
Ons panel   

28zeno.

Sport. 
Emilio Ferrera, Frank Raes,Franky Van der Elst en Jan Boskamp over het EK en de Rode Duivels  

‘Zal België 
niet te
veel 
moeten
scoren?’  
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EMILIO FERRERA:
de trainer pur sang in onze
raad der wijzen.

FRANKY VAN DER ELST: Belgisch
ex-international draait shifts onder de
VRT-toren in het zomersportdorp. 

FRANK RAES: geeft geen tv-
commentaar meer, maar zal wel 
in de omkadering van het EK 
zijn opwachting  maken. 

JAN BOSKAMP: Nederlands ex-
speler, ex-trainer en analist die u af en
toe op de VRT zult zien verschijnen.

29 zaterdag 05/06/2021

Waarom winnen de Rode Duivels nu wél de
hoofdprijs? Wat zijn de valkuilen? We leggen vier
voetbalwijzen vier stellingen voor over het EK 
dat volgende week begint. ‘Die eerste plaats 
op de FIFA-ranglijst zegt niet zo veel.’
HANS VANDEWEGHE

028_GPV1QU_20210605_DMO11_00.qxp EK.qxp_Opmaak 1  03/06/21  22:29  Page 29



Het EK is moeilijker 
dan het WK   
Jan Boskamp: “Je moet er onmid-
dellijk staan. Een EK is hoogstaander
qua voetbal. Een WK, dat is een EK
met Argentinië en Brazilië als grote
voetballanden erbij en nog ergens
een Zuid- of Midden-Amerikaans
land dat ons in het begin verrast. Tel
daarbij nog een Afrikaans land dat
naar goede gewoonte indruk maakt
in de groepsfase maar dan tactisch
jammerlijk faalt in de knock-out-
fase.”
Frank Raes: “Het EK en het WK zijn
in hetzelfde bedje ziek. Op den duur
mag iedereen meedoen in de eerste
ronde en een beetje voetballand gaat
door. Kwalificaties inbegrepen zal
België voor dit EK dertien wedstrij-
den hebben gespeeld vooraleer ze
een grote tegenstander in een knock-
outwedstrijd tegenkomen.”
Franky Van der Elst: “Ik heb nooit
de kans gehad om een EK te spelen,
maar blijkbaar was het in mijn tijd
al moeilijker om ons te kwalificeren
voor een Europese eindronde dan
voor een World Cup. Dat zegt toch
wel iets. Sowieso zijn er geen onbe-
kende landen op een EK. Iedereen
kent iedereen; zelfs van de zwakke
en sterke punten van de Finnen zal
een mooie videocompilatie worden
gemaakt.”
Emilio Ferrera: “Interlandvoetbal
staat een trapje lager dan clubvoet-
bal. De reden is eenvoudig: je hebt
als trainer weinig tijd om met de spe-
lers te werken, dus is het voetbal tus-
sen twee landen minder complex
dan tussen twee clubs. Het niveau
van een Champions Leaguefinale
haal je nooit in een EK-finale. Op een
EK zijn de spelers op papier indivi-
dueel de allerbesten, maar de ploe-
gen zijn dat niet.”
Van der Elst: “Roberto Martínez
heeft nu wel al een hele tijd met deze
groep kunnen werken, dus ze weten
wat hij wil en hoe hij het ziet. An-
derzijds klopt het wel dat je bij de
nationale ploeg de spelers niet moet
overladen met tactiek, want daar ko-
men ze niet voor. Op het laatste WK
was een tactische ingreep van Mar-

