
oen dinsdag de mum-
mie Diego Maradona
na de late 2-1 van
Marcos Rojo tegen
Nigeria uitgebreid uit
het handboek Voetbal -
obsceniteiten citeerde,

hoopte ik op een ferme hart-
aanval. Of minimaal het ver-
zoek van Puma om nooit nog
een T-shirt met hun logo te
dragen. Bijna kreeg ik mijn
zin want Maradona werd
afgevoerd en het leek ernstig.
Het was, naar aloude Zuid-
Amerikaanse gewoonte, een
scheet in een fles. Dat laatste
mag haast letterlijk worden
genomen, want hij had veel te
veel gedronken.

De 21ste-eeuwse Maradona
heet Neymar da Silva Santos
Júnior, gekend bij zijn voor-
naam. Die eindigt na zijn
actieve carrière als hij niet
oppast ook achter glas als een
vetgemeste clown met een
permanent. Die opzit als hij
daarvoor wordt betaald en die
pootjes geeft als hij nog meer
wordt betaald en die door het
lint gaat als hij zijn zin niet
krijgt. Diego Neymar, Marado -
na II.

Nood aan psychiater
Neymar, laat dat even duide-
lijk zijn, hoort net als
Maradona in zijn prime bij de
beste voetballers van de
wereld. Zijn versnelling is
dodelijker dan die van
Ronaldo en Messi samen, zijn
balbehandeling op volle snel-
heid fenomenaal, zijn verdedi-
gend werk exemplarisch en
zijn loopvermogen buitenge-
woon.

Neymar heeft alles om
Messi en Ronaldo op te volgen
als beste aanvaller. Alles,
behalve stijl en misschien ook
hersenen, maar dat weet je
niet zeker. Een persoonlijke
lifecoach zou al kunnen hel-
pen, maar bij voorkeur toch
een psychiater die ook het
basishandboek Sport -
psychologie heeft gelezen. Hij
is echt toe aan iemand die
hem coacht in hoe een univer-
sele wereldster te worden en
niet alleen de ster van de
favela en van bewonderaars
over de hele planeet, die nog
niet hebben begrepen dat hun
grote voorbeeld nu een soort
mislukte avatar speelt.

Dat haar, die kleren, die
houding naast het veld, dat
uitdagen op het veld, dat zal
wel een kwestie van smaak,
kleuren of van leeftijd zijn.
Maar erger nog is dat perma-
nente drama rond zijn per-
soon, weer-zin-wekkend.
Geen twijfel mogelijk: super-
talenten als Neymar moeten
beter worden beschermd dan
tot nog toe gebeurt. Neymar
krijgt schoppen, dat valt niet
te ontkennen, maar als
Neymar over een beetje
scheve grasspriet loopt, valt
hij ook. Als Neymar door een
verdediger de bal wordt afge-
nomen, valt hij, als getroffen
door een raket. Als Neymar
licht wordt aangetikt, valt hij
en rolt zo vaak om zijn leng-
teas dat coaches van het
Braziliaans schoonduikteam
hem zo als voorbeeld kunnen
gebruiken.

Voetbal loopt vol van over-
drijvers en matennaaiers,
maar Neymar da Silva Santos

Júnior is een dramaqueen
waar ze zelfs in het voetbal,
dat volkstheater van bedrog,
staan van te kijken.

Nog iets dat duidelijk mag
zijn: elke zware overtreding
op Neymar móét zwaar wor-
den bestraft. Alleen weet je bij
deze jongen niet meer of het
nu echt zwaar, dan wel een
tikje, of helemaal niks was.
Neymar is zo bedreven in het
illusionisme dat hij na zijn
carrière toch eens moet deel-
nemen aan Brazil’s got talent.

Probleem voor refs
Neymar is een probleem voor
scheidsrechters. Voor hem
alleen zou er een aparte VAR
moeten komen, een die de
beschikking heeft over een
reuzengrote MRI, die alleen
hem volgt gedurende de hele
wedstrijd en die binnen de
tien seconden via het polshor-
loge van de ref aangeeft of er
daadwerkelijk tere en andere
delen van Neymar zijn
geraakt. Waarop de scheids,
daartoe speciaal opgeleid, per
echografie de diagnose beves-
tigt en dan pas fout fluit.

