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A llah was gisteren te groot voor de Rode 
Shaitans.

Nu moet er iets worden gehaald tegen 
Kroatië, wallah.

Filip Joos had het nog over een foutje, 
maar je gelooft je oren toch niet als je de 
analisten hoort rond de pot draaien over die 
eerste goal van Marokko, waarbij godbetert 

Abdelhamid Sabiri van Serie A-voorlaatste Sampdo-
ria de bal rechtstreeks in doel trapt vanaf een plek 
waar dat never nooit mag gebeuren.

Dat was Thibaut Courtois nota bene al een keer 
overkomen in de eerste helft, maar toen liep een te 
gretige Marokkaan in de weg en kon de VAR de Bel-
gen nog behoeden voor een achterstand. Laat u niks 
wijsmaken, dames en heren in het Wintercircus al of 
niet aan de tafel bij Karl, kinderen, ouders en ouder-
lingen thuis, die 0-1 was een blunder, met grote B.

Het is niet omdat het Courtois is en hij tegen Cana-
da bij een slecht getrapte strafschop in de weg lag dat 
we het niet als zodoende mogen 
benoemen. Het is niet omdat 
Frank Boeckx hoopt om ooit nog 
bij de Rode Duivels in de staf te 
geraken dat hij als analist en 
ex-vliegenvanger niet de waar-
heid moet vertellen. Het was een 
blunder van formaat van een 
doelman die zou moeten door-
gaan als de beste van de wereld, 
maar zich twee keer in dezelfde 
wedstrijd in dezelfde korte hoek 
laat vangen aan een gedurfde 
vrije trap. Niet. Te. Geloven.

Dat tweede doelpunt was dan 
weer vintage het bedje waarin de Rode Duivels 
anno 2022 ziek zijn. Timothy Castagne, de snelste 
van de Belgische verdedigers (die met vijf tegen drie 
waren in die fase) die zich op lullige wijze laat voor-
bij lopen door Hakim Ziyech, die teruglegt op Zaka-
ria Aboukhlal, die de bal hoog in het dak poeiert.

Twee halve Nederlanders (Ziyech geboren in 
Dronten en Aboukhlal in Rotterdam, ik gok op Zuid) 
deden België de das om. Courtois was nu echt kans-
loos omdat Axel Witsel naar recente gewoonte geen 
poot meer uitsteekt naar een bal die niet pardoes 
op hemzelf belandt en dus Aboukhlal geen stro-
breed in de weg legde.

De harde realiteit is dat deze Rode Duivels hun 
geluk hebben opgebruikt. In Rusland vier jaar gele-
den zijn ze al door het oog van een hele kleine 
naald gekropen tegen Japan en Brazilië, maar je kan 
niet blijven teren op geluk en hier en daar een � its 
van een wereldspeler als Kevin De Bruyne. Om re-
sultaten te halen in grote toernooien heb je een ba-

sisniveau nodig en vooral een attitude die de tegen-
stander schrik inboezemt.

Dat was in Rusland nog wel het geval, maar de 
laatste jaren is de status van de Rode Duivels als 
topteam in sneltempo geërodeerd. Elk land weet 
inmiddels dat België te pakken is als je hen aanpakt. 
De wedstrijd tegen Canada was daarvan het beste 
voorbeeld.

België had het verdiend om na twee wedstrijden 
met nul punten te staan en dus uitgeschakeld te 
zijn, dat is de harde conclusie van dit WK 2022. 
Maar omdat voetbal een oneerlijk toevalspel is heb-
ben ze alles nog in handen, kunnen ze zelfs nog we-
reldkampioen worden. Winnen van Kroatië en alles 
is vergeten.

Onderliggend is er wel een groot probleem. Deze 
Rode Duivels zijn uit elkaar aan het vallen. De gou-
den generatie blijkt van a� ladderend bladgoud, het 
blik wordt zichtbaar. Dat was al duidelijk na Canada 
met de oprisping van De Bruyne, die zich gisteren 

weer te veel vastliep in zijn haast 
om iets te forceren.

Dat werd na Marokko nog eens 
benadrukt door de uitlatingen 
van Jan Vertonghen, die het had 
over te weinig creëren en te oud 
om aan te vallen en nog wel 
meer onzin waarmee hij zijn ei-
gen straatje alvast probeerde 
schoon te houden.

