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Vincent Kompany

H ij is weg. In overleg. Vincent Kompany heeft 
Anderlecht geholpen. Anderlecht heeft Vin-
cent Kompany geholpen. Nu scheiden de 
wegen. In overleg. Fierheid overheerst. Bij 
hem en bij de club. Jaja, het zal wel.

Over de trainer/coach Vincent Kompany 
waren al langer twijfels. Was hij na al die ja-
ren in het walhalla wel de juiste man op de 

juiste plaats in het vagevuur van het Belgisch voet-
bal, die variant van eerst vechten en dan voetbal-
len, van meer sweat dan glory? De recente neder-
laag in de beker� nale – nu ja, niet echt verloren 
tenzij op strafschoppen, maar vooral niet gewon-
nen – heeft de clubleiding nog meer doen twijfelen.

Toen een dag of tien later paars-wit wel met het 
mes tussen de tanden tegen Club Brugge op het veld 
kwam en had moeten winnen, was er nog wat hoop. 
“Eindelijk. Hij heeft het begrepen”, luidde het com-
mentaar. “Had hij die beker� nale 
zo maar aangepakt.” En zie. Bij 
Antwerp demonstreerde Ander-
lecht, met de genereuze hulp van 
de thuisploeg. Er zweefde plots 
een paars-witte wolk van hoop 
door het zwerk. Kampioen wor-
den kon niet meer, maar die 
tweede plaats was nog haalbaar 
en dat was de weg naar de voor-
ronde van de Champions League 
en eens daar aanbeland kun je 
beginnen dromen. We Are Ander-
lecht. Toch?

Vervolgens kwam Union simpel 
winnen (0-2). Vintage Union, dodelijk e�  ciënt en de 
ploeg van ’t stad. De gezichten in de eretribune na die 
wedstrijd waren inwisselbaar met die van na de be-
ker� nale. Ongeloof. Bezorgd. Neen, dit zou niet goed 
komen, de tweede plaats was gaan vliegen, ingepikt 
door een (op papier) minder getalenteerde spelers-
groep, maar wel beter geprepareerd en gemotiveerd.

“De wegen scheiden met wederzijds respect en 
dankbaarheid voor wat samen werd bereikt.”

Bereikt? Wat dan? Toch niet dat Europees voor-
rondeticket? Of play-o�  1 gehaald? Of jongeren ge-
bracht? Als je de insiders van de club mag geloven, 
stroomden vroeger de jongeren makkelijker door. 
Het enige wat RSCA heeft bereikt, is niet bepaald de 
verdienste van wie dan ook in Anderlecht en al he-
lemaal niet Kompany. Met dank aan corona zijn de 
Financial Fair Play-regels zo versoepeld – en de fac-
to dode letter – dat Marc Coucke er zijn miljoenen 
in kon dumpen zonder te worden gestraft.

Kompany is gehaald als speler/technisch directeur 

in de late lente van 2019. Hij zou nog wat voetballen 
en de lijnen binnen de club uitzetten. Wat toen is 
voorspeld – de kortste weg naar blessures met dat 
gestel – kwam ook uit. Een jaar later zat hij op de 
bank weg te kwijnen en besloot het bestuur Frank 
Vercauteren als zittende coach te dumpen. Twee sei-
zoenen later staat Anderlecht nog even ver als toen.

De vragen die toen zijn gesteld, gelden vandaag 
nog steeds. Is deze trainer/coach wel genoeg teacher 
om een onervaren ploeg te smeden van enerzijds 
jongeren uit eigen kweek en anderzijds huurlingen? 
Zijn speelstijl was alvast te hoog gegrepen. De groot-
ste fout die een beginnend trainer kan maken, is 
een spel spelen dat zijn spelers niet aankunnen.

Kompany is trainer geworden zonder theoreti-
sche bagage, zonder praktijkervaring, zonder didac-
tische achtergrond. Soms lukt dat, meestal mislukt 
dat. Zijn grote voorbeeld Pep Guardiola was bijvoor-

beeld eerst coach van Barcelona 
B toen hij de A-ploeg overnam.

Kompany had nul ervaring. Hij 
had het Guardiola-systeem in de 
vingers en in het hoofd en hij 
had de tactische oefeningen de 
laatste seizoenen meticuleus ge-
noteerd. En voor wat hij was ver-
geten, kon hij Pep nog weleens 
bellen als dat moest. Voor Ander-
lecht en al zijn problemen woog 
deze Kompany te licht. De meest 
ongemakkelijke waarheid moet 
voor Coucke toch de vaststelling 
zijn dat hij op langere termijn 

uiteindelijk beter af was geweest met die vervelende 
betweter Hein Vanhaezebrouck en die al even grote 
betweter Emilio Ferrera.

Het is te makkelijk om nu te concluderen dat 
Kompany is mislukt als trainer/coach want dat is hij 
helemaal niet. Hij is een intelligente ex-speler met 
een goede babbel. Hij weet wat voetbal is, hoe het 
moet worden gespeeld, kent alle systemen van alle 
topclubs en voor zijn aura kwam menig speler naar 
Anderlecht. Maar training geven en een groep coa-
chen en ook nog eens jongeren tools aanreiken 
waardoor ze beter worden, is een vak apart waarin 
je geen stappen kunt overslaan.

