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15/06 Hongarije - Portugal 0-3
15/06 Frankrijk - Duitsland 1-0
19/06 Hongarije - Frankrijk …-…
19/06 Portugal - Duitsland …-…
23/06 Portugal - Frankrijk …-…
23/06 Duitsland - Hongarije …-…

Portugal 1 1 0 0 3-0 3
Frankrijk 1 1 0 0 1-0 3
Duitsland 1 0 1 0 0-1 0
Hongarije 1 0 1 0 0-3 0
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Vaccin tegen onzin

eze week werd ik bij de opname van
de podcast De tribune een beetje 
verrast door een opmerking van een
andere studiogast, thuisspeler Tom
Boudeweel. Die had het over zijn 
passie voor sport en hoe dat in 
emotie overging, “in tegenstelling 
tot bij Hans”. Enfin, zoiets was het, 
ik heb niet teruggeluisterd, maar 
ik interpreteerde het alsof ik geen

passie voor sport had.
Ik trek mij dat niet aan, want wie mij kent

weet dat het niet waar is. Ik weet ook waar het
vandaan komt. Voetbaljournalisten hebben
over het algemeen de grootste moeite om voet-
bal neutraal te benaderen. Ik niet. Ik heb de
grootste moeite om voetbal serieus te nemen
omdat ik weet waar het in 
die sport finaal om draait: 
geld verdienen door mensen-
handel, het is niet anders.

Ik probeer mij ook aan een
aantal mij vroeger aangeleerde
regels te houden. Bijvoorbeeld
niet ‘wij’ of ‘ons’ te schrijven,
al zal dat er weleens doorglip-
pen in een laatavondverslag.
Het zijn de Belgen of de Rode
Duivels of de nationale ploeg.
Het is ook niet Roberto, Kevin,
Axel, Eden of Thibaut die voet-
balt. Neen, de eerste keer doen
we voor- en achternaam, de
tweede keer meestal alleen
met de familienaam. Hooguit
zal er door enthousiasme en
passie – ziet u wel dat ik het
niet kwijt ben? – een enkele
keer KDB uit het toetsenbord
rollen, maar dat haalt onze on-
volprezen eindredactie er meestal uit. 
Gelukkig.

Zakelijk naar een wedstrijd kijken lukt mij
beter met de Rode Duivels dan met pakweg
mijn oud lief Oranje. Zo heb ik voor het eerst
en hopelijk voor het laatst een kreetje geslaakt,
een ‘jaaa’ iets luider dan normaal, toen die
dekselse Denzel Dumfries in het matcheinde
tegen Oekraïne de winning goal scoorde. Dat
had ik niet toen donderdag eerst Thorgan Ha-
zard en later Kevin De Bruyne een 1-0 omdraai-
den in 1-2. Ik had toen al een leuke, pakkende
inleiding en een to the point eerste paragraaf
klaar waarbij het dramatische 1-0-verlies werd
geduid. Die heb ik niet weggegooid, je weet
nooit dat de Duivels straks wel verliezen. In
voorkomend geval zal het toch weer aan het-
zelfde liggen: ‘wij’ die niet met de juiste inten-
siteit op het veld komen en die krakkemikkige
verdediging van ‘ons’.

Wat doen we ook niet? Punten geven. Dat is
mooi verpakte onzin waaruit je in het beste
geval kunt uitmaken voor welke speler de pun-

tengever een boon heeft, of een whatsapprela-
tie onderhoudt. Ik ben wel geen cafévoetballer
geweest zoals de meesten van mijn collega’s,
maar met genoeg kilometers in een tactische
balsport en een veel hoger niveau dan café-
voetbal gehaald, weet ik dat je niet kunt oorde-
len alleen op basis van wat je ziet. Je zou
minstens moeten weten met welke opdracht
ze in de wei zijn gestuurd.

Ja oké, na de tweede minuut was het al dui-
delijk dat Jason Denayer na zijn ziekenhuisbal
minstens twee keer zou moeten scoren om
nog boven de vijf uit te komen. Maar Dendonc-
ker een vijf of een zes, Tielemans een vier of
een vijf, wie zal het zeggen? Denayer kreeg in
de Belgische kranten een vier. In L’Equipe, dat
aan iedereen een puntje minder gaf, kreeg hij

