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De Erste Halbzeit,
das was nicht zo goed

BENITO RAMAN VERTELT IN ZIJN GENTS-DUITS OVER DE WEDSTRIJD TEGEN UNION BERLIJN, BIJ SCHALKE 04-TV
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Toernooiploeg

én keer ging Peter Vandenbempt za-
terdag in de fout bij het becommen-
tariëren van de meest vreemde
loting in de geschiedenis. Nou ja
fout, het was meer een korte aarze-
ling in de volgorde van de wedstrij-
den van de Belgen op het
aanstaande Europees kampioen-
schap voetbal.

Soms leek het erop dat Peter nog
voor Gullit, Casillas en alle andere sterren hun
balletje hadden open gekregen – vooral Gullit
had wat last – wist wat er uit het balletje zou
komen, in welke groep het desbetreffende
land moest worden ingedeeld en wanneer dat
land ook nog eens tegen de andere landen uit
de groep moest voetballen. Hij had duidelijk
gestudeerd op de lotingsprocedure.

Ik heb inmiddels begrepen: een hele week
lang. Geen mens behalve de secretaris-gene-
raal ad interim van de UEFA die wellicht beter
wist hoe die loting moest
gaan, zou gaan en uiteindelijk
ook ging, behalve Peter Van-
denbempt (en ongetwijfeld
met hem nog enkele andere
commentatoren, maar die
heb ik niet gehoord). Van de
week kwam het nieuws dat de
helft van de Vlamingen geen
werkbaar werk heeft. Een lo-
ting uitvlooien die geen loting
is, moet hoog staan in de lijst
met onwerkbaar werk.

Wij wisten al dat er niet in
Brussel zou worden gevoet-
bald en dat zout zullen we tot
en met 12 juli nog honderden
keren met veel plezier in de
wonde strooien. Wij wisten
ook al dat de Rode Duivels in
Sint-Petersburg tegen de Rus-
sen moesten, in Kopenhagen
tegen de Denen, maar wat we
nog niet wisten: wat is het derde land tegen
wie ook in Sint-Petersburg wordt gevoetbald?
Dat kon – ik snap het nog steeds niet – alleen
maar Wales of Finland zijn.

Het werd Finland. Behalve dat het niét
Wales werd, gaf dat geen aanleiding tot vreug-
deuitingen. Meteen werd gewezen op het feit
dat we nooit winnen van Finland, dat Finland
ook nog eens niet ver van Sint-Petersburg ligt
en dat de Finnen wellicht massaal de over-
steek zullen maken voor de wedstrijd tegen
de Belgen. Een beetje zoals de IJslanders op
het EK van 2016.

Dat is misschien iets te simpel gerede-
neerd: u moet weten dat de Finnen schrik
hebben van de Russen (hun kolonisator tot
honderd jaar geleden) en met de grote beer-
buur eigenlijk het liefst helemaal niets te
maken hebben. Het grensgebied – water,
heide, bossen en veel muggen – is een soort
niemandsland met aan beide zijden van de

grens te veel militaire activiteit.
Wales, dat was pas een drama geweest. Die

zijn amper met een goede drie miljoen waar-
onder drie voetballers die naam waardig,
maar ze klopten België wel in de kwartfinale
op die memorabele avond in Villeneuve d’Asq
op 70 kilometer van mijn huis-tuin-terras
waardoor ik anderhalf uur na de wedstrijd
met een gin tonic naar de sterren in mijn tuin
zat te kijken.

Wales was een toernooiploeg, onverzette-
lijk tegen elke tegenstander, en zo hebben de
Rode Duivels hun tegenstanders niet graag.
Intrinsiek behoren de Belgen tot de beste lan-
den van Europa, samen met – dat vergeten we
soms – Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en
Engeland. Wellicht is dit het sterkst bezette
Europees Kampioenschap voetbal ooit. Het
zal er op aan komen om deze goedweer-ploeg
op het juiste moment, in de juiste vorm en
vooral met de ingesteldheid van een toernooi-

ploeg in het veld te krijgen.
Niet vergeten dat België in

Rusland op het WK door het
oog van de dunst mogelijke
naald is gekropen, vooral dan
tegen Japan. Iedereen heeft
de mond vol van die fenome-
nale countergoal, excuus om-
schakelingsdoelpunt,
Courtois-De Bruyne-Meunier-
Lukaku-Chadli. Terecht, maar
als Kawashima geen vliegen-
vanger maar een echte doel-
man was geweest, valt die
kopbal van Jan Vertonghen
nooit binnen en is België na
de achtste finale naar huis.

