
Manchester United ontvangt zondag
Everton. Dat is de terugkeer van Wayne
Rooney, tegenwoordig in blauw shirt, naar
Old Trafford. En toch ging een Belg met alle
aandacht lopen: Romelu Lukaku. Hij kreeg
lof van zijn coach José Mourinho en kan al
zijn zevende goal in zeven matchen scoren.

Zijn ploegmaats noemen hem meedogenloos.
Anderen bewonderen zijn focus. Romelu Lukaku
(24) is een goedlachse, relaxte jongen die op een
grasmat plots verandert in ‘The Incredible Hulk’.
Zelfs op training. 

Op het AON Complex, het trainingscentrum
van Manchester United in Carrington, kennen ze
ondertussen zijn routine. Elke dag, aan het eind
van de oefensessie, neemt hij jongere spitsbroer
Marcus Rashford (19) mee naar de andere kant
van het veld om op de afwerking te oefenen. Een
duel op het scherpst van de snee tussen twee
ambitieuze spitsen. “Wie niet binnen het kader
trapt, moet pompen”, zegt Lukaku. “Het is Marcus
tegen ik. Anderen willen graag meedoen met ons,
maar dat gaat niet. Dan moeten we te lang wach-
ten. En op deze manier proberen we het beste in
mekaar naar boven te duwen.” 

Voorlopig staat de balans, in de wedstrijden
dan toch, op 6-3 in het voordeel van Lukaku. De
twee hebben mekaar gevonden. De ene van diep
in de punt, de andere als bliksemafleider op links.
Andy Cole, spits van United eind jaren 90, zag zelfs
gelijkenissen met hem en Dwight Yorke. Het zit
hem wellicht ook in de rugnummers 9 (Cole/
Lukaku) en 19 (Yorke/Rashford).

Vlotte integratie
Zijn trainer, José Mourinho, is ook tevreden. ‘The
Special One’ laat zich zelden meeslepen in over-
dreven euforie. “Zijn aantal goals? Denk ik niet
aan. Ik vel geen oordeel op basis van de cijfers”,
zei hij gisteren op de persconferentie, die voor
bijna de helft over Lukaku ging – zijn ex-club
Everton komt zondag immers op bezoek. Engelse
media, die lange epistels over Wayne Rooney in
gedachten hadden, kwamen van een kale reis
terug. Liever sprak Mourinho niet te veel over de
terugkeer van een legende naar Old Trafford. 

“Of Lukaku hier kan bereiken wat Rooney hier
voor mekaar kreeg, topschutter aller tijden wor-
den? Wayne kwam veel vroeger naar de club. Hij
voetbalde tien jaar in een andere Premier League,
waar het simpeler was om goals te maken. Het
verschil tussen de topteams en de rest was groter.

Zwakke Europese campagne
nog geen ramp voor België
België staat dan wel voorlopig
op een achtste plaats op de
UEFA-ranglijst, door de vroege
uitschakeling van Club Brugge,
AA Gent en KV Oostende en de
zware poules van Anderlecht en
Zulte Waregem, dreigen we 

terrein te moeten prijsgeven.
Dat kan problematisch zijn: in
de Champions League hebben
enkel de eerste negen landen
recht op een direct ticket voor
de groepsfase. 

Onze coëfficiënt bedraagt nu
37,100. Oekraïne (35,733) en
Turkije (31,200) zijn de eerste
achtervolgers. De kans bestaat
dat Oekraïne over België wipt.
Maar alleen in het allerslechtste
geval zullen ook de Turken over
ons springen. Hun achterstand
betekent dat Besiktas, Basak -
sehir en Konya spor samen zo’n
vijftiental zeges meer moeten
boeken dan Anderlecht en
Essevee. Onwaarschijnlijk. (NVK)

Ook het profiel van de competitie was anders. Nu
is het defensiever en moeilijker.”

Over Lukaku zei hij nog: “Hij doet het goed, het
team doet het goed. Er is een goede band tussen
de rest van het elftal en hij, maar er is nog ruimte
voor verbetering. Kijk, hij is op het juiste moment
naar hier gekomen. Goede leeftijd, een aantal
jaren ervaring, gepokt en gemazeld in de Premier
League, met goede vrienden in de kleedkamer. Hij
heeft zich makkelijk geïntegreerd in de groep.
Alleen maar positief. Een spits is erg belangrijk
voor een team. Vorig seizoen hadden we twee
derde van het seizoen een goede aanvaller, maar
dat volstond niet om mee te doen voor de titel.
Aan de spits alleen ligt dat niet. Romelu heeft een
beter team rond zich dan Zlatan. Hij speelt
een ander soort voetbal en het vertrou-
wen binnen de groep is ook verschil-
lend. Het is nog maar het tweede
jaar onder mij, maar Romelu ver-
dient krediet voor de manier
waarop hij speelt, voor zijn toewij-
ding. In het algemeen kunnen we
niet gelukkiger zijn met hem.”

