
ielerjournalisten
hebben de fysiek
zwaarste job, ten-
minste als ze de Tour
de France volgen en
elke dag moeten
schrijven. Olympische

journalisten hebben logistiek
de meest gecompliceerde job.
Niet inhoudelijk: je vergissen
in een gewichtheffer wordt je
minder zwaar aangerekend
dan in een middenvelder of
een coureur.

Lang gedacht dat voetbal-
journalisten, net als voetbal-
lers vergeleken bij hun col-
lega’s uit andere sporten, de
makkelijkste taak hadden met
parkings bij het stadion en zit-
jes en comfortabele perszalen,
maar een worldcup in Rusland
hakt er fysiek aardig in.
Gisteren ochtend lagen we om
halfvijf in bed na een nacht-
vlucht van Sotsji naar Moskou,
maar we klagen niet.

Wielerpers heeft een een-
voudige taak: elke wielrenner
de pieren uit zijn neus vragen.
Geel om zijn lijf of niet, die
wordt na een laatste beklim-
ming tegen 20 procent van zijn
kader getrokken en moet een
halfuur zijn uitleg doen.
Olympische sporters zullen
een omweg maken, niet om de
pers te ontlopen maar juist om
de pers ter wille te zijn.

Voetballers zijn prima don-
na’s, voorzien van portret- en
nog meer andere rechten die
ze zich gaandeweg hebben
toegeëigend en daarom wor-
den bij elk toernooi harde
afspraken gemaakt. Elke dag
krijgen wij twee spelers te zien
op de persconferentie en
daarna komt ook de bonds-
coach nog eens zijn verhaal
doen. Dat ze op elke, niet eens
heikele vraag ontwijkend ant-
woorden, zijn we al gewend.
Volgens Nederlandse collega’s
vragen we niet genoeg door,
maar dat zal nooit veranderen,
want dat ligt niet in onze aard.

Onder embargo
Die persconferentie verloopt
volgens een uitgekiend stra-
mien. Eerst gaan die twee spe-
lers bij de rechtenhouders
langs: VRT en RTBF.
Vervolgens wordt de speler
naar de conferentiezaal geleid,
waar de niet-rechtenhouders
(VTM en RTL) ook enkele vra-
gen mogen stellen. Daarna is
het aan de pers in de zaal en
die stellen de meeste vragen. Ik
heb in die hele week nog geen
enkel antwoord gehoord waar
je als journalist van dacht:
waauw, interessant. Of waauw,
wist ik niet.

Ooit was een persconferen-
tie een besloten moment waar
ieder, in combinatie met de
indrukken van de training, zijn

ding uit haalde voor zijn ver-
haal. In deze digitale tijden is
dat een illusie. Proximus, de
grote sponsor van de KBVB,
streamt de persconferentie live
en mag overigens ook enkele
vragen namens 
klanten stellen. Ook Sporza
streamt. Zelfs wij mogen strea-
men, is mij verteld.

Om toch een beetje origina-
liteit te waarborgen, mogen de
printmedia elk aan het eind
nog één vraag stellen en op dat
antwoord ligt een embargo tot
3 uur ‘s nachts. Dat leek goed
geregeld, tot de site voetbal-
krant.com protesteerde. Sites
hadden we vroeger ook niet,
maar die zijn als paddenstoe-
len uit de grond geschoten.
Voetbalkrant vond dat ze niks
opschoten met een embargo
van 3 uur. Voor hen werd dan
weer een uitzondering
gemaakt en lag het embargo
voor het antwoord op hun ene
exclusieve vraag op ‘s avonds
20 uur. Ik weet niet of ik het
allemaal goed uitleg, want
soms kan ik zelf niet volgen.
Zolang het belachelijk inge-
wikkeld klinkt, sluit het aan bij
de realiteit.

Laatst stelde voetbal -
krant.com ook zo’n vraag: of
Dries Mertens het plezant
vond dat hij in tegenstelling tot
vroeger vast in de basis stond.
Een originele vraag, waarop
een origineel antwoord werd
verwacht. Dries antwoordde:
“Ja lekker.” Op dat “ja lekker”
zat dus een embargo tot 20
uur.

Gesloten trainingen
Nog vreemde toestanden? De
gesloten trainingen en niet dat
ze gesloten zijn, maar dat er
eerst geen zeilen hingen,
waarna lichte paniek uitbrak.
Vervolgens stond er een lange
paravan, maar lang niet lang
genoeg. Toen we gisteren
terugkeerden van Sotsji hin-
gen er zeilen. Wéér paniek: 
de zeilen waren wit en door-
zichtig.

