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Het landere' Madrid: de emotionele lijdensweg

.als gezond alternatief voor Koninklijke pracht en praal

De Spaanse hoofdstad Madrid betekent voor
de meeste Nederlanders Real Madrid, de Ko
ninklijke voetbalclub die sinds 1947 zijn wed
strijden in het beroemde Santiago Bernabéu
speelt aan de parmantige Paseo de la CastelIa
na. De club begint zo langzaamaan op het
'Nederlandse' Barcelona ten tijde van Louis
van Gaal te lijken, met vier Nederlanders in
de selectie, van wie vooral Ruud van Nistel
rooij en WesleySneijder dit seizoen nogal wat
stof doen opwaaien. Het is logisch dat in dit
oranjegetinte 'post-Galácticos' tijdperk van
Real Madrid de aandacht van Nederlandse
pers en publiek vooral uitgaat naar deze club.
Er kan immers maar één koning regeren in
het koninkrijk Spanje.

Toch valt het te betreurèn dat Nederlanders
weinig oog hebben voor het 'andere' Madrid,
de hoogst sympathieke club Atlético de Ma
drid. Atlético - of simpelweg 'Atleti' voor in
gewijden - kan niet bogen op een uitpuilen
de prijzenkast met negen Europacups, maar
knokt al bijna net zo lang als de Koninklijke
vanuit de hoofdstad met hart en ziel voor ti

tels en eeuwige roem. Het betreft hier geen
troonpretendent wellicht, maar misschien
een bescheiden vazal die de leenheer als

aartsrivaal beschouwt en verder volledig zijn
eigen gang gaat.

Atlético kan wel bogen op een bijzondere ge
schiedenis. Los rojiblancos, de rood-witten,
werden onder de oorspronkelijke naam 'Ath
letic Club de Madrid' in 1903 opgericht door
drie Baskischestudenten als een soort van de
pendance van Atlético de Bilbao. Deze Baski
sche voetbalclub staat vooral bekend vanwege
het feit dat het uitsluitend voetballers con
tracteert die hun wieg hebben staan in een

van de Spaanse of Franse provincies van
Groot-Baskenland. Sindsdien speelt de vazal
in de schaduw van de koning, samen met
twee andere Madrileense clubs: het opzienba
rende 'Getafe' uit het gelijknamige stadje ten
zuiden van Madrid en het al even sympathie
ke 'Rayo Vallecano' uit de zuidoostelijke
stadswijk Vallecas, dat momenteel in de
Spaanse derde divisierondspartelt.

Atlético speelt aan de oever van de Manzana
res, de rivier die de beroemde Spaanse dich
ter en toneelschrijver Lope de Vega een stem
gaf, waarna zij begon te klagen over het feit
dat de brug te groot was en een rib bij haar
had beschadigd: 'iQuitenme aquesta puente
que me mata, seiiores regidores de la Villa!' Het
Vicente Calderónstadion is bij fans beter be
kend als het 'Estadio del Manzanares' en het

geklaag en de verbijstering bij thuiswedstrij
den doen de rivier eer aan. Toch staan zowel
de club als het publiek met beide benen ste
vig op de Spaanse bodem. Het Nederlandse
adagium 'doe maar normaal, dan doe je al
gek genoeg' lijktAtlético tot clubfilosofie ver
heven te hebben. De populaire Spaanse zan
ger JoaquJn Sabina zong in hetjubileumlied:
'Qué manera de subir y bajar de las nubes, iQué
viva mi Atleti de Madrid!' (Wat een manier
om tot in de wolken te stijgen en weer neer te
dalen, lang leve mijn Atlético.) Dit kenmerkt
de bescheiden club maar is helaas ook teke

nend voor de wisselvalligewedstrijden en sei
zoenen.

