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Kompany en co.

e kranten van maandag 29 juli 2019.
Titel 1: Start in mineur, maar

Kompany gaat niks veranderen.
Titel 2: Debuut van Kompany,

mooi om naar te kijken, maar geen
punten.

Titel 3: SLIK, Anderlecht ziet
grote comeback van Kompany uit-
draaien op een sisser.

Titel 4: Débuts manqués pour
Kompany.

Titel 5: Il faudra un 9 et de la patience.
Titel 6: Kompany a raté ses débuts à Ander-

lecht.
Vincent Kompany kon maandag meteen van

zijn wolk. Eén troost: was hem dit overkomen
in Engeland, hij was afgemaakt op de één van
The Sun, dat in één moeite zijn
eigen foutjes in de voorberei-
ding netjes had opgelijst.

Vincent Kandanie, zoiets.
Hoelang zal het duren voor

Kompany ons er zal op aan-
spreken dat we te veel in de
waan van de dag leven, schrij-
ven en becommentariëren?
Dat we het grotere plaatje niet
zien? Dat we geen oog hebben
voor Het Project? Dat we,
kortom, er geen zak van ken-
nen? Mijn inschatting: tot hij
zijn cool verliest, want vergis
u niet, ook Kompany kan nij-
dig worden.

De werken Coucke & Kom-
pany zijn wel al halfweg. Mar-
ketingtechnisch is zijn komst
geslaagd, hoewel de impact
op de abonnementenverkoop
nog niet onmiddellijk zicht-
baar is. Met 13.000 verkochte seizoenskaarten
is Anderlecht pas zesde in de Jupiler Pro
League. Minder abonnees hoeft geen financi-
eel drama te zijn, want een deel van de abon-
nees van een voetbalclub zitten daar tegen de
kostprijs en brengen een club geen cent op,
soms kosten ze geld.

Het zijn de premium seats die geld in het
laatje brengen en precies daarom is de marke-
tingstunt met Kompany uitermate geslaagd.
Als de cijfers kloppen, haalt Coucke vergele-
ken met de vorige eigenaars een derde tot de
helft meer uit sponsoring en commerciële ac-
tiviteiten. Dat is het Kompany-effect.

Je moet het Marc Coucke nageven: niemand
kan een product in het schap te zetten als de
Gentse apotheker-miljardair. Soms is de ver-
pakking spectaculairder dan de inhoud. Die 
reflex heb ik altijd als ik mij was met Bodysol,
een vinding van Coucke, inmiddels voor veel
geld verkocht. Het is zeep met een kleurtje,
een lekker geurtje en de verpakking heeft een
handig haakje, maar het blijft gewoon zeep.

Kompany is niet banaal, laat dat duidelijk
zijn, maar vooralsnog zijn hij en zijn voetbal
zeep met een kleurtje, meer verpakking dan
inhoud. Dat kan en zal veranderen, heeft hij
beloofd. Moeten we dat geloven? Afgaand op
een deel van de eerste helft vorige week thuis
tegen KV Oostende wel, afgaand op de rest
van die wedstrijd toen Oostende de belang-
rijkste passlijnen had gesloten dan weer niet.

Het Project is lovenswaardig en verdient
krediet, laten we afspreken zo ongeveer tot
Nieuwjaar. Het is alvast een stijlbreuk met wat
we gewend zijn in het Belgische voetbal. Ta-
lentvolle jeugd mixen met wat ervaren spelers
en een voetbal spelen dat hooguit drie clubs
in de wereld aankunnen, je moet het durven
met deze onevenwichtige selectie. Nico Ota-

mendi was geen genie in het
uitvoetballen bij Manchester
City, maar Seb Bornauw is dat
nog veel minder bij Ander-
lecht. Pep Guardiola deed een
keeper weg omdat hij niet kon
passen: Bravo kwam voor
Hart en even later kwam
Ederson, nog een betere voet-
baller, voor Bravo. Bij Ander-
lecht komt Hendrik Van
Crombrugge met zijn goede
voeten de onzekere voeten
van Thomas Didillon vervan-
gen.

Het niveauverschil tussen
België en Engeland is net de
crux: dat verschil is het
grootst aan de bal, voetballis-
tiek, en veel minder uitge-
sproken verdedigend en
fysiek. Met andere woorden:
het systeem-Guardiola/Kom-

pany gespeeld door Anderlecht in België is
makkelijker vast te zetten dan het systeem-
Guardiola gespeeld door City in Engeland. En
Ajax dan? Wat die konden moet hier toch ook
kunnen? Juist, maar in Nederland wil (haast)
elke club eerst voetballen en in België zal
haast elke club eerst vechten tot ze er bij neer-
vallen. Dat maakt het leerproces voor Kom-
pany en co. er niet makkelijker op.

