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Hans Vandeweghe
‘Rode Duivels hebben België
bevrijd van zijn demonen’

Daan Heerma van Voss
‘Neymar ligt bij te komen
op een privéstrand’

Gouden Greg nu gele Greg
Olympisch kampioen wint
ploegentijdrit met BMC

Rode Duivels bekampen vanavond Frankrijk in halve finale

HANS VANDEWEGHE

First we take Brazil, then we take France. 
En daarna zien we wel. Rode Duivels, 
de voetbalminnende wereldburger zonder
ploeg op dit WK heeft jullie geadopteerd.
Pak Frankrijk zoals Brazilië: met het hart
én met het hoofd.

Brave Little Belgium is Brave Belgiumgeworden, het
kleinste grote voetballand ter wereld. In de achtste
finale op een schier onoverbrugbare achterstand

tegen Japan, maar de situatie rechtgezet
door een ultieme wervelwind die nu al

als mooiste doelpunt van het WK kan
worden gekozen. Daarna in de
kwartfinale het grote Brazilië recht
in de ogen gekeken, zonder schrik of
schroom, en geklopt.

Dat dwingt bewondering af.
Minnaars van het frivole voetbal heb-
ben België geadopteerd als hun team

en staan vanavond achter Hazard, De
Bruyne, Lukaku en al die anderen; niet

achter Lloris, Griezmann, Mbappé of die
snuiter Pogba, de maat van

Lukaku.
Oké, kan iemand nu de

wierook weghalen? Laten we de feiten bekijken.
Tegen Japan redelijk miraculeus ontsnapt met de
langste kopbal in WK-geschiedenis, die achter een
blinde doelman in een hoekje viel waar hij in geen
duizend jaar nog zal vallen. Je hebt geluk nodig om
te winnen en geluk dwing je af.

Dat was meer dan ooit het geval bij Brazilië-
België. De statistiek die het best correleert met winst
of verlies, is het aantal schoten op doel. Het team
dat het vaakst op doel schiet, wint in 63 procent van
de wedstrijden. Het team dat het vaakst tussen de
palen op doel schiet, de zogeheten shots on target,
wint 72 procent van de wedstrijden.

Zeven keer van de tien had Brazilië moeten win-
nen met zijn 26 schoten, waarvan 9 in het kader,
tegenover de 8 doelpogingen van
de Rode Duivels met 3 tussen de
palen, waarvan 2 raak. Het werd 1-
2. Brazilië-België was na Japan,
puur cijfermatig bekeken, een
tweede grote ontsnapping.

Voor de obligate persconferentie
in het prachtige Krestovski-stadion
op het gelijknamige eiland, gelegen
voor de mooiste stad van Rusland,
hadden de Fransen gisteren hun
doelman Hugo Lloris afgevaardigd.
Die speelt normaal bij Tottenham

met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld voor zijn
neus. Eden Hazard kent hij dan weer als tegenstan-
der, maar nog van de tijd dat hij in Frankrijk bij Lyon
speelde en zich weleens moest omdraaien na een
bevlieging van Hazard.

Zoals wel vaker werd de persconferentie aange-
grepen om de lof te zingen van de tegenstander.
Lloris: “België is de meest complete ploeg van het
toernooi en beheerst alle aspecten goed. We zullen
goed moeten spelen.”

Bondscoach Didier Deschamps was iets pinniger
toen hij een deel van het succes van de Rode Duivels
ook toeschreef aan Marc Wilmots, een persoonlijke
kennis die hij hiermee een hart onder de riem wilde
steken. Of was het om Roberto Martínez op zijn
zenuwen te werken?

De bondscoach der Belgen gaf niet thuis, die moet
ook nog eens worden bewierookt om zijn sociale
intelligentie. “Natuurlijk hebben wij verder gebouwd
op het immense werk dat Wilmots heeft verricht.”
Immens gebruikte hij ook, zoals voorafgaande aan
elke wedstrijd in het zinnetje “We have immense res-
pect for…”.

Deze keer was het France en dat is maar goed
ook, want Frankrijk is een veel uitgekookter team
dan Brazilië. Die hadden Neymar, maar kregen hem
niet vrij. Frankrijk heeft de razendsnelle Kylian
Mbappé, die tegen Uruguay omschakelde tegen 37
kilometer puur, op noppen, op gras.

Fenomenale Hazard
Kevin De Bruyne nam de Belgische honneurs waar.
Die schijnt geen last te hebben van stress vooraf-

gaand aan een wedstrijd. Dat
moet hetzelfde zijn bij een pers-
conferentie. Hij lachte zelfs twee
keer, toch iets wat je hem niet
vaak ziet doen. Over Mbappé,
over wie hij ooit zei dat hij hem
niet kende, zei hij dit. “Ik kijk
niet zo vaak voetbal, maar ik
heb hem leren kennen. Hij is
een ster geworden. Voor de
komende vijftien jaar is hij een
van de besten van de wereld.”
En alle Fransen verguld.

Hazard en De Bruyne konden het best met elkaar
vinden in de moeilijkste wedstrijd van het toernooi
en ze speelden nog zo dicht bij elkaar. Een derde van
de ballen die De Bruyne inspeelde, waren op Hazard.
Dat waren er twaalf en zes gingen naar Romelu
Lukaku. Hij had dus geen ongelijk toen hij stelde
dat de vooruitgeschoven positie zijn verticaliteit en
directheid bevordert.

Meer nog dan de versatiliteit van België – negen
verschillende spelers die scoren, dat is behoorlijk
indrukwekkend – vrezen de Fransen één man: Eden
Hazard. Tegen Brazilië lukte hij al zijn dribbels en
zorgde keer op keer voor gevaar. Dat vond Hazard
wel oké, gewoon eens tonen wie de betere is van de
twee, Neymar of hij.

Nu is het tegen Frankrijk, zijn adoptieland waar
hij als kind voor supporterde omdat hij niks had
met het voetbal van Wilmots en co.. Ook dat is een
motivatie waarvoor hij niet terugdeinst. Jammer
dat die andere Fransman, Thomas Meunier, er niet
bij is door twee gele kaarten. Een aderlating, menen
voetbalkenners. 

De verwachting is dat Martínez Nacer Chadli op
de plaats van Meunier posteert en dat Yannick
Carrasco terug in de ploeg komt. In verdediging zou
er met vier worden gespeeld, om dan snel om te
schakelen. Verwacht sowieso een veel tactischer
wedstrijd dan tegen Brazilië.

► Kevin De
Bruyne is 
ontspannen
tijdens de
persmeeting 
in Sint-Peters-
burg. De 
wisselwerking
tussen hem en
Hazard wordt
weer cruciaal. 
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De match 
van hun leven 
(deel 2 van 3) België

20 uur

Stadion Krestovski
67.000 zitjes Sint-Petersburg

Frankrijk

Twintig jaar na de titel in 
eigen land droomt Frankrijk
van nieuwe glorie. Maar de 
Belgen hebben vertrouwen
na hun stunt tegen Brazilië.

‘Voor de komende
vijftien jaar is

Mbappé een van 
de besten van 

de wereld’
KEVIN DE BRUYNE

► Roberto
Martínez:
‘Natuurlijk
hebben wij
gebouwd op
het immense
werk van
Wilmots.’
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