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Hans Vandeweghe
‘Nationale trauma’s om
ons falen te verdoezelen’

FC Superbeton
Voetbalromantiek maakt
plaats voor wetenschap

Daan Heerma van Voss
Vijf regels voor de geloof-
waardigheid van het spel

‘Brazilië 
is onze
finale’

Interview. Vincent Kompany met de borst
vooruit naar WK-kwartfinale

Zijn spel tegen Japan was nog wat roestig,
maar zijn persconferentie twee dagen later
was zoals altijd: geestig, gevat, lang van stof en
in vier talen. Vincent Kompany (32) gelooft
dat de Rode Duivels Brazilië morgen als
collectief pijn kunnen doen. 
HANS VANDEWEGHE
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r is het sentiment van de fan,
die blij is met die late goal
tegen Japan, en daartegen-
over staat de beoordelende
journalist, die zegt: hmm, dat
had beter gekund. Snap je
dat?
Kompany: “Ja, ik kan daar
inkomen. Tegen Japan vond
ik mijzelf spelen in de lijn van
het collectief, niet helemaal
altijd gelukkig, maar dat was
dan weer de verdienste van de
Japanners, die supergeorgani-
seerd waren en heel goed wis-
ten wat ze moesten doen om
tot bij onze zestien te geraken.
We hadden daar moeite mee
en soms liepen we achter de
bal aan en dat kan niet de
bedoeling zijn.

“Iedereen die in een team
heeft gespeeld, weet dat alles
vergeten is als je net voor
affluiten nog zo’n beslissend
doelpunt kunt maken.
Vroeger hadden we die wed-
strijd niet gewonnen. Deze
wedstrijd is belangrijker
geweest dan we wel denken.
Het gevoel dat je daaraan
overhoudt, is niet te schatten.
Dat is wat bij ons nu over-
heerst. Maar dat Japan het
ons bij momenten moeilijk
heeft gemaakt, dat klopt.
Brazilië zal dat ook helemaal
anders aanpakken.”

Wat is je inschatting van
Brazilië? De sterkste ploeg
van het toernooi?
“Ik denk het wel. Individueel
zijn zij het sterkste land dat ik
heb gezien. Hun verdediging
is solide en hun aanval ken-
nen we. Ze hebben altijd een
mogelijkheid om je te ont-
wrichten. Ze zijn ook fysiek
erg sterk. Als we hen één op
één moeten bevechten, zijn
we verloren. Alleen is voetbal
een collectief spel en zo moe-
ten wij het ook benaderen. Je kunt elk team
pijn doen, ook het allerbeste team.

“Wij kennen die jongens goed, ik heb er zelf
vier in mijn club lopen (Ederson, Danilo,
Fernandinho en Gabriel Jesus, HVDW). Soms
zegt men: het zijn Brazilianen, maar… Welnu,
die hebben geen maar: ze zijn talentvol, wer-
ken hard en ze liggen goed in de ploeg. Het zijn
goeie gasten met veel kwaliteiten, zonder twij-
fel, maar tegenover elke Braziliaan kunnen wij
een Belg zetten. Ik respecteer hen, maar hoe
meer respect ik heb voor iemand, hoe meer ik
van hem wil winnen. Als ik Gabriel Jesus in het
veld tegenkom, zal ik hem aanpakken zoals ik
iedereen aanpak. Ik wil niemand pijn doen,
maar het wordt competitief. Maar niet nadat ik
hem voor de wedstrijd eerst een knuffel heb
gegeven.”

Moeten jullie niet wat lager spelen vrijdag
en wat compacter?
“Dat is de eeuwige vraag: terugplooien en
counteren of hoog storen en de bal vroeg afne-

men? Wij willen trouw zijn aan ons spel en
niet laag in blok voetballen. Dat is niet ons spel.
Niemand bij ons vraagt om laag te gaan staan
en als een underdog af te wachten tot ze een
foutje maken. We willen mooi voetballen en
we willen scoren. Dit is een referentiewed-
strijd, maar we zijn geen kamikazes.”

Is dit de grootste afspraak ooit voor deze
gouden generatie?
“Dat begrip gouden generatie komt niet van
ons, dat wil ik toch even duidelijk maken. Wij
hebben onszelf nooit zo genoemd. Dat het
onze belangrijkste afspraak is, daar ben ik het
mee eens. Wij zijn een aparte generatie in het
Belgisch voetbal. Vroegere versies zouden
zichzelf op voorhand in het verlies hebben
gepraat, maar deze generatie heeft veel ver-
trouwen in haar eigen kunnen.

