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k zat hoog en droog in
het Fisjt-stadion en heb
de twee handen in elkaar
geklapt bij het doelpunt
van Dries Mertens. Eén
keer, één klapje. Is dat
een heel kort applaus? Ik

durf er niet aan te denken.
Het was ook gebeurd voor ik
het besefte. Was dat omdat de

trap zo verrassend mooi ach-
ter de doelman viel, waar-
door de Belgen eindelijk op 1-
0 kwamen en ik rustig kon
beginnen tikken? Dat hoop je.

Journalisten horen geen
fan te zijn, maar een beetje
emotie tonen kan, daar troost
je je dan mee. Dat doen Peter,
Frank en Filip en alle anderen

ook en zij hebben ook een
perskaart. Bij doelpunt twee
heb ik ja gezegd, iets luider
dan normaal. Doelpunt drie
was mooi, maar dan ben je al
aan het tikken.

Twee scenario’s
Voorafgaand aan het toer-
nooi laat je de verschillende

scenario’s passeren. Twee sta-
ken erbovenuit. Het eerste is
all the way gaan, tot en met
de finale en als het even kan
die winnen. Als Belg durf je
daar niet aan te denken. Ik
heb ooit voor een land gesup-
porterd dat tot drie keer toe
in een WK-finale stond en
drie keer heeft verloren. Dan
weet je dat je best niet te veel
hoopt. De tienerpijn van 1974
voel ik nog.

Het tweede scenario is
journalistiek minstens even
interessant en heeft het bijko-
mend voordeel dat je snel
thuis bent. Als de Rode
Duivels er in de eerste ronde
uitgaan, kun je alle registers
opentrekken, schuldigen zoe-
ken, zwartepieten uitdelen.
Lang is dat de eerste optie
geweest voor Belgische vol-
gers van hun nationale elf.

Het zou toch niks worden,
dat sfeertje.

Het werd ook vaak niks.
Ook het buitenland vond het
niet meer dan normaal dat de
Belgen, als ze zich al eens
konden kwalificeren, er niet
al te veel van terecht brach-
ten. Oudere collega’s mijme-
ren nog weleens over 1986
toen de Rode Duivels all the
way gingen, maar de laatste
wedstrijd om de derde en
vierde plaats wel verloren.
Dat moet vreselijk zijn, je
laatste twee wedstrijden op
een geslaagd WK verliezen.
En daar als journalist over
moeten schrijven, is nog
erger. Laten we daar maar
niet van uit gaan.

Er zijn er ook die verwijzen
naar 1990, dat de Rode
Duivels daar beter waren dan
die van 1986, maar door

onkans – de goal van Platt –
werden genekt. En van 1994
blijft dan nog die overtreding
van een Duitser op Josip
Weber bij en de niet-gefloten
penalty en van 2002 het afge-
keurd doelpunt van Marc
Wilmots tegen Brazilië. Het
zijn strohalmen, die ook nog
eens verbergen dat België een
laf soort voetbal speelde, erg
behoudend, weinig inspire-
rend, niks om wild van te
worden. De buitenlandse vol-
gers konden bij het zien van
Belgium op de WK’s en EK’s
een geeuw niet onderdruk-
ken.

Ander team sinds 2014
Dat is veranderd in 2008.
Toen in Beijing heb ik maar
één wedstrijd gezien, maar
terug in het Poly Plaza Hotel
spraken de Nederlandse col-
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DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHE

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

Walter Meeuws (66)
‘Hij scoort 
aan honderd procent’

“De Rode Duivels hebben hun
opdracht volbracht met hele
mooie doelpunten, maar voor
de rest was het inspiratieloos”,

vindt Walter Meeuws. “Ik zag
zwakke flanken en veel balverlies

in de acties en in de passing, tegen een
van de zwakste ploegen van dit WK. Er zijn duide-
lijk nog wat werkpunten. Maar gelukkig hebben
we Romelu Lukaku. Zijn statistieken zeggen op
zich genoeg, maar wat hij tegen Panama pres-
teerde, was sterk. Want je moet een kat een kat
noemen: Lukaku werd van heel de wedstrijd prak-
tisch niet aangespeeld. Er werd rond hem te indi-
vidualistisch gespeeld op momenten dat onze
spits kon en moest aangespeeld worden. Lukaku
scoort uiteindelijk aan honderd procent.
Flankvoorzetten kreeg hij niet en in de acties

Amper twee kansen volstonden voor Romelu Lukaku (25) voor twee goals tegen Panama. 
Drie ex-bondscoaches hebben alleen maar lof voor de vlotst scorende spits ooit van de Rode Duivels.

