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Nations League
column

twee keer zoveel vragen en
antwoordt: meu, meu. Dat
alles nadat de pers welkom
was om de intrede op het
oefenveld en de opwarming
vijftien minuten lang te vol-
gen. Vervolgens houden de
mooie jongens van de tv
stand-ups en zeggen: meu,
meu, meu.

Misschien was dit een
beetje een lange intro om u
mee te delen dat ik het heb
geprobeerd, maar dat het
weer niet is gelukt: warm wor-
den. Deze keer van de Nations
League, die helemaal nergens
om gaat, toch niet als je België
bent. Tenzij we ons niet
gewoon kunnen plaatsen voor
het EK van 2020, dát zou pas
een verhaal zijn.

Let nu goed op, want het
wordt een beetje ingewikkeld.
Er worden de volgende maan-
den twee Europese competi-
ties door elkaar gespeeld: die
Nations League en vanaf de
nieuwe lente beginnen ook de
kwalificaties voor het EK
2020. Daar doen 55 landen
aan mee, net als aan de
Nations League.

De Nations League heeft de
55 onderverdeeld in zeer
goede voetballanden (divisie
A), goede, minder goede en
slechte (divisie D). Alleen de
twaalf landen uit divisie A
(waaronder België) kunnen de
Nations League winnen. De
rest doet mee om te promove-
ren of te zakken. Zo zakken de
vier slechtste van divisie A

naar B en de vier beste van B
gaan volgend jaar naar A.

O ja, ook dat nog: elke divi-
sie is onderverdeeld in vier
groepen. België speelt in zijn
groep twee keer (uit en thuis)
tegen IJsland en Zwitserland.
De winnaars van de vier groe-
pen van divisie A spelen in
juni van volgend jaar in een
final four om de eindwinst en
die levert niks op, behalve geld
voor de bond (en dus voor de
spelers).

Play-offs in maart 2020
Met die groepsfase zijn we al
klaar in november van dit jaar
en in maart van 2019 gaat
alweer de kwalificatie voor het
EK van start en die duurt tot
maart 2020. Nu wordt het

helemaal ingewikkeld: twintig
landen kunnen zich hiervoor
plaatsen en wie daar niet is in
gelukt en toch goed zijn best
heeft gedaan in de Nations
League (dat is wat kort door
de bocht, op Wiki pedia vindt
u de hele uitleg) mag nog eens
een gooi doen naar de reste-
rende vier EK-tickets in de
Nations League play-offs, die
in maart 2020 worden
gespeeld.

“Wij willen de Nations
League winnen”, zei record -
international Jan Vertonghen
van de week. Dat is de meu
waar ik het over had. Eigenlijk
had hij willen zeggen: “Zijn ze
gek geworden, nóg een toer-
nooi met inzet erbij, worden
we al niet genoeg belast?” En

aarom ik niet warm
ben geworden van
die maand in
Rusland, tijdens de
voorbije worldcup,
is niet helemaal dui-
delijk. Tenslotte was

de derde plaats van de Rode
Duivels historisch, althans
binnen de context voetbal.

Het kan aan het logies hebben
gelegen. Misschien lag het
aan het land. Wellicht ook
aan de journalistiek die daar
moest worden bedreven.

Speler 1 dient zich aan op
de persconferentie. Krijgt vra-
gen. Antwoord: meu. Speler 2
komt. Krijgt vragen: meu.
Dan komt de coach. Krijgt

W

Rode Duivels klasse beter dan Schotten
in vriendschappelijke interland

The show goes on. Hazard, Kompany,
Lukaku, Batshuayi… Ze maken zelfs van 
een nietsbetekenende oefeninterland 
een feest. Op naar die Nations League.

Pushbericht van Bleacher Report, de bekende
Amerikaanse sportapp, halfweg de oefeninter-
land. “Man United-spits scoort een van de sim-
pelste goals uit zijn leven.” Het vatte Schotland-
België perfect samen.

Deze generatie Rode Duivels heeft omzeggens
niets meer aan zo’n vriendschappelijke partij
tegen de nummer 40 van de wereld. Het klasse-
verschil is eenvoudigweg te groot. Hazard drib-
belde een paar Schotten tot ze erbij neer vielen,
Kompany verdedigde puur op talent, terwijl

Courtois weer besefte dat het begin september al
behoorlijk koud kan zijn in Groot-Brittannië.

