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Duivel
dug-voor de

JoséMourinho,
van Special One
tot Mad One

Met een wapen zou hij een seriemoordenaar zijn. Met de gave van de taal
beledigt hij de hele wereld. Gelukkig is hij voetbaltrainer en heeft hij
maar een beetje van al het voorgaande. Aangename kennismaking met
José Mourinho, ‘vijand van het voetbal’.
HANS VANDEWEGHE

F
ranzBeckenbauer in 2011: “Hij is
lomp enheeft geen opvoeding.”
Collega Luciano Spalletti in 2010:
“Hij is koud als eenmoordenaar.”
CristianoRonaldo in 2007: “Hij kan
niet ommet zijn eigen falen.Hij is
nooit fout.” Inter-managerMassimo
Allegri in 2010: “Hijwas hier twee
jaar enheeft iedereen beledigd.”
Catania-directeur Pietro LoMonaco
in 2008: “Hij is zo’n type vanwie je de
tandenwilt uitslaan.Met een stok.”
JaimePacheco, in denbeginne in
Portugal: “Hij is ziek en achterlijk.”
UEFA-scheidsrechtersbaasVolker
Roth in 2005: “People likeMourinho
are the enemy of football.”
Die laatste, VolkerRoth,was een

opperbobo en toch kwamhij ermee
weg.De reden van zijn boosheid?Na
een verlorenwedstrijd tegen FC
Barcelona in 2005 beschuldigde

Mourinho scheidsrechterAnders
Frisk ervandat hij in de rust bezoek
had ontvangen vanBarça-trainer
FrankRijkaard. Gevolg: Frisk kreeg
doodsbedreigingen, kreeg politiebe-
scherming voor zijn kinderen en
heeft geenwedstrijdmeer gefloten.
Mourinhowerdmet rust gelaten en
zijn psychopathie bleef onbehan-
deld. Tien jaar duurt zijn terreur nu
al.
Wat is tegenwoordig het laatste

nieuws rond JoséMourinho?Dat hij
eerder dezeweek een tiener door
elkaar schudde toen die een selfie
wilde nemen van zichzelfmet de
achterop voorbijlopendeChelsea-
manager.Waaropdie tiener dat film-
pje natuurlijk postte. Dat hij Eden
Hazard een fenomenale speler heeft
genoemd, nadat hij hemenkele
dagen eerder publiekelijk had

geschoffeerd als te lui en tactisch
niet gedisciplineerd. Kan gebeuren
endaar hoevenweons als Belgen
niet zo druk over temaken.

Anti-campagne
Watwas er nog aan de hand? O ja,
hoewel hij had beloofd vrede te
sluitenmet ArsèneWenger van
Arsenal, die hij ooit een voyeur
noemde, haalde hij eind vorige
maand toch nog eens uit: “Er is er
maar één die nooit onder druk staat
vanmoetenwinnen. Het is dezelfde
die over de scheidsrechtersmag
zeggenwat hij wil, maar nooit
wordt berispt. Hij wint niks, houdt
zijn baan en is de koning.”
Wenger repliceerde met: “Als

dommemensen toevallig succesheb-
ben, worden ze nog dommer.”
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Mourinho’s eruptie kwamna een
vandemeest grove scheidsrechter-
lijke dwalingen vande laatste jaren,
waarbij een speler vanArsenal ver-
keerdelijk rood kreeg (wat achteraf
werd ingetrokken) en een andere
speler (DiegoCosta, die zou scoren)
achteraf driewedstrijden schorsing
kreeg. “DiegoCosta speelt het spel
zoals hetmoetworden gespeeld. Ze
zijn tegen ons”, concludeerde
Mourinho. “Er is een anti-Chelsea-
campagne.”Dehelewereld,min de
Chelsea-fans en eendeel van de
pers, viel over hemheen.
Niet dat hij het zich zou aantrek-

ken,want van andere coaches ver-
geet hij toch denaam (Manuel
Pellegrini vanManCity is bij hem
altijd Pellegrino, vanhetwater),
maar ze zoudenHein
Vanhaezebrouckmoeten vertalen in
het Portugees.
Hoe die een paarExtraTimes

geledenbrandhoutmaakte van
Mourinho: “Een rampvoor het voet-
bal. Zijn overwinning van Inter
Milaan tegenBarcelona (2010)was
de vernietiging vanhet voetbal. Hij
heeft natuurlijk nognooit een slecht
seizoen gehad, omdat hij nog nooit
Moeskroen enBeverenheeft
getraind. Anders lag hij al drie keer
buiten.Mourinhoheeft het geluk
gehad omheel snel topclubs te kun-
nen trainen.”
Protest tegen zo’n aanval komt

