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positief opgesteld tegenover de nieuwe
technische staf. Er werd keihard getraind, en de
sfeer in de groep was prima. Maar de timing en
de communicatie rond die wissel zat fout…’

Een van de Red Wolves die de mix van
anciens en jeugd de nodige ruggengraat
bezorgde was ongetwĳfeld Jeroen De Beule.
Vĳf doelpunten tegen Griekenland, drie keer
gescoord in Kosovo en bovenal voor orde en
regelmaat zorgend in beide wedstrĳden. Je zou
hem voor minder een vaste waarde noemen. De
linksback van Bocholt blĳft echter bescheiden in
zĳn commentaar: ‘Ik heb mĳn rol zo goed als
mogelĳk vervuld…’

SPELVERDELER GEMIST
Het was lang geleden dat de nationale ploeg zo
sterk werd geïnjecteerd met jonge talenten. Of
ook dat een verrassing was ?
Jeroen De Beule: ’Eerlĳk gezegd, de verjonging
zat er al enkele jaren aan te komen, maar toch
ging het nu plots onverwacht snel. Ik was, bĳ wĳze
van spreken, al langer aan ’t wachten op aflossing
van de wacht. Dus voor mĳ was die entree van
nieuw talent zeker geen verrassing. Het was
misschien tien jaar geleden dat er nog zo’n
generatiewissel was gebeurd. Ik vond het vooral
boeiend om te zien hoe krachtig, hoe volwassen
die nieuwe talenten zich hebben geïntegreerd. Het
was absoluut een geslaagde mix van jeugd en
ervaring. Enkel tegen Griekenland hadden we één
of twee ervaren jongens meer nodig gehad. We
misten een echte spelverdeler in die match. Voor die
centrale positie waren Tom Robyns of Bartosz
Kedziora beter geweest. Nu heb ik die rol op mĳ
genomen, maar het is niet mĳn beste positie, ik voel
me beter op links. Uiteindelĳk kwamen we op die
positie de nodige structuur te kort die ons misschien
twee doelpunten heeft gekost. Begrĳp me niet
verkeerd hé, ik ben niet ontevreden over mĳn
persoonlĳke prestatie. Maar ik rendeer beter op links
en zowel voor mezelf als voor de ploeg had een
ervaren spelverdeler beter geweest.’

Ook voor Jeroen De Beule was de reünie van de nationale
selectie hartverwarmend. Hoe tevreden ben je dan als je de
Red Wolves na twee jaar terugziet ?
‘Héél tevreden, zeker na die lange periode van inactiviteit.
Anderzĳds was het ook ànders dan voor de pandemie.
Verscheidene jongens hebben immers afgehaakt, andere waren
onbeschikbaar of moesten keuzes maken. Dus ja, het was een
leuk weerzien, maar wel met een heel nieuwe selectie. Degenen
met meer dan tien selecties waren op één hand te tellen denk ik…’
‘En dan nog met een nieuwe bondscoach, inderdaad. Dat was héél
verrassend, waren we echt niet op voorbereid,’vervolgt Jeroen De
Beule. ‘We hebben bĳna twee jaar niks gehoord van de nationale
ploeg en dan verneem je een tiental dagen voor de volgende
campagne dat het zonder Arnaud Calbry en Jo Smeets is. Qua timing
was dat erg ongepast. De communicatie rond die trainerswissel
verliep overigens zeer vaag, zelfs misleidend. Niemand van ons, en
dan spreek ik over de anciens, zou de competentie van Arnaud noch
Jo in vraag hebben gesteld. Integendeel. En toch werd er naar die twee
toe gesuggereerd als zouden de spelers zich hebben beklaagd over
hen. Dat er geen vertrouwen meer zou zĳn tussen de spelers en de
technische staf. Complete nonsens, er is nooit enige onvrede geweest
over de bondscoach en zĳn assistent, nooit. Misschien werd dat voor de
buitenwereld en voor de pers ànders gecommuniceerd. En dat is jammer,
want het is absoluut fake news. Luister, Yérime Sylla is zéker een prima
trainer, niemand die een probleem heeft met zĳn rentree, laat dat duidelĳk
zĳn. Maar de manier waarop was niet correct. Wĳ beschouwen het ontslag
van Arnaud als een opgezet manoeuvre vanuit de federatie. Er was een
drogreden mee gemoeid … Nu, de groep heeft zich onmiddellĳk loyaal en