een drie.
Cafévoetballers die oordelen

over tactiek, dat wordt ook al
snel gelul. In Nederland zijn ze
daar nog erger in. Daar wordt
Frank de Boer gevild omdat hij
5-3-2 zou spelen. Dat zou een
verdedigende opstelling zijn en
die hoort volgens de romantici
niet bij de Nederlandse cul-
tuur, die is opgegroeid met
buitenspelers in een 4-3-3. Ne-
derland speelde tegen Oe-
kraïne 3-5-2 en soms zelfs 3-3-4
en precies door die aanvals-
drang – dat bewijzen de statis-
tieken want geen enkel team
veroverde meer ballen op de
helft van tegenstand – wonnen
ze alsnog. Tegen Oostenrijk
dwongen ze zo een strafschop
af en counterden dan naar een
2-0. Belgian style football en

daar is niks mis mee. Van L’Equipe kreeg De
Boer een zeven, Martínez een vijf.

Die zakelijkheid, daar moet u ons dankbaar
voor zijn want ze is uw vaccin tegen alle an-
dere onzin waarmee de media u dezer dagen
soms om de oren slaan. Zo had bijvoorbeeld
iemand bij Sporza voorafgaand aan de wed-
strijd tegen Denemarken het idee geopperd
om in de studio een demonstratie hartmassage
te geven in Tupperware-stijl. Niemand die
deze verlichte geest een halt toeriep, naar een
frisse ruimte bracht om wat te bekomen of in
het ergste geval liet colloqueren, neen, het
idee haalde de uitzending.

En zo zagen we voorafgaand aan de wed-
strijd een manneke genaamd Mats via een blok
mousse een platte papieren pop tot leven wek-
ken. Wat ik had voorspeld, gebeurde: de pop
bleef plat papier. Tussendoor mocht Gert Ver-
heyen – de enige naar wie ik luister – ook nog
iets komen vertellen. “Tactiek haalt niks uit als
de anderen meer lopen en meer duels win-
nen.“ No nonsense, zo hoort het.

Verdediger Jason Denayer ziet af tegen de Deense middenvelder Mikkel Damsgaard,
donderdag in het Parken-stadion. Hij kreeg in de Belgische kranten een vier. © AFP
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De Bruyne en
Lukaku, dat is de
beste spits op het
EK met de speler
met de beste pass
ter wereld
erachter
PHILIPPE CLEMENT
COACH CLUB BRUGGE
(OP RADIO 1)

‘Geen EK-finale
in Londen bij
quarantaine’

De finale van het EK wordt al-
leen in Londen gespeeld als alle
bezoekers niet eerst in quaran-
taine moeten. Op dit moment
moeten reizigers bij aankomst
in het Verenigd Koninkrijk tien
dagen in zelfisolatie. Daarom
dreigt de Europese voetbalbond
UEFA de wedstrijd naar Boeda-
pest te verplaatsen, schrijft de
krant The Times. “Er is altijd een
noodplan, maar we hebben er
alle vertrouwen in dat de laatste
wedstrijden in Londen zullen
plaatsvinden”, zegt de UEFA in
een verklaring. Premier Boris
Johnson benadrukt dat volks-
gezondheid op de eerste
plaats komt. “Dat neemt niet
weg dat we zullen overleggen
met de UEFA om te zien wat ze
precies willen en of we eventu-
eel noemenswaardige aanpas-
sing kunnen doorvoeren.”  In
het VK heerst bezorgdheid over
het stijgend aantal besmettin-
gen met de delta variant, die af-
komstig is uit India. 
Bij de finale op 11 juli op Wem-
bley worden 40.000 toeschou-
wers toegelaten. Dat geldt ook
voor beide halve finales, die
eveneens in Londen worden
gespeeld. (ANP)

De ‘geblesseerde’ Rode 
Duivels kunnen maandag-
avond rekenen op een
basisplaats tegen Finland.
Een gelijkspel is genoeg
voor groepswinst.

Bondscoach Roberto Martínez
verscheen in opperbeste stem-
ming voor de Belgische pers,
gisteravond. Martínez lichtte
een tipje van de sluier wat be-
treft de wedstrijd tegen Finland
van komende maandag in Sint-
Petersburg. “Eden Hazard, Axel
Witsel, Kevin De Bruyne en
Thomas Vermaelen komen aan
de aftrap. Het is belangrijk dat
zij toewerken naar negentig 
minuten.”

Martínez had het met name
over Hazard, in loondienst bij
Real Madrid: “Eden is weer
Eden. Hij loopt met een brede
glimlach rond. Bij de nationale
ploeg is de druk natuurlijk an-
ders dan in clubverband. Hij
heeft rustig kunnen opbouwen.
Eden voelt zich prima. Het gaat
steeds beter, hij kan makkelij-
ker een directe tegenstander
achter zich laten.”