De Rode Duivels 
worden overschat
Boskamp: “Ik vind dat België een
heel goed elftal heeft en het is een
terechte ambitie om dat toernooi te
willen winnen. Of het lukt, dat weet
je niet, maar je legt alvast een beetje
druk bij jezelf en je verstopt je niet.
Nu ben ik als Nederlander wel iets
gewend natuurlijk: wij worden, als
we er bij zijn tenminste, elke twee
jaar wel Europees of wereldkampi-
oen en dat lukt vaker niet dan wel.
Vier finales hebben we gespeeld en
één gewonnen, in 1988 (het EK, red.).”
Ferrera: “België staat nummer 1 op

de FIFA-ranking, maar hebben ze
ooit officieel tegen Spanje gespeeld?
Neen. Tegen Duitsland? Ook niet.
Wel tegen Argentinië in 2014 en ver-
loren, en tegen Frankrijk in 2018 en
ook verloren. Brazilië is de enige top-
ploeg in de wereld waarvan ze heb-
ben gewonnen. Het is natuurlijk hun
verdienste dat ze alleen maar zwakke
landen op hun bord krijgen in de
kwalificatie, maar daarom is het goed
om het een en ander af te wegen. Die
eerste plaats zegt niet veel.”
Raes: “Dat is ons groot probleem.

‘EDEN HAZARD IS EEN
GOED VOOR BEELD
VOOR DE JEUGD.
HOE JE HET NÍÉT

MOET AAN PAKKEN,
BEDOEL IK’

EMILIO FERRERA   

tínez wel bepalend in de winst tegen
Brazilië. Lukaku uit het centrum
weghalen en op rechts laten lopen,
was een goede vondst.”
Ferrera: “Dat was de referentiewed-
strijd voor de Belgen en Martínez,
en dat tactisch plan heeft tot in de
perfectie gewerkt. Alleen hadden ze
eerst een mirakel nodig tegen Japan
om daar te raken. Tactisch kun je
België eenvoudig samenvatten: ze
willen controle over de wedstrijd.
Dat zit in het DNA van de Belgische
nationale ploeg en je moet dat niet
willen veranderen.”
Raes: “De wedstrijden tegen Brazilië
en Frankrijk waren de laatste wed-
strijden van de Rode Duivels tegen
grote voetballanden. Dat is inmid-
dels drie jaar geleden. Hoe goed zijn
we nu? Dat weten we niet. Die eerste
ronde overleven we natuurlijk, met
ook de vier beste derdes die door-
gaan in poules van vier.”    
Van der Elst: “We spelen alleen
maar uitwedstrijden. Die eerste
ronde overleef je normaal, maar de
eerste wedstrijd meteen in Rusland
tegen Rusland en daarna tegen De-
nemarken in Kopenhagen: begin er
maar aan. Het is natuurlijk vreselijk
dat dit EK over heel Europa wordt
gespeeld maar niet in Brussel omdat
daar geen stadion staat.”
Boskamp: “Dat stadion in Brussel
dat er maar niet kwam: niet te be-
grijpen. Daardoor moet je nu alles
buitenshuis spelen. Elk land dat
thuis tegen België speelt, zal willen
tonen dat ze kunnen voetballen. Op
zich niet zo erg, maar al die vlieg-
tuigreizen, dat hakt er wel in.”   

STELLING 1

STELLING 2

Yannick Carrasco en
Roberto Martínez tijdens

de wedstrijd tegen
Griekenland donderdag.

©
 B

E
LG

A

028_GPV1QU_20210605_DMO11_00.qxp EK.qxp_Opmaak 1  03/06/21  22:21  Page 30



31 zaterdag 05/06/2021

Buiten onze wil om en door het sys-
teem zijn wij de kampioen van de ge-
wone wedstrijden. Die winnen we al-
tijd en zo zijn we nummer 1
geworden. Of dat ons favoriet maakt?
Ik zou toch maar oppassen. Hoewel
men van ons, de media, verwacht
dat we meegaan in de euforie bij dat
soort toernooien, moeten we kritisch
zijn. Ook voor dat laatste WK. Tegen
Brazilië scoort Kompany, maar even
daarvoor vallen er twee ongeveer
identieke goals van de Brazilianen
net niet. Over de Fransen in de halve
finale zeggen we dan dat ze negatief
voetbalden, maar zij kregen negen
kansen en wij anderhalve.”
Van der Elst: “Die selectie van Mar-
tínez zegt veel: hij wil nog eens alles
uit deze generatie persen. Wel Nacer