De belangrijkste titel van afgelopen maan-
dag was die in La Dernière Heure: een 9 (een
spits dus) en geduld. Een spits zou helpen, ge-
duld ook, maar misschien nog meer een rea-
listische inschatting van de voetbalkwaliteiten
van de kern. Als Anderlecht zegt dat ze de
spelers en het spel hebben om uit duel te
voetballen en het spel vanaf de eigen achter-
lijn op te bouwen, dan is dat een grove mis-
vatting. Elke Belgische wedstrijd wordt eerst
gewonnen in de loopgraven. De grootste fout
die een beginnend trainer kan maken, is een
spel willen spelen dat zijn spelers niet aan-
kunnen.

Vincent Kompany kijkt bedenkelijk na het verlies van zijn Anderlecht tegen Oostende. © BELGA

Het project-
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vooralsnog 
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De schrik dat de kanker weer 
wakker wordt, is er altijd. 
Elke seconde is een gevecht

LINDSEY DE GRANDE GESELECTEERD VOOR EUROPABEKER ATLETIEK, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Eerste klasse A
Speeldag 2

Gisteravond
Club Brugge - STVV 6-0
Vandaag
Standard - Zulte Waregem 18 uur
KV Kortrijk - Charleroi 20 uur
KV Oostende - Cercle Brugge 20 uur
KV Mechelen - KRC Genk 20.30 uur
Zondag
AA Gent - Eupen 14.30 uur
Moeskroen - Anderlecht 18 uur
Antwerp - Waasland-Beveren 20 uur

Stand
1. Club Brugge 2 6
2. Antwerp 1 3
3. KV Mechelen 1 3
4. Standard 1 3
5. KRC Genk 1 3
6. KV Oostende 1 3
7. Moeskroen 1 3
8. Charleroi 1 1

9. AA Gent 1 1
10. Anderlecht 1 0
11. KV Kortrijk 1 0
12. W.-Beveren 1 0
13. Cercle Brugge 1 0
14. Z. Waregem 1 0
15. Eupen 1 0
16. STVV 2 0

Anderlecht betaalt 
7 miljoen voor spits Roofe
Kemar Roofe (26) van Leeds
wordt de nieuwe spits van 
Anderlecht. Op de shortlist met
voorgedragen spelers vanuit de
scouting wees Vincent Kom-
pany de Engelse Jamaicaan als
toptarget aan. Paars-wit betaalt
ruim 7 miljoen euro. 

In Leeds kroonde Roofe, die
voor drie jaar zal tekenen, zich
de voorbije twee seizoenen tot
clubtopschutter met vijftien en
elf doelpunten. Hij was er een
cruciale schakel in het offen-
sieve voetbal van coach Bielsa.

“Het is een type-Agüero”,
vindt Laurens De Bock, die met
Roofe samenspeelde bij Leeds.
“Met zijn 1,77 meter is hij niet
de grootste, maar hij staat 

stevig op zijn benen, is snel en
heeft een neus voor goals. Naast
een superprof is hij een sympa-
thieke kerel.”

Tijdens de Australische tour
met Leeds liep Roofe een lichte
enkelblessure op. Die zou geen
probleem zijn voor de medi-
sche testen op maandag, maar
wellicht staat hij nog even aan
de zijlijn. Anderlecht denkt dat
hij ten vroegste op speeldag vijf
inzetbaar zal zijn. (PJC/VDVJ)

Kon u in 2015 een balans lezen?
“Neen.”

Wist u een loonmassa in te schatten?
“Neen.”

‘En dat wordt dan technisch directeur’, zou
Michel Louwagie van AA Gent opmerken. 
Hij vindt dat elke ex-voetballer die een
managementrol wil opnemen eerst een lesje
in economie moet krijgen.
“Ik heb de economische kant van de job moe-
ten leren, met vallen en opstaan. In mijn eerste
zomer ging ik naar Israël en kwam terug met
een spits, 900.000 euro. ‘Die moeten we pak-
ken’, vertelde ik aan het bestuur. Hun ant-
woord luidde: ‘Dimitri, wij kunnen dat niet
betalen. Er is geen budget zolang niemand ver-
trekt.’ Dan ben ik maar De Camargo transfervrij
gaan halen.”

Vier jaar later blijkt dat u een succesmodel
hebt neergezet. Gaat een groot stuk van 
de verdienste ook niet naar jullie hoofd -
scout Dirk Schoofs en zijn team?
“Heel zeker. Het eerste wat ik vier jaar geleden
deed, was diverse posities invullen in de acade-
mie én een performant scoutingsapparaat in-
stalleren. Schoofs is zich komen aanbieden, hij
zat op dat moment in de immobiliënsector.”

Clubs dienen hun scouts goed te betalen,
niet? Er zijn clubs in eerste klasse waar
scouts tijdens een trip met hun onkosten -
vergoeding nog net een Snickers en een
appel kunnen eten.
“Helemaal akkoord. Weet je hoe Lille functio-
neert? Hun hoofdscout en zijn mensen werken
op zelfstandige basis, waarbij ze delen in de
winst van een uitgaande speler en financieel
mee verantwoordelijkheid dragen in het verlies
op een speler. Eigenlijk is dat nog zo gek niet.

