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‘We gaan
voor elkaar

door 
het vuur’

HANS VANDEWEGHE

De wereld vond de start tegen Panama
veelbelovend en kijkt nu toe of de gouden
Belgische generatie vandaag tegen Tunesië
kan upgraden van schaduwfavoriet tot
favoriet. Het vertrouwen is alvast groot bij
Roberto Martínez en zijn spelers.

In de westelijke voorstad van Moskou ligt de
Otkrytieje Arena. Het stadion van Spartak
Moskou, met de 25 meter hoge stalen Spartacus
aan de voordeur, is een bijzonder inspirerende
plek van een club met een opmerkelijke geschie-
denis. In deze voetbaltempel staan de Rode
Duivels vanmiddag voor hun
zwaarste mondiaal examen
sinds de uitschakeling tegen
Argentinië in de kwartfinale van
de vorige worldcup.

Die sisser (0-1-verlies) is verge-
ten en de misser op het EK twee
jaar later tegen Wales (1-3-verlies)
ook. Beide afknappers werden
gemakshalve, maar ook niet
geheel onterecht in de schoenen
van een zwakke bondscoach
geschoven. Deze internationaal
gelouterde en gelauwerde Rode
Duivels beseffen echter dat deze
excuses niet meer tellen.
Vluchten kan niet meer en vanaf

vanmiddag Tunesië, donderdag Engeland en alles
wat daarna komt, zijn alle wedstrijden cruciaal.

De worldcup kan echt beginnen want de
Nederlander Bert Maalderink van de NOS, op het
vorige EK nog af en toe de kwelduivel van Marc
Wilmots, heeft zich tijdelijk in het spoor van de
Belgen genesteld. Hij begon met een vraag over
Radja Nainggolan, waar Axel Witsel niet wilde
op antwoorden en volgde later met een vraag
aan Roberto Martínez. “Hoe heeft u het in gods-
naam klaargespeeld om de rust in dat onder
Wilmots zo getormenteerde team te krijgen?”

Goeie vraag, zei Martínez en Maalderink ver-
guld. Hij zou eens wat meer moeten komen. Elke
persconferentie krijgt wel een of andere journa-

list een goedkeurend knikje van
onze bondscoach. Jawel, het gaat
goed bij de Belgen en Martínez is
een hele aardige man. Bert kon
daar na afloop niks tegen inbren-
gen.

Veel talent, goede sfeer
Er is geen reden om te twijfelen
aan de charme van de Rode
Duivels, het meest beschikbare
team na Panama op deze world-
cup. Ook niet aan het talent of aan
de goeie sfeer, zo was al te zien op
de heenvlucht. Er is ook geen
reden om te twijfelen aan hun wil
om ver te geraken. Dat alles geldt

► Opwarming
bij de Belgen,

met Batshuayi,
Meunier, 

Vertonghen,
Dembélé, 

Dendoncker en
Eden Hazard.

Kompany was
er niet bij, 
hij trainde 

individueel. 
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Tunesië

14 uur

Otkrytieje Arena 
45.000 zitjes Moskou

België

Dezelfde elf namen als 
tegen Panama worden aan
de aftrap verwacht bij 
België, dat bij winst zeker is
van de achtste finales.

Rode Duivels kunnen vanmiddag kwalificatie veiligstellen tegen Tunesië

Ere wie ere toekomt, van alle favorieten en scha-
duwfavorieten hebben de Belgen in de eerste wed-
strijd de beste beurt gemaakt. Toch weerklonk er
een beetje kritiek: tegen het onooglijke Panama
sloop oud zeer in het team. Kort samengevat:
zwakke opbouw van de achterste drie, waardoor
Kevin De Bruyne inzakte en de druk naar voren er
niet echt consistent uitkwam. Voorts een Axel
Witsel die weinig diepgang vertoonde – ook een
oud zeer – en voorin wat al te
veel afwachten, weinig bewe-
ging en te trage passing.