Als aanstaande zaterdag de 
eerste achtste � nales worden ge-
speeld gaat deze World Cup ge-
woon verder. Met de Duivels als 
ze winnen van Kroatië, zonder 

de Duivels als ze verliezen van Kroatië.
Zal België gemist worden? Neen.
Brazilië, Frankrijk, Spanje, die willen we nog aan 

het werk zien en Argentinië natuurlijk. Maar ook 
Canada, de VS en Ecuador, heerlijk fris-van-de- 
levervoetbal hoog in het veld, geen schrik van ie-
mand, gaan met die banaan en kijken waar het 
schip strandt. Soms strandt het echt, soms haalt het 
de haven. De VS tegen Engeland, Saudi-Arabië tegen 
Argentinië, Iran tegen Wales.

De traditionele voetballanden schrikken van die 
onverdroten inzet. Die zijn niet gewend dat de hi-
erarchie zo brutaal overhoop wordt gehaald door 
respectloze B-landen. Nooit gedacht dat ik enthousi-
asme zou kunnen opbrengen voor voetbal van streng 
islamitische republieken en dat los zou kunnen zien 
van de politieke en religieuze repressie in die landen. 
Er moet nog wat gebeuren voor het zover is, maar ik 
gun het de Arabische wereld, een team of twee die 
doorgaan, vooral als Qatar daar niet bij is.

Breed getackeld

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Blik en bladgoud

België had het 
 verdiend om na twee 
wedstrijden met nul 
punten te staan en 
dus uitgeschakeld 

te zijn

Doelman Thibaut Courtois kijkt beteuterd richting de tribune na een zwakke prestatie tegen 
Marokko in het Al Thumama-stadion, in Doha. © PHOTO NEWS

Frankrijk  2 2 0 0 6-2 6

Australië 2 1 0 1 2-4 3

Denemarken 2 0 1 1 1-2 1

Tunesië  2 0 1 1 0-1 1

22/11 Denemarken - Tunesië 0-0 
22/11 Frankrijk - Australië 4-1
26/11 Tunesië - Australië 0-1
26/11 Frankrijk - Denemarken 2-1
30/11 Australië - Denemarken 16uur
30/11 Tunesië - Frankrijk 16uur

Polen 2 1 1 0 2-0 4

Argentinië  2 1 0 1 3-2 3

S.-Arabië 2 1 0 1 2-3 3

Mexico 2 0 1 1 0-2 1

22/11 Argentinië - S.-Arabië 1-2 
22/11 Mexico - Polen 0-0
26/11 Polen - S.-Arabië 2-0
26/11 Argentinië - Mexico 2-0
30/11 Polen - Argentinië  20uur
30/11 S.-Arabië - Mexico 20uur

Kroatië 2 1 1 0 4-1 4

Marokko 2 1 1 0 2-0 4

België  2 1 0 1 1-2 3 

Canada 2 0 0 2 1-5 0

23/11 Marokko - Kroatië 0-0 
23/11 België - Canada 1-0
27/11 België - Marokko 0-2
27/11 Kroatië - Canada 4-1
1/12 Kroatië - België  16uur
1/12 Canada - Marokko 16uur

Spanje 1 1 0 0 7-0 3

Japan 2 1 0 0 2-2 3

Costa Rica 2 0 0 1 1-7 3

Duitsland 1 0 0 1 1-2 0

23/11 Duitsland - Japan 1-2 
23/11 Spanje - Costa Rica 7-0
27/11 Japan - Costa Rica 0-1
27/12 Spanje - DuitslandGisteravond
1/12 Japan - Spanje 20uur
1/12 Costa Rica - Duitsland 20uur

Portugal 1 1 0 0 3-2 3

Uruguay 1 0 1 0 0-0 1

Zuid-Korea 1 0 1 0 0-0 1

Ghana 1 0 0 1 2-3 0

24/11 Uruguay - Zuid-Korea 0-0 
24/11 Portugal - Ghana 3-2
28/11 Zuid-Korea - Ghana 14uur
28/11 Portugal - Uruguay 20uur
2/12 Ghana - Uruguay 16uur
2/12 Zuid-Korea - Portugal 16uur

