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

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
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aten we onze nek nog
eens uitsteken en zondi-
gen tegen hét adagium
van de sportjournalist.
Dat luidt: voorspel geen
uitslagen of je gaat gega-
randeerd op je bek.

Welaan, voetbal is een spel met
elf tegen elf en al hebben de
spelers soms een andere huids-
kleur, op het einde winnen toch
de teams met de meeste blan-
ken/witten, de Europeanen dus.

Nadat Duitsland op het
vorige WK al de traditie door-
brak door als Europees land te
gaan winnen in Zuid-Amerika
en in de finale een Zuid-
Amerikaans land te kloppen, is
de kans reëel dat Brazilië het
kunstje van 1958 nog eens over-
doet en als Zuid-Amerikaans
land komt winnen op Europees
grondgebied.

Staat dat dan niet haaks op
de voorspelling hierboven?
Neen, Brazilië is een uitzonde-
ring op de verpletterende vast-
stelling dat de andere continen-

ten er eigenlijk nauwelijks nog
aan te pas komen. Europa heeft
zeventien wedstrijden gewon-
nen, acht gelijkgespeeld en zes
verloren. Vier van die zes ver-
lieswedstrijden waren tegen
ploegen van andere continen-
ten: tegen Nigeria (IJsland),
Senegal (Polen), Mexico
(Duitsland) en Uruguay
(Rusland). Europa heeft met
ongeveer 60 procent gewonnen
wedstrijden nooit beter gepres-
teerd dan op dit WK, uitgezon-
derd dan in Italië in 1934.

Nog maar eens een bewijs
dat het complete nonsens is om
vanaf 2026 een worldcup met 
48 in te richten, waarvan 9
Afrikaanse, 8 Aziatische, 6
Zuid-Amerikaanse en 6
Midden-Amerikaanse landen.
Neem nu de continentale Zuid-
Amerikaanse bond, de
Conmebol. Eerst laten ze zich
allemaal omkopen en vervol-
gens krijgen ze een geschenk
van de nieuwe bazen van de
FIFA: ze hebben maar tien
leden in hun bond en daarvan
mag straks 60 procent naar het
WK. In Europa zal dat net geen
30 procent zijn.

Bijna alle continenten ver-
dubbelen hun aantal deelne-
mers; in Europa stijgt het van 13
in de formule met 32 landen tot
16 in die met 48. Je kan dat fan-
tastisch vinden als je voorstan-
der bent van positieve discrimi-
natie voor de derde wereld,
maar we hebben het over top-
sport en dat is de ultieme meri-
tocratie, die tot in het extreme
kwaliteit bevoordeelt en waar-
deert. Een worldcup is geen
OCMW voor arme voetbal -
landen.

Anderzijds is het de ver-
domde plicht van de FIFA met
al haar miljarden om in achter-
gestelde regio’s met gerichte
investeringen de sport naar een
hoger niveau te tillen. De FIFA
deelt nu al geld uit, maar dat
dient vooral om de lokale
potentaten tevreden te stellen
en te overhalen op de zittende
macht in Zürich te stemmen.
Vooral Afrikaanse landen sla-
gen er WK na WK maar niet in
om hun voetballend potentieel
te benutten.

Ramadanlanden eruit
Ten eerste zijn alle moslim -
landen die de ramadan streng
volgden ongenadig naar huis
gespeeld. Wie daar een verband
in ziet: Noord-Afrikanen 
worden altijd snel naar huis
gespeeld, ook als er geen rama-
dan is. Ze kunnen het niet, punt
uit.

Wat sub-Sahara Afrika
betreft, als Senegal en Nigeria
niet minimaal gelijkspelen
donderdag tegen Colombia en
Argentinië – absoluut geen
makkelijke wedstrijden – over-
leeft geen enkel Afrikaans land
de eerste ronde. Dat ligt níét
aan het beschikbare talent,
noch fysiek, noch voetballis-
tiek, zelfs niet tactisch. Dat is
vaak de dooddoener: een ploeg
met allemaal Afrikanen zou
tactisch tekortschieten.

Als dat laatste klopt, heeft
dat minder te maken met de
intellectuele voetbalcapacitei-
ten van de spelers dan met de
organisatorische en technologi-
sche capaciteiten van de omka-
dering. Afrikaanse teams apen
de Europese na, maar die
komen steeds weer met iets
nieuws. Elke ploeg heeft tegen-
woordig wel live videoanalyse
en krijgt onderweg suggesties
over waar welke ruimte hoe en
door wie het beste wordt
bespeeld. Drones bij de training
zijn een gadget, maar bij
Afrikaanse teams wordt nog
met de natte vinger gewerkt.
Europa wordt te snel te slim
voor de rest van de voetbal -
wereld.