“Ik weet niet of onze generatie staat of valt
met deze ene wedstrijd. Wat wij al hebben
gewonnen in onze clubs, kunnen ze ons echt
niet afnemen. Vergelijk dat eens met tien jaar

geleden. We willen natuurlijk wel doorgaan
naar de halve finale en finale, maar Brazilië staat
eerst even in de weg. Hoewel, ik had deze wed-
strijd ook graag als finale gespeeld, dat had niet
misstaan. Dit is onze finale, nog voor de echte.”

Wat ga je doen aan de toneeltjes van
Neymar?
“Daar wil ik liever niet te veel op doorgaan.
Alles wat je daarover zegt, kan verkeerd wor-
den begrepen. Hij is een erg goede voetballer
en we zien wel wat er gebeurt. Wat wil je dat ik
doe? (De vraag komt van een Braziliaanse col-
lega, die niet antwoordt, HVDW) Bang om te
antwoorden? We moeten ons niet concentre-
ren op één speler en de dingen goed doen die
wij kunnen. We moeten, neen we zullen ze
recht in de ogen kijken.”

Hoe denk je Brazilië te kunnen aanpakken?
(lacht) “Ik ga ook niet antwoorden op de vraag
hoe we Brazilië gaan aanpakken. Ik zou wel
gek zijn als ik daarover iets zou zeggen. Ik

geloof in het benutten van ruimtes en, jazeker,
dat zal ook op de counter moeten, want het is
niet realistisch om te denken dat je eventjes 
80 procent balbezit zal hebben. Ik denk niet
dat het een op-en-neerwedstrijd wordt zoals
tegen Japan, althans niet in de eerste helft. We
zullen het allebei eerst eens aankijken.

“We zijn niet echt favoriet voor deze wed-
strijd, maar dat zal weinig veranderen aan
onze wedstrijdfilosofie. We staan voor het voet-
bal dat we hebben gebracht: dominant, de bal

aar stonden ze, zij aan zij,
de in gilet gestoken
Gareth Southgate, die
daardoor veel weg had
van een snookerspeler, en
de in pak gehesen José
Pékerman, die weer meer

op een psychiater leek. In elk
geval maakten ze de indruk
heren te zijn, daar aan de zijlijn
van het Spartakstadion in
Moskou. Heren die onder andere
omstandigheden wellicht een
eiland whisky met elkaar zouden
drinken, in een hotellobby waar
de televisie altijd aanstaat.

Hun spelers, dat waren geen
heren. Colombia-Engeland werd
een beschamende vertoning, vol
doodschoppen, vol misbaar, vol
gebaartjes en maniertjes, vol
doorrollen en simuleren, zelfs de
kopstoten waren lafjes. De VAR is
een stap in de goede richting
gebleken, het verhoogt de eerlijk-
heid, maar het is geen wonder-
middel.

Sterker nog, de VAR heeft
sommige problemen versterkt.
Tegenwoordig appelleren spelers
niet alleen voor een strafschop,
maar ook voor een VAR-herzie-

ning. Met wijde armgebaren
beelden ze à la Pictionary een
scherm uit in de hoop de vijf
mannetjes in dat bedompte hokje
dat de VAR room (ik lees telkens
de WAR room) heet, te overtui-
gen de scheidsrechter bij te stu-
ren. Portugal, Uruguay, Zweden,
Brazilië, Argentinië – wat wordt
er dit WK wat afgebedeld en afge-
kermd.

Maximaal twee rotaties
Daarom stel ik, na een rustdag
van bezinning, enkele nieuwe
regels voor, die wat mij betreft

meteen kunnen worden geïmple-
menteerd, daar doe ik niet moei-
lijk over.

1) Het doorrollen moet worden
beperkt. Ik heb met inspannings-
fysiologen en fysiotherapeuten
gesproken, en men is het erover
eens dat twee rotaties fysiolo-
gisch gezien het noodzakelijke
maximum is; hoe hard je ook
rent, als je gestuit wordt, heb je
nooit meer dan twee rotaties
nodig om tot stilstand te komen.
De rest is onzin. Dus: meer dan
twee rotaties betekent een gele
kaart. Meer dan vijf rotaties:
direct rood. (Ik kijk naar jou,
Neymar.)

