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Huet eise Football se nach all !?...
vum Pilo Fonck

Mat der miserabler Leeschtung vun der lëtzebuerger Nationaléquipe de vergaangene
Weekend an der Slowakei wier et eigentlech schonn déck duergaangen.Mat dem plakege
Resultat (0-3 géint de souveränen Tabellenéischten vum Groupe C an der EM-Qualifikatioun,
viru Spuenien an der Ukraine !) hätt een nach liewe kënnen, och wann d’Equipe ëm den
opfällege Spillmécher Hamsik vun Neapel an der Halschecht schonn 4 oder 5-0 hätt kënne
vir sinn. Mee fir de Rescht wieren sech säitelaang Froen ze stellen, Gedanken ze maachen,
Iwwerleungen unzebrengen. Mol net esouvill iwwer d’ Personaldecisiounen : firwat de
gudde Kevin Malget (dee beim Preparatiounsmatch géint Charleroi säi Mann gestallt hat)
ewech gelooss gouf an dofir de Mario Mutsch huet misse lénke Bäck spillen aplaz am
Mëttelfeld ; firwat vrun allem de beschte Récupérateur, deen de lëtzebuerger Football
iwwerhaapt huet, de Ben Payal, nees eng Kéier eng Stonn laang op der Bänk souz (an deene
fënnef europäesche Qualifikatiounsmatcher bis elo gouf hien am ganzen 55 ( !!!) Minutten
agesat - dat ass e Luxus, deen sech eise Selektioun net leeschten dierft…
Vill méi diskutabel nach waren Strategie, Taktik an Organisatioun, déi den Nationaltrainer
senger Formatioun verpasst hat. Géint esou e kollektiv staarke Géigner wéi d’Slovaken an
engem offensiv ausgeriichte 4-4-2 Systeem spillen ze wëllen, dat ass ganz einfach vermesse
gewiescht. Do huet de Luc Holtz sech a seng Equipe ganz einfach iwwerschat. Bei allem
Respekt fir déi spilleresch Fortschrëtter, déi a leschter Zäit iwwer de Kléi gelueft goufen, sou
wäit si mer nach net. Och net mat enger gudder halwer Dose Profien a beschter Form
(Mutsch, Chanot, Joachim, Gerson, Philipps, Holter, Deville).
Well wann ee mat rouegem Kapp d’Analyse vun deene fënnef EM-Matcher an der aktueller
Campagne mécht, da kënnt een zur Konklusioun, datt mer
1. Géint Wäissrussland déi éischt Halscshecht an allen Hisiichten absolut exzellent
gespillt hunn (an no 45 Minutten verdéngt hätten, 2-0 vir ze leien ; d’zweet
Halschecht awer net méi mat waren an um Enn awer frou waren, mat engem 1-1
ewech ze kommen.
2. A Mazedonien eng hallef Stonn kee Fouss op de Buedem kruten a logeschwerweis 01 hanne koumen ; dunn an enger Period, wou de Géigner wéinst Blessuren an
Ënnerzuel war, zwéi schéi Goaler geschoss hunn ; mee no der Paus nogekuckt an an
der leschter Minutt den 2-3 kritt hunn.

3. Géint Spuenien, trotz eenzelne gudden Usätz, net vill méi wéi den 0-4 erwaarde
konnten.
4. Géint d’Ukraine, grad wéi géint d’Wäissrussen, déi éischt 45 Minutten ganz gutt
matgespillt hunn, ouni leider vrum Goal dee Realismus an Opportunismus ze weisen,
deen op der anerer Säit de Yarmolenko mat dräi Goaler virdemonstréiert huet (0-3)
5. An der Slowakei an 90 Minutten een eenzege cadréierte Ball op de Goal opzeweisen
haten.
Bilan : an deenen dräi leschte Matcher hu mer zéng Goaler geschoss kritt a selwer
kee geschoss !
Dee kuerze Rappel sollt eis eigentlech mat zwéi Féiss um Buedem halen. Mir sinn –
natierlech – nach net esou wäit, offensive Football wéi den FC Barcelona ze spillen.
Mir sollten eis hidden an dee « Grössenwahn » ze verfalen. Fir eise Football sollten
ëmmer nach fir d’éischt déi gutt al lëtzebuerger Qualitéiten zielen : Asaz,
Kampfkraaft, Solidaritéit. A genee op deem Plang louch d’Kromm zu Zilina an der
Heck. Vun Ufank un huet eis Equipe sech beholl, wéi wann hir näischt méi kënnt
passéieren. Bei all Aktioun sinn eis Leit zwéi Schrëtt ze spéit koum ; et gouf keen
Duell gewonnen ; am versichte Zouspill huet all Konzentratioun gefeelt : jee, wann et
nach ëmmer wouer sollt sinn, datt Football e Bewegungs- an e Passspill ass, dann
huet een an eiser Formatioun dovunner glat näischt gesinn !
Mir hunn eis de ganze Match iwwer gefrot, ob eis Equipe sech iergendwéi dervun
ustieche gelooss hätt, déi lescht Wochen a Méint iwwerall ze héieren an ze liesen,
datt hire Staff der Meenung ass, an eisem Football hätt eng nei Zäitrechnung
ugefaangen, mir géifen ewell en aneren, besseren, offensiven, spektuküläre Football
spille wéi soss. Kuerz, mir hunn eis gefrot, ob eis Spiller an deem euphoreschen
Ëmfeld net all Sënn fir d’Realitéit verluer hätten, sou fleeschmateg hunn se sech goe
gelooss.
Dat Spill an der Slowakei wier also eleng déck duer gaangen, fir sech dermat ze
beschäftegen. Et gouf awer direkt a komplett vun dräi aneren Evenementer an de
Schiet gestallt, an engem Mooss, datt et engem scho méi wéi surrealistesch virkomm
ass, ganz einfach verréckt.
Fir d’éischt ass den FLF-President Pol Philipp gellech aus der Këscht gesprongen. En
huet regelrecht de Vestiaire gestiermt a senge Spiller, mat enger Sensibilitéit wéi en
Elefant am Porzelläinsbuttek, mol richteg d’Levitte gelies. Net genuch domat, de
President wousst sech och unzeleeën, datt säi groussen Optrëtt an d’Ëffentlechkeet
kéim : en huet senge « Kollege »-Journalisten entsat verzielt, datt dat,wat eis Equipe
opgeféiert hat, eng Schan wier, « une honte » am Molière senger Sprooch…Dat alles
hätt sech fréier emol , wéi de PP nach Nationaltrainer war, säi Virgänger-President
H.Roemer missen erlaben !...
Dat Erstaunlechst sollt awer eréischt kommen. Dräi Deeg dono, an senger
Pressekonferenz vrum Tierkei-Spill huet den Nationaltrainer Luc Holtz sech net
genéiert, säi Patron, den omnipotenten FLF-Boss, wéinst deem senge

