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Kersvers WK-ganger Sammy Bossut voelt zich al thuis bij de nationale ploeg

De drie 
doelman-
nen voor 
Brazilië: 
Thibaut 
Courtois, 
Simon Mig-
nolet en 
Sammy 
Bossut. FOTO 

PHOTO NEWS

Mignolet verleent steun aan ALS Liga
Simon Mignolet nam gisteren voor de training de tijd om een 

videoclipje op te nemen voor de ALS Liga. Daarvan postte de 
26-jarige keeper zelf een foto op Twitter. De doelman van de 
Rode Duivels verleent zijn steun aan de vereniging die acties 
organiseert om de strijd tegen de neurologische ziekte aan te 
gaan en de patiënten zo goed mogelijk te begeleiden. STJO

“Kan het amper geloven”

Vriendin verrast  
Defour op hotel

De Rode Duivels gaan een drukke periode tege-
moet. De stage in Knokke is in volle gang, zaterdag 
is er een oefenwedstrijd tegen Tunesië en daarna 
is het stilaan tijd om te vertrekken naar het WK in 
Brazilië. En dat allemaal zonder de vrouwen. De 
rustdagen van maandag en dinsdag waren de per-
fecte gelegenheid om nog wat tijd door te brengen 
met de geliefden. Hoe Steven Defour die beleefde, 
liet zijn vriendin Laura Tropea op Instagram zien. 
De 20-jarige schone verraste haar Rode Duivel bij 
wijze van afscheid met aardbeien, champagne en 
ongetwijfeld een gepaste outfit in een Luikse hotel-
kamer. ‘Ik wens u een prettig verblijf toe, kapitein 
Defour’, noteerde Laura op een bijhorend kaartje. 
Zij vormt sinds 2012 een koppel met de FC Porto-
speler. Het huwelijk van Defour met zijn ex-vrouw 
Irene Mbisdikis liep daardoor op de klippen, al werd 
dat pas begin 2013 bekendgemaakt. MIO FOTO INSTAGRAM
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gem. Twee toffe en sociale bendes. 
Als dat het geval is, is het als speler 
natuurlijk makkelijker om je te in-
tegreren.”

Integreren is één, maar vraag is na-
tuurlijk of Bossut deze groep ook een 
sportieve meerwaarde kan bieden. 
Gezien de blessures van Casteels en 
Proto, staat de West-Vlaming im-
mers maar op plek vijf in de doelman-
nenpikorde van bondscoach Marc 
Wilmots. “Mijn taak is om goede 
trainingen af te werken. Om Simon 
Mignolet en Thibaut Courtois goed 
te beconcurreren en hen zo honderd 
procent fit af te leveren voor de wed-
strijden. En dingen van hen op te ste-
ken. Het is niet omdat ik al 28 jaar 
ben dat ik van zulke uitzonder-
lijke talenten niets meer zou 
kunnen leren.”

Dat hij net als Jacky Mu-
naron op het WK 1982 
als derde doelman toch 

ingezet zou kunnen worden, baart 
Bossut geen zorgen. “Begrijp me 
niet verkeerd: het staat zonder 
meer vast dat Thibaut en Simon 
nummers één en twee zijn, maar 
als ik zou moeten spelen, zal ik er 
staan. Mentaal en fysiek.”
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En daarvoor moet alles 

wijken. “Veel vakantie zal 
ik waarschijnlijk niet hebben 

(Zulte Waregem hervat de 
trainingen al op 21 juni, 

broos was en voor hem het licht op 
rood werd gezet, was ik plots bij de 
selectie. Nu het zover is, kan ik het 
zelf eigenlijk amper geloven. Het 
WK is voor mij altijd iets verwon-
derlijk geweest. Ik denk dat ik pas 
echt zal beseffen dat ik geselecteerd 
ben voor het wereldkampioenschap 
bij de eerste training of wedstrijd in 
Brazilië.”

ROLLERCOASTER
En zo gaat het dus uitermate snel 

voor Bossut. Een dikke twee weken 
geleden in allerijl opgeroepen als 
vervanger van Silvio Proto, vorige 
week gedebuteerd in de oefeninter-
land tegen Luxemburg om nu een 
definitief zitje in het vliegtuig naar 
Brazilië veroverd te hebben. Heeft 
Bossut zich in die rollercoaster al wat 
kunnen inwerken in de groep? “Ja 
hoor, eigenlijk verschilt deze groep 
niet zo hard van die van Zulte Ware-

De droom blijft duren voor Sammy 
Bossut. Halsoverkop opgeroepen 
als vervanger voor de geblesseer-
de Silvio Proto, ziet de 28-jarige 
doelman van Zulte Waregem na 
het afhaken van de geblesseerde 
Koen Casteels zijn Duivels verblijf 
verlengd worden tot in Brazilië. 
“Het stopt gewoon niet meer voor 
mij, hé.”

Was pauw een bestaand sterren-
beeld, Sammy Bossut was er onge-
twijfeld één. Breed glimlachend 
wandelde de Essevee-goalie de pers-
zaal in Knokke-Heist in om die een 
dikke zes minuten later even geluk-
kig weer te verlaten. 

“Hadden mensen in het begin van 
het seizoen verteld dat ik hier nu 
ging staan, had niemand hen ge-
loofd”, zegt Sammy Bossut. “Toen 
uit de MRI-scan van Koen Casteels 
bleek dat zijn scheenbeen nog te 

temidden van de WK-
groepsfase, red.), 
maar daar zullen 
we met de club wel 
iets op vinden. Nu, 

dat ik hier in Knok-
ke-Heist als West-Vla-

ming onze provincie kan 
vertegenwoordigen, maakt het alle-
maal de moeite waard.”

Iets moeilijker te regelen is mis-
schien wel het vinden van een nieu-
we huwelijksdatum. “Volgend jaar 
op 30 mei trouw ik met mijn vrien-
din Annelore voor de kerk, maar 
het wettelijk huwelijk was voor 14 
juni gepland. Nu ja, ik mag mijn 
verloofde erg dankbaar zijn dat ze 
zo inschikkelijk met mij is. Ik zal de 
opofferingen die ze nu maakt wel 
met veel liefde terugbetalen. Wees 
maar zeker.”

GUILLAUME MAEBE


