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is een oude kennis. Hij
zou met pensioen
kunnen, maar werkt
nog steeds als journa-
list en ik ken hem van
het Europees kampi-
oenschap volleybal in

België in 1987 toen hij mij hielp
shirtjes te wisselen met Savin
en Zaitsev, twee van de beste
Russische volleybalspelers die
deze planeet ooit heeft gekend.

L. was toen al een ritselaar –

voor een fles Martell-cognac
had hij alles gedaan – en is dat
gebleven, ook na de glasnost. L.
is Moskoviet en wil zijn naam
niet voluit in de krant. “Dat is
nergens voor nodig. Hier zeg-
gen we: de afkortingen zijn ver-
anderd, het systeem niet. Ik heb
je toch al eens uitgelegd dat ik
maar al te goed weet hoe het
hier werkt?”

Jawel, enkele jaren geleden
in een bui van openheid toen ik

hem op de Olympische Spelen
in Beijing tegen het lijf liep en
we samen sloten Chinese caffè
latte’s tot ons namen, die ik 
allemaal heb betaald. Ineens
floepte hij het eruit: “Je weet
toch dat ik in die tijd informant
van de KGB was? Hoe had ik
anders elke keer naar het bui-
tenland gemogen?”

L. spreekt behalve vlot
Russisch – denk ik – ook vlot
Engels en Frans, met een heer-

lijk Zuid-Frans accent omdat
zijn lerares destijds een Fran -
çaise was uit Marseille. Hij was
echt journalist en hij kende
sport, maar hij was ook infor-
mant, gerekruteerd na “une
bêtise avec une fille”. “Mijn colle-
ga’s wisten dat ik alleen de onge-
vaarlijke dingen zou klikken,
zoals die is bij de hoeren
geweest, die was dronken daar
en daar. Soms deden de collega’s
expres iets doms, dan had ik iets
om te melden. We waren een
hechte bende, weet je nog die
keer in jouw stad Gent? Olala,
quelle fête!

“Dat klikken stelde allemaal
niet zoveel voor, maar ik moest
mijn verbindingsman blij hou-
den en hij moest zijn baas weer
blij houden. Het verschil met nu
is dat je niet weet wie over jou
klikt. Maar ik moet ook eerlijk
zijn: ik ben niet zo’n Poetin-
mannetje, maar hij heeft het
land wel weer wat aanzien
gegeven, en dat is toch al heel

wat. Meer zeg ik er niet over.”
L. heeft een bescheiden

datsja in de bossen ten westen
van Moskou en is mij gisteren
komen ophalen voor een late
lunch in hartje Moskou en een
ritje langs enkele interessante
plekken. Kaarsrecht stapte hij
op mij af, haren zwart, ogen pik-
zwart, stevige handdruk en dan
een omhelzing. “Mon grand ami
belge, comment vas-tu?”

Sfeer op straat
Gisteren, dat was daags na de 
5-0 van Rusland tegen Saudi-
Arabië. De openingswedstrijd
waar Rossiya zo bang voor was,
bleek een gezondheidswande-
ling. “Ja, we waren bang omdat
we niet wilden afgaan. We zijn
in dit land de laatste decennia
wel vaker bang. Russen willen
niet afgaan en in deze groep,
met ook nog Egypte en
Uruguay, konden we niets
anders dan ons belachelijk
maken.”

Dat is niet gebeurd en als we
via Prospekt Vernadskogo en
het Gagarinsky-district,
genaamd naar de Russische
kosmonaut, via het Loezjniki-
stadion de stad binnenrijden,
wijst hij op de uitgelaten sfeer
op straat. Ik kijk en eerlijk: ik
merk er niets van. “Allez mon
ami, je ziet de mensen toch
lachen. De opluchting druipt
eraf. We willen de tweede ronde
halen, meer niet, en dat zit er nu
dik in.”

Zonder gps, zonder Google
Maps op de telefoon, laat staan
Waze, baant L. zich een weg
door hartje Moskou. Als hij
eraan komt in zijn Toyota – “het
merk mag je wel vermelden
want er rijden er honderd -
duizenden van in Rusland” –
springen alle verkeerslichten
op groen, hebben we nergens
files en parkeert hij hooguit op
tien meter van het terras waar
we de street life willen gade-
slaan. De afspraak is dat hij
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Sportjournalist 
Hans Vandeweghe laat 
tijdens het WK elke dag
zijn licht schijnen 
op het reilen en zeilen
in Rusland. 

Ronaldo sleept in extremis punt uit de brand tegen vlot combinerend Spanje

Spanje verdiende te winnen, maar
Cristiano Ronaldo besliste er anders over.
De hattrick van de Portugese vedette was
het orgelpunt van een heerlijke match.

