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Vele Belgische voetballiefhebbers hebben een 
droom. Welke droom? Ze dromen dat de Rode 

Duivels wereldkampioen kunnen worden. Dat is 
een mooie droom. Kan die droom ook uitkomen? 

Dat is de vraag. Misschien wel! Want vele van 
onze Rode Duivels spelen op het hoogste niveau in 
buitenlandse competities. Ziehier portretten van de 

beste elf Rode Duivels van dit moment. 
Brengen zij de wereldbeker mee naar België?

Worden deze
Rode Duivels
wereldkampioen?
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‘Een onhoudbare bal bestaat niet.’ 
Dat vertelde Thibaut Courtois (11 mei 1992) me ooit. Zou dat echt waar zijn? 
Het is wel wat als een doelman dat durft zeggen. Dat betekent dat hij denkt 
dat hij elke bal kan stoppen. Zo lijkt het er intussen wel een beetje op. Want 
de Tarantula, dat was zijn bijnaam in Spanje: het leek alsof hij acht armen had, 
zoals deze spin. Hij wint bijna elk jaar wel een prijs: kampioen in Engeland 
(2015, 2017, FC Chelsea), Spanje (2014, Atlético Madrid) en België (2011, KRC 
Genk). En verder de Europa League (2012) en de Spaanse beker of Copa del 
Rey (2013) met Atlético. En hij is nog steeds maar 26 jaar. 
Wie heeft er al gehoord van Thibauting? Spreek uit als ‘tee-boh-ing’. Dat is een 
uitvinding van een Colombiaanse jongen. Die bootste een sprong van TC na. 
Hij filmde zichzelf en zette het op YouTube. Met intussen tienduizenden hits: 
voer een typische Courtoiskronkel uit waar je je ook bevindt en film het. Partie 
plezier! Je laat je vallen zoals een vogelspin. Je spreidt je beide armen zo ver 
mogelijk uit. Je kunt dus wel Thibaut imiteren. Maar de ballen écht stoppen? 
Dat is weer andere koek. Of beter nog: andere kunst. De kunst van het keepen. 
Sommige kenners vergelijken hem zelfs met Lev Yashin (1929-1990). De 
magische Russische doelman is de beste aller tijden. 

Thibaut Courtois
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Thibaut leerde als kind duiken in de tuin 
van zijn ouders om, net als zij, te leren 
... volleyballen. En om zijn balgevoel te 
verbeteren, voetbalde hij met zijn ... hond. 
Wist je dat hij om zijn zenuwen te bedwingen 
zich net voor elke match even terugtrekt op 
het toilet? Hij zei me dat hij vanop de pot 
een ‘selfie’ schiet. Die stuurt hij vervolgens 
naar vier voetballende vrienden in België. 
Om hen geluk te wensen met hun eigen 
wedstrijd. Maar een doelpunt maken tegen 
het ‘ijskonijn’ wordt steeds moeilijker. 
Courtois blijft altijd kalm in het hoofd. Hij is 
een allrounder. Zowel sterk in het vangen 
van de hoge bal als bij de één-op-één 
over de grond. Bijna onklopbaar bij 
schoten op zijn lijn. Dan ontpopt 
hij zich als Tee-Boh-Ing-man en 
spreidt hij zijn beide armen 
uit. ‘De onhoudbare bal 
bestaat niet’, volgens hem. 
Dat ondervonden zelfs 
Messi en Ronaldo, want Thibaut 
Courtois bleef hen vaak de baas. 
Wordt hij écht beter dan Lev Yashin?

bio
> 26 jaar
> speelt bij FC Chelsea

> 55 interlands 

(mei 2018)
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Het linkerbeen van Jan Vertonghen is fé-nó-mé-náál. Jan Vertonghen is zo 
een van die voetballers die alles kunnen met één been. Ze gebruiken het 
andere been alleen om op te staan. Zoals men wel eens zegt. Hij begon te 
voetballen in het Durmedorpje Tielrode. In de weide achter de tuin van het 
huis van zijn ouders, tussen de koeien en bij de vrienden van de Vrienden 
Kring Tielrode.
Via de jeugd van Germinal Beerschot Antwerpen volgde hij de weg naar 
Ajax Amsterdam. Om er uit te groeien tot een ‘model-Ajacied’. Ik zag hem 
in het trainingscentrum van Tottenham 
Hotspur in Londen, waar hij over zijn 
voetballeerschool sprak: ‘Volgens het 
patroon 3-4-3. Lekker aanvallend en 
risicovol. Balaanname, inspelen met 
de juiste voet, met rechts aannemen 
en met links overpakken. Training, 
training, training. Wat doet een 
verdediger van Ajax? Die is goed in de 

BIO
> 31 jaar
> speelt bij 

Tottenham Hotspur

> 99 interlands 

(mei 2018)

