toe bij Monaco.
Dembélé, operatief
verlost van een aansle-

pende voetblessure, kende
daarentegen een prima sei-
zoenstart bij Totten ham .

Griekse heksenketel
En luister even mee naar wat
Martínez in Athene nodig heeft:
“We spelen in een vol huis, in
een vijandige sfeer en het is een
match waarin er heel veel op het
spel staat. Dan heb je een speler
nodig die ervoor kan zorgen dat
we onszelf blijven. We hebben
thuis gezien dat Griekenland
een van de meest intens spe-
lende teams in Europa is. Ze
doen me denken aan de manier
waarop Zuid-Amerikanen uit-
komen voor hun land. Eerder
dan tactisch en technisch zullen
we mentaal voorbereid moeten
zijn op wat we vanaf minuut één
op het veld zullen tegenkomen.”

Leg dat allemaal samen en je

hebt iemand nodig die kan voet-
ballen, die sterk is in de duels en
die niet makkelijk onder de
indruk raakt van de omstandig-
heden. Dan kom je uit bij
Dembélé, die allicht niet toeval-
lig tegen Gibraltar al mocht
opdraven na de uitsluiting van
Witsel. 

“Jullie kennen mij wel, ik
moet mij niet gaan verkopen”,
zegt Dembélé zelf. “Ik ken mijn
kwaliteiten, ik weet dat ik de
ploeg iets kan bijbrengen. Ik heb
bij mijn club ook al jaren de taak
om gedisciplineerd te spelen
voor de verdediging en ik denk
dat ik dat best wel goed uitvoer.
Negentig procent van ons team
is gewend aan harde en grote
wedstrijden, we kunnen alle-
maal in zo’n heksenketel spelen
zonder onder de indruk te zijn.
Het schrikt mij niet af.” (RN)
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Huurkoop
n een ideale wereld zou een topsportcompetitie
aan volgende regels beantwoorden: er zou niet
worden betaald voor mensen want dat is mensen-
handel, contracten zouden worden gehonoreerd
tot de laatste dag en ploegen zouden met alle
mogelijke middelen gelijkwaardig worden
gemaakt, zowel sportief als economisch, om de

voorspelbaarheid van de einduitslag zo laag mogelijk te
houden. Ook degraderen of promoveren zou niet
bestaan of onderworpen zijn aan economische regels:
met andere woorden, zolang je alleen sportief pech
hebt maar je draagt bij aan het product, is er niks aan
de hand.

Die competities bestaan en ze trekken veel toeschou-
wers, ze hebben een bezettingsgraad van tegen de 100
procent, een gemiddeld salaris van enkele miljoenen
en het minimumsalaris van een CEO. Nog belangrijker:
de pariteit (de kans om kampioen te worden voor ver-
schillende teams) ligt er bijzonder hoog. 

Geen van de regels hierboven is van toepassing op
het Europees voetbal. Ooit wel, niet in mijn leven 
wellicht, maar ooit wel, omdat er geen weg terug is. De
Europese voetbalbond UEFA heeft destijds met de
Financial Fair Play (FFP) de aanzet gegeven tot regule-
ring en laat dat nu een van de eigenschappen van regu-
lering zijn: je kunt niet een beetje reguleren. Of je doet
het goed, of je doet niks.

Na wat aarzelen opent de UEFA nu een onderzoek,
mede ingegeven door de uitgestelde transfer van Kylian
Mbappé naar Paris Saint-Germain. Die getalenteerde
jongeman, die vorig seizoen tot volle wasdom is geko-
men bij de voetbalclub van het prinsdom Monaco, zal
vanaf volgend jaar de
tweede duurste speler
aller tijden zijn. Er
wordt in twee schijven,
over twee jaar gespreid,
door PSG 145 miljoen
euro betaald aan AS
Monaco, meent de krant
L’Equipe te weten, plus
een eventuele bonus van
35 miljoen. Eventueel,
want als Mbappé niet
kan aarden in Parijs en
daar geen deuk in een
pakje boter trapt, wordt
gewoon 145 miljoen
betaald, vanaf volgend
seizoen.

‘Vanaf volgend sei-
zoen.’ In dat bijzinnetje
zit de hele perversiteit
van de Europese voet-
baleconomie vervat.
Mbappé kan namelijk
niet meteen door Parijs
worden gekocht, want die hebben al 222 miljoen euro
vrijgemaakt om FC Barcelona te vergoeden voor
Neymar. Verkoper FC Barcelona heeft daartegen ach-
teraf klacht ingediend bij wel vijf verschillende instan-
ties en gerechtshoven. Bovendien wordt de Neymar-
transactie zeker het voorwerp van het onderzoek in het
kader van die fameuze Financial Fair Play die bepaalt
dat teams niet meer dan 30 miljoen euro verlies mogen
maken over drie seizoenen.

No way dat PSG die som voor Neymar en het salaris
(30 miljoen) kan verantwoorden, zelfs al wint het drie
keer na elkaar de Champions League en laten we met
zijn allen hopen dat dit niet één keer gebeurt. En nu
komt ook nog eens Mbappé aanwaaien. De economi-
sche logica achter die waanzin is compleet zoek. De
Franse Ligue 1, economisch het debiele broertje van het
Europees topvoetbal, heeft nu vier transacties in de top
twintig van de duurste inkomende voetbaltransfers,
waaronder de twee duurste spelers ooit. En dat alle-
maal voor rekening van Paris Saint-Germain, dat net
zijn vorige straf van de UEFA uit 2014 voor overtreding
van diezelfde regels had afgehandeld.