Daarom is het te hopen dat
Senegal wel doorgaat. Die heb-
ben een zwarte bondscoach en
dat is pas een rariteit op een
WK. Aliou Cissé maakt indruk
met zijn dreadlocks, maar ook
hoe hij Senegal laat voetballen.
Zestien jaar geleden was hij de
aanvoerder van het team dat op
de worldcup in Japen en Zuid-
Korea de Fransen in hun ope-
ningswedstrijd klopte en later
op strafschoppen de kwartfi-
nale verloor van Turkije.

Moedig van zo’n man hoe hij
zijn status van volksheld op het
spel zet om de Leeuwen van
Teranga te coachen. Dat ze af
en toe in het nieuws komen
met godbetert een opwar-
mingsdansje is voor de puris-
ten van de sport vloeken in de
kerk. Vergeef het hen, het toont
dat ze lak hebben aan alles en
dat is een instelling die te prij-
zen valt. 

Senegal zou overigens de
beste tegenstander zijn die de
Belgen kunnen treffen. Stevige
bonken achterin, af en toe een
flinke hijs uitdelend over heel
het veld, maar wel willen voet-
ballen.
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Inzetten op plaats twee?
Bondscoach Southgate
noemt het ‘gevaarlijk
terrein’. Goed nieuws dus
voor de Belgen: Engeland
gaat voor groepswinst.

Vergeet de gele kaarten. Vergeet
het gereken en een eventuele
loting bij gelijke punten, doel-
saldo en fairplaybeoordeling.
Engeland laat het naar eigen zeg-
gen niet lopen. Voorlopig is het
nog giswerk, maar in de buik van
‘The Three Lions’ valt te horen
dat Gareth Southgate straks drie,
hoogstens vijf wijzigingen voor-
ziet in zijn basiself. Liever wil de
bondscoach niet te fel ingrijpen.
Hij wacht de gesloten training
vandaag af alvorens hij defini-
tieve knopen doorhakt.

Om zijn prioriteiten te bepa-
len, had hij geen 36 uur nodig. In
een onderonsje met de Engelse
pers zondag liet hij in zijn kaarten
kijken. Op de suggestie of hij lie-
ver als tweede zou eindigen, ant-
woordde Southgate klaar en dui-
delijk – Roberto Martínez zal de
volgende lijnen graag lezen. 

“Dat zou voor ons land een
heel moeilijke instelling zijn”, zei

mee. Op het laatste grote toernooi
dachten we ook dat we een gun-
stige loting hadden. Het draaide
anders uit.”

Wisselspelers
Van de twintig veldspelers in de
Engelse kern kwamen er dit toer-
nooi vijf nog niet in actie: verde-
digers Phil Jones en Gary Cahill,
rechtsback Trent Alexander-
Arnold, middenvelder Eric Dier
en aanvaller Danny Welbeck.
Dele Alli hervatte met de groep
na een klein probleem in de dij. 

Alexander-Arnold lost wel-
licht de licht geblesseerde Kieran
Trippier af, Dier lost Jordan
Henderson wellicht af als contro-
leur op het middenveld en Kyle
Walker staat op geel gevaar. “De
match tegen Panama en de hitte
hebben veel energie gevergd. Ik
moet alles nog eens goed door-
denken.”

Een speler die in Kaliningrad
absoluut op het veld wil staan, is
Harry Kane. Eergierige aanvoer-
der, die altijd meer wil, zelfs nu er
al vijf goals op de teller staan. Hij
droomt van de topschutterstitel.
“Maar hij weet ook dat het team
op de eerste plaats komt.” (KTH)

Engels bondscoach: 
‘Gewoon elk duel winnen’

Als Witsel daadwerkelijk het spel vertraagt, hoe
valt zoiets dan te rijmen met offensief de beste
wedstrijd in de geschiedenis van de nationale
ploeg? Witsel ligt net aan de basis van het vaak
verwoestende voetbal van Hazard en co.. Tegen
Tunesië kreeg Witsel de meeste passes van alle
Duivels. Hij is de spelbepaler van de Globe -
trotters. Witsel vertraagt? Witsel brengt de snel-
heid op gang. De machinist die aan het wieletje
draait.

Soldaat De Bruyne
Het succes van Witsel is niet alleen toe te schrijven
aan Martínez en diens aanvallend georiënteerd
voetbal – nu moet Witsel eerst vooruitkijken en
trachten om zijn twee nummers 10 te bereiken,
Hazard en Mertens. Het helpt om aan de zijde te
kunnen spelen van Kevin De Bruyne. Dat is anders
voetballen dan met Marouane Fellaini naast je, of
Radja Nainggolan.

