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Wat te onthouden van het weekend? – FC

François Colin op maandag met ‘Wat te onthouden van het weekend?’: de 
grijze eminentie van de Vlaamse voetbaljournalistiek kijkt vanuit al zijn 
ervaring met een kritische blik naar de gebeurtenissen op de Belgische 
voetbalvelden van het voorbije weekend. Hij geeft ook commentaar bij de 
ontwikkelingen in de Europese liga’s. 

      Door François Colin
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rode Duivels ontsnappen aan 
Griekse tragedie

De Rode Duivels maakten tegen een laf 
voetballend Griekenland geen beste 
beurt. De late gelijkmaker van Romelu 
Lukaku houdt België aan de leiding in de 
groep, maar het was desondanks een 
ontnuchterende avond. Eden Hazard en 
Kevin De Bruyne werden meer gemist 
dan verwacht en bondscoach Roberto 
Martinez maakte geen goede keuzes.

De Grieken kwamen met slechts één doel 
naar Brussel: met man en macht en alle 
middelen verdedigen. Ei zo na leverde dat
een overwinning op, nadat Kostas 
Mitroglou meteen na de rust Laurent 
Ciman te grazen nam.

Het was nog bijna drie kwartier zwoegen 
vooraleer Lukaku met een mooie actie 
gelijk maakte, maar een echte topkeeper 
had die bal wellicht gekeerd. De draw was
dus zeker niet het gevolg van briljant 
keeperswerk van Stefanos Kapino.

De Rode Duivels moeten de hand in eigen
boezem steken. Ondanks het 
verpletterende overwicht bleef het aantal 
uitgespeelde doelkansen vrij beperkt. Er 
werd immers te traag gevoetbald en te 
veel balverlies geleden.

Chadli bleek een goede vervanger voor 
Meunier, maar het middenveld dat 
Martinez gekozen had viel zwaar door de 
mand. Te veel middelmaat, te weinig 
genie. Radja Nainggolan maakte het niet 
waar als ‘nummer tien’, Axel Witsel 
voetbalde op Chinees ritme en wat 
Marouane Fellaini aan de aftrap kwam 
doen mag Joost weten.

De Mancunian had al na vijf minuten geel
moeten krijgen en had dus nog voor de 
rust naar de kleedkamer gekund. Fellaini 
had al vroeg in de match er een 
gemakkelijke avond van kunnen maken, 
maar kopte onbeholpen naast. Ook al kon
hij vrij en vrolijk richten.

Fellaini is alleen bruikbaar als 
pinchhitter, om iets te forceren in de 
slotfase. Martinez deed het 
tegenovergestelde en bracht Moussa 
Dembélé pas na ruim een uur in. Meteen 
bleek dat er meer klasse op het 
middenveld liep en in het slotkwartier 
werden de Grieken dan toch met de rug 
tegen hun doel geplakt. Mede dankzij de 
uitsluiting van Tachtsidis.

De bondscoach wachtte nog tot zes 
minuten voor tijd vooraleer de 
overbodige Ciman te wisselen voor een 



extra aanvaller in de persoon van Kevin 
Mirallas. In de allerlaatste minuut haalde
Lukaku de Duivels dan alsnog uit het 
slop. Het eerste puntenverlies in de 
voorronde van het WK 2018 had 
daardoor geen verstrekkende gevolgen. 
België blijft de eerste kanshebber voor 
rechtstreekse kwalificatie in deze groep.