Als Kompany nu naar Burnley gaat als coach is 
dat de tweede stommiteit in zijn jonge trainers-
carrière. Het kan dan wel zijn dat Carla K. het heer-
lijk vindt om terug in Manchester te wonen, maar 
voor de Championship – een soort vechtvoetbal van 
de Jupiler Pro League maar met veel meer geld – is 
haar echtgenoot nog minder geschikt.

Kompany is trainer 
geworden zonder 

theoretische bagage, 
zonder praktijk-
ervaring, zonder 

didactische achter-
grond. Meestal 

mislukt dat

Coach Vincent Kompany verlaat Anderlecht zonder prijs. Mogelijk wordt Burnley in de Engelse tweede 
klasse zijn volgende bestemming. © BELGA

Real Madrid-spits 
Karim Benzema gaat 
voorbij Virgil van 
Dijk, in 2018. Liver-
pool zal die  fi nale in 
Kiev verliezen. © AFP

teamsport. Samen waren ze een ge-
weldig duo bij Madrid. Kijk wat ze 
hebben gewonnen: vier keer de 
Champions League. En nu beleeft hij 
een fantastisch seizoen. Telkens dacht 
je dat het voorbij was met Real, als de 
ploeg tegen Paris Saint-Germain, 
Chelsea of Manchester City op achter-
stand kwam en soms overhoop werd 
gespeeld, maar dan kwam hij weer te-
voorschijn. Hij is compleet, in alles. 
Als teamspeler, als aanspeelpunt. Uit 
niks kan hij een doelpunt maken. Van 
Dijk zal negentig minuten geconcen-

treerd moeten blijven. Eén moment 
van onachtzaamheid en de bal ligt in 
het netje.”

Van Dijk straalt altijd intense kalmte 
uit. Rust, met het soms wat ironische 
lachje om de mondhoeken, afgewis-
seld met de drift waarmee hij op an-
dere momenten ploeggenoten de weg 
wijst en op hun plaats zet. Van Dijk 
voetbalt als een heerser.

Worthy: “Het is ongetwijfeld raar 
dat een volwassen man als ik oreert 
over wat een voetballer voor hem be-
tekent, maar Van Dijk heeft mij de 
laatste jaren veel gegeven. Hoop, blijd-
schap, zekerheid, trots. Alles wat de 
mensen in de politiek mij zouden 
moeten geven, krijg ik van een jongen 
uit Breda.”

PAD VAN GELEIDELIJKHEID
Het is alsof voetballen hem geen enke-
le inspanning kost. In tegenstelling tot 
Benzema, wiens talent spoedig was 
onderkend, groeide Van Dijk geleide-
lijk naar de wereldtop. Kees Kwak-
man, voormalig ploeggenoot bij FC 
Groningen: “Hij heeft de perfecte rou-
te bewandeld. Groningen, bij Celtic 
wennen aan het Britse voetbal, Sou-
thampton, Liverpool.”

Het heeft Kwakman altijd verbaasd 
dat hij destijds niet is opgepikt door 
de Nederlandse top. Samen vormden 
ze een tijdje het centrum van de ver-
dediging van FC Groningen. “Ik ben in 
die tijd nooit gebeld door scouts of 
trainers om eens te praten over de 
kwaliteiten van Van Dijk. Ondanks 
een paar blessures en een ontstoken 
blindedarm die hem ver terugwierp, 
was hij al zo goed in die tijd. Zijn pas-
sing. Koppen. Hij verloor geen lucht-
duel. Zijn snelheid ook. Hoe kunnen 
mensen roepen dat hij niet snel is? Hij 
was altijd de snelste, met Bacuna. Op 
een gegeven moment merkten we dat 
hij het op 50, 60 procent af kon tij-
dens de training. Hij werd niet meer 
geprikkeld door ons. Ik weet nog dat 
hij terugkwam na die ontstoken blin-
dedarm. Hij was veel afgevallen en 
nog beter geworden. Dat lichaam is 
van God gegeven.”

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij 
Benzema in de tas heeft vandaag. 
Kwakman: “Die is zo slim. Hij blijft uit 
de duels, laat zich soms zakken en 
kiest dan positie voor de goal om de 
teruggetrokken voorzet af te ronden. 
Hem afstoppen zal een uitdaging 
zijn.”

Hoe hoog hij Van Dijk ook acht, één 
moment van onoplettendheid is fa-
taal. En dat laconieke, dat blijft aan 
hem kleven. Dat komt ook omdat het 
hem ogenschijnlijk gemakkelijk af-
gaat. Kwakman: “Zelfs als Mbappé op 
hem a� omt, lijkt hij te zeggen: kom 
maar op.”

Worthy: “Zijn kalmte werkt bijkans 
hypnotiserend. Hij doet niet aan 
adrenaline of stress. Je ziet hem heel 
weinig sprinten. Hij voetbalt alsof hij 
over het strand loopt. Als je op de juis-
te plek staat, hoef je nooit te sprinten. 
Dat is Van Dijk. Verrukkelijke kalmte.”

Liverpool - Real Madrid om 21 uur op 
VTM 2.
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