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We halen veel meer uit een nederlaag
tegen Nederland dan uit een ruime 
overwinning tegen pakweg Litouwen

RED FLAME JANICE CAYMAN NA 1-6-PANDOERING, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’
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De dynastie FCB

e hebben woensdag in Oekraïne ge-
probeerd Club Brugge uit de comfort-
zone te halen door een bijkomende
coronatest op te leggen. Club had
daar geen zin in, maar gaf toe: bleek
dat Mats Rits het ook vlaggen had en
hij mocht/moest in een privévliegtuig,
gezeten in een opblaasbaar condoom,
naar huis. Elke andere Belgische club
was na die nieuwe tegenslag een vogel

voor de kat geweest. Niet Club. Met deze nooit
geziene hoogconjunctuur is de kans levens-
groot dat het grote blauw-zwarte verhalenboek
wordt herschreven: de trip naar Kiev zal een
apart hoofdstuk omvatten.

De coronaseizoenen 2019-’20 en 2020-’21
hebben de mannen van de jongetjes geschei-
den. Bij Club hebben ze na het
afserveren van de prima don-
na’s alleen nog mannen lopen
en die willen nu maar één
ding: wraak en doorgaan in
Europa. Wie weet met Hans
Vanaken en Noa Lang terug,
en misschien mirakelgewijs al-
weer met Mats Rits in de plaats
van Eder Balanta, die de enige
dekkingsfout van de avond
voor zijn rekening nam. Maar
ook zonder moeten de Oekraï-
ners donderdag voor de bijl.

Ook dat was het theater van
Kiev, hoe de Dinamo-jongetjes
van het veld stapten, hoe ze
hun doelman voor het oog van
de camera’s schoffeerden
omdat hij bij de kopbal van
Brandon Mechele in nie-
mandsland stond. En dan de
Club-mannen die na een tac-
tisch stevige prestatie – hoog verdedigen, risi-
coloos aanvallen, weinig weggeven – met een
grote glimlach de deur van de diepvriezer van
Kiev achter zich toetrokken.

Club is hét Belgisch voetbalinstituut (dat An-
derlecht ooit was en al een tijdje niet meer is).
Het team dat referentiewedstrijd na referentie-
wedstrijd opstapelt en zo aan referentieseizoe-
nen bouwt en uiteindelijk zal uitkomen bij een
dynastie. Het was al de meeste bewonderde en
tegelijk de meest gehate club van het land,
maar een deel van die bewondering komt nu
ook van hun tegenstanders.

In tegenstelling tot de andere ‘grote’ clubs in
België hebben ze de juiste dingen goed gedaan.
Ze hebben het daar goed voor mekaar, in West-
kapelle. Dat succes is geen toeval meer, maar
het gevolg van een cultuur. In de schaarse be-
zoeken aan het Belfius Basecamp viel op dat
alles topsport ademde.

Natuurlijk is veel terug te leiden tot finan-
ciën, maar niet alles. Vorige week bracht Het
Nieuwsblad een statistiekje van het aantal ge-

blesseerde spelers per club en het aantal ge-
speelde wedstrijden. Gent heeft 38 wedstrijden
gespeeld en zit aan 9 (vaak zelfs langdurig) ge-
blesseerden, Anderlecht en Genk speelden 10
wedstrijden minder dan Gent en hebben 1 ge-
blesseerde. De conclusie zou dan kunnen zijn:
overbelasting door een overladen kalender. Al-
leen heeft Club inmiddels ook 37 wedstrijden
achter de kiezen en nul (0!) geblesseerden.

Er zullen wel verschillen in aanpak zijn,
maar laten we er toch van uitgaan dat de medi-
sche staf van Gent zijn voet mag zetten naast
die van Club. En Club zal iets meer geluk heb-
ben gehad dan Gent, maar er zijn nog factoren
die bepalend zijn voor het aantal geblesseer-
den. De rekrutering en testing bijvoorbeeld: is
het een speler die de fysieke parameters haalt

om het voetbal te spelen dat
wij willen spelen?

Vervolgens is er de training.
Gent heeft dit seizoen vier trai-
ners gehad en alle vier hadden
ze een ander systeem. Het
begon met Thorup-voetbal ge-
baseerd op vrijheid-blijheid en
de filosofie ‘laat aanvallend ta-
lent renderen, de rest zien we
wel’. Dat vertaalde zich voor
sommige spelers in minder in-
tensief trainen en die betalen
daar nu het gelag voor.

Finaal is Gent weer bij Hein
Vanhaezebrouck uitgekomen,
zowat de antipode van Jess
Thorup. Hein verlangt hoge
druk in combinatie met aan-
vallen over de vleugels en ziet
(terecht) voetbal als loopsport.
Die omschakeling zonder de
juiste fysieke onderbouw, dat

kan figuurlijk en letterlijk pijn doen. Bij Club
spelen ze al sinds Michel Preud’homme het-
zelfde voetbal, al werd Ivan Leko steeds meer
een stoorzender. Hij verdween dan ook.

