
Divock Origi (21) zit gevangen bij Liverpool.
Hij is derde keus, krijgt amper minuten 
en toch mag de aanvaller niet vertrekken
tijdens de winterstop. Geduldig wacht hij
op een kans. Hoelang nog?

Dinsdag in de League Cup mag hij nog eens op -
draven. Het zal deugd doen. Sinds de laatste beker-
wedstrijd, een maand en een dag geleden, speelde
Divock Origi drie minuten gespreid over drie 
matchen: een invalbeurt van twee minuten, een
hele match op de bank, een cameo van één
minuut. Veel uitleg krijgt Origi niet van zijn trainer
Jürgen Klopp. 

De frustraties over de weinige speelkansen
durft hij in besloten kring al eens te uiten, maar
op het oefencomplex in Melwood traint hij ze van
zich af. Met een lach. Origi is een lieve, zachte 
jongen, door iedereen graag gezien. Sommigen
vinden dat hij beter verdient. 

Na de League Cup-winst
tegen Tottenham, met een
bij momenten sterke Duivel,
gooide Klopp nog een
bloempje, maar dat Origi na
een uur naar de kant moest
met krampen, in een match
met een lager tempo, was
een veeg teken. Een signaal
voor Klopp dat hij qua con-
ditie en matchritme nog een
hele weg heeft af te leggen. 

Het is de vicieuze cirkel
waarin veel jonge spelers in
de Premier League terechtkomen bij een gebrek
aan minuten. Een weg waar hij zelf voor heeft
gekozen – zie ook Michy Batshuayi. 

“Toen ik hier een jaar geleden aankwam, stond
Origi ver van de eerste ploeg”, zei Klopp onlangs.
“In januari kon hij tonen wat voor soort spits hij
was. Na zijn enkelblessure had hij weer wat tijd
nodig. Eigen aan jonge spitsen. Nu verkeert hij in
een totaal andere conditie.”

Geen uitleenbeurt
Origi komt nog minder in actie dan toen. Nul
basisplaatsen in de Premier League bijvoorbeeld.
Vorig seizoen had hij op hetzelfde moment 
43 minuten op de teller, met Europa League en
League Cup erbij zelfs 200 minuten meer. Hij trap-
pelt ter plaatse. Origi had gedacht dat dit seizoen
dat van zijn echte doorbraak zou worden. Dat
meende hij ook te kunnen opmaken uit de
gesprekken met Klopp, na een sterk seizoens -
einde. Hij ging ervan uit dat hij tweede keus zou
worden in de punt van de aanval, achter Roberto
Firmino, maar Engels international Daniel
Sturridge wurmde zich weer voor hem.

Door een gebrek aan matchen lijkt er voorlopig
ook geen beterschap in zicht voor de ontdekking
van het WK 2014. De derde Belg op een zijspoor
onder Klopp, na Benteke en Mignolet. Om aan
speeltijd te komen zou een uitleenbeurt in januari
hem niet slecht uitkomen, maar ook
daar wil Liverpool voorlopig
niet op ingaan. Sadio Mané
moet naar de Afrika Cup.
Sturridge zoekt een oplos-
sing en zolang er geen
twee aanvallers van

niveau bij komen, wil Klopp niet van een tijdelijk
vertrek weten. Hij speelt met vuur. Als Origi in de
tweede helft van het seizoen niet aanzienlijk meer
minuten krijgt, zou hij in de zomer wel eens 
kunnen aansturen op een definitief
vertrek.

Vandaag speelt Liverpool
overigens tegen Sunderland.
Omdat Loris Karius de voor-
bije dagen ziek was, bestaat
de kans dat Simon Mignolet
tussen de palen staat tegen
zijn ex-club. Klopp hakt van-
daag de knoop door. Volgende
week in de League Cup tegen
Leeds komt Mignolet sowieso
nog eens in actie. (KTH)
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Rosberg in poleposition voor WK-titel
De wereld kijkt toe hoe
zondag in Abu Dhabi beslist
wordt over de wereldtitel
formule 1. Rosberg versus
Hamilton. Zal alles proper
gespeeld worden?

Of ze elkaar de hand konden
schudden voor de start van hun
persconferentie. Leuk voor de
foto. Neen dus. Nico Rosberg
verstopte zijn hand meteen in
zijn broekzak. Hamilton reikte
zijn teamgenoot evenmin de
hand. Hoogspanning. 

Er staat in Abu Dhabi veel op
het spel. Vooral voor Rosberg.
De Duitser heeft genoeg aan een
derde plaats voor de titel.

Daarvoor zorgt zijn voorsprong
van twaalf punten in het klasse-
ment. En als Hamilton om de
een of andere reden niet op dat
podium raakt, dan hoeft hij niet
eens te finishen.

Je zou voor minder denken
dat Rosberg misschien wel in de
verleiding komt om Hamilton
eruit te kegelen, als het daar in
die eerste bocht wat drummen
is. Zoals hij dit seizoen al eens
probeerde in Oostenrijk, toen
beide heren in de laatste ronde
botsten. Rosberg: “Ga weg. Ik
wil die koers winnen. Daar 
concentreer ik me op. Ik zal niet
eens naar hem kijken. En ik zal
al zeker niet zitten rekenen. Of

ik agressief zal racen? Op de
limiet van het toelaatbare.”

Niki Lauda, een van de bazen
bij Mercedes: “Rosberg en
Hamilton mogen voluit racen.
Geen teamorders zondag.”
Later zou Lauda echter het 
volgende laten vallen: “In een
gewone grand prix worden al
nooit cadeautjes gegeven, laat
staan in een race die beslist om
de titel.” Vrij vertaald: dan wordt
de grens tussen welvoeglijk en
vilein verlegd. En dan worden
er zelfs zware ongevallen 
geriskeerd. 

