
Neem nog geen afscheid van deze gouden
generatie. Hun blik is al gericht op Euro
2020. Maar wat zal onze defensie tegen dan
nog voorstellen?

Wishful thinking, dinsdagavond in Sint-
Petersburg, zo’n anderhalf uur na de frustrerende
uitschakeling tegen Frankrijk. “Als deze groep kan
samenblijven, is er over twee jaar op het EK nog
iets mogelijk.” Ziedaar de droom van Kevin De
Bruyne – hij is zich als geen ander bewust van het
kwaliteitsverlies dat er achterin dreigt aan te
komen.

Vincent Kompany zal in 2020 zijn pensioen-
leeftijd in het internationale voetbal bereikt heb-
ben: 34. Van iemand met zo’n blessureverleden
mag je dan niet veel meer verwachten, hoe talent-
vol en ervaren hij ook is. “De
kans is groot dat ik na het WK
stop bij de nationale ploeg.” Het
was ruim een jaar geleden dat
Kompany, in het nationale
oefencentrum in Tubeke, voor
het eerst luidop nadacht over
zijn afscheid. Kompany beseft
dat hij als dertiger maar een
aantal wedstrijden per seizoen
meer aankan. De meest logische
stap dan is om het voor bekeken
te houden bij de Rode Duivels. 

Alleen bleef de bevestiging de
voorbije weken uit. Meer nog,
volgens zijn familie is de vraag
op dit moment zelfs niet aan de
orde. Het past allemaal in het
draaiboek van Kompany. De
focus in Rusland moet op de
Duivels liggen, niet op zijn eigen
persoon. De charismatische ver-
dediger, het gezicht van deze
generatie, zal zelf wel beslissen
wanneer hij zijn vaarwel bij de
nationale ploeg aankondigt,
voor de internationale media.

Hoe dan ook: Kompany zal

gemist worden. Al goed dat die andere topper,
Thomas Vermaelen, nog niet meteen aan stoppen
denkt. “Kompany mag overwegen om afscheid te
nemen, maar zoals ik me nu voel, ga ik nog een
paar jaar door”, klonk het in december vorig jaar.
En toch, ook de teller van Vermaelen zal in 2020
op 34 staan. Veelbelovend is dat niet. 

Alderweireld straks leider
Temeer omdat Jan Vertonghen – hij keek dinsdag
vreemd op toen hij de vraag kreeg of hij doorgaat
als Rode Duivel – over twee zomers de gezegende
leeftijd van 33 zal hebben. Het wordt met andere
woorden een defensie van oudjes in 2020. Toby
Alderweireld is de enige basispion achterin die
nog vlot twee toernooien kan beleven. In 2022, in
Qatar, zal hij er 33 zijn. Alderweireld moet op ter-

mijn dan ook de leider van de
verdediging worden.

Meer dan ooit moet België de
komende jaren rekenen op de
begaafdheid, de branie en het
killersinstinct van Eden Hazard
(27), Kevin De Bruyne (27) en
Romelu Lukaku (25). Zij zullen
de Rode Duivels naar successen
moeten leiden, want een nieuwe
Kompany en jeugdige alterna-
tieven voor Vermaelen en
Vertonghen zitten er niet snel
aan te komen. 

Op één iemand na: Inter-
huurling Zinho Vanheusden
(18), die dit seizoen speelminu-
ten en ervaring moet opdoen bij
Standard. Hij is de enige cen-
trale verdediger die in het
wereldje hoog aangeschreven
wordt en van een mooie toe-
komst op internationaal vlak
mag dromen. 

Voorts zal het behelpen wor-
den met Dedryck Boyata en
Christian Kabasele, twee jon-
gens die de voorbije twee jaar
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aint-Hippolyte. Van onze
reporter ter plaatse.

’t Is gebeurd, we liggen
uit het tornooi. Die laatste
bal had gewoon goed moe-
ten vallen, maar dat is nu
waar het in petanque over

gaat: ballen moeten goed vallen. 
Ik was hier nochtans goed

begonnen aan het dorpstornooi in
Saint-Hippolyte. En dat ondanks
de Franco-Belgische spanningen,
die al de hele week in de lucht 

hingen. “Ga toch niet naar je wed-
strijd in dat Lukaku-shirt”, had
m’n vrouw nog gezegd, waarop ik
had geantwoord: “Vrouw, wat zijn
naast lenige heupen en zwoele
wenkbrauwen nog dingen die mij
typeren? Inderdaad, dapperheid,
een gele band karate en een
gemiddeld IQ. Als ik met een
Lukaku-shirt wil gaan petanquen
tegen die baguettebakkers, dan
doe ik dat gewoon, ook al water-
boarden ze me nadien met pastis.”