Ondanks het vaak magere spel van Atlético is
de sfeer in het stadion meestal beter dan in

het Koninklijke Bernabéu. Zelfs tijdens de
voor Real Madrid gouden jaren van de Galác
ticos, met sterspelers als Zidane, Ronaldo,
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Beckham en Roberto Carlos, klonk er altijd
meer gejuich dan applaus van de tribunes in
het Calderón. Het kenmerkende, uit 1972
stammende clublied van Atlético spreekt van
futbol de emoción, maar het publiek in het Cal
derón wordt vaker getrakteerd op futbol de
sufrimiento - wedstrijden waarbij negentig mi
nuten een eeuwigheid lijken en de trouwe
supporters hun zenuwen niet of nauwelijks
kunnen bedwingen. Futbol es emoción. Nagel
bijten in het Calderón is bijna net zo'n vaste
gewoonte als het nuttigen van de typerende
zonnebloempitten en door Spaanse moeders
klaargemaakte en in zilverpapier gewikkelde
bocadillos met ham en kaas. De down-to-earth

maar positieve instelling op de tribune staat
in sterk contrast met die van het verwende

publiek in het ten noorden gelegen Santiago
Bernabéu waar bovendien altijd enkele dui
zenden toeristen alleen voor de doelpunten
en de show van spelers als Guti, Baptista en
Robinho schijnen te komen. Drie punten in
de spreekwoordelijke tas schijnen bij de Ko
ninklijke niet genoeg te zijn als deze niet be
kroond zijn met drie, vier spectaculaire doel
punten. Het verwende oog wil ook wat.

De eerste en tot nu toe enige internationale
titel dateert al weer uit het seizoen 1960/'61
toen Atlético in de finale over twee wedstrij
den tegen Fiorentina de Europacup U won,
de in 1999 afgeschafte Beker voor Bekerwin
naars. Dat mag de pret niet drukken. De club
heeft al wel negen keer zowel de landstitel als
de Spaanse beker veroverd, waaronder een
keer in hetzelfde jaar (een zogenaamde doble
te in het sterke seizoen 1995/'96 met spelers
als Milinko Pantié en Diego Simeone). Deja
ren zeventig van de vorige eeuw waren tot nu
toe de gouden jaren van Atlético met als

hoogte- en tegelijkertijd dieptepunt een voor
de rojiblancos historische Europacup I-finale
tegen Bayern München. De wedstrijd bleef
lang gelijk en Atlético kwam pas in de verlen
ging op een 1-0 voorsprong tegen een Bayern
waarin bijna de helft van de toenmalige Deut
sche Mannschaft speelde, onder wie Franz

.Beckenbauer en de voor Nederland dat jaar
zo 'vervelende' Gerd Müller. De Duitse verde

diger Georg 'Katsche' Schwarzenbeck ver
stoorde stereotype-bevestigend 30 seconden
voor tijd het Madrileense fees~e in het Hei
zeIstadion in Brussel met een gelijkrnakend

afstandschot, waarna Atlético de (toen nog
, noodzakelijke) beslissingswedstrijd kansloos
verloor met 4-0. Van Schwarzenbeck werd
overigens gezegd dat hij maar in twee dingen
goed was: de tegenstander voor de voeten lo
pen en zo snel mogelijk de bal afspelen aan
Der Kaiser. De jaren zeventig waren voor Atlé
tico ook de jaren van de legendarische aan
valler José Eulogio Gárate, de Argentijnse 'in
geniero del área' (ingenieur van de 16 meter,
vanwege zijn studie Technische Bedrijfskun
de en zijn balkunsten in het zestienmeterge
bied).