2) Iedereen die een VAR-
gebaar maakt, moet na de wed-

strijd naar de VAR room, om
aldaar het gehele tweede seizoen
van The Handmaid’s Tale achter
elkaar te bekijken. Zal ze leren.

3) Een speler die naar het
gezicht grijpt terwijl na het zien
van de beelden blijkt dat hij daar
nooit is geraakt, moet tien minu-
ten spelen met een kartonnen
zak op zijn hoofd. (Ja, Suárez.)

4) Een speler die zijn initialen
in zijn schoenen heeft laten bor-
duren, krijgt een vrije trap tegen.
Alle schoenen dienen voor de
wedstrijd te worden geïnspec-
teerd, en de tegenpartij mag de
opgespaarde vrije trappen inzet-
ten wanneer dat uitkomt. Spelers
die een foto van zichzelf op hun
scheenbeschermers dragen – de

Colombiaan Barrios bijvoorbeeld
– moeten verder spelen met blote
schenen.

5) Wanneer een speler weer
eens zijn hand voor zijn mond
plaatst als hij iets zegt, waarmee
hij blijk geeft van een volstrekt
narcistisch wereldbeeld – alsof
iedereen geïnteresseerd is in wat
hij te zeggen heeft –, dan dient de
mond van de desbetreffende spe-
ler te worden afgeplakt met tape.
Als hij zo graag niet gehoord wil
worden, dit is zijn kans.

Vijf simpele gedragsregels, die
wonderen zullen doen voor de
waardigheid van het spel. Het is
nog niet te laat, voor Pékerman
en Southgate, en de eilandwhisky
die op hen staat te wachten.

Tijdens het WK schrijven de Nederlandse thuisblijvers Daan Heerma van Voss en
Frank Heinen elke dag om beurt over wat hen opvalt aan het voetbalfeest in Rusland.
Vandaag: Daan Heerma van Voss
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VANOP DE BANK
Nieuwe ronde, nieuwe regels
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‘We willen mooi voetballen 
en we willen scoren. Dit is 
een referentiewedstrijd, 

maar we zijn geen kamikazes’
VINCENT KOMPANY

► Vincent
Kompany
probeert
met een 
sliding het
schot van 
de Japanner
Keisuke
Honda af 
te blokken. 
© AFP

willen en aanvallen. Dat zullen we tegen ieder-
een proberen en het ergste dat ons kan over -
komen, is bijvoorbeeld wat er vier jaar geleden
tegen Argentinië is gebeurd; een steriele wed-
strijd en verliezen met 0-1.”

Als jij voor ons verschijnt, kunnen we niet
anders dan vragen naar je blessures en hoe
het verder moet.
“Anderen zijn daar meer mee bezig dan ik. Ik
ben nu gezond en denk aan de volgende wed-

strijd, niet aan een blessure en of dit nu al of
niet mijn laatste groot toernooi is. Maar ik
snap de vraag en ik ben niet boos dat ze wordt
gesteld. Ik ben al zo vaak in een dal terechtge-
komen. Ik heb die innerlijke sterkte en die
mentale weerbaarheid. Dat ik hier vandaag sta,
is het resultaat van uren in een donkere gym-
zaal. Dat mijn lichaam signalen geeft, dat feno-
meen ken ik al van mijn veertiende. Toen ben
ik al geopereerd aan mijn knie.”

België wordt alom gewaardeerd, krijg je dat
mee?
“Ik leef eerlijk gezegd in een bubbel in zo’n
toernooi. Ik geniet, maar voor mijn eigen psy-
chologisch welbevinden moet ik wel afstand
nemen, anders wordt het niet te bevatten. Het
zou daarom extra mooi zijn als we Brazilië
zouden kunnen kloppen om nog meer niet-
Belgen aan ons te binden, zoals het geval was
met de grote Nederlandse generaties.

“Al kan dat niet, je moet afstand nemen van
dat moment. Anders wordt het moeilijk om te

presteren. Voor zover het mogelijk is, moet je
zo’n wedstrijd benaderen als een gewone wed-
strijd. De emoties van tegen Japan hebben wij
ook pas achteraf meegekregen.