Chadli meenemen en niet Charles De
Ketelaere, beste man in de play-offs,
dat begrijp ik niet. Voorts hebben we
wel een hele aardige ploeg, maar een
aantal spelers zijn over hun top. De
leider is Kevin De Bruyne, door de
Belgische media als beste midden-
velder ter wereld beschouwd. Hij is
alvast de beste van de hele ploeg en
als hij niet de allerbeste is van de hele
wereld, dan komt hij in topvorm toch
aardig in de buurt.”
Ferrera: “België is het typevoor-
beeld van een strategisch team. De
sterkte van dat soort ploegen is dat
ze kunnen winnen zonder goed te
spelen en dat ze een spits hebben –
wij met Lukaku – die kan scoren zon-
der dat hij in de match zit. Spanje
heeft dat niet, die moeten goed spe-

Raes: “Raymond Goethals en Guy
Thys hebben het ook niet slecht ge-
daan en met spelers die niet in het
buitenland speelden. Thys werd
tweede op het EK in 1980 en haalde
de halve finale op de World Cup in
1986. Die heeft ons uit de voetbalmid-
deleeuwen gehaald.”
Van der Elst: “Guy Thys ligt in balans.
Hij heeft op het WK in 1986 in Mexico
ook iets laten zien door jonge gasten
als Stéphane Demol en Patrick Ver-
voort of een Danny Veyt in de ploeg
te droppen. Oké, we hebben ook ge-
luk gehad, zoals in de wedstrijd tegen
de USSR toen we er een helft niet aan
te pas kwamen, maar geluk heb je no-
dig in een toernooi.
“Onze ploeg, weer met Thys, was nóg
sterker in 1990 in Italië, maar toen
hadden we dat geluk niet. Eén mo-
ment van onachtzaamheid tegen En-
geland, met David Platt die scoort in
de verlengingen. Dat was een hele
goede wedstrijd van ons, niet te ver-
gelijken met de halve finale die Martí-
nez verloor van Frankrijk op het laat-
ste WK in Rusland. Toen was België
gewoon kansloos, wat ze ook zeggen
van de Fransen. Die wilden zogezegd
niet voetballen. We wisten dat het

geen avontuurlijke ploeg was en toch
zijn we erin gelopen. De Belgen kre-
gen na dat doelpunt de bal maar heb-
ben geen halve kans gecreëerd. Heeft
Martínez daar tactische fouten ge-
maakt? Dat nu ook weer niet.”
Raes: “Mij heeft hij in die tweede helft
wel ontgoocheld. Je zag dat hij het niet
meer wist. En dan Fellaini eruit halen
terwijl je moet gaan beuken.”
Boskamp: “Er is niks van blijven han-
gen. Martínez is een hele slimme man.
Hij straalt zoveel rust uit. Nooit zie je
hem dollen, altijd is hij aan het na-
denken, alsof hij continu wikt en
weegt. Hij gaat ook nooit de confron-
tatie aan met de spelers.”
Ferrera: “Spaans is ons beider moe-
dertaal, maar ik heb hem nooit ont-

