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Dit boek is faction: een mix van feiten en fi ctie. Het verhaal 

is gebaseerd op waargebeurde feiten, maar bevat ook ver-

zonnen gebeurtenissen. Sommige namen, data, plaatsen en 

gebeurtenissen kunnen dus afwijken van de realiteit.



Pierre Kompany
De vader van Pierre was het stamhoofd van 

de clan Bena Kasadi in Kasaï, een provincie 

in Congo (Afrika). Pierre vluchtte in 1975 

naar België. Hij verbleef enkele jaren zonder 

papieren in ons land voordat hij erkend werd 

als politiek vluchteling. Hij werd in 2018 

burgemeester van Ganshoren.

*Isabelle
In 1981 waren Pierre en Joseline 

zwanger van hun eerste kindje. Toen 

Joseline zes maanden zwanger was, 

kreeg ze plots weeën. Het kindje werd 

dood geboren.

Christel Ginette 
Nabugoma Diba Kompany

°15 maart 1984
x

Zouhaier Chihaoui
Christel deed jarenlang atletiek en is zelfs 

ex-recordhoudster hink-stap-springen.

Nolan

Eden Pierre



Joseline Fraselle
Joseline vond het belangrijk dat Vincent 

Nederlands leerde en dat hij naast zijn 

voetbalcarrière ook een diploma haalde. 

Nadat Joseline en Pierre uit elkaar 

gingen, verhuisde Joseline terug naar haar 

geboortestreek in de Ardennen. Ze overleed 

in 2007 na een lang gevecht tegen kanker. 

Vincent was toen eenentwintig.

Vincent Jean Mpoy Kompany
°10 april 1986

x
Carla Higgs

Mpoy was de tweede naam van Vincents 
Congolese grootvader.

Vincent en Carla hielden hun relatie 
twee jaar geheim voor de pers. Carla 
is een radiopresentatrice afkomstig uit 

Manchester. Ze is al haar hele leven een groot 
Manchester City-fan.

François Kompany
°28 september 1989

Speelt net als Vincent voetbal, ook als 

verdediger.

Sienna

Kai

Caleb

François heeft een dochtertje, 

maar hij houdt haar zo veel 

mogelijk uit de media.



Vriendenboekje

Naam Vincent Jean Mpoy Kompany

Geboortedatum 10 april 1986

Lengte 1,93 meter

Geboorteplaats Ukkel

Clubs 2003-2006 RSC Anderlecht
2006-2008 Hamburger SV
2008-2019 Manchester City
2019-2020 RSC Anderlecht

Positie op het veld Centrale verdediger

Schopt met… Rechts

Hier ben ik heel goed 
in

De leiding nemen, mensen 
motiveren

Werkpuntje Niet altijd het laatste woord willen 
hebben

Bijnamen Vinnie
Vince the Prince
King Kompany
Captain Fantastic

Karaktertrekken Koppig, volhardend, nonchalant, 
dromerig

Bijna niemand weet 
dat…

Vincent vroeger fan was van 
de NBA, de Amerikaanse 
basketbalcompetitie. Toen hij in 
het middelbaar zat, studeerde hij 
’s nachts en pauzeerde hij rond drie 
of vier uur om naar de wedstrijden 
te kijken.



Vincent bij Manchester City de 
bijnaam Muscles of Manchester 
kreeg. Na zijn transfer naar 
Manchester City trainde Vincent 
heel intensief en won hij meer dan 
10 kilogram aan spiermassa.

Ultieme droom Voorzitter worden van RSC 
Anderlecht

Jeugdidolen Pelé
Mohammed Ali

Ik heb een hekel aan… Onrecht

Favoriete fi lm The Godfather-trilogie

Als ik eender welke 
voetbalster kon zijn, 
dan was ik…

Ronaldo of Messi, omdat zij goals 
scoren zo gemakkelijk doen lijken.

Favoriete trainer Pep Guardiola

Wist je dat… Vincent verzot is op spare ribs met 
frietjes?
Vincent zichzelf vrij verlegen 
vindt?
Vincent houdt van muziek 
beluisteren en boeken lezen om 
zijn zinnen te verzetten?
Vincent een enorme groeispurt 
kreeg toen hij veertien was? Hij 
groeide toen wel 13 centimeter in 
één jaar tijd! 

