
Groepswinst Tweede plaats

Achtste finale
Maandag 2 juli om 20 uur in
Rostov aan de Don tegen 

Japan,
Senegal of
Colombia

Kwartfinale
Vrijdag 6 juli om 20 uur 
in Kazan tegen

Brazilië of 
Mexico 

Halve finale
Dinsdag 10 juli om 20 uur in
Sint-Petersburg tegen

Argentinië/Frankrijk of
Uruguay/Portugal

Achtste finale
Dinsdag 3 juli om 20 uur in
Moskou tegen 

Japan, 
Senegal of 
Colombia

Kwartfinale
Zaterdag 7 juli om 16 uur 
in Samara tegen

Zweden of 
Zwitserland

Halve finale
Woensdag 11 juli om 20 uur in
Moskou tegen 

Spanje/Rusland of
Kroatië/Denemarken

G). In de eventuele halve finale zou België (nog
steeds als het tweede wordt in zijn groep) weer
naar Moskou moeten om in het Loezjniki-sta-
dion te spelen. Laten we all the way gaan: de
finale wordt daar ook gespeeld.

Tweede worden betekent dus tot en met de
finale (op de kwartfinale na) voetballen in
Moskou. Eerste worden betekent een rondje

r is een universum
waarin Engeland zeven
worldcups heeft gewon-
nen, hadden ze geen
pech gehad en hadden
de andere landen de boel
niet belazerd. De achtste

cup zijn ze nu aan het ophalen
in Rusland. Is football coming
home? In hun wildste dro-
men.

Ook collega Simon Kuper
van de Financial Times gelooft
niet in de kansen op een
tweede wereldtitel voor
Engeland. Hij beschrijft haar-
fijn de verschillende stadia
van de Engelse deelname aan
de worldcup. Dat doet hij in
de internationale bestseller
Soccernomics, met als onderti-
tel onder meer ‘Waarom
Engeland verliest (en de ande-
ren winnen)’.

Kuper: “Het begint al lang
voor het toernooi: iedereen is
ervan overtuigd dat het deze
keer niet kan fout gaan voor
Engeland. In het toernooi is
het een eerste keer schrikken
als we tegen een oude vijand
moeten tegen wie we nog oor-
log hebben gevoerd. Als voor-
malige wereldmacht hebben
we veel voormalige vijanden.
Fase drie is weer schrikken als
we ergens in een wedstrijd het
geluk niet aan onze kant heb-
ben en pech ermee gemoeid
is. Damn, we verliezen.

“Vervolgens zien we overal
samenzweringen: iedereen
belazert de boel, alleen wij
niet. Resultaat: Engeland ligt
uit de worldcup zonder dat
het ook maar in de buurt van
de cup is geweest. Gelukkig
neemt Engeland in de vol-
gende fase het normale leven
weer snel op, waarna men op
zoek gaat naar een zondebok.
Die wordt ook steevast gevon-
den en met alle zonden over-
laden. De achtste en laatste
fase heeft al te maken met het
volgende WK want dat gaan
we weer winnen, waarna alles
van voren af aan begint.”

Kuper mag dan wat over-
drijven, de resultaten geven
hem gelijk. The Three Lions,
zoals de Engelse nationale
ploeg ook weleens wordt
genoemd, zijn seriële losers.
EK na WK, WK na EK, bren-
gen ze er niks van terecht of
sneuvelen ten laatste in de
halve finale. Op het vorige EK
rekenden ze zich al rijk en
speculeerden over een kwart-
finale tegen gastland
Frankrijk. In de achtste finale
verloren ze beschamend van
IJsland. Dat was ongeveer een
dieptepunt, maar nu gaat het
beter. Nu kan de wereldtitel de
uitvinders van het voetbal
weer maar moeilijk ontsnap-
pen.

Vijandbeeld
De wedstrijd tegen België van
vanavond heeft geen belang
en toch zijn ze erin geslaagd
om een vijandbeeld op te roe-
pen. Wij hebben zowel in de
Eerste als Tweede wereldoor-
log netjes aan hun kant
gevochten (enfin, althans in
de Eerste) en Engeland uitge-
breid geëerd – en nog steeds –
om ons te bevrijden ten koste
van hun vele offers.
Desondanks zijn wij van-
avond toch de vijand. Het was
schrikken om uit de Engelse
pers te vernemen dat

Engeland-België, dat eigenlijk
helemaal nergens om gaat,
ineens een uiterst beladen
brexit game is. En wij die
dachten dat het Engeland A
tegen Engeland B zou zijn.