Dus trok ik m’n godverdomse
truitje aan en stapte ik in m’n
Citroën DS terwijl mijn vrienden
hoopten dat ze evenveel ballen
hadden. In de auto, ver uit hun
zicht, trok ik snel een truitje van
Griezmann over het mijne en nog
eentje van Pogba daarover, want
in het leven kun je het niet zeker
genoeg spelen. Vraag het maar
aan onze Duivels, ze beleefden een
rotavond.

Gelukkig had ik andere dingen
aan mijn hoofd na de match: de
schorpioenen, die al een week in
mijn kamer rondzwierven, einde-
lijk vangen. Daarnaast had ik mijn
vrouw een WK-baby beloofd. De
naam hadden we al: Tous -
ensemble Elias. En aangezien ik
altijd op zeker speel, had ik voor-
zien dat mijn vrouw bij verlies van
de Belgen misschien geen zin zou
hebben in stomende en grensver-
leggende seks. 

Dus smokkelde ik eerder deze
week een olifantenstring in mijn

valies mee. Voor wie het niet kent,
het is een string die op een olifant
lijkt en waarbij je je jongeheer
door een slurf moet steken. Dit
zorgt dan voor een gegarandeerd
komisch effect en effent in één tijd
het pad naar de liefdesdans. Dus
stapte ik 25 minuten na de match
tegen Frankrijk de slaapkamer
binnen als een wilde jachtolifant.
Ik mocht meteen mijn schoon -
ouders groeten, met wie mijn
vrouw aan het facetimen was. 

In de bevallingskamer
Maar wie ik echt wilde groeten,
waren onze Duivels: ze schonken
ons dit WK de mooiste counter
ooit gezien op een voetbalveld. Bij
dezen, jongens, chapeau! 

Ik verwacht jullie over negen
maanden in de bevallingskamer,
tous ensemble. En laat de schorpi-
oentjes in de kamer vandaag maar
met z’n allen in mijn nek bijten, ik
heb even zin in een andere pijn
dan deze voetbalpijn.

Ik beloofde een WK-baby
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at kreeg ik net na de
wedstrijd in een
berichtje en gisteren
ook nog een paar keer.
Zonder leedvermaak.
Gemeend. Zo doen
Nederlanders dat en

zo zouden wij dat niet doen
als het omgekeerd was (zeg
ik er maar even bij). Het hele
WK, zolang de Belgen een
kans maakten op de wereldti-
tel en ik in Rusland was, zat
ik elke avond in Langs de lijn
en omstreken, een onvolpre-
zen (sport)actualiteitenpro-
gramma op de Nederlandse
Radio 1. Ik kwam na halfelf
en was meestal de afsluiter
van het programma.

De intro van het blokje
‘Onze Belg bij de Belgen’ was
een compilatie van stemmen
van Filip Joos, Peter
Vandenbempt en Frank Raes
bij acties van de Rode
Duivels, met daarover een
streepje ‘België’ van Het
Goede Doel.

U kent het wel:
“Ik stond zelfs in dubio.
Maar ik nam geen enkel

risico.
Ik heb getwijfeld over

België, België, België…”

Leuke intro, telkens ik
hem hoorde via de inbel-app
op de iPhone kreeg ik er zin
in en toen was het aan mij.
Standaard begonnen we met
iets leuks – zoals geen bier in
het Jupiler-persdorp, of die
vreselijke nachtvluchten, of
mijn schandalig dure hotel-
kamer met spiegel boven het
bed – om het dan over sport
te hebben en over de kansen
van die fantastische Rode
Duivels. Dat laatste meenden
ze.

Gecondoleerd meenden ze
ook. Ik was steeds weer gege-
neerd en maakte mij er vanaf
met de dooddoener “ik heb
niet meegespeeld”. Hoe voel
je je, was gisteren de eerste
vraag. Nul spot,
Nederlanders weten als geen
ander wat het is als klein land
om te hopen op iets en er uit-
eindelijk naast te grijpen.

