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aliningrad mag dan zo groot zijn als Noord-
Ierland, FC Baltika zit niet in FIFA 18, dus bestaat
het niet voor de spelers. Jammer, want deze derde
wedstrijd van de Belgen op de worldcup is met
afstand de meest interessante van alle verplaatsin-
gen en krijgt door de vreemde sportieve ontwikke-
lingen en speculaties nog een extra lading.

Theculturetrip.com, een reizigersplatform dat
altijd iets weet te verzinnen, moet nu het ant-
woord schuldig blijven op de zoekopdracht ‘sports
in Kaliningrad’. Antwoord: sport hebben we niet,
maar je kunt massa’s andere dingen doen in
Kaliningrad. 

Er is wél sport in de enclave tussen Polen en
Litouwen. Russisch tweedeklasser FC Baltika
trekt gemiddeld 4.000 toeschouwers en krijgt nu
en stadion van 35.000 zitjes, dat na de wedstrijd
van morgen wordt gedownsized naar 25.000. Het
is niet helemaal zeker of de Baltika Arena een lang
leven beschoren is, want het werd gebouwd op

het moeraseiland Oktjabrski in de rivier Pregolja
en ingenieurs stelden zich ernstige vragen bij de
haalbaarheid van een stadion op die plek.

De één miljoen inwoners van de enclave
Kaliningrad, die genoemd is naar de stad, hadden
het geld voor de transformatie van een wildernis-
eiland in een voetbalpark liever in duurzame
infrastructuur gestoken, maar Vladimir Poetin
had andere plannen. Voetballen in de Baltika
Arena is zijn opgestoken middelvinger naar
Europa, net iets minder dreigend dan de
Iskander-raketten met hun kernkoppen die hij
onlangs naar daar verhuisde.

Kaliningrad is een vergeten stad, een icoon uit
de Koude Oorlog 1.0 en nu ook in de versie 2.0. De
filosoof Immanuel Kant is er geboren, maar de
populairste burger, hoewel hij daar vreemd
genoeg niet is geboren en nooit heeft gewoond, is
Woody Allen, wiens oorspronkelijke familienaam
Königsberg is, de Duitse benaming van de stad.

Vandaag landen de Rode Duivels en hun gevolg
in Kaliningrad, een Russische enclave met 
een rijke militaire geschiedenis. Het is Vladimir
Poetins opgestoken vinger richting het Westen
en de NAVO. ‘Kijk eens tot waar Rusland reikt.’
HANS VANDEWEGHE K

DeMorgen.WOENSDAG 27/06/201816 Rusland2018

ooit in de nationale
ploeg gespeeld, toch
niet bij de grote jon-
gens. En ook nooit
gevoetbald. Maar wel
op de bank gezeten, zij
het zeer zelden. En ooit

de vraag gekregen van de
coach om te verliezen.

Wat die bank betreft, laat u
vooral niks wijsmaken. Geloof
die toneeltjes niet en luister
niet naar de praatjes: niemand

zit graag op de bank, iedereen
haat die plek. Nergens in een
sportstadion of -hal zit je slech-
ter. Nog liever doodziek met
diarree op het toilet of als jour-
nalist in de perstribune dan op
de reservebank. Ik haatte het.
Ik ben er zelfs ooit eens in
slaap gevallen omdat de wed-
strijd van mijn ploeg mij abso-
luut niet interesseerde als ik
zelf niet meedeed. Het is maar
één keer gebeurd en toen de

coach dat doorhad – hij wilde
dat ik mij ging opwarmen en ik
antwoordde met een lichte
ronk – kregen we ruzie.

Arme man, ik heb nog met
hem te doen, maar ook arme
ik. Elke dag dat de coach je
meldt dat je niet speelt, is een
aanslag op je zelfbewustzijn,
een diskwalificatie van je capa-
citeiten. Of die al of niet ver-
meend zijn, maakt niks uit, het
is een kras op je ziel, een regel-

rechte vernedering. Op de trai-
ning niet bij de eerste ploeg
ingedeeld worden, niet met de
beste ploegmaats maar met de
andere kneusjes moeten oefe-
nen. Moeten wachten tot de
eerste ploeg het tactisch hele-
maal voor mekaar heeft om
dan vast te stellen dat de tijd
om is. De aandacht niet kun-
nen trekken van de coach
omdat hij geen oog heeft voor
jou. Het is sportief doodgaan.

