26

WK
WK

maandag
28 mei 2018

ZO BEREIDEN RODE DUIVELS ZICH VOOR
Vertonghen bij opening Foundation:

«Genoeg over Radja»

Zijn honderdste wedstrijd voor de Rode Duivels gecombineerd met de
oprichting van de ‘Jan Vertonghen Foundation’. Een ideaal moment
om met Jan Vertonghen (31) vooruit te blikken op de belangrijkste
weken uit zijn carrière. «We zijn geen topfavoriet, maar het is niet
altijd de topfavoriet die wereldkampioen wordt.»

Een honderdtal jonge fans daagde op aan het speelveldje. Van Accom

Het nationaal oefencomplex in
Tubeke, waar Kevin De Bruyne
teqball speelt en Jan Vertonghen

het slijk van zijn knieën haalt. En
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Ook mama Vertonghen tekende present, met het kindje van Jans
broer, net als vriendin Sophie met hun dochtertje Leyla. Vergauwen

100ste interland
Tegelijkertijd werd Vertonghen
gehuldigd voor een mijlpaal in
zijn carrière. Zaterdag gaat hij in
de oefeninterland tegen Portugal
als eerste Rode Duivel door de
magische grens van honderd interlands. «Nu ik al die cadeaus
gekregen heb, ligt er nog meer
druk op die wedstrijd», lachte
Vertonghen omringd door een
honderdtal jonge fans. «Ik ben altijd heel trots geweest op het shirt
van de nationale ploeg, die 100ste
wordt een feestelijk moment.»
Na de rustige aanloop vorige

week is Vertonghen stilaan klaar
voor de echte voorbereiding op
Rusland. «Het gaat nu echt beginnen. Morgen (vandaag, red.)
sluiten ook de jongens die een
korte break kregen aan en ik heb
veel zin om mijn kaartmakkers te
verwelkomen.»

Trapje onder Spanje
Wie daar niet bij is, is Radja
Nainggolan. «Over zijn nietselectie is heel veel gezegd en ik
begrijp die fans die boos zijn», aldus ‘Sterke Jan’. «Ik kan heel goed
opschieten met Radja, we hebben
vorige week contact gehad en ik
vind het heel jammer voor hem.
Maar het is nu genoeg geweest,
dit is niet goed voor de focus. Het
gaat niet over Radja Nainggolan,
maar over de nationale ploeg.
Vanaf nu telt enkel het WK.»
Net als de rest van de groep vertrekt hij over twee weken met een
koffer vol ambities richting
Rusland. «We zijn enorm gemotiveerd», knikt Vertonghen. «We
zijn niet de topfavoriet. Spanje,
Duitsland en Brazilië schat ik
hoger in, maar net daaronder
staan wij. Het is niet altijd de topfavoriet die wint. Portugal was op
het EK ook geen topfavoriet, maar
ze werden wel Europees kampioen. Veel hangt af van de tegenstanders die je ontmoet en de
vorm van de dag.» (KDZ)
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13 HECTAREN
WERKINGSBUDGET:
600.000 EURO/JAAR

namen uit te kiezen die iedereen
had verwacht, maar kunnen we
dan ook presteren op het WK? Ik
wist dat sommige beslissingen
me niet populair zouden maken,
maar daarom ben ik bondscoach.»
Martínez kreeg de volle laag
omdat hij Nainggolan straks thuis
laat. «We leven in een democratie. Iedereen heeft recht op
een mening en mag die ook uitdrukken. Ik vind de emotie en
passie bij de supporters eigenlijk
positief. Het toont aan dat de
mensen met de Rode Duivels
bezig zijn.» (SJH)

