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Het is altijd een shock als je hier komt. 
Het circuit is erg hobbelig, lang en 
in de auto is het zoals in een sauna

SEBASTIAN VETTEL, VIERVOUDIG WINNAAR IN SINGAPORE, AAN REUTERS

vele kwaliteiten. Als Trebel zondag speelt, dan
kan hij ons zeker helpen.”

Zij hebben wel de ervaring die jullie vaak
missen.
“Het is maar door fouten te maken dat je kunt
leren. Ik stel elke dag vast dat onze jeugd ver-
schrikkelijk snel stappen zet. Trouwens, de jon-
geren zijn niet de schuldigen, iederéén maakt
fouten. Ook ik.”

Ben jij een leider?
“Alles kan beter. Ik had de jon-
geren meer kunnen onder-
steunen toen zij het tegen
Antwerp moeilijk kregen. Ik
heb er altijd van gehouden om
jonge talenten bij te staan. Te-
gelijk is dat in deze context
niet zo evident voor mij.”

Omdat je zelf nog niet op
topniveau zit?
“Voilà. Ik kan nog pakweg 20
procent beter. Mijn lichaam
moet opnieuw in een bepaald
ritme komen. Tegen Antwerp
zat ik na 75 minuten kapot. De
jus was uit mijn benen. Kijk, ik
ben hierheen gekomen om opnieuw voetballer
te zijn, om weer plezier te hebben op het veld.”

Lukt dat als je nauwelijks wint?
“Je moet niet uitsluitend het negatieve bena-
drukken. Beter nu wat zoeken en een vorm -
crisis hebben dan in aanloop naar de play-offs.
Een paar wedstrijden op rij winnen en we staan
zo weer bovenaan. Nogmaals, het komt goed
met Anderlecht. Ik sluit zelfs de titel niet uit, ge-
zien ons potentieel. Het seizoen is nog lang.”

Wat vind je van het niveau in de Belgische
competitie?
“Goed. Er is tempo, engagement en het is heel
fysiek, zeker in vergelijking met de Eredivisie,
waar ik ook een paar jaar speelde. Puur voet-
ballend was het in Nederland beter.”

Had je andere opties dan Anderlecht?
“In België niet.”

Van wanneer dateren de eerste contacten
met Kompany?
“In juni tijdens de interlandbreak heeft Kom-
pany me gepolst. Hij heeft ook Thomas Vermae-
len aangesproken, denk ik. Alleen was het dan
nog wat vroeg. Ik wilde afwachten hoe mijn 
situatie bij Monaco zou evolueren. Toen ik ver-
volgens op de bank zat tijdens de eerste compe-
titiematch heb ik Kompany gebeld: ‘Kan het
nog?’ Nadien is het snel gegaan.”

Waar liep het fout bij West Brom en
Monaco?
“Ik had geweldige jaren bij Tottenham. Jammer
genoeg kreeg ik er nooit het volle vertrouwen
van de trainer (Mauro Pochettino, PJC). Daarom
vond ik het beter om naar West Brom te gaan,
waar ik tot mijn blessures in mijn tweede sei-
zoen zeer gelukkig was. Ik heb er veel vooruit-
gang geboekt. Onder Tony Pulis heb ik leren
verdedigen, wat me nadien geholpen heeft om
basisspeler te zijn bij de nationale ploeg. Ik heb
geen spijt van West Brom.”

Geldt dat ook voor Monaco?
(zucht) “Ik arriveerde er geblesseerd. Toen men
me vroeg om meteen te spelen, heb ik inge-
stemd. Stom, aangezien ik niet kon sprinten of

springen. Op die manier is het onmogelijk om
een meerwaarde te zijn. Dat soort fouten zal ik
niet meer maken. Bovendien was de algemene
context moeilijk. We verloren wekelijks en ik
had niet echt een connectie met de club.”

