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Banvloek

aar wat ik meen te moeten begrij-
pen, maar niet begrijp en eigenlijk
ook niet wil begrijpen omdat er be-
langrijkere dingen in het leven zijn
dan een lotingsprocedure, spelen de
Rode Duivels volgend jaar zeker één
en misschien wel twee wedstrijden
in Sint-Petersburg. Voor wie het
voetbal niet echt volgt: onder meer
daar wordt een deel van de wedstrij-

den gespeeld van het Europees Kampioen-
schap dat u door de maag zal gesplitst worden
als EURO 2020.

Er wordt gespeeld in twaalf steden van 12 juni
tot 12 juli maar wel met 24 ploegen. Ze hadden
dat ook tot twaalf kunnen beperken, dat was pas
logisch geweest. Nu al zijn te veel onzinnige wed-
strijden gespeeld door voetballers die te veel be-
langrijke duels moeten spelen en dan moeten ze
straks aan het eind van een altijd loodzwaar sei-
zoen weer tegen Janneke en Mieke alvorens voor
de prijzen te spelen.

Zoals bekend wordt er niet
in Brussel gevoetbald. Het toer-
nooi is een beetje een eerbe-
toon aan Europa, dus ook de
Europese Unie, maar de Euro-
pese hoofdstad is er niet in ge-
slaagd een Euro-waardig
stadion op te leveren.

Maar goed, Sint-Petersburg
wordt het, Sint-Petersburg zal
het zijn. White Nights noemen
ze de week rond 21 juni daar,
althans toen ik er voor het
eerst belandde in 1994 voor de
toenmalige Goodwill Games.
Nike had het plein voor het
Winterpaleis geclaimd door
middel van een gigantische
truck die over land was komen
aanrijden en onderweg door
de plaatselijke maffia werd be-
schermd. In de haven lag een
mooi cruiseschip en daar kon je heerlijk Mexi-
caans eten. Alleen om 1u ’s nachts ging de zon
heel even onder.

Wat herinner ik mij nog van die periode?
Sobtsjak was toen burgemeester, Poetin zijn
adjoint. We werden van het pershotel – Hotel
Astoria waar Louise Bryant en John Reed zou-
den hebben gelogeerd toen ze betrokken raak-
ten in de Oktober-revolutie (zie de film Reds) –
naar het Marinsky-theater gebracht met een
bus, geëscorteerd door gewapende politie. De
terugweg liepen we, want de bus was gewoon
het plein rond gereden en was gestopt voor
een gebouw 200 meter verder, dat was het be-
faamde theater. Ach, de Goodwill Games, de
voorlaatste editie was dat van het speelgoed
van Ted Turner, ze worden een mooi hoofd-
stuk in mijn memoires.

Voor de Rode Duivels was Sint-Petersburg

zowel de hel als al een paar keer de hemel,
zoals vorig jaar om plaats drie tegen Engeland
op de World Cup. Een halve week eerder
waren ze in Sint-Petersburg onmondig ge-
maakt door de Fransen die zelf ook onmondig
waren, maar meer geslepen. De 0-1 van toen
en vooral de manier waarop de ene na de an-
dere bepalende speler van de Belgen het liet
afweten, dat moet de bondscoach nog steeds
zorgen baren.

Dat wonderbaarlijke team – de gouden gene-
ratie die nu al meer dan een jaar eerste staat
op de FIFA-ranking en daar nog wel een tijdje
geparkeerd blijft – heeft in al die tijd nog één
zo’n wedstrijd gespeeld waarin de uitslag alles-
bepalend was. Dat was 18 november 2018, in
Luzern, tegen Zwitserland voor een plaats in
de finale ronde van de Nations Cup. Weet u het
nog? 0-2 voor en dan met 5-2 de boot ingaan?

Als de Rode Duivels één probleem hebben in
de aanloop naar Euro 2020, dan wel dat ze te

weinig wedstrijden van belang
hebben gespeeld. Er wordt nu
gepalaverd over het inpassen
van oefenwedstrijden tegen
sterke tegenstanders, maar ook
daar schiet je niks mee op.