Het geluk viel toen letterlijk
uit de lucht. In normale toer-
nooien moet je geluk afdwin-
gen en dat vergt een heel
andere ingesteldheid dan in
een competitie. Laat alle na-

tionale ploegen met een uit- en een thuiswed-
strijd tegen elkaar spelen, geen twijfel
mogelijk: België wint of eindigt heel hoog.
Een eindtoernooi met rechtstreekse uitscha-
keling is een totaal ander verhaal: meer een
mindgame dan tactiek, techniek of wat dan
ook.

De Rode Duivels hebben vooralsnog niet de
onverzettelijkheid van een toernooiploeg die
slim en berekend maar te allen prijze voor de
winst gaat. Die in elke wedstrijd twee spelers
ziet opstaan die dingen doen waarvan nie-
mand vermoedde dat ze dat in zich hadden.
Rusland met 7-1 geklopt in de kwalificaties?
Wil niets zeggen. Denemarken zonder veel ta-
lent? Telt niet. Eerste op de FIFA-ranking? Wil
niets zeggen. Straks op 13 juni in Sint-Peters-
burg tegen Rusland beginnen we zoals alle an-
dere landen op nul. Het talent is er. Aan de
bondscoach om hen onverzettelijkheid aan te
praten.

Onze bondscoach Martínez (r.) in het gezelschap van zijn collega’s Hareide (Denemarken),
Kanerva (Finland) en Tsjertsjesov (Rusland), die ook in groep B zullen aantreden. © BELGA
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Goed gevoel volledig weg bij
Genk na uppercut tegen STVV

Play-off 1 is verder weg dan
ooit voor Genk. Het posi-
tieve gevoel na het debuut
van Wolf op Moeskroen
ook. Te weinig kwaliteit en
een gebrek aan mentaliteit.
En dat uitgerekend in de
Limburgse derby.

Het begon nochtans goed voor
Genk. Nieuwkomers Hagi en
Bongonda voetbalden fris en
gretig. De 1-0 van Samatta was
logisch en verdiend. Maar toen
sloeg de motor af. “We waren
gestart zoals we dat wilden”, zei
Hannes Wolf. “Agressief, met
veel drang naar voren en met
een vroeg doelpunt. Daarna
was alles weg.”

Racing Genk voetbalde als
een ploeg op de dool. Het had
balbezit, maar wie precies wat
moest doen of waar moest lo-
pen, was voor niemand duide-
lijk. Daarenboven was het ge-
brek aan kwaliteit schrijnend,
met Jakub Piotrowski als pijn-
lijke exponent. De Pool, die
mee voor de aanvoer moest
zorgen, was een drama. 

Het hielp natuurlijk niet dat
Gaëtan Coucke weer eens in de
fout ging bij de Truiense voor-
sprong. 

TEGENSLAG
“Dit is onaanvaardbaar”, zei
Sander Berge. “Buiten goed ver-
dedigen heeft STVV niet veel
gedaan. Ze zijn vier keer in onze
box geweest en ze scoorden

bijna drie goals. De basis zit niet
goed, de kleine dingen gaan
verkeerd. De passes, de duels.
Zelfs duels waarin we acht op
de tien keer als winnaar uit ko-
men, gaan op dit moment ver-
loren. We verliezen wedstrijden
omdat we het niet kunnen op-
brengen de kleine dingen doen.
Lopen, vechten, mentaliteit, 
inzet, alles moet beter.” 

Genk zit in een fase waarin
het ook allemaal tegenzit. Bal-
len die vorig jaar net wel aan

de goede kant van de paal vie-
len, gaan er nu naast. Maar ge-
luk dwing je af, de vraag is hoe
Genk uit dit dal kan klauteren. 

Play-off 1 is verder af dan
ooit. Genk staat op de 
negende plaats, op zeven pun-
ten van plek zes. En als bonds-
procureur Kris Wagner morgen
zijn zin krijgt, verliest de lands-
kampioen ook nog eens twee
punten als straf voor de onge-
regeldheden in de vorige derby.
In dat geval staat Genk plotse-
ling twaalfde.

