ANDERLECHT-COACH VINCENT KOMPANY, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

HH

Elke zege is een kleine stap
in ons proces. Niet meer, niet minder
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gemist’
‘Het is niet dat ik hier in mijn
luie zetel lig, hé. Ik word nog
steeds getest – Japanse
voetballers zijn vinnig, snel
en heel technisch’

te trainen, maar nu is het belangrijk dat ik mijn
spieren losmaak. En dat ik na aﬂoop een ijsbad
neem. Of gebruik maak van die recovery boots.
Met ouder te worden, leer je je lichaam pas echt
goed kennen. Los daarvan voel ik me nog steeds
goed. Misschien is dat straks op mijn 36ste nog altijd zo, als mijn contract hier aﬂoopt, en wil ik
nog langer doorgaan.”
Was jij ook verbaasd toen Vincent Kompany
plots zijn afscheid aankondigde?
“Ja. Dat andere jongens zoals Moussa (Dembele)
en Marouane (Fellaini) gingen stoppen, voelde je
wat aankomen. Het nieuws van ‘Vinnie’ kwam
evenwel uit de lucht vallen. Ik ging ervan uit dat
hij zeker nog tot het EK zou doorgaan. Niet dus.
“Vincent en ik zijn generatiegenoten. We kennen elkaar al zo lang. Wel, wat hij op het veld
laten zien heeft, is schitterend. Ik heb hem meteen een sms’je gestuurd om hem te feliciteren
met wat hij in zijn carrière als voetballer bereikt
heeft. Maar, en dat is natuurlijk ook Vincent, tijd
om wat te genieten heeft hij niet genomen. Hij
heeft heeft zich meteen in een nieuw avontuur
gestort. Ik vind het wel knap om hem daar te zien
staan als coach. En ik ben ervan overtuigd dat hij
succesvol zal zijn als trainer. Net zoals hij dat was
als voetballer.”
Ben jij ergens in je achterhoofd al bezig met
wat je na het voetbal gaat doen?
“Ik wil mijn ervaring graag doorgeven aan jongere spelers – ik heb toch wel al wat meegemaakt.”
Wat voor trainer zou Thomas Vermaelen zijn?
“Een rustige. Wie me een beetje kent, weet hoe ik
ben. Ik zal niet als een gek tekeergaan langs de
lijn. Ik hou ook van trainers die het positieve benadrukken, de zaken op een normale manier benoemen en oplossingen proberen aan te reiken.
Niet van coaches die nutteloos beginnen te
schreeuwen. Dat helpt niet, denk ik. Je moet de
goeie punten aanhalen. Mensen aanmoedigen.
Welke ﬁlosoﬁe ik zou hanteren en welke tactiek,
dat zien we later wel. Al zal ook dat in het verlengde liggen van hoe ik ben als voetballer.”
Jij die onder Wenger, Luis Enrique, Valverde,
Martínez... hebt gespeeld: heb je veel van hen
opgestoken?
“Je onthoudt van elke trainer bepaalde zaken. Al
moet ik eerlijk zeggen dat ik daar op het moment
zelf niet mee bezig was. Het is niet dat ik bij Arsenal dacht: ‘Ah, dat ga ik later ook zo doen.’ De
focus lag op mijn carrière. Ook nu nog. Maar als
je het over voorbeelden wil hebben: ik vind de
communicatie van Martínez super. Hij is niet alleen positief op training en tijdens de wedstrij-
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den, hij zorgt er tegelijk voor dat iedereen scherp
blijft. Als het erop aankomt, zal Martínez zeggen
waar het op staat. En benoemt hij ook de zaken.”
Laat het ons eens over een paar Duivels
hebben. Jij die de Serie A kent, van dat jaar bij
AS Roma: hoe straf is het wat Lukaku aan het
doen is?
“Romelu is gewoon zó sterk. (blaast) Een geweldig goeie spits. Ik weet hoe belangrijk ze verdedigen vinden in Italië. En toch scoort Romelu er het
ene doelpunt na het andere. Bij de Rode Duivels
is het niet anders. Wel, dan kan je niet anders dan
respect hebben. Romelu heeft altijd dit niveau nagestreefd. Toen hij nog jong was, sprak hij al over
zijn voorbeelden: Thierry Henry en Didier
Drogba. Hij wilde zo goed worden als hen. Ik
denk ook dat je de rol van zijn coaches niet mag
onderschatten in dit verhaal. Romelu is iemand
die zich goed moet voelen. Hij heeft nood aan een
trainer die vol in hem gelooft, want dan wordt hij
nog beter. Da’s intussen wel duidelijk.”
Jij die ook La Liga kent, van die vier seizoenen
bij FC Barcelona, en weet wat het is om met
een blessure te sukkelen: als er iemand zich
kan inbeelden wat Eden Hazard heeft
meegemaakt, ben jij het toch?
“Ergens wel, ja. Ik vind het straf wat Eden allemaal over zich heen gekregen heeft. En inderdaad: ik ken de Spaanse media. Ik weet hoe snel
ze iemand afschrijven en vervolgens weer de
lucht in steken. Dat is het grote probleem. Niemand kijkt er op de lange termijn, alleen op de
korte. Komaan. Voor Eden naar Real ging, was hij
bijna nooit geblesseerd. Je kiest daar ook niet
voor, hé. Gelukkig heeft hij de kritiek niet aan zijn
hart laten komen. Eden is Eden gebleven: áltijd
vrolijk, áltijd goedgemutst.”
Je moet me nog eens iets uitleggen, voor we
onze computer uitzetten.
“Wat dan?”
Hoe het in godsnaam mogelijk is dat Vissel
Kobe – een ploeg met Iniesta, Samper en
Vermaelen, alle drie ex-Barça – pas elfde staat
op achttien ploegen.
(groen lachje) “Da’s een moeilijke. (probeert toch)
Het is een vreemde competitie hier. Zeker dit seizoen, nu er door de coronacrisis niemand zal degraderen en iedereen vol zijn kans gaat. Dan krijg
je heel bizarre wedstrijden. Ik had er me persoonlijk ook meer van voorgesteld, na onze bekerwinst en de supercup. De ambities waren hoog.
Die elfde plek is dan ook niets om trots op te zijn.”
Mogen ze je nog een nieuw contract
voorstellen? Je huidige loopt af in januari
2022.
“Ja, dat mogen ze. Ik zou er dan zeker goed over
nadenken, want ik ben hier graag. Het leven, de
cultuur... Het bevalt ons hier enorm.”
Tot op het EK én het WK in Qatar.
(lacht) “Dat zou mooi zijn.”
België-Zwitserland, woensdag om 20u45,
live op VTM