Zelf probeert Lukaku niet  te
snel te zweven.  Geen boude uit-
spraken, geen uitspattingen. BT Sport
probeerde hem te ontfutselen wat hij
vond van de quote van Mourinho,
die beweerde dat Lukaku
na de transfer van
Neymar 165 mil-
joen euro zou

hebben gekost in plaats van de 85 miljoen die
United aan Everton betaalde. De keel schrapend:
“No comment. No comment. No comment. Iedereen
spreekt over Man United. Over het aantal goals.
Dat wij nu favoriet zijn voor de titel. Ik zeg: voeten
op de grond. Wij praten aan het eind van het sei-
zoen.” Tot dan doen de voeten het werk. (KTH)

► José Mourinho (links) en Romelu Lukaku 
tijdens de training. © REUTERS
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Was will Weiler?
ou het zo zijn gegaan
met René Weiler en Sven
Kums en Herman Van
Holsbeeck? De manager
die naar zijn trainer belt
en zegt: “Herr René, we
kunnen Kums krijgen.

Kums ja. Allez zeg, herinner je,
in augustus toen Gent hier
kwam spelen hebben ze ons
toch op een hoopje gespeeld?
Welnu, dat was Kums. Daarna
ging hij weg, maar hij is niet
gelukkig in Italië en dat weet ik
van zijn pa die hier op de club
werkt. Wij hebben wat voet-
ballende kwaliteit nodig na het
vertrek van Tielemans, maar
hij kost wel een cent. Wat denk
je? Nemen? Zeker? Oké, dan
gaan we ervoor.”

Eerste vraag: heeft Weiler
gezegd tegen Kums wat hij
moet doen, wat hij van hem
verwacht? In dat ene telefoon-
tje – hé Sven, ik zou graag heb-
ben dat je komt – lijkt mij dat
sterk. Of heeft Van Holsbeeck
met Kums gepraat en hem
overgehaald met de uitdrukke-
lijke belofte dat Anderlecht
anders wil gaan voetballen, op
balbezit en dominant, maar
dat het vorig jaar niet anders
kon dan vanuit de reactie
omdat ze geen… Sven Kums
hadden?

Tweede vraag: heeft de club
– Van Holsbeeck of Vanden
Stock of whoever – ooit echt
Weiler toegesproken na het
behalen van zijn titel en
gezegd: “Bon, Herr René, we
zijn zufrieden met de Meister -
schaft maar niet met het
Scheissefussbal. Volgend jaar
moet dat anders.” Denk dat
maar niet, want zo werkt dat
niet in het voetbal. Een trainer
die van nergens uit een titel
pakt, is als een magiër en hyp-
notiseert zijn omgeving. Oké,
het is wel zo gecommuniceerd
naar de buitenwereld, maar
Weiler heeft lak aan de pers,
dus die heeft daar niks van
meegekregen en indien wel,
dacht hij bij zichzelf: ik doe
mijn goesting want ik ben
Weiler, Meister, en die domme
Belgen kunnen aan mijn reet
roesten.

Derde vraag: is Weiler een
psychopaat, zoals een collega
hyperboliseerde? Misschien
niet, maar het is een Zwitser,
dus met een ingebakken over-

tuiging van superioriteit
tegenover de Europeaan. En
hij is een voetbaltrainer met

een ingebakken overtuiging
van zijn gelijk. En hij is kam-

pioen geworden. De combina-
tie Zwitser, trainer, titel is
nefast voor de bescheidenheid.

Vierde vraag: met Sigmund
Freud – was will das Weib? –
vragen wij ons af was will
Weiler? Weiler wil de baas zijn
en wil winnen, punt uit. Als hij
kampioen wordt met het
slechtste voetbal ooit, is hem
dat ganz egal. Hij speelt reac-
tievoetbal omdat hij het
voetbal dat sommige
andere trainers voorstaan –
dominant en aan de bal –
maar niks vindt. Ja, voor
Barcelona en PSG en
Manchester City mis-
schien, maar Anderlecht
moet niet denken dat het

zo’n club is en dat het die spe-
lers heeft. Dat zei hij toch toen
hij hier arriveerde: het palma-
res van Anderlecht, dat had hij
weleens gezien, maar daar
trok hij zich niks van aan,
evenmin van de zogeheten
huisstijl.