Hoe voelde ik mij? Hoe ik
mij nu voel? Ik heb last van
sinusitis door die stomme
airco, maar dat doet er niet
toe. Het is lastig. Je bent jour-
nalist en hoewel het een mis-
vatting is dat een journalist
objectief moet zijn, wil je
toch in de eerste plaats
observeren, noteren, compli-
menteren zodra het kan,
afserveren als het echt niet
anders kan.

Wervelend spel
Ik ben in de worldcup gestapt
met een portie tegenzin, zal
ik eerlijk bekennen. Het voor-
uitzicht om minimaal twee

en een halve week met voet-
baljournalisten op hotel te
zitten en dag in, dag uit over
die Rode Duivels te moeten
berichten met hun open
opwarmingen en hun klote-
wedstrijden (excuses daar-
voor) tegen Panama en
Tunesië, was allesbehalve
aanlokkelijk.

Het was wachten op de
wedstrijd tegen Engeland,
maar toen bleek ook die een
sof en daarna kwam Japan,
ook al niks om wild van te
worden. Ja, ik héb getwijfeld
over België, maar de wed-
strijd tegen Brazilië was het
keerpunt. Ook al was geluk
een bepalende factor in die
wedstrijd, in voetbal moet je
zelf nog altijd investeren om
van geluk te profiteren.

Het positivisme waarmee
die elf gasten in hun rode
shirtjes op dat veld kwamen,
het je-m’en-foutisme, de tech-
niciteit en het leuke werve-
lende spel dat daar het gevolg
van was, lieten niemand
onberoerd. Als de wereld je
bewondert, is het een beetje
lastig, zeg maar dom, om
jezelf niet te bewonderen.

Er is nog iets anders aan
deze worldcup wat mij gaan-
deweg erg is gaan bevallen:
de afwezigheid van haat en
nijd. Helemaal anders dan op
het EK van 2016, toen de
Russen de Engelsen in de
prak sloegen in Marseille.

Ik zat na de wedstrijd in
Kazan in het holst van de
nacht in een tjokvolle ver-
trekhal, zeg maar halletje,
van de luchthaven, waar drie
vluchten te laat waren en in
de chaos niemand nog wist
wanneer welke vlucht ver-
trok. Er zaten heel veel
Belgen en nog meer
Brazilianen. Naast mij zat
een Amerikaans koppel met
Braziliaanse roots. Ze felici-
teerden mij. Ik zei: “Ik heb
niet meegespeeld, maar toch
bedankt.” En ook: “I feel sorry
for you.” Was nergens voor
nodig, vonden ze, de Belgen
hadden het goed gedaan.

Premie naar goede doel
Voetbal is op het allerhoogste
niveau de sport van het geld
geworden en heeft de
Amerikaanse sporten ver
achter zich gelaten. Van de
week is meer dan 100 miljoen
euro voor een dertiger uitge-
geven. Ook al is het Cristiano
Ronaldo, wie verzint zoiets? 

Dat is clubvoetbal, maar
de voorbije maand ging het
om interlandvoetbal. De pre-
mie die ze straks meenemen
naar huis voor hun hopelijk
derde plaats vertegenwoor-
digt voor de best betaalde
Rode Duivels een weeksala-
risje. Vincent Kompany heeft
al aangegeven dat wat hij met
de nationale ploeg verdient
aan goede doelen geeft. Mooi
zo. We zijn hier Liberia niet,
waar ze een voetballer presi-
dent maken, maar als jon-
gens zoals Eden Hazard en
Kevin De Bruyne en de ande-
ren een stukje maatschappe-
lijke rol zouden willen opne-
men, dan is dat meer dan
welkom.

Ik ben inmiddels thuis,
waar een grote vlag aan mijn
gevel hangt. Dat is een pri-
meur, maar met mijn uit-
drukkelijke instemming blijft
ze hangen tot zaterdag.
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DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHE
Sportjournalist Hans Vandeweghe 
laat elke dag zijn licht schijnen 
op het reilen en zeilen in Rusland.

Gecondoleerd

Een uitgelezen elftal gastcolumnisten
schrijft elke dag over hoofd- en bijzaken

van het WK. Vandaag: presentator en
schrijver Pedro Elias
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Hoe ziet onze nationale ploeg eruit tegen Euro 2020?

Defensie
snakt naar
nieuwe
Kompany

► Doelman Courtois en 
Kompany proberen een schot
van de Fransman Pavard 
af te weren in de halve 
finale. Vertonghen is mee 
in steun. © AFP
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Zinho Vanheusden
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