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nieuwe Nani? Uiteindelijk heeft hij het 
niveau van die laatste niet eens weten te 
bereiken.’

 IL:  ‘Degene die ons vertelde dat we te 
maken hadden met een grote voetbal-
ler, was Depay eigenlijk zelf. Ik herinner 
me de eerste persconferentie. Van Gaal 
zei nog dat Depay zich waarschijnlijk 
zou moeten aanpassen aan de Engelse 
competitie, maar zelf dacht hij daar heel 
anders over.’ 

 Jamie Jackson  (The Guardian): ‘Hij 
zei dat hij de beste speler ter wereld 
wilde worden. Niks mis mee, een beetje 
ambitie, maar hij zou plat op zijn gezicht 
gaan.’

 IL:  ‘Van druk leek hij geen last te heb-
ben, dat bleek uit die persconferentie. Ik 
weet nog dat iemand van de club na afloop 
naar me toekwam en zei: we hebben weer 
een bescheiden voetballer bij United.’

 JJ:  ‘Van Gaal vertelde ons dat hij een 
explosieve speler was, dus mijn nieuws-
gierigheid was gewekt. Ik ging mee op 
trainingskamp naar Amerika. Van Gaal 
gaf hem een goede kans, aanvankelijk 
achter de spits. Wat ik verrassend vond: 
hij leek een beetje gezet, te gespierd wel-
licht. Hij was niet de bliksemschicht die 
Van Gaal ons beloofd had. Teleurstel-
lend.’      

 Ian Ladyman  (Daily Mail): ‘Mijn 
verwachtingen voor Memphis Depay 
waren niet bijzonder hoog toen hij in 
2015 bij United tekende. Ik hoorde van 
Nederlandse journalisten dat hij een 
aantrekkelijke, goede speler was, maar de 
eredivisie is nou niet de beste maatstaf. Ik 
verwachtte dat hij een rustig eerste jaar 
zou hebben en het in zijn tweede seizoen 
zou gaan laten zien.’

 Stuart Mathieson  (Manchester Eve-
ning News): ‘We rekenden op een jongen 
met veel potentie. United had al eerder 
goede jongens van PSV gehad met Van 
Nistelrooij en Stam. De grote vraag was: 
krijgen we een nieuwe Ronaldo of een 

Hij zou het gaan maken 
bij Manchester United, 
maar na anderhalf 
seizoen Premier 
League is Memphis 
Depay vertrokken naar 
Olympique Lyon. Drie 
Britse journalisten 
buigen zich over de vraag: 
waar ging het mis?
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 SM:  ‘Ik kan me eerlijk gezegd geen goed 
optreden in de Premier League herin-
neren.’

 IL:  ‘Ik vraag me af of hij snapte dat een 
goede speler in de Nederlandse competi-
tie, niet automatisch mee kan in de Pre-
mier League. Ik betwijfel of hij begreep 
dat hij hard zou moeten werken om van 
waarde voor United te kunnen zijn.’

 SM:  ‘Hij begon nog indrukwekkend 
tegen Brugge, in de voorronde van de 
Champions League.’

 JJ:  ‘Dat was zijn hoogtepunt, die twee 
doelpunten tegen Brugge. Met alle res-
pect, maar geen team uit de beste com-
petitie. Verder is het moeilijk om aan te 
wijzen wanneer hij goed heeft gespeeld. 
Ik kan me eerlijk gezegd geen goede helft 
voor de geest halen.’ 

 IL:  ‘En toch heeft hij volgens mij altijd 
gedacht dat hij goed genoeg was. Hij 
vond dat hij geen extra training nodig 
had, maar het had hem goed gedaan 
om meer na te denken over het voet-
bal, en misschien een wat andere, meer 
 bescheiden levensstijl aan te nemen.’

 SM:  ‘Hij is duidelijk een jongen die van 
the high life geniet, gezien zijn kleding 
en auto’s. Dat is allemaal prima. Van 
een jonge kerel met veel geld kun je dat 
begrijpen. Maar, dan moet je het ook op 
het veld laten zien. Zoals Beckham dat 
deed. Depay heeft zijn gedrag buiten 
het veld nooit kunnen onderbouwen 
met goed spel. Veel United-supporters 
komen uit de arbeidersklasse. Zij vinden 
het echt niet erg als een speler een gekke 
hoed draagt. Zolang hij maar presteert. 
Gebeurt dat niet, dan gaan ze zich aan 
hem storen.’   

 IL:  ‘Aan zijn werkhouding lag het niet, 
daarover hebben we nooit slechte verha-
len gehoord. Hij was ook zeker niet impo-
pulair in het team.’