Martínez wil zijn ploeg zien
groeien in het toernooi en slaagt
daar tot nog toe in, al krijgt hij
vandaag een andere tegenstan-
der dan hij in de kwalificaties
heeft ontmoet. Tunesië moet
winnen, dat gaf de ervaren
Tunesische bondscoach Nabil
Maâloul grif toe. Eerder al had
hij zich laten ontglippen dat de
verdediging van België te pak-
ken is. Dat nam hij terug. “Ook
de verdediging van Barcelona is
te pakken, dat is met alle ploegen
die graag aanvallen.”

Tunesiërs motiveer je niet, die
motiveren zichzelf al meer dan genoeg. Moeten
winnen en ook nog eens als enige team uit de al
zo geplaagde Arabische wereld nog geen twee keer
verloren, hoofdzakelijk omdat ze nog maar één
keer hebben gespeeld, Maâloul voelt de druk.

“Wij zijn het laatste Arabische team en de druk

om de Arabische wereld eervol
te vertegenwoordigen is heel
groot.” Zijn spits, de Frans -
sprekende Wahbi Khazri van
Stade Rennais, bleef bescheiden:
“We spelen tegen een favoriet
voor de wereldtitel en we moe-
ten winnen. We geloven erin
omdat we goed willen presteren
voor ons land. Dat we zijn geste-
gen op de landenranking? Dat is
sinds het aantreden van de sélec-
tionneur.” Die keek goedkeurend
vooruit, zijn troepen zijn getemd.

Tunesië staat voor agressief
en fysiek voetbal en dat wordt
het meest heikele van de hele
opdracht. In welke mate ga je
mee in hun spel, tot hoever laat

je je afdreigen, schoppen, neerhalen tot meerdere
eer en glorie van Tunesië en bij uitbreiding de
Arabische wereld? De Rode Duivels spelen dan
wel in topcompetities, van die betere Noord-
Afrikaanse voetbalagressie zullen ze het ongetwij-
feld op de heupen krijgen en ze hebben al drie gele
kaarten (Meunier, Vertonghen, De Bruyne) staan.

Het meest bedreigd is ongetwijfeld Eden
Hazard, die makkelijker te verdedigen en neer te

halen is dan Kevin De Bruyne.
Wat de scheidsrechter betreft,
gaan de Rode Duivels erop voor-
uit: geen Zambiaan meer, maar
nu met de ervaren Mark Geiger
een Amerikaan.

Engeland pakte de in hun eer-
ste wedstrijd nog afwachtende
Tunesiërs aan met hoge pres-
sing. Wellicht wordt dat niet het
plan van Martínez, ook al omdat
het vandaag erg warm dreigt te
worden en het stadion voor een
deel de volle zon zal krijgen.

Stop de speculatie, dit is de
realiteit: als België vandaag wint
van Tunesië en Panama wint
niet van Engeland – zelfs een
gelijkspel zou een mirakel zijn –

dan zit het in de tweede ronde. Tegen wie België
dan moet, hangt af van de eerste of tweede plaats,
waarover donderdag in een clash met Engeland
wordt beslist. Groep G wordt gekruist tegen de
eerste of tweede van groep H, waarin morgen
wordt gespeeld en nog niks is beslist.

elgië-Tunesië is de 29ste
wedstrijd op het WK.
We zijn bijna halfweg,
maar het is al een tijdje
officieel: voor goed voet-
bal moet je niet bij de
worldcup zijn. Die con-

clusie werd al snel getrokken
door de Nederlanders en dat
werd uitgelegd als de druiven
die te groen zijn. Niks van. De
voetbalspelers zijn te goed
geworden voor het spel, of 
misschien zijn de bondscoaches
niet slim genoeg, of allebei.
Deze stellingen behoeven een
beetje uitleg.

