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Veertig jaar geleden wonnen ze hun enige
WK-wedstrijd. Deze keer hielden ze wel
bijna Engeland af tot het in blessuretijd 2-1
werd. Neen, Tunesië wordt morgen geen
hapklare brok.

Met dank aan de comfortabele 3-0 tegen Panama,
maar ook door datzelfde erg zwakke Panama dat
normaal drie keer verliest, is de wedstrijd tegen
Tunesië morgen van cruciaal belang om eerste of
tweede te worden in de groep. Eens die klus
geklaard, kan het rekenen en speculeren beginnen.

Tunesië staat nummer 21 op de FIFA-landenran-
king. Opmerkelijk? In mei van dit jaar stonden ze
eventjes veertiende, in de buurt van Mexico en
Uruguay. Vandaag kamperen ze tussen Kroatië en
IJsland, twee landen die de Rode Duivels nooit zou-
den onderschatten.

Al heeft die ranking niet dezelfde fijnafstelling
als die in het tennis, het wordt morgen in het
Spartak-stadion géén gezondheidswandeling,
beaamt Gent-verdediger Dylan Bronn in gesprek
met Het Laatste Nieuws. “Wij zijn technisch en fysiek
erg sterk.”

De laatste keer dat Tunesië en België tegen elkaar
speelden op een worldcup was in 2002 in het
Japanse Oita, waar 52.000 man al vroeg in de wed-
strijd eerst Marc Wilmots zagen scoren, maar vier
minuten later ook Raouf Bouzaiene, toen als ver-
dediger namens het Italiaanse Genua actief. De
wedstrijd eindigde op 1-1 en dat was het enige puntje
voor Tunesië in die groep.

Ook in 1998 en 2006 speelden ze gelijk, respec-
tievelijk tegen Roemenië en Saudi-Arabië. De laatste
echte overwinning dateert alweer van 1978, toen ze
Mexico klopten en wereldkampioen West-
Duitsland op 0-0 hielden. Ook toen overleefden ze
de eerste ronde niet en dat was Tunesië met ‘echte’

Tunesiërs. De laatste jaren is een en ander veran-
derd. Onder Georges Leekens (2014-2015) profes-
sionaliseerde de bond en werd er ook actief gere-
kruteerd bij voetballers met Tunesische roots, waar
ze soms zelf aan moesten worden herinnerd.

Vijf Fransen in selectie
In de selectie voor deze worldcup, die wordt
gecoacht door de Tunesiër Nabil Maâloul, zitten
maar liefst vijf rasechte Fransen met Afrikaanse
voorouders, van wie sommigen maar heel slecht

of geen (zoals Bronn) Arabisch spreken. Dat heeft
het niveau van de nationale ploeg opgetrokken,
maar het fenomeen ergert de Tunesische media
mateloos, kritisch als ze zijn voor de buitenlanders
met hun dubbele nationaliteit.

Bronn: “Mijn moeder is Tunesische en door haar
had ik de dubbele nationaliteit. De vorige bonds-
coach belde mij en ik zegde toe. Ik ben trots op mijn
Afrikaanse roots en ik zal mij dubbelplooien. Eden
Hazard is gewaarschuwd.” Bronn, die bij KAA Gent
meestal centraal links in de defensie speelt, doet

Brazilië 14 uur Costa Rica
Nigeria 17 uur IJsland

Servië 20 uur Zwitserland

Vandaag
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14/06 Rusland - Saudi-Arabië 5-0
15/06 Egypte - Uruguay 0-1
19/06 Rusland - Egypte 3-1
20/06 Uruguay - Saudi-Arabië 1-0
25/06 Saudi-Arabië - Egypte 16 uur
25/06 Uruguay - Rusland 16 uur

Rusland 2 2 0 0 8-1 6
Uruguay 2 2 0 0 2-0 6
Egypte 2 0 2 0 1-4 0
Saudi-Arabië 2 0 2 0 0-6 0A

15/06 Marokko - Iran 0-1
15/06 Portugal - Spanje 3-3
20/06 Portugal - Marokko 1-0
20/06 Iran - Spanje 0-1
25/06 Spanje - Marokko 20 uur
25/06 Iran - Portugal 20 uur

Spanje 2 1 0 1 4-3 4
Portugal 2 1 0 1 4-3 4
Iran 2 1 1 0 1-1 3
Marokko 2 0 2 0 0-2 0B

16/06 Frankrijk - Australië 2-1
16/06 Peru - Denemarken 0-1
21/06 Denemarken - Australië 1-1
21/06 Frankrijk - Peru 1-0
26/06 Australië - Peru 16 uur
26/06 Denemarken - Frankrijk 16 uur