‘Lukaku kan een van beste
spitsen op dit WK worden’

Paul Van Himst (74)
‘Hij kan ook 
kwartfinale beslissen’

“De match is pas veranderd toen
Panama er twee aanvallers
inbracht”, vindt Paul Van
Himst. “Toen ging het vanach-

ter open en dan kun je Lukaku
moeilijk tegenhouden. Lukaku

is een sterke en rappe jongen, hij
bracht de kering in de match. Met Lukaku heb-
ben we een grote kwaliteit, die in de volgende
matchen alleen maar beter tot uiting gaat
komen. We komen vanaf nu ploegen tegen die
sterker zijn dan de Panamezen en die daardoor
ook minder verdedigend spelen. Lukaku heeft
het in de eerste helft heel moeilijk gehad tegen
de gesloten verdediging van Panama, voor zijn
type spits zijn dat de moeilijkste matchen.
Maar ik maakte mij niet ongerust, omdat ik
weet dat je hem niet veel ruimte moet geven

om een goal te maken. Als hij ruimte krijgt,
maakt hij zijn kansen af. Hij staat er.”

“Lukaku kan wat mij betreft uitgroeien tot
een van de beste spitsen op dit WK. Ik ben zelf
aanvaller geweest, 38 goals in 70 interlands is
echt wel heel veel. De vraag is wat we nog meer
mogen verwachten in dit toernooi. En dan denk
ik meer bepaald aan één ding: als we in de
kwartfinales tegen een topploeg uitkomen,
moeten we die maar eens kloppen met een goal
van Lukaku. Dat kan je ook echt verwachten
van deze Romelu Lukaku.”

Aimé Anthuenis (74)
‘Hij kan alleen maar 
voor records gaan’

“Panama was toch iets minder
zwak dan we verwacht hadden”,
zegt Aimé Anthuenis. “De eerste
helft speelden ze verdedigend heel

gegroepeerd, in een strook van 35
meter. Dan kun je als diepe spits niet

opvallen. Het is niet toevallig dat Lukaku na de
rust beter tot zijn recht kwam, want toen kwam er
meer ruimte. 

“In een eerste helft zoals tegen Panama hoor je
wel eens zeggen dat Lukaku niet goed in de match
zit, maar in die omstandigheden is het voor een
diepe spits moeilijker dan voor eender wie. De
mensen vergeten weleens dat diepe spits de moei-
lijkste positie in het elftal is. Lukaku krijgt tegen
Panama twee mogelijkheden en hij werkt ze alle-
bei binnen. Hij werkt af over de grond en hij werkt
af in de lucht, zijn goals zijn allebei prachtig. Als je
ziet hoeveel goals hij al gemaakt heeft op zijn
25ste, kan hij alleen maar voor records gaan.” (RN)

‘Mij moet niemand overtuigen
van de waarde die Lukaku

voor de Rode Duivels heeft’
WALTER MEEUWS

‘Ik ben zelf aanvaller geweest,
38 goals in 70 interlands is

echt wel heel veel’
PAUL VAN HIMST

‘Hij werkt af over de grond en
hij werkt af in de lucht, zijn
goals zijn allebei prachtig’

AIMÉ ANTHUENIS

► Romelu 
Lukaku 
verschalkt
Jaime Penedo
en maakt zijn
tweede goal
van de avond.
© PHOTONEWS    

Geeuw maakt plaats voor respect

leden we te veel balverlies om hem aan te spelen.
Maar zijn goals waren pure klasse.

