
n ons huis is het al-tijd erg 
ge zellig, maar tijdens de
wereldbeker nog net dat tikkel-
tje meer. In de mate van het
fysiek mogelijke wordt sinds 
14 juni elke match van het eer-
ste tot het laatste fluitsignaal

gevolgd, elke pass becommentari-
eerd en elke penaltyfase bekeken
als bestierden we vanuit ons rijhuis
in Leuven een soort satelliet-VAR-
kantoortje. Was dat een schouder

of een arm? Goed gefloten, ref! Vier
minuten extra tijd? Volgens onze
klok waren het er vijf… De kleur
van de truitjes, de kapsels van de
aanvallers, de consistentie van de
pluisjes die de Duitse bondscoach
dit jaar uit zijn bilspleet vist, de
Argen tijnse ex-internationals die
stoned als een garnaal in de tribune
zitten: niets ontgaat dit gelegen-
heidsduo van commentatoren.
Alleen: mijn vaste bankzitter en lief

houdt er zo zijn eigen commentaar-
stijl op na; eentje waar Filip Joos en
co. nog een stevige punt aan kun-
nen zuigen. Want 32 keer 11 spelers
op het veld, dat maakt een totaal-
schat van 352 namen en bijbeho-
rende woordspelingen. En laat net
dát nog meer dan voetbal kijken de
favoriete hobby van mijn lief zijn.

De Kroaat Rakitic schiet net
naast. “Dat was niet zo Raak-etitsj,
Rakitic!”

Nacho haalt Ronaldo onderuit en
krijgt een penalty tegen gefloten.
“Die Nacho heeft precies een dipje...”

Lionel Messi mist een straf-
schop. “Toch een beetje Lionel Mis-
si nu hè!”

Wanneer de Braziliaanse spits
Gabriel Jesus tegen de grond gaat
en blijft liggen: “Die verrijst wel, je
gaat dat zien.”

Michy Batshuayi knalt tijdens de
match tegen Engeland uit pure
frustratie de bal tegen de paal en
dan tegen zijn eigen hoofd. “Michy
Batshuaaaai-dat-moet-zeer-doen”

De Australiër Bailey Wright aan
de bal. “Passen naar Bailey Left!
Passen naar Bailey Left nu!”

Mame Diouf gaat onderuit tegen
een Japanse verdediger. “Diouf op
zijn bakkes zeg!”

Meisjesachtig gegiechel wan-
neer Miranda de bal terugspeelt
naar Allison. “Zouden dat vriendin-
nen van Imke Courtois zijn?”

En over de Spanjaard Koke: “Zeg,
wist jij dat dat de favoriete speler
van Maradona is?” – gniffel.

Het gebeurt zelden, maar soms
deel ik een rode kaart uit. Bij “Ha,
Victor Moses heeft er nog eentje in
het mandje gelegd” of het net niet
genoeg overdachte “Dat was een
goal par hazard, he Eden!” Elke dag
verliest hij ook enkele spelers.
Lukasz Pis-zcheck moest met Polen
al naar huis. Gelukkig heeft hij Kut-
epov nog. En doet Um-tiet-ti nog
steeds mee.

En dan te bedenken dat de Tour
nog moet beginnen. Het wordt een
lange, lange zomer. 
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iet dat het tijd wordt,
maar nu kan het na
elke wedstrijd: naar
huis gaan. Dat zou
morgen kunnen, want
op het moment dat ik
dit tik, is de wedstrijd

tegen Japan nog niet gespeeld.
Vandaag is geen optie, want ik
ben pas vanavond terug in
Moskou met het Ryanair van
Aeroflot. Of dat kan ook zater-
dag of zondag zijn, afhankelijk
van de uitslag van vrijdag
tegen Brazilië.

Ik ben u nog een verhaal
schuldig over de helletocht
van de media naar Rostov aan
de Don. Enkele van de Belgen
die hier met een perskaart
rondlopen, zijn van de voetbal-
krant. Als je er .com achteraan
tikt, kom je bij hen uit. Die
hadden er niet beter op gevon-
den om van Kaliningrad per
trein naar Rostov te reizen.
Dat is hun goed recht, want
per trein is gratis voor de
media. Dat spoor loopt even-
wel door Wit-Rusland en hoe-
wel supporters met een fan-ID
vrije doorgang kregen, was dat
niet het geval voor journalis-
ten met een dubbel zo grote
accreditatie. Twee van hen
werden vijf uur in een cel vast-
gehouden.