Martínez: ‘Witsel hoort
thuis op het middenveld’

Mechelen pakt
puntje tegen
leider Charleroi

De hinder aan zijn adductoren
zorgt voor Italiaanse stress. Z’n
coach Antonio Conte had Romelu Lukaku liever niet opgeroepen gezien, maar dat was buiten
Roberto Martínez gerekend. “We
gaan Romelu maandag evalueren. De medische staf is positief
dat we hem dan kunnen testen.
Op basis daarvan gaan we een
beslissing nemen. Er is nog tijd.”
Er eveneens bij: Eden Hazard.
“Eden maakte een positieve
comeback. Zijn bewegingen
ogen goed. Het lijkt erop alsof hij
zonder pijn speelt. We moeten
evenwel geduldig zijn. Ons gezond verstand gebruiken. En
hem beschermen ook. Maar hij
maakt progressie. Da’s goed.”

Vorige week speelde KV Mechelen 2-2 gelijk tegen Club, gisteravond werd het 3-3 tegen competitieleider Charleroi. Negen
minuten waren we onderweg
toen Hairemans een vrijschop
binnen pegelde. De competitieleider panikeerde allerminst en
kwam ook snel op gelijke
hoogte. De wedstrijd verliep
vervolgens erg geanimeerd,
inclusief een owngoal van
Vanlerberghe en een doelpunt
van Igor De Camargo die zijn
600ste wedstrijd speelde. Charleroi verspeelt twee punten en
kan zijn leidersplaats verliezen.
Malinwa schiet weinig op met
een punt en is (voorlopig)
veertiende in de stand. (DM)

Ontbreken dan weer door
blessures: Castagne, Carrasco en
Vanheusden. Divock Origi is wel
ﬁt. Net als Adnan Januzaj. Maar
zij werden doodleuk gepasseerd.
“De focus tijdens dit kamp ligt
op andere aanvallers.”
Martínez gaf voorts nog toe
dat hij Ritchie De Laet volgt. “De
deur staat open voor hem.”
Om tot slot het over de centrale verdediger in Axel Witsel te
hebben – wat was die goed tegen
Club. “Axel kan op veel posities
spelen. We hebben allemaal genoten van zijn match tegen Club.
Maar als je hem als centrale verdediger bezig ziet, weet je welke
speler je centraal op het middenveld mist.” (NP)

Een 1000cc motor
in een Vespa

Pieter Timmers. ‘Niks liet uitschijnen dat in Rio alles in die ene race – talent, vorm, een goeie
baan en een beetje geluk – samen zou komen’, schrijft Vandeweghe. © RV

