
DeMorgen.ZATERDAG 02/12/201718

DM.sport

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Ronde van Rusland
et een ongeziene
onbeschaamdheid
heeft Rusland, met
afstand het foutste
land in de geschie-
denis van de sport,
de World Cup afge-

trapt. De arrogantie waarmee
die Vladimir Poetin en zijn
aanhangsel Vitali Moetko alle
feiten over het staatsgestuurd
dopingsysteem naast zich
neerleggen, wekt weerzin op.
Zo, daarmee hebben we weer
even onze gal gespuwd. Lucht
dat even op, zeg.
En we gaan door: die FIFA-

voorzitter Gianni Infantino,
moet dat niet Infantilo zijn?
‘We celebrate football’, het zal
wel. Geen woord over alles
wat is misgegaan in Rusland.
U weet niet meer wat? Niets
om ons druk over te maken,
vinden ze bij de FIFA: de
Russen hebben de helft van
het toenmalige executive com-
mittee van de FIFA omgekocht
en daarna hebben ze zich
gewijd aan het doperen van
hun  atleten voor de
Olympische Spelen. In één
moeite hebben ze ook een
hele rist voetbalspelers in het
dopingprogram ma opgeno-
men. Niet dat het veel heeft
opgeleverd, want van alle
ploegen op de World Cup staat
Rusland het laagst op de FIFA-
ranking. Maar toch, dit ver-
haal is niet ten einde, let maar
op.
Ik had/heb een afkeer van

Rusland, en het vooruitzicht
om daar een paar weken te
moeten doorbrengen (zónder
fiets, mét voetbaljournalisten)
trok niet bepaald aan. Nu ik
het programma heb gezien,
ben ik helemaal om. Met een
beetje geluk zal de Belgische
pers net als de Rode Duivels 
in Moskou een uitvalsbasis
hebben om dan samen met
het team naar de verschil-
lende speelsteden te kunnen
vliegen. Te beginnen in Sotsji,
waar ik nog nooit was. Dat is
het Nice van Rusland, met
palmbomen. 
Vervolgens wordt gespeeld

in Moskou. Daarna
Kaliningrad. Wie daar ooit al 
is geweest, melde zich. Het ligt
los van Rusland geprangd
 tussen Polen en Litouwen aan
de Baltische Zee en dus heeft
Rusland binnen de EU een
 uitvalsbasis, tenzij Polen tegen
die tijd een ‘Krimmeke’ heeft
gedaan. Wie weet, dan wordt
het daar nog leuk. Bij nader
inzien na wat surfwerk: op 
8 oktober van vorig jaar heeft
Rusland kernraketten naar
Kaliningrad verscheept. Laat
maar, Polen.
Daarna wordt het nog inte-

ressanter: Rostov of terug
naar Moskou. Doe maar
Rostov, nu we toch bezig zijn
aan de Ronde van Rusland.
Rostov aan de Don, op een
boogscheut van de Zwarte
Zee, ziet er best aardig uit op
Wikipedia. Laten we voor de
gemoedsrust van voetbalmin-
nend vaderland die achtste

finales ook maar overleven en
dan gaat het richting Samara
of Kazan.
Samara, daar heeft Ann

Wauters het lang uitgehouden
en dan nog in de winter, dus
dat moet daar aan de Wolga
ook wel lukken in de zomer. Ik
verheug mij op de Russische
terrasjes. Maar Kazan kan dus
ook, en dat is 365 kilometer
over de weg naar het noorden
en ligt ook aan de Wolga. Die
stad ken ik nog van toen de
NHL staakte en veel goede
Russen daar voor het ijshoc-
keyteam gingen spelen. 
Tatarije heet de autonome

republiek daar, en ze hebben
ook een goed voetbalteam,
met een oude bekende:
Maxime Lestienne, ooit nog
bij Club Brugge en daarna een
ongelukkige maar lucratieve
 odyssee begonnen, speelt bij
Kazan. Cédric Roussel was
daar ook, maar die kon daar
moeilijk aarden. En als we dan
toch zover zijn, en we hebben
in Kazan gewonnen van wie
dan ook, dan gaan we verdorie
naar Sint-Petersburg. 