Op de bank ben je nooit vro-
lijk. Dus: als je bij doelpunten
van de eerste elf de hele bank
ziet opspringen, weet dan dat
ze geconditioneerd zijn om dat
te doen. Alleen de kneusjes,
blij om erbij te zijn, of de
geblesseerden of de zopas ver-
vangen spelers, springen met
hun volle goesting recht. De
rest zegt “fuck, tisniewaar” en
springt ook recht omdat het

moet. Anders krijgt de coach
van een of andere overijverige
gatlikker te horen wie niet
spontaan het veld is opgelopen
en niet heeft meegedaan met
het indianendansje.

Dansen als een ander
scoort, iemand die nota bene
op jouw plek speelt, is het top-
punt van hypocrisie. Niet dan-

sen zal door coaches en team-
builders dan weer worden uit-
gelegd als het toppunt van ego-
ïsme, maar die weten niet wat
het is om daar te zitten. De
beste coaches geven je het
gevoel dat je erbij hoort, hoe-
wel je steeds minder minuten
krijgt. Als ze je toch een keertje
opstellen, wil je voor hen door

N

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

De sportzomer
van Vandeweghe

Bankzitter

► Kompany wandelt voorbij de bank van de Rode Duivels tijdens
hun openingsmatch tegen Panama, vorige week. © PHOTO NEWS

België en Engeland spelen morgen laatste groepsmatch in Russische enclave

KALININGRAD:

► Deze 
inwoner van

Kaliningrad is
klaar voor de
clash tussen

de Duivels en
Engeland

morgenavond.
© EPA

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 2-1
25/06 Uruguay - Rusland 3-0

Uruguay 3 3 0 0 5-0 9
Rusland 3 2 1 0 8-4 6
Saudi-Arabië 3 1 2 0 2-7 3
Egypte 3 0 3 0 2-6 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 2-2
25/06 Iran - Portugal 1-1

Spanje 3 1 0 2 6-5 5
Portugal 3 1 0 2 5-4 5
Iran 3 1 1 1 2-2 4
Marokko 3 0 2 1 2-4 1B

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 0-2
26/06 Denemarken - Frankrijk 0-0

Frankrijk 3 2 0 1 3-1 7
Denemarken 3 1 0 2 2-1 5
Peru 3 1 2 0 2-2 3
Australië 3 0 2 1 2-5 1C

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 1-2
26/06 Nigeria - Argentinië 1-2

Kroatië 3 3 0 0 7-1 9
Argentinië 3 1 1 1 3-5 4
Nigeria 3 1 2 0 3-4 3
IJsland 3 0 2 1 2-5 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

Kaliningrad ligt halfweg tussen Brussel en
Moskou. Het valt op hoe de meeste speelplaatsen
van deze worldcup zich in de linkerhelft van dat
gigantische land Rusland bevinden. Helemaal
verwonderlijk is dat niet want achter de Oeral,
wat wij gemakshalve Siberië noemen, wonen veel
minder mensen. In Vladivostok gaan spelen was
geen optie, maar Novosibirsk (derde stad) en
Omsk (zevende stad) zijn miljoenensteden die het
voetbalfeest aan zich hebben zien voorbijgaan.
Tsjeljabinsk had ook nog gekund, maar soms wor-
den speelplaatsen gekozen in functie van niet-
sportieve en niet-organisatorische redenen.

Wat verklaart anders de keuze van het grauwe
Rostov aan de Don, op amper 500 kilometer van
Sotsji die andere speelstad? Het is de poort naar
de Kaukasus, dicht bij Oekraïne en recent een van
de belangrijkste uitvalsbasissen voor de troepen
die de Krim in 2014 hebben ingenomen.

In dezelfde logica kadert de keuze voor
Kaliningrad, genoemd naar een bolsjewiek,
Michail Kalinin, een medestander van het eerste
uur van Lenin en later Stalin, die wel hun naam in
hun stad kwijtspeelden toen Leningrad Sint-
Petersburg werd en Stalingrad Volgograd.

Militair bruggenhoofd
Kaliningrad heette eeuwenlang Königsberg/
Koningsbergen en was eerst de hoofdstad van
Oost-Pruisen, tot het na de Eerste Wereldoorlog
werd gescheiden van Duitsland. In de Tweede
Wereldoorlog fungeerde het weer als Duits bol-
werk om de Baltische Zee te controleren. Nadat de
Britten de stad hadden platgebombardeerd in
1944, rolde het Rode Leger de laatste weerstand
pas in april 1945 op. Bij de Potsdam-conferentie
werd Königsberg toegewezen aan de Russen en
kreeg het zijn USSR-naam.