A walk in the (Hampden) Park werd het.
Veiligheidsmodus volstond. Even druk zetten op
McGinn was genoeg voor een laconieke 0-1. Goede
steal van Dembélé, waarna Thorgan Hazard met
een onzelfzuchtig passje Lukaku bediende.

Hebt u vroeger, als zesdejaars, op de speelplaats
ooit tegen die uit het vierde gevoetbald? Of op een
familiefeest tegen je kleine neefjes? Wel, in zo’n
setting moet elke Duivel zich gisteravond gewaand
hebben. Lukaku had gerust met een volley kunnen
scoren. Er was tijd zat om de bal voor zichzelf op
te wippen.

Wat moeten Castagne en de invallers Vanaken
en Verstraete zich geamuseerd hebben tussen al
die Belgische virtuositeit. De grootste artiest van
allemaal schilderde na een kwartiertje rusten de
bal heerlijk in de winkelhaak. Eden Hazard! Wat
zal de Champions League hem de komende
maanden missen. Hazard verdient op het aller-
grootste toneel te schitteren, niet in een halfleeg
stadion, met weinig sfeer.

Net voor hij naar de kant mocht van Roberto

klas, lijkt nog probleemloos minstens twee jaar
mee te kunnen. De honger is bovendien nog bij
niemand gestild.

Goede organisatie
Het zal de bondscoach deugd hebben gedaan.
Twee jaar na zijn eerste oefeninterland met België,
waarin zijn groep voetballes kreeg van Spanje,
stáát er een geheel tussen de lijnen. Met nauw-
keurige opdrachten, duidelijke looplijnen, flit-
sende combinaties en een goede organisatie.
Courtois moest in Glasgow hooguit wat actes de
presence doen.

Schotland was ideaal voor onze Duivels om
weer wat te gewennen aan elkaar, na hun verpo-
zingen in LA, Ibiza, Bali en New York. Het echte
werk staat dinsdagavond gepland, in Reykjavik.
En dan nog. Ook de groepsfase van de Nations
League is nog niet van het kaliber van dit België.
IJsland en Zwitserland, dat is geen Frankrijk of
Kroatië. Nu, Eden Hazard kan zich begin volgende
week nog eens amuseren. Wie verlaat nu niet
graag de tafel op een familiefeest om buiten wat
te gaan voetballen met wat jonge gasten? (NP)

Vincent Kompany geniet nog
steeds als Duivel. Zijn

ontgoocheling na een kopbal 
op de bovenkant van de lat

was aandoenlijk

► Eden Hazard
omspeelt 
de Schot Kevin
McDonald in
Hampden Park. 
© PHOTO NEWS

Even swingend als op WK 
Schotland 0

België 4
28’ R. Lukaku, 46' E. Hazard, 52' 60’ M.Batshuayi

Martínez – het is pas vanaf dinsdag in de Nations
League dat het echt weer telt – presenteerde
Hazard nog de 0-3 aan Batshuayi. Die knalde niet
veel later ook droog de 0-4 tegen de netten.

Het post-bronzenmedailletijdperk heeft voor-
alsnog weinig roestigheid of decompressie met
zich meegebracht. Kompany geniet nog steeds als
Duivel. Zijn ontgoocheling na een kopbal op de
bovenkant van de lat was aandoenlijk, zijn geluk-
zalige glimlach na afloop aanstekelijk. Tielemans
etaleerde bij momenten zijn klasse aan de zijde
van Dembélé. En Vermaelen, de oudste van de

► Luis Enrique zeult 
wat ballen mee na 

de training in Madrid. 
Hij staat bekend als 
een creatieve, maar 
lastige trainer. Is hij 
de juiste man voor 

de job? © EPA
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nog: “Als we niet oppassen en
we winnen te veel, mogen we
nog eens in juni opdraven
voor een stage en die final
four, waar we niet eens het
beleg op onze boterham mee
verdienen.”

