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e waren gisteren nog met acht landen
en als deze zaterdag om is nog met vier,
zo gaat dat op een worldcup: ineens
gaat het heel hard. De eerste zestien
dagen zijn hectisch met elke dag vier
wedstrijden en dan is het grote feest
voorbij en mag de helft naar huis. Er

volgde een rustdag en daarna vier dagen achtste
finales. Dan twee rustdagen en twee dagen kwart-
finales. Daar zitten we nu middenin.

Nooit zoveel voetbal gezien als deze voorbije
maand. Ik heb het stilaan gehad met dat voetbal.
Dat betekent niet dat ik wil dat België eruit gaat,
omdat ik dan ook naar huis kan. Neen, daarvoor
fascineert deze generatie voetballers in het rood
net iets te veel en te vaak.

Toen ik aan dit stukje begon, trapte Frankrijk
af tegen Uruguay. Ik ben inmiddels klaar:
Frankrijk heeft gewonnen, wat betekent dat
Brazilië op moment van tikken nog het enige niet-
Europese land is op dit WK. Als België zichzelf
heeft overtroffen of de verwachtingen heeft inge-
lost, liggen na alle Afrikanen ook alle Zuid-
Amerikanen eruit. Het is te hopen. Zuid-Amerika
is het operettecontinent van het voetbal: slecht
spektakel en brutale/gemene overtredingen.

Volgens sommige van mijn collega’s gaat niks
boven de perstribune in het stadion. Ik ben dat
stadion-stadium allang voorbij. Ja, wij hebben

plaatsen met een tv voor onze neus. Luxe? Dat
voor de neus moet je letterlijk nemen; ongeveer
alle journalisten breken die tv af of leggen haar
minimaal plat, want in een stadion zitten zonder
dat je het veld ziet omdat die tv het zicht belem-
mert, is redelijk belachelijk.

Meestal zit je met twee of drie op een desk.
Gisteren zat ik in blok A 306, desk 56, plaatsje C.
Doorgaans heb ik plezante, rustige collega’s naast
mij, maar tegen Japan sprong de jongen naast mij
recht bij de 3-2, schreeuwde het uit en deed wat
met zijn vuisten. Het was een Belg, naam en
medium zijn bekend. Ik vergeef het hem, maar
toch, het hoort niet.

Ik vind ook de trips naar de bakker ’s ochtends
in Herts berge net iets comfortabeler dan het rei-
zen hier. Mijn buren zouden
mijn eindeloos reizen hier klas-
seren onder ‘getsjool’. Ik ben in
Kazan gearriveerd in het holst
van de nacht en had geen zin in
onderhandelen met de taxi, dus
werd het een rit van 30 euro.

In het hotel aangekomen,
vroeg de nachtportier (het was
inmiddels 2 uur) het document
van het vorige hotel. Vreemd,
dat had nog niemand gevraagd.
Ik toonde mijn accreditatie.

Volstond niet. Hij wilde mijn ticket zien. Ik toonde
mijn strookje met mijn seatop en het vluchtnum-
mer. Volstond niet. Ik mailde mijn elektronisch
ticket. Volstond ook niet, maar toen hij vreesde
dat ik op zijn gezicht zou slaan (niet echt hoor) gaf
hij mij mijn kamer.

Voor de tweede nacht in Hotel Olimp in Kazan
moest ik naar een andere kamer, zo gaat dat hier,
dus weer verhuizen. Daar heb ik de nacht van
donderdag op vrijdag doorgebracht. Dat ging
goed, tot ik rond een uur of drie gezoem hoorde.
Ik zag vier muggen, hoog op het plafond. Als ik
muggen ’s nachts kan zien, zijn dat dikke muggen,
vol van bloed. Ik heb overal jeuk terwijl ik tik.

Ik weet het, ik heb nog zo’n mooie baan. Waar
ik afgelopen nacht heb geslapen, moet u dat niet
weten? Niet waar, maar hoe, is de vraag. Na de
wedstrijd ben ik met een Yandex-taxi naar de
luchthaven gereden en daar wat gevegeteerd in
een soort preslaapmodus want mijn vliegtuig was
voorzien voor 3.20 uur, met aankomst om 4.45
uur. Dat is een Russische lijnvlucht. Dat getsjool
hebben we nu een keer of vier gedaan. Vier keer
twee nachten, dat gaat niet in de koude kleren 
zitten.

Verlangen naar de fiets
Vandaag begint de Tour de France, heb ik mij
laten vertellen. Met een proloog, met een rit in
lijn, ik weet het niet. Daags voor het vertrek naar
Rusland met het vliegtuig van de Rode Duivels,
toen we zo professioneel gescheiden werden
gehouden van de voetbalsterren, was ik bij
Thomas De Gendt thuis.

Dat is ook een ster, in zijn sport dan. We
zaten in zijn living en zijn zoontje bracht cho-
colaatjes. Zijn interview staat in Zeno. Ik vroeg
hoe graag hij fietste en hij antwoordde: “Heel
graag. Na de Ronde van Lombardije wil ik
samen met Tim Wellens met de fiets naar huis
rijden. Een echte fietsvakantie.” Dat zie ik onze
Rode Duivels niet doen, na deze worldcup,
waarin ze vijf, zes, zeven keer anderhalf uur
competitief hebben gebald, nog eens een

beetje op de pleintjes gaan
spelen. 

