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Er zijn mensen die online zeggen dat ik niet geboren
had mogen worden. Die vergeten dat ik een tiener
ben die het ook nog allemaal moet uitzoeken

ANUNA DE WEVER IN ‘HET NIEUWSBLAD’

150.000
Een week voor de Europese
verkiezingen hebben in ver-
schillende Duitse steden vele
tienduizenden mensen betoogd
tegen nationalisme en voor de
Europese eenmaking. Over het
hele land telden de organisato-
ren zo’n 150.000 betogers. De
manifestanten hadden Euro-
pese vlaggen bij zich. De mani-
festaties vonden plaats onder de
slogan ‘Een Europa voor allen –
uw stem tegen nationalisme’.
De grootste manifestatie vond
plaats in Keulen, waar volgens
de organisatoren zo’n 45.000
betogers waren, de helft vol-
gens de politie. In Berlijn daag-
den 20.000 mensen op. (BELGA)

Terugkeer Vincent Kompany wellicht interessanter voor Anderlecht dan voor zijn nieuwe speler-trainer

Anderlecht en Marc Coucke blijven 
verrassen: een terugkeer van Vincent 
Kompany werd wel verwacht, maar niet
meteen en vooral niet als speler-trainer. 
De ambitie is niet min: ‘Ik wil mijn club
helpen. Ik ga hen leren voetballen zoals
Manchester City.’

HANS VANDEWEGHE

Zaterdag stak hij nog de derde prijs van het sei-
zoen in de lucht als skipper van Manchester City,
en zijn lichaamstaal sprak boekdelen: end of
story. Gisteren zette hij zich aan zijn computer.
Hij logde in bij Facebook en postte een bericht
waarin hij uitlegde dat hij het na elf seizoenen
voor bekeken hield in de voetbalhoofdstad van
de wereld, waar hij zes keer kampioen was ge-
worden.

Allesbehalve een verrassing, dat afscheid.
Twee uur later verscheen een tweede bericht op
Facebook: “Ik word de komende drie seizoenen
speler-manager van Royal Sporting Club Ander-
lecht. Bij City heb ik enorm veel
geleerd, zeker de laatste drie
jaar van een ongelofelijke trai-
ner. Pep Guardiola heeft mijn
liefde voor het voetbal nog
meer aangewakkerd. Man City
speelt het voetbal dat ik wil spe-
len. Daarom heb ik bij Ander-
lecht de functie van speler-trai-
ner aanvaard. Ik wil mijn kennis
delen met de nieuwe paarse ge-
neraties en zo ook een stukje
Manchester in het hart van Bel-
gië injecteren.”

Anderlecht profiteert het meest van
deze stunt. De club zet zich meteen weer
op de kaart in de wijde voetbalwereld.
Of het een win-win wordt en ook Vin-
cent Kompany hier beter van wordt,
moet nog blijken. 

GEHAVEND LICHAAM
Deel één van zijn beslissing – stoppen
bij City – was alvast wijs. Spelen in
de Premier League ging nog
net, trainen was al minder.
Uitgerekend op de training
bij een topclub staan de
jonge wolven altijd klaar

om de oude wolven te testen en desgevallend te
verstoten, ook al heeft die oude wolf een bijna-
goddelijke status. Kompany’s gehavende lichaam
hield hem tientallen keren van het veld; een ver-
der verblijf in de hypercompetitieve Premier
League, waar altijd wordt getraind aan wedstrij-
dintensiteit, was geen optie.

Het is een wonder dat hij het in de Premier
League überhaupt elf seizoenen volhield, nadat
hij van Hamburg SV was overgekomen met een
reputatie van ‘man van glas’. Het is een volstrekt
mirakel dat hij sinds Nieuwjaar het merendeel
van de wedstrijden speelde, en zelfs in de kam-
pioenenstrijd het belangrijkste doelpunt van het
seizoen scoorde, verkozen tot Goal of the Year.

Of deel twee van zijn mededeling even wijs is
als deel één is een ander paar mouwen. “Ik denk
dat we met de komst van Vincent iets bereiken
wat iedereen voor onmogelijk gehouden had”,
zei Michael Verschueren. Onmogelijk is hier het
cruciale begrip. Spelen én de sportieve lijnen uit-
zetten, is in elk geval uniek. “We hebben out of
the box gedacht”, zei Verschueren trots. Oud of

the box had ook gekund. Spe-
ler-trainer is een concept uit
vervlogen tijden toen trainers
keken wie drie keer per week
op de training verscheen, de
baasjes met krijt op het bord
schreven, waarna twee keer 45
minuten werd gevoetbald en de
hele zooi in het café van een
oud-speler ging nakaarten. En
altijd op zondag.

Is de dubbele baan speler en
trainer – manager, zegt Kom-

pany – wel te combineren in het hedendaagse
voetbal? En dan nog in Anderlecht, nooit een

simpele club geweest, maar sinds de over-
name van Marc Coucke één en al chaos.