“Brazilië heeft wellicht meer druk en is favo-
riet, maar die druk bestaat bij ons ook. Het is
voor beide landen een cruciale wedstrijd, die
zal bepalen hoe over de teams wordt gedacht.”

En zelf lijk jij bewuster om te gaan met het
plezier in het voetbal.
“Ik heb mij nog nooit zo vermaakt als de laatste
twee jaar. Dat contrasteert met de blessures die
ik heb gehad en al die wedstrijden die ik niet
heb gespeeld, maar op elke training geniet ik
nog van het spel.

“Zelfs dit hier nu, jullie vragen beantwoor-
den, dat is voor mij plezier en geen opdracht.
Ik ben relax, ik probeer zover mogelijk te gaan
in mijn antwoorden zonder het ploegbelang te
schaden. Ik vind het geen probleem om dit te
doen, maar op een voetbalveld ben ik nog het
gelukkigst.”

ag lieve oom. Wat was het
mooi, afgelopen maandag-
avond bij je thuis onder de
Zoerselse zon. Er werd uit
de koran voorgelezen, er
waren dadels, mensen her-
dachten je meer in gelach

dan in tranen. En er geschiedde
zowaar een mirakel. Dankzij
Vertonghen en Fellaini bogen we
een 0-2-achterstand tegen Japan

om tot een gelijkstand, en in de
laatste tien seconden mondde een
flitsend samenspel uit in een fraaie
intikker van Chadli.

Dat kwam ik pas achteraf te
weten, je begrijpt dat we tijdens de
tolba (rouwplechtigheid) de tv niet
aanzetten. Al kan ik me perfect
inbeelden hoe het zou zijn geweest
als we wel met zijn allen hadden
gekeken. We staan 0-2 achter: de

ene oom totaal ontredderd, de
ander vloekend en tierend, nog een
ander mompelend de schouders
ophalend of nerveus een sigaret
opstekend. Tegen de achtergrond
van dat tumultueuze tafereel zie ik
je zitten in de zetel. De kalmte
zelve. Je kijkt een beetje lacherig
naar de heethoofden en knipoogt
naar me. “Wacht maar,” lijk je te
zeggen, “het is nog niet voorbij. Er
is altijd tijd voor een mirakel.”

Niet veel later valt het verlos-
sende doelpunt. Onder de familie
barst een luid gejuich los. Door de
woonkamer weergalmen vreugde-
kreten waarbij de immer
beheerste commentaren van Raes
en kompanen danig verbleken. En
in een mum van tijd zijn alle kran-
tenkoppen het erover eens: wat er
in Rostov gebeurde, was een won-
der. Later die avond blijkt ook nog
eens dat de twaalf jonge voetbal-
lertjes, die samen met hun coach
negen dagen vastzaten in een
Thaise grot, nog in leven zijn. Ik

zoek je blik en knik: “Je hebt gelijk,
er is altijd tijd voor een mirakel.”

Lieve oom, je bezat als geen
ander het vermogen om de wonde-
ren in het leven van alledag te spot-
ten, zelfs toen je wist dat die zich in
het jouwe niet langer zouden vol-
trekken. Die hoopvolle instelling
betoverde niet alleen het hart van
je vrouw, twee zonen en andere
naasten, het heeft ervoor gezorgd
dat je als FMDO-voorzitter een
pioniersrol vervulde in de emanci-
patiestrijd van minderheden.

Zo wens ik je dan ook te eren:
door mijn geloof in het mirakel
weer aan te wakkeren. Door tot het
einde door te gaan, niet zozeer met
de spurtsnelheid van De Bruyne,
als wel met eenzelfde vastberaden-
heid. En als het WK daarbij kan
helpen: graag. Zo zijn heel wat
mensen bang voor morgen, bang
voor de dribbels en impressio-
nante acteertalenten van Neymar. 

Maar jij en ik weten beter: er is
altijd tijd voor een mirakel.

Rostov, mijn oom Moh 
en andere mirakels
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k had ook liever een
brexit in Russia gezien
dan de Engelsen die
doorgaan – ik was zelfs
van plan een flesje
Georgische wijn te offre-
ren aan mijn televisie-

broeders in geval van een
gunstige afloop. Maar dat die
Colombianen het in hun
hoofd haalden om te protes-
teren na die mislukte judo-
greep op Harry Kane, dat
tart werkelijk alle verbeel-
ding.