Frankrijk 2 2 0 0 3-1 6
Denemarken 2 1 0 1 2-1 4
Australië 2 0 1 1 2-3 1
Peru 2 0 2 0 0-2 0C

16/06 Argentinië - IJsland 1-1
16/06 Kroatië - Nigeria 2-0
21/06 Argentinië - Kroatië 0-3
22/06 Nigeria - IJsland 17 uur
26/06 IJsland - Kroatië 20 uur
26/06 Nigeria - Argentinië 20 uur

Kroatië 2 2 0 0 5-0 6
IJsland 1 0 0 1 1-1 1
Argentinië 2 0 1 1 1-4 1
Nigeria 1 0 1 0 0-2 0D

Jedinak vermijdt
nederlaag tegen
Denemarken

Wat u moet onthouden van
Denemarken-Australië (1-1).
Eén: met het gelijkspel blijft
Denemarken nu al zeventien
matchen op rij zonder neder-
laag. Alleen Spanje (22) en
België (20) doen beter. Twee:
Australië kan nu al twaalf
opeenvolgende WK-matchen
niet meer de nul houden. Drie:
Yussuf Poulsen veroorzaakte al
voor de tweede wedstrijd een
strafschop. Cueva miste die
nog voor Peru, Mile Jedinak
deze keer niet. Vier: Na Ghana
in 2006 en 2010 is Australië het
tweede team dat drie goals op
rij vanaf de penaltystip scoort.
En vijf: met zijn goal bewijst
Christian Eriksen dat hij de
Denen doet draaien. (WDK)

Sterling kind 
van de rekening
bij Engeland?
Opmerkelijke zet van de
Engelse bondscoach Gareth
Southgate. Raheem Sterling,
sterkhouder bij kampioen
Manchester City, wordt
geslachtofferd tegen Panama.
Tenminste als hij bij zijn plan
blijft. Een aandachtige foto-
graaf zoomde gisteren tijdens
de opwarming in op een
papiertje in de hand van assis-
tent Steve Holland. Daarop
een basisopstelling en een
tweede ploeg. In de sterkste elf
was er geen plaats voor Sterling
en de geblesseerde Dele. Zij
werden vervangen door Marcus
Rashford (Man United) en
Ruben Loftus-Cheek (Chelsea).
Sterling scoorde dit seizoen
voor City 23 keer, maar bij de
nationale ploeg staat hij al bijna
drie jaar droog (sinds oktober
2015). Sterling gaat ervan uit dat
hij tegen de Rode Duivels wel in
de ploeg staat. (KTH)

Alle ogen op
Braziliaanse
hoop Neymar
Ondanks het povere gelijkspel
tegen Zwitserland zal Brazilië
vandaag tegen Costa Rica met
dezelfde basiself aantreden.
Wat wel zal veranderen, is de
kapitein. Droeg Marcelo in de
eerste match de aanvoerders-
band, dan gaat die nu naar
Thiago Silva. Het is vooral voor
Neymar bang afwachten hoe
hard de Costa Ricanen er zullen
invliegen. “We hebben gezien
hoe de Zwitsers hem wilden
afstoppen. Dat was agressief”,
zei de Costa Ricaanse bonds-
coach. “Wij gaan twee spelers
op hem zetten.” Neymar voelt
de druk van de natie. Bonds -
coach Tite: “Ik voel dat mijn
ploeg onder druk staat. Dat
slaat over op ons spel.” (WDK)

Vroeg scoren is 
de boodschap

‘Uitmatch’ tegen Tunesië kondigt zich aan als erg lastig

Alle matchen op Eén

► Met man
en macht
verdedigden
de Tunesiërs
maandag 
tegen 
Engeland. 
Ze verloren
wel met 1-2
© GETTY
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Leekens: ‘Pas op voor viriel spel’
Een dag voor de wedstrijd
tegen de Rode Duivels is in
het Tunesische kamp ‘intimi-
datie’ het codewoord. “We
gaan de Duivels bang maken
met fysiek spel.” Geen loze
dreigementen, zegt Afrika-
specialist Georges Leekens.
Tot drie jaar geleden was hij
Tunesisch bondscoach en dus
is er niemand beter geplaatst
dan hij om de ingesteldheid
van onze volgende tegen-
stander te analyseren. “Ik ken
hun huidige bondscoach,
Nabil Maâloul, erg goed. Ik
weet dat hij zijn spelers
graag opjut voor een
wedstrijd”, weet ‘Mack
The Knife’, tegenwoor-
dig zonder job na een
avontuur bij Hongarije.

