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Bij Anderlecht haalde hij misschien niet
de resultaten waarop hij bij zijn terugkeer had gehoopt. De uitspraak ‘trust
the process’, kent u die?
“Wat hij in die twee jaar als T1 heeft neergezet bij Anderlecht vind ik toch vrij indrukwekkend. Hij verdient daar meer krediet voor. Ik geloof wel in die ‘trust the
process’. Ik denk dat ons proces zelfs nog
langer zal duren. Ons doel is Europees
voetbal en dat zal wellicht geen twee maar
vier of vijf jaar duren. Misschien zelfs langer. Zo lang Kompany hier wil zijn, gaan
we daar samen aan werken.”
Is er dan een langetermijnplan uitgetekend met Kompany als coach?
(met trotse glimlach) “Ja, dat is er zeker.”

De oefenvelden
van Burnley,
in het graafschap
Lancashire. De
club wil snel
promoveren naar
de Premier League.
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Save Roberto

oberto Martínez heeft een probleem. Hét
kwam winnen in Brussel. Daarom hebben zij in de
probleem waarmee wel meer trainers en liegroep een streep voor. Maar Frankrijk en Engeland:
den van gezag te kampen hebben als ze een
twee punten uit vier wedstrijden. Italië vijf uit vier,
tijdje op dezelfde plek zitten en de goegeDuitsland zes uit vier.
meente, aangevuurd door de media, een
En toch heeft Roberto Martínez een probleem.
beetje uitgekeken geraakt op die figuur.
Veel heeft te maken met het aflopen van zijn contract
De grote paniek veroorzaakt door de 1-4
na de World Cup. De voetbalbond wil dat met zes
tegen Nederland was een beetje gaan liggen
maanden verlengen, maar Marc Degryse en Jan Muldoor die 6-1 tegen Polen. Weinigen die durfden door der hebben al laten weten dat ze dat niet zien zitten.
te analyseren: die 1-4 was overdreven en die 6-1 nog
“Het is afgelopen met de leerschool van professor
meer. Dat was eindeseizoens-toevalvoetbal op zijn
Martínez,” aldus Mulder, om er haastig aan toe te
best, met spelers die binnen dezelfde ploeg op twee voegen: “Ik heb me nooit echt aan hem gestoord.”
gedachten hinkten, vol aanvallen of toch maar een
Dat is de hypocrisie en kontendaaierij van de analist
beetje op safe, en weerbaarheid die smolt naarmate ten top, vele malen erger dan palinggedrag.
het einde naderde.
Is een langere verlenging echt geen optie? MartíNa die 6-1 volgde een 1-1 in Wales. Late gelijkmaker, nez heeft zijn probleem ook zelf ten dele veroorvintage Wales zeg maar, want dat flikten ze ook twee
zaakt. De barsten in zijn pantser waren tot voorheen
keer tegen Nederland, dat daar in twee hoteldebotelamper te zien, niet groter dan haarlijntjes. Deze cameindfases alsnog onderuit geraakpagne zijn daar twee kraakjes bijte door een late winning goal.
gekomen en die hebben aanleiRoberto Martínez heeft een
ding gegeven tot nieuwe analyses
Martínez zou geen
probleem als naast zijn resultaten
waarbij de ondertoon duidelijk is:
probleem mogen
– voor wat die waard zijn in een
het is einde verhaal voor de man
onzincompetitie als de Nations
die zes jaar lang bondscoach was.
hebben want hij
League – ook randzaken mee
Zes jaar heeft het geduurd voor
heeft het niet zo
worden vermeld in achterafMartínez een klein kantje liet
slecht gedaan in die
analyses. Zoals zijn salaris: 3 milzien. Zijn analyse van het
joen euro per jaar, stond ergens.
VAR-moment tegen Wales (de gevier wedstrijden
Als dat klopt, is dat goed betaald.
lijkmaker) was de ontkenning van
voor de Nations
Ik denk niet dat ooit in België een
het licht van de zon: er bestaat nu
League
trainer meer zal hebben vereenmaal zoiets als perspectief en
diend, maar de man heeft dan
dan lijkt het alleen maar alsof paook een duobaan: bondscoach en
rallelle lijnen niet parallel lopen.
technisch directeur. Hij is een harde werker, zegt ieEen uitschuiver. Daarmee gaf hij de ruimte weg waardereen rondom hem. Voor 3 miljoen mag dat.
in de gebuisde ex-bondscoach René Vandereycken
Roberto Martínez heeft een probleem omdat hij
als analist dankbaar kon duiken.
een paling is. Dat heb ik zelf ondervonden in interMartínez’ reactie op Louis van Gaal die iets sarviews, waarbij moet benadrukt dat hij steeds antcastisch zei over de Gouden Bal voor Kevin De Bruywoordt, altijd beleefd blijft en geregeld erg zinnige
ne of voor Noa Lang kan ook te maken hebben met
dingen zegt. Maar tegelijk er wel zorg voor draagt het de eeuwige vete tussen Van Gaal en de familie
narratief te controleren, duidelijk mediagetraind. Als
Cruijff, aan wie Martínez via zijn vriendschap met
de vraag hem niet aanstaat, geeft hij aan het gesprek
Jordi C. onvoorwaardelijke trouw heeft gezworen.
een draai die je niet zag aankomen. En als je denkt
Iets betere coaching van zijn entourage over de ondat je hem klem hebt, glibbert hij weg in een woordertoon van Van Gaal had kunnen helpen, maar het
denbrij waar je ter plekke geen antwoord op kunt
was ook niet meer dan een emotionele uitglijder.
verzinnen. Nadien bij het beluisteren van het bandje
Dat haast niemand het glas halfvol ziet nadat hij in
kun je alleen maar glimlachen: well done, Roberto.
Polen een onuitgegeven elftal matuur neerzette en
Roberto Martínez zou geen probleem mogen heb- naar een overwinning coachte, is opmerkelijk.
ben want hij heeft het niet zo slecht gedaan in die
Het is duidelijk: de messen zijn geslepen. Het is
vier wedstrijden voor de Nations League. Zeven
tijd voor een nieuwe bondscoach, aldus de media,
punten op twaalf, middels één nederlaag, twee
een die ze bij voorkeur op de zenuwen kunnen weroverwinningen en een gelijkspel, dat is redelijk.
ken van bij de eerste kennismaking. Dat maakt de
Oké, nemesis-van-altijd Nederland deed beter en
job van journalist en analist veel spannender.

