
Kroatië Denemarken

1-1

1’ Jorgensen 0-1, 4’ Mandzukic 1-1

Kroatië: Subasic, Vrsaljko, Lovren,
Vida, Strinic (81’ Pivaric), Rakitic,
Brozovic (71’ Kovacic), Rebic, 
Modric, Perisic (97’ Kramaric), 
Mandzukic (108’ Badelj)
Denemarken: Schmeichel, Knudsen,
Kjaer (cap), M. Jorgensen, 
Dalsgaard, Christensen (46’ Schöne),
Delaney (98’ Krohn-Dehli), Eriksen,
Poulsen, Cornelius (66’ N. Jorgen-
sen), Braithwaite (105’ Sisto)

Zoveel talent hebben en je toch wíllen
wegcijferen. Kevin De Bruyne (27):
spelverdeler in de anonimiteit. 
Het doel heiligt zijn rol.

Het WK is tweeënhalve week ver en er is haast
geen woord gerept over Kevin De Bruyne. De
metronoom van Manchester City. De chouchou
van Pep Guardiola. Hij die in Engeland week na
week in Match of the Day aan bod komt en daar
bedolven wordt onder superlatieven staat dezer
weken in de schaduw van Eden, Romelu & Dries.
Er is – ondanks die drie zeges – zelfs al meer
gesproken over Courtois dan over De Bruyne...
Ach, het is niet dat spelverdeler er zich aan ergert.

De Bruyne reisde op 13 juni incognito af
naar Moskou, volledig in het zwart. In

de overtuiging dat hij niet de ster van
dit toernooi moet worden.

“Iedereen weet toch al wie
Kevin De Bruyne is.” Waar het
om draait, is het geheel, vindt
hij. De Bruyne beseft dat dit
WK de laatste kans is voor
deze gouden generatie,
want straks zwaaien
allicht een aantal interna-
tionals af. Als hij zich
daarvoor moet opoffe-
ren, dan is dat maar zo.
De tijd dat De Bruyne
het haantje van de
klas was en vond dat
het allemaal rond
hem moest draaien,
ligt intussen achter
zich. Het vaderschap,

zijn ervaring en de
liefde van Guardiola

hebben ervoor gezorgd
dat de middenvelder anders naar het
leven en het spelletje is beginnen kij-
ken. Individuele bekroningen of lof-
zangen boeien hem niet meer.
“Kevin is geen egotripper, die na 27
sessies op de zonnebank en met
zes lagen gel het veld op komt. Het
enige wat hij wil, is prijzen winnen
met Manchester City en de Rode
Duivels”, weet zijn zaakwaarnemer
Patrick De Koster. “Als hij daarvoor
wat lager moet spelen, dan is dat
maar zo.”

Jan met de pet
Aan de zijde van Axel Witsel staat
hij tegenwoordig. Als meest verde-
digende dan nog, van de twee cen-
trale middenvelders. De Bruyne
blinkt daardoor uit in... het recupe-
reren van de bal en het opzetten van
de aanval. Scoren zit er niet meer in.
Dat deed hij overigens al lang niet
meer onder Martínez – één doel-
punt in achttien interlands – en
ook zijn aantal assists neemt met
mondjesmaat af. “Jan met de pet
zal zeggen: ‘Hij heeft weer niet
gescoord.’ Of: ‘Weer geen assist.’

dnan Januzaj is de enige
die onzeker is voor de
wedstrijd tegen Japan.
Hij heeft op training een
trap gekregen op de
knie. Niet bekend van
wie. Weeral een trap.

Dat moet wraak zijn, zoals in
het begin van het WK toen
Kevin De Bruyne hem in een
open sessie onder de zoden
stopte.

Gestoord van die Adnan
Januzaj om twee weken later
tegen alle consignes en het
algemeen gezond verstand in
een prachtgoal te scoren. Dat
was tegen Engeland, waarna
die Engelsen dachten “Hé,
goed zo. Zijn wij van die zware
helft van de tabel af.” Die trap
op de knie was echt geen toe-
val.

We zijn in Rostov-aan-de-
Don. Dat ligt op een boog-
scheut van de zee van Azov en
dat is dan weer een binnenzee,
van die andere binnenzee, de
Zwarte Zee. Daar waren we
ook al, in Sotsji. Rostov is een
van die politiek geladen speel-
steden. Van hieruit vertrokken
de meeste troepen die in 2014
de Krim moesten innemen en
daar zonder veel problemen
ook in zijn geslaagd.

Rostov is ook bekend als
misdaadhoofdstad van
Rusland. De maffia heeft het
hier goed voor elkaar, zo dicht
bij Oekraïne en met al die troe-
pen in de buurt. Ten derde is
Rostov bekend van ooit tegen
Anderlecht te hebben gevoet-
bald in de derde voorronde van
de Champions League. Hier
werd het 2-2, maar in Brussel
kwamen de Kozakken winnen
met 0-2.