mediewierksamen Declaratiounen volley op d’Schëpp ze huelen ! Gouf et dat schonn
eemol ?
Mee et war nach net eriwwer : Den drëtten Akt vum Afentheater huet dem FLF-Faass
definitiv de Buedem zerschloen :
De Maxime Chanot, de Profi vu Courtrai, deen zënter zwee Joer, duerch seng duebel
Nationalitéit, Member vum Nationalkader ass, an nach net emol zéng Selektiounen
zielt, huet sech – am Numm vun engem Groupe Spiller, wéi e sot – d’Wuert gefrot an
dunn mam Maschinnegewier déi ganz Lëtzebuerger Press ofgeschoss. An all deeër
Zäit, wou hien op Lëtzebuerg kéim, wier et nach kee positiven Artikel ginn. Dobei géif
haut besser gespillt ginn, wéi zu Hellers Zäiten, wou mat 5 oder 6-0 verluer gaange
wier… Jee, de jonke Mann, deen ouni Zweiwel eng Beräicherung fir d’national
Selektioun ass, och wann en zu Zilina beim zweete Goal wéi e Schoulbouf ausgesinn
huet, huet ( ? mam Segen vum Här Holtz – jiddefalls hat deen näischt dergéint) de
Mond net nëmmen e bëssche voll geholl a fir d’Zukunft vu Presseboykott
geschwat !!!
Mol ofgesinn dervun, datt den FLF-Informatiounsdéngscht - wann et esou eppes
gëtt – dem Neo-Lëtzebuerger d’Kassetten vun den zwéin EM-Matcher 2007 géint
Holland (zweemol 0-1) weise sollt ; oder him soen, datt Lëtzebuerg an den EM 2008
resp. an der WM 2010 auswäerts géint Wäissrussland an d’Schwäiz gewonnen huet
an datt eis Nationaléquipe déi Zäit an Testmatcher mat Länner wéi Lettland,
Georgien, Island oder Belgien gläich gespillt huet…mol ofgesinn dovunner stellt sech
och d’Fro, a weem sengem Numm de Maxime Chanot wierklech geschwat huet. De
Kapitän Mario Mutsch wollt jiddefalls 24 Stonnen méi spéit näischt vun deeër Attack
op d’Press wëssen ; den Aurélien Joachim och net….
‘t ass net fir d’éischt, datt d’Sportsjournalisten esou viséiert sinn. Dat war an der
rezenter Vergaangenheet schonn eng Kéier esou. Nom WM-Spill an Nordirland (1-1) den
11.November 2012. Deemools war sech (wat ganz rar ass) déi ganz lëtzebuerger Sportspress,
déi gefilmten, geschwaten a geschriwwen, eens driwwer, datt dat Gläichspill fir eis Equipe e
« gellechen Hold-up » war, sou iwwerleeën, waren d’Leit vun der Insel gewiescht. Just den
Nationaltrainer war der Meenung, d’Resultat wier héich verdéngt.
Op dee Widdersproch ugeried, hat de Luc Holtz dee léiwe Verglach gemaach : « Wëss Der,
am lëtzebuerger Football gëtt et Experten, an et gëtt Sportjournalisten »…
De Maxime Chanot ass also net eleng e Footballkenner ; mir si gespaant, ween an ob
iwwerhaapt een, him d’giel oder souguer déi rout Kaart weist.
Egal wéi, d’Trilogie Philipp, Holtz, Chanot huet déi lescht aacht Deeg, iwwer d’Aktivitéit um
Terrain eraus, eppes fir de lëtzebuerger Football gemaach…
pilo fonck