“We mogen de moed niet
verliezen”, zei Ianis Hagi, die
de geboden kans ondanks een
assist niet greep. “We zijn profs,
je weet deze momenten erbij
horen. Nu moeten we onze
mentale sterkte tonen.” (KDZ)

Racing Genk
voetbalde 

als een ploeg 
op de dool

Gent laat halve
ploeg rusten 
en wint vlotjes

De Europese inspanningen be-
letten AA Gent niet om ook in
de competitie zijn opmars ver-
der te zetten. Ondanks heel wat
wissels namen de Buffalo’s de
maat van Kortrijk, dat naar on-
der moet blijven kijken. De
coach van de Buffalo’s liet met
Lustig, Mohammadi, Owusu,
David en Jaremtsjoek de helft
van het elftal dat zich in Frank-
rijk kwalificeerde aan de kant.
De vervangers bewezen dat
Gent goed gestoffeerd is in de
breedte, want in niets viel in
te zien dat er gewisseld werd.
Met de zege in Kortrijk maakt
Gent komaf met de kwalijke uit-
reputatie waarvan het in het be-
gin van het seizoen blijk gaf. (RN)

Uitgefloten Rouches 
winnen in blessuretijd
Standard maakt het zichzelf
graag moeilijk, nu ook tegen
rode lantaarn Cercle Brugge. De
verketterde Avenatti zorgde
voor de verlossing in het abso-
lute slot. Geen ereronde na de
wedstrijd op Sclessin, omdat
het publiek de spelers uitfloot.

Arnaud Bodart in de mixed
zone: “Het is hun recht om on-
tevreden te zijn. Alleen deden
ze dat ook toen we 2-1 maakten.
Dat is toch wat delicaat. Ik vind
het jammer en ik begreep het
ook niet goed.”

Michel Preud’homme tijdens
zijn persconferentie: “Ik vond
de reactie van het publiek niet
goed. Zeker niet na onze sterke
eerste helft. Dit verdienden we

niet. We bouwen hier iets op,
we zijn geëvolueerd en we
staan tweede in de competitie.
Ach, ik hoorde ook veel steun.”

De wedstrijd had al aan de
rust gespeeld kunnen zijn. Stan-
dard kwam na een halfuur op
voorsprong. Nadien misten ze
echter kans na kans. In de
tweede helft kreeg Standard het
steeds moeilijker. Bodart hield
lang stand, maar was kansloos
op een halve omhaal van Omolo.

Foster mikte nog op de paal,
Peeters en Saadi op Bodart. Be-
ven op Sclessin. Tot Vanheus-
den op wandel ging in blessu-
retijd. Een laatste inspanning.
Via Amallah kwam de bal bij
Avenatti, die tikte binnen. (FDZ)

Ally Samatta in duel met Samy Mmaee. Racing Genk slaagde er
alweer niet in een vuist te maken. © BELGA

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

ANTWERP 1-0 KV MECHELEN
75’ Mirallas 1-0

CLUB BRUGGE 1-0 MOESKROEN
18’ Vanaken 1-0

ZULTE WAREGEM 1-0 EUPEN
23’ Bruno 1-0

CHARLEROI 2-0 W.-BEVEREN
27’ Rezaei 1-0, 39’ Rezaei 2-0

RACING GENK 1-2 STVV
9’ Samatta 1-0, 17’ Boli 1-1, 40’ Suzuki 1-2

KV OOSTENDE 3-2 ANDERLECHT
6’ Akpala 1-0, 32’ Jonckheere 2-0, 81’ Hjulsager 3-0, 
84’ Chadli 3-1, 91’ Doku 3-2

STANDARD 2-1 CERCLE BRUGGE
28’ Amallah 1-0, 75’ Omolo 1-1, 92’ Avenatti 2-1

KV KORTRIJK 0-2 AA GENT
14’ Bezus 0-1, 62’ Odjidja (p) 0-2

1. Club Brugge 16 12 1 3 36-6 39

2. Standard 17 10 4 3 33-17 33

3. AA Gent 17 9 3 5 35-20 32

4. Charleroi 16 9 3 4 26-16 31

5. Antwerp 17 9 4 4 33-24 31

6. Zulte Waregem 17 8 5 4 26-19 28

7. KV Mechelen 17 8 6 3 27-26 27

8. Moeskroen 17 5 5 7 23-22 22

9. Racing Genk 16 6 7 3 21-22 21

10. STVV 16 6 7 3 16-26 21

11. Anderlecht 17 5 6 6 21-21 21

12. Eupen 17 4 9 4 14-29 16

13. KV Kortrijk 17 4 10 3 23-30 15

14. KV Oostende 17 4 10 3 20-33 15

15. Waasland-Beveren 17 2 10 5 14-33 11

16. Cercle Brugge 17 2 13 2 15-39 8

Belgisch voetbal

STVV 2

Racing Genk 1


