
Rode Duivels naar Qatar
Het WK voetbal komt eraan. Dit grote toernooi wordt om  
de vier jaar gehouden. Dit jaar is dat van 20 november tot 
en met 18 december, in Qatar.

Omdat het in Qatar heel warm is in juni en juli, 
wordt het WK voor één keer in de late herfst 
gehouden. Vorige week donderdag werd bekend 
gemaakt welke Belgische voetballers mee mogen 
naar het WK. Romelu Lukaku gaat mee, ondanks 
een nieuwe blessure. Er is wel een voetballer mee 
die hem eventueel kan vervangen als spits: Dodi 
Lukebakio. Er staan veel bekende namen op de 
lijst, naast enkele voetballers die voor het eerst een 
grote wedstrijd mogen spelen. Daarnaast gaat er 
een groot team van verzorgers mee. Voor het eerst 
is er ook een yogacoach bij. Tijdens een WK staan 
de spelers onder grote druk om goed te presteren. 
Yoga moet die druk bij hen wegnemen.

Protesteren
Over het WK in Qatar is de voorbije jaren heel veel 
gesproken. Er werden grote, moderne voetbal- 
stadions gebouwd. De arbeiders kwamen uit arme 
landen in Afrika en Azië. Ze werden niet of veel  
te weinig betaald voor het zware werk. Volgens  
een internationaal onderzoek stierven enkele dui-
zenden arbeiders. In Qatar hebben vrouwen min-
der rechten dan mannen. Om die redenen  
protesteren veel mensen tegen dit WK. Er zijn 
minder sponsors dan gewoonlijk. Andere jaren 
doen grote bedrijven hun klanten een ticket 
cadeau. Ook dat gebeurt nu veel minder.

Geen grote schermen
Ook in België lijkt de WK-gekte minder groot dan 
vier jaar geleden. Gemeenten hebben het gevoel dat 
ze het land Qatar steunen als ze de wedstrijden op 
een groot scherm afspelen. Daarom zal er in de 
meeste gemeenten geen groot scherm staan. De 
fans begrijpen dat wel. Ze willen de Rode Duivels 
zeker aanmoedigen, maar maken er liever ook 
geen groot feest van. 
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Rode Duivels in Qatar:
Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels • Verdedigers: Toby Alderweireld, 
Zeno Debast, Leander Dendoncker, Wout Faes, Arthur Theate, Jan Vertonghen • Middenvelders: 
Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thomas Meunier, Amadou Onana, Thorgan 
Hazard, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel • Aanvallers: Romelu Lukaku, Leandro  
Trossard, Michy Batshuayi, Eden Hazard, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku,  
Dries Mertens, Loïs Openda • Reservespelers: Jason Denayer, Bryan Heynen,  
Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers

v e r v o l g

Woordenlijst

blessure  –  Een beschadiging van het lichaam, een verwonding.
sponsor  –  Een persoon die of een bedrijf dat de kosten van iets draagt in ruil voor reclame.