moet. Zijn grootste prestatie is dat hij
als buitenlander in een ploeg met veel
talent en veel verwachtingen nooit in
vraag is gesteld. Zijn menselijke aan-
pak is cruciaal geweest om deze groep
mee te krijgen. Voor zijn voetbal ga ik
niet speciaal zitten, wat niet betekent
dat ik geen bewondering heb voor hoe
hij die vier jaar heeft volgemaakt.”
Van der Elst: “Hoe Roberto Martínez
deze groep met een aantal absolute
sterspelers heeft gemanaged, is knap.
Iedereen aandacht en speelminuten
geven, dat is niet zo simpel. Commu-
nicatief was hij niet altijd even duide-
lijk, maar dat waren zijn voorgangers
ook niet. Een grote verdienste van
Martínez is hoe hij zich het lot van het
Belgisch voetbal heeft aangetrokken.
In alle vergaderingen die ik als assis-
tent van KV Oostende destijds met
hem had, was hij oprecht geïnteres-
seerd, luisterde hij aandachtig en dat
was zeker geen pose. Voor een bui-
tenlander, een passant, chapeau. Van
mij mag hij nog blijven.”
Raes: “Zijn communicatie is top, dat
klopt, in die zin dat hij veel spreekt,
altijd aardig blijft, maar uiteindelijk
nooit het achterste van zijn tong laat
zien. Hoe hij Romelu Lukaku tevreden
houdt, met de terugkeer van Thierry
Henry en de vreemde selectie van zijn
broer Jordan op de reservenlijst. Of
zoals hij in heikele materies als #Me-
Too of BlackLivesMatter nooit in de
fout gaat. En dan speelt hij ook nog

eens de centrale figuur in de Devil-
marketingfilmpjes. Heel slim.”
Boskamp: “Ik denk dat hij na dit toer-
nooi vertrekt. Hij heeft alvast niet
doorgeselecteerd met het oog op de
toekomst. Als je die EK-selectie be-
kijkt: dat is nog één keer alles vragen
van zijn ouwe getrouwe kern waar-
mee hij derde is geworden op het WK.
Ik had toch verwacht dat hij sneller
zou hebben verjongd, met name in
die verdediging: Zinho Vanheusden
moet er zo snel mogelijk in. Jason De-
nayer zou ik ook opstellen. Zijn op-
volger mag straks al die oude jongens
van de gouden generatie afserveren.
Leuk hoor.” (bulderlach)
Raes: “Martínez beheerst meer as-
pecten van het bondscoach zijn dan
Marc Wilmots. Hij heeft netjes de 5-3-
2 of 5-4-1 geïnstalleerd en houdt de
druk goed af. Maar als Wilmots tijdens
het EK van 2016 niet de pech heeft
om tegen Wales Thomas Vermaelen
én Jan Vertonghen te moeten missen,
kloppen we Wales en wie weet waren
we dan Europees kampioen gewor-
den. Dan zou Wilmots nu minder ge-
basht worden.”
Ferrera: “Wilmots heeft België naar
de nummer 1-positie gebracht in de
landenranking. Oké, misschien was
hij voor de media niet de vlotste mens
om mee te werken, maar zoals hij is
afgemaakt, dat verdiende hij ook niet.
Neen, ik heb sympathie voor wat Marc
heeft gepresteerd.”

len om te winnen. Frankrijk is als
België: strategisch, maar nog uitge-
kookter. Ze hebben meer voetballers
die met een flits iets kunnen forceren
en geven minder weg, vandaar het
verlies tegen de Fransen drie jaar ge-
leden.”
Boskamp: “De verdediging is nu
weer het zorgenkind. In principe zijn
het allemaal hele slimme verdedi-
gers, Jantje Vertonghen en Toby Al-
derweireld en eventueel Thomas Ver-
maelen, maar speel je twintig meter
te hoog, dan kom je wel in de pro-
blemen. Ze zijn al wat ouder, minder
wendbaar en ze spelen niet alles
meer bij hun clubs.
“Eden Hazard is het allergrootste
vraagteken. Ik hoop dat hij helemaal
fit raakt, maar zo lang en zo vaak ge-

blesseerd, ik heb mijn twijfels. Hoe-
wel, in 1988 begon Marco van Basten
ook geblesseerd aan het toernooi.
Nederland verloor de eerste wed-
strijd tegen de USSR. Daarna kwam
Marco erin en hij scoorde tegen
Duitsland in de halve finale, en in de
finale – weer tegen de Russen –
maakte hij die wereldvolley.”
Ferrera: “Eden Hazard vind ik een
goed voorbeeld voor de jeugd. Hoe
je het níét moet aanpakken, bedoel
ik. Talent alleen volstaat niet meer.
Als je niet hard werkt en voor je vak
leeft, kom je in de problemen met
blessures en conditieverlies. Hoewel,
ik denk dat hij in de nationale ploeg
die hem graag ziet - liever dan ze hem
in Spanje zien - nog eens puur op re-
vanche en talent kan ontploffen.”