“Sowieso is het
van nature

een heel opgenaaide ploeg.
De Tunesiërs zijn een volk dat
met het mes tussen de tan-
den durft te vechten op het
veld.” De enige juiste reactie
van de Duivels? Rustig blijven.
“Ze zullen ons met hun viriele
spel uit onze concentratie
proberen te halen, maar dat
mogen de Rode Duivels niet
toelaten”, zegt Leekens. "Ik
denk en hoop wel dat de
Belgen sterk en ervaren
genoeg zijn om daaraan te
weerstaan. We hebben zoveel
spelers in de Premier League,

die jongens zijn dat
gewend. We zullen de
snelheid van uitvoering
wel bijzonder hoog

moeten leggen en
de weinige ruimtes

slim gebruiken,
want de
Tunesiërs zullen
er kort op zitten.”
(MGA)

DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHE
Sportjournalist Hans Vandeweghe laat 
tijdens het WK elke dag zijn licht schijnen 
op het reilen en zeilen in Rusland.

ommige journalisten
kijken naar een wed-
strijd en vormen zich
een gedacht over de
spelwijze, de spelers,
de tactiek. Terwijl 
praten ze met de buur,

kijken een actie terug op de tv
naast hen, zoeken iets op,
schrijven of beginnen te tik-
ken. Ze zien meer dan hon-
derd wedstrijden per jaar en
hebben de sport in hun vin-
gers, soms ook in hun tenen
vanuit hun eigen sport -
verleden.

Als voetballers nog geen
uur actief bezig zijn met het
spel, is dat bij journalisten
nog minder. Toch slagen 
collega’s erin achteraf door-
wrochte analyses van de wed-
strijd te poneren. Meer zelfs,
punten te geven. Hoe dat gaat,
ik weet het niet en ik wil het
niet weten, want ik vertrouw
die punten voor geen haar.

Ik vond Thomas Meunier
tegen Panama lang niet goed,
niet aanvallend en ook niet
verdedigend. Dat was een
gevoel gebaseerd op enkele
impressies en wellicht ook
vooringenomenheid omdat
overal was verschenen dat
Meunier in de oefenwedstrij-
den niet zo best had gepres-
teerd. Wat een opluchting
toen hij in onze zusterkrant
een vijfje had gekregen, op
tien welteverstaan. In een
andere krant kreeg hij dan
weer een zeven en werd hij
net niet bewierookt. Ik ben er
niet zeker van dat wij gelijk
hadden.

Witsel en Meunier matig
Elke nieuwe worldcup krijg je
meer info dan de vorige en we
zijn al een tijdje voorbij het
punt dat het niet meer te
behappen is. Dit is de world-
cup van de statistieken, de big
data, en dat is soms een pro-
bleem. Ik heb mij voor deze
editie laten overhalen tot een
miniabonnement bij InStat,
een Russisch databedrijf. Ze
hebben hier data-analisten,
statistici en andere digibeten
op overschot. Behalve op de
Amerikaanse verkiezingen
hebben ze zich ook al een
aantal jaar op voetbal gestort
en dat doen ze heel erg goed.

Zij hebben een InStat-
index uitgedokterd en die
combineert een aantal para-
meters. Daaruit bleek voor
België-Panama dat de laagst
scorende Rode Duivels Axel
Witsel en Thomas Meunier
waren.

Van Meunier weten zij dat
hij minder dan de helft van
zijn duels won en dat hij
maar vier voorzetten trapte,
waarvan er maar één aan-
kwam. Ook de FIFA biedt
mooie data aan, al moet je er
een beetje naar zoeken. Zij
zijn erg goed in het tracken
van de spelers, waarmee hun
gelopen afstand, hun positie
en snelheid in kaart wordt
gebracht. De FIFA wist bij-
voorbeeld dat Meunier 11,6
kilometer heeft gelopen tegen
Panama.

Met 11,6 kilometer kun je
alle kanten uit. Atletisch is
het knap, zeker in die voch-
tige warmte van Sotsji. Op
zijn positie van wingback
word je verondersteld de lijn

af te lopen en duels aan te
gaan voorin en achterin, dus
dat is gewoon veel lopen. De
helft van die duels verliezen,
kan een probleem opleveren.
Yannick Carrasco, zijn anti-
pode op links, won driekwart
van zijn duels, maar had geen
enkele voorzet en dat is ook
maar minnetjes. Carrasco
werd gewisseld, maar was hij
blijven staan voor het laatste
kwartier van de wedstrijd,
dan was hij met veel goeie wil
aan 10 kilometer gekomen.
De statistieken van onze
wingbacks tegen Panama
laten misschien niet het beste
vermoeden voor wedstrijden
tegen sterkere ploegen, maar
dat valt nog af te wachten.