 JJ:  ‘Mourinho heeft altijd benadrukt dat 
Depay een goede professional was. Wie 
weet zei hij dat omdat hij hem nog wilde 
verkopen, maar op zijn instelling heeft hij 
nooit wat aan te merken gehad.’ 

 IL:  ‘Het feit dat hij niet bij het team zat, 
kon hij nooit begrijpen. Maar als Van 
Gaal en Mourinho het allebei niet in hem 
zagen, lag het misschien niet aan hen. 
Depay vroeg zich te weinig af waar het 
dan wél aan lag. Ik betwijfel of hij nu wel 
naar die antwoorden aan het zoeken is.’

 JJ:  ‘Ik denk eerlijk gezegd dat hij nooit 
een echte kans heeft gekregen om het te 
laten zien onder Mourinho.’

 SM:  ‘Het leek wel of die alles wilde 
uitgummen wat Van 
Gaal gedaan had. Wat 
dat betreft was Depay 
een van de verliezers 
van die trainerswis-
sel. Daarbij was hij 
gewoon niet Mour-
inho’s cup of tea.’ 

 IL:  ‘Nee, hij is geen 
Mourinho-speler. Die 
houdt van werkers, 
spelers die in dienst 
van het systeem spe-
len en zijn instructies 
volgen. Depay had 
zijn kans gekregen 
onder Van Gaal. Toen 
die vertrok, zag het er 
voor hem slecht uit.’

 JJ:  ‘De opkomt van Marcus Rashford 
heeft hem volgens mij de das omgedaan. 
Die was er nog niet toen Depay tekende, 
maar hij heeft hem vanaf februari van 
vorig jaar aan alle kanten ingehaald. 
Een snelle speler die doelpunten maakte 
en zich beloftevoller manifesteerde. He 
looked the part.’   

 IL:  ‘Voor een ommekeer bij Depay zou 
je bijna denken dat er een verandering 
van persoonlijkheid nodig is. Ik weet niet 
of dat erin zit. Hij is geen achttien meer. 
Als mensen als Van Gaal, Rooney, Zlatan 
en Mourinho niet tot hem door wisten te 
dringen, kan hij misschien niet verande-
ren.’

 SM:  ‘Hij had inderdaad genoeg mensen 
in zijn omgeving om het goede voorbeeld 
te geven. Wat dat betreft is er geen betere 
club dan United. Iedereen stond voor 

hem klaar, maar al die adviezen heeft hij 
blijkbaar in de wind geslagen.’

 JJ:  ‘Wat een goed teken is, als het klopt: 
hij zou uit zichzelf bij Mourinho hebben 
aangegeven dat hij naar een andere club 
wilde. Dat duidt in mijn optiek op een 
goede instelling. Hij had ook op de bank 
kunnen blijven zitten.’ 

 SM:  ‘Het is te hopen dat zijn vertrek bij 
United een wake-upcall zal zijn. Het zou 
anders zonde van zijn talent zijn.’

 JJ:  ‘Ik denk dat die 
goede speler er ergens 
nog wel in zit. Hij is 
pas 22 jaar oud, het 
is niet te laat. Ja, hij 
kan de komende jaren 
zomaar uit beeld ver-
dwijnen, maar zijn 
leeftijd heeft hij op dit 
moment in elk geval 
nog mee.’  

 SM:  ‘United heeft 
een terugkoopclausu-
le, maar hij moet echt 
een sensatie worden in 
Lyon om nog terug te 
keren in Manchester. 
Hij moet een compleet 

andere speler worden, zeker als Mou-
rinho hier de baas blijft. Hij zal er een 
schepje bovenop moeten doen. De vraag 
is of hij dat kan. Je weet het natuurlijk 
nooit, maar ik betwijfel het zeer.’

 IL:  ‘Ik zeg het niet graag, maar ik zie 
hem bijvoorbeeld in een competitie als 
de Turkse eindigen. Op een lager niveau, 
waar hij goed betaald wordt. Of bij een 
van de mindere Franse clubs. Hij zou 
naar Nederland kunnen terugkeren, 
maar daarvoor is zijn ego misschien wat 
te groot. Ik vrees dat vaststaat dat we 
hem in de Engelse top niet snel meer zul-
len terugzien.’ 
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Rechtstreeks verslag van de wedstrijd 
AZ – Olympique Lyon vanuit Alkmaar.

‘Ik vraag me af 
of hij snapte 

dat een goede 
speler in de 
Nederlandse 
competitie, 

niet automatisch 
mee kan in de 

Premier League.’
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