Dat lijkt dus op termijn de richting uit te gaan van
een geldboete (ze betaalden al 20 miljoen, maar geld is
geen probleem), een paar jaar met een beperkte
spelers kern Europa in (die straf kregen ze ook al) en
wie weet de zwaarste straf van allemaal: uitsluiting van
Europees voetbal. Blijkbaar heeft niemand in Parijs die
Arabische eigenaars – PSG is de facto eigendom van de
Qatarese staat – wegwijs gemaakt in die FFP.

Het zou evengoed kunnen dat ze geen boodschap
aan al die Europese economische correctheid hebben,
want van de week gingen ze dus ook Mbappé weg -
halen. Daarvoor gebruikten ze een trucje: ze gaan hem
eerst een jaartje huren. Huurkoop, als het ware. Alle
ogen zijn nu gericht op de UEFA. Die zou PSG kunnen
verplichten om de 145 miljoen over vijf jaar voor
Mbappé al dit seizoen in de boekhouding op te nemen.

Behalve de controleurs van de UEFA, heeft PSG nog
een ander, groter probleem. De ploeg wekt al langer
ergernis bij een aantal collega’s, maar nu zijn alle grote
Europese tegenstanders unaniem in hun veroordeling.
Het is voortaan Paris Saint-Germain tegen de rest van
Europa.
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Met een gelijkspelletje
in Griekenland trek je

geen champagne open,
hooguit een plaatselijk

biertje

Rode Duivels kunnen zondag al WK-ticket bemachtigen in Griekenland
Een puntje zondag volstaat voor WK-
kwalificatie, maar daarvoor reizen de Rode
Duivels niet naar Griekenland. ‘Als je voor
een gelijkspel gaat, eindig je in 99 procent
van de gevallen met een nederlaag’, meent
bondscoach Roberto Martínez.

Het heeft wel iets, groepswinst en kwalificatie voor
de wereldbeker kunnen afronden in Athene, aan
de voet van de Akropolis, op de gronden waar in
1896 de eerste moderne Olympische Spelen zijn
gehouden. De Rode Duivels plaatsten zich destijds
voor het WK in Brazilië in de Balkan, in Zagreb –
het regende er toen oude wijven. Deelname aan
het EK in Frankrijk werd beslecht in Andorra –
kon het anoniemer? Dan is de hoofdstad van
Griekenland een pak aantrekkelijker om straks
een feestje te vieren – hoogzomer, het zal 35 gra-
den zijn zondag.

Een punt volstaat. Het doelsaldo van de Rode
Duivels is immers dermate duizelingwekkend
(plus 31) dat zelfs twee nederlagen in de resterende
groepswedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en
Cyprus in zo’n scenario geen averij kunnen aan-
richten. Maar dat zou halfslachtig werk zijn. Je
kwalificeren dankzij het doelsaldo, stel je voor,
wat een vernedering.

Winnen, natuurlijk. De ploeg is het aan haar
adelstand verplicht. Met een gelijkspelletje in
Griekenland trek je geen champagne open, hoog-
uit een plaatselijk biertje.

Winnen, natuurlijk. Als revanche voor de heen-
wedstrijd (1-1) in Brussel. Als uitroepteken ook op
voorts een vlekkeloze en bijwijlen imposante cam-
pagne, met die klinkende zeges op de Heizel tegen
Estland en Bosnië, voor wat het waard is.

Duidelijke structuur
De Rode Duivels staan zo op de drempel van een
eerste succesje onder bondscoach Roberto
Martínez, de man die tijdens zijn sollicitatie -
gesprek in ‘het kasteel van Bart Verhaeghe’ met
een bevlogen discours en met sprekende video-
beelden de vloer aanveegde met Wales. “Het had
zo en zo gekund”, die bewuste avond in Rijsel.
Toen Martínez was uitgesproken, waren
Verhaeghe, technisch directeur Chris Van
Puyvelde en Mehdi Bayat meer dan ooit overtuigd
hoezeer de nationale ploeg onder Marc Wilmots
zichzelf in de muur had gereden.

Het moest anders en het werd anders. De natio-
nale ploeg voetbalde het voorbije jaar in een dui-
delijk afgelijnde structuur – niet langer zomaar
een 4-3-3 – en de bondscoach heeft nu ook een
boodschap: leren winnen. Niets is nog vrijblijvend
onder Martínez, zelfs niet de oefenwedstrijden.
Er gebeurt altijd wel iets.

Groepswinst als de concurrentie Griekenland,
Estland, Bosnië, Cyprus en Gibraltar heet, is geen
huzarenstukje, het is zelfs te rangschikken in de
categorie faits divers van het mondiale voetbal.
Maar je kreeg tenminste nooit de indruk dat het
allemaal zinloos en à l’improviste was.

Deze WK-campagne ging ergens over: rende-
ment, ook in geval van een filosofie van mooi voet-
bal. Daarom is de wedstrijd in Griekenland net zo
goed een betekenisvolle opstap naar de (grenze-
loze) ambities op het WK in Rusland. Maak de
klus af. Ga er niet freewheelen. En wees niet tevre-
den met een puntje.

Winnen, natuurlijk. Daar gaat het om sinds dag
één onder Roberto Martínez. (SK)
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‘Ik heb bij Spurs
ook al jaren de taak
om gedisciplineerd

te spelen’
MOUSSA DEMBÉLÉ