En of iedereen in Abu Dhabi
verwacht dat er zondag smerige
tackles worden uitgedeeld. (JB)

ijn alle voetbaltrainers obsessionele zeuren?
Er loopt alvast maar één voetbaltrainer in
eerste klasse momenteel echt gelukkig en 
die kwam dan ook maandag blij gezind naar
Extra Time om een dik uur te lachen en te
grollen: dat was Francky Dury van Zulte
Waregem. 

Zijn ploeg heet het best voetballende team
van eerste klasse te zijn. Daar zullen Michel
Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck, die met 
3-0 van Zulte Waregem won, het alvast niet mee
eens zijn, maar die zijn het zelden eens met Dury.
De reden is mij vreemd. (Enfin, niet echt, maar 
het colloque singulier heeft ook bestaansrecht.)
Wellicht is ook Peter Maes van Genk, die Dury ook
met 1-0 klopte, het daar niet mee eens. 

Een beetje gelijk hebben ze natuurlijk wel: Zulte
Waregem is de herfstkampioen en heeft de meeste
punten, maar de best voetballende ploeg moet
vooral op zijn best voetballen vanaf maart, en liefst
ook nog in april en helemaal in mei. Elke week is er
wel een best voetballende ploeg van het moment en
de best voetballende ploeg moet vooral topwedstrij-
den winnen op het best mogelijke moment en dat is
in de play-offs.

Maar dit stukje ging over zeurende trainers en
dan hebben we er al twee opgenoemd. Michel
Preud’homme was deze week pissed omdat een 
respectabel voetbaljournalist had durven verwijzen
naar het parcours van AA Gent vorig jaar in de
Champions League: gedurfd aanvallen, scoren, 
winnen en tweede ronde halen. “Ik ben Gent niet”,
beet Michel de journalist toe.
Hij bedoelde “ik ben Hein 
niet” want ook tussen
Preud’homme en Vanhaeze -
brouck botert het niet te best.
Ik zou niet weten hoe dat
komt, maar toen het van de
week op de radio ging over
slechte werkrelaties als oor-
zaak voor een burn-out had ik
plotsklaps te doen met trainers
die overal vijanden zien en
zeuren en kankeren en overal
complotten vermoeden.

Vanhaezebrouck was trou-
wens ook pissed, maar dan op
zijn manier. Donderdag nog in
de krant over de scouting bij
Gent die er maar niet in slaagt
om een speler aan te brengen
die vanaf zijn komst een meer-
waarde is. Zo kon zijn discours
tenminste worden samengevat. Hij gaf als voor-
beeld dat er zelfs ooit een speler was gepasseerd die
in zijn eerste interview zei dat hij eigenlijk geen
boodschap had aan voetbal. Die (dure) speler heeft
hij zelden opgesteld en snel weer verkocht. Dat was
Erik Johansson en die speelt nu voor Kopenhagen,
dat over twee weken naar Club Brugge komt in het
kader van de Champions League. Hij speelde al 25
wedstrijden voor dat team, wat laat vermoeden dat
zijn desinteresse in voetbal eerder een gimmick
was. Gisteren vermoedde Vanhaezebrouck dat
Braga in de slag was met Sjachtar Donetsk.

En dan is er René Weiler, die – bij het tikken van
dit stukje – nog steeds coach van Anderlecht is en
die de bijnaam de Houdini van Neerpede verdient,
als hij het uitzingt tot het eind van het seizoen.
Zelden heeft een zeurende, piekerende trainer zich-
zelf zo in nesten gewerkt als deze op het eerste
gezicht erg minzame Zwitser. Weiler was ook pis-
sed, vorig week nog, toen hij de helft van zijn kern
de mantel uitveegde: die kan het niet, die is te traag,
die wil het niet, die verstaat het niet.

René Weiler is een jonge trainer en dat merk je
aan zijn onfunctioneel gezeur. Het is niet slim om 
in het openbaar je spelersgroep af te vallen, want
dan valt de spelersgroep bij de eerste keer dat het
tegenzit jou ook af, en zonder pardon ook in het
openbaar. Precies wat gebeurde na het verlies in
Waregem: de spelers zegden hoe ze hadden willen
voetballen en voegden er langs de neus aan toe dat
de trainer het anders had gewild, waarna ze toch
hun goesting hadden willen doen.

Onbegrijpelijk, vond Weiler het, hoe interne dis-
cussies uit de kleedkamer hun weg naar
de krantenredacties hadden gevon-
den. Kan iemand René Weiler het
nummer van Trond Sollied geven
met de raad hem eens te bellen?
Sollied had al vijftien jaar geleden
een klare kijk op de werkrelaties
van de trainer. 1. Je hebt alleen
maar vijanden. 2. Trainer -
schap is één lang
gevecht. 3. De trainer
en de spelers zijn
gedoemd tot een
machtsstrijd.
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► René
Weiler
uitte felle
kritiek op
de spelers
van Ander-
lecht. Niet

verstandig.
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speelminuten kreeg Origi dit
seizoen in de Premier League.
Geen enkele keer startte hij 
in de basis.

Rode Duivel is pas derde keus, maar mag niet weg

► Divock Origi in actie tegen Derby County, 
een wedstrijd om de League Cup. Alleen in 
die bekercompetitie mag de aanvaller van
Liverpool zich uitleven. © PHOTO NEWS

Origi in doodlopende
straat bij Liverpool

113