Dit gebeurt je niet in
Rusland, daar zijn we na drie
weken nu wel achter. Iedereen
probeert hier aardig te zijn.
Het glimlachen voor 2018 is
per hoofd van de Russische
bevolking al lang opgebruikt
en ze gaan maar door.
Security mensen durven nog
wel eens nors te zijn, als ze op
zoek gaan naar dat onooglijk
petietepeuterig powerbankje
dat zich al jaren onderin mijn
rugzak heeft verstopt en dat
dus met geen bruut geweld
nog in gang is te krijgen, maar
nors zijn onze stoethaspels op
Zaventem ook af en toe. De
meeste Russen met een uni-
form lopen zich het vuur uit
de sloffen om het ons naar de
zin te maken.

Ook de eigenaar van mijn
country house (dat het mid-
den houdt tussen een lodge op
Hawaï en een Zwitsers chalet)
die tot de vaststelling kwam
dat hij mij 100 euro voor twee
nachten had aangerekend via
booking.com en niet per
nacht, bleef vriendelijk. Dat
kwam ook omdat ik hem gis-
terenochtend uitgebreid com-
plimenteerde met zijn heel
nette hotel. Als ik ooit nog
eens in Rostov kom, maar
waarom zou ik want hier is
waarlijk geen ruk te beleven,
dan logeer ik daar. Meer zelfs,

toen ik een taxi wilde nemen,
bracht hij ons gisteren naar
een zeer goed restaurant aan
de oevers van de Don.
Afgelopen nacht na de wed-
strijd zijn we nog eens langs-
gegaan, althans dat was het
plan.

Onze huisbaas bleef zelfs
vriendelijk toen ik gromde na
zijn triomfantelijke opmer-
king dat Rusland het toch wel
heel erg goed had gedaan
tegen Spanje. Het leek nergens
op, zelden een slechter team
weten winnen in deze hoogst
oneerlijke sport. De meeste
oneerlijk sport die de mens-
heid heeft uitgevonden, twit-
terde ik. Neen, luidde een reac-
tie, dat is shorttrack. Ze liggen
in balans, dat klopt.

Ik gun de Russen hun
plotse vreugde.
Eergisterenavond in de stad
werd flink getoeterd, maar nu
ook weer niet dat het verve-
lend werd. Tuut - Rossija - tuut
- Rossija - tuut, meer was het
ook niet. Af en toe werd met
een vlag gezwaaid, maar van
een opstoot van nationalisme
was lang geen sprake. De huis-
baas heette Vladimir en toen
ik hem zei dat ik zijn president
al eens had ontmoet en zelfs
de hand geschud, nam hij dat
ter kennisgeving aan, maar
ook niet meer.

Je gunt het de Russen
omdat ze aardig zijn, omdat ze
al veel hebben meegemaakt en
omdat ze hun best doen. In de
eerste plaats om geld te verdie-
nen aan dit WK, maar ook wel
omdat ze het plezant vinden
om zoveel vreemde lui in de
meest absurde kledij door hun
stad te zien lopen zonder dat
een of ander uniform hen met
de wapenstok tot normaal
gedrag aanmaant.

Je gunt het hen dan weer
niet omdat ze niet voetballen.
Wel in hun groepswedstrijden,
waarin ze best wat indruk
maakten. In hun achtste finale
hebben ze alle eerdere krediet
verspeeld. In geen enkele seri-
euze sport win je van je tegen-
stander als je driekwart van de
tijd niet aan de bal bent
geweest. Als je zelf negen keer
op doel hebt geschoten tegen
zesentwintig keer. Of één keer
tussen de palen hebt gescho-
ten, dan nog bij een discuta-
bele strafschop, tegenover
negen keer voor Spanje.
Negentien fouten hebt
gemaakt tegenover vijf voor
Spanje en maar twee gele
kaarten hebt gekregen.

Ik snap Björn Kuipers wel,
dat was de scheidsrechter met
dienst bij deze wedstrijd. Hij
floot volgens het boekje.
Picqué maakte hands maar
Picqué werd ook eens neerge-
trokken. Had die Kuipers geen
zicht meer gehad op een even-
tuele finale, dan had hij mis-
schien anders gefloten.

Volgens de geest van de
wedstrijd had hij Spanje een
strafschop moeten toekennen
en dan was het 2-1 geworden
en was de hele wereld blij
geweest. Zelfs de Russen.
Maar zaterdag: Kroatië-
Rusland, dat wordt wat. Een
haatduel dat alleen maar kan
worden overtroffen door
Rusland tegen Engeland in
een eventuele halve finale.