Goede herinneringen aan
die stad. Daar verbleef ik twee
weken in 1994 voor de Good -
will Games van Ted Turner en
ik sliep er in hotel Astoria, van
Louise Bryant en John Reed,
die twee van de film Reds. En
dan is het terug naar de uit-
valsbasis: Moskou, maar deze
keer het Luzhniki-stadion en
niet dat van Spartak van de
groepsfase, die we tegen dan
al lang zijn vergeten.
Er is één kleine ‘maar’ aan

dat hele ideale traject: de
Rode Duivels moeten na wed-
strijd drie al hun wedstrijden
winnen. Ook in de groepsfase
zit er een addertje onder het
gras. Kaliningrad is het dicht-
ste dat de Rode Duivels bij
huis komen. Dat is nooit een
goed voorteken. Op het laatste
EK gingen ze eruit toen ze in
Lille kwamen spelen. Een
uurtje na het laatste lettertje
te hebben getikt, zat ik op
mijn terras. Dat zal nu iets
langer duren.
Samengevat: of we gaan er

in Kaliningrad uit en zijn snel
thuis, of we gaan all the way.
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column Weer gelukkige
Haalbare kaart voor Rode Duivels: Panama, Tunesië en Engeland

HANS VANDEWEGHE

De tweede ronde niet halen zou altijd een
blamage zijn voor deze Rode Duivels, maar
nu ze ook nog eens twee van de zwakste
landen in hun groep krijgen, wenkt meteen
de kwartfinale. Daarin wordt het andere
koek: Brazilië of Duitsland.

Geluk bij de loting is zowat een constante voor de
Rode Duivels, maar voor zijn eerste grote toernooi
leek het heel even of Roberto Martínez de konij-
nenpoot van zijn voorgangers kwijt was: hij kreeg
eerst de om onduidelijke redenen vervloekte
groep G en vervolgens kwam met Engeland het
op één na sterkste team uit pot 2. Daarna vielen
Tunesië en Panama hem in de schoot. Dat laatste
land mocht door het reglement niet bij Mexico
zitten en werd een groep doorgeschoven.
“Haalbare kaart, interessante tegenstanders,

zware trips, dat wel”, vatte de bondscoach het
samen. “De wedstrijd tegen Engeland gaat hope-
lijk over groepswinst en dat wordt dan een treffen
zonder geheimen. Ik weet hoe de Engelsen spelen
en zij weten dat van ons. Er spelen vijfentwintig
Belgen in Engeland, dus we zijn daar bekend.”
België-Panama wordt in Sotsji gespeeld. Dat

ligt op zo’n 1.000 kilometer van Moskou, maar dat
is niet het ergste probleem. Sotsji heeft een vochtig
subtropisch klimaat en het gemiddelde van 
23 graden kan dan wel doenbaar zijn, meestal is
het erg vochtig en warm, en er wordt gespeeld om
18 uur (19 uur onze tijd).
Panama is zo’n klimaat meer gewend, maar

om daar nu een probleem van te maken… Het land
is al lang blij dat het op het WK is en heeft van de
dag van de kwalificatie zelfs een nationale feestdag
gemaakt. Nationale held is dan weer Roman
Torres: hij scoorde tegen Costa Rica een doelpunt
dat er geen was. Verschoning: in die fase werd hij
wel onderuit geschoffeld en een strafschop had
gemoeten. 
Niemand weet iets van Panama, behalve dat de

meeste spelers in eigen land of in de VS spelen.
Bij KAA Gent loopt al een halfjaar de jonge
Ricardo Avila rond, maar ook van die weet
 niemand waartoe hij in staat is. Gent heeft trou-
wens wel meer tegenstanders in huis. Ook verde-
diger Dylan Bronn zal normaal met Tunesië van
de partij zijn. Die ploeg treffen de Rode Duivels in
Moskou in de Otkrytiye Arena van Spartak
Moskou. Het stadion zal op 23 juni om 15 uur
plaatselijke tijd (dus ook heet) gewoon Spartak
Stadium heten. 