Er valt wat voor te zeggen,
dat lak hebben aan het cham-
pagnevoetbal van het verle-
den. En aan een Sven Kums die
terugdraait als de druk wat
heftig wordt om via de keeper
van flank te veranderen.
Weiler wil snel, verticaal voet-
bal. Wil vechtjassen en lopers
in het veld. Weiler houdt van
de negatieve variant van het
Atlético-voetbal: laten komen,
afbreken en van de chaos pro-
fiteren om snel aan de over-
kant te komen.

Kums heeft in zijn kampioe-
nenjaar met Gent vaak verti-
caal gespeeld, maar hij was
niet de enige reden van het
succes. Toen liep daar voorin
een Laurent Depoitre met de
hoogste maximale zuurstofop-
name ooit op Gent gemeten.
Die kon het zich permitteren
de longen uit zijn lijf te lopen,

hij had er toch drie. Dat sloop-
werk moet je ‘Teo’, ‘Hamdi’ en
al die andere caractériels
voorin bij RSCA niet vragen.
Kums heeft wel degelijk een
diepe bal maar hij kan hem
moeilijk kwijt. Enfin, u begrijpt
wat hier wordt bedoeld: Kums
wil vooral voetballen, Weiler
wil vooral winnen.

Vijfde vraag: wat heeft
Kums gedaan om zonder par-
don in de vleesmolen van
Weiler te worden geworpen?
(Wie niet inziet wat Weiler
Kums heeft aangedaan in
München, heeft zelf nooit
ploegsport gespeeld.)
Misschien is Kums te belang-
rijk gemaakt door de club -
bazen. En, verkijk u vooral niet
op zijn bescheidenheid, mis-
schien vond Kums zichzelf wel
belangrijk en dacht hij de strijd
om de voetbalstijl te kunnen
winnen. Kums dacht mini-
maal gehaald te zijn als pro-
cesversneller (dixit Heeren -
veen, waar Kums ooit speelde),
het verlengstuk van de trainer.
Dat kan nog steeds, en dat is
hij ook bij iedereen, maar niet
met deze trainer. Als Kums
ballen heeft, is deze relatie
voorgoed om zeep.
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‘Voor Rooney was het
simpeler om hier goals 

te maken. Wij kunnen niet
gelukkiger zijn met Lukaku’

JOSÉ MOURINHO
COACH MANCHESTER UNITED

Lukaku zet oude legende
nu al in de schaduw
Man United tegen Everton, of Belgische topspits tegen ex-topschutter

Kompany kan volgende week
weer spelen bij Manchester City
De lach is terug. Na twee weken
in het revalidatiehonk, met 
een lichte kuitblessure, stond
Vincent Kompany gisteren weer
op het trainingsveld. De Premier
League-match tegen Watford
komt vandaag nog te vroeg,
maar Pep Guardiola verwacht
zijn aanvoerder volgende week
terug.  “Vincent trainde weer
met ons”, zei de coach van
Manchester City. “Ik denk dat
hij een van de dagen weer zal
kunnen spelen.” Woensdag al in
de League Cup bij West Brom? 

Kompany viel uit na de inter-
land tegen Gibraltar en mist dus
minstens drie matchen bij City.
Bij opponent Watford staat

Christian Kabasele voor de
derde week op rij in de basis. Hij
klopt weer aan bij de nationale
ploeg na een jaar vol blessure-
leed en een coach die niet in
hem geloofde. 

Chelsea-speler Eden Hazard,
die zit te popelen om te kunnen
starten, zit zondag tegen
Arsenal wellicht op de bank.
Voor de derde match op rij. Zijn
trainer Antonio Conte springt
wel heel omzichtig met hem
om. “Het harde werk begint zijn
vruchten af te werpen. Eden is
bijna 100 procent.” Ook Michy
Batshuayi belandt weer op de
bank. Charly Musonda valt
naast de kern. (KTH)

Zaterdag 16/09
KV Kortrijk - Anderlecht 18.00
Charleroi - Waasland-Beveren 20.00
Lokeren - Antwerp 20.00
STVV - Racing Genk 20.30

Zondag 17/09
Zulte Waregem - Moeskroen 14.30
KV Oostende - AA Gent 18.00
Eupen - Standard 20.00

Eerste klasse A – speeldag 7

staat ons land nu op de UEFA-
ranking. De top negen is zeker
van de Champions League.

8STE

MAN UNITED - EVERTON
Zondag op Play Sports om 17 uur