“Mij moet niemand overtuigen van de waarde
die Romelu Lukaku voor de Rode Duivels heeft.
Hij is nog vaak het voorwerp van kritiek, ik vind
dat veel mensen veel te snel klaar staan om hem af
te kraken. Ik ken weinig spitsen die op zijn leeftijd
meer waarde hebben voor een elftal. 38 goals in
70 interlands, dat is ronduit indrukwekkend. Dan
moet je een spits niet veroordelen als er eens één
bal van zijn voet springt. We halen Hazard er toch
ook niet af omdat hij te veel balverlies lijdt?”
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Colombia 14 uur Japan

Polen 17 uur Senegal

Rusland 20 uur Egypte

Vandaag

14/06 Rusland - Saudi-Arabië 5-0
15/06 Egypte - Uruguay 0-1
19/06 Rusland - Egypte 20 uur
20/06 Uruguay - Saudi-Arabië 17 uur
25/06 Saudi-Arabië - Egypte 16 uur
25/06 Uruguay - Rusland 16 uur

Rusland 1 1 0 0 5-0 3
Uruguay 1 1 0 0 1-0 3
Egypte 1 0 1 0 0-1 0
Saudi-Arabië 1 0 1 0 0-5 0A

15/06 Marokko - Iran 0-1
15/06 Portugal - Spanje 3-3
20/06 Portugal - Marokko 14 uur
20/06 Iran - Spanje 20 uur
25/06 Spanje - Marokko 20 uur
25/06 Iran - Portugal 20 uur

Iran 1 1 0 0 1-0 3
Portugal 1 0 0 1 3-3 1
Spanje 1 0 0 1 3-3 1
Marokko 1 0 1 0 0-1 0B

16/06 Frankrijk - Australië 2-1
16/06 Peru - Denemarken 0-1
21/06 Denemarken - Australië 14 uur
21/06 Frankrijk - Peru 17 uur
26/06 Australië - Peru 16 uur
26/06 Denemarken - Frankrijk 16 uur

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

16/06 Argentinië - IJsland 1-1
16/06 Kroatië - Nigeria 2-0
21/06 Argentinië - Kroatië 20 uur
22/06 Nigeria - IJsland 17 uur
26/06 IJsland - Kroatië 20 uur
26/06 Nigeria - Argentinië 20 uur

Kroatië 1 1 0 0 2-0 3
Argentinië 1 0 0 1 1-1 1
IJsland 1 0 0 1 1-1 1
Nigeria 1 0 1 0 0-2 0D

17/06 Costa Rica - Servië 0-1
17/06 Brazilië - Zwitserland 1-1
22/06 Brazilië - Costa Rica 14 uur
22/06 Servië - Zwitserland 20 uur
27/06 Zwitserland - Costa Rica 20 uur
27/06 Servië - Brazilië 20 uur

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

17/06 Duitsland - Mexico 0-1
18/06 Zweden - Zuid-Korea 1-0
23/06 Zuid-Korea - Mexico 17 uur
23/06 Duitsland - Zweden 20 uur
27/06 Mexico - Zweden 16 uur
27/06 Zuid-Korea - Duitsland 16 uur

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

18/06 België - Panama 3-0
18/06 Tunesië - Engeland 1-2
23/06 België - Tunesië 14 uur
24/06 Engeland - Panama 14 uur
28/06 Panama - Tunesië 20 uur
28/06 Engeland - België 20 uur

België 1 1 0 0 3-0 3
Engeland 1 1 0 0 2-1 3
Tunesië 1 0 1 0 1-2 0
Panama 1 0 1 0 0-3 0G

19/06 Colombia - Japan 14 uur
19/06 Polen - Senegal 17 uur
24/06 Japan - Senegal 17 uur
24/06 Polen - Colombia 20 uur
28/06 Senegal - Colombia 16 uur
28/06 Japan - Polen 16 uur

Polen X X X X X-X X
Senegal X X X X X-X X
Colombia X X X X X-X X
Japan X X X X X-X XH

Zogezegd
‘De Zwitsers bleven
maar fouten maken
en de ref deed niets’

► De Braziliaanse vedette 
Neymar wijst naar 
de arbitrage na 
het 1-1-gelijkspel tegen
Zwitserland.