De vraag van 10 miljoen voor de aftrap: hoe diep
had de affaire-Lopetegui in de Spaanse huid
gesneden? Julen Lopetegui werd vlak voor het
WK ontslagen als bondscoach, hij is inmiddels
trainer van Real Madrid.

Al na vier minuten stond het 1-0 voor Portugal.
Met de handtekening van – wie anders – Zijne
Cristiano Ronaldo. Balletje in de zestien tikken,
het contact zoeken en neergaan. Een gemakkelijk
gegeven strafschop, maar dit keer was het geen
clear error. Ronaldo legde droog binnen. 1-0. 

Spanje reageerde zoals je van een ploeg vol
vedetten uit Barcelona  en Madrid kunt verwach-
ten. Geen paniek. Meer nog, ‘La Roja’ nam de
match helemaal in handen. Met een hoofdrol voor
de metronoom op het middenveld, Isco. Prachtige
voetballer. 

Isco is als een glas zachte rode wijn op een
zwoele zomeravond. Heerlijk verfijnd. Ideaal met
een streepje jazz of klassieke muziek op de 
achtergrond.

Een rijtje hoger loopt zijn tegenbeeld, Diego
Costa. Hoe goed die ook is, al zijn kwaliteiten ten
spijt, zijn aanwezigheid binnen deze Spaanse
ploeg voelt toch vooral onnatuurlijk aan. Zoals
commentator Filip Joos het
omschreef: een fremdkörper
in ‘La Roja’. Een olifant in een
porseleinwinkel. Beuken, trek-
ken, sleuren. Diego Costa, dat
is geen wijn maar wodka-Red
Bull. 

Arm in keel van Pepe
Wie een niet-voetbalkenner
moet uitleggen wie Diego
Costa is: YouTube intikken en
doorspoelen naar minuut 24
van Spanje-Portugal. De spits
plant eerst zijn arm in de keel
van Pepe – was het onbewust
of niet? –, dribbelt zich vast en
dan weer vrij, om dan de bal
kurkdroog in de benedenhoek
te knallen (1-1). 

Een goal die volgens velen
duidelijk maakt dat de video
assistant referee (VAR) in zijn
huidige vorm het voetbal vaak
meer kwaad dan goed doet.
Een arm in de keel van de
tegenstander, al zeker zonder
bal in de buurt, zou toch altijd
fout moeten zijn. Zelfs als de

tegenstander Pepe heet. Gary Lineker, ex-aanval-
ler en presentator van Match of the Day, zag het
evenwel anders. “Het kan dat Costa een fout
gemaakt heeft, maar als het geen 100 procent clear
error is van de ref, laat het dan zoals initieel
beslist.”

De VAR leidde de aandacht af van wat er echt
toe deed: wat was Spanje goed. Ook zonder zijn
ontslagen coach tikte het Portugal bij momenten
van het kastje naar de muur. Isco vlamde op de
lat, Iniesta devieerde net naast. 

Tot plots het licht uitging bij David de Gea. Op
een zeldzame Portugese uitbraak knalde Ronaldo
hard maar centraal naar doel. De Spaanse keeper
liet de bal glippen. Een blunder die niet had mis-
staan in de Champions League-finale. 

Het veranderde niets aan het
spelbeeld. Spanje bleef ook na
rust dominant zoeken naar
oplossingen. Het kreeg ook wat
het verdiende in drie gekke
minuten. Diego Costa from-
melde zijn tweede goal van de
avond van dichtbij binnen. Maar
vooral: wat een knal van Nacho.
Het soort goal waar je als jonge-
tje van 5 van droomt. Een afval-
lende bal met buitenkant rechts
op de slof nemen en paal-paal-
binnen zien gaan. De beelden die
volgden, leerden dat Fernando
Hierro een emo-coach is. En 
dat dit Spanje echt wel een 
kandidaat-wereldkampioen is.

Tot plots, diep in het slot,
Ronaldo een vrije trap in de 
winkelhaak knalde (3-3). Hij
heeft nu op vier verschillende
WK’s gescoord.  Daarmee trapte
hij zich in een rijtje met Seeler,
Pelé en Klose. Ronaldo scoorde
ook zijn 84ste interlanddoel-
punt, daarmee doet hij even goed
als de legendarische Hongaar
Ferenc Puskas. (NVK)

Isco is als een glas rode wijn 
op een zwoele zomeravond.

Heerlijk verfijnd. Diego Costa,
dat is geen wijn maar 

wodka-Red Bull

Ontmoeting met L. te M.

