REAL-TRAINER ZIDANE VINDT HET WÉL EEN GOED MOMENT OM IN BARCELONA DE CLASICO UIT TE VECHTEN, OP SPORZA

In Barcelona krijgen we de ideale gelegenheid om ons blazoen
op te poetsen. We beleven moeilijke momenten, maar het is
net dan dat sterke karakters en geweldige voetballers opstaan
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waanzin’
‘We moeten vandaag
geen praatjes verkondigen
dat we gelukkig zijn in 1A
te blijven. Een fan wil dat
toch niet horen? Onze
investeringen gaan ook
verder dan een 15de plek’
FRANCIS VRANCKEN
VOORZITTER EN MEDE-EIGENAAR

vraag, maar of we lamentabel zouden spelen
zonder hem, dan zeg ik nee. Vorig weekend
waren we bezorgd omdat onze spitsen out
waren. We wonnen met zes goals.”
Vrancken: “Ja, maar Rapha deed mee. Hij is
einde contract, maar we voorzien toch een
stukje meer budget om hem te houden.”
Beerschot houdt van een ‘vedette’: hoe past
Rapha in het rijtje?
Damen: “Hij zorgt voor een enorme synergie
met de fans. Hij is een vedette, maar niet zoals
Lamkel Zé, al zie ik die ook graag spelen.”
Vrancken: “Rapha heeft een uitstraling waar
andere clubs zich aan aanpassen.”
Damen: “En hij maakte zich meteen onsterfelijk bij de fans door een Beerschot-tattoo te
laten zetten. Ik wacht nog op een tattoo bij de
Francis.” (lacht)
Vrancken: “Rapha maakte zich ook onsterfelijk door bij Beerschot te blijven na het vonnis
over Mechelen, dat we niet stegen. Even enthousiast stapte hij op een kille herfstdag op de bus
voor een rit van drie uur naar Virton. Toen wisten we: dat is een topper.”
Hoe staat het met de stadionplannen?
Vrancken: “Als je een topclub wil zijn, is een modern multifunctioneel stadion nodig. In het
ruimtelijk plan van de stad in is het verleden een
site op Petroleum-Zuid ingetekend voor de bouw
van een nieuw stadion. We bekijken de opties
met de stad.”
Damen: “Ik ben verknocht aan het Kiel, maar
de toegangswegen zijn gruwelijk. We hebben
een stadion met comfort en vlot bereik nodig.”
België is wel wereldkampioen praten over
stadions, maar bouwen? Wat is al concreet?
Damen: “We zijn al honderd stappen verder dan
ooit tevoren. Figuurlijk: we willen met een gezin
een prachtig huis en discussiëren nu al over de
indeling van de slaapkamers. Als we met de
koper ‘deal’ zeggen, is het verkocht.”
Vrancken: “We bekijken het ook juridisch. De
ruwe schetsen bestaan. Architectenbureaus bestuderen nu de optimale invulling – 18.000 of
25.000 fans – en de kosten. De prins stapt mee,
maar niet alleen hij. We gaan een consortium
vinden, en DCA is projectontwikkelaar. 2026 is
de richtdatum.”
Steekt het dat Antwerp qua stadion verder
staat?

Vrancken: “Nee, zij kwamen drie jaar vroeger in
1A. Een nieuw stadion in 1B gaat niet, hé. Over
drie jaar zien we hoe ver we staan.”
Damen: “Wij hebben een langetermijnvisie,
maar in voetbal kan in zeven jaar alles anders
zijn. Wie had voorspeld dat Anderlecht zo zou
stagneren? Wij kunnen niet sneller dan dit. In dit
tempo spelen we over drie jaar CL. Dat zal wel
niet het geval zijn , maar de kloof is gedicht.”

Sportjournalist
@hansvdw
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Coach de coach