Roberto Martínez is 
onze beste bondscoach ooit

‘MARTÍNEZ KEEK NIET
NAAR DE TOEKOMST.
ZIJN OPVOLGER MAG

AL DIE OUDE
JONGENS

 AFSER VEREN. LEUK’

JAN BOSKAMP

STELLING 3
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We/ze worden (geen) 
Europees kampioen
Raes: “We worden Europees kam-
pioen omdat we nu wel Frankrijk
kloppen en omdat Lukaku en de an-
dere sterkhouders een dijk van een
toernooi spelen. Kunnen ze dat niet
opbrengen na een heel zwaar sei-
zoen, dan worden we geen Europees
kampioen.”
Van der Elst: “We kúnnen Euro-
pees kampioen worden, maar ik ga
er geen geld op inzetten. Ons mo-
ment was niet drie jaar geleden in
Rusland, maar op het EK van 2016.
We hebben daar pech gehad met
verdedigers die uitvielen, helemaal
mee eens, maar dat was een uitge-
lezen kans met een traject dat wijd
open lag tot aan de finale.
“De sterren in onze as zullen het
moeten doen. In tegenstelling tot het
WK is Vincent Kompany als leider
er niet meer bij en is de vorm van
Eden Hazard onzeker, maar het
grootste vraagteken is natuurlijk
Axel Witsel. Die is superbelangrijk
voor de balans in de ploeg, maar hij
is nu pas (twee weken voor het EK, hv)
begonnen met rechtdoor lopen met
de bal. Moet die op 12 juni klaar zijn?
Oké, laat hem dan nog de eerste
wedstrijden missen, maar ga je hem

in een wedstrijd zetten waarin het
moet gebeuren? Ik denk dat Martí-
nez Witsel niet opstelt en met De
Bruyne en Tielemans centraal zal
spelen in de hoop dat het werkt.”
Ferrera: “Al of niet Witsel is nu een
staatszaak. Alle respect voor hoe
goed hij speelt, maar mijn ervaring
is dat je een controlerende midden-
velder relatief makkelijk kunt ver-
vangen door een andere speler op
voorwaarde dat die tactisch gedisci-
plineerd doet wat je van hem vraagt.
Het belangrijkste op die positie is in
de weg lopen. 
“Als België geen Europees kampioen
wordt, zal het niet aan het gemis van
Witsel liggen. Als ze dat wel worden,
zal het haast zeker van Kevin De
Bruyne en Romelu Lukaku moeten
komen. De Bruyne is een geschenk
voor een trainer: hij kan passen als
de besten, geeft assists en scoort zelf,
via stilstaande fases of met een af-
standsschot, en bovendien loopt hij
het meeste van alle spelers en is hij
snel, met goede voeten. Wat wil je
nog meer? Lukaku in de spits is we-
reldtop: topschutter en kampioen
geworden in Italië. In Italië, hè, niet
in Nederland. De Rode Duivels kun-

