
et is misschien aan u voorbijgegaan – als
u onder een steen zat of zopas uit een
coma bent ontwaakt – maar Radja
Nainggolan mag niet mee naar de world-
cup in Rusland. Normaal had de bonds-
coach dit nieuws op een persconferentie
toegelicht en dat deed hij alsnog, maar

toen was het al lang geen nieuws meer. De fan-
club van Radja was sprakeloos nadat ze hadden
gehoord van de speler zelf dat hij er niet bij zou
zijn. En toen hebben ze het zondagavond maar
op Facebook gezet: ze waren sprakeloos.

Hoe de fanclub dat had gehoord? Welnu, de
bondscoach had beloofd om de twijfelgevallen
zelf in te lichten. Hoe dat is gegaan, dat gesprek,
daar hebben we het raden naar. Misschien heeft
Radja gezegd: “Oké, bedankt dat je mij hebt inge-
licht en dat ik het niet via de radio moest verne-
men. Much appreciated, coach.” Of hij heeft
gezegd wat hij dacht: “Dit betekent oorlog, kloot-
zakje. Ik bel nu naar mijn broer.”

In nogal wat media zal vandaag een klaag-
dicht gecombineerd met een lofdicht verschij-
nen:

1. schande dat Radja er niet bij is,
2. en wel hierom.
Laten we het eens anders bekijken. Ten eerste:

die Roberto Martínez heeft echt wel ballen, cojo-
nes in het Spaans, collons in het Catalaans. Hij
mag de taal kiezen, maar hij heeft ze en het zijn
grote. Vorige week nog maar zijn contract ver-
lengd en deze week gewoon publiekslieveling
nummer één gedumpt. Faut le faire.

Een beetje controverse 
Ten tweede: ooit was deze rubriek ook fan
van Nainggolan, met de nadruk op
ooit. Met name toen hij onder
Wilmots na de worldcup 2014 (die
hij ook miste) de Rode Duivels
de grinta bezorgde die in
Brazilië ontbrak. In juni 2016
zou hij het kwalificerend
doelpunt scoren tijdens
het EK en daardoor de
Zweden uittellen. Dat
herinneren we ons nog
allemaal, net als mis-
schien de 1-0 tegen
Wales in Lille. Daarna
werd het 1-3 voor de
anderen en in die
deconfiture ging Radja
de Ninja mee kopje
onder.

Na Wilmots kwam
Martínez en ging het sys-
teem op de schop. Drie
verdedigers in plaats van
vier, twee of drie aanvallers,
vijf of vier middenvelders, het

maakte niet uit: voor Radja Nainggolan was
alleen nog plaats in de zone waar Hazard, De
Bruyne, Mertens en nog wel enkele andere
betere voetballers lopen, vond Martínez.

Hij zag hem niet als defensieve middenvelder,
en hij kreeg daarin gelijk tijdens de recente halve
finale van AS Roma tegen Liverpool. Nainggolan
scoorde weliswaar twee keer als het kalf al ver-

dronken was. Hij had dat kalf verdronken, want
hij ging al in de negende minuut in de fout en
bood Liverpool de 0-1 op een presenteerblaadje.
Niet balvast genoeg, stond op het scoutingrap-
port.

Media, analisten, de vox populi, ze begrijpen
er niks van, ook al omdat een beetje controverse
mooi meegenomen is. Die lieve Radja, die alle
media aan huis heeft ontboden, mag niet mee,
hoe erg! Wie gaan we nu moeten bellen voor
info uit het spelershotel? Onze beste balafpakker
thuis laten, wie verzint zoiets? Hebben we weer
een bondscoach die er niks van kent!

Let maar op: voor alles wat straks fout kan
gaan in Rusland, zal Nainggolan de oplossing
zijn. Courtois die mistast, Radja had dat gecorri-
geerd. Fellaini die fout kopt, Radja had dat beter
gekund. Hazard die zich verslikt, hadden we
Radja maar gehad. Geen goals gemaakt, Radja
had hem erin gevlamd, zeker weten.

Voetballende pater
Misschien is Radja Nainggolan op intrinsieke
kwaliteiten niet weg te denken uit een selectie.
Bijvoorbeeld voor een interland. Maar dit is een
worldcup en dan stellen zich andere vragen.
Zoals: kan Radja Nainggolan de discipline aan de
dag leggen om vijf weken te leven en werken als
een voetballende pater? Als een voetballende
pater die weet dat hij invaller is? En dat zonder
zijn gelijk te willen halen bij de bevriende pers?
Martínez denkt van niet en dat recht heeft hij.