Brazilië 1 1 0 0 2-0 3 

Zwitserland 1 1 0 0 1-0 3

Kameroen 1 0 0 1 0-1 0

Servië 1 0 0 1 0-2 0

24/11 Zwitserland- Kameroen 1-0 
24/11 Brazilië - Servië  2-0
28/11 Kameroen - Servië 11uur
28/11 Brazilië - Zwitserland 17uur
2/12 Servië - Zwitserland 20uur
2/12 Kameroen - Brazilië 20uur

21/11 Engeland - Iran 6-2
21/11 VS - Wales 1-1
25/11 Wales - Iran 0-2
25/11 Engeland - VS 1-1
29/11 Wales - Engeland 20uur
29/11 Iran - VS 20uur

Engeland 2 1 1 0 6-2 4

Iran 2 1 0 1 4-6 3

VS 2 0 2 0 1-1 2

Wales 2 0 1 1 1-3 1

Ecuador 2 1 1 0 3-1 4

Nederland 2 1 1 0 3-1 4

Senegal 2 1 0 1 3-3 3

Qatar 2 0 0 2 1-5 0 

20/11 Qatar - Ecuador 0-2 
21/11 Senegal - Nederland 0-2
25/11 Qatar - Senegal 1-3
25/11 Nederland - Ecuador 1-1
29/11 Ecuador - Senegal 16uur
29/11 Nederland - Qatar 16uur

Standen en planning

Saudische club Al-Nassr doet 
Ronaldo miljoenenvoorstel
Cristiano Ronaldo heeft een 
aanbieding op zak van Al-Nassr 
uit Saudi-Arabië. Volgens de 
Amerikaanse zender CBS Sports 
biedt de club de Portugese ve-
dette een contract voor drie 
jaar aan voor een totaalbedrag 
van 216 miljoen euro.

Het contract van de 37-jarige 
Ronaldo bij Manchester United 
werd vorige week in overleg 
ontbonden nadat de aanvaller 
zich in een interview bijzonder 
kritisch had uitgelaten over de 
club en trainer Erik ten Hag. 
Daarmee had hij zijn positie bij 
de club vrijwel onmogelijk ge-

maakt. De Portugees voelde 
zich verraden door de club en 
zei dat hij geen respect had voor 
zijn van Ajax overgekomen 
coach.

Al-Nassr kan de sterspeler 
zonder transfersom vastleggen. 
Ronaldo heeft zijn toekomst 
sinds zijn vertrek bij United 
opengelaten. Hij bereidt zich 
met Portugal voor op de groeps-
wedstrijd van vanavond tegen 
Uruguay. Ronaldo scoorde  al 
 tegen Ghana en is zo de eerste 
man die op vijf eindrondes van 
het WK minstens één doelpunt 
heeft gemaakt. (ANP/DPA)

ligamenten waren geraakt. Voor 
de tweede wedstrijd van Brazi-
lië, vandaag tegen Zwitserland, 
heeft de Braziliaanse nummer 
10 alvast forfait gegeven.

Ook rechtsachter Danilo is 
wegens een gelijkaardige bles-
sure aan de enkel niet beschik-
baar tegen de Zwitsers. (DPA)

Neymar werkt dag en nacht 
aan herstel na enkelblessure
De Braziliaanse sterspeler Ney-
mar doet er na zijn blessure al-
les aan om zo snel mogelijk � t te 
geraken voor het vervolg van 
het WK. Dat vertelde zijn team-
genoot Marquinhos tijdens een 
persmoment. “Hij is zeer gefo-
cust. Hij slaapt bij de fysiothera-
peut en laat zich 24 uur per dag 
behandelen. Dat bewijst hoe 
graag hij wil terugkeren.”

Neymar blesseerde zich don-
derdagavond in de eerste 
groepsmatch tegen Servië (2-0) 
aan de rechterenkel. Die stond 
meteen na a�  uiten ferm ge-
zwollen. Achteraf bleek dat de 

Brazilië koestert 
de hoop dat 
 Neymar fi t  geraakt 
voor de achtste 
fi nales


