
Worldcup 2018 – Bàn ruồi trận bán kết Bỉ-Pháp ngày 10/7/2018 20g 

 

Tối nay, 10/7/2018, lúc 22g15, sau trận Bỉ-Pháp, tôi nhìn ra đường, không nghe tiếng còi xe 
inh ỏi. Quý vị như tôi, như hàng triệu người Bỉ và hàng trăm triệu khán giả trên thế giới đã 

hiểu tại sao : Bỉ đã thua Pháp 0-1 trong trận bán kết, do cú đội đầu của tả vệ Umtiti !!! . 

Quỷ Đỏ đã không rô-ti con gà Tây ! mà ngược lại đã thua trong gang tấc !! Thua vì một trái 
phạt góc, trong khi trong suốt trận đấu, đội Bỉ đã nhiều lần làm đội Pháp phải lo ngại. 

Trước trận đấu, trái với một số người quá hăng cho rằng Bỉ sẽ thắng Pháp hai trái, tôi cho 
rằng sác xuất thắng là 50-50 cho hai đội. Và sau trận đấu, trong tinh thần thể thao, chúng ta 

thử ‘bàn ruồi’ vài điểm một cách khách quan  : 

1/ Đội hình : 

 Pháp 4-2-3-1 

 Bỉ 3-5-2 

Huấn luyện viên Bỉ Martinez đã đổi đội hình thành 3-5-2, rõ ràng muốn bảo vệ khoảng giữa 
sân,  giảm gánh nặng cho hàng phòng thủ. (Đội Pháp rất nguy hiểm trong khoảng giữa sân). 
Dembele là điểm yếu của đội Bỉ (phạm lỗi hai lần một cách hơi vô lý, được thay bởi Mertens 



phút 59’). Sau đó, ghi nhận là De Bruyne lùi về sau 1 chút, chờ cơ hội tấn công từ dưới chạy 
lên. Mertens tấn công phía trái của Pháp, đưa banh cho Lukaku, hàng tấn công của Bỉ có hơi 
thay đổi một chút..   

2/ Tối nay đúng là ‘ngày xui’ (gọi là ‘tổ trác’) của Lukaku : hầu như bị cô lập, hoặc khi có cơ 
hội thì lại thiếu vài chục cm để làm bàn !! Eden Hazard rất xông xáo nhưng để ý sẽ thấy là 2 
cầu thủ tấn công khác của Bỉ là De Bruyne và Lukaku hầu như bị cô lập, không có cơ hội thi 
thố tài năng, do đó Bỉ chỉ còn Hazard. Đúng như mọi người dự đoán, đội Pháp đã tìm đủ cách 
để hạn chế tối đa không gian của các cầu thủ tấn công Bỉ, kềm sát đối phương, không cho 
đem banh xuống tấn công mình. 

3/ Đúng như dự đoán, Mbappé của Pháp vô cùng lợi hại mỗi lần có banh. Phải công nhận là 
cặp Umtiti-Varane rất hiệu quả trong hàng phòng vệ của Pháp. Umtiti đã đội đầu thắng 1-0 và 
Varane đã nhiều lần bảo vệ phòng tuyến một cách vô cùng hiệu quả. Hai cầu thủ tấn công của 
Pháp là Giroud và Griezmann đã không ‘chói sáng’ như thường được đề cao. (cá nhân tôi, tôi 
vẫn không tin vào tài nghệ cao siêu của Giroud, cho tới giờ chưa đá lọt lưới trái banh nào, có 
lẽ anh ta đợi trận chung kết mới đá lọt lưới, đem lại vinh quang vô địch  Worldcup 2018 cho 
Pháp chăng ?). Chưa kể anh Giroud này đã không bị phạt khi chơi xấu rõ ràng trên Hazard 
phút 79 (nhắc lại hai anh này là bạn cùng chơi trong đội Chelsea), rồi sau đó còn giả bộ té 
trong khung chữ nhật của Bỉ, hy vọng hưởng được cú phạt ! 

Riêng thủ môn Lloris của Pháp thì công nhận là anh ta bắt banh rất hay. 

4/ Dù sao phải công nhận chiến thuật của huấn luyện viên Deschamps của Pháp đã đem lại kết 
quả (nghề đá banh còn dựa vào khả năng của huấn luyện viên chứ không phải chỉ do tài nghệ 
của cầu thủ) : sau khi thắng 1-0 thì hầu như Pháp không tấn công nhiều, chỉ rút về phía sau, 
tin tưởng vào hàng phòng thủ kiên cố của cặp Varane-Umtiti, và dĩ nhiên đợi cú phản công. 