Hetzelfde geldt voor dat uit-
stekend rapport, die dertig op
dertig die dinsdagavond tegen
Cyprus ongetwijfeld zal leiden
tot euforie. Dat wordt nu voor-
gesteld als een wereldpresta-
tie, maar zo uitzonderlijk is dat
niet. En het is nog minder een
garantie op een goed eindtoer-
nooi. Tsjechië haalde 30 op 30
voor Euro 2000 en ging er uit
in een groep met Nederland en
Frankrijk. Frankrijk verloor
geen enkel punt voor Euro
2004 en werd in de achtste fi-
nale uitgeschakeld door Grie-
kenland. Eind 2007 was er

niemand met het maximum van de punten.
In 2011 eindigde Duitsland met 30 op 30 en

schopte het tot de halve finale op het EK van
2012. Engeland verloor geen enkel punt in de
aanloop naar het eindtoernooi van 2016 en
Oostenrijk amper twee. Resultaat: Engeland
ging er in de achtste finale tegen IJsland uit en
Oostenrijk werd laatste in zijn groep.

Als de traditie zich doorzet dat teams die
aan hun kwalificatie een eitje hadden er op
hun eindtoernooi weinig van bakken, zijn de
voortekenen niet echt gunstig. Erger nog: we
moeten ons zorgen maken. De nummer 1 van
de ranking die een toernooi wint, ook dat is
een slecht voorteken: van de dertien EK’s en
WK’s die sinds de start van de FIFA-ranking
zijn georganiseerd, heeft alleen Spanje die ban-
vloek kunnen doorbreken met winst op het
WK van 2010 en EK van 2012.

De Belgen kennen het stadion van Sint-Petersburg goed. Op het WK 2018 verloren ze daar hun
halve finale tegen Frankrijk nadat Samuel Umtiti het enige doelpunt maakte. © AFP

Als de traditie
zich doorzet
dat teams die
zich makkelijk
kwalificeren, 
er op hun
eindtoernooi
weinig van
bakken, zijn de
voortekenen
niet gunstig
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‘Ik ben het zat. Wat gaan we 
hieraan doen nu het EK 
voor de deur staat?’

NEDERLANDSE VOETBALINTERNATIONAL MEMPHIS DEPAY NA RACISME-INCIDENT, OP TWITTER

Romelu Lukaku aast nog op 
record van Nico Claesen
De Rode Duivels hebben
hun schaapjes op het droge.
De groepswinst is een feit
na zaterdag. Rest alleen nog
die 30 op 30 vol te maken
tegen Cyprus. Ook Romelu
Lukaku kan nog op record-
jacht.

Zijn 52ste interlandgoal van za-
terdag in Sint-Petersburg was
zijn zevende van deze kwalifi-
catiecampagne. Daarmee eve-
naart hij Nico Claesen. Die to-
taliseerde in 1988 evenveel
doelpunten voor de Rode Dui-
vels, maar de Belgen mochten
niet naar het eindtoernooi in
Denemarken.

Claesen was tot zaterdag-
avond met die zeven treffers al-
leen recordhouder in een EK-
kwalificatiecampagne voor de
Belgen. Hij krijgt nu het gezel-
schap van Lukaku, maar dat
duurt dus mogelijk maar 72
uur. Dinsdagavond krijgt de
man in vorm van Inter nog 90
minuten de tijd om het record
van Claesen definitief af te snoe-
pen.

Ook op de Europese ladder
kan Lukaku nog wat opklim-
men. Daar voeren de Noord-Ier
David Healy (2008) en de Pool
Robert Lewandowski (2016) de
alltime topscorerslijst aan met
13 stuks. Ook Davor Suker
(1996), Huntelaar (2012) en
Kane (2020) inhalen lijkt een
onbegonnen zaak voor Lukaku. 

Zij strandden op 12 goals
voor hun land. Verder staan on-
der meer Cristiano Ronaldo (11),
Zlatan Ibrahimovic (11), Hristo
Stoichkov (10) en Jean-Pierre
Papin (9) in het lijstje met top-

schutters aller tijden voor hun
land in een EK-kwalificatiecam-
pagne. Bij Duitsland delen
Klinsmann, Müller en Klose de
eer met 9 goals. Lukaku kan
zich dus in mooi gezelschap hij-
sen als hij er dinsdag nog een
paar bij doet. 

Lukaku vierde zijn doelpunt
trouwens op een opvallende
manier. In Italië droeg hij al

eens een doelpunt op aan Ro-
meo, zijn zoon van bijna één.
Nu kwam hij ook de Vlaamse
huiskamers binnen: “Romeo, je
papa houdt van jou.” Praten
over zijn zoontje doet hij met
mondjesmaat, maar de bood-
schap in de camera na zijn
52ste voor de Rode Duivels loog
er niet om. 

