
tegen Wales. Tot Bale en Ramsey in de rug van
de defensieve middenvelders Witsel en
Nainggolan eerst voor onrust en daarna voor
onoplosbare problemen zorgden. Omdat de
defensie niet durfde of mocht doordekken 
– vanaf de bank zag men diepe spits Robson-
Kanu liever niet één tegen één komen tegen
Jason Denayer – moesten Witsel en Nainggolan
in plaats daarvan lager te spelen in de zone van
Bale en Ramsey. Daarvoor verdedigden Hazard
en De Bruyne onvoldoende mee. Eén van de spe-
lers die toen op het veld stond, getuigde achteraf:
“We zakten te diep in en de afstand met de aan-
vallers werd te groot”. Moraal van het verhaal:
hoe goed de ploeg intrinsiek ook was aan de bal,
die kwaliteit ging tijdens de wedstrijd tegen
Wales verloren in het defensieve analfabetisme.

Dat mag straks in Rusland
niet opnieuw gebeuren. Marc
Wilmots heeft zich die avond,
twee jaar geleden, verschuild
achter de nood defensie met
Denayer en Jordan Lukaku.
Maar dat was geen bewijs van
zijn onschuld. Je kunt met 
B-acteurs weliswaar geen Oscar
winnen, maar een goede regis-
seur zal altijd nog wel de Razzies
vermijden.

Publiekslieveling
Nu heet ‘een defensieve organi-
satie neerzetten’ evenmin het
sterkste punt te zijn van Roberto
Martínez. Tegen Portugal, met
naar alle waarschijnlijkheid 
de basisdefensie aan de aftrap
(Alderweireld, Kompany,
Vertonghen), wil het publiek
weleens zien of deze bonds-
coach zijn huiswerk maakt.

Aaah, ‘het publiek’. Dat zal
vanavond ongetwijfeld zijn
ongenoegen laten blijken over
de afwezigheid van lieveling
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Fort Sport (m.)
column

oh, dit wordt een
lastige. Hij gaat over
vrouwen en voetbal.
Niet over vrouwen-
voetbal, maar over
vrouwen en man-
nenvoetbal. Dat was

deze week een issue. Het
begon met een foto van de
technische staf van de
Rode Duivels en ergens
verscheen een opmerking
in de trant van ‘En waar
zijn de vrouwen?’ Dat werd
opgepikt door de radio.

“Een voedingsdeskun-
dige kan toch ook een
vrouw zijn?”, was een van
de vragen. Jaaa, had goed
gekund. Ik ken een vrouw
die alle diploma’s heeft en
die bij een aantal eerste-
klassers en bij wielrennen
gewaardeerd advies geeft.
Maar toevallig is het bij 
de Rode Duivels een man,
en het is ook een goede.
Andere optie: de logistiek.
Er zijn shirtjesopplooiers
mee. Mannen, maar dat
hadden ook vrouwen kun-
nen zijn. Stel je voor: veer-
tig stuks in de omkadering,
van wie drie vrouwen om
de was, de plas en de plooi
te doen. Het kot zou te
klein zijn geweest.

Vervolgens verscheen
een foto van de VRT-
equipe die het WK zal
coveren. 
In een krant werd die foto
becommentarieerd met
‘Zoek de vrouw in de ploeg
voor het WK voetbal’.
Waarop een clevere van de
VRT die krant uitvlooide
en schreef: “Net even
gezocht in de krant van
vandaag naar sportartikels
door vrouwen geschreven. 
Oeps, niks gevonden.”

Die krant had een open
doelkans weggegeven,
want van alle media heeft
de VRT de meeste vrou-
wen op zijn sportredactie.
Waarvoor hulde.
Bovendien kon de VRT net
die week uitpakken met
een tweede vrouwelijke
analist bij het voetbal,
Heleen Jaques. Zij speelt
bij Anderlecht en was op
het EK van 2017 een vaste
waarde in de verdediging
bij de Red Flames.

