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Ibra-dependence
Manchester United is voor het vierde seizoen op rij aan een heel matige 
campagne bezig. José Mourinho doet zelfs minder goed dan Louis van Gaal in 
de vorige jaargang. Geen geringe prestatie. Vooral als je vorige zomer bijna 
200 miljoen euro mocht uitgeven aan transfers.

      Door François Colin
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De club worstelt nog altijd met de erfenis 
van Van Gaal. De Nederlander 
spendeerde in twee zomers maar liefst 
300 miljoen euro aan onder andere 
Morgan Schneiderlin ( 28 miljoen), Angel 
Di Maria ( 72 miljoen), Bastian 
Schweinsteiger ( 17 miljoen), Anthony 
Martial ( 41 miljoen), Luke Shaw ( 31 
miljoen), Memphis Depay ( 30 miljoen), 
Ander Herrera ( 35 miljoen), Marcos Rojo
( 17 miljoen), Daley Blind ( 15 miljoen) en
Matteo Darmian ( 14,5 miljoen euro). 
Intussen zijn zes van zijn aankopen 
alweer vertrokken en alleen Herrera ( die 
al op de verlanglijst van David Moyes 
stond) en Rojo kunnen als vaste waarden
worden beschouwd.
Mourinho mocht in de voorbije zomer 
opnieuw de geldbuidel opentrekken. Met 
Paul Pogba werd zelfs het transferrecord 
gebroken ( 103 miljoen euro). Henrik 
Mkhitaryan ( 42 miljoen), Eric Bailly ( 38 
miljoen) en Zlatan Ibrahimovic 
( transfervrij). De Portugees won de 
League Cup, maar Van Gaal pronkte een
jaar terug met de FA Cup en die is toch 
nog heel wat meer waard. Veel 
belangrijker is echter de Premier League,
waarin de Red Devils net als vorig 
seizoen buiten de top-vier dreigen te 
vallen. En dat betekent geen Champions’
League-voetbal. Winst in de Europa 
League kan daar echter soelaas 
brengen.
Kwalificatie tegen Anderlecht is dan ook 
een must. Voor Sporting komt het er op 
aan in het Astridpark niet bang te zijn. 
Met een voorzichtige aanpak valt niets te 

winnen. United incasseert weinig goals, 
maar scoort ook moeilijk. In de competitie
is het dan ook al van 23 oktober bij 
Chelsea geleden dat er verloren werd. 
Een bang Anderlecht zou wel eens een 
nieuwe 0-0 kunnen betekenen voor de 
Engelsen.
En dan kan United echt in de problemen 
komen. De Mancunians zijn 21 duels op 
rij ongeslagen, maar de ploeg liet meer 
draws dan wie ook inschrijven. Vooral op 
Old Trafford. In de Britse pers werd het 
Theatre of Dreams al omgedoopt tot 
Theatre of Draws. Bournemouth was een
paar weken geleden de zevende van de 
elf laatste bezoekers die met een punt 
aan de haal ging. Old Trafford is geen fort
meer, maar een community centre waar 
de punten worden verdeeld, schamperde
een Engelse krant. 
Gelijk spelen tegen Arsenal en Liverpool 
in eigen huis: het kan gebeuren. Maar 
het wordt kwalijk als je ook tegen 
Burnley, Hull City, Stoke City, West Ham, 
West Bromwich Albion en Everton niet 
kan winnen in je eigen tempel, waar 
enkele jaren terug iedereen met 
knikkende knieën het gras betrad. Op 
basis van de thuismatchen zou 
Manchester United slechts tiende in 
plaats van vijfde staan, met 27 punten uit
16 matchen.
De Engelse kranten zochten uit waarom 
de ploeg zo weinig scoort. Man U is voor 
zijn goals afhankelijk van een spits van 
35. Zlatan Ibrahimovic is met zijn 17 van 
de 46 competitietreffers goed voor 37 
procent van de doelpuntenproductie. 



Kortom, Ibra-dependence De nummer 
twee op de doelschutterslijst is Juan 
Mata, met slechts 6 goals. De Spanjaard 
is tot overmaat van ramp geblesseerd en 
mogelijk out tot het einde van het 
seizoen.
Het grote euvel van de Mancunians is het
gebrek aan efficiëntie voor doel. Slechts 
8,62 procent van de doelpogingen was 
succesrijk. Daarmee houdt de ploeg van 
José Mourinho alleen Sunderland, 
Southampton en Middlesbrough achter 
zich. Leider Chelsea staat niet toevallig 
ook in dit klassement op kop met 14,12 
procent. 
De ploeg kende flink wat pech. Het 
doelhout stond al 18 keer in de weg. Paul
Pogba trof al vijf keer paal of lat. ‘Wij zijn 
het ongelukkigste team van de Premier 
League’, sakkerde Mourinho.
Daar valt iets voor te zeggen, maar je 
kan geluk afdwingen door meer 
aanvallend te voetballen. Man U heeft 
onder Mourinho veel balbezit, maar 
creëert nauwelijks doelkansen. Dat heeft 
voor een deel te maken met het feit dat 
jonge jongens als Marcus Rashford, 
Jesse Lingard en Anthony Martial met het
tweede seizoensyndroom kampen en 
niet het niveau van vorig seizoen halen. 
Maar een oorzaak is ook met de 
voorzichtigheid waar de coach op het 
middenveld steevast voor kiest. Met een 
keuze uit Michael Carrick, Ander Herrera,
Marouane Fellaini en zelfs Paul Pogba 
ga je niet echt voor creativiteit.
Het uur van de waarheid nadert voor 
Mourinho. Met negen wedstrijden in april 
en elf in zes weken na de jongste 
interlandbreak staan de Red Devils voor 
een loodzware periode. Vooral omdat er 
flink wat geblesseerde spelers zijn. David
de Gea, Antonio Valencia, Chris 
Smalling, Ashley Young, Phil Jones en 
Juan Mata zijn out. Wayne Rooney is pas
weer aan het trainen, maar wat er met 
hem aan de hand is, is onduidelijk. Sinds 
nieuwjaar kwam hij nog nauwelijks op het
veld. Anderlecht zou een zwaardere 

dobber kunnen blijken dan de meeste 
Engelsen verwachten.