“Nog een trend is dat je als club geen hoofd-
coach alleen meer binnenhaalt maar zijn hele
team. Trainers eisen dat ze hun eigen T2 en T3,
keepers- en conditietrainer kunnen meebren-
gen. Het budget voor een hoofdcoach gaat om-
hoog. In Genk houden we die trend tegen.”

Het heet dat een technisch directeur vooral
zijn emoties onder controle moet houden.
“De zakelijke reflex heb ik ge-
leerd in het bedrijf van mijn
vader; onderhandelen in de
transportsector is keiharde
business. Relaties opbouwen
met makelaars, bijvoorbeeld,
boeit mij in de verste verte
niet, maar ik respecteer ze al-
lemaal. Ik doe voor niemand
de deur toe.”

Dat hebt u bewezen met 
de deal van Ianis Hagi, 
die mede via Mogi Bayat
naar Genk kwam.
“De makelaar van Hagi zei mij: ‘Ik wens
in België de deal alleen te doen met
Mogi Bayat.’ Als Bayat vervolgens fair
handelt met mij en Racing Genk, en
wij kunnen Hagi aantrekken, ben ik
daar heel nuchter in.”

Kunt u eens het hele rekruterings -
parcours van Hagi uit de doeken
doen?
“Schoofs en ik gaan voor jonge talen-
ten uit van een databank. Een
firma rangschikt spelers

van over de hele wereld naar high potential op
basis van tientallen statistieken en vergelijkings-
punten met voetballers op dezelfde leeftijd die
slaagden. Wij zeggen bijvoorbeeld: ‘Geef ons de
beste nummers 10 in de categorie U21.’ Dan krij-
gen wij een top veertig of zo en gaan we live kij-
ken.”

Dan zit je naar Hagi te kijken met dertig
andere scouts, waaronder Barça en Real.
“Dat weet je en daar moet je boven staan. Paral-
lel met de wedstrijdscouting van Hagi ging ik op
zoek naar wie de makelaar was en maakte ik
een afspraak met hem. Ik vertelde welke club
wij zijn, wat ons DNA is, welke waarden wij 
belangrijk vinden, enzovoort. Je probeert de
speler te overtuigen. Finaal ben je afhankelijk
van de speler. 

“Het dossier van Hagi deed mij denken aan
dat van Sander Berge. Ze konden allebei naar
grote clubs in Europa, die hen vervolgens weer
wilden uitlenen. Zowel Berge als Hagi wilde zo
vroeg in de carrière liever stabiliteit. Zodra ik
voelde dat wij kans maakten, heb ik mij gesme-
ten. Dat we Champions League spelen heeft on-
getwijfeld geholpen. Uiteindelijk moet je ook
altijd een portie geluk hebben.”

En dan weet u nog niet of u de goede keuze
maakte. De Spaanse spits Naranjo hád iets,
maar hij mislukte.
“Die jongen heeft zich nooit kunnen aanpassen,
vooral door het taalprobleem. Naranjo kwijnde
weg. Sindsdien hebben we bij de rekrutering
van een speler een psychologisch profiel inge-
past. Als we te maken hebben met een zot,
moet ik dat weten.”

Als de psycholoog zegt: ‘Zlatan is zot’, wat
doet u dan?
“Ik zal een zot aantrekken, maar dan wel een
zot die respect toont. Ik kijk heel streng toe op
de waarden van de club.”

Hoe groot is de inspraak van de hoofdcoach
in de samenstelling van de kern?
“Twee jaar geleden ben ik naar Rome gevlogen
om een gesprek te voeren met mijn grote voor-
beeld onder de technisch directeurs, Monchi. In
Sevilla won hij driemaal de Europa League met
bescheiden middelen. Hij vertelde mij: ‘Een

coach traint de ploeg en een
technisch directeur stelt de
kern samen.’ Trainers zijn hele
dagen bezig met de ploeg en
kunnen nooit de tijd hebben
om diep in te gaan op het trans-
ferbeleid. Bij ons zit de trainer
niet in de sportieve commissie.
Met die nuance dat je de trai-
ner altijd beelden moet laten
zien van de speler die je haalt,
zodat hij een duidelijk beeld
heeft van wie hij krijgt.”

Concreet: stel dat Samatta
nog vertrekt, dan stapt u met zijn

vervanger naar Mazzu, en niet
andersom.
“Juist. Het alternatief is het Engelse

model, maar ik heb daar moeilijk-
heden mee. Een trainer die vindt

dat hij zomaar spelers kan aantrek-
ken, onderschat de job van tech-

nisch directeur. Omgekeerd geldt
hetzelfde. Ik dring mijn tactische me-

ning nooit op bij een trainer. Een
bestuur moet uit de kleedka-

mer blijven.” (SK)

Kemar Roofe
kroonde zich 
de voorbije
seizoenen tot
topschutter bij
Leeds United

‘Ik zal een zot
aantrekken, maar
dan wel een zot
die respect toont.
Ik kijk heel streng
toe op de waarden
van de club’
DIMITRI DE CONDÉ
TECHNISCH DIRECTEUR
RACING GENK