Anderlecht heeft geen aankoopoptie. 
Keer je straks terug naar Monaco?
“Het is voorbarig om daar nu al uitspraken over
te doen. Anderzijds moet ik wel toegeven dat ik

hier ‘thuis’ ben. Dicht bij fami-
lie en vrienden, die ik jaren
heb moeten missen. En met
Kompany werken is leuk.”

Heeft hij je verrast met zijn
stap naar RSCA? 
“Niet echt. Ik ken Kompany
ongeveer tien jaar. Destijds al
had hij het in zich om zo’n
functie in te vullen. Hij heeft
er alle capaciteiten voor.”

Is zijn houding veranderd
door de slechte resultaten?
“Hij blijft dezelfde, met eeu-
wige strijdlust. Doorheen zijn
carrière heeft Kompany erg
veel ontgoochelingen gekend.

Telkens is hij teruggekomen, zelfs na de hon-
derdste blessure. Dat is ook nu zijn ingesteld-
heid en zo hoort het ook: opgeven doet hij niet.
Alleen moeten we eens dringend wat meer
gaan scoren.”

Vijf goals maar. Hoe verklaar je die slechte
statistiek?
“Ik weet het niet. Op training gaan de ballen er
wel vlot in. We moeten er collectief aan werken.
Een echte negen zal het probleem niet op zijn
eentje kunnen oplossen. Het gevaar moet van
overal komen: via de verdedigers op stilstaande
fases, van de infiltrerende middenvelders en
van de flankspelers die naar binnen knijpen.”

Jij deed het tegen Antwerp goed als spits.
(lacht) “Zo zie je maar, je bent nooit te oud om
te leren.”

Die beslissing viel pas op zondagochtend.
“Ik was in elk geval pas anderhalf uur voor de
aftrap op de hoogte. Er was op training een on-
derling partijtje geweest waar ik de spits was,
maar ik had niet gedacht dat ik er ook tegen
Antwerp zou spelen. Voor mij maakt het eigen-
lijk niet zo veel uit, ik kan veel posities aan.”

Met het oog op de Rode Duivels, waar je
veelal linkervleugelverdediger bent, is dit
toch niet interessant voor jou?
“Als ik maar speel. De nationale ploeg heeft
mijn keuze voor Anderlecht zeker beïnvloed. Ik
wilde niet nog eens weinig spelen in aanloop
naar een groot toernooi, zoals voor het WK
toen ik bijna niet meedeed bij West Bromwich
Albion. Hoewel ik toen twee weken getraind
heb met een personal coach – de anderen had-
den dan vakantie – was ik niet top in Rusland.”

Heb je dat doelpunt tegen Japan nog vaak
bekeken?
“Ik kon niet anders. Iedereen toont me de hele
tijd de beelden. Nu nog. Als mensen me aan-
spreken in de winkel gaat het alleen maar over
Japan. Het is verleden tijd, ik focus liever op
wat komen gaat: het EK. We kunnen Europees
kampioen worden. Dat is de doelstelling. Er is
concurrentie, maar we moeten vechten als
leeuwen.” (PJC)
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Joepie, rugby

hebt nog maar één dag gemist. Be-
doeld wordt de worldcup rugby. Die
hebben ze gisteren afgetrapt in Tokio
met Japan-Rusland (30-10). Ik hou
van rugby, in de eerste plaats om-
wille van de keurige omgangsvor-
men, wat je niet zou verwachten van
een sport waarin de ene de andere
openlijk wil verscheuren en de spe-
lers eruitzien alsof ze zijn weggelo-

pen uit het Colosseum van antiek Rome. 
Ik hou van sporten met traditie. Met het-

zelfde gemak zal ik over afzienbare tijd elke
dag het WK atletiek tot mij nemen, hoewel die
sport dan weer door een onwaarschijnlijk diep
dal gaat en bol staat van de doping. Traditie
mag, neen, móét worden gekoesterd.

