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Breed getackeld

Rode Duivels falen in laatste
test voor wereldbeker
De Rode Duivels hebben gisteren met 2-1 verloren van Egypte, dat zich niet kon kwalificeren voor het WK in Qatar.
Aanvallend brachten de Belgen
weinig en bij elke Egyptische
tegenaanval was het bibberen
voor de onuitgegeven defensie,
met daarin Toby Alderweireld,
Zeno Debast en Arthur Theate.
Balverlies van Kevin De Bruyne leidde na een half uur de
openingstreffer van Mostafa
Mohamed in. Trezeguet (exAnderlecht) scoorde net na de
rust de 2-0.
Een te laag tempo weerhield

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

de Belgen ervan om deftig weerwerk te bieden, zagen ook de
57.400 toeschouwers in het
Koeweitse Jaber Al-Ahmad Stadium. Een kwartier voor affluiten viel de aansluitingstreffer
van de ingevallen Loïs Openda
toch nog uit de lucht, op voorzet van Yannick Carrasco, zowat
de beste Belg op het veld. Een
slotoffensief leverde vervolgens
niets meer op.
Ter herinnering: vier jaar geleden werd Egypte in de voorbereiding op het WK in Rusland
met 3-0 opzijgezet in het Koning
Boudewijnstadion. (BELGA)

Vriezen of dooien

Qatar verbiedt alsnog
bierverkoop in en
rond voetbalstadions
Tijdens de wedstrijden op
het WK kunnen supporters
geen alcohol kopen in het
stadion en op de omlopen
direct rond de tribunes.
Voetbalbond FIFA maakt dat
bekend, na een plotse draai
van beleidsmakers in Qatar.
Over het alcoholplan bestaan al
maanden spanningen tussen de
FIFA en gastland Qatar. In het
islamitische Golfstaatje gelden
strenge regels voor alcohol.
Drinken in het openbaar is er
niet toegestaan en alcoholische
drankjes zijn peperduur. Voor
de aanwezige voetbalsupporters
zal er dus geen bier beschikbaar
zijn tijdens de matchen.
Volgens diverse media zouden
de aangescherpte regels niet
gelden voor de skyboxen met
FIFA-bazen. De FIFA zelf geeft
daar geen duidelijkheid over.
Hoe dan ook brengt de plotse
ommekeer de voetbalbond in de
problemen. De FIFA heeft een
sponsorcontract met de Amerikaanse bierbrouwer Budweiser.
Dat bedrijf betaalt de FIFA tientallen miljoenen zodat zijn naam
op reclameborden staat en alleen zijn bier kan worden
geschonken in de stadions.
Bovendien staat in de officiële
supportersgids van het WK dat
tickethouders toegang hebben
tot hun dranken binnen het sta-

dion, van minstens drie uur voor
de wedstrijd tot een uur erna.
Budweiser kan wel nog bier
verkopen op het FIFA Fan Festival in het centrum van Doha.
Een pintje kost daar wellicht
13,50 euro.
Sinds Qatar in 2010 het voetbaltoernooi toegewezen kreeg,
zijn er vragen gerezen over de
rol van alcohol tijdens het WK
van dit jaar. Hoewel in Qatar, anders dan buurland Saudi-Arabië,
alcohol niet helemaal is verboden, is het nuttigen ervan op
openbare plaatsen illegaal. Bezoekers mogen ook geen alcohol
meenemen naar Qatar. (ANP)
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‘Het ziektebeeld
waaraan de FIFA lijdt’

De Franse sterspeler Karim
Benzema staat voor een
reclamebord van Budweiser.
© PHOTO NEWS

FIFA stort al zeker 1,6 miljoen
euro op rekening van Brugge
De kassa rinkelt bij tal van Belgische clubs tijdens het WK. Elke
speler in Qatar levert zijn club
10.000 euro per dag op. Het zogenaamde Clubs Benefit Programme loopt in principe vanaf
twee weken voor de eerste
WK-wedstrijd, al werd daar nu
omwille van de korte voorbereidingsperiode een mouw aan gepast. Elke club vangt per speler
minstens 200.000 euro voor de
hele groepsfase.
Het maakt dat hofleverancier
Club Brugge, dat acht spelers
zag vertrekken, nu al zeker is
van 1,6 miljoen euro. Een be-

10.000
euro per WK-international
per dag krijgen de clubs
als compensatie

drag dat zal oplopen wanneer
pakweg Mignolet en Vanaken,
Lang (Nederland) of Skov Olsen
(Denemarken) zich plaatsen
voor de volgende ronde.
Antwerp en KRC Genk hebben drie internationals op het
WK, wat hun minstens 600.000
euro zal opleveren. (TTV)