Daar is Rostov ook van
bekend of berucht, van de
Kozakken. Grote fans van
Vladimir Poetin zijn het
geworden, hoewel ze histo-
risch bekend staan als weer-
standers tegen het centraal
gezag. Tegenwoordig zijn het
de bewakers van de Russische
culturele identiteit. En ten
slotte pakt Rostov ook uit met
zijn mooie vrouwen. Hier zou-
den de allermooiste vrouwen
van Rusland wonen, maar met
dat ouder worden en al dat
slaaptekort tijdens de Ronde
van Rusland, is dat nog de min-
ste bekommernis.

Dat bijvoegsel aan-de-Don
hangt daar niet toevallig aan.
Er is ook nog een ander Rostov
heb ik tot mijn scha en
schande ondervonden. Toen ik
de vlucht vanuit Moskou
boekte, vroeg de site of ik er
een hotel bij wilde. Dat was een
goed idee, dus ik boekte alles in

één keer. Er waren alleen nog
betaalbare kamers in een
klooster, maar de foto’s leken
oké en de kritieken ook.
Controlefreak als ik ben, con-
troleerde ik daarna de afstand
van van mijn ruime kamer met
ontbijt in het Troitse Sergiev
Varnitskiyi-klooster tot de
Rostov Arena, het voetbalsta-
dion van België-Japan. Dat viel
niet mee, 1.200 kilometer in
vogelvlucht en 1.400 over de
weg. Bleek er nog een Rostov te
zijn en daar had de site mij
geboekt.

Checken, dubbelchecken
het kan geen kwaad, en dan
maar een ander verblijf
gezocht in het echte, grote
Rostov. En dat ook gevonden,
in een country house, een
schitterend appartement voor
50 euro per nacht.

Mijn vliegtrip verliep overi-
gens voorbeeldig, met Pobeda
Airlines, de lagekostenmaat-
schappij van Aeroflot. Een pro-
per vliegtuig, afgeladen vol, dat
wel, knieën in de nek, dat ook,
maar keurig op een deftig uur
vertrokken en prima geland.
Een deftig uur in Rusland,
waar ze de hele nacht vliegen,
is om 5u ’s ochtends opstaan,
een spotgoedkope taxi nemen
en dan in een op het eerste
gezicht eindeloze rij gaan
staan die in geen tijd oplost.
Mooie moderne luchthavens,
de ene na de andere.

Andere collega’s hadden gis-
teren minder geluk. Die waren
zaterdag om 15 uur uit het
hotel vertrokken voor een
vlucht van drie uur later. Ze
zijn om vijf uur gearriveerd, op
zondagochtend welteverstaan.
Eerst moest het vliegtuig uit-
wijken naar Krasnodar voor
onweer, bleef daar een paar
uur staan en vloog dan naar
Rostov. Vervolgens stapten de
collega’s in een busje, maar
dat draaide met hun hotel in
zicht terug richting luchtha-
ven. Bleek dat het busje van
de VRT te zijn.

Die zorgen hebben de
voetballers niet. Die vlie-
gen als ze willen vliegen,
worden onder sirenes
naar de tarmak gereden,
stappen daar in hun
vliegmachine met drie zit-
jes voor elke speler, stappen
uit op de bestemming en
kruipen weer in hun bus naar
hun chique hotel, weer onder
politiesirenes. Het kan wel alle-
maal veel meer luxe zijn, maar
dat reizen gaat ook die sterren
niet in de koude kleren zitten.
Het traject dat de Rode Duivels
hebben ingeslagen is een spor-
tieve en logistieke nachtmerrie.

Het ergste is dat wij die gas-
ten achterna lopen als kippen
zonder kop. Trainen ze in
Dedovsk, dan nemen wij het
busje naar Dedovsk. Vliegen ze
naar Sotsji, Kaliningrad en
Rostov om op een bal te schop-
pen tegen een tegenstander
van niemendal, wij ook naar
Sotsji, Kaliningrad en Rostov.
Na al die kilometers en al die
events als journalist, met de
hand op het hart: dit is zowat
het saaiste sportkampioen-
schap dat ik heb gevolgd, maar
ook het zwaarste. Het zij zo, ik
hoop alleen dat het alle ener-
gieverspilling waard is.

De sportzomer
van Vandeweghe

Rostov-aan-
de-Don

Sportjournalist Hans Vandeweghe 
laat elke dag zijn licht schijnen 
op het reilen en zeilen in Rusland.
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Kroatië speelt zaterdag
tegen Rusland de kwart -
finale, maar Modric en co.
kregen het niet cadeau.
Strafschoppen brachten de
beslissing. Daarin pakte
doelman Subasic drie stuks
en knalde Rakitic de
beslissende binnen.

Afgaand op de openingsfase,
leek de wedstrijd op weg

om uit te groeien tot de
spectaculairste match
van dit WK. De klok gaf

nog geen minuut aan
toen Mathias Jorgensen

de Denen op voor-
sprong trapte.

Drie minu-
ten later
stond het
weer gelijk.

twee strafschoppen, maar zijn
Kroatische collega Subasic deed
nog beter en pakte er drie.
Rakitic zette de beslissende elf-
meter om. Zo mag Kroatië
zaterdag naar Sotsji om er gast-
land Rusland te bekampen. (RN)

De goal van Mandzukic was nog
gekker dan die van Jorgensen.
Dalsgaard knalde de bal par-
does tegen het hoofd van
Delaney aan. Zo viel die pal voor
de voeten van Mandzukic, die
beheerst afwerkte.