Ronaldo 
betaalt fiscus
18,8 miljoen
Cristiano Ronaldo is bijna
verlost van een van zijn
grootste rivalen: de Spaanse
belastingdienst. De Portugees
gaf, weliswaar tegen zijn zin,
vier fiscale overtredingen toe.
Met de fiscus kwam het 
vervolgens tot een deal van
twee jaar gevangenisstraf en
18,8 miljoen euro boete.
Aangezien een sanctie van
minder dan 24 maanden in
Spanje voorwaardelijk is, lijkt
de kans wel onbestaand dat
Ronaldo ook effectief achter
de tralies zal verdwijnen. De
overeenkomst moet wel nog
bekrachtigd worden door het
hoofd van de Spaanse belas-
tingdienst. (VDVJ)

Legende wordt nog wat

Argentinië - IJsland
Hoe stop je Messi 
als kleine voetbalnatie? ◃ 18-19
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Geen Vermaelen en
Kompany maandag 

De Belgische spelersgroep beseft dat
maandag Panama geklopt moet worden
zonder Thomas Vermaelen en Vincent
Kompany. Vermaelen werkte ruim een
maand na zijn blessure nog altijd geen
groepstraining af, terwijl Kompany nog
lang niet in het zicht van de camera’s komt. 

Vanochtend vliegen spelers, staf en pers richting
Sotsji, 1.300 kilometer zuidwaarts, vluchttijd twee
uur. Sotsji, aan de Zwarte Zee, wordt wel de
Russische Rivièra genoemd. Dan hebben we dat
toch al gehad. 

De medische staf raadde Roberto Martínez zeer
snel na de WK-loting aan om twee dagen voor de
wedstrijd tegen Panama af te reizen. “De luchtvoch-
tigheid in Sotsji is bijzonder hoog, bijna 90 procent”,
vertelt de bondscoach. De term zegt het zelf: lucht-
vochtigheid staat voor de hoeveelheid vocht in de
lucht, vocht dat de vorm aanneemt van waterdamp.
Hoe hoger het percentage, hoe groter de aanslag op

het hart, hoe hoger de hartslag.
“Al eens kunnen lopen en trainen
onder deze omstandigheden is
nuttig”, zegt Martínez, die een
klein beetje overdrijft: in Sotsji is
de gemiddelde luchtvochtigheid
in juni 75 procent.

Veelzeggend 
Zoals aangekondigd bleef
Thomas Vermaelen (32) voor de
tweede opeenvolgende dag in het
spelershotel. Drie dagen voor het
duel tegen Panama is dat veelzeg-
gend: Vermaelen, die op 13 mei
een scheurtje in de rechter ham-
string opliep, raakt onvoldoende

wedstrijdfit om maandag op het scheidsrechters-
blad te staan.  Nochtans heerste vorige week behoor-
lijk wat euforie in de staf omtrent de evolutie van
Vermaelen. Hij deed bij elke groepstraining de
opwarming mee. “Daar waren rotaties bij,
laterale bewegingen, intensieve sprint-
jes, en Thomas verwerkte die allemaal
perfect”, klinkt het vanuit de kleedka-
mer. Dan is het opmerkelijk dat, eenmaal
in Dedovsk, Vermaelen twee dagen op rij
binnen wordt gehouden, in plaats van de
volgende stap in de revalidatie te zetten:
deelnemen aan de groepstrainingen. 

De logische suggestie van een terugval
wordt vanuit het spelershotel met klem tegen-
gesproken. Martínez zou beslist hebben om
geen risico’s te nemen met Vermaelen, en om hem
nog niet op te stellen tegen Panama. Vandaar de

keuze om hem weg te houden van de intensieve,
matchgerichte trainingen die er nu zitten aan te
komen. “Thomas zit op schema”, klinkt het.

De uiterst voorzichtige aanpak van Vermaelen
kan te maken hebben met de precaire situatie van
Kompany. Hij, zo wordt gefluisterd, zit waarschijn-
lijk de volledige groepsfase uit. Kompany liep op 
2 juni tegen Portugal een scheur in de adductor van
de lies op. Elke blessure en elk lichaam zijn anders,
maar als Kompany een beetje de timing van
Vermaelen volgt, moeten we een herstelperiode van
minstens een maand in acht nemen. Dat zou bete-
kenen dat Kompany (ten vroegste) fit is voor de acht-
ste finale begin juli. 