In het seizoen 1985/'86 rook Atlético voor
het laatst aan internationaal succes: De club

verloor dat jaar de Europacup U-finale van
Dynamo Kiev kansloos met 3-0 ondanks het
massaal naar Lyon meegereisde roodwitte le
gioen. Sinds die tijd is Atlético internationaal
gezien vooral bekend geworden door de be
ruchte Jesus Gil y Gil, malafide ondernemer
en voorzitter van de club van 1987 tot 2003.
De corrupte en decadente Gil, tevens acht
jaar burgemeester van Marbella, voegde de
aan de rand van het faillissement staande

club toe aan zijn zakenimperium en voorzag
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de club op paradoxale wijzevan zoweleen be
langrijke financiële injectie als uiteindelijk to
renhoge schulden. In 2003 doet Gil vanwege
gezondheidskIachten zelf afstand van het
voorzitterschap, maar hij zit dan al tot over
zijn oren in de verduisterings- en omkoop
schandalen, waaronder het stelselmatig door
sluizen van publieke fondsen van de stad
Marbella naar de clubkas van Atlético. De

Spaanse 'Berlusconi' overlijdt in 2004 aan
een herseninfarct. Het publiek heeft dan al
wel kunnen genieten van voetballers als Pao
10 Futre, de Portugese middenvelder die in
1987 de Zilveren Bal krijgt uitgereikt als op
één na beste speler in Europa. De 130 aanko
pen onder Gil leverden de club echter slechts
vier titels op, waaronder maar één landstitel.
De voorzitter was drukker met zijn bouwon
derneming, zijn politieke loopbaan en met
het beledigen van collega's, scheidsrechters
en officieren vanjustitie dan met de sportieve
successen van zijn club.

De bescheiden Nederlandse inbreng bij Atlé
tico kwam tot nu toe van slechts twee spelers:
jerrel Hasselbaink en Kiki Musampa. De on
volprezen jerrel Hasselbaink maakte in het
seizoen 1999/2000 maar liefst 24 doelpun
ten, maar miste dat jaar ook een beslissende
penalty tegen 'Real Oviedo' waardoor Atléti
co uiteindelijk degradeerde. Hasselbaink
werd dat jaar gedeeltelijk tweede in de strijd
om de Pichichi, de Spaanse trofee voor de
topschutter van de Liga. Fernando Torres, ja
renlang topscorer van de club, maakte in ze
ven seizoenen bij Atlético nooit zoveel doel
punten in een jaar. Kiki Musampa maakte
daarentegen in twee seizoenen (2003-2005)
slechts twee doelpunten. Het is nu afwachten
of johnny Heitinga bij Atlético in de toe-

komst wel het verschil kan maken en de ogen
van Nederlandse voetbalfans op deze mooie
club kan doen richten.

Fernando Torres, bijgenaamd el niiio, was als
boegbeeld van de club de afgelopen jaren net
zo belangrijk als Raul bij Real Madrid, maar
maakt inmiddels furore bij Liverpool. Zonder
het Kind van Atlético gaat het overigens erg
goed met de club. De openbaring van de af
gelopen twee seizoenen is Sergio 'Kun'
Aguero, de Argentijnse spits die goede zaken
doet naast vaste krachten als de Uruguayaan
Diego Forlán en de Portugees Pedro Simao.
Kun heeft overigens momenteel een relatie
met Giannina, een van de dochters van Mara
dona. Misschien dat dit laatste wapenfeit kan
bijdragen aan een opwaardering van Atlético
in de internationale media, nadat Beckham
en Spice de afgelopen jaren het 'andere' Ma
drid op grote achterstand hebben gezet.

Het mag echter ook weer niet te goed gaan
met Atlético. Anders weten ruim 50.000
hondstrouwe fans niet wat hun overkomt. Bij
een bescheiden karakter en mentaliteit ho
ren nu eenmaal bescheiden resultaten. Over
drie jaar laat de club het Calderón-stadion
achter zich en gaat het strijden in het Olym
pisch Stadion 'La Peineta'. Wellicht dat deze
verandering symbool staat voor een betere
rood-wit gekleurde toekomst waarin de be
scheiden vazal af en toe de Koning naar de
kroon kan steken en op het Europese toneel
weer eens kan schitteren. Hup Atlético,
jAupa Atleti!

jORRIT KAMMINGA
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