5/ Và cũng phải công nhận là khi Pháp phản công (với anh chàng Mbappé) thì hàng phòng thủ 
Bỉ bị chới với, rút về khó khăn (bài toán muôn đời của đội Bỉ như đã nói nhiều lần bởi vô số 
chuyên viên đá banh). 

6/ Mặt khác, chúng ta cũng đừng hạ thấp đội Bỉ vì Bỉ cũng đã tạo nhiều cơ hội nguy hiểm 
khiến đội Pháp lo sợ :   

phút 21’ : Alderweireld  của Bỉ sút 1 cú nhưng Lloris hất banh ra ngoài  

phút 45 Lukaku suýt làm bàn  

phút 81, trong giây phút hơi hỗn loạn của Pháp, Witsel của Bỉ đã sút rất đẹp nhưng thủ môn 
Lloris bắt được. Grrrrr !! 

Và phút 88’, Lukaku lại đá hụt banh, trong gang tấc.  Đúng là ‘ngày xui’ của Lukaku.  

7/ Kết luận, như đã bàn ruồi trong bài trước, trận Bỉ-Pháp chỉ quyết định thắng bại trong gang 
tấc, vì không có đội nào vượt trội đội kia. Pháp thắng do 1 cú phạt góc, chứ không phải do 
chiến thuật và tài năng vượt trội hơn Bỉ. Khác biệt chút xíu chỉ ở chỗ đó. Và theo tôi, nếu nói 



là đội Bỉ bị xui tối nay, thì có lẽ đó là bị xui ở cú phạt góc xúi quẩy đó (Fellaini cũng nhảy lên 
nhưng thiếu chút xíu để cản cái đầu của Umtiti), rồi sau đó là Lukaku cũng kém may mắn... 
Thế thôi. Cho đến giờ, theo thiển ý của tôi, hai đội vẫn ngang ngửa. 

8/ Vua Bỉ Philippe và hoàng hậu Mathilde đã có mặt tại Saint-Petersbourg (thay thủ tướng 
Michel) cùng với tổng thống Macron. Lúc Bỉ bị lọt lưới,  Mathilde đã ôm đầu trong hai tay rồi 

sau đó, ngước lên hỏi lại Philippe cho chắc : ‘lọt lưới thiệt hôn’ ? hihi  

9/ Kết luận 

Dĩ nhiên cả nước Bỉ rất buồn, đường phố vắng tanh, các quán im lìm, ai cũng ra về, có nhiều 

nơi còn bị mưa lất phất !  

Ngày mai 11/7/2018  20g : trận bán kết Anh-Croatie 

Bỉ sẽ đá trận tranh hạng ba ngày 14/7/2018 16g với đội thua của trận Anh-Croatie ! 

Và Pháp sẽ vào chung kết đụng với đội thắng : hoặc Anh hoặc Croatie vào ngày 15/7/2018 lúc 
17g (không phải 20g). Và coi như Worldcup 2018 hoàn toàn do Âu Châu làm chủ kể từ bán 
kết với 4 nước : Pháp, Bỉ, Anh và Croatie, ngoài ra còn có rất nhiều bất ngờ.  

Đây là lần thứ ba Pháp vào chung kết : 1998, 2006, 2018. Cho đến giờ, đội có số lần vào 
chung kết nhiều nhất là Đức (8 lần), Bresil và Italie (6 lần), Argentine (5 lần). Và lần này, có 
rất nhiều hy vọng con gà Tây sẽ gáy o o và chiếm cúp Worldcup 2018 (như 1998), nhưng đó 
là chuyện của ngày 15/7 !! 

Và trước khi chấm dứt, xin báo quý vị, me-xừ Ronaldo sẽ chính thức từ giã đội Real Madrid 
sang Ý với đội Juventus, với giá là 105 triệu Euro và với số lương là 30 triệu mỗi năm, trong 
vòng 4 năm giao kèo.  

Kính chúc quý vị ngủ ngon và … bớt buồn… Dù sao cũng chỉ là một giải  thể thao đá banh, 
hơn thua là chuyện thường. Dù gì, nước Bỉ của chúng ta tệ nhất cũng đứng hạng tư trên thế 
giới ! Chẳng vinh dự sao ?  Vinh dự lắm chứ cho một nước chỉ có 11 triệu dân (cùng với 

Croatie, 4 triệu dân) !!!  

(Người lạc quan thì cho rằng 2 năm nữa, nước Bỉ sẽ chói sáng và sẽ đoạt giải Euro 2020 ! 
nhưng đó là chuyện của 2020 !!) 

Kính chào quý vị  

NTT – Bruxelles khuya 11/7/2018 01g 