De zes geboden van 
Vincent om zich goed 
te voelen als voetballer

Geen kranten lezen
Druk negeren
Blijven studeren
Discussiëren om te leren
Alleen op vakantie gaan
Positiviteit uitstralen
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Hoofdstuk 1 

Durf te dromen

Maandag 30 april 2012

Vanop de pas gemaaide grasmat tuurt Vincent 
Kompany omhoog naar de staalblauwe lucht boven 
het Etihad-stadion. Nu zijn de 55.000 zitjes nog 
leeg, denkt hij, maar vanavond zal dat anders zijn. 
Alle kaartjes voor de derby tussen Manchester City 
en Manchester United zijn al weken uitverkocht. 
De twee ploegen uit dezelfde stad proberen al sinds 
1881 uit te vechten wie nu eigenlijk de beste is, 
soms in het voordeel van City, dan weer in het 
voordeel van United. Vanavond staat er een belang-
rijke match op het programma. In oktober 2011 
had City stadsrivaal United nog overtuigend ge-
klopt. 6-1 stond er toen op het scorebord. Toch ligt 
United op dit moment nog steeds op voorsprong in 
de strijd om de beker in de Engelse competitie, de 
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Premier League. Nog maar twee speeldagen te gaan 
en United heeft 3 punten voorsprong op City. Als 
ze City vanavond kloppen, dan zouden ze de beker 
zo goed als zeker binnenhalen. Maar als City wint, 
dan komen de twee ploegen op gelijke hoogte, met 
een doelpuntenvoordeel voor City… Kortom: bei-
de ploegen hebben hun zinnen gezet op de beker 
en willen vanavond maar al te graag winnen. In 
kranten wordt de wedstrijd zelfs de belangrijkste 
match uit de geschiedenis van de Premier League 
genoemd.

Het moment van de waarheid, denkt Vincent. 
Hij voelt de druk op zijn schouders. Straks zullen 
hij en zijn ploegmaats alles op alles moeten zetten 
om die overwinning binnen te halen.

Dezelfde pas gemaaide grasmat, enkele uren later. 
In de kleedkamer had trainer Roberto Mancini 
zijn manschappen helemaal opgeladen voor de 
wedstrijd. ‘Durf te dromen,’ had hij gezegd, terwijl 
hij alle spelers om de beurt in de ogen keek.

‘We can do this! Wij kunnen dit!’ Vincent zag 
de glinstering in zijn ogen. Reken maar dat hij 
droomde van die overwinning.

‘Ready?’ roept Mancini nu nog een laatste keer 
in de richting van zijn mannen.

‘Ready!’ antwoorden ze vastberaden, terwijl ze 
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onder luid applaus het veld op lopen. Hier en daar 
gaat er een gebalde vuist de lucht in. Opnieuw 
kijkt Vincent om zich heen. Het stadion zit nu af-
geladen vol. Veel fans van City hebben net als de 
spelers blauwe truitjes aangetrokken en zwaaien 
hun clubsjaal in het rond. Maar ook de fans van 
United laten van zich horen. Iedereen is er klaar 
voor. Daar is het fl uitsignaal! Beide ploegen be-
ginnen een beetje aarzelend aan de match. Zijn er 
toch wat zenuwen in het spel? In de 35e minuut 
ziet Vincents ploegmaat Samir Nasri een opening. 
Hij speelt de bal naar Gareth Barry, maar die geeft 
de bal terug aan Nasri. Dan maar snel aangeven 
aan Sergio Agüero! Die schiet op doel, maar de 
voet van Rio Ferdinand leidt de bal ver weg van 
de netten. Vincent grijpt naar zijn hoofd. Wat een 
gemiste kans!

‘Durven!’ roept hij. ‘Komaan! Het moet nú ge-
beuren!’

Vlak voor de rust dwingt City nog een hoek-
schop af. David Silva mag ’m trappen. Vincent ziet 
de bal zijn richting uit komen, springt hoger dan 
United-verdediger Smalling en kopt de bal gretig 
voorbij doelman De Gea.

Goooooaaaalllllllllllllll!
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Wat een ontlading! Het publiek wordt wild! 
 Vincent brult de longen uit zijn lijf. Hij maakt een 
slide richting het publiek en wordt bedolven door 
zijn ploegmaats. Wat een heerlijk moment! Met een 
1-0-voorsprong gaat City de rust in. En die voor-
sprong geven ze niet meer uit handen. Het wordt 
een historische overwinning. Eentje die de ploeg 
zich nog lang zal herinneren, want enkele dagen 
later kronen de Citizens zich ook tot winnaars van 
de Premier League. Voor het eerst sinds 1968!

Terwijl hij de beker trots in de lucht steekt, denkt 
Vincent: hier droomde ik van als kind. Toen hadden 
we helemaal niets, en nu sta ik hier als een kam-
pioen! Wat hou ik van dit spelletje. En wat ben ik 
blij dat ik al mijn hele leven lang durf te dromen.