N

De sportzomer
van Vandeweghe

Rossija

Sportjournalist Hans Vandeweghe 
laat elke dag zijn licht schijnen 
op het reilen en zeilen in Rusland.
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Een uitgelezen elftal gastcolumnisten
schrijft elke dag over hoofd- 
en bijzaken van het WK. 
Vandaag: Elke Neuville, tv-maakster.  

‘Niet zo Raak-etitsj, Rakitic!’

I

Het glimlachen
voor 2018 is per

hoofd van de
Russische

bevolking al lang
opgebruikt en ze
gaan maar door

  gouden generatie
de basis elf van dat team ziet, dan weet je dat er kwa-
liteit in schuilt. Eén speler uit de Japanse competitie
met twee uit Spanje, twee uit Frankrijk, vier uit
Duitsland en een sterke verdediger van Galatasaray
uit Turkije.

De eerste vijftien minuten wonnen de Japanners
op punten, maar daarna was het België dat het
tempo bepaalde. Toch was Japan op het einde van
de eerste helft heel dicht bij een doelpunt toen
Courtois een verlengde bal door handen en benen
liet glippen. Wellicht was dat doelpunt door de VAR
als buitenspel afgekeurd, maar een opsteker was
die actie niet.

Bijna knock-out
Tien minuten ver in de tweede helft was er van een
hotel boeken geen sprake meer. Eerst miste Jan
Vertonghen zijn interceptie op een pass van Gaku
Shibasaki van Getafe, waardoor hij de achter hem
doorgelopen Genki Haraguchi van Fortuna
Düsseldorf niet meer durfde aanvallen. Die kruiste
voorbij Courtois.

Een minuut later knalde Eden Hazard op de
paal. Zou dit het avondje worden van de wet van
Murphy? Jawel, maar of het de schuld is van
Murphy dat een onkennelijke Kevin De Bruyne
geen druk zette op de in Spanje spelende Takashi
Inui toen die voor de zestien zijn schot kon plaatsen,
is toch maar de vraag. Het stond in elk geval 0-2 en

België leek KO. Martínez moet de daaropvolgende
minuten vol afgrijzen hebben ondergaan. Het ene
balverlies na het andere en de Japanners nog gre-
tiger dan daarvoor. Tussendoor kopte Lukaku wel
nog voorlangs, maar het Belgische spel was steriel.
En dan vanuit het grote niets kopte Jan Vertonghen
verkeerd op een hoge bal en die dwarrelde achter
Kawashima in het doel, een verdwaalde kopbal die
in geen honderd jaar nog voorkomt. Die 1-2 was
overigens niet onverdiend.

Dan toch De Bruyne 
Daarop haalde Martínez een ook al onzichtbare
Dries Mertens naar de kant voor Marouane Fellaini
en mocht Nacer Chadli invallen voor Yannick
Carrasco, die te vaak werd voorbijgelopen door
Japanners. Het Belgische niveau bleef niet om over
naar huis te schrijven, maar op een voorzet van
Eden Hazard kopte Marouane Fellaini, die het sur-
plus van 5 centimeter gemiddeld was komen
opkrikken tot 6 centimeter, de 2-2 binnen.

Dat die lengte het verschil zou moeten maken
en niet het voetbal over de grond, want daarin
waren de Japanners de evenknie, was inmiddels

duidelijk. Kawashima pakte nog gemaakte doel-
punten van Chadli en Romelu Lukaku. Courtois
deed hetzelfde op schoten en zo stevende deze al
bij al spectaculaire wedstrijd af op verlengingen. 

En dan gebeurde wat niemand nog had ver-
wacht en zeker de Japanners niet. Courtois rolde
de bal naar De Bruyne die een half veld overstak -
zijn enige goeie actie ongeveer zo leek het wel - en

Thomas Meunier bediende. Die zette de bal voor,
Romelu Lukaku had eerst een gat getrokken en liet
de bal lopen en Nacer Chadli redde zijn tweede
vaderland met een perfecte inschuiver (3-2).

Goed gedaan? Neen, dit was slecht en als België
in die veldbezetting met die intensiteit vrijdag
Brazilië (niet) aanpakt, kunnen we aan de rust de
terugvlucht boeken.

Dat ons surplus 
aan lengte het verschil 

zou moeten maken en niet 
het voetbal over de grond, 

was duidelijk

► De kwalificatie voor de kwartfinale is binnen. Het Belgische feestje kan, na veel bibberen, 
beginnen. © EPA