Het zijn steeds weer ontdekkingsreizen door
de wondermooie wereld van de topsport, te
vergelijken met eten in
vreemde landen. Wonderlijk,
die nieuwe gewoontes, andere
etiquette, nieuwe smaken, an-
dere geuren. Ik tik dit stukje in
afwachting van mijn vertrek
richting voetbal, de McDo-
nald’s van de sport. (Wielren-
nen is het frietkot van de sport,
frieten smaken altijd.)

Naar FCB-RSCA van mor-
genavond kijk ik uit, maar hét
hoogtepunt van het sportweek-
end is vanmiddag (uurverschil,
opletten dus) als om 11.45 uur
in Yokohama Nieuw-Zeeland
tegen Zuid-Afrika wordt ge-
speeld, een primeur in de pou-
lefase en niet te missen.

Weet u bijvoorbeeld dat de
worldcup rugby maar 20 ploe-
gen telt, in 12 verschillende sta-
dions wordt gespeeld en 44 da-
gen duurt? Dat is niet het langste WK. De
worldcup cricket, die van de zomer werd ge-
speeld in Engeland (en gewonnen door Enge-
land), duurt bijvoorbeeld 46 dagen en dat met
maar tien deelnemende landen. Na zware wed-
strijden krijgen rugbyteams meer dan een week
rust, kwestie van de ledematen weer aan de
rompen te kunnen vijzen en de door elkaar ge-
klutste hoofden op orde te krijgen.

Weet u dat de gezondheid van de spelers het
meest heikele probleem van het moment is in
rugby? Er is een discussie gaande over de tac-
kle. Voor leken lijkt dat soms op een ad-hocon-
thoofding en inmiddels zijn ook de specialisten
het erover eens dat de hoge tackle te veel gevaar
op hersenschuddingen inhoudt. Hele debatten
worden hierover opgezet in de rugbylanden,
heel belangrijk, naast het antwoord op die an-
dere vraag: worden de All Blacks positief ge-

discrimineerd en krijgen ze minder bestraffin-
gen dan de andere landen?

Weet u dat World Rugby de enige wereld-
bond is die de finale autoriteit van het Arbitra-
getribunaal voor de Sport (TAS) in Lausanne
niet aanvaardt? Het is te zeggen, alleen voor
het spelletje in de versie met vijftien. Niet als
het om rugby sevens gaat, want dat is olym-
pisch en daar moeten ze wel. Daarom gelden
onder meer op deze worldcup aparte nationa-
liteitsregels dan in veel andere sporten. Een
speler kan worden opgesteld door een land
waarvan hij geen staatsburger is. Het volstaat
dat hij of zijn ouders en zelfs zijn grootouders
er zijn geboren of dat hij drie jaar onafgebroken
in dat land heeft gewoond (vijf jaar vanaf 2021)
en nooit was geselecteerd voor een ander land.

In totaal is één op de vier (138) spelers op de
worldcup in dat geval. Recordhouder is Japan

met zestien spelers die in een
andere sport nooit voor Japan
zouden mogen uitkomen. Spe-
ciaal geval zijn de teams uit
Tonga en Samoa met respec-
tievelijk negentien en achttien
importspelers, vaak uit Nieuw-
Zeeland. Die eilanden(groe-
pen) zijn zo klein dat elk Ton-
gaans of Samoaans antecedent
in rekening wordt genomen
om aan een team te geraken.
De clou: het is een gepassio-
neerde (de Fransman Olivier
Vidal) die van elke speler de an-
tecedenten opzoekt en de mis-
bruiken ongevraagd meldt aan
de wereldbond, waardoor al
landen van de worldcup zijn
gebannen.

Kent u de grootste bekom-
mernis van de All Blacks, win-
naar van de laatste twee WK’s?

Dat ze hun tatoeages moeten afdekken als ze
in Japan een blokje omlopen of voor ze gaan
plonzen in de onsen (de natuurlijke baden).
Voor de Maori’s zijn tattoos een tribale uiting
en een teken van macht. De alledaagse Japan-
ner is dan weer bang van tattoos want die doen
hem denken aan de yakuza, de Japanse maffia.

