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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
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Denemarken verliest,
het leven wint

anmark tabte, livet vandt (Denemarken
verliest, het leven wint). Als u in Dene-
marken zou wonen, zou u nooit een
tabloid als Ekstrabladet lezen natuur-
lijk, maar ze hadden na de 0-1 tegen
Finland wel een mooie kop op hun
site. Beter kun je het drama van afgelo-
pen zaterdag niet samenvatten.

Christian Eriksen zal leven en dat
kan heel lang zijn, maar hij zal eeuwig

moeten oppassen. Hij zal een defibrillator inge-
plant krijgen en het is te hopen dat hij nooit
meer voetbalt. Voor hemzelf en zijn dierbaren
welteverstaan. Het voetbal zal de stilist en de
gentleman missen, maar wat is het alternatief?
Sorry, het is geen gezicht, iemand met hartrit-
mestoornissen die neerstuikt waarna dat appa-
raatje hem weer tot leven wekt.

Het is hard, maar het is niet
anders: topsport is niet voor
hartlijders, niet in de tribune en
al helemaal niet op het veld.
Gisterenavond speelde Neder-
land. Daar kreeg Daley Blind
een basisplek. Ook hij heeft een
icd, een implanteerbare cardio-
verter-defibrillator, te vergelij-
ken met ingebouwde
startkabels verbonden met een
extra accuutje.

Is het een teken des tijds dat
onmiddellijk met de vinger
werd gewezen naar vermeende
schuldigen in de rand? De regis-
seur kreeg de volle lading
omdat hij de paniek bij de
vrouw van Eriksen in beeld
bracht. Dat was overbodig, dat
klopt. En bij bepaalde camera-
standpunten zagen we nogal ex-
pliciet de ontblote borstkas van Eriksen terwijl
hij levensreddende hartmassage kreeg.

Evengoed zou je kunnen zeggen dat wat we
eergisteren massaal te zien kregen de beste re-
clame was voor een brede maatschappelijke be-
wustwording van eerste hulp bij
hartstilstand. Iedereen zou moeten weten wan-
neer hartmassage moet en hoe dat moet, en ie-
dereen zou ook een aed, een automatische
externe defibrillator, moeten kunnen hanteren.

Ik heb twee jaar geleden iemand zien sterven
aan de rand van een zwembad, toevallig ook
een Deen. De redders waren er snel bij, maar
achteraf bekeken te laat en bovendien konden
ze er niks van. Ze deden alsof, stonden erbij en
keken ernaar. Ik ook. De aed kwam veel te laat.
De hulpverleners van zaterdag waren top.

Was ook misschien schuldig aan de malaise
van Eriksen: het virus. Jawel, Het Virus. Ik kan

mij vergissen, maar wellicht niet: telkens als een
sportman voor dood neervalt, lopen sommige
cardiologen naar hun mobieltje en zetten het
belsignaal op extra hard in de hoop gebeld te
worden en hun zegje te mogen doen. Ik las een
gesprek met een bekende cardioloog waarin hij
in mysterieuze termen sprak over de doos van
Pandora openen toen het verband tussen Covid-
19 en hartafwijkingen ter sprake kwam.

Ja, een covidbesmetting kan iets slechts doen
met de hartspier, ook met die van topvoetballer
Eriksen dus, maar Inter kwam al snel met de
melding dat hij niet besmet was geweest. Wat
covid doet met een hartspier, dat kan overigens
elk (griep)virus. Bovendien is Eriksen niet de
eerste voetballer die bijna sterft of echt sterft op
een veld. Waar was Covid-19 toen al die andere

voetballers in elkaar zakten?
Lang werd aangenomen dat

plotse hartdood een zaak was
van wielrenners, erger nog, van
gedopeerde wielrenners. Neen
dus. Wielrennen krijgt nog
maar heel zelden te maken met
hartfalen met dank aan de
strenge controles. Dat Eriksen
uitgerekend in Italië voetbalt en
daar door de extreem strenge
screening is geraakt, is ook al
voer voor speculatie. Daarbij
wordt over het hoofd gezien dat
het hart van de topsporter een
speciale machine is. Een ogen-
schijnlijk perfect hart kan
ineens stoornissen in de elektri-
sche geleiding ontwikkelen. In
veel gevallen blijft dat onopge-
merkt en leeft de speler een
lang en gelukkig leven. Soms
gaat het mis. Als corona de oor-

zaak zou zijn, hadden al veel meer jonge voet-
ballers problemen vertoond.