Senegal in de kwart?
Tunesië was voor het laatst op het WK in 2006 en
speelde in 2002 in Japan nog tegen België een
onwaarschijnlijk saaie en inspiratieloze wedstrijd
die eindigde op 1-1. Het is een team dat het gewend
is beton te gieten en heel af en toe dodelijk uit te
breken. Georges Leekens was er ooit bondscoach
en de bekendste Tunesiër is Aymen Abdennour,
die in Frankrijk bij Monaco speelde en nu bij
Marseille. Hamdi Harbaoui van Anderlecht zou
daar in de spits kunnen staan.
De laatste groepswedstrijd volgt op 28 juni om

20 uur plaatselijke (en ook onze) tijd in de enclave
Kaliningrad en wel tegen Engeland, een van de
outsiders voor de trofee. Omdat ze dat altijd zijn,
maar ook bijna altijd falen, is zo’n derde wedstrijd
prima. Bij de aftrap is al bekend tegen wie ze
 moeten als ze eerste of tweede worden. Met de
nadruk op ‘als’, want in een groepsfase vallen altijd
minimaal twee verrassingen te noteren.
Bij de laatste zestien wordt er op 2 of 3 juli

gespeeld, afhankelijk van de eerste of tweede
plaats. Een bijkomend nadeel van groep G is de
late start, maar die hadden de Belgen in Brazilië
ook, omdat ze toen in Groep H werden geloot.
Landen in de groepen A en B hebben minimaal
drie dagen meer rust. Daarin kruisen Polen,
Senegal of Colombia het pad van de Rode Duivels.
Senegal lijkt een betere tegenstander want tegen

de tweede ronde hebben de Afrikanen het
 doorgaans een beetje gehad met de discipline. 
Als groepswinnaar speelt België in Rostov, 
als tweede in Moskou in hetzelfde stadion als
tegen Tunesië. Als derde kunnen ze meteen naar
huis, dat kan ook.
In een eventuele kwartfinale op 6 of 7 juli 

in Kazan of Samara volgt de clash met een tegen-
stander uit de groep E en F. Bij een normaal ver-
loop zijn dat Duitsland of Brazilië, maar Mexico,
Zwitserland, Zweden of Servië maken ook kans.
De loting had door de beperking van twee

Europese ploegen per groep af en toe een verras-
sing in petto. Zo kon Denemarken de kanjers
Portugal en Spanje ontlopen. Zij werden bij
Frankrijk en Peru ingedeeld. Servië werd zelfs drie
groepen verder doorgeschoven en kwam in de
exotische groep E met Brazilië, Zwitserland en
Costa Rica terecht. Marokko was het slachtoffer

Panama is al lang blij dat het
op het WK is en heeft van 
de dag van de kwalificatie 

zelfs een nationale feestdag
gemaakt

GROEP A

Rusland
Saudi-Arabië
Egypte
Uruguay

GROEP B

Portugal
Spanje
Marokko
Iran

GROEP C

Frankrijk
Australië
Peru
Denemarken
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en krijgt Portugal en Spanje voor de kiezen.
Op papier is de zwakste groep die van het thuis-

land. Rusland staat 65ste op de FIFA-ranking en
dat is het laagste van alle nationale ploegen die
op de World Cup aantreden. Alleen is het ondenk-
baar dat het thuisland de tweede ronde niet haalt.
De Russen durven in eigen land nog weleens wat
forceren, met alle mogelijke middelen inclusief
de inzet van de geheime dienst FSB. Na de
 frauduleuze winterspelen van Sotsji zal de inter-
nationale sportgemeenschap deze keer wel met
argusogen kijken wat ze daar allemaal uitvreten.