Tegenzet tegen FIFA
De Nations League is een
amechtige poging van de
Europese voetbalbond UEFA
om grip te krijgen op een
serie vriendschappelijke lan-
denwedstrijden waar ze tot
nog toe zelf niet beter van
werd. Mooi meegenomen: de
Nations League is een tegen-
zet tegen de FIFA, die vindt
dat één WK elke vier jaar niet
volstaat en denkt aan formu-
les voor meer mondiaal inter-

landvoetbal, waar zij beter
van worden. Niet onbelang-
rijk misschien, van de
Nations League worden de
voetballers niet beter.

Gezapige oefenpartijtjes
tussen twee landen die
afspraken maken over hoe-
veel spelers ze zullen wisse-
len (en soms hoeveel goals er
mogen vallen) zijn nu vervan-
gen door wedstrijden met
inzet, weze het dan voor krui-
mels. Coaches zullen die wil-
len winnen omdat ze daarop
worden afgerekend, en
daarom zullen coaches ook
niet onvoorbereid aan de
start willen komen. Dat kon je
donderdag al zien bij
Duitsland-Frankrijk: saai,
gesloten voetbal. Löw mag

niet meer en Deschamps wil
nooit meer verliezen in een
wedstrijd met inzet. Dus: 0-0.

Neem nu de Rode Duivels.
Behalve vier keer tegen
Zwitserland en IJsland deze
herfst in die Nations League
spelen ze ook nog eens
vriendschappelijk tegen
Nederland in oktober. En
omdat Roberto Martínez
graag nog eens een troepen-
schouw hield voor die levens-
belangrijke maar bepaald
onzinnige Nations League,
die dinsdag voor de Rode
Duivels van start gaat met
IJsland-België, werd gisteren
vriendschappelijk gevoetbald
in Schotland. Verliezen was
geen optie. En zo houdt het
nooit op.

De Nations
League gaat
nergens om,

toch niet als je
België bent.

Tenzij we ons
niet gewoon

plaatsen voor
het EK 2020

Acht maanden cel met
uitstel. Volgens Griekse
kranten is dat de straf die
Anderlecht-speler Ognjen
Vranjes kreeg in Grieken -
land na het ophitsen van
fans. De feiten dateren uit
zijn tijd bij AEK Athene.

Eerst dit: de kans dat Ognjen
Vranjes (28) de komende maan-
den de wedstrijden van Ander -
lecht vanuit een cel moet volgen,
is nihil. Griekse media melden
dat het gaat om een sanctie met
uitstel. Alleen als Vranjes zich
nog eens op een gelijkaardige
manier negatief doet opmerken,
moet hij naar de gevangenis,
schrijft men. Maar aangezien de
verdediger inmiddels in België
speelt, zal dat niet gebeuren.

Vraag is: wat heeft Vranjes
uitgespookt om acht maan-
den cel met uitstel te krij-
gen? Navraag in Grie -
ken  land leert dat het
gaat om de teneur van
zijn (verwijderde) posts
als AEK Athene-speler
op sociale media. 

Toen Vranjes in
Athene voetbalde,
was hij op Instagram
en Twitter agressief ten aan-
zien van Olympiakos, waar-
mee hij de sowieso al felle riva-
liteit tussen de supporters -
clans van AEK en Olympiakos
alleen maar aanwakkerde.
Griekse sites schrijven dat het
gerecht meent dat Vranjes op
die manier aanzette tot geweld
en wilde een voorbeeld stellen.

Vranjes stond bij zijn ex-team
bekend als een licht ontvlam-
baar type. Op het veld pakte hij
de ene kaart na de andere – ook
bij Anderlecht kreeg hij rood na
een tackle tegen Moeskroen –
en liet hij zich ook op training
gelden. Zo had hij er tot twee
keer toe een handgemeen met
een lid van de technische staf.