Jan Verthongen
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opbouw en vraagt de bal op bij de keeper. Hij is niet bang om onder druk te 
worden gezet en te zoeken naar de goede oplossing. Ik ben daar vandaag 
zelfs nog mee bezig. Dat zit intussen écht in mij. Techniek én inzicht.’ 
Inzicht én techniek. Hij hield met gemak een leeg drankblikje tientallen 
keren omhoog. Vanzelfsprekend met dat uitmuntende linkerbeen. In 2011 
en 2012 won hij met Ajax telkens het kampioenschap van Nederland. In 
2012 kreeg hij zelfs de Gouden Schoen van Nederland. Die droeg hij met 
tranen op aan zijn vader. Zijn overleden vader. Hij verklapte me dat hij bij 
het betreden van het veld voor elke wedstrijd steeds even naar boven kijkt: 
‘Dan vraag ik steun van mijn vader.’ Om vervolgens een paar keer uit te 
halen met dat linkerbeen. 
Dat is fé-nó-mé-náál en 
dat weten ze intussen 
bij Tottenham ook. Want 
daar zingen de fans over 
hem: ‘I am I am I am 
Super Jan.’ En intussen 
is hij écht een van de 
beste verdedigers van 
de Premier League 
geworden.
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‘Bij de jeugd van Germinal Ekeren leerde ik dat het altijd beter is om als 
verdediger te blijven voetballen dan de bal in het wilde weg te schieten. 
Zelfs al stonden we met 6-0 achter, dan probeerden we nog om ons vrij te 
kappen.’ Thomas Vermaelen wees ons op het feit dat hij altijd probeert om 
als centrale verdediger avontuurlijk te spelen. Dat leerde hij tot in de puntjes 
uit te voeren bij Ajax Amsterdam. Het is er de kunst van het huis. De centrale 
verdediger doet daar altijd een stap vooruit. Hij belandt op het middenveld 
om de man-meer-situatie te openen. Hij vatte het eens samen tegen me: 
‘De centrale verdediger van Ajax houdt de bal in het elftal in plaats van hem 
een lange lel te geven.’ En omdat hij dit zo goed kan, werd hij getransfereerd 
naar Arsenal, een van de topclubs van de Premier League. Daar noemden 
ze hem snel The Verminator. Omdat hij ook wel heel scherp de bal uit de 
voeten van de aanvaller kon halen. Thomas werd zelfs aanvoerder onder de 
bekende coach Arsène Wenger. Dan heb je toch écht een serieuze adelbrief te 
bieden. Hij trekt lijnen, is een perfectionist met veel zelfvertrouwen. Hij heeft 

Thomas Vermaelen



17171717

nooit angst: ‘Publiek? Tegenstander? 
Scheidsrechter? Niemand haalt mij uit 
mijn concentratie.’ 
Dat begrepen ze zelfs bij FC Barcelona. 
Door blessures kwam hij er eerst slechts 
weinig aan de bak. Maar intussen heeft 
hij toch vijftig matchen gespeeld. En 
twee keer het landskampioenschap 
van Spanje gewonnen. Het vertrouwen 
bij de beste club van de wereld is dus 
bijzonder groot in Thomas. 
Onthoud dit van hem: als jonge 
verdediger probeerde hij altijd de bal 
vrij te kappen.

BIO
> 32 jaar
> speelt bij FC Barcelona

> 66 interlands 

(mei 2018)
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BIO
> 29 jaar 
> speelt bij 
Tottenham Hotspur > 74 interlands 

(mei 2018)
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Toby Alderweireld! Hij wordt tegelijk Mega Toby en Terror Toby genoemd. 
Mega Toby? Door zijn knuffelgehalte. Toby is aaibaar maar lost ook 
problemen op. Op Toby kan men bouwen. Is de nood het hoogst? Dan 
brengt hij redding. Op een elegante wijze. Hij breekt meisjesharten, dat 
spreekt. Terror Toby? Als het moet, dan moet het. Toby wijkt voor niemand! 
Een snijdende tackle of een harde schouderstoot? Die maken ook deel uit 
van zijn repertoire. Niemand komt hem dan voorbij. En hij legt de ballen 
perfect neer over een afstand van veertig meter. Alderweireld schudt met 
verbazend gemak een millimetervoorzet uit de voeten én knalt de bal 
gevaarlijk op doel. 
Rechtsachter bij de nationale ploeg. Centrale verdediger in zijn club. Van zijn 
vijfde tot zijn tiende bij Germinal Ekeren, dan vijf jaar bij Germinal Beerschot 
Antwerpen. Maakte op zijn vijftiende de overstap naar Ajax. Drie landstitels 
en één beker met de Amsterdammers en één kampioenschap met Atlético 
Madrid. Na een uitstekend seizoen bij Southampton tekende hij in 2015 
voor Tottenham Hotspur. Mega Toby wordt Tottenham Toby. Samen met 
Jan Vertonghen een ijzersterk verdedigingsduo. Het beste van de Premier 
League! En voor een goed begrip: Toby is zijn échte naam.

Toby Alderweireld


