
► Radja Nainggolan
hoopt op een nieuwe
kans bij de Duivels.
Kleine domper: hij
moest gisteravond
de training staken
door liespijn en
is onzeker voor
Mexico. 
© BELGA

Rode Duivels
eten groenten
van eigen kweek

Technisch directeur Chris Van
Puyvelde laat niets aan toeval
over op weg naar het WK. Het is
begonnen met de keuze van
het hotel, even buiten Moskou.
“We willen elke kamer een 
persoonlijke tint geven door
foto’s van de speler aan de
muur te hangen. We bekijken
ook of we elke speler de best
mogelijke matras met kussen
kunnen bezorgen. Rust wordt

heel belangrijk tijdens het
WK.” Voorts gaan er één of

twee koks mee. “De spelers
eten oer-Belgische produc-

ten, biologisch gekweekt.” Tot
slot is de kans groot dat een

psycholoog en een extra
videoanalist meegaan

naar Rusland. (SK)

► Voor 
Martínez is
de discipline
naast het
veld cruciaal. 
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Radja
este lezers, het is weer die tijd van het
jaar: Onnozele Prijzentijd. Van de week
is de Flandrien 2017 uitgereikt. Met de
tijd heeft die prijs veel kindjes gekregen.
In dat tempo ligt voor iedereen die com-
petitief met een fiets rondrijdt volgend
jaar een prijs klaar. Een beetje zoals met

de Sint: zet je koersschoentje en er ligt wat
in. Wel gelachen om de Internationale
Flandrien Chris Froome, die niet alleen
zijn prijs niet kwam halen maar die ook
nog eens wilde weten wat een flandrien
precies was.

Het is van de week ook de Onnozele
Wedstrijdtijd. Over het nut van vriend-
schappelijke voetbalinterlands kort na
het afsluiten van een competitie, in
casu het kwalificatietoernooi voor de
worldcup en op zeven maanden van
die worldcup, kan men zich vragen

stellen. Gaat het om automatismen
verder inslijpen? Spelers overschou-

wen om te zien of ze een bal goed kun-
nen raken en hun been
er niet half afhangt?
Geld verdienen voor de
bond? Dat laatste mis-
schien wel en dat moet
ook kunnen, maar
maak er dan zoveel
theater niet over.

Veel logischer zou
zijn dat de nationale
competities gewoon
doorgaan, zeker in een

seizoen voorafgaand aan
een groot mondiaal of con-

tinentaal toernooi, en dat
die ingewonnen weken aan

het eind als bonus worden
gebruikt voor rust en een langere voorberei-
ding op dat toernooi. Dat zou fittere spelers
voor gevolg hebben, minder blessures en beter
voetbal, want ze zouden langer samen kunnen
trainen.

Vriendschappelijke voetbalinterlands zoals
deze vanavond tegen Mexico en volgende week
tegen Japan zijn bezigheidstherapie voor voet-
baljournalisten die er niet in slagen om twee

weken zonder voetbal door te brengen
zonder ernstige ontwenningsver-

schijnselen. 
Wij in België hadden wel

geluk. Er viel echt
nieuws te rapen:

onze allerlaat-

ste der Mohikanen, Radja Nainggolan, keerde
terug als een verloren zoon.

Ik moest hem eerst niet, maar sinds ik dat
gesprek tussen hem en Thibaut Courtois in de
spelerstunnel een beetje heb kunnen volgen
(een beetje, want enkele cruciale zinnen waren
onverstaanbaar) krijgt hij het voordeel van de
twijfel. Hij ziet er niet uit, je wilt hem niet in
het donker tegenkomen, ook niet op een veld
als je de bal hebt, en je wilt hem al helemaal
niet als schoonzoon, maar hij is wel authen-
tiek.

Zoek even op ‘Courtois en Nainggolan’ in uw
browser en luister mee. Het gesprek dateert
van 18 oktober, de 3-3 voor de Champions
League op Stamford Bridge. Volgens een tweet
van VTM Stadion “toonde Radja Nainggolan
nog eens zijn ongenoegen aan Thibaut
Courtois” omdat hij zei dat het “in zijne kop
speelde”, zich afvroeg “wat moet ik nog doen?”
en besloot met “ze komen niet kijken”.