Bij Anderlecht klinken ande -
re geluiden. Sinds zijn aankomst
in Brussel is Vranjes een super-
prof, die vriendelijk is in de
omgang en geen problemen
veroorzaakt. De club wil niet

reageren op de cel-
straf met uitstel,
wellicht komt er
zelfs geen ge -
sprek met de
Bosnische inter-
national. (PJC)

Hiddink hapt toe
op voorstel van
Chinese bond
Guus Hiddink (71) maakt een
comeback in het voetbal. In het
Nederlandse praatprogramma
Veronica Inside zei hij dat hij
coach wordt van het Chinese
olympisch elftal. “Het doel is
kwalificatie voor de Olympische
Spelen van 2020 in Tokio”, ver-
telde Hiddink. “Ik was bijna met
pensioen, maar dit is een
mooie klus.” China nam in
2008 voor de laatste keer met
een voetbalelftal deel aan de
Spelen. In 2015-2016 was

Hiddink voor het laatst actief
bij Chelsea. Voorts was hij
twee keer bondscoach van
Nederland. Hij maakte ook
furore met Zuid-Korea de
halve finale te behalen
op het WK 2002. (BELGA)

Red Flames
moeten voorbij
Zwitsers voor WK
De Red Flames kennen hun
voorlaatste horde richting het
WK 2019 in Frankrijk. In de
halve finale van de barrages
geven ze Zwitserland partij. De
Red Flames spelen eerst thuis,
daarna op bezoek in het Alpen-
land. Beide matchen worden
tussen 1 en 9 oktober afge-
werkt. Trekt België aan het
langste eind, treft het begin
november in een heen- en
terugmatch de winnaar van de
confrontatie tussen Europees
kampioen Nederland en verlie-
zend EK-finalist Denemarken,
met als inzet het resterende
WK-ticket. “Ik ben blij dat we
eerst thuis spelen”, stelt bonds-
coach Ives Serneels. “Er zullen
heel wat supporters zijn.” (GVS)

De Belgische beloften hebben
geen steek laten vallen tegen
Malta. De jongens van Johan
Walem boekten een simpele 
0-4-overwinning. Alleen een
zege was goed genoeg.

De Belgische doelpunten
voor rust werden gekleurd door
Anderlecht en Club Brugge.
Dimata zette onze landgenoten
al snel op voorsprong. Geen tien
minuten later toonde ook kapi-
tein Schrijvers dat hij het scoren
nog niet verleerd is. Ook na rust
sloegen de dominante jonge

Duivels nog twee keer toe.
Lukebakio en Leya Iseka ver-
dubbelden de voorsprong.

De jonge Belgen sluiten hun
EK-kwalificatiecampagne af
met een lastig tweeluik. Op
bezoek bij Hongarije, volgende
week dinsdag al. En op de slot-
speeldag wacht een trip naar
Zweden. Wellicht valt daar de
beslissing over de rechtstreekse
kwalificatie voor het EK. 

De Zweden wonnen thuis
tegen Hongarije met 1-0. Alleen
de groepswinnaar is zeker van
het EK. De vier beste tweedes
strijden in een barrageronde
voor de twee laatste EK-tickets.
Het EK geldt als kwalificatie-
toernooi voor de Olympische
Spelen van 2020 in Tokio. (KDZ)

Jonge Belgen op koers
voor EK en Tokio 2020

Malta U21 0

België U21 4

Na het afhaken van Piqué en
Iniesta draagt Spanje niet

langer de stempel van
Barcelona. De nationale

ploeg is nu meer beïnvloed
door Real Madrid

Sinds de Europese titel in 2012 overleefde
Spanje geen enkele achtste finale op 
een groot toernooi. Dieptepunt was deze
zomer, toen bondscoach Julen Lopetegui
vlak voor het WK in Rusland opstapte. 
Is er een dokter in de zaal?

Een Spaanse journalist omschreef enkele dagen
geleden bij BBC Radio de Spaanse nationale ploeg
als de voetbalversie van House Of Cards, de wel-
bekende televisieserie rond politieke intriges. Acht
jaar na haar wereldtitel, zes jaar na haar Europese
titel, is ‘La Roja’ op zoek naar een nieuwe identiteit.
Eén dag voor de Nations League-wedstrijd op
Wembley tegen Engeland is de nationale ploeg
zélfs bij de Madrileense sportkrant AS geen cover-
nieuws. Aan de nieuwe bondscoach Luis Enrique
om orde in de chaos te brengen.

Als op 8 juni spelers en staf in Madrid het vlieg-
tuig nemen richting Rusland, zijn de verwachtin-
gen omtrent de nationale ploeg op de wereldbeker
bijzonder groot. Spanje is onder bondscoach Julen
Lopetegui dan twintig wedstrijden ongeslagen.
Het voetbal is bijwijlen spectaculair, met onder
meer de 6-1-zege in maart tegen Argentinië.