Vrouwen in de sport-
journalistiek zijn geen
 evidentie, vrouwen in de
voetbalanalyses nog veel
minder. Eerst die sport-
journalistiek. Sport is 
de enige sector die voor
eeuwig en altijd zal wor-
den gedomineerd door
mannen. Omdat mannen
alles in de sport beter kun-
nen dan vrouwen zijn
mannen de maat der din-
gen, de norm. Neem ons
alles af, maar blijf van het

Fort Sport (m.) af. (grapje)
Dat belet niet dat vrou-

wen even eloquent kunnen
spreken of schrijven als
mannen en dus ook over
sport als journalist kunnen
berichten. Op het WK zal
ik straks niet te veel vrou-
wen tegen het lijf lopen,
maar 
in de perszaal van de
Olympische Spelen zijn 
er sinds Sydney 2000 
veel vrouwen onder de
internationale kanjers.

Vrouwelijke analisten
over een door mannen
gespeelde en gedomi-
neerde sport is dan weer
een ander paar mouwen.
Analist word je niet omdat
de presentator je zo ineens
aanspreekt, de betiteling
komt met bewezen kwalifi-
caties. Analisten hebben 
bij ons een opleiding en
ervaring als trainer en/of
een verleden als voetballer
op het hoogste niveau. De
beste analisten zijn niet
altijd de beste spelers of
meest succesvolle trainers
geweest, maar minimaal
waren ze actief in de hoog-
ste klasse. 

Vanuit die vaststelling
vertrekt de kritiek op Imke
Courtois. Niet dat ze onzin
verkoopt op televisie, want
daarvoor wordt ze te goed
gecoacht en beschermd
door haar vaste aangever
Karl Vannieuwkerke en
beaamt ze meestal wat de
anderen aan tafel vinden.
Begrijpelijk, want meer
durf in haar analyses zou
haar duur te staan komen,
zo weet ze zelf. 

Tweede provinciale
Waar knelt dan het voet-
balschoentje? Imke
Courtois zit daar niet als
journalist (wat ze niet is),
niet als  trainer met een Pro
License-diploma (dat ze
niet heeft), niet als kinesist
(wat ze wel is en docto-
reert), ook niet als de
 vrouwelijke vrolijke tegen-
hanger van Rick de Leeuw,
maar als analist van een
sport – mannenvoetbal –
die ze kent van op tv. 

Daar knelt het voetbal-
schoentje een beetje: vrou-
wenvoetbal en mannen-
voetbal zijn twee totaal
verschillende sporten. Ik
ben tegen vergelijkingen
van mannen- en vrouwen-
sport, maar in dezen kan
het niet anders: de natio-
nale vrouwenploeg is
tweede provinciale bij de
mannen waard, zonder
enige kans op promotie. 
Ik schreef het al – dit is 
een lastige – maar als Imke
Wimmeke was geweest en
effectief in tweede provin-
ciale had gevoetbald, zou
hij in geen honderd jaar in
een panel van deskundigen
hebben gezeten om over
voetbal te praten. Is het 
dat wat ze bedoelen met
positieve discriminatie?
Maar goed, we gaan er 
op vooruit. Imke Courtois
was reserve bij die tweede-
provincialer, met Heleen
Jaques wordt een tweede
analiste binnengehaald 
die vast in de basis van de
Red Flames staat.

G

Vrouwen in de
sportjournalistiek

zijn geen evidentie,
vrouwen in 

de voetbalanalyses
nog veel minder

De nul houden
zou al mooi zijn 

Eerste WK-test voor Rode Duivels tegen Europees kampioen Portugal

In oefenwedstrijden voor een groot
toernooi kun je veel verliezen: vertrouwen,
krediet, rust. De match van vanavond tegen
Portugal is de eerste test voor de defensie
van de Duivels. 

