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15/06 Hongarije - Portugal …-…
15/06 Frankrijk - Duitsland …-…
19/06 Hongarije - Frankrijk …-…
19/06 Portugal - Duitsland …-…
23/06 Portugal - Frankrijk …-…
23/06 Duitsland - Hongarije …-…

Hongarije 0 0 0 0 0-0 0
Portugal 0 0 0 0 0-0 0
Frankrijk 0 0 0 0 0-0 0
Duitsland 0 0 0 0 0-0 0

STAND

column

HANS
VANDEWEGHE
sportjournalist
@hansvdw

Geschenk uit de hemel

orden de Rode Duivels Europees
kampioen?

Neen, dat denk ik niet. En
waarom niet?

Simpel. Omdat het veiliger is te
voorspellen dat ze niet winnen.
Als de meest optimistische schat-
tingen uitgaan van 15 procent
kans en de Fransen op één staan
met 20 procent is het mathemati-

sche waanzin om in een Europese titel te gelo-
ven. Op veilig spelen is tegelijk een beetje laf
natuurlijk en zo verdien je nooit geld bij het
gokken.

Persoonlijk denk ik dat er nog een andere
reden is waarom het niet zal lukken. Prijzen
pakken moet je leren. Alsof de Belgen dat niet
gewend zijn, luidt dan de re-
pliek. Klopt op papier: sinds
het verlies van Frankrijk in de
halve finale van de World Cup
in 2018 hebben ze dertig inter-
lands gespeeld, daarvan ging
er één verloren in 2018 (die 5-2
voor de Nations League op 18
november 2018 in Zwitserland)
en één in 2020 (ook voor de
Nations League, 2-1 in en tegen
Engeland). Eén keer werd in
een wedstrijd met inzet gelijk-
gespeeld (in Tsjechië in maart
van dit jaar) en ook drie keer
gelijk in oefeninterlands.

België is niet gewend te ver-
liezen, maar dat is niet het-
zelfde als gewend zijn een prijs
te pakken. Drie verlieswedstrij-
den op meer dan vijftig inter-
lands onder Roberto Martínez
en toch heeft België geen win-
ning culture? Neen. Dat is het gevolg van onze
ingebakken bescheidenheid en in het geval van
de Rode Duivels van een gebrek aan referentie-
wedstrijden tegen echt grote landen. In die
bijna vijf jaar Martínez heeft België van één
groot voetballand gewonnen en dat is Brazilië
(en met veel geluk). De overwinningen en die
ene nederlaag tegen Engeland liggen in de
weegschaal, maar Engeland is na de World
Cup steeds sterker geworden, België niet. Ter
verschoning: ze hebben na 2016, toen ze er
nog van verloren, ook nooit meer de kans ge-
kregen om zich te meten met de Italiës en
Spanjes van deze wereld.

Oké, dat was het glas halfleeg.
Nu even doen alsof het halfvol is. Aan wie of

wat hebben we te danken dat we een kans
maken op de Europese titel? In de eerste
plaats aan toeval. Er is geen objectief aanwijs-
bare reden waarom Belgen met buitenlandse
roots geboren in de jaren negentig en later veel
makkelijker zijn doorgebroken dan die gebo-
ren in de jaren tachtig. Er is ook geen objectief

aanwijsbare reden waarom de ras-Belgen Eden
Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois
(allen van de jaargang 1991-’92) ineens samen
spelers van wereldklasse zijn geworden.

Hoewel de jeugdwerking in de clubs onder
impuls van de bond na Euro 2000 wel is ver-
beterd, is er met andere woorden geen super-
performant detectie- en opleidingssysteem op
poten gezet dat deze plotse opstoot van talent
verklaart en nog minder een systeem dat ons
generatie na generatie supertalenten garan-
deert.

Worden de Rode Duivels Europees kampi-
oen?

Misschien wel. De cruciale factor in het
eventuele succes is terug te voeren op één
man: de bondscoach. Het doet vreemd om dit

te moeten tikken en ik heb er
ook lang over gedaan om het
te geloven, maar Roberto Mar-
tínez is een geschenk uit de
hemel voor deze uitzonderlijke
verzameling talenten.

Het grote verschil met zijn
voorganger Marc Wilmots is
dat de spelers hem geloven.
Niks belangrijker voor een at-
leet/sporter dan het geloof in
de authenticiteit en de exper-
tise van de coach. Heel even,
een jaar of zo, kan een coach
wegkomen met onzin, trucjes
en geintjes, maar geen vijf jaar
zoals Martínez.