Vervolgens is er de monumentenzorg. Bij
Club zweren ze bij blessurepreventie en medi-
sche parameters om een speler al of niet op te
stellen. Ook bij de andere clubs kennen ze dat
concept, maar bij blessurepreventie komt het
erop aan de spelers te overtuigen. Bij Club is
dat gelukt en kwamen ze beter uit de corona-
periode. Bij Gent was het andersom. Jonathan
David liet vorig week in L’Equipe optekenen dat
zijn zwakke start bij Lille het gevolg was van
vijf coronakilo’s te veel.

Medisch coördinator David Bombeke van
Club Brugge zei ooit in deze krant: “Als het
zoals in de herfst van 2019 lukt om de spelers-
groep door een drukke periode te loodsen en
toch te blijven presteren, ben je daar trots op.”
Hij mag weer trots zijn. Dat kunstje hebben ze
deze nóg drukkere herfst herhaald. Dat is geen
toeval meer.

Club Brugge-aanvaller Nabil Dirar houdt Vitaliy Mykolenko van Dinamo Kiev van de bal 
in het Olimpiejsky-stadion, donderdagavond in de Europa League. © EPA

Club Brugge
heeft de juiste
dingen goed
gedaan. Hun
succes is geen
toeval meer,
maar het gevolg
van een
topsportcultuur
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Jupiler Pro League
speeldag 27

KV Mechelen - AA Gent gisteravond

Eupen - KV Oostende za 16.15 uur

Moeskroen - Cercle Brugge za 18.30 uur

Waasland-Beveren - Charleroi za 20.45 uur

Anderlecht - KV Kortrijk zo 13.30 uur

Zulte Waregem - Standard zo 16.00 uur

Racing Genk - Beerschot zo 18.15 uur

Antwerp - STVV zo 20.45 uur

Club Brugge - OH Leuven ma 20.45 uur

Stand

1. Club Brugge 26 60
2. Antwerp 27 47
3. Racing Genk 27 43
4. KV Oostende 27 42
5. Anderlecht 27 42
6. OH Leuven 27 40
7. Standard 27 40
8. KV Mechelen 27 39
9. Charleroi 26 38

10. Beerschot 27 37
11. Zulte Waregem 27 37
12. AA Gent 27 36
13. KV Kortrijk 27 33
14. Eupen 27 32
15. STVV 27 30
16. Moeskroen 27 26
17. W.-Beveren 27 24
18. Cercle Brugge 27 23

Lukaku kijkt
Ibrahimovic
weer in de ogen

De Derby della Madonnina, het
duel tussen stadsrivalen AC 
Milan en Inter, draait zondag
niet alleen om de Italiaanse titel.
Sinds de venijnige woordenoor-
log tussen Zlatan Ibrahimovic
en Romelu Lukaku, drie weken
geleden in de beker, zijn zij nog
meer dan ervoor het gespreks-
onderwerp. ‘Big Rom’ zelf leeft
ontsnappen toe naar het weer-
zien met Ibrahimovic – de bele-
digingen aan het adres van zijn
moeder heeft hij ergens opge-
slagen. Zondag wil hij sportieve
weerwraak. “We zullen zien
wat er is blijven hangen”, zegt
bondscoach Roberto Martí-
nez. Hij zag tijdens dat incident
een leider groeien. (KTH)

Geen nieuwe
besmettingen 
bij blauw-zwart

De nieuwe testronde bij Club
Brugge heeft geen extra be-
smettingen aan het licht ge-
bracht. Zo weet de competitie-
leider dat naast Lang, Vanaken,
Rits, Denswil en Mitrovic niet
nog meer spelers de thuismatch
van maandag tegen OH Leuven
moeten missen en dat er geen
uitstel kan worden aangevraagd.
De schrik zat er goed in: sinds
maandag had elke test extra
slachtoffers met zich meege-
bracht, ook in de omkadering
(onder anderen Clement).
Blauw-zwart moet duimen dat
het voor de topmatchen tegen
AA Gent (28/2) en Standard (4/3,
beker) zo veel mogelijk spelers
heeft gerecupereerd. (TTV)

ik niet’
“Ik ken die statistieken. Mijn makelaar legt die
ook voor aan mij. Dan overlopen we die.”

Wat vindt Kompany?
“Vincent zei vorig jaar al: ‘Sambi, je moet kie-
zen. Ofwel ben je een 6, ofwel een 8.”

Hoe luidde jouw antwoord?
(lacht) “Het is goed, coach, ik zal in de eerste
helft 6 spelen en in de tweede helft 8.”