Nainggolan is – ik citeer nu even – a potential
liability. Vrij vertaald: een potentieel nadeel, een
blok aan het been, een gevaarlijk element in een

groep die vijf weken lang voor elkaar door
het vuur moet en waarbinnen kleine

ergernissen snel grote ergernissen
worden en slapende vulkanen snel
vuur spuwen.

De mate waarin teamweefsel op
de proef wordt gesteld neemt toe
met de duur van de opdracht. Het
is al te makkelijk om de bonds-
coach er op aan te spreken dat het
zijn taak is om ervoor te zorgen
dat de vulkaan Nainggolan géén
vuur spuwt. Zo werkt het niet.
Vulkanen doen hun goesting.

Natuurlijk zijn er ook coa-
ches die daar mee om kunnen,
die garen spinnen bij het prik-
kelen en tegen elkaar opzetten

van spelers. Niet Martínez. Je
zou hem dus kunnen verwijten

dat hij geen conflictcoach is. Dat
wisten we en dat is een keuze die

we lang geleden hebben gemaakt en
onlangs opnieuw. Afspraak op 18, 23,

28 juni en 2 of 3 juli.
Tot dan, mond houden en kijken.
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De ‘cojones’ van Martínez
column

► Op het nationaal oefencen-
trum in Tubeke duiken 
de eerste demonstranten op,
met vlag van Nainggolan.
► Een Facebook-evenement
roept op om vandaag te protes-
teren bij het bondsgebouw.
Meer dan 7.000 mensen laten
weten aanwezig te zullen 
zijn, nog eens 17.000 tonen 
interesse.
► Ook voor het aankomende
oefenduel tegen Portugal
worden initiatieven opgezet.
De ene actie roept op om het
stadion te vullen met
Nainggolan-maskers, de ander
tot een fluitconcert gericht aan
de bondscoach.
► Iksteunradja.be gaat 
viraal. De steunwebsite voor

‘Il Ninja’ wordt ruim 91.000 keer
gedeeld.
► Twitter gaat los op de zaak-
Nainggolan. Alleen in België
wordt meer dan 300.000 keer
getweet over het onderwerp.
► 100.300 lezers nemen op
HLN.be deel aan de poll ‘Is de
keuze van Martinez terecht?’ 89
procent oordeelt van niet.
► De Wikipedia-pagina van
bondscoach Martínez wordt
aangepast. “Op 21 mei raakte
bekend dat Martínez
Nainggolan niet meenam naar
het WK in Rusland, als gevolg
hiervan werd Martínez op
staande voet ontslagen en op de
brandstapel op de Heizel 
verbrand”, staat er even te 
lezen. (VDVJ)

Protest tegen beslissing
bondscoach zwelt aan

Tien om te zien. Slechts tien Rode
Duivels melden zich vandaag in
Tubeke, onder wie De Bruyne en
Kompany. De rest van de spelers
sluit later aan.

De ene Rode Duivel is de
andere niet. Moeten tien interna-
tionals vanaf vandaag elke dag op
het oefencentrum in Tubeke zijn,
dan kregen de meeste anderen
een paar extra dagen platte rust.
Het opzet: vermijden dat de sterk-
houders uitgeblust het vliegtuig
richting Rusland opstappen. Het
is een beproefde tactiek van
Roberto Martínez, in overleg met
de spelers.

De ongelukkigen die vandaag
hun wekker moeten zetten, zijn
Toby Alderweireld (Tottenham),
Michy Batshuayi (Dortmund/

Chelsea), Christian Benteke
(Crystal Palace), Nacer Chadli
(West Bromwich Albion), Kevin
De Bruyne (Man City), Mousa
Dembele (Tottenham), Thorgan
Hazard (Mönchen gladbach),
Christian Kabasele (Watford),
Vincent Kompany (Man City) en
Jan Vertonghen (Tottenham). 