Achteraf kregen we de indruk dat het gevoel na beide
interlands totaal verschillend was: voldoening na
België-Griekenland, ontgoocheling na Kosovo. Klopt
dat ?
Jeroen De Beule: ’Absoluut. Tegen Griekenland
moeten we vooral naar onszelf kĳken en zeggen: we
hadden iets meer kunnen brengen. Ik vond dat op de
trainingen een beter niveau werd gehaald dan op de
wedstrĳd zelf. Akkoord, training en wedstrĳd zĳn niet
hetzelfde, maar ik vond wel dat tegen de Grieken iets
te weinig werd gebracht. Tegen Kosovo was dat al een
stuk beter, en zelfs daar had het nog beter gekund.
Maar het was wel al meer representatief voor het
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niveau dat we kunnen halen. En dan voel je achteraf natuurlĳk frustratie,
vandaar die ontgoocheling. Dan denk je: ééntje meer, en qua voldoening een
wereld van verschil. Tevreden over het niveau, teleurstelling over het resultaat.,
zo mag je Kosovo samenvatten.’

WAKE UP CALL

Bondscoach Yérime Sylla maakte alvast een positieve balans op van het eerste luik
van deze campagne. Geldt dat ook voor de spelersgroep ?
’Een positieve balans ? Ja en nee … Enerzĳds zag ik bĳ de neofieten al veel progressie
in Kosovo. Anderzĳds voel ik me met 1 op 4 niet echt tevreden. Ik had nooit verwacht dat
we met gemak 4 op 4 zouden halen, zeker niet. Maar als je nadien een analyse maakt en
de matchen opnieuw bekĳkt, dan moet je besluiten dat het best had gekund die 4 op 4. Wĳ
zĳn een team in ontwikkeling, akkoord, maar qua resultaat mag je niet tevreden zĳn. Wat
talent betreft, en de toekomst van deze groep, heb ik wél een goed gevoel. Het is inderdaad
een sterk project. Dit is een goeie generatie die zich aanbiedt. Ik vraag me enkel af: wat
daarna ? Komt er weer zo’n talentrĳke groep ons aflossen ? Ik vrees dat deze impuls meer
toeval is dan het resultaat van doorgedreven opleiding. Ik vind dat er in ons land nog te weinig
clubs het belang van opleiding beseffen. Er zĳn nog te weinig clubs met een gestructureerde
jeugdwerking. En dat is op lange termĳn nog altĳd een groot

Werkpunt. Er sĳpelen nog te weinig spelers door die de stap naar het
buitenland of zelfs naar de BENE-League kunnen zetten. Trainers opleiden,
jeugdwerking, het kan en moét beter.’
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In januari volgt deel II van de WK-kwalificatie. Plus de levensbelangrĳke confrontatie met Luxemburg.
Gaan we dan een ander -lees compleet- België zien ? ‘Ik hoop het, maar ik vrees ook de confrontatie met
het aspect amateurisme dat ons al jaren hypothekeert’, besluit Jeroen De Beule. ‘Kĳk, we zĳn in januari
drie weken samen met de selectie. Voor de profs en de studenten geen probleem. Maar er zĳn ook nog
verscheidene spelers die werken en hun professionele activiteiten moeten inpassen in dat drukke
trainingsschema. Dat zal ongetwĳfeld voor problemen zorgen: wie is beschikbaar en wie niet ? Enkele
belangrĳke spelers, zoals Tom Robyns en Sven Spooren, zullen er opnieuw bĳ zĳn. Van andere, zoals Arber
Qerimi en Bartosz Kedziora weet ik het niet. Dus het wordt weer koffiedik kĳken. Ik hoop alleszins dat we voor
die belangrĳke confrontatie met Luxemburg met onze sterkste ploeg kunnen spelen. Maar de vraagtekens
blĳven …’
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