Van jou wordt vaak hetzelfde gezegd als van
Kompany: een arrogante
uitstraling.
“Als je het hebt over mijn hou-
ding op het veld, dan kan ik er
mij iets bij voorstellen. Men
verwart arrogantie met hoe
comfortabel wij, Anderlecht-
jeugdspelers, aan de bal zijn.
Toen Johan Walem bonds-
coach was bij de U21 zei hij al-
tijd: ‘Ik herken dat arrogante
Anderlecht-kantje’. Ook de 
kine’s jenden mij daarmee:
‘Daar is het stukje Anderlecht
van jou.’ Ik vind het niet erg
dat men zoiets zegt. Je suis An-
derlechtois en ik ben er trots
op.”

Legt Kompany de lat hoog
voor jou?
“Hij laat mij niet met rust.
Kompany is best hard voor de
groep.”

Wat bedoel je met ‘hard’?
“Hij eist op elke training een even grote intensi-
teit. Als ik eens een mindere dag heb en ik loop
een beetje de kantjes ervan af op training, roept
hij: ‘Sambi, ofwel loop je zoals de rest, ofwel
mag je naar huis.’”

Wat je nog hoort: Kompany is zeer tactisch.
Klopt dat?
“Ik weet dat Vincent veel aandacht besteedt
aan de tegenstander, maar aan de groep geeft
hij enkel de belangrijkste lijnen mee: zo zetten
ze pressing, zo bouwen ze op… Daar trainen we
dan op. Kompany is van het principe: de rest
moet zich aanpassen aan ons, niet andersom.
Daar hou ik van. Dat is het echte Anderlecht.”

Is het juist dat Kompany heel veel
videosessies houdt?
“Veel meetings. Veel video. Maar ik ben dat ge-
woon van onder Hein Vanhaezebrouck.”

Wie houdt de meeste videosessies?
“Hein hield iets minder sessies maar die waren
telkens zéér lang. Vincent houdt meer meetings
maar de videosessies zijn gelukkig korter. Voor
mij zijn die videomeetings niet het allerbelang-
rijkste. Een match moet afhangen van míj, niet
van wat de tegenstander doet. Ik weet van me-
zelf: als ik 100 procent ben, zal ik beter zijn dan
mijn rechtstreekse tegenstander.”

Het is toch fijn om te weten of de nummer
10 van Kortrijk in één tijd speelt of met de
bal loopt?
“Ik lees het spel in de eerste vijf minuten van de
wedstrijd en dan pas ik mij aan.”

Had Anderlecht Vanhaezebouck meer tijd
moeten geven?
“Ik heb heel veel geleerd van Hein, technisch
en tactisch, maar ook over wat het is om prof-
voetballer te zijn. Hij had aan vijf minuten ge-
noeg om een speler te ontleden. Je kon over

alles praten met hem. Ik weet
dat spelers ruzie hadden met
hun vrouw en daarmee te-
recht konden bij Hein, dan gaf
hij daar zijn mening over. Ik
was achttien toen hij mij in de
A-ploeg bracht. Ik be-
schouwde hem een beetje als
mijn lieve oom.”

Sambi, de match op Cercle
Brugge vorige week was
slecht. Ik was aan het
wachten op die ene actie,
die ene pass.
“Ik weet het. Maar ik ben de 6
en ik leg al veel risico in mijn
spel. Als men van mij ver-
wacht dat ik de match open-
breek, moet ik dan nog meer
risico’s nemen?”

Misschien is het een kwestie
van persoonlijk heid. Je
maakte jezelf nooit eens
boos in die wedstrijd.

“Mathijssen heeft mij daarover ook al aange-
sproken. Het is iets waar ik moet aan werken,
om niet alles voetballend te willen oplossen.”

Ben jij wel een echte winnaar?
“Mijn jeugdtrainers gaan zeggen dat ik al veel
progressie heb geboekt. Maar nog niet vol-
doende. Ik praat daar vaak over met Ellen,
onze mentale coach. Zij zegt ook: ‘Jij kunt de fy-
sionomie van een wedstrijd veranderen, maar
het moet uit jezelf komen’.

“Weet je, toen ik vorig seizoen na mijn knie-
blessure weer in de ploeg kwam, had ik amper
vijf wedstrijden in het eerste elftal gespeeld.
Maar de mensen verwachtten wel meteen dat
ik de patron van de ploeg zou worden. Nu, in
mijn tweede jaar, word ik kapitein gemaakt en
moet ik de wedstrijden beslissen.”

Je wilt toch de patron van Anderlecht zijn?
“Bien sûr. En ik heb alle sleutels om dat te wor-
den. Maar ik ben nog jong.”

Praat jij na met Kompany over zo’n 0-0?
“Ik had geen zin meer om veel te praten over
die wedstrijd. Ik was gedegouteerd.”

Dus schuilt er toch een stukje winnaar in
Sambi Lokonga.
“Ik speel niet om te verliezen, neen.” (SK)

‘Kompany is best
hard voor de
groep. Als ik eens
een mindere dag
heb op training
roept hij: ‘Sambi,
ofwel loop je zoals
de rest, ofwel mag
je naar huis’