Maar daarmee hadden we
het grootste spektakel meteen
gehad. Kroatië had het een stuk
moeilijker om in zijn spel te
komen dan in de groepswed-
strijden, Denemarken deed zijn
stugge reputatie alle eer aan.
Het doelpunt van Mandzukic
was pas de tweede Deense
tegengoal in acht wedstrijden,
na de strafschop van de
Australiër Jedinak in de groeps-
fase.

Denemarken vatte de con-
frontatie in Nizhny Novgorod
aan met 18 wedstrijden zonder

nederlaag achter de kiezen. Het
speelde tegen Kroatië zijn beste
wedstrijd op dit WK tot nu toe,
maar het gaf vooral ook weer
weinig weg. Rakitic haalde voor
rust twee keer fors uit, maar
Schmeichel gaf geen krimp. Na
de rust kreeg Kroatië nog min-
der voor elkaar, in de verlengin-
gen gingen de Denen zelfs in
hun kansen geloven. Het einde
was al in zicht toen Luka
Modric met een geniale steek-
pass Rebic alleen voor doel
zette. Jorgensen greep naar de
noodrem, maar Kasper
Schmeichel pakte de slechtge-
trapte penalty van Modric.

Dat leek Schmeichel een psy-
chologisch voordeel te bezorgen
voor de penaltyreeks die enkele
minuten later volgde. De zoon
van Peter Schmeichel stopte

Kroatië door het oog van de naald

Kevin De Bruyne schikt zich in dienende rol bij Rode Duivels

Maar de echte voetbalkenners zullen opmerken
hoeveel ballen Kevin verovert. Hoeveel aanvallen
er via hem verlopen en welke ruimtes hij creëert
voor de mensen voor zich”, aldus De Koster. “Het
oogt misschien wat minder spectaculair, maar hij
is nog altijd belangrijk.”

Vraag maar aan de bondscoach, een bewonde-
raar van De Bruyne. “Kevin wordt ondergewaar-
deerd op dit WK”, vindt Martínez. “Zijn bijdrage
is enorm. Hij houdt de ploeg samen, brengt onze
offensieve spelers in een goede positie en kan ook
met zijn passes het verschil maken. Kevin is
bovendien cruciaal voor onze manier van hoog
verdedigen. Hij is top. Essentieel voor België. Ik
zag hem nooit beter spelen dan de voorbije twee
jaar en hij trekt die lijn ook door bij de nationale
ploeg.”

In de ideale, romantische wereld van Martínez
speelt hij De Bruyne een rij hoger uit, naast Eden
Hazard, en heeft hij nog een type Modric als spel-
verdeler voor de defensie. Maar dat is niet het
geval. En dus begreep Martínez al snel dat hij met
De Bruyne moest schuiven. De demonstratie
tegen Estland (8-1) zorgde voor de bevestiging.
Wat was hij sterk die avond op de Heizel, als num-
mer acht. Het maakte dat de discussie over de
compatibiliteit met Hazard steeds meer ver-
stomde. De twee kunnen wel samen in één ploeg.
Iets wat De Bruyne al langer wist, hij vond het alle-
maal maar een non-issue.

Toen de middenvelder er na de oefeninterland
tegen Portugal toch nog eens een vraag over kreeg,
zag je de ergernis verschijnen op zijn gezicht.

Tactische verandering
De Bruyne heeft zich de voorbije maanden neer-
gelegd bij het statuut van zijn aanvoerder. “Laat
Eden maar de ster zijn”, klonk het onlangs.
Verslaafd geraakt aan succes bij City – waar de
coach de vedette is – wil De Bruyne in Rusland
maar één iets: het ultieme bereiken.
Wereldkampioen worden. “Anders hadden we
beter thuis kunnen blijven.” 

Vandaar ook zijn uithaal, in november vorig
jaar, dat er tactisch iets moest veranderen. “Was
het moment en de manier waarop Kevin dat zei
goed? Neen. Maar je kan nooit een omelet maken
zonder eitjes te breken”, glimlacht De Koster.
“Kevin wilde gewoon dat er een systeem kwam
waarbij het belang van de ploeg primordiaal was.”

En waarbij hij niet zozeer in de schijnwerpers
moet staan. Dat is na tweeënhalve week Rusland
wel duidelijk. Opvallend onopvallend is De
Bruyne, maar daarom niet minder belangrijk.
Martínez: “He glues the team.” (NP)

Alleen trofee telt

‘Kevin wordt
ondergewaardeerd op dit WK.

Zijn bijdrage is enorm. 
Hij houdt de ploeg samen.

Kevin is essentieel voor ons’
ROBERTO MARTÍNEZ

(3-2)

Dit is het saaiste
kampioenschap 

dat ik heb gevolgd,
maar ook het

zwaarste. Ik hoop
dat het alle

energie verspilling
waard is
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◃ Mandzukic
scoorde na

drie minuten
al de gelijk-

maker. © EPA