De openingswedstrijd wordt er alvast een
onder vrienden: Rusland, lees Poetin, en Saudi-
Arabië onderhouden als olieproducerende landen
de beste relaties in de OPEC, maar in het Syrische
conflict zijn ze het af en toe niet eens. Op 14 juni
om 18 uur plaatselijke tijd, een uurtje later bij ons,
beginnen ze eraan.

zogezegd

‘Niets zal de daad van Maradona van in 1986
ooit goedmaken, maar ‘de Hand van God’ 
heeft ons deze keer wél een plezier gedaan’

► De Britse krant
The Daily Mail is
duidelijk tevreden
dat Engeland 
in de groep met
Panama, Tunesië
en België zit.

loting
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GROEP D

Argentinë
IJsland
Kroatië
Nigeria

GROEP E

Brazilië
Zwitserland
Costa Rica
Servië

GROEP F

Duitsland
Mexico
Zweden
Zuid-Korea

GROEP G

België
Panama
Tunesië
Engeland

GROEP H

Polen
Senegal
Colombia
Japan

Programma

Maandag 18/6
België – Panama 18 uur

Zaterdag 23/6
België – Tunesië 15 uur

Donderdag 28/6
Engeland – België 20 uur

Supportersclub 1895 
‘Speelsteden zijn ideaal’

Bij ‘1895’, de supporters-
club van de Rode
Duivels waren ze in 
hun nopjes met de WK-
loting. 
“Zowel sportief als qua
speelsteden vinden wij
dit een prima loting”,
zegt voorzitter Thijs
Cools. “Met Engeland
hebben we een echte
topper in de poule, een
echt voetballand ook. 

En met Panama en
Tunesië hebben we 
twee haalbare kaarten
getrokken.” 
De fans die tickets willen
boeken oefenen best
nog even geduld.
“Binnen twee weken
 willen wij onze leden
verschillende reispakket-
ten kunnen aanbieden”,
zegt Cools. 
Wie kaartjes voor

 wedstrijden van de 
Rode Duivels wil
bemachtigen moet 
wel lid zijn van ‘1895’.
Wie vandaag lid 
wordt, blijft dat tot 
en met het EK 2020. 
Het lid maatschap 
kost tot 23 januari 
35 euro, vanaf dan 
stijgt de prijs van het
 lidgeld naar 40 euro.
(KDZ)

Technisch directeur Chris Van Puyvelde 
‘Zullen onze eigen bedden meenemen’

De Belgische delegatie
maakt zich vooralsnog
geen zorgen over de
ellendige toestand van
de site in Bedovsk, waar
de Rode Duivels zullen
trainen. “Als je nu naar
de andere oefencom-
plexen zou gaan kijken,
kun je overal dezelfde
conclusie trekken”, zegt
technisch directeur
Chris Van Puyvelde. 

“We zijn de omgeving in
juni gaan bekijken en
toen zag het er totaal
anders uit. Rusland zal
het zich niet riskeren dat
het complex in juni niet
in orde zal zijn.” 
Ook de te kleine bedden
in de Moscow Country
Club vormen geen pro-
bleem, benadrukt Van
Puyvelde. “We zullen
onze eigen bedden en

matrassen meenemen.
We werken daarvoor
samen met een wereld-
bekend bedrijf. Ze zullen
dus niet te klein zijn. De
Duitse nationale ploeg
had ook graag in dat
hotel verbleven, maar
we waren hen te snel af.
Ze hebben dan maar
beslist om een nieuw
hotel te laten bouwen.”
(NP/SK)

Bondscoaches
zover het oog reikt
1. H. Renard Marokko
2. R. Gareca Peru
3. H. Hallgrimsson IJsland
4. G. Southgate Engeland
5. J. Pekerman Colombia
6. R. Martinez België
7. V. Halilhodzic Japan
8. A. Nawalka Polen
9. H. Cuper Egypte
10. D. Deschamps Frankrijk
11. G. Rohr* Nigeria
12. J. Löw Duitsland
13. J. Lopetegui Spanje
14. V. Petkovic Zwitserland
15. M. Krstajic Servië
16. Carlos Queiroz Iran
17. A. Hareide Denemarken
18. F. Santos Portugal
19. A. Otero** Uruguay
20. H. Gomez Panama
21. O. Ramirez Costa Rica
22. S. Tae-yong Zuid-Korea
23. A. Milicic** Australië
24. S. Cherchesov Rusland
25. N. Maaloul Tunesië
26. J. C. Osorio Spanje
27. J. Sampaoli Argentinië
28. Z. Dalic Kroatië
29. J. Andersson Zweden
30. Tité Brazilië

* technisch adviseur
** assistent-bondscoach

(niet op de foto: de bonds -
coaches van Saudi-Arabië 
en Servië)