Ik heb sinds 2016 nog nooit
een verkeerd woord over Mar-
tínez gehoord. Over zijn kwali-
teiten als tacticus ben ik niet
geplaatst om te oordelen, maar
ik hoor dat zijn trainingen af

zijn, doelgericht, met het oog op hoe hij de
wedstrijd naar zijn hand wil zetten. Ik hoor
ook dat de spelers altijd scherp trainen, dat hij
zich zelden druk moet maken. Dan heb je al
heel wat bereikt als coach.

Aan zijn IQ moet niet worden getwijfeld,
maar bovenal heeft deze man een onmeetbaar
EQ. Om die sterrengalerij in het gelid te laten
lopen, met al hun besognes, perikelen en bo-
bootjes, begin er maar aan. Hij doet het met de
glimlach en zo beweegt hij zich ook door de
maatschappij. Ik heb hem een praatje zien
maken met de mevrouw achter de desk in de
bond. Dat was dezelfde man met wie ik samen
te gast was op het kasteel de Merode bij een
groep jonge zakenlui, de meesten van adel.

Zijn allergrootste verdienste, zijn nalaten-
schap, worden de coaches die uit deze groep
internationals zullen voortkomen. Met twintig
zijn ze om de verkorte cursus te volgen en er is
een grote kans dat ze allemaal zoals Martínez
willen zijn: gepassioneerd, hardwerkend en
empathisch.

Bondscoach Roberto Martínez geeft vol passie aanwijzingen tijdens de groepstraining 
in het basiskamp in Tubeke. © PhoTo nEWs

Heel even, 
een jaar of zo,
kan een coach
wegkomen met
onzin, trucjes
en geintjes,
maar geen vijf
jaar zoals
Martínez
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Lukaku is fysiek
een grote jongen.
Maar vanbinnen
schuilt er een
kind dat liefde
nodig heeft, dat
zich belangrijk
moet voelen’
JOSÉ MOURINHO
voETBAlcoAch (in ‘ThE sun’)

De Bruyne en
Witsel naar gym
in Tubeke

Kevin De Bruyne was niet de
enige Rode Duivel die achter-
bleef in Tubeke. ook Axel Witsel
reisde niet mee naar ‘zijn’ sint-
Petersburg. Beiden volgen de-
zer dagen een individueel pro-
gramma. Dat begon gister-
ochtend met een sessie in de
gym, onder begeleiding van
conditietrainer Johan gerets,
waarna ze ’s namiddags op het
veld trainden. De Bruyne hoopt
er donderdag tegen Denemar-
ken weer te staan, Witsel mikt
op de laatste groepswedstrijd
tegen Finland (21/6).
De Rode Duivels trainden giste-
ren dan weer in het oude sta-
dion van zenit, om de grasmat
te sparen. Dat was allemaal het
gevolg van het feit dat Dublin, in
principe ook een speelstad,
geen publiek wilde toelaten. De
uEFA besliste dan maar om alle
matchen die normaal in ierland
zouden plaatsvinden naar sint-
Petersburg te verplaatsen. En zo
worden er de komende twaalf
dagen zes wedstrijden gespeeld
in de gazprom Arena. Trainen
doen ploegen evenwel in de
oude thuishaven van zenit sint-
Petersburg: het Petrovski-sta-
dion. (nP)

Pech voor Andrei Mostovoi
en de Russische nationale
ploeg. Een dag voor hun
start van het EK legde 
de winger een positieve
coronatest af. Wat nu?

Mostovoi (23, Zenit) wordt ver-
vangen door Roman Evgeniev
(22, Dinamo Moskou). Deze
ochtend ondergaat de Russi-
sche selectie normaal een bij-
komende test om nieuwe covid-
gevallen uit te sluiten.

“Dit verandert niets voor
ons”, zegt Philippe Rosier, de
health & performance manager
van de Belgische voetbalbond.
“We leven al meer dan een jaar
met deze realiteit. Elke club
heeft wel af te rekenen gehad
met een positieve coronatest.
De procedure is altijd en overal

Duivels panikeren niet na
coronageval bij Rusland

dezelfde: de speler in kwestie
wordt uit de groep gezet en de
wedstrijd gaat gewoon door. Uit
alle studies is gebleken dat er
op het veld quasi geen risico op
besmetting is.”