Engeland schippert tussen enthousiasme en kwetsbaarheid

in het slot, sleurde Kane zich naast Lukaku, in het
zog van Ronaldo. Redder van een jong en moedig
Engeland, dat zichzelf in de voet had geschoten.
Het eerste halfuur was van het beste dat de
Engelse voetballiefhebber, die ondertussen wat
is afgehaakt na de vele ontgoochelingen, de voor-
bije jaren heeft gezien. Combinatievoetbal, snel-
heid, diepgang en kansen. Voetbal zonder vrees.
Zoals bondscoach Gareth Southgate het had voor-
opgesteld. 

Het gevaar kwam van overal. Van de lopende
jongens Lingard en Dele Alli, de beste man op het
veld in de openingsfase, en van de flanken. Het
rommelde en rammelde in de zestien van Tunesië.
Dele Alli: afgeblokt. Lingard: afgeblokt. Maguire:
kopbal aan de paal weggehaald door Hassen.

De aanvoerder trekt Engeland over 
de streep tegen Tunesië. Met twee treffers
staat Harry Kane ook meteen waar hij wil
staan: in het zog van Cristiano Ronaldo 
in de topschuttersstand, en met Engeland
naast België op kop van groep G.

“Cristiano Ronaldo heeft me een beetje onder
druk gezet. Hopelijk scoor ik een hattrick en staan
we weer gelijk.” Aldus sprak Harry Kane (24) op
zondagavond. Zijn ambitie steekt hij niet langer
weg. Bescheiden van inborst, maar naar analogie
met leeftijdgenoot Romelu Lukaku een man op
een missie: bij de beste ter wereld horen. Een
opportunist geil naar goals. 

Met twee doelpunten, de opener en de winner

Goede steekpass van Dele Alli, de teruglegger van
Lingard en de ongelooflijke misser van Sterling.
Hassen ranselde een kopbal van Stones uit zijn
doel, Kane reageerde het snelst. In de herneming
zette hij Engeland verdiend op voorsprong. 

Elf minuten waren we ver. In de hoek lagen
negen spelers, vierend op een hoopje. Op een
wolkje. Nog was de storm niet gaan liggen. Elf spe-
lers, even hongerig als de duizenden muggen en
vliegen in Volgograd. Dele Alli kwam een voetje
tekort. Henderson haalde uit van de tweede lijn.
Lingard kraakte zijn schot. Maguire ging nog eens
zijn kans. Het hadden er gerust vier kunnen zijn.

Ongezien, maar toen kwam het déjà vu. Walker
met een domme stoot in de eigen zestien. Op een
ongevaarlijke voorzet van Bronn liet hij de arm
zwaaien, Ben Yedder viel voor dood. Strafschop
vond de ref, die daar niet eens de VAR voor nodig
had. Discutabel, maar Walker, een van de meest
ervaren spelers in de groep, had beter moeten
weten. Sassi zette de penalty om. Kopjes bogen.
Het nieuwe Engeland leek even weer het oude.
Aangeslagen.

Aan goede bedoelingen geen gebrek. Alleen,
er slopen fouten in. En de kansen werden niet
afgemaakt. Dele Alli wipte hoog boven iedereen
op. Lingard had geen geluk: eerst hoog over, dan
op de paal. De eerste helft had alles van de roller-
coaster, waar Engelse fans al meer dan dertig jaar
op rondrijden.

Op survival bij de marine
Iets meer dan een jaar geleden stuurde Southgate
zijn vaste groep spelers een weekend naar de
Royal Marines in Devon. Er zat een duidelijke
bedoeling achter. De Engelse bondscoach wilde
zijn spelers uit de comfortzone duwen, in de over-
tuiging dat ze bij hun club toch te veel gepamperd
worden. Een survival waarin ook de mentale
weerbaarheid van zijn spelers werd getest, hoe ze
in penibele situaties zouden reageren. De schrik
bannen. Op Euro 2016 chookte Engeland tegen
IJsland, overmand door angst en zenuwen.