Het duimpje waarmee hij al
bijna een jaar viert, heeft een
betekenis. Nu de kleine Rom
papa op televisie herkent en
duimpjes in de lucht steekt, nog
dat beetje meer. “Ik zag een vi-
deo van mijn zoontje, terwijl hij
naar het voetbal aan het kijken
was”, vertelde Lukaku. “Toen er
op mij werd ingezoomd, wees
hij naar mij op het scherm. Hij
herkende mij.” (SJH/KTH)

Morgen krijgt 
de man in vorm
van Inter nog 

negentig minuten
om het record van
Claesen definitief
af te snoepen

Rode Duivels 
op weg naar 
30 op 30

De vlotte driepunter van zater-
dag in Sint-Petersburg brengt
het rapport van de Rode Duivels
op 27 op 27. Een perfect par-
cours reden de Duivels nog
nooit op weg naar een EK of
WK. In de aanloop naar de 
wereldbeker in Rusland lieten
de Belgen thuis tegen Grieken-
land twee punten liggen en
strandde het schip bij een 28 op
30. Morgenavond krijgen ze
tegen Cyprus de kans om wel
voor de perfectie te gaan. 
België zou het zevende land zijn
dat dat klaarspeelt, na Frankrijk,
Tsjechië, Spanje, Nederland,
Duitsland en Engeland. Italië kan
zich ook nog bij dat rijtje voe-
gen. (SJH)

Jonge Belgen stunten 
met zege tegen Duitsland
De Belgische beloften zijn met
2-3 gaan winnen op het veld
van vice-Europees kampioen
Duitsland. Dankzij de overwin-
ning blazen de jonge Belgen
hun EK-kwalificatiecampagne
nieuw leven in. De beloften be-
gonnen met één op zes tegen
Wales en Moldavië, maar gaan
na de overwinning wel aan de
leiding in groep 9.

Zinho Vanheusden en Loïs
Openda eisten allebei een
hoofdrol op tegen de jonge
Mannschaft. Vanheusden
opende de score voor België
iets voor het halfuur, en even
later kreeg hij de gelegenheid
om de score te verdubbelen,
maar hij trapte een strafschop

naast. Geen 0-2, maar wel 1-1,
want Schlotterbeck bracht
Duitsland op gelijke hoogte.

De Belgen kregen waar ze
recht op handen bij de rust: een
voorsprong. Openda duwde
een voorzet van Bataille knap
in doel. Openda kroonde zich
tot man van de match door zijn
constante dreiging en twee
doelpunten. Twintig minuten
voor tijd snelde hij de Duitse
defensie voorbij en legde hij de
1-3 in de verste hoek. Ragnar
Ache zorgde nog voor de 2-3.

De Belgen zijn nog lang niet
gekwalificeerd. Enkel de negen
groepswinnaars en de twee 
beste tweedes zijn rechtstreeks
geplaatst voor het EK. (KDZ)

Lukaku viert zijn goal door op zijn duim te zuigen. Voor het
eerst verwijst hij voor de Belgische fans naar zijn zoon. © BELGA

De bondscoach wuift het
idee om tegen een sterke
tegenstander te oefenen
weg. En daar heeft hij een
goede reden voor.

Nog eens: Roberto Martínez is
niét op zoek naar een basis-
ploeg. De bondscoach zoekt op
het veld naar de beste ‘koppel-
tjes’ voor afzonderlijke wed-
strijdomstandigheden.

“Ik wist dat Rusland voluit
zijn kans zou gaan. Ik wou hen
pijn doen op de counter. En
dan is Kevin de perfecte speler
om die omschakeling op gang
te trekken.” Het was de uitleg
van Martínez waarom hij in
Sint-Petersburg De Bruyne

Martínez speelt liever verstoppertje,
zelfs voor eigen spelers

naast Witsel had geposteerd en
niet Youri Tielemans.

De bondscoach is van oor-
deel dat spelen met dezelfde elf
tegen Spanje als tegen Frankrijk
getuigt van naïviteit, als het al
niet ‘domheid’ is. Martínez
snapt daarom niet waarom ie-
dereen voor het EK wil sparren
tegen pakweg datzelfde Spanje
of Frankrijk. Het is toch al te
gek om vooraf je geheimen prijs
te geven, is zijn redenering.

Niets is wat het lijkt. En dat
hou je best zo, bedenkt Roberto
Martínez. De bondscoach is be-
reid om tot het EK zijn beste
pokerface op te zetten. Hij heeft
geen zin om zijn troeven nu al
op tafel te gooien. (SK)

De bondscoach
heeft geen zin om
zijn troeven nu al
op tafel te gooien