combinatie met zijn techniek, ook een 200
isteren heeft Pieter Timmers zijn laatste wedstrijd gezwommen. Hij deed
meter kan winnen.
dat in het anonieme kader van de InLaat ontdekt, te weinig getraind op jonge
ternational Swimming League in Boeleeftijd, aanvankelijk weinig geloof in eigen
dapest. Daar verbleef hij zes weken
kunnen, geen goede starter, een stijve rug, geen
aan een stuk in een soort zwembubte beste onderwaterfase en keerpunt, maar in
bel, waarbij de zwemmers en zwemzijn prime was Pieter Timmers misschien wel
sters alleen mochten zwemmen,
de beste pure zwemmer ter wereld.
trainen, eten, slapen en hopelijk ook
De laatbloeier Timmers was een 1000cc
Netﬂix kijken of gamen.
motor in een Vespa-carrosserie. Talloze blessures en ziektes – klierkoorts, geklapte longen,
Zwemmen is sowieso al de meest saaie (en
ook traagste) sport die de mens beoefent, maar
longkramp, luchtlekken en later nog een hersenvliesontsteking – en een baby die niet graag
weken aan een stuk in quarantaine blijven om
een paar baantjes boven op een zwarte lijn te
sliep hebben hem parten gespeeld. Niks liet uitschijnen dat in Rio op de Olympische Spelen
zwemmen, is een psychiatrisch experiment in
sadomasochisme. Wie dat er voor overheeft in
alles in die ene race – talent, vorm, een goeie
baan en een beetje geluk – samen zou komen.
zijn ﬁn de carrière, respect.
Pieter Timmers is/was een
Is Timmers een one time
wonder? De jury is het daar
toptalent dat veel te laat is ontdekt of niet is ontdekt door
niet over eens. Neen, omdat
een onbestaand detectiesyshij onmiskenbaar intrinsiek tateem, een model dat geen
lent had. Ja, omdat hij maar
model is. (Met de nieuwe wind
één keer een echte toptijd
Is Timmers
heeft gezwommen. In Rio
die door het Vlaamse zwemzwom hij de race van zijn
men waait, komt daar hopelijk
een one time
verandering in.) België heeft
leven, in de ﬁnale nog wel, en
wonder? Ja,
tikte aan in 47.8. Dat was menveel zwembaden, maar geen
omdat hij
zwemcultuur. Vijftigmeterbataal ijzersterk want er was wat
heisa aan voorafgegaan toen
den zijn een uitzondering en
maar één echte
vaak worden die nog eens in
Timmers zijn eigen kansen op
toptijd heeft
een goeie tijd en daaraan vertweeën opgedeeld. Het grootste deel van de dag ligt het bad
bonden ﬁnaleplaats in de
staan. Neen,
halve ﬁnale van de 100 meter
vol met joelende/spelende en
omdat hij
af en toe zwemmende schoolvrije slag liet voorgaan op de
kansen van de estafetteploeg.
kinderen aangevuld met drijonmiskenbaar
vers (v/m/x) die in elke
Zijn coach Ronald Gaastra
intrinsiek
had gezegd dat hij hem een
vrijeslagzwemmer een aanslagpleger zien. Pieter Timmers
47.7 waard vond. Ik schreef
talent had
toen in een overmoedige bui
heeft het ook meegemaakt, in
dat als Timmers 47.7 zou
Lommel: “Ik trainde zes uur.
Als ik zeven uur wilde zwemzwemmen, ik van Rio naar
huis zou zwemmen en niet
men, moest ik ’s ochtends in
alle vroegte een uurtje baanvliegen. Op een honderdste na
tjes gaan zwemmen tussen oma’s, met alle geging het bijna mis. Of goed, want België hield er
een onverwachte medaille aan over in een koruzie van dien.”
Wie met zes uur trainen per week ﬁnales op
ningsnummer.
In Rio verkeerde hij in de vorm van zijn
BK’s zwemt, denkt al snel dat dit het is. Pas op
leven. Getuige daarvan de 48.14 in de halve ﬁlatere leeftijd toen hij in Eindhoven naast de
Nederlandse toppers trainde, ging het hem
nale, toen de zesde tijd. Acht honderdsten was
een normale progressie op de 48.22 die hij een
dagen dat ook hij best wel hard kon zwemmen.
Aan het einde van de olympiade van Londen
jaar eerder in Kazan op het WK had gezwomkwam hij bij Ronald Gaastra terecht, te laat om
men. Van 48.14 naar 47.8 was dan weer een
eenmalige uitschieter. Hij had dan wel het inalles er uit te halen wat er ooit heeft ingezeten.
In Londen in 2012 haalde hij de halve ﬁnales en
trinsieke talent en ooit moest het er een keer
uitkomen, maar een ﬁnalist die ineens 34 honzwom hij de tweede snelste vijftig van het hele
derdsten van zijn persoonlijk record afknabtoernooi, wat wijst op inhoud en zwemtechniek.
belt, een tijd neerzet waarmee hij op het
podium belandt, en daarna zelfs niet meer in
Ooit hebben ze bij hem een maximale zuurstofopname van 83 (milliliter zuurstof per kilode buurt komt, is verdacht. Was Timmers een
gram lichaamsgewicht per minuut) gemeten.
Chinees of een Rus, aldus een Nederlandse collega, we hadden hem nooit geloofd.
Dat is een waarde waarmee je de Tour de
France wint, op voorwaarde dat het energiesysHij was een Belg, gelukkig maar. Zijn zilver
van Rio is het mooiste zilver uit de Belgische
teem op de juiste leeftijd met de juiste training
olympische geschiedenis.
is belast. Dat is ook een waarde waarmee je, in
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