
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 2-0
26/06 IJsland - Kroatië 20 uur
26/06 Nigeria - Argentinië 20 uur

Kroatië 2 2 0 0 5-0 6
Nigeria 2 1 1 0 2-2 3
IJsland 2 0 1 1 1-3 1
Argentinië 2 0 1 1 1-4 1D

17/06 Costa Rica - Servië 0-1
17/06 Brazilië - Zwitserland 1-1
22/06 Brazilië - Costa Rica 2-0
22/06 Servië - Zwitserland 1-2
27/06 Zwitserland - Costa Rica 20 uur
27/06 Servië - Brazilië 20 uur

Brazilië 2 1 0 1 3-0 4
Zwitserland 2 1 0 1 3-2 4
Servië 2 1 1 0 2-2 3
Costa Rica 2 0 2 0 0-3 0E

17/06 Duitsland - Mexico 0-1
18/06 Zweden - Zuid-Korea 1-0
23/06 Zuid-Korea - Mexico 1-2
23/06 Duitsland - Zweden 2-1
27/06 Mexico - Zweden 16 uur
27/06 Zuid-Korea - Duitsland 16 uur

Mexico 2 2 0 0 3-1 6
Duitsland 2 1 1 0 2-2 3
Zweden 2 1 1 0 2-2 3
Zuid-Korea 2 0 2 0 1-3 0F

18/06 België - Panama 3-0
18/06 Tunesië - Engeland 1-2
23/06 België - Tunesië 5-2
24/06 Engeland - Panama 6-1
28/06 Panama - Tunesië 20 uur
28/06 Engeland - België 20 uur

Engeland 2 2 0 0 8-2 6
België 2 2 0 0 8-2 6
Tunesië 2 0 2 0 3-7 0
Panama 2 0 2 0 1-9 0G

19/06 Colombia - Japan 1-2
19/06 Polen - Senegal 1-2
24/06 Japan - Senegal 2-2
24/06 Polen - Colombia 0-3
28/06 Senegal - Colombia 16 uur
28/06 Japan - Polen 16 uur

Japan 2 1 0 1 4-3 4
Senegal 2 1 0 1 4-3 4
Colombia 2 1 1 0 4-2 3
Polen 2 0 2 0 1-5 0H

Bij Engeland rekenen ze
straks liever niet tegen de
Rode Duivels. ‘Wij willen
winnen’, zeggen de spelers.
Alleen bondscoach Gareth
Southgate wikt en weegt.

Er schuilt honger in de Engelse
spelersgroep, iets genadeloos
ook. Jonge leeuwen op een mis-
sie. In Nizjni Novgrod gaven ze
voor het uur de jacht niet op,
ondanks een forfaitscore op het
grote ledscherm. In de kleedka-
mer en aan de zijlijn werd met
geen woord gerept over het
belang van het doelpuntenver-
schil en de makkelijkere weg
richting halve finale via plaats

twee. Engeland hield met niks
rekening. 

Pas na de wedstrijd kwam het
dilemma van de Belgen op tafel:
hadden ze er niet beter aan
gedaan zich wat in te houden na
de 4-0? “We zullen de komende
36 uur bekijken wat we onze pri-
oriteit is”, zei bondscoach Gareth
Southgate. “Op dit moment staat
de harmonie in de groep hoog op
mijn agenda. In de voorbereiding
hebben we zowel tegen Costa
Rica als Nigeria een goede pres-
tatie neergezet, met een verschil-
lend elftal. We kijken een beetje
naar de profielen van de spelers
op bepaalde posities, maar ik ben
zeker dat het niveau hoog zal
zijn. Op dit moment denk ik aan
de spelers die nog niet vaak heb-
ben gespeeld. Maar ik moet met
alle factoren rekening houden.”

In de eerste plaats met zijn
spelers. Na diens hattrick

haalde hij Kane naar de kant.
Dat was berekend. Southgate
kent zijn spits en de verhalen
van bij Tottenham. De top-
schutter krijgt niet graag rust –
tot frustratie van Mauricio
Pochettino, zijn clubcoach.
Liever speelt hij elke match en
knalt hij zichzelf op het score-
bord. 

Kane: “Als de coach mij aan
de kant wil laten, zal ik zijn
keuze respecteren, maar ikzelf
wil graag spelen. Donderdag
moeten we groepswinnaar
worden. Dat is ons doel.” John
Stones, als verdediger goed
voor twee van de zes goals, sloot
zich daarbij aan. Ook hij wil niet
rekenen. Het gaat straks om de
banter, de plaagstoten tussen
Belgische en Engelse ploeg-
maats, maar nog meer om het
momentum. 

Op het EK in Frankrijk

maakte toenmalig coach Roy
Hodgson in zijn finale groeps-
match de inschattingsfout om
zes van zijn sterkhouders rust
te gunnen, na winst tegen
Wales. De gevolgen lieten zich
voelen: gelijkspel tegen
Slowakije en vervolgens een
vernederende exit tegen IJsland
in de tweede ronde. 

“Wij willen winnen”, zei
Stones. “Als je zo’n match ingaat
met een andere instelling,
handrem op, beter als tweede
eindigen of geen kaart pakken,
dan loopt het gegarandeerd
mis. Ik heb daar verwarrende
ervaringen mee. Ik wil de
winningmood in het
kamp hou-
den. Dat
proberen we
bij Manchester
City ook altijd.”
(KTH)

k zal het héél simpel pro-
beren te houden met de
verschillende scenario’s
voor het verdere verloop
van het WK voetballen.
Dat wordt zoals inmiddels
bekend nog tot 15 juli in

Rusland gehouden en zal door
België worden gewonnen. We
vlooien hier even uit hoe dat
het best wordt geregeld.