Niet dat alle wedstrijden saai
zijn. Duitsland-Mexico,
Portugal-Spanje en Argentinië-
Kroatië waren even genietbaar
als een Champions League-
match. Het ging snel en het ging
op en neer omdat beide teams
uitgingen van balbezit en kan-
sen creëren. Gaandeweg kreeg
één team de bovenhand, op
zoek naar de gelijkmaker, en zo
ontstond er een onevenwicht.
Ook niet erg. Eén team in de ver-
drukking dat moet dweilen met
de kraan open en het andere
team dat kans op kans de nek
omwringt, dat heeft ook iets.

En toch, om de meeste wed-
strijden uit te zitten, moet je al
een voetbalfreak zijn of fan van
een team. De neutrale toeschou-
wer wordt niet wild van deze
worldcup, ook al omdat heel
wat wedstrijden beginnen in
een patstelling, gespeeld wor-
den in die patstelling en eindi-
gen in een variant op de pat -
stelling.

Weinig of geen Panama’s
Ooit waren alle underdogs zoals
Panama: moedig in het verzet,
maar uiteindelijk fysiek tekort-
schietend en ten onder gaand.
Gerechtigheid geschiedde, want
in tegenstelling tot in het
gewone leven is het niet meer
dan normaal dat de beste wordt
beloond en de slechtste wordt
bestraft. Op dit WK is alleen
Panama Panama. Met uitzonde-
ring van de eerste wedstrijd van
de Saudi’s, maar die hebben zich
na hun desastreuze begin op de
allerlaatste dag van de ramadan
inmiddels herpakt.

Nog niet zo heel lang geleden
had elk team wel een paar
zwakke plekken, jongens van
wie iedereen wist dat ze erbij
zaten omdat je met elf moet
zijn, of omdat de trainer hen
daar zette omdat ze goed waren
voor de ploeggeest. Vandaag

zijn alle voetballers ofwel
fysiek top geschoold,
ofwel technisch top
geschoold, ofwel allebei
en dat zijn dan de top-
pers.

De meeste voetballers
en voetbalploegen op
deze worldcup hebben
het ook tactisch goed
voor elkaar, althans wat
de verdediging betreft,
en daar knijpt het
schoentje. Het verdedi-

gend potentieel haalt het op
deze worldcup moeiteloos van
het aanvallend potentieel en dat
houdt direct verband met de
fysieke en tactische paraatheid
van haast alle spelers. Alle info
over alle teams ligt tegenwoor-
dig voor het rapen.

Gestructureerd verdedigen is
oneindig veel makkelijker dan
geïnspireerd en doordacht aan-
vallen. Het is een misverstand
dat de verdedigende ploeg zich
kapot loopt achter de bal. Wie
slim verdedigt, maakt weinig
kilometers. Aanvallen, dat kost
pas energie. U wilt niet weten
hoeveel trainers de aanval over-
laten aan de intuïtie van hun
voorspelers. U wilt ook niet
weten hoeveel bondscoaches op
dit WK alle tijd spenderen aan
het dichttimmeren van hun
defensie en voor al het andere
hopen op bevliegingen voorin.

De gesloten wedstrijden van
deze worldcup, vaak beslist op
standaardsituaties, staan in
schril contrast met de wedstrij-
den in de Champions League.
Dat hoeft elkaar niet tegen te
spreken. In een clubteam heeft
een beetje coach de spelers dag
na dag ter beschikking en is het
ploegspel oneindig veel beter
dan in de nationale ploeg.

Dat is duidelijk te merken
aan het niveau dat Messi haalt
met Argentinië, of niet haalt zo
u wilt, vergeleken met FC
Barcelona. Al is het naïef om te
denken dat je in een niet-
gesmeerd geheel kunt volstaan
met 7,6 kilometer te lopen in
een wedstrijd en dan nog 84
procent van de tijd te wandelen.

En Portugal en Ronaldo dan?
Welja, sommige bondscoaches
beseffen dat ze het spel niet
nodeloos ingewikkeld moeten
maken en Portugal speelt
bovendien puur op reactie. Op
een worldcup ben je beter nega-
tief of afwachtend als Portugal,
Iran of IJsland, dan positief of
aanvallend als Marokko, Peru of
zelfs België.