Hoe is de relatie met het Antwerp-bestuur?
Vrancken: “Goed. Ik ken Paul Gheysens. Wij
hebben elkaar de afgelopen jaren al enkele
keren op vakantie ontmoet. Paul is een aimabel
man met een leuk gezin. Er is onderling respect,
we zijn geen werkrivalen.”
Damen: “Het is een stammentwist, maar geen
-oorlog. We hebben geen schrik dat de andere
ons het stadion niet zal gunnen. Van mij mag
Antwerp Champions League spelen, als wij dat
dan ook gaan spelen...”
Vrancken: “Dat mag drie jaar later zijn. Maar
niet meer. Dáár ligt de grens.”
Vroeger stond Beerschot symbool voor
grootheidswaanzin...
Damen: “In dit Beerschot knip je daar één
woord uit: ‘Waanzin’. Grootsheid: ja. Wij zijn
groots. De geschiedenis leert dat. We zien dat
aan onze ontvangst. Men is blij dat Beerschot
terug is. Een Beerschot-fan kan moeilijk zeggen
dat hij ‘bescheiden’ of ‘klein’ is, dat willen we
niet. Maar iemand die waanzinnig komt doen:
nee. Er mag geen paljas komen waaraan de club
tenonder gaat.”
“Als hier iemand komt zeggen: ‘I’m the man’…
Dat gebeurt niet. In andere clubs zie ik soms dat
voetbal ondersneeuwt tegenover het ego.”
Vrancken: “De Pro League is vaak zo een egoverhaal. Maar we waken ook hard om onze budgetten te respecteren. Ondanks corona is
Beerschot een ﬁnancieel stabiele club. We hadden met Noubissi, Holzhauser en Halaimia de
kans hen te verkopen, maar deden het niet
omdat het ﬁnancieel niet nodig was. Ooit zullen
we weleens spelers verkopen.”
Beerschot zag voor de promotiefinale de
machtsspelletjes binnen de Pro League. Gaan
jullie daar nu zelf deel van uitmaken of een
luis in de pels blijven?
Damen: “Ik ga naar die vergaderingen. Ik zei al
dat ze van Beerschot-kant nooit afbraak gaan
hebben. Wel stellen we intellectueel veel vragen. Als dit niet kan door machtsspelletjes, krijgen ze een ander Beerschot. Maar de tijd van
het oude Beerschot – roepen, tieren en blazen
zonder veel inhoud – is voorbij. Ik heb in de Pro
League wel al brandhout gemaakt van het BeNe
League-gedachtegoed. Dat is een vals voorwendsel. Kom niet zeggen: ‘We gaan alle Belgische clubs laten genieten van het
BeNe-voordeel’. Elke ploeg in de liga zou minstens 11,5 miljoen extra tv-geld krijgen en de andere clubs 625.000 euro. Zo creëer je een
nationale kloof en daar zal ik me met de club
tegen verzetten. Net zoals we de strijd zullen
aangaan tegen de ongelijke stemrechtverdeling.” (BF/KDC)

Deinze en
Westerlo delen
de punten

Kalenderproblemen in
zicht door uitstel matchen

Deinze en Westerlo hebben
gisteren de punten gedeeld op
de achtste speeldag in de 1B
Pro League. Het werd 2-2 in het
lege Burgemeester Van de
Wiele Stadion. Deinze kwam in
de 18e minuut op voorsprong
via Lennart Mertens. Twee
minuten na rust bracht Pietro
Perdichizzi de bezoekers langszij. Igor Vetokele (77.) leek
Westerlo met zijn treffer een
driepunter te bezorgen, maar in
de 87ste minuut zette Mertens
met zijn tweede goal van de
avond de eindstand op het scorebord. Maandagavond spelen
Deinze en Westerlo in de
Kempen opnieuw tegen elkaar in een inhaalmatch. (BELGA)

Wanneer een club zeven positieve coronagevallen heeft, kan
het kalendermanager Nils Van
Brantegem om uitstel vragen.
Vorige speeldag verplaatste die
een eerste wedstrijd van 1A:
Waasland-Beveren-Oostende.
Dit weekend zijn dat er drie:
Charleroi-Waasland-Beveren,
Eupen-KV Mechelen en CercleMoeskroen. In 1B liet Westerlo
al drie wedstrijden uitstellen.
Hoe problematisch is dat
voor de competitie? Momenteel
valt de schade mee. In 1B stonden sowieso maar 28 speeldagen op de kalender. Daar is een
pak ruimte om inhaalwedstrijden in te plannen. En in 1A gaat
het voorlopig om ploegen die

geen Europese wedstrijden spelen. Zolang dat het geval is, is de
kans reëel dat de kalendermanager een gepast moment kan
vinden voor een inhaalmatch.
Maar zodra een club die Europees speelt ook wedstrijden
uitgesteld ziet, zijn er veel minder mogelijkheden om wedstrijden te verplaatsen. Tot aan de
winterstop is er non-stop midweekvoetbal. Dat betekent dat
er eigenlijk geen enkele marge
is voor Club Brugge, Antwerp,
AA Gent of Standard om zo’n
wedstrijd in te halen in 2020.
Tussen 8 en 14 januari zijn
wel twee potentiële inhaalspeeldagen voorzien. Dat heeft alvast
impact op de winterstop. (NVK)

Kompany coacht Verschaeren. ‘De drie hoofdtaken van een voetbaltrainer voor een wedstrijd
zijn de juiste spelers selecteren, hen op de juiste plaats zetten en hen opnaaien.’ © PHOTO NEWS