De Bruyne maakt het makkelijker spelen voor
Witsel. Ongelooflijk en indrukwekkend, hoe De
Bruyne zich op dit WK wegcijfert voor de natio-
nale ploeg. Moet er druk gezet worden? Dient er
gebikkeld te worden op de middenstrook? De
Bruyne rolt de mouwen op en gaat in de loopgra-
ven. Heel vaak met als gevolg dat Witsel de bal uit
het gewoel kan oppikken als een rugbyer uit een
scrum. Waarna hij eenvoudig en zonder tegen-
stander in zijn nek het leer kan inspelen.

Van alle artiesten onder de Belgen viel De
Bruyne tot dusver het minst op, zowel op als naast
het veld – geen vrouw Michèle en zoontje Mason
Milian in Moskou, geen selfies vanaf het Rode
Plein. De Bruyne is een soldaat op deze wereld-
beker.

hij. “Wij willen gewoon elke
match winnen. Ik kan me niet
indenken hoe wij een wedstrijden
zouden starten met de intentie
om te verliezen en slecht te spe-
len. Dangerous territory.Zeker als
je begint te rekenen en te voor-
spellen waar we kunnen eindi-
gen. Er spelen zoveel factoren

‘Ik kan me niet
indenken hoe wij

een match zouden
starten om 

te verliezen’
GARETH SOUTHGATE

BONDSCOACH ENGELAND

Dient er gebikkeld te worden?
De Bruyne rolt de mouwen op.

Heel vaak met als gevolg 
dat Witsel de bal kan oppikken
als een rugbyer uit een scrum

Na zijn harde taal richting Martínez, in novem-
ber van vorig jaar, ging het alarm af bij de voet-
balbond. Een confrontatie tussen de bondscoach
en een van de meest toonaangevende spelers in
de kleedkamer kon een tikkende tijdbom zijn, een
halfjaar voor het WK. Martínez bewees evenwel
een geweldige peoplemanager te zijn. Hij aan-
vaardde de kritiek en maakte van de eerstvolgende
luwe periode in de internationale kalender
gebruik om naar Manchester te vliegen en er een
uitgebreid gesprek te voeren met De Bruyne.

Bronnen binnen de voetbalbond zien in dat
gesprek de kiem voor het succes op dit WK. De
Bruyne en Martínez hadden een klik en zouden
voortaan weten wat ze aan elkaar hebben.

Meer dan ooit is De Bruyne de stille patron van
de Rode Duivels, de gulle weldoener die iedereen
rond zich in de vedetterol laat.

Hard trainen in China
Anderhalve maand na het restaurantbezoek in
Luik, augustus 2016, is D’Onofrio raadgever van
Witsel in diens onderhandelingen met Juventus.
Witsel bereikt een persoonlijk akkoord met Juve
en legt zelfs zijn medische tests af, als hij op de
laatste dag van de transfermarkt in een hotelka-
mer in Turijn te horen krijgt dat Zenit de transfer
blokkeert.

Wanneer vier maanden later Witsel richting
de Chinese competitie trekt, is iedereen dan ook
overtuigd dat zijn internationale carrière over is.
Vandaag is een mentaal ijzersterke Witsel evenwel
een van de beste middenvelders op dit WK. Het
resultaat van zijn individuele trainingsarbeid in
China, al die uren in zijn eentje in het trainings-
complex van Tianjin tot de zon ondergaat.

Axel Witsel: mens sana in corpore sano. En zie,
het gaat vooruit, met zoveel vuur en zoveel stijl.
(SK)

► Vincent Kompany heeft de
groepstrainingen hervat, tot
tevredenheid van de bonds-
coach. ‘Kompany is medisch
volledig fit. Dat geldt ook
voor Vermaelen, die tegen
Tunesië al op de bank zat.

Dinsdag gaan we bekijken of
Kompany ook op voetbalvlak
klaar is om te spelen tegen
Engeland. Het is hoe dan ook
goed dat hij geen reactie
heeft gekregen op de twee
oefensessies die hij nu achter

de rug heeft. Wat de overige
twijfelgevallen betreft: de
enkel van Dries Mertens 
evolueert prima. Met de kuit
van Eden Hazard is het nog
afwachten, maar ik maak me
weinig zorgen.’ (PJC) © BELGA

Daar verschijnt ‘medisch fitte’ Kompany De leeuwen 
van Teranga