De omschrijving manager houdt in dat
Kompany zich met het supra-sportieve
zal bezighouden. Niet met de opwar-
ming, pass- en trapvormen, afwerking
op doel, conditionele opbouw..., dat zal

hij allemaal aan een batterij assistenten
overlaten. Tactiek is wel

zijn ding, en over de
opleiding van de
jeugd en welke rich-
ting het met de club
uit moet, heeft hij

Anderlecht-fans roepen al langer om de terugkeer van Vincent Kompany. © PHOTO NEWS

Kompany een beetje
kennende, neemt hij
Anderlecht volledig
in handen, en daar

loopt hij het 
grootste risico

ook een gedacht. Omdat hij zelf nog wil spelen,
zo werd er nog bij verteld door Anderlecht, zal
hij worden bijgestaan door een coach die hij zelf
zal meebrengen.

Vincent Kompany een beetje kennende,
neemt hij Anderlecht volledig in handen, en daar
loopt hij het grootste risico: dat hij een beetje te
veel hooi op de vork zal nemen. Die allesomvat-
tende taak van trainingen uitdokteren, video’s
analyseren, een ploeg opstellen en tactiek bepa-
len in functie van het eigen spel, rekening hou-
dend met dat van de tegenstander, dat is al een
hele klus. Kompany gaat dan ook nog eens rich-
ting geven aan zijn club én wil zelf voetballen.

De speler Kompany van City ging na de trai-
ning naar de verzorging en dan naar huis, waar
hij met de kinderen speelde of met de benen om-
hoog in de zetel een Netflixje deed. De speler-

manager Kompany zal na de training misschien
verzorging krijgen, maar zal daarna in zijn kan-
toor te vinden zijn, voor een scherm of twee,
drie. Geen Netflix, maar analyses van de trainin-
gen, de wedstrijden en de tegenstanders. Dat al-
les in die aparte Belgische competitie die zich
kenmerkt door tactisch gevechtsvoetbal en tegen
het decor van de veranderde status van Ander-
lecht.

Belgium’s finest, noemde Kompany zijn ex-club.
Dat klopt, historisch gezien, maar resultaten be-
haald uit het verleden bieden geen garantie voor
de toekomst. Anderlecht zit nu gevangen in het
eigen slechte beheer en zal daar maar moeilijk uit
geraken met de regels van de Financial Fair Play.
Het is wachten op deel drie van de huishoudelijke
mededelingen van Vincent Kompany: ik heb het
te druk en stop met de nationale ploeg.

Een win-
win voor
iedereen?

SPORT
20
Marc Coucke
euforisch 
na komst van
Kompany:
‘Zijn hart is
paars’

Verdachten moord langer aangehouden? 
advocaat Cédric Monheim.
“Verder communiceren wij
niet.”

A. wijst zijn vriend Fahmi
A.A. aan als medeverdachte.
A.A. zelf herhaalt al wekenlang
dat hij niets met de moord en
de gijzeling te maken heeft. Hij
suggereert dat A. hem aanwijst
omdat hij bang is om de hoofd-
daders te benoemen. Fahmi
A.A. is volgens zijn papieren 17.
Een botscan schatte hem 19.
“Een tweede botscan gaf een
ander resultaat”, zegt zijn ad-
vocaat Bart De Schrijver. “Wij
vragen dat hij wordt toever-
trouwd aan de jeugdrechter.”

Vandaag beslist de Ant-
werpse KI over de verdere aan-

houding van Ali A. en Fahmi
A.A. Ook als A.A. minderjarig
wordt geacht, kan een proce-
dure voor uithandengeving
worden gestart. A.A. werd door
meerdere getuigen gezien toen
hij kort voor de verdwijning van
Daniel samen met Ali A. doel-
netten op het voetbalveldje van
het asielzoekerscentrum be-
schadigde. Met die netten werd
de jongen vastgebonden. Hij
kwam om het leven doordat hij
zich verzette en verstikt werd.

Het is voor de speurders erg
lastig om vat te krijgen op het
kwetsbare milieu van de Pales-
tijnse vluchtelingen. “We wach-
ten nog op onderzoeksresulta-
ten”, zegt De Schrijver. (DDC)

Vandaag beslist de
Antwerp se kamer van 
inbeschuldigingstelling (KI)
over de verdere aanhou-
ding van Ali A. en Fahmi
A.A. De twee jonge Palestij-
nen worden verdacht van
de moord op een 9-jarige
jongen in een opvang -
centrum van Fedasil in
Broechem.

Daniel El Alali verdween op
maandagavond 22 april na een
tochtje op zijn BMX door het
opvangcentrum. Zijn lichaam
werd twee dagen later terugge-
vonden in een sloot naast een
van de barakken. Tussenin ont-
vingen zijn vader en zijn tante

Daniel verdween op 22 april in Broechem, twee
dagen later werd zijn lichaam gevonden. © RV

een via een Britse simkaart ver-
stuurd WhatsApp-bericht waar -
in 100.000 euro losgeld werd
geëist. Telefoontracering leidde
de speurders naar Ali A. (20).
Die verbleef sinds 1 april illegaal
in ons land en had eigenlijk
moeten terugkeren naar Span -
je, waar hij zijn asielaanvraag
had ingediend.

A. bood Daniel die maandag-
avond wat zakgeld aan, en lokte
hem mee. Voorbij dat punt is
er onduidelijkheid. De telefoon
waarmee het losgeld werd 
geëist, was die van de broer van
A. A. legde gedeeltelijke beken-
tenissen af en werd vorige week
nog verhoord. “Hij heeft een
verklaring afgelegd”, zegt zijn