nen die twee echt niet missen.”
Boskamp: “Nou, Witsel ook niet,
hoor. Die loopt zo slim alle gaatjes
dicht, niet normaal. Hij maakt de
spelers rond hem beter.”
Van der Elst: ”België heeft een
kans, maar de enige favoriet van dit
toernooi is Frankrijk. Ze waren al
wereldkampioen, hun ploeg is jon-
ger dan die van ons, en daar komt
nu nog Karim Benzema bij, een man
die garant staat voor goals. Na Frank-
rijk zie ik vijf landen als outsider en
daar zijn wij bij, samen met Duits-
land, Spanje, Engeland en vergeet
Nederland niet. Als die een eind-
ronde halen, komen ze meestal ver.”
Raes: “Frankrijk is de superfavoriet,
dat is makkelijk. Als je ziet wat die
nog thuislaten aan spelers: Frankrijk
B kan ook makkelijk de finale halen
op het EK. En dan zijn er nog Duits-
land, Spanje, Engeland, Italië, en zet
daar ook maar Portugal bij met Cris-

tiano Ronaldo, Joao Félix en al die
gasten die in Engeland spelen. Onze
top ligt achter ons. Tussen 2016 en
2019 waren we op ons best. Dat het
EK vorig jaar niet doorging, was een
nadeel.”
Ferrera: “We hebben vier certitudes
die uit een prima seizoen komen en
op grote toernooien iets hebben be-
wezen: De Bruyne, Lukaku, Courtois
en Carrasco. De rest zijn vraagte-
kens. Voor mij is de kwestie: zal Bel-
gië niet te veel moeten scoren? Met
andere woorden: gaan ze niet te
makkelijk goals weggeven? Een kam-
pioenschap wordt gewonnen in de
verdediging en bij de Rode Duivels
is dat het minst zekere onderdeel.
Ik denk nog altijd dat Zinho Van-
heusden in die verdediging zijn
plaats verdient, alleen heeft die wat
weinig gespeeld. Ook Alexis Saele-
maekers had zijn selectie verdiend
na zijn topseizoen in Italië bij AC Mi-
lan. Zo polyvalent en niet eens re-
serve. Raar.”
Boskamp: “Je hebt drie belangrijke
mensen die in vorm zijn: De Bruyne,
Lukaku en Carrasco. Alledrie kam-
pioen geworden in hun land - en
daar achter staat een goeie keeper
om dingetjes op te lossen die fout
gaan. Daarmee haal je altijd de vol-
gende ronde. Daarna begint het pas.’
Raes: “Alles zal toch afhangen van
het niveau dat Kevin De Bruyne
haalt. Die blessure in de finale van

‘WE WORDEN DIT
JAAR EUROPEES

KAMPIOEN OMDAT
WE NU WÉL

FRANKRIJK KLOPPEN’

FRANK RAES

STELLING 4
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Marnix Peeters.

COLUMN

Slappe leraars   
De mensen die nu bij ons op bezoek
komen, zijn stom verbaasd over de
enorme vorderingen die Boef heeft
gemaakt. Hij komt nog wel nieuwsgie-
rig goeiedag zeggen en hij trekt nog
wel eens speels aan een broeks pijp of
aan een sappige paarden staart, maar
de commedia dell’arte die vroeger
werd opgevoerd behoort tot het verle-
den. Wij denken dan glimlachend
terug aan de tijd toen hij met de
schroevendraaier van de technieker
van Proximus aan de haal ging en ver-
volgens een rolletje isolatie band uit
diens gereedschapskist roofde en in
repen trok, en ten slotte de brave
man, die op zijn knieën aan onze
internet aansluiting zat te morrelen, in
het achterwerk beet.   
Vorige week werd mijn vrouw door
Het Laatste Nieuws geïnterviewd over
haar boek over Boef. Hij mag dan al
een grote leer achterstand hebben,
aan zijn kwajongens intuïtie schort er
niets. Als hij het gevoel krijgt dat er
iets van hem wordt verlangd, wordt
hij zeer argwanend. Als een fotograaf
hem uitnodigt om in de lens te kijken,
merkt hij steevast aan de andere kant
van de tuin een merel op, waar hij in-
tens naar gaat zitten staren. Zelfs
snoepjes op de lens helpen dan niet.
Zijn haat jegens de vogels is verdwe-
nen, maar van merels houdt hij nog
altijd niet.   
Hij blaft ook nog steevast naar joden.
Ik verzin het niet. Als wij in Antwer-
pen zijn, proberen wij op de dag van
de sabbat de Joodse buurten te mij-
den. Geruime tijd vroegen wij ons af
wat het probleem was, maar het zijn
natuurlijk de chassidische mannen
met hun grote, met bont afgezette
hoeden die zijn aandacht trekken – hij
is een jachthond, hij wil het konijn op
hun hoofd vangen. Het is buitenge-
woon gênant, hij grolt en blaft als een
bezetene en hij snokt aan zijn leiband.
Die mensen moeten denken dat wij
hem afgericht hebben om boos op
hen te zijn.   
De fotograaf, die na twee uur einde-
lijk een foto had weten te maken waar
Boef met z’n gezicht op stond, ver-
telde dat hij tijdens zijn werk door de