Ten slotte nog een tip: Nigel Owens is voor
de laatste keer van de partij als ref. Achtenveer-
tig jaar al, de beste ref ooit en rolmodel-homo.
Zijn bekentenis dat hij ooit dacht aan chemi-
sche castratie voor hij uit de kast kwam, is een
hit op YouTube. Minder expliciet en ronduit
grappig is ‘Nigel Owens’ best moments’. Nu bent
u helemaal mee.

O ja, nog iets, de wedstrijden van de poule-
fase zijn door ons Belgen voorlopig te bekijken
op TF1. Vanaf de knock-outs, die beginnen op
19 oktober, ook op Telenet.

De Japanner Michael Leitch, geboren in Nieuw-Zeeland, probeert de bal te vangen tijdens 
de openingswedstrijd van het WK. Japan verslaat daarin Rusland met 30-10. © AFP
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Lukaku onder spanning
voor Milanese derby
De ‘derby della Madonnina’ is
door de val van Inter, de buite-
ling van AC Milan en de domi-
nantie van Juventus veel van
zijn grandeur kwijtgespeeld.
Toch kijkt Milaan vandaag uit
naar het burenduel.

Dat wordt verkocht als ‘het
uur van de waarheid’ voor de
twee nieuwe trainers, Marco 
Giampoalo bij Milan en Antonio
Conte bij Inter. Ook Romelu Lu-
kaku, die de voorbije twee mat-
chen ondermaats presteerde,
staat onder druk. Het kleed -
kamerlek van de rel met Mar-
celo Brozovic na Slavia Praag
heeft zijn zaak niet geholpen. 

‘Big Rom’ kan zich ondertus-
sen al aardig uitdrukken. Van

de Italiaanse satelliet-tv, die hij
in huis had gehaald om de mat-
chen van broer Jordan bij Lazio
te volgen, had hij al noties op-
gepikt. Toen manager Federico
Pastorello in april zijn master-
plan ontrolde om hem naar 
Inter te brengen, intensifieerde
hij zijn zelfstudie. “Het is cruci-
aal dat ploegmaats me perfect
verstaan”, zegt hij. “Waar ik de
bal wil. Voor de verdediger, 
achter de verdediger. De gevoe-
ligheden liggen in elke taal 
anders, maar ik sta erop dat ik
de juiste woorden leer.”

Lukaku kreeg de voorbije
matchen de titel van ‘il peggi-
ore’, de slechtste. Met een vijfje
kan hij niet tevreden zijn. (KTH)

Eerste klasse A
Speeldag 8

Gisteravond
KV Kortrijk - KV Mechelen 2-3

Vandaag
Charleroi - STVV 18 uur
Antwerp - Cercle Brugge 20 uur
Waasland-Beveren - Moeskroen 20 uur
Racing Genk - KV Oostende 20.30 uur

Zondag
Standard - Eupen 14.30 uur
Club Brugge - Anderlecht 18 uur
Zulte Waregem - AA Gent 20.30 uur

Stand
1. Standard 7 15
2. Club Brugge 6 14
3. KV Mechelen 8 14
4. Moeskroen 7 14
5. AA Gent 6 13
6. Antwerp 6 12
7. Charleroi 6 11
8. Z. Waregem 7 11

9. Racing Genk 7 10
10. KV Oostende 7 10
11. KV Kortrijk 8 8
12. STVV 7 8
13. Anderlecht 7 5
14. Cercle Brugge 7 3
15. Eupen 7 3
16. W.-Beveren 7 2

‘Kompany heeft
erg veel
ontgoochelingen
gekend. Telkens is
hij teruggekomen,
zelfs na 
de honderdste
blessure. Dat is
ook nu zijn
ingesteldheid’
NACER CHADLI
ANDERLECHT