Welke richting gaat dat uit?
“Dat is nu nog niet aan de orde. Hij zal onder een microscoop staan, want hij had
ook voor een grotere club in Frankrijk,
Duitsland of zelfs Engeland kunnen kiezen.
Waarom dan Burnley? Ons proces, en de
manier waarop hij daar een invloed kan
hebben, ging hij nergens anders vinden.”
Het maakt wel dat de ogen van
voetbalminnend Europa nu plots op
Burnley gericht staan.
“We moeten mee met onze tijd, dat is normaal. Vorig jaar haalden we Maxwel Cornet binnen, maar niemand in de hele club
sprak Frans. Dat is toch absurd? We hadden gelukkig bij onze U23 een speler die
Frans sprak en hielp bij de vertalingen.”
Nog iets waarbij Kompany van pas kan
komen.
(lacht) “Het opent een hele nieuwe wereld.
‘Vince’ spreekt vier talen, hij brengt coaches met zich mee die ook andere talen
spreken. We hebben de switch gemaakt
van ‘wat wordt er van Burnley verwacht’
naar ‘wat is er bij Burnley mogelijk’. Hij is
de eerste niet-Britse coach in de geschiedenis van Burnley. Hopelijk wordt dit een
nieuw begin, de verandering die hier nodig was.” (NVE)

Roberto Martínez grimast tijdens de interland in Polen deze week. Na het WK loopt zijn contract met
de Belgische voetvalbond af. © ANP/EPA