Pech voor autoliefhebbers: de Porsches
voor
autoliefhebbers:
destaan
Porsches
enPech
Range
Rovers
van de spelers
enopen
Range
van de
staan
niet
enRovers
bloot voor
hetspelers
Martin’s
Red
niet open
en bloot
voor
het Martin’s
Hotel.
Er is immers
een
parking
aan de Red
Hotel.
Er
is
immers
een
parking
aan
achterkant van de site, die bovendien de
achterkant
van de site,zal
diezijn.
bovendien
met
zeilen afgeschermd
Pottenmet zeilen
zalook
zijn.alPottenkijkers
makenafgeschermd
dus geen kans,
kijkers
dus
geen kans,
ookde
al
omdat
ermaken
security
aanwezig
is. Via
omdathebben
er security
aanwezig
is. Viatot
de
parking
de spelers
toegang
parking
deDaar
spelers
een
apartehebben
check-in.
zittoegang
de team-tot
een aparte
check-in.
Daar zit
dehet
teammanager
of een
medewerker
van
manager
medewerker
het
hotel,
opdatof
deeen
Duivels
snel naarvan
hun
hotel,kunnen.
opdat de
Duivels
snel
hun
kamer
Dat
doen ze
in naar
een lift
die
kamer
kunnen.
Dat
doen
ze
in
een
versierd is met WK 2018-stickers. lift die
versierd is met WK 2018-stickers.

Nooit meer aanmodderen
in de fitness

Doen alsof je hard aan het revalideren bent, maar eigenlijk
gewoon op de loopband staan zonder kilometers te
maken? Onmogelijk. Het lokaal waarin de medische staf
verblijft, heeft namelijk zicht op de fitnesszaal, waardoor
ze kunnen volgen of de spelers hun opgelegde schema
afwerken. In de fitness is alle apparatuur, aangekocht in
samenspraak met fysiotherapeut Lieven Maesschalck,
splinternieuw. Spelers kunnen er individueel gebruik van
maken, maar ook groepssessies zijn een mogelijkheid.

selecteren is makkelijk»

«Ik moet me tot 23 namen beperken. Dat is jammer genoeg het
spelletje. Er hadden nog vier of
vijf jonge spelers een plekje
kunnen krijgen, maar ik kan niet
iedereen meenemen. Je moet je
voor zo’n selectie baseren op
informatie die je hele team vergaard heeft, praten met andere
trainers en mensen die elke dag
met de spelers werken. Je moet
uiteindelijk ook een rol voor elke
speler hebben.»
«Ik selecteer geen namen, maar
internationals die samen kunnen
presteren. Het zou gemakkelijk
geweest zijn om gewoon de 23
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Martínez: «Verwachte namen
De WK-selectie van Roberto Martínez deed behoorlijk wat stof opwaaien en dan vooral het ontbreken van Radja Nainggolan. De bondscoach kwam er voor de camera van Proximus Sports even op terug. «Je
kan niet alle spelers die het verdienen effectief selecteren.»
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PARKING

Kaarten, PlayStation of
biljart na het avondmaal
Aan het eten zal het niet liggen. Het keukenteam van
Martin’s Red bereidt, in samenwerking met een kok
die aan de Rode Duivels verbonden is, gezonde
voeding. Die krijgen de spelers geserveerd in een ruim
restaurant op de eerste verdieping, waar goudkleurige luchters de eyecatchers zijn. Na het diner blijven de
spelers vaak hangen om te kaarten of gezelschapsspelletjes te spelen, al kunnen ze daarvoor ook terecht
in de ‘Sports Bar’, waar meerdere televisies hangen.
Voor nog meer vertier is er de ontspanningsruimte,
gelegen naast het restaurant, met tafelvoetbal,
biljarttafels en drie PlayStation-consoles.
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De Châteauneuf du Pape zal
moeten wachten tot na Rusland,
de fles champagne ook. Het
waren maar twee van de vele
cadeautjes die Jan Vertonghen
gisteren overhandigd kreeg van
het gemeentebestuur van Temse.
Achter het veld van KSV Temse
opende de Belgische recordinternational het eerste interactieve speelveldje van de ‘Jan
Vertonghen Foundation’. Een
nieuwe stichting die zoveel mogelijk kinderen wil aanzetten tot
spelen, bewegen en creatief zijn
ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, fysieke of mentale beperkingen. Ook Piet den Boer, Elodie
Ouedraogo en Erik Van Looy verbinden overigens hun naam aan
het project.

