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Verzamelboek met 16 munten. Aan de voorzijde van de munten
staan de koppen van het Belgisch elftal uit 1997, aan de achterzijde
het logo van de KBVB. De 18 pagina's in het boek geven een korte
beschrijving van de 15 voetbal spelers: Luc Nilis, Eric Deflandre,
Danny Boffin, Francky Van Der Elst, Enzo Scifo, Marc Wilmots,
Gilles de Bilde, Emile Mpenza, Filip De Wilde, Rudi Smidts, Louis
Oliveira, Nico Van Kerckhoven, Albert De Roover, Michael
Goossens, Dominique Lemoine.
Bondscoach: Georges Leekens.
België op het wereldkampioenschap voetbal 1998
België was een van de deelnemende landen op het wereldkampioenschap voetbal 1998 in
Frankrijk. Het was de tiende deelname voor het land. Georges Leekens nam als bondscoach
voor het eerst deel aan het WK. België werd in de eerste ronde van het toernooi uitgeschakeld
na drie gelijke spelen tegen respectievelijk Nederland, Mexico en Zuid-Korea. Het slechte
resultaat leidde het einde in van Leekens' eerste ambtstermijn als bondscoach.
België werd voor de loting ondergebracht in groep E, samen met Mexico, Zuid-Korea en
opnieuw Nederland. Voor aanvang van het toernooi zorgden allerlei conflicten voor onrust
binnen de nationale ploeg. Leekens moest centraal op het middenveld een keuze maken tussen
Franky Van der Elst en Enzo Scifo. Toen Leekens Scifo in februari 1997 niet had opgeroepen
voor een oefeninterland dreigde Scifo zijn carrière als international stop te zetten. Er kwam
een erzoeningsgesprek en Scifo sloot zich terug aan bij de Rode Duivels. De rust keerde
tijdelijk terug, maar in de aanloop naar het WK liep het opnieuw mis. Het dilemma tussen
Van der Elst en Scifo verdeelde de spelersgroep en de pers in een Vlaams en Waals kamp.
In de 1e wedstrijd van het WK, tegen Nederland, kreeg Van der Elst de voorkeur. Hij droeg
de aanvoerdersband en zag hoe de Duivels zich ditmaal wel overeind konden houden tegen
Oranje. De wedstrijd eindigde op 0-0 en werd ontsierd door een opstootje tussen Staelens en
Patrick Kluivert. Na een overtreding van Staelens reikte hij Kluivert de hand, die deze
weigerde en Staelens "kut-Belg" noemde. Hierop zei Staelens "verkrachter" tegen Kluivert en
kreeg als antwoord een elleboogstoot terug. Kluivert werd met rood van het veld gestuurd.
Voor het tweede duel stelde Leekens zowel Van der Elst als Scifo op. België kwam tegen
Mexico 2-0 voor dankzij een doelpunt van Marc Wilmots vlak voor en na de rust. België leek
op weg naar een eerste zege, tot Gert Verheyen rood kreeg en kapitein Alberto García Aspe
van op de stip de aansluitingstreffer maakte. Niet veel later scoorde de dribbelvaardige
Cuauhtémoc Blanco de gelijkmaker.
Een domper voor de Rode Duivels die nu moesten winnen van Zuid-Korea. Scifo kreeg
ditmaal de voorkeur op Van der Elst. België kwam al na enkele minuten op voorsprong
dankzij Luc Nilis' eerste WK-doelpunt. Het bleef lang 1-0, waarna Leekens besloot om Scifo
eruit te halen. De verbaasde aanvoerder maakte plaats voor Van der Elst. Wat later scoorde
Zuid-Korea via Yoo Sang-Chul tegen. Scifo verklaarde achteraf in zijn biografie dat hij
Leekens had willen slaan na zijn wissel.[1]
België vloog er na de groepsfase uit. De Belgische supporters eisten het ontslag van Leekens,
maar kregen hun zin niet. Hij bleef nog tot augustus 1999 bondscoach. Na een 3-4 nederlaag
tegen Finland werd de druk te groot en werd Leekens aan de deur gezet.

20 jaar later:

Het Wereldkampioenschap Voetbal werd in 2018 gehouden in Rusland. In totaal streden 32
landen uit de gehele wereld om de wereldtitel voetbal. Nederland overleefde de
kwalificatieronde niet en mocht daarom niet meedoen. België daarentegen won met
overmacht de kwalificatieronde en was prominent van de partij in Rusland. Om te vieren dat
België meedeed aan het WK Voetbal 2018 heeft België een bijzondere munt van 2,5 Euro
uitgegeven. Op de voorkant van de munt ziet men links het logo van het Belgische WK Team.
Aan de rechterkant van de munt ziet men een afbeelding van een bal. In een cirkel ziet men in
vier talen de tekst Rode Duivels - Rote Teufel - Diables Rouges - Red Devils.
Op de achterkant van de munt ziet men een afbeelding van de kaart van Europa. Aan de
rechterkant staat de waardeaanduiding van 2 ½ Euro en het jaartal
2018. Boven de waarde aanduiding ziet men 6 sterren en onder het
jaartal ook 6 sterren. Deze vormen samen de 12 sterren van
Europa. De munt is verpakt in een prachtige coincard waarbij d e
rode Duivels in hun rode shirts geportretteerd zijn. Deze Coincard
noemt men Nederlands omdat de Nederlandse tekst aan de
bovenkant groot geschreven is. Op de achterkant van de coincards
ziet men het Belgische Nationale voetbalteam in gele shirts.
België op het wereldkampioenschap voetbal 2018
België was een van de deelnemende landen
aan het wereldkampioenschap voetbal 2018 in
Rusland. Het was de dertiende deelname voor
het land. Roberto Martínez was de bondscoach
België werd in de halve finale uitgeschakeld
door Frankrijk en bereikte de derde plaats
door in de troostfinale Engeland te verslaan.