Dat lijkt mij geen uiting van ongenoegen,
maar eerder van ongerustheid. Meer zelfs, het

lijkt op een welhaast kinderlijk
verlangen naar een selectie
voor de Rode Duivels. Naar het
schijnt heeft zijn Nederlandse
ploegmaat Kevin Strootman
hem in diezelfde tunnel inge-
licht over de aanwezigheid van
bondscoach Roberto Martínez
in de tribune. Dat lijkt mij
vreemd, want wat heeft
Strootman te maken met
Martínez en hoe weet hij dat?
Krijgt Strootman bij elke uit-
wedstrijd dan de lijst met gra-
tis tickets die de thuisploeg
heeft weggegeven? Het lijkt
eerder nieuws dat Thibaut

Courtois of Eden Hazard hadden kunnen weten.
Bon, feit is dat we iets hebben om naar uit te

kijken tegen Mexico en Japan: hoe doet Radja
het? De opdracht is duidelijk: geen rare terug-
kopballen, geen Mexicanen en Japanners
onnodig doormidden zagen, veel ballen afpak-
ken, goeie passes geven, een goaltje maken mag
ook altijd. Ach, het is op deze plek al voorspeld:
Radja Nainggolan gaat bij leven en welzijn
gewoon mee naar dat WK als een van de 23. Hij
is multi-inzetbaar, onverzettelijk, kan de vlam
in de pan gooien, hij mag alleen niet beginnen
zeuren en zeveren als hij op de bank zit.

Dat gesprek tussen Martínez en Nainggolan
behoort tot het colloque singulier des Diables
Rouges, maar het zal ongeveer zo zijn gegaan:
“Radja, als je meegaat, is het niet zeker dat je
speelt. Als je daarmee kunt omgaan, ben je
welkom. De eerste keer dat je te laat komt of je

ongenoegen laat blijken, vlieg je naar huis.”
Waarop Radja braaf “oké coach” zal heb-

ben geantwoord. 
De ninja is getemd, voorlopig toch.
Aan die jongen zullen we nog veel

plezier beleven, indien niet op,
dan zeker naast het veld.
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Bondscoach Roberto
Martínez heeft nog amper
centrale verdedigers over,
nu ook Jan Vertonghen is
uitgevallen. Dat wordt dus
experimenteren tegen
Mexico en Japan.

“Jan heeft last van zijn enkel en
kan al zeker niet spelen tegen
Mexico”, legt Roberto Martínez
uit. “Daarna zullen we evalue-
ren of hij speelklaar is voor de
match tegen Japan.” Die wed-
strijd volgt dinsdag al.

Michy Batshuayi is terug
naar Chelsea. “Hij kreeg een
trap en het was dinsdag al dui-
delijk dat hij moeilijk kon trai-
nen. We laten de verdere com-
municatie over aan Chelsea.”

Martínez valt zo centraal in
de defensie terug op Kabasele
(maar die trainde deze week
nauwelijks), Ciman, Boyata,
Dendoncker en Vermaelen. Bij
die laatste liet de bondscoach
uitschijnen dat hij vanavond
aan de wedstrijd begint. Hoe
dan ook is het uitkijken naar de
defensieve balans in het elftal.

Martínez verwacht een
intense match. “Dit is hét
moment om te zien hoe we
omgaan met blessures. Want
het kan net zo goed voorvallen
op het WK. Bovendien is Mexico
een stevige uitdaging. Het is een
elftal dat de bal wil, snel speelt
en veel intensiteit legt in een
wedstrijd. Ik verwacht een open
duel.”

De bondscoach, die bevestigt
dat Radja Nainggolan hoe dan
ook in actie zal komen, hecht
niet zoveel belang aan het resul-
taat. “Natuurlijk willen wij 
winnen, maar ik kijk eerder
naar de manier waarop we
omgaan met de wedstrijd -
situaties. Het is voor mij een bij-

zonder leerzame week.” Vooral
wil Martínez zien of zijn inter-
nationals volwassen omgaan
met de vele momenten van vrij-
heid die hij ze gunt. De Rode
Duivels maken zo zelf uit of zij
in de korte aanloop naar en op
het WK van een soepel
regime kunnen genieten.

Eén wanklank en de
bondscoach is van plan
om terug te grijpen naar
het strenge ancien
régime van Marc
Wilmots. Hij wil de voor-
bereiding op het WK niet
laten verstoren door heisa
omdat een of meerdere
spelers op on smakelijke
wijze alle frontpagi-
na’s halen. (SK)

Vertonghen en Batshuayi vallen af

B
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Je wilt hem niet
in het donker

tegenkomen en
je wilt hem al
helemaal niet 

als schoonzoon,
maar Radja is

wel authentiek

BELGIË - MEXICO
Vanavond op Eén om 20.45 uur

‘Dit is hét moment
om te zien 

hoe we omgaan
met blessures’
ROBERTO MARTÍNEZ 
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WK-bal krijgt
voor het eerst
digitale chip

Niet alleen de shirts
van de Rode Duivels
zijn een knipoog

naar het verleden, ook
de officiële WK-bal gaat retro.
De Telstar 18 is geïnspireerd op
de allereerste WK-bal van
Adidas, die van Mexico 1970.
Voor het eerst is er een digitale
chip ingebouwd, waardoor fans
via hun smartphone wereldwijd
uitdagingen met elkaar kunnen
aangaan. Op een heatmap zal
zelfs duidelijk zijn waar er op
dat moment met de bal wordt
gespeeld. De verwachting is dat
we in Rusland veel wedstrijd -
details te weten zullen komen.
De WK-bal werd de voorbije
weken getest door Real Madrid
en Manchester United. (NP)