Ineens overvalt mij iets wat
op heimwee lijkt en dat beterde
er niet op toen ik bij de Kazan
Arena zowaar een wielertoerist
zag. Ik ga, ik moet vanmiddag
Tour de France kijken. En wat
verlang ik naar mijn koersfiets
en de nieuw afgemonteerde
Trek-mountainbike, die bij
Delta Bikes in Oostkamp klaar-
staat.

Getsjool
W

DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHE

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

Kwartfinales

Halve finales

Nizjni Novgorod Stadium
Nizjni Novgorod

Uruguay Frankrijk

Brazilië België

Kazan Arena
Kazan

1-2

Frankrijk België

Sint-Petersburg -
stadion
20 uur

Loezjniki Stadium
Moskou
20 uur

0-2

Fisht Stadium
Sotsji

20 uur

Kroatië 

Zweden Engeland

Samara Arena
Samara
16 uur

vandaag

VANOP DE BANK

e laatste punt van deze
column zet ik op het
moment dat het fluitje
gaat, Brazilië-België is
begonnen. Dat ik de
uitslag niet ken, is goed

ook. Het zou maar afleiden
van de vraag waarmee ik
vanochtend (voor u gister-
ochtend) ontwaakte: zou
Marc Wilmots ook naar de
wedstrijd kijken? Zo ja,
waar? In een slecht ver-
lichte, kerkerachtige kelder –
zijn mancave – waar nie-
mand hem stoort? Of op een
terrasje op de Malediven,
starend naar een oud en
krakkemikkig toestelletje
met vlekkerig beeld en brab-
belig commentaar, terwijl
hij toch maar een Stellaatje
bestelt? 

En als hij niet kijkt, is dat
dan een achteloze keuze, dat
hij niet eens op het idee
komt, zo leuk is zijn leven, zo
rijkelijk zijn Marcs avondjes
gevuld met lezingen, dinner
parties, familiedagen. Of is
het een verbitterde beslis-
sing en is hij naar een land
vertrokken dat niet op het
WK aanwezig is, zoals
Finland, Canada, of natuur-
lijk Nederland?

Ik heb Marc altijd een
sympathiek figuur gevon-
den: een markante verschij-
ning, een type dat eigenlijk
uit het voetbal verdwenen is.
Een bonkige vent, die net zo
goed mijnwerker had kun-
nen worden, of fokker van
lastdieren. Een vent die geen
Nederlands kan spreken
zonder Frans accent, en
geen Frans zonder als een
halve Hollander te klinken.
Iemand die zijn salaris stie-
kem nog altijd omrekent
naar franken. Of hij nou
voetbalde, een persconferen-

tie hield of, stel ik me zo
voor, in de tuin werkte: Marc
deed wat er moest gebeuren
en wilde het niet moeilijker
maken dan het was, zelfs als
het toch iets moeilijker bleek
dan hij aanvankelijk had
gedacht. Doorploegen. Nooit
opgeven. Nooit. Opgeven.

Buigen of breken
Het voetbal is ongelooflijk
veranderd, de afgelopen
twintig jaar. Beukers als
Marc Wilmots bestaan niet
meer (of spelen bij Panama
of Rusland). Nee, als bonds-
coach kreeg Marc geen goed
contact met de Belgische
voetbalmiljonairs die hij
moest aansturen, maar dat
was ook onbegonnen werk:
die knullen speelden op een
niveau dat Marc nooit had
gehaald, ze trainden onder
coaches die van voetbal
wetenschap hadden
gemaakt en ze harkten meer
geld binnen in euro’s dan
Marc destijds in BEF’s.
Tactiek betekende voor
Marc toch vooral een gebrek
aan vechtlust.

En toch deed Marc geen
concessies. Het was buigen
of breken. Hij werd gebro-
ken.

En nu treedt zijn elftal
aan tegen Brazilië. Het
Brazilië waartegen Marc in
2002 misschien wel de
belangrijkste goal uit zijn
carrière maakte, de goal die
niet werd goedgekeurd. Dat
moment waarop hij, na op
boerenslimme wijze afstand
geschept te hebben tussen
Roque Junior en zichzelf,
zijn zware lichaam, gehuld
in dat veel te grote 2002-
shirt, opdroeg om te sprin-
gen en de bal richting de
hoek te knikken. Dat
moment waarop hij voor
altijd een Belgische volks-
held had moeten worden.
Het liep anders. België vloog
eruit en later werd hij opge-
geven als coach.

Ik zie Marc zitten, met
zijn hoge schouders en zijn
gebeeldhouwde kop. Hij is
alleen. En soms, heel soms,
spiekt hij op zijn telefoon,
een oude Nokia, om te chec-
ken of er al een berichtje is
binnengekomen, één
berichtje maar, één van zijn
jongens. En dan legt hij de
telefoon weer weg.

Marc Wilmots

Zou Wilmots ook
kijken? Zo ja,
waar? In een
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kerkerachtige
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Finale op zondag 15 juli in Moskou

woe 11 juli

vandaag 

Tijdens het WK schrijven de Nederlanders
Van Voss en Heinen elke dag om beurt
over het voetbalfeest in Rusland.
Vandaag: Daan Heerma van Voss

► Neymar ligt
kermend van
de pijn op 
de grond. 
De Braziliaan is
berucht voor
zijn schwalbes
en theater. 
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