Gelopen kilometers zeggen
ook niet alles en lang was dat
de statistiek waarmee we het
moesten doen. Gisteren ver-
scheen hier nog een verhaal
over de Russen die zo veel 
en snel liepen. Veel lopen is
geen kunst: wie positioneel
slecht staat, moet sowieso
veel lopen en moet ook hard
lopen om terug in positie te
geraken.

Voetbal heet een proble-
matische sport te zijn om te
interpreteren vanuit data. Het
gebrek aan repetitieve hande-
lingen wordt vaak als reden
aangehaald. Of ook: het gaat
om die paar doelpunten per
wedstrijd. Ja en neen. Voetbal
is niet zo repetitief als honk-
bal, dat klopt, maar even
repetitief als basketbal en vol-
leybal. Dat er minder wordt
gescoord, is een drogreden
om niet naar de getalletjes te
kijken. Een voetbalwedstrijd
zal nooit eindigen op een bas-
ketbalscore, maar misschien
zou een beter gebruik van
data meer doelgevaar en
meer doelpunten kunnen
opleveren.

Voor sommige spelers zul
je altijd een uitzondering
moeten maken. Zij zijn de
outliers, de buitenbeentjes,
niet in statistieken te vatten.
Wat moet je in godsnaam met
een aanvaller die amper 8,74
kilometer loopt in 96 minu-
ten en de volgende wedstrijd
8,8 kilometer in 98 minuten,
het minst van zijn hele team?
En die driekwart van die kilo-
meters aflegt wandelend, tus-
sen 0 en 7 kilometer per uur,
ook een laagterecord voor
zijn team? Die 3 op 18 duels
won in zijn tweede wedstrijd
en 30 procent afval heeft in
zijn passes?

Op de bank zetten? Neen,
laten staan, zeker als hij
Cristiano Ronaldo heet en er
al vier heeft ingejast.

S
Big data

Van Meunier weet
databedrijf InStat

dat hij minder 
dan de helft van

zijn duels won en
dat hij maar vier

voorzetten trapte,
waarvan er 

één aankwam
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17/06 Costa Rica - Servië 0-1
17/06 Brazilië - Zwitserland 1-1
22/06 Brazilië - Costa Rica 14 uur
22/06 Servië - Zwitserland 20 uur
27/06 Zwitserland - Costa Rica 20 uur
27/06 Servië - Brazilië 20 uur

Servië 1 1 0 0 1-0 3
Brazilië 1 0 0 1 1-1 1
Zwitserland 1 0 0 1 1-1 1
Costa Rica 1 0 1 0 0-1 0E

17/06 Duitsland - Mexico 0-1
18/06 Zweden - Zuid-Korea 1-0
23/06 Zuid-Korea - Mexico 17 uur
23/06 Duitsland - Zweden 20 uur
27/06 Mexico - Zweden 16 uur
27/06 Zuid-Korea - Duitsland 16 uur

Mexico 1 1 0 0 1-0 3
Zweden 1 1 0 0 1-0 3
Duitsland 1 0 1 0 0-1 0
Zuid-Korea 1 0 1 0 0-1 0F

18/06 België - Panama 3-0
18/06 Tunesië - Engeland 1-2
23/06 België - Tunesië 14 uur
24/06 Engeland - Panama 14 uur
28/06 Panama - Tunesië 20 uur
28/06 Engeland - België 20 uur

België 1 1 0 0 3-0 3
Engeland 1 1 0 0 2-1 3
Tunesië 1 0 1 0 1-2 0
Panama 1 0 1 0 0-3 0G

19/06 Colombia - Japan 1-2
19/06 Polen - Senegal 1-2
24/06 Japan - Senegal 17 uur
24/06 Polen - Colombia 20 uur
28/06 Senegal - Colombia 16 uur
28/06 Japan - Polen 16 uur

Japan 1 1 0 0 2-1 3
Senegal 1 1 0 0 2-1 3
Colombia 1 0 1 0 1-2 0
Polen 1 0 1 0 1-2 0H

het op dit WK niet onaardig als rechtsachter.
Net zoals Panama zal ook Tunesië op de steun

van het publiek kunnen rekenen. Blijkbaar zijn er
meer Panamezen en nu ook meer Tunesiërs die
zich de moeite hebben getroost om hun nationaal
team aan te moedigen. Althans meer dan Belgen.
De Belgische volksverhuizing ten tijde van het EK
in Frankrijk heeft een vertekend beeld gegeven. In
Rusland spelen we voor de tweede keer op rij een
uitwedstrijd. Het zal duren tot de wedstrijd tegen
Engeland, volgende donderdag in Kalinin grad,
vooraleer het neutrale publiek op de hand van de
Rode Duivels zal zijn.

