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Uit en Thuis - FC en RW
Briefwisseling over voetbal en het leven

François Colin en Raf Willems corresponderen op zaterdag en zondag in ‘Uit &
Thuis’:  met een aparte briefwisseling over ‘voetbal en het leven’ laten FC en 
RW gedurende het hele weekend hun licht schijnen op de Belgische competitie
en meer. Ze veroorloven zich daarbij uitstapjes naar dingen die hen raken. Ze 
baseerden zich voor dit format op de gelijknamige  bestseller van het 
Scandinavische duo Karl Ove Knausgard en Frederik Ekelund: Uit & Thuis, 
over voetbal, vriendschap en andere zaken van levensbelang.

      Door François Colin
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antwerpen, 24 maart 2017

16 uur

Beste Raf,

Net terug van de laatste persconferentie van de
Rode Duivels in Tubize, Tubeke in het 
Nederlands, voor de WK-interland tegen 
Griekenland. Ik ben deze week elke dag naar 
Tubeke gereden. Het Belgian Football Centre 
ligt pal op de taalgrens. Bij ieder bezoek 
verbaasde ik me over het feit hoe ver onder 
Brussel de taalgrens loopt. Alsof de N-VA 
Vlaanderen uitgebreid heeft.
Het was een behoorlijk saaie week. Dat heeft 
niet alleen te maken met de zwakte van de 
groep waarin de Duivels zijn ingedeeld, maar 
ook met het feit dat je als journalist geen 
enkele echte training meer ziet. Het is op die 
manier onmogelijk uit te maken wat de 
plannen van de bondscoach zijn of vast te 
stellen welke spelers scherp of niet scherp 
staan.

Maandag was de training open voor pers en 
publiek, maar de meeste basisspelers trokken 
na een halfuurtje al naar de kleedkamer. Straf 
dat er te veel supporters kwamen opdagen 
voor een training waar niets aan te beleven 
valt. Woensdag en vrijdag was het eerste 
kwartier open voor de pers, maar wat je dan te 

zien krijgt is de opwarming. Even boeiend als 
het gras zien groeien.
Het was een veeg teken dat de rubriekleider 
voetbal van de grootste krant van het land tot 
en met woensdag met vakantie was. In de 
vorige campagne zou hij Marc Wilmots al drie 
dagen na elkaar tussen zijn boterham hebben 
gelegd. Maar eigenlijk had hij gelijk. Er viel 
over de nationale ploeg weinig zinnigs te 
melden.

Maandag al werd duidelijk dat Eden Hazard 
niet zou spelen en elke dag weer was de 
fysieke paraatheid van Thomas Meunier goed 
voor één vraag. Vandaag bleek hij niet fit te 
geraken en op de koop toe was ook Kevin De 
Bruyne uitgevallen. Maar geen spoor van 
paniek. Roberto Martinez zag veel opties om 
hen te vervangen, maar laat nooit in zijn 
kaarten kijken. Misschien maakte het uitvallen 
van een paar spelers zijn werk alleen maar 
gemakkelijker. Hazard vervangen: geen drama. 
De Bruyne vervangen: ook al geen drama. Met 
Dries Mertens en Radja Nainggolan staan er 
even goede vervangers klaar. Meunier is wel 
een probleempje. Thomas Foket is dit seizoen 
niet geweldig op dreef. Misschien opteert de 
bondscoach daarom zelfs voor een 
viermansafweer met Alderweireld, Ciman, 
Vermaelen en Vertonghen.
Gelukkig hoef ik over die trainingen niet meer 
te schrijven. Ik zou te veel heimwee krijgen 
naar Guy Thys. Toen kon je niet alleen elke 
training van de eerste tot de laatste minuut 
bijwonen, maar een insider met een beetje 



voetbalkennis kon uit zijn antwoorden ook 
opmaken wat er te gebeuren stond. 
Desondanks speelden de Rode Duivels onder 
zijn leiding een EK-finale en een WK-halve 
finale.