Na rust klauwden de ‘Drie Welpjes’ minder dan
ervoor. Er slopen fouten in. Kane claimde een
penalty – waar zat de VAR – toen hij in de zestien
werd neergetrokken. Vrijschoppen misten het
kader. Toen iedereen vrede leek te hebben geno-
men met een nieuwe teleurstelling, een start met
een gelijkspel, knikte Kane in blessuretijd aan de
tweede paal de winner binnen.

Toch maar opletten, dit Engeland heeft iets.
Jong en onbezonnen, kwetsbaar, maar daarom
niet gevaarlijk. Zijn aanvoerder loopt voorop. (KTH)

► Harry Kane
is uitzinnig
na zijn 
winnende
treffer voor
Engeland 
tegen 
Tunesië, 
in het stadion
van Volg-
ogrod. © EPA

Het eerste halfuur was 
van het beste dat de Engelse
voetballiefhebber de laatste
jaren heeft gezien: snelheid,

diepgang en kansen

Tunesië Engeland
1-2

11' Kane 0-1, 35' Ferjani Sassi 1-1, 
90+1’ Kane 1-2

Tunesië: Hassen (15’ Ben Mustapha),
Bronn, Ben Youssef, Meriah, 
Maâloul, Skhiri, Ben Youssef, Sassi,
Badri, Sliti (74’ Ben Amorat), Khazri
(85’ Khalifa)
Engeland: Pickford, Walker, Stones,
Maguire, Henderson, Trippier, 
Lingard (90+3’ Dier), Dele Alli 
(80’ Loftus-Cheek), Young, Sterling
(68’ Rashford), Kane

lega’s mij aan op de prestatie
van Vincent Kompany en col-
lega’s.

Het WK 2010 werd nog
gemist, Nederland speelde
daar de finale. In 2012 op het
EK was België er ook niet bij,
maar vanaf 2014 zijn de Rode
Duivels een team geworden
dat internationaal veel res-
pect afdwingt. Het verlies van
Argentinië, dat later finalist
zou worden en nipt zou ver-
liezen van Duitsland, was niet
nodig maar kon als leergeld
worden bestempeld. Het
leverde de Rode Duivels wel
meteen de status op van scha-
duwfavoriet op het voorbije
EK van 2016. Nederland, hal-
vefinalist in Brazilië, ontbrak
en de Nederlandse media
stortten zich massaal op die
mooie ploeg van ons.

Alleen ging het fout op het

EK en dat was dan scenario
twee van hierboven: eruit
gaan op een moment dat nie-
mand het verwacht tegen een
team waarvan je nooit mag
verliezen. Wilmots werd met
pek en veren verjaagd. We
zijn – voortschrijdend
inzicht, heet dat – te hard
geweest.

Vervolgens kwam dan die
kwalificatiecampagne waarin
België samen met Duitsland
de meeste indruk en de
meeste goals maakte. Ik heb
weinig ervaring met grote
voetbaltoernooien, maar je
voelt aan alles dat ook de
Belgische voetbaljournalisten
moeten wennen aan die ver-
anderde status. Al voor het
toernooi kregen wij allemaal
mails en telefoons van bui-
tenlandse media om onze
mening te ventileren. Bij de

minste kritische bemerking –
ja maar onze verdediging met
drie; en ja maar Kompany,
blijft die wel fit; en kunnen
Hazard en De Bruyne wel
samenspelen – was de reactie
er een van: zoeken jullie niet
te veel spijkers op laag water?

Ik word zelf elke avond
gebeld door de NOS, het radi-
oprogramma Langs de Lijn
voert mij op als de Belg bij de
Belgen. Een paar avonden
geleden blikten we vooruit
naar Panama en zei ik dat er
móést worden gewonnen.
Nou, zei de collega aan de
andere kant, reken je toch
maar niet op voorhand rijk.
Eergisterenavond vroeg hij
mijn pronostiek: ik zei 3-0 en
dan doen de Belgen de boe-
ken toe. Straks bellen ze weer.
Dankzij de Duivels ben ik een
kenner.

Je voelt aan alles
dat ook 

de Belgische
voetbaljournalisten

moeten wennen
aan die veranderde

status

Kane vermijdt
nieuw treurspel