Meteen werd het een militaire basis, de enige
Russische haven die permanent ijsvrij is en die tot
in 1990 niet door buitenlanders kon worden
bezocht zonder speciale toestemming. Vandaag is
het nog steeds een stevig militair bruggenhoofd
voor de Russen midden in de EU. In oktober 2016
verbaasde Poetin het Westen en de NAVO nog
maar eens toen hij de nieuwe Iskander-raketten
naar Kaliningrad liet overbrengen, inclusief
atoomkoppen. Die dingen kregen de weinig ver-
trouwenwekkende naam Satan II.

Het Westen protesteerde, maar Poetin bleef
doof, ook in de zogeheten Kaliningrad-kwestie.
Die bepleit een teruggave van de enclave aan
Duitsland of aan het Westen, zeker na de uitbrei-
ding van de Europese invloedssfeer met de
Baltische republieken begin deze eeuw. Toen
Litouwen nog tot de USSR behoorde, kreeg het
ooit de vraag of het niet beter de oblast
Kaliningrad erbij zou nemen. De gouverneur van
toen weigerde omdat er te veel Russen woonden.
Die wonen er uiteraard nog en die zien een
tweede volksverhuizing niet zitten. Eind de jaren
40 werden Duitsers verjaagd uit de enclave, die
werd herbevolkt met Russen.

Engeland-België is de vierde en laatste wed-
strijd in Kaliningrad. De kans dat Poetin zich voor
de gelegenheid laat zien in zijn eiland in het
Westen is onbestaand. De president van de
Russische federatie blijft op dit event op de achter-
grond. Een vlot WK in zijn land, zonder dat hij om
de haverklap in beeld is, maakt meer indruk.

Het dient gezegd: alles loopt op wieltjes.
Voorlopig geen hooligans, geen in elkaar geslagen
homo’s of zwarten en van politieke statements is
ook geen sprake. Althans niet van Russische zijde.
Ook in het akkefietje met de Kosovaren in de
Zwitserse ploeg bleven de Russen opvallend afzij-
dig, al steunde het Russische publiek maar al te

graag de Slavische vrienden uit Servië in die wed-
strijd.

Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri, die bij het
vieren van hun doelpunten de Albanese twee-
hoofdige adelaar uitbeeldden door hun armen te
kruisen met open vingers, is voorlopig de enige
uiting van politiek op dit WK. De Serviërs werden
pisnijdig en begonnen lichtjes overtrokken
onmiddellijk over Den Haag en hoe Shaqiri en
Xhaka daar voor het oorlogstribunaal zouden
moeten verschijnen.

Arabische tv-discussie
Verder bleef het erg rustig, ook tussen sjiieten en
soennieten, die iets harder en feller naar elkaar
trapten dan anders, maar verder geen gedoe. De
enige discussie in de Arabische wereld ging over
tv-rechten. De Qatarese zender beIN heeft de
rechten voor de Arabische regio, maar Saudi-
Arabië weigert dat signaal over te nemen en vond
er dan maar niks beters op dan de WK-wedstrij-
den te streamen via hun zender BeoutQ, die geen
rechten heeft. 

De Europese voetbalbond UEFA protesteerde,
de mondiale bond FIFA vreemd genoeg minder
dan de UEFA. Daar hebben de 20 miljard euro,
waarmee Arabische consortia de FIFA willen
steunen om een wereldwijde clubcompetitie in te
richten, veel mee te maken.

Poetins opgestoken
vinger naar het Westen

Zoals de kaarten nu liggen,
zal Marouane Fellaini zijn
aflopende contract bij
Manchester United
verlengen. Nochtans is er
belangstelling uit binnen-
en buitenland.

“Ik weet waar ik volgend seizoen
zal spelen.” Het was een hoogst
mysterieuze Marouane Fellaini
(30) tijdens zijn persconferentie
in Dedovsk. Hardop zeggen
waar zijn toekomst ligt, deed de
middenvelder van Manchester
United niet. “Of ik dat op 1 juli
wel zal doen? Ja.”

Engelse journalisten gingen
meteen aan het speculeren. Zou
het Arsenal worden, dat reeds
gepolst had? Of toch een Turkse
of zelfs Chinese club? AC Milan
misschien? Voor de Engelse

collega’s was een verlengd ver-
blijf bij José Mourinho niet rea-
listisch. Fellaini, met grijns op
het gezicht: “Nog tijdens het WK
komt er duidelijkheid.”