Mislukte judogreep, jawel.
Ik heb het gehad met het
gebruik van de term ippon
als een voetballer tegen de
grond wordt gesleurd. Ik
weet dat voetbaljournalisten
alleen voetbal van belang
vinden en voor de rest geen
ruk interesse vertonen in
andere sporten, maar hou je
dan bij voetbal. In judo moet
er sprake zijn van veel of wei-
nig schouder en/of rug die
tegen de grond komt, dan
pas krijg je punten. Een
ippon is vol op de rug met
twee schouders op de grond
vallen. In het geval van Kane
had elke judoscheidsrechter
gewoon mate geroepen, wat
staat voor “stop, opstaan en
weer doorgaan met vechten”.

Ik heb nog geen judo-
kokaatje (het allerkleinste
judopuntje) gezien, maar wel
al ontzettend veel voetbal-
strafschoppen, waarvan
maar de helft wordt gefloten.
Tegenwoordig moet je als
verdediger al minimaal met
een handcirkelzaag de aan-
valler onthoofden – één arm
afrukken volstaat niet – wil je
worden bestraft.

Ooit was dat anders en dat
is nog niet zo heel lang gele-
den. Neem een hedendaags
kopduel. Als je de tegenstan-
der niet wurgt, een schedel-
breuk elleboogt of een
dwarslaesie stampt, vindt de
scheidsrechter het allemaal
best.

Duwfout van Wilmots
Vroeger kreeg je een fout als
je door middel van een sub-
tiele arm in de rug of de nek
net iets meer hoogte haalde
dan de tegenstander. Dat is
wat Marc Wilmots is overko-
men in 2002 op het WK in
Japan, toen hij na een hal-
fuur België op voorsprong
kopte. Wie de beelden van
toen terugziet door de bril
van vandaag, geeft Wilmots
de prijs van de fair play. Wie
goed kijkt, ziet evenwel dat
Wilmots verdacht hoog gaat
– en zijn persoonlijk record
verticaal opspringen verbe-
tert – door middel van het
afzetten in de rug van een
Braziliaan. De Jamaicaanse
scheidsrechter Peter
Prender gast floot voor fout.
Vandaag zouden we zeggen:
geen clear error, dus hij had
het recht om te fluiten.

Wilmots heeft ons later
proberen wijsmaken dat de
scheidsrechter na de wed-
strijd bij hem was geweest en
had toegegeven dat het geen
fout was. De scheidsrechter
is daar ooit mee geconfron-
teerd en zegt dat Wilmots
een leugenaar is. Ik heb zo
een vermoeden wie echt
liegt.

Misschien helpt de wed-
strijd van morgen om dat tot
nationaal trauma opgeklopt

bagatelletje een correcte
plaats te geven in de geschie-
denis: een afgekeurd doel-
punt waarvan er wel meer
zijn en waarvan onmogelijk
kan worden beweerd dat het
de uitslag heeft bepaald. 

De Brazilianen hebben
die wedstrijd gewonnen met
2-0, doelpunten van Rivaldo
en de tegenwoordig dikke
Ronaldo. Ze zijn later
wereldkampioen geworden
en hadden er ook drie
gemaakt als dat had gemoe-
ten.

Wij zijn gespecialiseerd in
het fabriceren van nationale
trauma’s om ons falen te ver-
doezelen. Neem nu die tot uit
den treure toe herhaalde
goal van David Platt op de
worldcup van 1990.
Dramatisch als je dat in de
laatste minuten overkomt,
ongetwijfeld, maar wel een
dekkingsfout zo groot als
een huis. Als je iets niet goed
doet, dan krijg je in de
meeste sporten altijd het
deksel op de neus en in voet-
bal soms, zo werkt dat.

Nog een voorbeeld: de
Zwitserse scheidsrechter
Kurt Röthlisberger, die geen
strafschop geeft voor een
fout op Josip Weber in de
wedstrijd tegen Duitsland op
de worldcup van 1994. Het
was een strafschop zo groot

als een huis, de VAR zou van-
daag ingrijpen, maar het
stond wel al 3-1 voor de
Duitsers. Misschien was het
toen 3-2 geworden, wat later
de eindstand werd, maar
niks zegt dat de wedstrijd
dan op 3-3 was geëindigd.