Wat België te maken heeft
met de brexit, is niet duidelijk.
Nu ja, dat de Europese Unie in
Brussel zit en Brussel de
hoofdstad van de EU is, net
zoals de hoofdstad van België,
daar zal het wel mee te maken
hebben. Als dat het redene-
ringsvermogen is van de
brexiteers, wens ik de
Engelsen veel geluk.

Je kunt niet alle Engelse
dommigheden aan de tabloids
wijten. De eerder serieuze The
Daily Telegraph, destijds op de
hand van brexit, vond er deze
week niks beters op dan de
FIFA te vragen hoe dat zat met
brexitgezangen. Of ze daar
aanstoot aan zouden nemen
en zo ja, wat dan de straffen
waren?

En de FIFA, waar ze ook
niet worden geselecteerd op
hun slimmigheid, liep natuur-
lijk in die val. Ze hadden zich
net nog op vraag van Serviërs
druk moeten maken om die
Albanese Kosovaren, die zo

nodig met hun handjes een
adelaar moesten uitbeelden.
Die hadden ze beboet en nu
dit weer. Er kon een straf van
komen, zei de FIFA, want het
mag niet, aan politiek doen in
de tribune of op het veld.

Waarop The Daily
Telegraph exclusief kon mel-
den dat de FIFA brexitgezan-
gen zou bestraffen. Al snel
werd dat overgenomen door
de boulevardpers en voor je
het wist ontplofte Twitter. Een
schande dat de lange arm van
Europa tot bij de FIFA in
Rusland reikte! Minister van
Buitenlandse Zaken Boris
Johnson was outraged. Hij
repte met geen woord over de
racistische gezangen met
Hitlergroet van de week in een
Russisch café.

Engelse voetbalsupporters
zijn pro brexit, dat is geweten.
In Frankrijk twee jaar geleden
zongen ze al “Fuck off Europe,
we’re all voting out”. Halfweg
dat EK, op 23 juni tussen de
groepsfase en de achtste
finale in, koos Engeland voor
brexit en bij de volgende wed-
strijd zongen ze triomfantelijk
“Fuck off Europe, we all voted
out”. Om vervolgens een pak
slaag te krijgen van IJsland.
Misschien moeten de Belgen
vanavond wel heel hard hun
best doen.

E

‘The Daily
Telegraph’ vroeg
hoe dat zat met
brexit gezangen. 
Er kon een straf

van komen,
zei de FIFA, want

het mag niet, 
aan politiek doen

in de tribune
of op het veld

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

Brexit game
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Ooit bejubeld, nu vergeten
in Engeland. Het deert
Thomas Vermaelen (32)
niet – hij heeft erger
gekend.

‘The Verminator’, klonk zijn bij-
naam bij Arsenal. Tussen 2009
en 2013 was Thomas Vermaelen
een van de beste verdedigers in
de Engelse competitie. Een uit-
leenbeurt vorig seizoen aan AS
Roma, waarin hij nauwelijks aan
spelen toekwam, bescha-
digde die reputatie even-
wel. Plots was hij een spe-
ler over zijn top, niet
geholpen door de vele
kwaaltjes. En dus mocht
hij definitief vertrekken bij
FC Barcelona.

De Premier League kon een
interessante uitweg zijn, viel toen
in de entourage van de Antwer -
penaar te noteren. Iemand zou
hem wel oppikken, niet? Dat viel
tegen. Twijfel nam de bovenhand
over het Kanaal: zou Vermaelen
ooit nog wel ‘The Verminator’
worden?

“Na mijn vertrek uit Engeland
heb ik inderdaad een paar pro-
blemen gehad”, knikte Ver -
maelen op de persconferentie.

“Maar ik denk dat ik de laatste
maanden, vóór mijn bles-
sure aan de hamstrings,
toch vaak gespeeld heb, op
een goed niveau bovendien.
Ik ben uit het dal gekropen.”

Het vertrouwen straalde er
vanaf. Gesterkt door het

eindeloze vertrouwen van
Roberto Martínez. En door de uit-
stekende start van de Duivels in
Rusland. “Het is allemaal niet zo
evident als men denkt”, sprak
Vermaelen. “Kijk maar naar
Duitsland. Of we nu favoriet zijn
voor WK-winst? (lacht) Toch
zeker een outsider.”