Zonder plotse ommezwaai in
het gevoelige dossier blijft

Fellaini Man United trouw.
Sinds 2013 speelt hij er, met
voor- en tegenstanders, maar
van Mourinho krijgt hij veel res-
pect. Een belangrijk argument
voor de eergevoelige Brusselaar.

Daarnaast voelt Fellaini zich
thuis in Manchester. Hij heeft er
zich gesetteld en zou graag een
eerste keer de Premier League
winnen. Met Mourino en
Romelu Lukaku kan dat, meent
hij. “Wat het ook wordt, mijn
beslissing zal mijn prestaties op
het WK niet beïnvloeden.”

Einde als international?
Ook dat was een thema bij de
media: gaat Fellaini na Rusland
door als international? “Ik heb
nog geen beslissing genomen”,
klonk het droog. “Het hangt van
verschillende factoren af.”

Ten eerste: het verloop van
dit WK. “Als we straks wereld-
kampioen worden, denk ik dat
veel jongens hun afscheid zullen
aankondigen.” Voorts spelen
ook de plannen van bondcoach
Roberto Martínez mee. (SK/PJC)

Blijft Fellaini bij
Manchester United?

Het is de enige Russische
haven die permanent ijsvrij is

en die tot in 1990 niet door
buitenlanders kon worden

bezocht zonder toestemming
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Romelu Lukaku
(België)
Cristiano Ronaldo
(Portugal)

Denis Cheryshev
(Rusland)
Diego Costa
(Spanje)
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het vuur. Die coaches moeten
nog worden geboren.

Rode Duivels B
Hoe zit dat nu met de Belgen?
De situatie is dermate eenvou-
dig en tegelijk gecompliceerd
dat je als bankzitter die ineens
wordt opgesteld onmogelijk
een goed gevoel zal overhou-
den aan die wedstrijd tegen de
Engelsen van morgenavond.

Voetbalspelers mogen dan
in hun virtuele PlayStation-
wereld leven, misschien is het
ook bij hen al doorgedrongen
dat ze in een positie zitten
waarin kan worden gerekend
en gespeculeerd. Dan krijg je
een keer een kans om te tonen
wat je waard bent, weliswaar
met een B-ploeg met de andere
bankzitters, en dan hebben de
media het over niks anders
dan eervol tweede worden om

vooral Brazilië niet te treffen.
Eén onnozele wedstrijd krijg je
om je te bewijzen en uitgere-
kend dan is het beter om niet
te winnen, het noodlot kan
onmogelijk wreder.

Zoals geen enkele bankzit-
ter graag op de bank zit, is
geen enkele bankzitter zo gek
om opzettelijk minder zijn
best te doen. Dat werkt zo niet.
Of je gaat er helemaal voor, of
je laat het hangen. Dat laatste
is snel genoeg te merken.

Een bankzitter die het mor-
gen laat hangen, tekent zijn
sportief doodvonnis. Daarom
zullen de elf van Rode Duivels
B er morgenavond vol voor
gaan. Roberto Martínez ken-
nende en zijn bezorgdheid om
zijn imago, zal hij nooit een
speler vragen om het voetje
terug te trekken met de ach-
terliggende gedachte om toch

maar niet eerste van de groep
te worden.

Wat Martínez natuurlijk wel
kan, is de ploeg zo in de wei
sturen dat ze een vogel voor de
kat zijn voor de Engelsen, die
zichzelf zo goed vinden dat ze
hun voet het hele toernooi niet
meer van het gaspedaal willen
halen.

Dat heeft hij niet helemaal
in de hand. Er zijn teams waar-
bij de tweede garnituur het
ineens veel beter deed dan de
eerste, die in elkaar klikten als
nooit tevoren en die zich van
de tactiek van de coach, die
hen al die wedstrijden daar-
voor niet nodig had, geen bal
aantrokken. Dat heeft ook iets:
rebellie in het positieve. Het is
dan aan de coach om van de
bank op te springen, terwijl hij
denkt “fuck, het is niet waar”
en dan hypocriet te juichen.

Eén onnozele
wedstrijd krijg je
om je te bewijzen

en uitgerekend dan
is het beter om 
niet te winnen. 

Het noodlot kan
onmogelijk wreder

WK topscorer

Harry Kane
(England)
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Zuid-Korea 16 uur Duitsland
Mexico 16 uur Zweden

Servië 20 uur Brazilië
Zwitserland 20 uur Costa Rica

Vandaag