Gelukkig is de ontvangst in de veel te kleine 
perszaal van Tubeke uiterst sympathiek. De 
broodjes zijn krokant, iets waar in Neerpede 
nooit kon over worden geklaagd.
Ben je overigens al in het Belgian Football 
Centre geweest? Prachtige velden en een heel 
keurig hotel. Onbegrijpelijk dat Marc Wilmots 
hier niet naartoe wilde komen. Hij stopte zijn 
spelers liever elke dag in de bus voor een ritje 
over de Brusselse Ring. Het enige wat tegenvalt
in Tubeke, behalve dat het een eind rijden is, is 
de wind. Er is altijd veel wind. De security-
mensen lopen allemaal met een hoodie op 
rond. In hartje Brussel zou je je niet veilig 
voelen met zo veel ongure figuren in de buurt.
Over Marc Wilmots gesproken, hij was 
eigenlijk hét gespreksonderwerp in Tubeke. 
Bijna een jaar na zijn ontslag heeft hij weer een
club gevonden: bondscoach van Ivoorkust. Het 
heet dat hij veel andere aanbiedingen afsloeg, 
maar bondscoach in Afrika is meestal geen 
teken van weelde. Van Michel Dussuyer, zijn 
voorganger, had ik nog nooit gehoord. Hugo 
Broos trok alleen naar Kameroen omdat hij 
zijn criticasters iets wilde bewijzen.
Dat zal ook bij Wilmots het geval zijn. Je wordt 
trainer in het Midden-Oosten als je een grote 
financiële slag wil slaan en in Afrika als je niets
anders hebt. Voor het geld of de eer en voor 
het geld heeft hij het niet te doen.
Wat me het meest verbaasde was het nieuws 
dat hij met de familie ginds ging wonen en zijn 
prachtige hoeve in Jeuk zou achterlaten. Al zijn 
spelers voetballen in Europa en Ivoorkust is 
niet echt een pretje om te vertoeven. Ik was 
een kleine tien jaar geleden een week in 
Abidjan voor de eerste editie van de CHAN, het 
Afrikaans landenkampioenschap voor spelers 
die in Afrika aan de slag zijn.
Ik logeerde op de 17de verdieping van een hotel
dat overal de sporen van een burgeroorlog 

droeg. Elke keer ik in de lift stapte, was het 
hopen dat hij het volhield. Rond het hotel 
kronkelde zich een indrukwekkend zwembad, 
het grootste dat ik ooit zag, maar er stond geen
water in.

Het weer was geweldig en het uitzicht op de 
baai van Abidjan heel fraai. Alleen mag je niet 
te dicht bij het water komen vanwege de stank.
Ik at met een paar collega’s aan het strand, 
maar moest voortdurend mijn neus 
dichtknijpen. Baden in de baai is ten strengste 
verboden. Ik hoorde er het verhaal van een 
macho-piloot van Sabena die zo stoer was om 
te gaan zwemmen in het vieze water. Een paar 
dagen later overleed hij.
En daar gaan Katrien en Marc Wilmots wonen?
Moeilijk te geloven. Ik weet, we zijn bijna tien 
jaar verder, maar Ivoorkust heeft slechts een 
paar jaar geleden een nieuwe burgeroorlog 
beleefd.

Benieuwd hoe het Wilmots in Ivoorkust 
sportief zal bevallen. Bij mijn bezoek aan 
Abidjan bracht ik een halve dag door in het 
nationale oefencomplex van ‘ Les Eléphants’. 
Bondscoach toen was Vahid Halilhodzic. Ik kan 
je verzekeren dat de werkomstandigheden er 
ietsje minder zijn dan in Tubeke.
Wilmots kennende zal hij ongetwijfeld als een 
olifant in een porseleinkast te keer gaan en dat 
moet de Ivorianen aanspreken, maar ik denk 
niet dat hij meer beenruimte voor zijn spelers 
moet vragen in het vliegtuig bij uitwedstrijden.
Hoe dan ook, Ivoorkust heeft meer talent dan 
Kameroen. We mogen de lat dus hoog leggen. 
Wilmots moet minstens zo goed doen als Broos
met Kameroen. Van iemand die nauwelijks 
vijftien maanden terug gelauwerd werd als de 
beste trainer ter wereld mogen we echt niet 
minder verwachten.

Groeten,
François