Herinner u nog het WK van
2014, waar hij met een gebro-
ken rugwervel werd afgevoerd
na een fout van een
Colombiaan. Het was een
gemene fout en hij was zeker
geblesseerd, maar de foto’s die
daarna werden verspreid
toonden helemaal geen
gebroken ruggenwervel maar
isthmolysis van de isthmus
(mag u opzoeken). Als die
foto’s van Neymar waren,
aldus radiologen, had hij geen
acuut letsel, maar een chro-
nisch rugletsel dat veel voor-
komt bij jonge sporters die
vroeg zwaar worden belast.
Die beuk in de rug van die
Colombiaan zal daar geen
goed aan hebben gedaan,
maar een gebroken ruggen-
wervel was het niet. Daarmee
stap je niet vier dagen later uit
eigen beweging vlot het sta-
dion binnen, om daarna – dra-
maqueen – in een rolstoel te
gaan zitten en het veld te wor-
den opgerold.

Ooit zal Neymar een keer
echt gemeen worden aange-
trapt en zal de ref het niet
geloven. Nog erger: ooit zal
een dolgedraaide fin de car-
rière tegenstander hem effec-
tief doormidden willen trap-
pen en ooit zal dat eens
lukken. Voor alle duidelijk-
heid: dit is géén wens. De
wens is dat Neymar zijn talent
en gezondheid behoudt en
zich gedraagt als heel veel
Messi met een klein beetje
Ronaldo.

Het loopt vol 
van overdrijvers,
maar Neymar is

een dramaqueen
zoals ze die zelfs 

in het voetbal, dat
volkstheater van
bedrog, nog niet
hebben gekend

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

Diego Neymar
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Loezjniki Stadium
Moskou

zo 1 juli (5)
Spanje Rusland

Nizjni Novgorod Stadium
Nizjni Novgorod

zo 1 juli (6)
Kroatië Denemarken

Sint-Petersburg stadion
Sint-Petersburg

di 3 juli (7)
Zweden Zwitserland

Spartak stadium
Moskou

di 3 juli (8)
Colombia Engeland

Achtste finales 

Kwartfinales 

Samara Arena
Samara

7 juli (C)
winnaar 5 winnaar 6

Fisht Stadium
Sotsji

7 juli (D)
winnaar 7 winnaar 8

Halve finales

Loezjniki Stadium
Moskou

11 juli (II)
winnaar C winnaar D

T

► Spelers en staf van Japan zijn
opgelucht met de kwalificatie,
ondanks 0-1-verlies tegen Polen
in de laatste groepsmatch. 
© BELGAIMAGE

veel inzet

caps telt kapitein Makoto
Hasebe. Bij Frankfurt is hij al
jaren een vaste waarde

112

jaar is Eji Kawashima (ex-
standard). Hij is de oudste
Japanner ooit op een WK

35

keer op rij is Japan erbij op
een WK. Het doet daarmee
beter dan Portugal

6

Maya Yoshida 
Southampton

De centrale verdediger van Japan
heeft al 129 Premier League-mat-
chen op de teller. Ter vergelijking:
dat zijn er ruim 40 meer dan
Alderweireld en maar een paar
minder dan Verton ghen. Voor
een Japanner kan dat tellen. 

Onnodig te zeggen dat de man
van Southampton een moeilijk te
omspelen brok ervaring is. Met
zijn 1,89 meter is hij trouwens ver-
uit de grootste Japanner. Boven -
dien kent Yoshida na al die jaren
in Engeland jongens als Romelu
Lukaku en Eden Hazard als zijn
broekzak. 

