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Vincent Kompany wordt, vroeger dan verwacht, voltijds hoofdcoach bij Anderlecht

En plots is de prins 
van Neerpede de baas

Vince the Prince, anderhalf jaar geleden 
op het witte paard binnengehaald door
Marc Coucke, wordt onder het duo 
Vandenhaute-Van Eetvelt de absolute 
sportieve baas van paars-wit. Relaas van
een versnelde logica.

HANS VANDEWEGHE

Een verrassing was het niet, alleen dan misschien
het tijdstip, zo kort na een al bij al overtuigende
3-1 in de tweede wedstrijd van het seizoen: Vin-
cent Kompany (34 nog maar) stopt met voetbal-
len en wordt fulltime trainer van Royal Sporting
Club Anderlecht. De zittende trainer Frank Ver-
cauteren vertrekt. Hij kwam in oktober 2019 bij
de club maar moest de sportieve verantwoorde-
lijkheid met zijn discipel van weleer delen, niet
altijd tot zijn tevredenheid.

In een videoboodschap bedankte Kompany
zijn mentor/opleider voor alle steun. Window-
dressing? Wie zal het zeggen. Erg twijfelachtig of
we ooit uit een precieze tijdlijn zullen kunnen
reconstrueren van hoe dit in zijn werk is gegaan
en welke gebeurtenissen het watervaleffect heb-
ben veroorzaakt dat heeft geleid tot de plotse
aanstelling na twee speeldagen van hoofdcoach
Vincent Kompany.

Is het de zoveelste blessure aan de hamstring
die alles heeft versneld? Is het de eeuwige en
soms pittige strijd tussen de romanticus Kom-
pany en de homo realisticus Frank Vercauteren?
Indien dat klopt, is deze beslissing dan te herlei-
den tot het – overigens met succes – opstellen
door Vercauteren van Adrien Trebel afgelopen
zondag? Dat was alvast tegen de goesting – als
we de Anderlecht-volgers mogen geloven – van
minderheidsaandeelhouder Vincent ‘Vinceke,
Vinny’ Kompany. Of is het een combinatie van
dat alles?

Kompany werd op 25 juni
2019 na een voorbeeldige spe-
lerscarrière bij Manchester City
nogal verrassend gepresen-
teerd als de ‘verse prins van
Neerpede’. Meer nog, hij
daalde neer als een soort voet-
balmessias die de geboden van
zijn voetbalgod Guardiola – in-
middels nog maar eens pijnlijk
onderuit met zijn miljarden-
team Man City – kwam versprei-
den onder de paars-witte vol-
gelingen die België zouden veroveren.

Dat plan ging niet door. We weten dat het in
het prille begin redelijk goed liep, daarna hele-
maal niet, vervolgens een beetje, maar dat het al
bij al te mager was en Play Off 1 niet zou worden
gehaald. Dat de revolutie van het morrend volk
uitbleef, was te danken aan Vince the Prince. Zijn
aura was onaangetast gebleven. Na de verras-
sende managementwissel – Wouter Vandenhaute
executive voorzitter in plaats van Marc Coucke

en Karel Van Eetvelt CEO –
bleek de bewondering voor
Kompany en zijn voetbalbood-
schap nog toegenomen.

Karel Van Eetvelt eind juni
in deze krant: “Van Vincent
Kompany was ik heel erg onder
de indruk. Ik kende hem alleen
van tv. De dag voor de perscon-
ferentie dat Wouter en ik bij de
club zouden komen, heb ik
hem voor het eerst ontmoet.
Zelden een gast van 34 jaar met

die persoonlijkheid meegemaakt.”
De kiemen voor een conflict over het sportieve

waren ook al aanwezig. “Niemand van ons ver-
andert makkelijk van mening – niet ik, niet Wou-
ter, niet Vincent, niet Frank, niet Marc – en toch
veranderen we van mening.” Niet dus en vooral
niet Vincent Kompany. Hij is heilig overtuigd dat
de Guardiola-doctrine de juiste is voor de club
waar hij als speler zelfs minderheidsaandeelhou-
der werd na de grote paleisrevolutie van 28 mei

van dit jaar toen eigenaar Marc Coucke een stap
opzij zette.

Dat Kompany, Anderlecht en Vercauteren wis-
ten dat dit er zat aan te komen, kan worden af-
geleid uit de inschrijving afgelopen vrijdag van
Vincent Kompany in de cursus Pro License ‘Op-
volging’, een administratieve zet die Kompany
voortaan in staat stelt om als T1 op de bank te
zitten. Op voorwaarde dat hij dit afmaakt en zijn
diploma haalt.

Dat Frank Vercauteren na de wedstrijd liet uit-
schijnen dat hij zich beraadde over zijn toekomst
in Neerpede/Astridpark, kan daarvan niet los
worden gezien. Vervolgens bleek ook dat Kom-
pany vorige week al bondscoach Roberto Martí-
nez op de hoogte had gebracht van zijn fin de
carrière. Ten slotte was het videootje dat de pers-
en marketingdivisie deze ochtend postte ook alles
behalve haastwerk. Over deze move is langer na-
gedacht dan de uren na de gewonnen wedstrijd
tegen STVV waarin de efficiëntie van Vercauteren
het (voor het laatst) haalde op de ideale voetbal-
wereld van Kompany.