Weliswaar is Real Madrid op dat moment aan
een lastige zoektocht bezig naar een opvolger voor
Zinédine Zidane, maar eenmaal neergestre-
ken in het basiskamp in Krasnodar
lijkt die problematiek alvast
ver van huis. Tot Real-
voorzitter Florentino
Pérez ‘La Roja’ torpe-
deert. Niet zozeer de
keuze voor Lopetegui
wekt verwondering, wel
de beslissing van Pérez
om die wereldkundig te
maken drie dagen voor
de WK-openings -
wedstrijd van Spanje.
Ingewijden zijn over-
tuigd dat Pérez goed
besefte dat hierdoor
de Spaanse voetbal-
bond het WK onmo-
gelijk kon afwerken
met Lopetegui.

De beerput ging
open: verdeeldheid
in de kleedkamer, in
de federatie, in de
pers en een uitschake-
ling in de achtste finale als toetje.

Het zouden ellendige dagen worden in

Nogal wat waarnemers en analisten in Spanje
menen dat de nationale ploeg nu een gematigde
coach nodig heeft, genre Michel (de favoriete kan-
didaat van de vestiaire), Quique Sánchez Flores
of Martínez. Het is dan ook de vraag of Luis
Enrique de juiste man op de juiste plaats op het
juiste moment is. Het bestuur van FC Barcelona
had het bij het afscheid, in de zomer van 2017,
helemaal gehad met hem. Een temperament even
creatief als vervelend.

De eerste selectie van de bondscoach is al met-
een opzienbarend, middels een filmpje, opgeno-
men aan het tactische bord in zijn bureau, en
waarin de namen van Jordi Alba, Koke, en Lucas
Vázquez ontbreken. Een kleine revolutie.

Na het afhaken van Piqué en Iniesta draagt ‘La
Roja’ niet langer de stempel van Barcelona, alleen
de polyvalente Sergi Roberto en Busquets blijven
over. De nationale ploeg is nu veel meer beïnvloed
door het zestal van Real Madrid: Isco, Asensio,
Ceballos en de verdedigers Carvajal, Nacho en
Ramos. De snelheid van uitvoering bij Isco, Asensio
en Ceballos ligt lager dan in de hoogdagen van Xavi
en Iniesta. Luis Enrique, die bij Barcelona voort-
bouwde op de erfenis van Pep Guardiola, zal zich

daaraan moeten aanpassen. Net zoals
collectief druk zetten bij balverlies

de laatste jaren veel minder een
doctrine was in Real Madrid. 
Zal Luis Enrique zijn hoge -
snelheidsvoetbal wel kunnen ont-

wikkelen met deze kern? (SK)

Engeland - Spanje
vandaag om 20.45 uur

Kan Luis Enrique ‘La Roja’ een nieuwe identiteit geven?

de bondsgebouwen in Madrid. Er diende een
nieuwe sportief directeur aangesteld en een
nieuwe bondscoach, te midden van de vertwijfe-
ling en de intriges waar de onervaren bondsvoor-
zitter Luis Rubiales weinig vat op kreeg.

Gerard Piqué, David Silva en Andrés Iniesta
maakten inmiddels bekend dat zij hun interland-
carrière voor bekeken hielden. SOS Spanje.

Hautain
Aan de vooravond van de halve finale op het WK
tussen België en Frankrijk maakt de Madrileense
krant Marca de naam van de nieuwe bondscoach
bekend: ex-Barça-trainer Luis Enrique – en niet
Roberto Martínez, die nooit officieel is benaderd,
ondanks de geruchtenstroom.

Luis Enrique is 48 en een karaktertje. Hij heeft
ook gesprekken gevoerd met de eigenaars van
Arsenal om Arsène Wenger op te volgen in
Londen. De clubleiders waren naar verluidt even-
wel geschrokken van de egocentrische, hautaine
houding van Enrique aan de onderhandelings -
tafel.

‘Aanzetten tot
geweld’: celstraf
voor Vranjes

SOS Spanje
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