België zit in groep G en
daarvan gaan de eerste twee
door. Groep G is gekoppeld
aan groep H en ook daarvan
gaan de eerste twee door. De
eerste van G speelt in de acht-
ste finale tegen de tweede van
H en omgekeerd. In groep H
zitten Polen, Senegal,
Colombia en Japan. Normaal
zou Colombia die groep moe-
ten winnen, maar na speeldag
twee gaat Japan aan de leiding.

België heeft dus de luxe te
kunnen kiezen tegen wie het
in de achtste finales wil. Dat is
nieuw en we hebben even in
de eigen arm moeten knijpen
om te checken of het geen
droom was. België mag reke-
nen, maar nog een ander land
rekent ook mee en dat is
Engeland. Eerste of tweede
worden in de groep is niet alleen van belang voor de
tegenstander, maar ook voor de speelplaats en voor
de speeldatum.

Eerste worden, betekent een dagje eerder aan de
bak en nog wel in Rostov aan de Don. Een grauwe
industriestad naar het schijnt. Als de Belgen Moskou
verkiezen, worden ze beter tweede in hun groep. Die
tweede speelt op 3 juli zijn achtste finale tegen de eer-
ste van H in het Spartak-stadion, op 15 kilometer van
het basiskamp. Dat stadion is België zaterdag heel
erg goed bevallen.

Toplanden vermijden
Dat is niet het enige. Met een toernooi moet je altijd
verder kijken dan je neus lang is, maar ook weer niet
te ver. Dat is een beetje het dilemma van België.
Tweede worden in de groep is niet alleen voor de
achtste finale te verkiezen, het geeft je de bijna-
garantie dat je niet in de helft van Brazilië zit (dat
normaal E zal winnen) en dat je die ten vroegste in de
finale tegenkomt.

Meer zelfs, aangezien Duitsland in F wellicht niet
op één zal eindigen maar op twee, gaan die óók naar
de tabelhelft van Brazilië voor een onderling duel in
de achtste finale. Met de huidige stand van zaken
kom je in de kwartfinale tegen een ander land uit de
groepen E en F en dan lijkt Mexico de meeste kans 
te maken om in de kwartfinale de Rode Duivels te

treffen. Ook geen sukkels, maar op de een of andere
manier altijd te pakken naarmate een toernooi vor-
dert, toch meer dan Brazilië en Duitsland.

Met andere woorden, als er niks spectaculairs ver-
andert, is de tweede plaats in groep G een cadeau zo
groot als een huis. Je speelt tot en met de finale nog
drie keer in Moskou en één keer in Samara en je ver-
mijdt ook nog eens het redelijk ongenaakbare
Brazilië en toernooiploeg Duitsland.

Probleempje: ook Engeland weet dat en zij hebben
met hun uitvalsbasis in Sint-Petersburg nog minder
goesting om eerst naar Rostov (achtste finale) en dan
naar Kazan (kwartfinale) te reizen. Voor de halve
finale mag je aan die kant van het speelschema wel
nog eens terug naar het mooie Sint-Petersburg.

België-Engeland in Kaliningrad, aanstaande 
donderdag, zou weleens de grootste schande – de
shame game in het jargon - in de geschiedenis van het
WK kunnen worden sinds Oostenrijk en West-

Duitsland het in 1982 op een akkoordje gooiden om
allebei te kunnen doorgaan. Met dit verschil dat hier
geen akkoord mogelijk is omdat je te maken hebt
met tegengestelde belangen, met twee ploegen die
vooral niet willen winnen of als het kan eervol willen
verliezen.

Als ik bondscoach ben van België, dan zou ik die
wedstrijd willen verliezen. Nog beter, gelijkspelen:
gezicht gered en eerste plaats net gemist op basis van
het doelsaldo, what a pity. Als ik bondscoach ben van
Engeland, móét ik die wedstrijd verliezen om toch
maar niet eerste te eindigen.

Als het de bedoeling is tweede te eindigen, staat
België op voordeel en dat komt hierdoor. Tot de 6-1
van Engeland tegen Panama leek het alsof België aan
de leiding zou staan van de groep, maar dat is niet
langer het geval. België en Engeland staan nu hele-
maal gelijk (zelfde punten, zelfde aantal doelpunten,
zelfde saldo) en als het donderdag ook een gelijkspel
wordt, blijft Engeland bovenaan staan zolang België
meer gele kaarten heeft gepakt dan Engeland (die
stand is 3-2, zeg maar in ons voordeel). 

De conclusie van speeldag twee in groep G zou
weleens kunnen zijn dat het dom was van de
Engelsen om te allen prijze zes keer te willen scoren
tegen Panama. Als het 0-0 staat donderdag en de
Engelsen beginnen te schoppen om geel te krijgen,
dan weten we hoe laat het is.
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Saudi-Arabië 16 uur Egypte
Uruguay 16 uur Rusland

Spanje 20 uur Marokko
Iran 20 uur Portugal

Vandaag

De tweede plaats in groep G is 
een cadeau: je speelt tot en met 
de finale drie keer in Moskou en 
je vermijdt Brazilië en Duitsland

I

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

Het dilemma van Kaliningrad

DE SPORTZOMER VAN VANDEWEGHE

Engelse spelers gaan voor winst tegen België

‘Ik wil spelen tegen
België. We moeten

groepswinnaar
worden’
HARRY KANE

WK-topscorer

5
Harry Kane
(Engeland)

3

4 Romelu Lukaku 
(België)
Cristiano Ronaldo
(Portugal)

Diego Costa 
(Spanje)
Denis Cheryshev
(Rusland)

Engeland 6

Panama 1

► De Sene-
galese
spits Sadio
Mané
houdt 
Hiroke 
Sakai af.
Japan en
Senegal
liggen op
koers voor
de achtste
finale. 
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