omstanders steeds vaker negatief be-
jegend wordt. Het is begonnen met
Donald Trump, zei hij. Sommige men-
sen hebben toen gedacht: als de presi-
dent van Amerika de vloer aanveegt
met journalisten, zal hij wel een punt
hebben, en dan mogen wij dat ook.
Wat wordt die samenleving toch gepo-
lariseerd, het lijkt elke dag wat erger
te worden.
Nu, ik vind aan de andere kant dat het
nog lang geduurd heeft. Ik had daar
twintig jaar geleden al discussies over
met mijn zus Annemie, toen die De ze-
vende dag presenteerde. Als Gerolf
Annemans dan toch eens mocht
komen, begon zij hem er zo hard van
langs te geven dat ik zei: pas op, de
mensen zijn geen uilen, ze gaan daar
kwaad van worden. Ik ben ook altijd
heel verdrietig geworden van dat cor-
don sanitaire. Een volwassen maat-
schappij met slimme politici lost
dingen niet op die manier op. Verbie-
den en uitsluiten is voor zwakke klas-
sen met slappe leraars. Ik vraag mij
soms af of Jos Geysels nog kan slapen,
als hij de resultaten van zijn zwakte -
bod overloopt. Geholpen heeft het
zeker niet.
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Ik vraag me soms af 
of Jos Geysels nog 
kan slapen, als hij de
resultaten van zijn
zwaktebod overloopt    

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix
Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

de Champions League kan verve-
lend zijn, maar hem kennende zal
hij er staan en zich vol geven. Tiele-
mans op dat middenveld kan ook
een troef zijn. Hij is een man van de
nieuwe generatie die de stap heeft
gezet. Romelu Lukaku staat er de
laatste jaren altijd als het moet. Maar
bij gebrek aan echte referentiewed-
strijden weten we niet wat we waard
zijn tegen grote landen.”
Boskamp: “België heeft alles ge-
wonnen in de kwalificatiefase, maar
dat deed Italië ook. Die zijn echt niet
minder. Ik hoop stiekem op Italië.
Dat middenveld, man, met die
Marco Verratti en Jorginho, zulke
vechters, zulke goeie voetballers. En
oké, het mag niet, maar ze schoppen
je middendoor als het moet. Met de
glimlach.
“Nederland? Nee, geloof ik niet in.
Ze hebben te veel wedstrijden gehad
waarin ze er niet aan te pas kwamen.
Ze spelen wel de drie poulewedstrij-
den thuis in Amsterdam. Duitsland,
niemand heeft het over Duitsland
dat Thomas Müller en Mats Hum-
mels heeft teruggehaald. Spanje, hoe
gaan die het doen zonder spelers
van Real Madrid? Engeland, wat
dacht je daarvan? Als die hun poule
winnen, spelen ze, met uitzondering
van de kwartfinale, alles op Wem-
bley. En Portugal? Naast België zijn
er op het EK wel meer landen die
aardig kunnen voetballen.”
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