Als ik nu uit het raam van
het perscentrum kijk, zijn ze
net zwarte plastic aan het
ophangen over die witten zei-
len. Dat is een hele opluchting.
Zolang dat hermetisch zeil er
niet hing, werd het ons voor de
duur van de training verboden
om te gaan plassen. Wij moes-
ten vóór de training en werden
dan een uur of zo in het pers-
centrum opgesloten, toiletloos.

Vanavond mogen we ter
compensatie een uurtje op
bezoek in de Moscow Country
Club en vier spelers zullen zich
onder ons begeven om er
informeel mee te praten. De
worldcup wordt heel even een
feest.

Plaspauze

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 1-2
19/06 Polen - Senegal 1-2
24/06 Japan - Senegal 17 uur
24/06 Polen - Colombia 20 uur
28/06 Senegal - Colombia 16 uur
28/06 Japan - Polen 16 uur

Japan 1 1 0 0 2-1 3
Senegal 1 1 0 0 2-1 3
Colombia 1 0 1 0 1-2 0
Polen 1 0 1 0 1-2 0H

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

94 (België) en 93 (Engeland) procent van de
inspanningen werden gelopen onder de 15 kilo-
meter per uur.

Toch was Tunesië-Engeland een snellere wed-
strijd dan België-Panama en dat had dan weer te
maken met de passing. Engeland speelde directer.
Het had minder passes nodig om iets meer bal-
bezit af te dwingen en het speelde ook verticaler:
Engeland verstuurde 21 diepe ballen meer dan
België. Dat was ook het gevoel bij de Belgische vol-
gers en dat wordt bewezen door de cijfers: de
Belgische opbouw was te traag.

De centrale verdedigers bij de Engelsen – John
Stones en Kyle Walker, ook geen wereldvoetballers
– speelden de ballen 44 keer naar elkaar. Bij België
gaven Toby Alderweireld en Dedryck Boyata
elkaar 68 keer de bal, meestal balletjes breed van
hooguit tien, vijftien meter. Alderweireld leverde
één op de twee ballen (40!) in bij zijn buur Boyata,

die allesbehalve comfortabel is in de opbouw. Zo
moest Kevin De Bruyne inzakken om de opbouw
mee te verzorgen, waardoor hij bijna een halve
wedstrijd op zijn eigen helft doorbracht.

Aan de andere kant van het veld had Engeland
vijf spelers die meer dan 15 procent van hun tijd
in de strafschopgebied van Tunesië doorbrachten.
België had er maar één, Romelu Lukaku met 19
procent, en die kreeg dan nog onder zijn voeten
van Eden Hazard dat hij niet genoeg afhaakte.

Martínez countert
Roberto Martínez geeft tegengas aan de telefoon,
nadat we onze vraag op de persconferentie door
een misverstand niet konden stellen. “Panama
viel zo laag terug dat je geen afspeelmogelijkheden
meer had. Dat verklaart die cijfers. Tegen Tunesië
zal dat anders zijn, want die verdedigen hoger. En
van De Bruyne onthoud ik vooral, net als de bui-
tenlandse pers, zijn magic moment met die assist
op Lukaku. Toen was hij waar hij moest zijn.”

De cijfers zouden er kunnen op wijzen dat het
Belgisch spel positioneel nog niet helemaal af is,
zeker in het verdedigende werk. Engeland beging
minder dan de helft van de Belgische overtredin-
gen en dat tegen een betere tegenstander.
Conclusie: er is nog werk aan de winkel.

Martínez krijgt het laatste woord. “Er is altijd
ruimte voor beterschap en ik geloof ook in statis-
tiek, maar pas als er zich een trend aftekent. Niet
na één heel aparte wedstrijd. Tot dan focus ik op
wat goed was: drie open goals en niks binnen.”

Engeland

balbezit .................................. 59%
schoten op doel (kader) ...... 17 (7)
gelopen afstand.................... 105 km
overtredingen....................... 8
gele kaarten .......................... 1
passes ..................................... 492
penetraties in de zestien..... 17

België
balbezit .................................. 60%
schoten op doel (kader) ...... 15 (6)
gelopen afstand.................... 102 km
overtredingen....................... 17
gele kaarten .......................... 3
passes ..................................... 544
penetraties in de zestien..... 11
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► Links: 
Dries Mertens
na de 1-0 
tegen Panama,
maandag. 
Rechts: Harry
Kane is de
match winnaar
bij de Engelsen 
in hun partij
tegen Tunesië.
Hij scoort twee
doelpunten. 
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►Martínez
doet in
Rusland
elke dag
zijn verhaal
voor 
de pers. 
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