De nieuwe (oude) trainer van Anderlecht be-
schreef in die videoboodschap zijn beslissing als
een bevrijding en grapte: ”Ik kan niet meer ge-
blesseerd geraken.” Om dan serieus te worden,
in bewoordingen die geen enkele voetballer ooit
in de mond heeft genomen of zal nemen: “Het
belang van het project Anderlecht overstijgt het
belang van het individu. Ik zal het dienen in
goede en in slechte tijden om deze club het voet-
bal te laten spelen dat bij haar imago hoort en
terug naar de top te brengen.”

En zo eist Anderlecht – vier op zes, niet verba-
zingwekkend maar ook niet slecht gestart – niet
voor het eerst weer alle aandacht op. Bij gebrek
aan financiële marge is dit wel het laatste kunstje
dat het zittend bestuur kan uithalen om RSC An-
derlecht terug in het juiste spoor te krijgen. Vin-
cent Kompany had het in de video ook nog over
“dingen die eindelijk duidelijk zijn, nu ik die stap
heb gezet.” Dat klopt, Vincent Kompany heeft nu
alle macht. Als het straks nog niet draait, weten
de fans wie ze ter verantwoording kunnen roe-
pen als ze nog eens Neerpede komen bezetten.

Karel Van Eetvelt en Vincent Kompany, CEO en trainer van RSC Anderlecht. © TIM DIRVEN

Als het straks 
nog niet draait,
weten de fans 
wie ze ter

verantwoording
kunnen roepen

Kompany: ‘Faalangst is iets typisch voor België’
commitment.” Dat hij in zijn am-
bitiedrift huidig trainer Frank
Vercauteren opzij moest du-
wen? “Daar ga ik niet op in. Dan
kom je in een verhaal van ‘die
zegt dit en die zegt dat’. Ga ik
daar toch in mee, dan riskeer
ik te moeten horen: ‘Kompany

is een blèterke. Ik ben op
de hoogte van de alge-
mene trends over mijn
persoon en over An-
derlecht, maar voor

het overige sta ik erbo-
ven, echt waar. Sommi-

gen zullen het
leuk vinden

wat ik doe,
sommigen

minder

Nu hij definitief en officieel
voor de troepen gaat staan,
vond Vincent Kompany (34)
het moment gepast om die
keuze toe te lichten. ‘Het
was tijd voor mij om all in
te gaan.’

Dat Vincent Kompany de fakkel
overneemt bij Anderlecht is
deels vanwege zijn vele blessu-
res, geeft hij als toelichting. “Ik
kan dat nu zeggen: het is een
lijdensweg geweest. Al die bles-
sures, uiteindelijk was het op.
Ik ken de gevolgen van mijn be-
slissing, geen EK en zo... Maar
ik heb er vrede mee. Ik kom van
helemaal onderaan de maat-
schappij, van niks. Ik heb mijn

hele leven moeten knokken. De
hele familie heeft het niet mak-
kelijk gehad. Mijn vader zat in
een strafkamp in Congo, hij is
moeten vluchten voor het re-
gime van Mobutu. Dat verklaart
waarom mijn emoties anders
zijn. Mijn sentiment is anders.”

Dat hij nu afgerekend zal wor-
den op het resultaat, boezemt
hem geen schrik in. “I love it. Het
is dat wat ik nu wil. Met alle res-
pect, maar ik heb tijdens mijn
carrière geleerd dat faalangst
blijkbaar iets typisch voor België
is. Kijk, ik moet gewoon slagen
in dit nieuwe hoofdstuk. Ik ben
een van de weinige donkere
mensen in dit land die op een
bepaald niveau actief zijn. Ik

leuk. Het maakt me echt niks
uit. Soms krijg ik te horen dat
ik een adept van Guardiola ben,
maar de Anderlecht-school was
vroeger evengoed erg beïn-
vloed door Johan Cruijff. En ie-
dereen weet waar Cruijff voor
stond. Maar voor alle duidelijk-
heid: ik snap dat de supporters
honger hebben naar resultaten.
Ik zal dat nastreven zonder
mijn filosofie en de filosofie van
de club te verloochenen.” An-
derlecht staat vandaag verder
dan twaalf maanden geleden.
“Maar nog niet zo ver als
Brugge. Zij hebben prijzen kun-
nen koppelen aan een ziel en
een identiteit. Dat moet ons
doel zijn.” (HLN)

moet slagen om sommige gene-
raties en sociale lagen vertrou-
wen te geven. Je kunt niet gelo-
ven welk vuur in mij brandt. Ik
kan nu niet opgeven. Dit kon
niet anders gelopen zijn. En ook:
de spelers hadden duidelijkheid
nodig. Het was tijd voor mij om
all in te gaan. Ik wil langs de lijn
samen met de spelers hun en
mijn emoties beleven.”

Kompany zegt dat hij niet
naar Anderlecht is gekomen om
de beste speler van de Pro
League te worden, wel om van
Anderlecht opnieuw de beste
ploeg van het land te maken.
“En als het kan om nog beter
te doen dan in het verleden.
Zo’n project eist van mij full

‘De spelers
hadden

duidelijkheid
nodig. En dit is
wat ik wil, 

ik kan nu niet
opgeven’