Op dit WK is hij de patron van
de Japanse defensie, waar hij een
centraal duo vormt met de min-
der ervaren Gen Shoji (Kashima
Antlers). Ook leuk om te weten is
dat Yoshida vorige week in eigen
land viraal ging met een filmpje
waarop te zien was hoe hij voor
de wedstrijd tegen Colombia alle
ballenjongens een high five ging
geven.

Shinji Kagawa 
Dortmund

Onze Japanse collega’s in het
mediacentrum van Volgo grad
noemden hem gisteren in een
dolle bui hun Kevin De Bruyne.
Als een echte nummer tien gaat
Kagawa in de 4-2-3-1 van bonds-
coach Nishino voorop in de
strijd. 

Met een positie vlak achter tar-
getman Osako is assists strooien
zijn grote doel, maar op het

penaltydoelpunt tegen Colombia
na kon de man van Borussia
Dortmund zich in de groepsfase
qua statistieken nog niet van het
pak onderscheiden. Niet hele-
maal verrassend, want Kagawa
miste de laatste tien seizoenswed-
strijden in de Bundesliga door
een hardnekkige enkelblessure. 

“We verwachten de beste
Kagawa pas in de volgende ronde
te zien”, klonk het nog bij een
Japanse journalist. “Hij zal er op
het juiste moment staan.”

Takashi Inui 
Real Betis

Waar Kagawa onder normale
omstandigheden altijd het goud-
haantje van de Japanse ploeg is,
was die eer in de groepsfase van
dit WK verrassend genoeg voor
Takashi Inui weggelegd. De flank-
aanvaller tekende vlak voor het
WK een vet contract bij Real
Betis. Het inspireert hem tot top-
prestaties. 

Inui is wendbaar, snel, heeft
scorend vermogen, maar is tege-
lijk niet te beroerd om af en toe
mee te verdedigen. Een erg nut-
tige en complete voetballer dus. 

Tegen Senegal leverde het
Japan heel wat op. Zo was Inui
achtereenvolgens goed voor een
doelpunt, een bal op de lat en een
assist. De commentaren in de
Japanse pers zijn intussen
lyrisch, en ook bondscoach
Nishino weet wat hij aan zijn
nummer 14 heeft. “Inui speelt op
dit WK beter dan wij zelf ooit
voor mogelijk hielden.” (MGA)

De sterspelerssinds de komst van bondscoach Nishino in april
is zijn rijk ten einde. Hij maakte van Yuya Osako
de vaste spits van dit elftal. Osako dankt dat 
grenzeloze vertrouwen aan een sterk seizoen bij
FC Keulen, dat hem vlak voor het WK nog voor 
6 miljoen euro wist te verpatsen aan Werder
Bremen. 

Nochtans past zijn profiel niet meteen binnen
dat van de doorsnee Japanner. Osako is balvast –
ongezien voor onze nationale ploeg, zei een col-
lega-journalist gisteren –, heeft atletisch vermogen
en is sterk in de lucht. Tegen Colombia toonde hij
dat alvast door een hoekschop met het hoofd bin-
nen te werken. Tegen Senegal miste hij vervolgens
wel een intikkertje vrij voor doel – zo erg dat het
ons deed denken aan Christian Benteke in zijn
allerslechtste dagen. (MGA)

De coach: Akira Nishino

Twee maanden voor de start
van het WK werd Nishino (63)
voorgesteld als opvolger van
de ontslagen Halilhodzic.
Heel wat sterkhouders had-
den problemen met de com-
municatiestijl van de Bosniër.
Bij de Japanse pers heet het
dat Nishino zijn spelers hun
zelfvertrouwen teruggaf
door duidelijke afspraken te
maken en weinig te roteren.
In de groepsfase speelde
Japan steevast in een

4-2-3-1, waarbij de focus ligt
op combinaties en eentijds-
voetbal. Verwacht wordt dat
Nishino straks ook op die
manier de Rode Duivels wil
bekampen. In de laatste
groepsmatch tegen Polen liet

hij de helft van zijn basis-
ploeg rusten op de
bank. Japan verloor en
plaatste zich dankzij
een nederlaag van
Senegal tegen

Colombia. (MGA)