Nadat de piste van de coronabesmetting over-
boord kon, was het tijd voor nog meer onzin.
Op Twitter verscheen al snel de melding dat
Inter had bevestigd dat Eriksen twaalf dagen
eerder was gevaccineerd met Pfizer. Dat was vol-
doende om de antivaxers tot leven te wekken en
de sociale media gingen los. Kort daarna kwam
de officiële tegenspraak dat Eriksen nooit was
besmet en ook niet was gevaccineerd. De geest
was evenwel uit de fles. De Nederlander Willem
Engel van Viruswaanzin sprong op de kar:
“Deense voetballer valt dood. Het experiment is
mislukt.” Die opmerking was van het soort dat je
moet negeren en klasseren bij – inderdaad –
waanzin. De nevenschade was niet onaanzien-
lijk want als je Engel hoort/leest, krijg je dat sa-
cochengevecht met Marc Van Ranst er gratis bij.

Het medisch personeel draagt de Deense middenvelder Christian Eriksen weg na zijn hartfalen,
zaterdag in Kopenhagen. © epa

Het is te hopen
dat Eriksen
nooit meer
voetbalt. Voor
hemzelf en zijn
dierbaren
welteverstaan

D

Deense coach:
‘Verwerking
begint nu pas’

de voetbalwereld kan opge-
lucht ademhalen: christian erik-
sen is aan de beterhand. de
deense middenvelder moest
zaterdag gereanimeerd worden
op het veld nadat hij tegen fin-
land vlak voor rust een hartstil-
stand kreeg. de oorzaak voor
het hartfalen is op dit moment
niet bekend. intussen hebben
medemaats al contact gehad
met eriksen via facetime. 
“Voor veel spelers begint het
verwerkingsproces pas, nu ze
weten dat het goed komt met
christian”, zei bondscoach kas-
per hjulmand. “typisch voor
christian, hij was meer begaan
met de gemoedstoestand van
de groep dan met zijn eigen ge-
zondheid. Hij voelt zich zelfs
klaar om te voetballen. Hij is
een geweldige speler, maar
nog een mooier mens. al moet
hij nu vooral rusten.” 
eriksen blijft nog een paar da-
gen in het rigshospitalet in ko-
penhagen, maar hij is buiten le-
vensgevaar. na twee uur werd
de wedstrijd tussen denemar-
ken en finland hervat, de finnen
wonnen met 0-1. donderdag
spelen de duivels in kopenha-
gen tegen denemarken. (kdz)

Roberto Martínez spuit mist
over de elf namen die don-
derdag aan de aftrap zullen
komen tegen Denemarken.
Op rechtsachter Timothy
Castagne kan hij in ieder
geval niet rekenen.

“Eden is klaar om meer minu-
ten te spelen. Hij recupereert
goed blijkt uit de medische en
fysieke data. De vraag is nu:
start ik met Eden donderdag of
eindig ik met hem? Het zal af-
hangen van hoe we willen 
spelen. Ik zal nog eens praten
met Eden, maar finaal hak ik
de knoop door.”

Ineens blijkt ook Axel Witsel
beschikbaar voor de match te-
gen Denemarken. “Hij traint al
een hele week met de groep en
ligt voor op schema. Hij zal 

Hazard en Witsel lijken
klaar voor Denemarken

minuten krijgen tegen Dene-
marken. Het is een mirakel.
(lacht) Axel zou zich niet in
deze situatie mogen bevinden.”

En de bondscoach was op
dreef. “De enkel van Jan Ver-
tonghen is nog steeds gezwol-
len. Jan heeft al minder pijn,
maar moet nu 48 uur afwach-
ten. Hij kan zeker spelen tegen
Finland.”

Kevin De Bruyne sluit van-
daag aan bij de groep. “De
match tegen Finland is het
doel”, zei Martínez.