“Never a dull moment in Belgian football.” Zijn
entourage merkte hoe Roberto Martínez zich gis-
terochtend niet al te zeer van de wijs liet brengen
door ‘Matrasgate’. Net zomin als de bondscoach
tekenen van twijfel toonde bij de felle reactiegolf
in het land op de niet-selectie van Radja
Nainggolan. Martínez was, volgens getuigen, de
afgelopen tien dagen gefocust. Al zijn aandacht
is gericht op ‘voetbal’ – deze selectie fysiek, tactisch
en mentaal voorbereiden op het WK.

Sinds de kopstukken op 28 mei neerstreken in
Tubize, is tussen de vele ontspanningsmomenten
door alvast net zo vaak gepraat over een driemans-
en een viermansdefensie, over één of twee spitsen,
over één of twee verdedigende middenvelders...
De input van enkele hoofdrolspelers onder de
Rode Duivels in de tactische plannen van de
bondscoach is relatief groot. Het WK in Rusland
wordt een joint venture. 

Analfabetisme
De voorbije dagen legde Martínez de nadruk 
op het defensieve werk van de ploeg. Hoe
 verdedigen, hoe staan met en zonder bal? De
bondscoach was tevreden met wat hij zag, vooral
een fit ogende, scherpe Vincent Kompany maakte
indruk. De  eerste resultaten daarvan moeten te
zien zijn in de oefenwedstrijd tegen Portugal, 
de regerende Europees kampioen, met sluwe
 voetballers – al staat het ontbreken van Cristiano
Ronaldo gelijk met een examen afleggen met 
open boek. Maar je wil twee weken voor de start
van het WK niet een handvol doelkansen
 weggeven, je wil achterin stabiel staan, je wil
 lastige periodes kunnen  doorkomen zonder kleer-
scheuren. Kortom, je moet tonen dat je een grote
ploeg bent.

Willen we nog eens teruggaan naar 1 juli 2016?
In Rijsel startten de Rode Duivels uitstekend

► De Rode Duivels op het trainingsveld. Na de zaak-Nainggolan kan bondscoach Martínez maar beter voor een zege zorgen, wil hij de steun van de
supporters niet kwijtraken. © BELGA

‘België is uitstekende test’
De vakantiekiekjes van
Cristiano Ronaldo met zijn
vriendin in Malaga zijn niet
representatief voor hoe de
rest van de Portugese WK-
selectie zich dezer dagen
bezighoudt na zijn zoveelste
Champions League-zege. 
Maandag kwamen de
Portugezen niet verder dan 
2-2 tegen Tunesië, op het WK
tegenstander van de Rode
Duivels en het huidige num-
mer 14 op de FIFA-ranking.
Op 7 juni volgt nog een laat-
ste vriendenmatch tegen het
nummer 64, Algerije. Niet
verwonderlijk dus dat de
confrontatie met België
aanzien wordt als de
belangrijkste waarde-
meter voor Rusland.

Bondscoach Fernando
Santos: “De match tegen
België wordt een uitstekende
test voor ons. We kennen
onze tegenstander erg goed:
hun selectie heeft heel wat
kwaliteiten”, strooide de
Portugees met lof. “Het wordt
dus een andere wedstrijd 
dan tegen Tunesië. We zullen 
een solide prestatie moeten
neerzetten en achterin min-
der weggeven. Dat weten
mijn spelers ook, ik heb er
vertrouwen in. Wij zijn nooit
bang van onze tegenstander,
maar we tonen wel respect.

We bouwen voort op een
strategie die ons Europees
kampioen heeft gemaakt,

laten we dat niet
 vergeten.” (WDK)

Radja Nainggolan. De sfeer zal alleen maar erger
worden bij een voorsprong van Portugal. De nul
houden is om diverse redenen de inzet van deze
oefeninterland. Want scoren, dat doet deze ploeg
toch altijd, niet? Grote ploegen zijn niet vies van
eens een 1-0 – Arsenal heeft er zelfs zijn imago op
gebouwd. En Portugal werd Europees kampioen
met een 1-0 in de achtste finale en de finale. Wel,
is België een grote ploeg? (SK)

Je moet twee weken 
voor het WK kunnen tonen
dat je een grote ploeg bent

België - Portugal
Vanavond om 20.45 uur op VTM