Tunesië mist sterkhouders
Zonder dat de Belgen zich rijk moeten rekenen, zijn
er toch een aantal voortekenen die gunstig uitvallen.
Ten eerste moet Tunesië na de nipte nederlaag
tegen Engeland (1-2) aanvallen om te winnen. In de
Noord-Afrikaanse gedachtegang betekent dat iets
minder stug verdedigen en iets meer investeren in
de aanval. Dat biedt opties in de reactie, een spel
dat de Rode Duivels op het lijf is geschreven.

Ten tweede mist Tunesië toch een aantal sleu-
telfiguren. Hamdi Harbaoui, topscorer in België,
kennen we allemaal. Na herhaalde kritiek van zijn
kant werd hij door de bond uitgespuwd en dat al
sinds 2014. Aymen Abdennour was jaren de orga-
nisator achterin, maar beleefde een dramatisch sei-
zoen waarin hij bij Olympique de Marseille nau-
welijks speelde en mocht niet mee. En dan was er
nog de knieblessure van Youssef Msakni, de
Tunesische Messi, en viel ook doelman Mouez

Hassen uit in het begin van de partij tegen Engeland,
maar niet nadat hij een vijftal doelkansen had gered.

Het hele gewicht van de aanval ligt nu bij Wahbi
Khazri, die bij Bordeaux furore maakte, werd weg-
gekocht door Sunderland, maar nu weer is uitge-
leend aan Stade de Rennes. Hij was de enige speler
die tegen Engeland meer dan de helft van de speel-
tijd op de aanvalshelft speelde. Alle andere
‘Adelaars van Carthago’ dachten aan verdedigen.

Tunesië speelde tegen Enge land meestal zoals
Panama tegen België: in een compacte 4-1-4-1,
waarbij alle ruimtes werden dichtgelopen.
Engeland bereikte makkelijk de aanvallers via de
snelle vleugels, maar had pech in de afwerking. Als
België snel kan scoren, dan zou het Tunesisch kaar-
tenhuis in elkaar kunnen storten.

Tunesië had maar 41 procent balbezit tegen
Engeland, kwam 9 keer in het aanvalsderde van
het veld, waarvan 3 keer in het
strafschopgebied. Die ene keer
dat het mis ging voor Engeland,
lag aan de hansworst Kyle
Walker, die zo nodig een
Tunesiër moest omvertrekken
bij een ongevaarlijke voorzet,
waarna Tunesië de strafschop
kon omzetten.

Nog opvallend: bijna zes op de
tien (tegen)aanvallen gaan over
rechts en dat is minder gerust-
stellend, want je kunt er gif op
innemen dat Yannick Carrasco
als linkerwingback vaker aan-

vallend dan verdedigend zal denken. In zijn rug
ligt dan de ruimte en voorin gaat het wel snel bij
de Tunesiërs, in tegenstelling tot achterin.

De wedstrijd tegen Engeland met zijn drie ver-
dedigers was voor de Tunesiërs een goeie repetitie
voor morgen tegen België, dat ook met drie verde-
digers speelt. De meest opvallende statistiek met
betrekking tot Tunesië is dat het negentig minuten
lang verdedigde met man en macht, veertien fou-
ten maakte, maar geen enkele keer geel kreeg van
de Colombiaanse ref.

België heeft geschiedenis mee
Ze hebben moed getankt tegen Engeland, dat is
zeker. “We hebben een slag verloren, maar nog niet
de oorlog”, tweette aanvaller Fakhreddine Ben
Youssef met veel bravoure, terwijl de Belgen zich
weinig aantrokken van Tunesië en een lichte 

training hielden waarin Thomas
Vermaelen voor het eerst 
weer van de partij was. Morgen
zou misschien ook Vincent
Kompany al aansluiten.

De geschiedenis geeft de Rode
Duivels een voordeel. België
heeft op een worldcup nog nooit
verloren van een Afrikaans team
en Tunesië heeft op de vorige vier
worldcups ook nog nooit gewon-
nen van een Europees land. “Dan
wordt het tijd dat we geschiede-
nis schrijven”, praatte bonds-
coach Maâloul zichzelf moed in.

‘Ik ben trots op
mijn Afrikaanse

roots en ik zal mij
dubbelplooien.
Eden Hazard is
gewaarschuwd’

DYLAN BRONN
VERDEDIGER TUNESIË