Andere wissels zijn mogelijk,
bevestigde Martínez, die even-

Hazard, Witsel, De Bruyne
en Vermaelen starten

wel niet zal rekenen tegen Fin-
land. “We willen elke wedstrijd
winnen.” Ook al betekent dat
een mogelijke kwartfinale tegen
Italië, waarvan Martínez toegaf
dat het indruk maakt.

Het is nog onduidelijk of Ro-
melu Lukaku aan de aftrap zal
komen tegen Finland. Lukaku
is alvast vragende partij. “Mis-
schien is het mentaal net goed
om zo iemand inderdaad con-
tinuïteit te bezorgen. Maar ik
moet eerst de data van de me-

dische staf afwachten en zien
of Romelu telkens goed en snel
recupereert.”

Nacer Chadli incasseerde
daags voor de match tegen 
Denemarken een trap tegen de
kuit. Zijn plaats in de tribune
van het Parken-stadion was
geen tactische keuze. “Nacer
zal een scan ondergaan. Op 
basis daarvan zal blijken of hij
fit geraakt voor de match tegen
Finland.” (SK/NP)

Finland stuurt Pukki desnoods
met halve enkel het veld op

Snipperdag voor de Finnen.
Ze recupereren voor het
duel tegen de Rode Duivels
van komende maandag,
met de tweede ronde als
inzet. De coach bidt dat
spits Pukki en kapitein
Sparv fit geraken.

De Finnen schrapten gisteren
al hun media-activiteiten. Ook
hun trainingsveld bleef onaan-
geroerd. De temperatuur in 
Repino, op een uurtje rijden
van Sint-Petersburg, klom vlot
boven de dertig graden. Coach
Markku Kanerva opteerde er-
voor om de oude knoken van
Tim Sparv en Teemu Pukki wat
rust te gunnen. 

In het elftal zonder ego’s is
de 31-jarige Pukki zonder twijfel

de grootste ster. In de kwalifi-
catiecampagne op weg naar dit
EK nam hij de helft van de acht-
tien goals van de Finnen voor
zijn rekening. Ook in Norwich
wordt hij aanbeden door de
fans. Met 26 doelpunten had de
kale spits een groot aandeel in
de promotie naar de Premier
League. In lokale supermarkten
vind je bierblikjes met zijn beel-

tenis op. Brouwerij Woodford
bracht een speciaal ontworpen
pilsje op de markt met als slag-
zin ‘The Perfect Finnish’ onder
een vierende Pukki.

Pukki voetbalt op dit mo-
ment niet aan 100 percent van
zijn capaciteiten. De startsnel-
heid is niet wat ze geweest is
dit seizoen in de Championship
en ook bij het druk zetten lijkt
Pukki zich te sparen. Een zere
enkel maakte dat zijn voeten
zwegen in de bevreemdende
wedstrijd tegen Denemarken
(0-1 winst) en het duel met de
Russen (0-1 verlies). 

Joel Pohjanpalo lijkt het
grootste wapen van de Finnen,
de spits van Union Berlin uit 
de Bundesliga. Bondscoach 
Kanerva schippert na twee
groepswedstrijden tussen hoop
en wanhoop wat Pukki betreft.
“We hebben er alles aan gedaan
om Pukki klaar te stomen, om-
dat hij zo enorm belangrijk is
voor ons. Hij is altijd een be-
langrijk deel van ons wedstrijd-
plan. We kunnen compact voet-
ballen en de ruimtes klein
houden, maar om een wed-
strijd te winnen moet je ook
scoren. Pukki is ons grootste
wapen, ik hoop dat hij fit ge-
raakt voor België.”

Pukki zal wel spelen, des-
noods op een halve enkel. Het-
zelfde geldt voor kapitein Sparv.
Het 34-jarige verlengstuk van
de de coach op het veld was er
niet bij tegen Rusland. Hij on-
dervond uiteindelijk te veel last
van een knieblessure. Ook hij
zal het duel tegen de nummer
één van de FIFA-ranking niet
willen missen. (KDZ)

‘We hebben er
alles aan gedaan
om Pukki klaar te
stomen, omdat hij
zo belangrijk is’

MARKKU KANERVA
BONDSCOACH FINLAND

De Finse scherpschutter Teemu Pukki speelt met een blessure
tegen Rusland, vorige woensdag in Sint-Petersburg. © AFP

Roberto
Martínez: ‘Eden
Hazard loopt
met een brede
glimlach rond’