Nederland heeft ook die
trauma’s en ik aanvaard er
maar één: het verlies van de
finale in Argentinië in 1978,
waarbij Rensenbrink net
voor affluiten op de paal
trapt en het niet 1-2 wordt,
maar verlengingen die wor-
den verloren. Het trauma
van 1974, met dat 2-1-verlies
in en tegen West-Duitsland,
was ook erg, maar hebben ze
over zichzelf afgeroepen. De
bal van Arjen Robben op de
voet van Iker Casillas in 2010
in die verloren WK-finale in
Zuid-Afrika tegen Spanje zou
een goal tegen de gang van
het spel zijn geweest.

Neen, morgenavond is de
uitgelezen gelegenheid om al
die Belgische minitrauma’s
van ons af te schudden. Het
zal voor één keer een groot
voordeel zijn dat deze gene-
ratie nul historisch besef
heeft. De verste herinnering
gaat terug tot de laatste keer
dat ze op PlayStation van de
Brazilianen wonnen. Van
een opsteker gesproken.
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Tegenwoordig
moet je als

verdediger al
minimaal met

een hand -
cirkelzaag de

aanvaller
onthoofden, wil

je worden
bestraft

DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHE
Sportjournalist Hans Vandeweghe 
laat elke dag zijn licht schijnen 
op het reilen en zeilen in Rusland.

Traumaverwerking

Een uitgelezen elftal gastcolumnisten
schrijft elke dag over hoofd- en bijzaken
van het WK. Vandaag: juriste 
en columniste Yousra Benfquih

De bondscoach wil dat zo
weinig mogelijk informatie
doorsijpelt in het kamp van
Brazilië. Zijn vermoedelijke
basiself is er een met
Fellaini en Chadli.

Over de aanpak heeft Roberto
Martínez duidelijke ideeën. “We
gaan Brazilië verdomd pijn
doen”, valt te horen. De ver-
wachting is dat het morgen een
strijd wordt om het balbezit.
Brazilië noch België verdedigt
graag.

De bondscoach heeft daarbij
twee bezorgdheden. De vrees
bestaat dat Yannick Carrasco
vroeg of laat in de wedstrijd
defensief in de problemen komt.
De eerdere uitspraak van
Martínez – “Het minste foutje
zullen zij afstraffen” – wijst erop
dat Nacer Chadli, in vorm en vol
vertrouwen, de voorkeur krijgt. 

Een belangrijkere keuze is die
of er een middenvelder dient bij-
gezet. De zwervende Coutinho,
een infiltrerende Paulinho en de
linkerflank met Neymar

en Marcelo riskeren de tandem
De Bruyne-Witsel tureluurs te
spelen. Omdat Martínez niet
ineens naar een viermansdefen-
sie zal teruggrijpen, is daarom
een extra zandzakje op het mid-
denveld haast een noodzaak. 

Dembélé is daarbij de voet-
ballende optie, maar in die twee
jaar onder Martínez stond hij
nooit naast Witsel aan de aftrap.
Enter: Marouane Fellaini. Dries
Mertens zou in dit scenario het
kind van de rekening zijn.

Eenmaal Brazilië aan de bal
is, kan Martínez het defensieve
blok iets lager plaatsen dan nor-
maal. Om zodra het kan de
tegenaanval boven te halen.

Sleutelrol voor De Bruyne
Enter: Kevin De Bruyne. Hij
wordt cruciaal. De Manchester
City-middenvelder moet de aan-
zet geven van elke razendsnelle
counter. Brazilië mag geen
seconde de tijd krijgen om zich
te reorganiseren. “Als De
Bruyne en Hazard top zijn, gaan

we Brazilië klop-
pen”, is de echo
aan het hotel. 

Na de och-
tendtraining in
Dedovsk vlie-
gen de Rode

Duivels deze
namiddag

naar Kazan,
waar Martínez

een laatste keer de
pers toespreekt. Er

wordt niet meer getraind
in het stadion om de kans op

Braziliaanse potten kijkers uit
te sluiten. (SK)

Chadli en Fellaini
wellicht in basiself

‘Dat ik hier vandaag sta,
is het resultaat 

van uren trainen 
in een donkere gymzaal’

VINCENT KOMPANY
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