maakt dan de andere. Het grootste verschil zit
ert Vande Broek staat Vincent Kompany bij in zijn coaching van Royal
hem ten slotte in de kleedkamer. Passanten
Sporting Club Anderlecht, zo raakte
die het eigen succes boven dat van het team
deze week bekend. Een opmerkzame
zetten – al helemaal de nationale ploeg die
collega legde meteen de link met de
Vande Broek gewend is – zijn in een volleybalkomst van Karel Van Eetvelt als CEO
ploeg op twee vingers te tellen. De passanten
naar Neerpede. Van Eetvelt en Vande
in een Belgisch voetbalteam zijn niet op twee,
Broek kennen elkaar van wat we toen zelfs niet op vier handen te tellen. Een volleynog de KUL mochten noemen.
balteam smeden is het belangrijkste doel van
Het zijn sportkotters van Leuven,
een coach. Een voetbalteam smeden is ondergeschikt aan de ontwikkeling van talent: de ﬁnet als Anderlecht-voorzitter Wouter
Vandenhaute. Gert Vande Broek leek in zijn
naliteit van een voetbalteam is de lucratieve
handel in voetballers, mensen.
gat gebeten bij de suggestie dat zijn passage bij
Anderlecht meer te maken met lidmaatschap
Het beste voorbeeld is Jérémy Doku, in wie
Kompany veel tijd heeft gestoken maar die
van die alumniclub dan wel met zijn kwaliteiten als coach. Al die academici (de eigenaar is
meteen vertrok bij het eerste bod van een
ambitieuze middenmoter uit de kleinste combovendien een apotheker) bij Anderlecht, je
schiet er geen ene moer mee
petitie van de G5. Dat is
vooral wennen voor Vincent
op als die elf tussen de lijnen
het niet doen, maar het staat
de voetballer, die bovenaan
ondertussen mooi op
de voedselketen zijn métier
LinkedIn.
uitoefende, maar nu KomVincent
Van dat selecte gezelschap
pany de trainer-coach is en
Kompany
ergens midden in de voetbalheeft alleen Vincent Kompany
jungle, belaagd van alle kangeen hoger diploma. Men
zegt snoeihard
heeft ons ooit vanuit Manchesten, moet zien te overleven.
te zijn in de
Kompany analyseerde zelf
ter willen laten geloven dat hij
kleedkamer.
een MBA (master of business
deze week de manco’s van
zijn team. Duurde de wedadministration) had gehaald,
Het is wachten
maar er zijn MBA’s waarvoor
strijd maar tachtig minuten,
op de eerste
we stonden los op kop, was
je geslaagd bent als je het inschrijfgeld betaalt en er zijn
zijn conclusie. Fout geredekeer dat hij
neerd, want hij geeft zelf aan
MBA’s die er toe doen. Voor
onder het oog
die laatste moet je voorafdat het probleem van zijn
gaand een universitair divan de camera’s spelers niet de tijd, maar de
ploma hebben behaald en dat
instelling is nadat ze op vooreen speler bij
sprong zijn gekomen.
heeft hij niet. Is dat van belang
om een goede coach of een
De drie hoofdtaken van
de haren van
een trainer-coach in voetbal
goede trainer of desnoods een
het veld trekt
voorafgaand aan een wedzeer goede voetballer te worden/zijn? In het geheel niet,
strijd zijn de juiste spelers
selecteren, die spelers op de
maar men moet ons niet voor
de aap houden.
juiste plaats in het veld zetten
Kompany is ook zonder academische graad
en de spelers genoeg opnaaien. Niet te veel
zodat het potje niet overkookt en ook niet te
slim en daarom laat hij zich coachen door een
ervaren coach. Dat het een volleybalcoach is
weinig om het bobijntje niet te snel te laten
aﬂopen. Als hij dat niet van zichzelf wist, zal
die hoofdzakelijk met vrouwen heeft gewerkt
Gert Vande Broek, die dat wetenschappelijk
(waaronder mijn eigen vrouw, ik getuig: best
een goede leerschool – grapje), kan vreemd
heeft onderzocht, het hem wel hebben
uitgelegd dat er verschillende leiderschapsoverkomen. Om hier dieper op in te gaan, is
een aparte column nodig, maar laten we het
stijlen zijn.
hier op houden: als je vrouwen coacht als
Vincent Kompany zegt snoeihard te zijn in
de kleedkamer. Niks van gemerkt. Het is wachmannen, kom je er niet. Omgekeerd, coach
mannen als vrouwen en de gevolgen zijn even- ten op de eerste keer dat hij zijn spelers in het
openbaar aanpakt. Vande Broek schrikt er als
min te overzien.
coach alvast niet voor terug om onder het oog
Er zijn nog verschillen. Het verschil tussen
voetbal en toeval is de b van bal. Voetbal is
van de camera’s zijn speelsters hun vet te
geven. De dag dat Vincent Kompany boos uit
een vaak onvoorspelbare aaneenschakeling
van onbelangrijke situaties met tussendoor af
zijn dug-out stormt, weet dan dat Vande Broek
een toe een hele belangrijke. Volleybal is een
langs is geweest. Als Kompany een speler bij
zijn haren van het veld trekt en er een andere
sjablonensport van steeds terugkerende voorgeprogrammeerde standaardsituaties, waarbij
in zet, heeft hij hem zelfs een clipje laten zien
van illustere volleybalcollega. Zoek maar op:
de tegenstander er niet toe doet, zolang je zelf
YouTube, Nikolay Karpol, the howling bear.
je spel speelt en alles scoort en minder fouten
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