Hoog spel
Dedryck Boyata kan wel een 37-jarige spits van
Panama die uitkomt voor het nummer vier in
Guatemala aan de ketting leggen, maar tegen
Tunesië en Engeland heb je beter Vermaelen in je
basiself. Gaat men daarom zo omzichtig te werk
met de Barcelona-verdediger? Het is niettemin dan-
sen op een slappe koord voor Martínez. Met elke
groepstraining zonder Vermaelen en Kompany
groeit het besef dat zondagmiddag Laurent Ciman
naar huis sturen een gok is waarvan je enkel
moet/kunt hopen dat die goed uitdraait. (SK)

► De Rode Duivels werkten gisteren een groepstraining af. Kompany en Vermaelen waren er niet bij. © PHOTO NEWS   
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rijdt en praat en ik de versnape-
ringen betaal. L. stopt aan
zowat het op één na duurste
terras van Moskou en heeft zin
in een Belgisch trappistje van 15
euro. Zo ken ik L..

Er is geen street life, toch niks
dat op de World Cup wijst. In de
verte wapperen vlaggen aan
een hotel. De fans die eergiste-
ren in de straat liepen, gehuld in
vlaggen van hun respectieve-
lijke landen, zijn nergens te
bespeuren. Vandaag moet
Argentinië tegen IJsland in het
Spartak-stadion en morgen
Mexico tegen Duitsland in
Loezjniki. Geen blauw-wit,
geen vikings, geen Mexicanen
die er eergisteren wel waren en
ook geen Duitsers, al lijken die
misschien te veel op Russen.

Jammer, zegt L., die familie
bij de politie heeft en die weet
hoe die werden gebrieft. “Alles
moeten ze toelaten, behalve te
dronken over straat lopen.
Helpen in plaats van schofferen

en vooral de matrak niet boven-
halen, want dat doen ze hier
graag, tikken uitdelen aan men-
sen die in de weg staan. Mijn
neefje is politie en hoopt dat de
World Cup snel voorbij is, dan
kan hij weer blaffen.”

We doen nog vier stops en ik
kijk rond en ik zie geen uitgela-

ten mensen. Ik zie druk verkeer,
gehaaste Moskovieten die niet
lachen, taxichauffeurs die niet
iedereen willen meenemen. Ik
zie een stad die niet onder de
indruk is van die World Cup,
een land zo groot als een conti-
nent dat niet wakker ligt van het
bezoek van 32 voetbalploegen
en hun cohorte aan fans.

Twaalf van de vierenzestig
wedstrijden worden in Moskou
gespeeld, in het Loezjniki- en in
het Spartak-stadion, waar vol-
gende week de Rode Duivels
hun kapitale wedstrijd tegen
Tunesië hebben. L. komt kijken.
“Pour te faire plaisir.” Hij heeft
nog geen accreditatie, maar dat
regelt hij wel. “Wat zeg je, België
schaduw favoriet voor dit WK?
Dat heb ik nog nergens gelezen.
Ik ben al vijftig jaar sportjour-
nalist en ik heb nog nooit gewe-
ten dat België in iets van sport
de beste van de wereld was, dus
dat gaat niet gebeuren.” En hij
bestelde nog een trappist.

Martínez vangt
1,5 miljoen 
bij wereldtitel
Na de WK-premies voor de
Rode Duivels is nu ook die van
de bondscoach gelekt. Roberto
Martínez krijgt 1,5 miljoen euro
als hij erin slaagt om België naar
de wereldtitel te leiden. Dat is
bijna het dubbele van wat de
bondscoach op jaarbasis ver-
dient (830.000 euro). Martínez

krijgt geen premie voor
alleen de groepsfase.

Ter vergelijking:
Löw (Duitsland)
casht bij een
nieuwe wereld -
beker 3,8 miljoen

euro, Tite (Brazilië)
en Deschamps
(Frankrijk) krijgen

elk 3,4 miljoen
euro. (NP)

Portugal Spanje
3-3

4' Ronaldo, 24' Costa, 44' Ronaldo,
55' Costa, 58' Nacho, 88’ Ronaldo

Portugal: Patrício, Soares, Pepe,
Fonte, Guerreiro, B. Silva 
(69’ Quaresma), Moutinho ,Carvalho,
B. Fernandes (68’ João Mário), 
Guedes (80’ A. Silva), Ronaldo, 
Spanje: De Gea, Nacho, Piqué, 
Ramos, Alba, Koke, Busquets, Iniesta
(70’ Thiago Alcántara), Silva 
(86’ Vázquez), Costa (77’ Aspas), Isco

‘Mijn neefje is
politie en hoopt 

dat de World Cup
snel voorbij is, 

dan kan hij weer
blaffen’
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Laurent Ciman zondag naar huis sturen lijkt 
met de dag riskanter te worden

► Cristiano 
Ronaldo
schreeuwt het
uit na zijn 
doelpunt in het
Fisht Stadion
van Sotsji. 
Hij scoorde nu
al 84 keer voor
Portugal.
© PHOTO NEWS

De nationale 11
‘In tegenstelling tot Mascherano heb
ik mijn anus nog nooit gescheurd’ ◃ 20
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