
One-man-show 
MEXICO IS HETTOERNOOI VAN EEN SPELER DE ARGENTIJN 

DIEGO MARADONA (EN EEN BEETJE DE HAND VAN GOD 

Joost Galema 

Scorebord 1986 
Deelnemers 24 

Wedstrijden 52 

Doelpunten 132 

Topscorer Gary Lineker (Engeland 

6 doelpunten 

Toeschouwers 2 (46 

perduel 

Halve finales 

West-Duitsland-Frankrijk 2-0 

Argentiniº-Belgiº 2-0 

Finale 

Argentiniº-West-Duitsland 3-2 

en economische crisis heeft het uitverkoren 

gastland Colombia gedwongen om in 1983 

de WK-organisatie terug te geven Mexico 

blijkt bereid de eindronde over te nemen maar negen 

gen maanden voordien treffen natuurrampen het 

Midden-Amerikaanse land Bij een aardbeving in 

september met een kracht van meer dan 8 op de 

schaal van Richter komen zo’n twintigduizend 

mensen om Het centrum van Mexico-Stad lijkt 

een eindtijddecor Even lijkt het onzeker of het 

WK doorgaat maar de voetbalstadions zijn gespaard 

spaard gebleven Hoewel het land bijna bankroet 

is wil Mexico niet van wijken weten 

Bij velen wekt de keuze voor het gastland 
verbazing 

bazing aangezien ook de Verenigde Staten een 

bod doen op de eindronde Ondanks de 
aanwezigheid 

heid van Nobelprijswinnaar Henry Kissinger keurt 

het beslissende FIFA-congres het Amerikaanse 

aanbod geen blik waardig Insiders vermoeden dat 

de keuze al vastligt want FIFA-voorzitter Joao 

Havelange onderhoudt nauwe banden met de 

Mexicaanse miljardair en mediatycoon Emilio 

Azcarraga 

Weer doet de wereldvoetbalbond aanpassingen 

gen De slotduels in de groepen worden gelijktijdig 

dig gespeeld na ’het schandaal van 
Gijon’ 

uit 

1982 Bovendien grijpt de bond terug op het 

eliminatiesysteem de bovenste twee ploegen uit 

de zes groepen van vier plaatsen zich met de vier 

beste nummers 3 voor de achtste finale Nederland 
wist zich weer niet te kwalificeren Oranje incasseerde 

seerde vijf minuten voor tijd een fataal doelpunt 

tegen Belgiº dat in Mexico zal schitteren met een 

vierde plek 

Het WK groeit uit tot een one-man-show 

dankzij de Argentijn Diego Maradona die zijn 
belofte 

lofte inlost Niemand kan hem stoppen Een prachtige 

tige foto van de halve finale toont Maradona bal 

aan zijn voet tegenover zes angstig wachtende 

Belgen Dat hij ten koste van alles wil winnen 

toont de Argentijn in de kwartfinale tegen Engeland 

land Als de bal met een boog in het eenzame strafschopgebied 

schopgebied belandt springt Maradona omhoog 
naast de boven hem uit torenende doelman Peter 

Shilton en stompt de bal met zijn hand in het doel 

De hele wereld ziet het bedrog behalve het 
arbitrale 

trale trio Maradona zegt later zonder spijt dat het 

doelpunt is gemaakt door ’de hand van 
God’ 

Luttele 

tele minuten later begint hij aan een solo vanaf zijn 

eigen helft passeert vier verdedigers en de doelman 

man en scoort Van de veertien Argentijnse treffers 

zijn er vijf van Maradona die bij vijf andere de 

beslissende pass of voorzet geeft De halve finale 

tegen Belgiº (2-0 beslist hij alleen met twee 
doelpunten 

punten Behalve Engeland komt de Argentijnse 

ploeg geen grote hindernissen tegen op weg naar 

de eindstrijd In de groepsfase stuit het op dwerg 
Zuid-Korea (3-1 de uitgebluste wereldkampioen 

Italiº (1-1 en het ongeïnspireerde Bulgarije (2-0 

In de achtste finale wacht buurland Uruguay (2-0 

gedecimeerd door rode kaarten En na de benauwde 

nauwde zege op Engeland (2-1 toont Belgiº te 

veel ontzag voor Maradona 

Van de titelpretendenten treft ook West-Duitsland 

land tot aan de halve finale geen betekenisvolle tegenstander 

genstander Toch worstelt de ploeg in de 
eliminatieronden 

tieronden Marokko capituleert pas in de slotminuten 

ten en tegen Mexico moet een penaltyreeks 

uitkomst brengen 

Het geraamte van het magische middenveld 

van de Fransen bestaat nog steeds uit Michel Platini 

tini Alain Giresse en Jean Tigana Na de groepsronde 

ronde treffen ze alleen toplanden In de achtste finale 

nale schakelen ze wereldkampioen Italiº uit (2-0 

Een wedstrijd later worden ze onder de voet gelopen 

pen door Braziliº maar winnen toch doordat doelman 

man Joel Bats twaalf minuten voor tijd bij een 
gelijke 

lijke stand een strafschop stopt Na een doelpuntloze 

loze verlenging moet ook hier een penaltyreeks de 

beslissing brengen Platini mist voor Frankrijk 

maar Socrates en Julio Cesar falen voor Braziliº 

De Fransen voetballen net als vier jaar eerder 

in de halve finale tegen de Duitsers Maar hun 

krachten zijn afgenomen en een blunder van doelman 

man Bats brengt ze al na tien minuten op 
achterstand 

stand De onmacht regeert daarna De Duitsers 

maken vlak voor tijd nog een tweede treffer 

In de finale wacht Argentiniº Bondscoach 

Franz Beckenbauer stelt bijna alleen verdedigende 

spelers op en lijkt geobsedeerd door het gevaar 

Maradona Die tunnelvisie geeft andere Argentijnen 

nen de vrijheid om naar een voorsprong uit te 
lopen 

pen (2-0 Pas als 
Maradona’ 

s cipier Lothar Matthaus 

thaus de boel de boel laat komen de Duitsers 

terug Twee momenten van Argentijnse onachtzaamheid 

zaamheid brengen de stand in evenwicht Maar 

twee minuten na de gelijkmaker geeft Maradona 

een pass die Jorge Burrachaga oog in oog brengt 

met keeper Toni Schumacher De middenvelder 

faalt niet De Duitsers verliezen net als Oranje in 

de jaren zeventig hun tweede achtereenvolgende 

WK-finale ƒ 

LUCHTDUEL 
De Franse aanvoerder Michel 

Platini in de eerste-rondewedstrijd 

wedstrijd tegen Hongarije 

Twijfelachtig record 
De Uruguayaan JosØ Batista vestigt 

een twijfelachtig record De scheidsrechter 

rechter stuurt hem al in de eerste minuut 

nuut met rood uit het veld 

Marokko 
Als eerste Afrikaanse land haalt Marokko 

rokko de tweede ronde van een eindtoernooi 

toernooi Daarin verliest het onverdiend 

diend van West-Duitsland de latere 

finalist door een doelpunt van Lothar 

Matthaus minuten voortijd 

Zonder club 
De Argentijnse verdediger JosØ-Luis 

Brown zit zonder club maar bondscoach 

coach Carlos Bilardo neemt hem toch 

op in zijn WK-selectie Brown beloont 

dat vertrouwen onder meer met het 

maken van het eerste doelpunt in de 

finale tegen West-Duitsland 

Diego Maradona scoort twee 

keer tegen Engeland i 

een met ’de Hand van ( 

MATTEN 
Engelse ’fans’ hebben Argentijn neergeslagen 


