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Vive la France / Ajmo Hrvatska

De leukste grote toernooien zijn die waar je 
zelf geen uitgesproken gevoelens bij hebt en 
waar je volop kan proberen genieten van 
het sportieve spektakel. Proberen dus. Spek-
takel moest in de laatste wedstrijden op de 
World Cup vooral komen van de spanning. De 
techniciteit en inventiviteit waren soms ver te 
zoeken. Spanning wordt pas ondraaglijk als je 

zelf een onvoorwaardelijke fan bent.
Ook dan kan onthechting optreden. Dat overkwam 

mij vrijdagavond met Nederland tegen Argentinië. 
Soms neemt de journalist het over van de fan en zo 
ging dat vrijdag ook. Tijdens de wedstrijd de statistie-
ken bekijken om tot de conclusie te komen dat Neder-
land niet verdiende te winnen.

Dat had natuurlijk ook op puur empirische basis 
kunnen worden vastgesteld. Het moet van de jaren 
zestig geleden zijn dat Nederland zo zwak was in bal-
bezit. Zelfs tijdens de tocht door 
de woestijn in de jaren tachtig, 
eindigend in de enige triomf ooit 
op het EK van 1988, deed het voet-
bal minder pijn aan de ogen. Maar 
op klotestrafschoppen eruit gaan 
na die geniale vrije trap voor de 
2-2, dat was dan weer meer dan 
vervelend.

Ze moeten trouwens iets vinden 
op die strafschoppen. Als sport de 
bedoeling heeft de beste te laten 
winnen, slaat zo’n strafschoppen-
serie als een tang op een varken. 
Het team dat er negentig minuten 
lang in slaagt om de tegenstander weg te houden van 
zijn doel en zelf geen enkele doelpoging onderneemt, 
krijgt alsnog 50 procent kans om te winnen. Voetbal is 
oneerlijk door die lage score, maar je moet het niet 
gekker maken dan het al is.

Zaterdagavond was ik dan weer op de hand van 
Frankrijk. Toegegeven, de statistieken geven aan dat 
Engeland meer kans had om te winnen dan Frankrijk, 
maar dat Frankrijk e�  ciënter was. Engeland had 2,32 
expected goals en Frankrijk maar 1,19.  Die ene ver-
schil is wellicht die gemiste strafschop. Met de nadruk 
op gemist, want niet gestopt en gewoon los over doel 
getrapt. Dom. Sinds brexit en Boris verdient Engeland 
alle ellende van de planeet.

Frankrijk-Marokko en Argentinië-Kroatië. Dat zijn 
de redelijk onverwachte halve � nales. Vier landen met 
een onwaarschijnlijk vermogen om wedstrijden naar 
hun hand te zetten en overwinningen uit de brand te 
slepen. Dat is iets waar, om het er nog eens over te 
hebben, de Rode Duivels veel te weinig van hebben.

Na de wedstrijd Frankrijk-Engeland, de beste wed-
strijd van het toernooi volgens de kenners, kreeg 
doelpuntenmaker Tchouaméni (ook verantwoorde-
lijk voor de eerste strafschop en dus de 1-1) de vraag 
of het niet vervelend was dat de hele wereld Frankrijk 
woensdag wil zien verliezen tegen Marokko.

De hele wereld? Dan hoor ik niet bij de hele we-
reld. Veel verschil zal het nu niet meer maken, want 
ze spelen sowieso nog twee wedstrijden, maar alleen 
al voor de rust van de binnensteden van Antwerpen 
en Brussel was het goed en terecht geweest als Ma-
rokko al meteen in de achtste � nale uit het toernooi 
was geknikkerd.

Marokko speelt een soort catenaccio met een groot 
hart. Het heeft heel goede voetballers, die er geen 
graten in zien om op de eigen helft in de weg te lopen 
in de hoop dat ze een paar keer snel aan de overkant 
geraken om daar een doelkansje te versieren. Of zoals 

tegen Portugal een doelman op 
hun weg te vinden die het zot in 
de kop krijgt. Als Kevin De Bruyne 
een Marokkaan was, hij was al 
naar huis vertrokken.

Over de rellen kunnen we kort 
zijn. Neen, niet de hele Marok-
kaanse gemeenschap treft schuld. 
Wel die paar honderd casseurs en 
in ondergeschikte orde dat deel 
(familie) dat er niet in slaagt het 
schorriemorrie van straat te hou-
den. Overigens zijn rellen bij voet-
bal geen voorrecht van Marokka-
nen, ook niet als de nationale 

ploeg speelt. Ik kreeg ooit een steen op mijn kop bij 
rellen op de Antwerpse Suikerrui nadat België was 
uitgeschakeld.

Dat was in 1986 in de nacht nadat Maradona de 
Rode Duivels op een hoopje had gespeeld. En dat ik 
daar toen was met een fotografe betekent dat de 
krant verwachtte dat er iets stond te gebeuren. Geen 
Marokkaan gezien toen, wel een hoop zat Belgisch 
crapuul.

Wie moet wereldkampioen worden? Lionel Messi 
had de voorkeur vóór het WK maar zijn gedrag na de 
kwart� nale tegen Nederland was ontluisterend. Eerst 
de ref in zijn zak steken en die daarna afmaken, de 
tegenstand niet respecteren maar uitdagen, neen, 
doe dan maar Kroatië. Een van de grootste, zo niet 
het grootste kleine sportland ter wereld, onverzette-
lijkheid gecombineerd met goed voetbal. Goed in 
voetbal én goed op de Olympische Spelen, meer me-
dailles dan België met een derde van onze inwoners. 
Zo’n goed sportland verdient de hoofdprijs.

Kroatië is een van 
de grootste, zo niet 
het grootste kleine 

sportland ter wereld, 
onverzettelijkheid 
gecombineerd met 

goed voetbal

Door zijn gedrag tegen Nederland heeft Lionel Messi zich niet populair gemaakt. © PHOTO NEWS

Na de wedstrijd 
vulden de straten 
van Casablanca 
zich met duizen-
den feestende 
mensen. 
© CESAR DEZFULI

speeltijd te gaan begint het café te kolken. 
Er klinkt zelfs al voorbarig gejuich. Niet 
van de twee vriendinnen: Arafati vouwt 
haar handen van de zenuwen in elkaar 
achter haar nek. Djamil doet hetzelfde, 
maar dan voor haar mond. Een rode 
kaart in blessuretijd doet nog één keer 
doemscenario’s opduiken. Tot na hon-
derd minuten het laatste � uitsignaal 
klinkt, en de droom geen droom meer is.

Djamil en Arafati vallen elkaar in de ar-
men, om hen heen springen de mensen 
bovenop elkaar, tillen ze stoelen boven 
hun hoofd, weten ze van gekkigheid niet 
meer wat ze moeten. Na een paar dol-
dwaze minuten weten ze het weer: op 
naar de Boulevard Al Massira Al Khadra, 
het epicentrum van de vreugdebeving. 
Djamil en Arafati gaan mee. Het feest kan 
beginnen.