Mostovoi is de voorbije da-
gen in het basiskamp wel in
contact geweest met andere
Russische spelers. “Mochten er
nog positieve gevallen komen,
dan zullen ook die uit de groep
worden gezet”, blijft Rosier 
rustig. “De Russen gaan nu in
isolatie en worden opnieuw ge-
test. Wanneer die tests negatief
zijn, kunnen zij gewoon spelen.
Ik zie geen enkele reden om ons
beleid aan te passen. Zelf wer-
den we donderdag nog alle-
maal getest voor onze afreis.”

Kunnen wedstrijden über-
haupt worden uitgesteld door
coviduitbraken?  Ja, maar dan
moet de helft van een ploeg 
besmet zijn. Zolang 13 van de
26 spelers negatief testen, zal
het getroffen land zijn wedstrijd
moeten spelen. Is dat niet het
geval, dan kan een wedstrijd
maximaal 48 uur worden uit-
gesteld. Krijgt een land onvol-
doende spelers op de been, dan
verliest het met 3-0. (Rn/KDz)

‘De speler in
kwestie wordt uit
de groep gezet en
de wedstrijd gaat
gewoon door’

PHILIPPE ROSIER
gEzonDhEiDsmAnAgER KBvB

Courtois ambitieus voor EK-start:
‘In ons hoofd telt alleen de finale’

Doelman Thibaut Courtois
vindt het belachelijk dat
onze Rode Duivels steeds
vaker ‘oudjes’ worden
genoemd. Zelf ziet hij een
gedreven ploeg die resoluut
voor de Europese titel gaat.

Wat een schitterende stad is dat
toch, Sint-Petersburg. Omringd
door water, vol met feeërieke
gebouwen. Over de wifi kunnen
we helaas minder lyrisch zijn.
Gelukkig verstond Courtois
(29), met twee colaatjes voor
zijn neus, de vragen van de me-
dia. “Je zult ons niet horen zeg-
gen dat we tevreden zijn met
een kwartfinale, of met een
halve finale. Natuurlijk telt het
parcours ook. Je kunt altijd ver-
liezen van een ploeg die beter

is. Maar in ons hoofd telt alleen
de finale. Die willen we spelen
én winnen.”

Courtois heeft zich nog nooit
weggestoken. Hij legt de lat 
bewust op de finale voor het
team. Met individuele prijzen is
hij minder bezig. “Pas als je ver
geraakt, kan een bekroning vol-
gen. Maar ik wil vooral ons land
helpen  om duels te winnen.”

Drie jaar terug op het WK in
Rusland werd hij uitgeroepen
tot beste doelman ter wereld.
En hij vindt dat hij nog beter
geworden is. “Vooral mijn voe-
tenspel is geëvolueerd en ik heb
meer ervaring. Ik hoop op dit
EK mijn prestaties van bij Real
door te trekken. Maar nog-
maals: eigenlijk heb ik geen per-
soonlijke doelen.”

In zijn agenda staat maar één
afspraak: 11 juli, Wembley, Lon-
den. Courtois glimlachte: “Maar
we zijn nog maar juni.” Toplan-
den hebben het weleens moei-
lijk in een eerste groepswed-
strijd. De stress? “Ik weet het
niet. Iedereen speelt dan mis-
schien nog met de handrem op
om vooral defensief niets weg
te geven. Je moet dat overleven.
Nadien ligt alles wat meer open.
Kijk, we hebben zowel tegen
Rusland als Denemarken al op
verplaatsing gewonnen. Hope-
lijk gebeurt dat dit keer ook.”

Courtois kickt op grote mo-
menten, net als een groot deel
van deze gouden generatie.
Veel van die jongens zijn in de
herfst van hun carrière beland:
Vertonghen, Vermaelen, Alder-
weireld, Mertens… “Ik vind het
eigenlijk belachelijk dat sommi-
gen onder jullie stellen dat we
stilaan te oud zijn. Terwijl we
net de perfecte leeftijd hebben
om het beste van onszelf te ge-
ven. We hebben daarnaast
jonge gasten met ervaring, dat
is een goede mix. Dit is dan ook
een goed moment om een mooi
verhaal te schrijven. Er zit nu
nóg meer winnaarsdrang in
deze ploeg dan op het WK drie
jaar geleden.” (nP)

‘Ik hoop op dit EK
mijn prestaties
van bij Real door

te trekken’
THIBAUT COURTOIS

DoElmAn RoDE DuivEls

Onze nationale nummer één redt een schot tijdens 
de oefensessie in Sint-Petersburg, gisteravond. © EPA
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