Geen rancune
Wat Vermaelens humeur voorts
ten goede kwam: zijn verleden,
waarin hij bewees weinig ritme
nodig te hebben om zijn niveau
op te pikken. Het was zo op het
EK 2016, toen de kuiten opspeel-
den. En ook bij Barça. Waarom
zou het dan nu niet lukken? Hij
knipoogde: “Ik heb hard getraind
om fit te zijn.”

Vermaelen: ‘Ben uit dal gekropen’

Japan 16 uur Polen
Senegal 16 uur Colombia

Engeland 20 uur België
Panama 20 uur Tunesië

Vandaag

Het feit dat de Engelse kranten
Vermaelen dezer dagen zo goed
als doodzwijgen – alsof hij nooit
iets betekend heeft in hun land –
raakt hem niet. Hij haalde de
schouders op: “Ik wil me niet spe-
ciaal tonen, of zo.” Rancune is
hem vreemd. Veerkracht daaren-
tegen. Klaar voor, bij schatting,
comeback 99.  (PJC)

‘We moeten eerst
onze groep rust

geven, de gele
kaarten

beschermen en 
de licht gekwetsten
laten recupereren’

ROBERTO MARTÍNEZ
BONDSCOACH RODE DUIVELS

Rusland via Rostov, Kazan en Sint-Petersburg
terug naar Moskou.

How on earth dare you… Highly unthinkable…
Oké, begrepen. Geen sprake van dat de Engelsen
ooit een seconde zouden hebben kunnen over-
wegen, of dat één haar op hun hoofd zou hebben
gedacht aan die verlokkingen van de tweede
plaats in groep G. Vintage Albion-teams gaan

voor winst, altijd en overal.
Dat is de theorie, maar Engelse teams zijn deze

eeuw ook gaan nadenken over marginal gains.
Ze hebben daar de grenzen van het ondenkbare
opgezocht, volgens lokale journalisten zelfs over-
schreden of in hun voordeel geïnterpreteerd en
daar hebben ze nooit veel over gecommuniceerd.
Waarom zou bondscoach Gareth Southgate, die
er prat op gaat veel met andere coaches uit
andere sporten te hebben gepraat, waaronder
wielrennen en David Brailsford (manager van
Team Sky), niet dezelfde filosofie aanhangen?

Control the uncontrollable, zeggen de
Engelsen, en daar hoort rekenen en speculeren
bij. Je niet laten verrassen, het kleinste scenario
doordenken, dat is de nieuwe Engelse sport,
maar hij klonk wel eerlijk gisteren op zijn pers-
conferentie, Gareth Southgate, vriend van onze
bondscoach.

“You know, wij werken heel hard aan die win-
naarsmentaliteit. Ik kan mij echt niet voorstellen
dat ik straks voor die groep sta, die ik wil leren
winnen, maar waartegen ik nu een totaal ander
verhaal ophang. Plotting the route, trajectplan-
ning, is gevaarlijk in een toernooi waar de marges
tussen de verschillende teams erg klein zijn.”

Om dan te eindigen met een kwinkslag. “Als
ik Roberto aan het eind van de wedstrijd een kop-
stoot ga geven, dan weet je dat we iets willen fik-
sen met gele kaarten.”

Courtois speelt zeker
Die Roberto Martínez stond samen met Thomas
Vermaelen de pers te woord. Vermaelen zal spe-
len, moet spelen om wedstrijdritme op te doen.
Hij was gebriefd: “Spelers willen altijd winnen.
Spelers denken niet na over eerste of tweede 
worden.”

Roberto Martínez, of hij zich versprak was
niet duidelijk, gaf wel iets toe: “Onze prioriteit is
niet winnen. We willen goed spelen, goed pres-
teren en ik geloof in alle internationals, maar we
moeten eerst onze groep rust geven, de gele kaar-
ten beschermen en de licht gekwetsten laten
recupereren. Dat is iets anders dan rekenen. Mijn
ploeg zal niet afhangen van het resultaat in groep
H, die om 16 uur speelt. Om 17 uur geef ik mijn
ploeg aan de spelers. Doelman Thibaut Courtois
blijft staan, dat is het enige wat ik nu wil prijs -
geven.”

Finale
Zondag 15 juli om 17 uur in Moskou


