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OPGERICHT

1903

STADION

Vicente Calderón

CAPACITEIT 55.000

KLEUREN

SHIRT

BROEK

10
BEKERS

(laatste in 2013)

1
EUROPACUP II

(1962)

2
UEFA

EUROPA LEAGUE
(laatste in 2012)

Atlético
de Madrid

SHIRTSPONSOR
Azerbeidzjan
toerisme

miljoen
euro/jaar

TOTALE WAARDE TEAM
miljoen
euro

miljoen
euro

T

73,75

8

9
LANDSTITELS
(laatste in 2014)

120
OMZET

DUURSTE
TRANSFER OOIT
Radamel Falcao

DUURSTE
SPELER NU
Diego Costa

BIJNAMEN
Los Colchoneros (matrassenmakers),

Los Rojiblancos (rood-witten),
Los Manzanares (naar de rivier/wijk),

Los Indios (de Indianen)

20ste plaats in Football
Money League 2012-2013

INKOMSTEN

23%
ticketing

33%
commerciële
inkomsten

44%
televisie

52miljoen
euro/jaar 35miljoen

euro/jaar

Champions League
2013-2014

coach Diego Simeone

Wedstrijden 12
Gewonnen 9
Gelijkspel 3
Verloren 0

Doelsaldo 25-6
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Atlético-Real: de Madrileense

ARME bedriegers tegen
Wie niet aan de verleiding kan
weerstaan om Atlético de Madrid een
toffe club te vinden, moet misschien
twee keer nadenken (en dit verhaal
lezen). Neofascisme en massale
fraude lopen als een rode draad
door het recente verleden van de
‘sympathieke underdog’. Al
heeft een eventuele
overwinning van de
arme Madrileense
club op de rijke
wel een hoog
Robin
Hoodgehalte.
Hans
Vandeweghe

ppapierwintReal de
tiendeEuropabeker voor
Landskampioenen,meer
dan twintig jaar geleden
totChampionsLeague
omgedoopt.Oppapier

hadFCBarcelonaeenweekgeledenookde
Spaanse landstitelmoetenwinnen.Maar

omdat voetbal vooralsnog
opgraswordt gespeeld
enniet oppapier en
niet (altijd)metde
balansen indeachter-
zak, pakteAtléticode
titel ophet veld van
Barcelona, dat vier keer

meer inkomstenheeft.
Omdezelfde redenwinnenzevanavond

misschienwelhuneersteChampions
Leaguefinale tegen stadsgenootReal
Madrid, dat alleenal aan
tv-rechtendrie keermeeroverhoudt.
DatAtlético voorde tiendekeer al kam-

pioenvanSpanje is geworden, isminder
een toeval dannuwordtbeweerd.
Historischgezienheeft de clubaltijd een
rol gespeeldals derdehond.Zowel voorde
TweedeWereldoorlog,metde legende
RicardoZamoraals trainer, als ernakende
declub succes.Deperiode tussen 1947en
1977met zes titels, vijf bekers eneen
Europese titel blijft demeest vruchtbare
ooit.Ondermeerde legendarischeHelenio
Herrera, de zogezegdeuitvinder vanhet
catenaccio,was toen trainer, net als de
latereSpaansebondscoachLuisAragonés,
die als spelers zelfs topscorer aller tijden is
vandeclub.

Uitstalraam
Atlético is sindsdeTweedeWereldoorlog
dederde clubvanSpanjemaarheeft een
reputatie alsniet-standvastig. Spaanse
voetbalkenners verwoordenhet zo: het
enig voorspelbareaanAtlético is de
onvoorspelbaarheid.Declub staatnognet
inde top twintig vanvoetbalverenigingen
metdehoogsteomzetten,wathetpredi-
kaat ‘arm’wat relativeert,maarkandaar
niet vanprofiteren.
De laatste jarenwasAtlético vooral

bekendalsuitstalraam:FernandoTorres,
DiegoForlán, SergioAgüero,Radamel
Falcao, het isnietnikswat zehebbenver-
kocht, enongetwijfeld vertrekt
strakshunspitsDiego
CostanaarChelsea.

O

Atléticomoet
170miljoeneuro
terugbetalenaan
deSpaanse fiscus.
Vandaardie
jaarlijkse
uitverkoopvan
stervoetballers

515,9

DUURSTE
TRANSFER OOIT
Gareth Bale

3
UEFA EUROPA

LEAGUE
(laatste in 1986)

32
LANDSTITELS
(laatste in 2012)

19
BEKERS

(laatste in 2014)

10
EUROPACUP II

(1995)

9
Champions League
(laatste in 2002)

Real
Madrid

TOTALE WAARDE TEAM

miljoen
euro

7
SHIRTSPONSOR
Emirates

miljoen
euro/jaar28,3

miljoen
euro

1ste plaats in Football
Money League 2012-2013

518,9
OMZET

23%
ticketing

41%
commerciële
inkomsten

36%
televisie

INKOMSTEN

miljoen
euro/jaar

DUURSTE
SPELER NU
Cristiano Ronaldo

10091 miljoen
euro/jaar

Champions League
2013-2014

Coach Carlo Ancelotti

Wedstrijden 12
Gewonnen 10
Gelijkspel 2
Verloren 0

Doelsaldo 37-9
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Champions Leaguefinale anders bekeken