Het slechte nieuws kwam ui-
teraard van Timothy Castagne,
die zaterdag na amper 27 mi-
nuten in botsing was gekomen
met een Rus. Hij liep een dub-
bele breuk aan de arcadeboog
op. Castagne gaat morgen in
Antwerpen onder het mes. “Dit
is echt slecht nieuws”, zei Mar-
tínez, die zijn eerste keus op de
rechtsachterpositie kwijt is. Een
plaatje aan het oog moet straks
de breuk stabiliseren. Stiekem
hoopt Castagne dat een even-
tuele finale nog mogelijk is. Veel
zal afhangen van de operatie.
“Ik moet voorzichtig zijn, maar
medisch gezien heeft hij meer
dan vier weken nodig.” (sk/kth)

‘Ik zal nog eens
praten met Eden,
maar finaal hak ik
de knoop door’

ROBERTO MARTÍNEZ
bondscoach rode duiVels

‘Vergeten’ Boyata bewijst zijn
waarde in de Belgische defensie

Artjom Dzjoeba? Niet
gezien, zaterdagavond. De
Russische targetspits zat in
de achterzak van verdedi-
ger Dedryck Boyata. ‘Ik
weet hoe het moet.’

Niet Jason Denayer. Evenmin
Thomas Vermaelen.  Wel De-
dryck Boyata. Roberto Martínez
greep in Sint-Petersburg terug
naar een beproefd recept, meer
bepaald naar de kwalificatie-in-
terlands voor dit EK, toen die-
zelfde Boyata al twee keer de
Russische Reus Dzjoeba tot in
de perfectie had geneutrali-
seerd (uit 1-4, thuis 3-1). Twee
werd afgelopen weekend drie.

Boyata doodserieus: “We
wisten dat Rusland zijn profiel
wilde uitspelen, met de lange

bal. Ik moest hem opvangen.
Wel, ik denk dat ik dat goed heb
gedaan.” Hij wist het nochtans
pas enkele uren voor de match,
dat hij zou mogen spelen. Het
is Martínez’ manier om al zijn
spelers scherp te houden. Boy-
ata: “Ik ben geen twintig jaar
meer, hé. Ik weet hoe ik moet
omgaan met zulke omstandig-
heden.”

De aanvoerder van Hertha
Berlijn stond dit seizoen vijf
maanden aan de kant met een
stressfractuur. Pas in mei kwam
hij weer zes keer in actie voor
zijn club, die lange tijd tegen de
degradatie vocht. Bovendien
liep hij in de eerste oefenmatch
met de Duivels (thuis tegen
Griekenland) een kwaaltje op,
vandaar die tape aan zijn bo-
venbil tegen Rusland. Tussen-
door raakte bekend dat Hertha
hem op de transferlijst heeft ge-
zet, omdat het moet besparen.

Geen ideale voorbereiding
dus, maar dat weerhield Boyata
er niet van om uitstekend aan
dit EK te beginnen. Net als hij
drie jaar geleden deed tegen 
Panama, Tunesië en Engeland
– toen omdat Vincent Kompany
nog niet wedstrijdfit was.

Boyata: “Mijn situatie bij de
Duivels is altijd flou geweest.
Maar ik kom niet naar de natio-
nale ploeg om van de daken te
schreeuwen dat ik móét spelen.
Kijk, het is simpel: als de coach
me nodig heeft, dan sta ik er.”

Wie Boyata tegen Rusland
zag spelen, kan er zich alleen
maar over verbazen dat hij op
zijn dertigste amper 24 inter-
lands op de teller heeft. Hij de-
buteerde nochtans al in 2010,
toen Georges Leekens hem één
helft als rechtsachter liet opdra-
ven in die 4-4 tegen Oostenrijk.
Daarna verdween hij uit beeld,
tot Marc Wilmots hem in 2015
opviste in de aanloop naar het
EK in Frankrijk. Boyata. “Ik ben
geëvolueerd sindsdien. Jullie
mogen ook niet vergeten dat de
concurrentie destijds bij Man
City groot was.” (rn/np)

‘Ik schreeuw bij 
de nationale

ploeg niet van 
de daken dat ik
móét spelen’
DEDRYCK BOYATA

Verdediger rode duiVels

Dedryck Boyata, bezig aan zijn 24ste interland voor België, 
wint het kopduel van de Russische reus Artjom Dzjoeba. © belga
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Geef mij 
maar Italië, 
ik hou van
smeerlapjes
JAN BOSKAMP
Voetbalanalist 
(in sporza’s facebook liVe)