In andere sporten had men
allang aan de alarmbel getrok-
ken en de reglementen gewij-
zigd. Voetbal gaat er prat op dat
het al meer dan een eeuw of zo
met dezelfde buitenspelregel
speelt, enkele cosmetische
ingrepen niet te na gesproken.
Misschien moet aan dat buiten-
spel niet eens veel veranderen.
Men zou kunnen beginnen met
een verplicht aantal spelers –
twee of drie – die zich in het aan-
valsvak moeten ophouden. De
allergrootste vooruitgang zou
erin bestaan dat men eindelijk
de reglementen toepast en alle
overtredingen bestraft.
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Het verdedigende
haalt het

moeiteloos van 
het aanvallende. 

Dat houdt verband
met de fysieke 

en tactische
paraatheid van

haast alle spelers

Sportjournalist Hans Vandeweghe 
laat elke dag zijn licht schijnen 
op het reilen en zeilen in Rusland.

Voor goed voetbal
moet je niet bij 
de worldcup zijn
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D-day voor Duitsland
Verlies tegen Zweden
betekent afgang

DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHEWat is er met Messi?

Hot bij Barcelona,
flop bij Argentinië

► Bondscoach Roberto Martínez
volgt de sessie in Moskou aan-
dachtig, samen met assistent
Thierry Henry. © PHOTO NEWS

De Rode Duivels
spelen dan wel 

in topcompetities,
van die betere

Noord-Afrikaanse
voetbalagressie 

zullen ze het 
op de heupen

krijgen

Engeland rekent op 
‘aanbidder’ van Ronaldo

Het WK van Engeland is echt
begonnen, met een relletje.
Bondscoach Gareth
Southgate kon het maar
matig appreciëren dat een
foto van een papiertje met
zijn basiself werd afgedrukt.
“Het is een nadeel voor ons”,
zegt hij. “Onze media moeten
beslissen of ze het team wil-
len helpen of niet.”
Marcus Rashford neemt zon-
dag tegen Panama de plaats
van Raheem Sterling in. De
aanvaller van Manchester
United loopt op zijn 20ste
nog altijd verwonderd rond, 
stelden we deze week vast in
Repino, basiskamp van
Engeland. Een vraag over
Cristiano Ronaldo haalde het
kind in hem naar boven. “Hij
heeft vijf keer de Ballon d’Or
gewonnen, maar heeft nog
altijd die drive om beter te
worden. Voor mij is hij de
beste ter wereld.”
Rashford groeide op in de
schaduw van Old Trafford. En

hij werd er voetbalverliefd op
Ronaldo, roerganger bij Man
United tussen 2006 en 2009.
“Hij is de eerste speler die ik
bewust vanaf de eerste rij heb
meegemaakt. Toen hij samen
met Rooney voorin speelde,
wilde iedereen hem zijn.” 
Qua speelstijl spiegelt
Rashford zich eerder aan die
andere Ronaldo, de
Braziliaan. “Al zijn clips
heb ik gezien op
YouTube”, vertelde
Rashford daar ooit
over. “In de eerste
match die ik ooit live
zag, in 2003, scoorde
hij een hattrick.” 
De echte Ronaldo liet
zich erg lovend uit over
Rashford. Ronaldo: “Ik
herken wat van mezelf in
hem. Hij is moedig, snel,
goed met de bal aan de
voet. Hij is hongerig, dat zie
je. Hij heeft een geweldige
toekomst voor zich.” Dat wil
Rashford nu bewijzen. (KTH)

ook voor de staf. Iedereen is doordrongen van de
gedachte dat dit toernooi het beste ooit moet wor-
den voor deze unieke verzameling voetballers.

“De meesten kennen elkaar al meer dan tien
jaar”, zei Witsel. “We willen voor een ander door
het vuur gaan. Dat hebben we bewezen in de wed-
strijd tegen Panama. We werden niet zenuwachtig
en we zijn blijven wachten op dat doelpunt.
Finalementhebben we er drie ingejast.”
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