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Het lijkt wel of de UEFA
het erom doet: de loting voor
het EK leverde in november
vorig jaar een flink aantal
beladen confrontaties op
tussen buurlanden.

Nederland - Duitsland
De Duitsers staan in Poule D zelfs tweemaal met de rug tegen de
muur. Naast Nederland moeten ze het opnemen tegen een andere
buurland: Tsjechië. En beide landen hebben altijd wel een appeltje
te schillen met Duitsland. De animositeit tussen Oranje en die
Mannschaft is bekend; die gaat terug tot het WK 1974, of volgens
sommigen zelfs tot de oorlog. Op het EK 1988 is ‘München’
weliswaar gewroken, maar het blijft altijd lekker van de grote,
arrogante buur te winnen. Dat geldt ook voor de Tsjechen, die

POULE C dinsdag 22 juni

Denemarken - Zweden
De koele Scandinaviërs winden zich al tijden op over de
confrontatie in Poule C tussen Denemarken in Zweden.
Beide landen denken dat Italië te sterk is en Bulgarije te zwak,
dus zal in de onderlinge poulewedstrijd - de laatste - beslist
worden wie op de tweede plaats eindigt. De Denen hebben
een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de in hun
ogen arrogante en berekenende Zweden. Die moeten het qua
mooi aanvallend voetbal wel afleggen tegen hun kleine broer.

Het blijft altijd lekker om van je
arrogante grote buur te winnen
op het EK 1996 in de poulewedstrijd én in de finale van Duitsland
verloren en acht jaar moesten wachten op een kans op revanche.
Ondertussen is er in het voetbalwereldje echter veel veranderd:
de Duitsers zijn onderhand in beide duels de underdog. Vreemd,
want welk land stond in 2002 in de WK-finale en welke twee
landen plaatsten zich niet eens voor de eindronde? Voor Nederland
is het gunstig dat het eerste duel tegen Duitsland is. Door de
historie zullen de spelers tot op het bot gemotiveerd zijn. En dat
is precies de juiste instelling om onze oosterburen te verslaan.

POULE D dinsdag 15 juni
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Zweden vinden Denen maar
luie flierefluiters
Een sprekend voorbeeld: in 1992 werd het
EK in Zweden gehouden. Denemarken
mocht alleen maar meedoen als vervanger
van Joegoslavië. Het gastland versloeg de
Denen in de onderlinge confrontatie in
de poule: 1-0. Maar de Denen gingen
ook verder en werden zelfs Europees
kampioen, wat de Zweden moeilijk
konden verkroppen. Zweden vinden
Denen maar luie flierefluiters,
die er met de pet naar gooien.
Denen vinden Zweden overgeorganiseerde robots
zonder fantasie.
De wedstrijd
wordt een mooie
confrontatie van
verschillende stijlen.
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Portugal - Spanje
POULE B zondag 13 juni
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BUREN

Deze confrontatie tussen de Iberische broedervolken in Poule A
is extra pikant, omdat beide landen in de race waren om Euro
2004 te organiseren. Toen Portugal de eer te beurt viel, was
men in het buurland ‘not amused’. Het kleine Portugal en het
grote Spanje kibbelen al sinds de Middeleeuwen met elkaar.
Hoewel de landen aan elkaar grenzen, werden de vele geschillen
meestal in Zuid-Amerika uitgevochten. Brazilië was Portugees en
de rest van Latijns-Amerika Spaans. De volksaard van de twee
landen verschilt enorm: de gemiddelde Portugees is frivool en
relaxed, de trotse Spanjaard leeft meer in een macho-cultuur.

Portugal en Spanje kibbelen al met
elkaar sinds de Middeleeuwen

Frankrijk - Engeland
De meest fascinerende confrontatie in poule B. Het waren
eigenlijk geen echte buurlanden, maar sinds
de ‘Chunnel’ grenzen Engeland en Frankrijk
echt aan elkaar, al is het alleen onder
water. Een groter verschil tussen
de droogkomische Engelsman en de
(volgens de Engelsen) knoflook etende
‘frog’ is niet denkbaar. Of misschien
voetballend: ‘kick and rush’ versus
oogstrelend combinatievoetbal.

Beide landen staan bekend als chronische ‘underachievers’
op eindtoernooien. Portugal haalde nog nooit een finale en
Spanje won alleen het EK 1964 en stond in 1984 in de finale.
In datzelfde jaar speelden de landen in de poule tegen elkaar
gelijk: 1-1. Spanje kwam het verst, maar Portugal stal voetbaltechnisch de show. Ondanks dat Portugal een relatief klein
land is, zijn de verwachtingen voor het komende EK huizenhoog.
Men ziet het als de grote kans voor de ‘gouden generatie’ van
Luis Figo, Rui Costa en Pauleta om alsnog een prijs te pakken.
In eigen huis nog wel. De onderlinge confrontatie is in de laatste
groepswedstrijd en volgens kenners zal dan alles al beslist
kunnen zijn. Er wordt immers weinig verwacht van de andere
deelnemers in de poule, Rusland en Griekenland. Spanje met
prachtvoetballers als Raúl, Valeron en Morientes is er alles aan
gelegen om hun ‘kleine buren’ thuis een hak te zetten. Dat bleek
al tijdens een ‘onschuldig’ oefenpotje in september 2003, toen
de loting nog niet bekend was. Een zeer gemotiveerd Spanje
speelde de Portugezen met 0-3 van de mat.

Dankzij de ‘chunnel’ zijn
het nu echt buurlanden
Frankrijk is al twee keer Europees
kampioen geworden, Engeland
nog nooit. Op een EK zaten
ze elkaar eigenlijk nooit
dwars. In 1992 werd
het in de poule een
bloedeloze 0-0. Beide
landen werden dat jaar uitgeschakeld.
Leuk detail is dat veel Franse toppers hun
geld in Engeland verdienen; bij Chelsea,
Manchester United en vooral Arsenal.
De spelers kennen elkaar dus goed en de
minder technische Engelsen zullen het gras
opeten om niet onder te doen voor hun
clubgenoten. Een prestigestrijd die volgens
kenners zal eindigen in een gelijkspel.
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POULE A zondag 20 juni