Het is dus niet enkel de tweede
garnituur die present moet teke-
nen, maar ook basispionnen als
De Bruyne en Vertonghen, die
nochtans een slopend seizoen
achter de rug hebben in de
Premier League. Het valt niet uit
te sluiten dat sommigen vrijwillig
komen. Sowieso moet u niet te
veel medelijden hebben: veel
intensief werk staat er deze week
niet op de planning. (PJC)

Tien Duivels beginnen
aan WK-voorbereiding

H

“Het is al langer bewezen dat het
tactische aspect in het geval
rond Nainggolan geen geldige
uitleg is. Het hing ergens wel in
de lucht dat hij er niet bij zou zijn
in Rusland. Wij weten natuurlijk
niet wat er zich binnenskamers
afspeelt, dat is voor ons een
vraagteken. Maar voor de bui-
tenwereld is het een keuze die
iedereen verrast. Het mag wel
duidelijk zijn: we laten een speler
van wereldniveau thuis. Hij speelt
al jaren sterk bij AS Roma in de
Serie A, toch niet de minste
competitie. Wij zijn nog steeds
geen Frankrijk, Brazilië of
Duitsland. We zijn het kleine
België, hé. Ik denk dat Radja
iemand is met een sterke per-
soonlijkheid. Maar de sfeer ver-
zieken binnen een groep? Neen,
dat zie ik hem niet doen.” 

“Ik denk niet dat een tactische
keuze aan de basis ligt van de
niet-selectie. Dat lijkt me deels
niet de waarheid”, stelt voormalig
assistent-bondscoach en huidig
analist Eddy Snelders. De een-
voudig Rode Duivel legt de oor-
zaak – hoeft een nog een verras-
sing te zijn – meer bij het
extra-sportieve. “Het zal waar-
schijnlijk wel zo zijn dat
Nainggolan tactisch moeilijk bij
te sturen is. Hij zal niet altijd zijn
opdrachten tot in de puntjes uit-
voeren. Zo is hij nu eenmaal.
Maar ik denk dat het vooral 
zijn gedrag naast het veld is dat
hem het WK kost. Bondscoach
Martínez vreest dat hij hem 
die vijf weken in Rusland niet
onder controle zou kunnen 
houden, denk ik.”
(TLB/DPB/SJH/MHG)

Mbo Mpenza (41)
56 keer Rode Duivel

‘Laat speler van
wereldniveau
thuis’

Eddy Snelders (59) 
ex-assistent-bondscoach

‘Tactisch 
moeilijk 
bij te sturen’

“Echt spijtig dat Radja er niet bij
is. Hij is de enige die oorlog kan
maken én die oorlog kan win-
nen”, vertelt Luc Millecamps
over ‘Il Ninja’. “Nu zit er eigenlijk
geen smeerlapje meer tussen
bij de Belgen”, zegt Millecamps,
die in zijn tijd zelf niet vies was
van een stevige tackle. “Een
tactische keuze? Dat geloof ik
niet. Maar wie weet wat er
meespeelt? Misschien heeft
Nainggolan een beetje zijn
imago tegen, met die tatoeages
enzo. Voor mij verdient hij 
een plaats in de selectie. Als je
hem niet kunt gebruiken, zet je
hem gewoon op de bank. Al
heeft Martínez blijkbaar schrik
dat Radja dan heibel gaat
maken. Dat denk ik niet, al ken
ik hem daarvoor niet goed
genoeg.”

Luc Millecamps (67)
35 keer Rode Duivel

‘Radja is enige
die oorlog 
kan maken’

“Martínez is de bondscoach en
we moeten ons neerleggen bij
zijn beslissing”, zegt Jan
Ceulemans, die 96 caps achter
zijn naam heeft. “Ik zou altijd een
ticket geboekt hebben voor
Nainggolan, al begrijp ik de
beslissing van Martínez ook wel.
Radja past minder goed in het
systeem dat de bondscoach
voor ogen heeft en dat is ook de
uitleg die Martínez geeft voor de
niet-selectie. Handig voor de
Spanjaard, want ik denk dat er
toch meer speelt tussen
Nainggolan en hem. Het is wel
een goede zaak dat Nainggolan
niet in de preselectie is opgeno-
men, want dat zou hem enkel
onterechte hoop gegeven heb-
ben. Nu weet hij tenminste waar
hij aan toe is. De wil van de
bondscoach is wet.”

Jan Ceulemans (61)
96 keer Rode Duivel

‘Ik denk 
dat er meer
achter zit’
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Martínez heeft echt wel ballen.
Vorige week nog zijn contract

verlengd en deze week
gewoon publiekslieveling

nummer één gedumpt. 
Faut le faire