E

Aanvoerder Eden Hazard verdedigt op Mohamed Salah tijdens de oefenpartij tussen Egypte en België,
in Koeweit. © PHOTO NEWS

n toen vroegen ze ineens – dat was vorige
lastigvallen. De meesten behoren tenslotte tot de
zondag in De zevende dag – en wat denkt u,
menselijke soort die redeneert dat als zij het beter
wat wordt het met dat WK voetbal en de Rode hebben dan de rest, en dat weten ze inmiddels, er
Duivels? De vraag overviel mij een beetje,
dan onvermijdelijk een aantal op deze planeet het
want ik zat daar niet voor het sportieve, wel
minder goed moeten hebben.
om de slimme uit te hangen over de wenselijkRond grote toernooien worden fans scherper dan
heid (of niet) om naar Qatar te gaan, of naar
ooit en gaan ze zich ook sneller ergeren. Schampere
Sharm-el-Sheikh voor de klimaatconferentie.
opmerkingen worden meteen als fundamentele kriVan klimaatconferenties weet ik (ook) niks, maar
tiek ervaren. Dat overkwam mij op de Olympische
persoonlijk zou ik Sharm-el-Sheikh wel zien zitten.
Spelen vorig jaar toen ik de Belgische tijdrijders, die
Alvast liever dan een maand in Qatar met een stel
het vooraf over één en twee eindigen hadden gevoetbaljournalisten. Ik heb het EK van 2016 en het
had, maar geen van beiden in de buurt van het poWK van 2018 op die manier ter plekke gevolgd.
dium kwam, als een afknapper bestempelde.
Nooit meer. Ronduit geestdodend. Nog liever drie
Welwelwel, dat werd me een rel. De nevenschade
maanden in een jeugdherberg in een olympische
van grote sportmomenten zit hem ook in de plek
stad, al wordt het wennen als in 2024 in Parijs dat
die media vrijhouden voor iedereen die een mening
vervelende publiek er weer zal tussen lopen.
heeft en denkt dat hij/zij kan schrijven. Vooral met
Bovendien weegt de journalistieke meerwaarde
de Tour duiken die overal op, niet gehinderd door
van ter plekke zijn niet op tegen de nadelen, zoals
al te veel kennis. Ze krijgen een column en worden
elke dag een persbabbel met een
meteen fan. Wie niet voor ons is,
Rode Duivel van dienst die nietsof wie een ironisch grapje maakt,
zeggende quotes debiteert, waarwordt door die ad-hocna Roberto Martínez geheel zichsupporters-met-laptop gebanRond grote
zelf is en ook weinig of niks zegt.
bliksemd.
Of nog, tijdens de wedstrijden
Vorige week tweette ik naar
toernooien worden
met twee collega’s op een halve
aanleiding van het nieuws dat er
fans scherper dan
vierkante meter in een bloedhete
een yogameester mee was met de
ooit en gaan ze zich
tribune met de benen in de nek
Rode Duivels: “De yogameester
geplooid naar één schermpje sta(uit Dubai natuurlijk) van Eden
ook sneller ergeren
ren. De actie bestuderend die
Hazard bij Chelsea is mee met de
zich zopas beneden op het groeRode Duivels. Hij heeft Eden zich
ne gras heeft afgespeeld, maar
leren ontspannen. Dat is heel
waarvan je niet meteen alles
goed gelukt. Nu nog een meester
hebt meegekregen. Was dat nu de paal, of toch de
die Eden zich leert inspannen.”
hand van Thibaut?
Welwelwel, die reacties… Gebrek aan respect…
Thibaut, jawel, zoals in Thibaut Courtois. Ook dat
Amper twee jaar minder gepresteerd en nu zo afgeis een neveneffect: proxy bias, op den duur word je
maakt… Alsof Eden zich nooit heeft ingespannen…
geacht een deel te zijn van het grotere geheel en
En dat noemt zich journalist…
ook het grotere doel te dienen. Wij winnen, wij verDat ben ik ook, maar dat was nu eens opgeschreliezen, wij doen het goed of niet goed, en familieven in de hoedanigheid van columnist.
namen worden voornamen. We worden allemaal tv.
Heel in het begin van Twitter zou ik hebben gereaIk kon niet meteen een antwoord verzinnen op de
geerd als Louis van Gaal: ben jij nou zo dom, of ik?
vraag wat het zou worden. Dus zei ik: “Het kan vrieNu glimlach ik hoogstens. Ik weet sedert 2014 hoe
zen of het kan dooien.” Waarop de ad-rempresentaontzettend lang de tenen zijn, dat elke ironie, elk sartoren in koor: alvast niet in Qatar. Daar stond ik dan
casme, elke hyperbool kan worden opgevat als een
met een mond vol tanden.
aanslag op de waardigheid.
Weet ik veel wat het wordt. Dit is een raar toerDaarom deze voorspelling: België kan heel ver genooi. Op een raar tijdstip in het jaar gespeeld. En in
raken, maar ook niet. Afrikaanse landen zullen er
een raar land, en dan heeft dat laatste niks te maken
weer allemaal uitgaan ten laatste in de kwartfinales,
met rechten van het werkvolk aldaar of van de
of voor de eerste keer wel de halve finale halen. Braqueergemeenschap die “geestelijk ziek als ze is” (een
zilië wordt wereldkampioen, maar doe mij toch
plaatselijk citaat) wellicht gewoon beter wegblijft.
maar liever Argentinië. Zolang Nederland het maar
De voetbalspelers moet je met dat onrecht ook niet goed doet, kan de rest me aan mijn reet roesten.