RIJKE smeerlappen
Dieverkoopwoede is opgelegdenheeft
alles temakenmetde recente geschiedenis
dienog steedsniet is verteerd.
HetbegonmetAtléticonochtans zoals

met veel Spaanse clubs: een studentenver-
enigingwildegaansporten. Indit geval
warenhetBaskische studentendie in 1903
eenMadrileens filiaal vanAthleticBilbao
oprichtten.Alheel snel staptenontevrede-
nenvanhet één jaar eerderopgerichte
Real overnaardenieuweclub.Acht jaar
laterwerdhet tot opvandaagzokenmer-
kende rood-en-wit gestreepte shirt voor
het eerst aangetrokken.
Eenmooi shirt,maar isAtléticoookeen

mooie club?Spanje zal zeggen:neen. In
CampNouhieldAtléticoFCBarcelonavan
de titel enkreeghetnadienapplaus vande
thuissupporters,maardeCatalanen
applaudisseerdenvorige zaterdagvooral
tégenReal, niet zozeer vóórAtlético.
HetRobinHood-imagodat toennog

maar eens indeverfwerdgezet is daarom
niethelemaal terecht.Declubheeft gesto-
len, dat zeker,maarniet altijd vande rijken
endeclubgafnooit terugaandearmen;
het geld verdweenvooral indezakkenvan
deeigenaars vandeclub, die tegelijkwerd
gebruikt omgeldwit tewassen.

Flamboyante fraudeur
Alle ellende is terug te voerenopde flam-
boyante fraudeur JesúsGil yGil, die in
1989voorzitterwasgeworden.Hij is
bekendalsburgemeester vanMarbella en
als Spaansevariant opdemaffia. In 1992
kwamer inSpanje eenwetdiebepaalde
dat alle clubs,metuitzonderingvanReal,
Barcelona,AthleticBilbaoenOsasuna,
beslotenvennootschappenmoestenwor-
den.Gil zag zijnkans schoonenverwierf
met een schimmigeconstructiedeaande-
lenwaarvoorhij nooit betaalde.
In 1999vonddeSpaanseoverheidhetwel-
letjes enkwamhet tot een inval indekan-
torenvande ‘sympathieke’ club.Een jaar
later zakteAtléticonaar tweedeklasse.
Sindsdiengaathetdoor eenmoeilijkeperi-
ode. In2004begoneen rechtsgangdiepas
in2011 in eenverdict zouuitmonden:
Atléticomoest 171miljoeneuro terugbeta-
lenaandeSpaanse fiscus.Vandaardie
jaarlijkse solden.
Bij het beginvandit seizoenhaddever-

oordeelde clubnog 167miljoenaf tebeta-
len.Die sommoetdeze zomerzijngezakt
tot 95miljoen.Dezegoedbetalende lange
rit indeChampionsLeague is alvast een
meevaller.Het afbetalingsplanvoorziet dat
2019het eerste schuldenvrije jaar zal zijn.
Eéndingmoet jeAtléticowelnageven:

de fans staancentraal. Endiehaddenhet
in2003gehadmethunvoorzitter. “Gil
cabrón (lul), fueradelCalderón”galmde
hetdoorhet stadion.Gil namontslag en
zijn zoonvolgdehemop.Datwaseen
maandnahethonderdjarigbestaan.Real
haddat een jaar eerder gevierdmet
PlácidoDomingo,Atléticonodigdede
RollingStonesuit.Realhadeen stadionvol
vips,Atléticonodigde iedereenuit die
wildekomenenkooktepaella.De feest-
wedstrijdwerdverloren, uiteraard.
Wienaalleswathierbovenstaatnog

steeds sympathieheeft voordeze club,
is ongetwijfeldBarcelonafan,maar
houdanwel rekeningmet eenzwart
randje.De fansvanAtléticohebben
eenkwalijke reputatie. Samenmet
die vanSportingGijónbehorenze tot
degevaarlijkstenonderdeSpaanse
voetbalbarbaren.
In zijnundercoverboekDiariodeun

skin (later verfilmd)waarinhij onderzoek
doetnaardeneonazistischeonderwereld
inMadrid, beschrijftAntonioSalaswatde
twee supportersgroepenvanAtléticodrijft.
Indeeersteplaatshaat tegenRealMadrid
omdatdieAtléticonegeren.Reals tegen-
stander ishet groteFCBarcelonaenniet
dat kleinevolksclubjebij die stinkende
rivier.
Misschiendaaromdatde tweeAtlético-

clansFrenteAtlético enBastiónookelkaar
bevechten,wat redelijkuniek is voorhet
voetbal.Naveel incidentenenenkele
steekpartijeneneenpaardodenwerdhet

xenofobeBastiónverboden,maarde
hardekernginggewoonop inFrente.
Salas kwamtotdeontluisterendevaststel-
lingdatRealmisschiendeclubvanFranco
endusdeSpaanse fascistenen falangisten
wasennog is,maardatdeneofascisten
onderdevoetbalfans voorAtléticohadden
gekozen.HoeweldeUltraSurvanReal ook
niet bekendstaanals lieverdjes, vindendie
vanAtléticohenmaar eenbende school-
jongens.
Het zouniet verbazenals vanavond in

de stratenvanLissabondeMadrileense
hardekernenookeenwedstrijdjehouden.