meestal uit het journalistengild, dat
Mourinhobest kanpruimenomdat
hij tenminste een beetje kleur
brengt in de steeds grotere een-
heidsworst vanhet Europese top-
voetbal.
Dat die kleur vaak donkerrood is,

neigendnaar zwart, nemen ze er
maar bij. Kleurrijkwas hijmeteen
bij zijn aantreden in de Premier
League in de late lente van 2004, net
na zijn Europese triomfmet het
kleine FCPorto. “Wehebben top-
spelers en sorry, ik ben eenbeetje
arrogant,wehebben ook een top-
trainer. Ik benEuropees kampioen,
ik ben a special one.”Het hoge
woordwas er uit en elkeMourinho-
zinwerd daarna geslikt alswas het
kaviaar.The Sun schreef: “The ego
has landed.”

Stockholmsyndroom
DePortugeesheeft zijn rijk gebouwd
opresultatenenop idolatrie vande
pers, eenvakgroepdie collectief lijdt
aanhet stockholmsyndroom.Zij zijn

opzoeknaar controverse enhij
bedienthenopmaat. Zij schrijvenzijn
quotesopalshetAllernieuwste
Testament, onkritischen inblinde
bewondering.Wie, behalve eenvoet-
balcoach, geraaktwegmet een rede-
neringals: “Dit is de slechtsteperiode
uitmijn carrière,metde slechtste
resultatenuitmijn carrière,maar ik
beschouwhet als een fantastische
negatieve ervaring. Zekomtwel een
beetje laat, navijftien jaar.Ditwas
beter gebeurdna twee, drie jaar.Maar
ja…”
Dat resultaatmetFCPorto, die

ChampionsLeague-winst inmei
2004,wasdat zouitzonderlijk?Porto
wasgeenA-merk,maarookgeen
kleinploegje.Het leverde toenheel
wat internationals enPortugal
speelde indat jaarookdefinale van
hetEuropeeskampioenschap. Porto
eindigde indegroepsfase tweedena
RealMadrid. Indeachtstefinale scha-
keldePortoManchesterUniteduit
metuitgekookt voetbal.Hetwerd2-1
thuis,maardat leek langniet te vol-
staan, totCostinha inblessuretijdop
OldTraffordvannergensuit 1-1
scoorde. IndekwartfinalekreegFC
Portodezwakste vandeachtploegen
voordekiezenmetOlympiade
Lyonnais; idem indehalvefinale
tegenDeportivoLaCoruña.
Geenvanhet kwartetACMilan,

RealMadrid, Chelsea enArsenal
haaldedefinale.De tegenstanderop
26mei inGelsenkirchenwasAS
Monaco. Portowonverdienstelijkmet
3-0,maarde commentarenwaren
profetischvoordeMourinho-ploegen
vande toekomst:Monacovoetbalde
beter,maarPortowasdodelijk effi-
ciënt.
Tweeëntwintigprijzenheeft José

Mourinho inmiddels gewonnensinds
FCPorto.Daarvanacht landstitels in
vier verschillende landen, twee
ChampionsLeagues enéénEuropa
League.Bepaald indrukwekkenden
dathij als coachkwaliteitenheeft,

erkent zelfs devoyeurArsèneWenger.
Maar er zit verval opzijnpalmares.
Deeerste zeven seizoenenwonhij
metdrie clubs zeventienprijzen.
SindsRealMadridheeft hij nogmaar
vijf keer iets gewonnen,waaronder
twee titels envooral geen enkele
Europese prijs.

Darth Vader
Vandaaggeldt dePortugees als de
antichrist vanhet voetbal, eenpleitbe-
zorger vanhet spel in zijnmeest cyni-
scheversie endatmagverbazenvoor
iemanddie zijnopleidingkreegbij FC
Barcelona.Mourinhowasde Jedi in
trainingdiedoorhetdonkere is ver-
leid enzodeDarthVader vanhet
voetbalwerd.Deduivel heeft dedug-
out ingenomen, titeldeooit een
Catalaansekrant.
Onbekendwashij, ex-voetballer

vanhet zevendeknoopsgat, toenhij
eerst assistent/vertalerwerdbij
SportingLissabon, laterbij FCPorto
ennog laterbij FCBarcelonaonder
BobbyRobson, die zouwordenopge-
volgddoorLouis vanGaal. In2002
steldeFCPortohemaanalshoofd-
coachen in2004wonhij de
ChampionsLeague.Met reactie-
voetbal,metmindere spelers,maar
nooitmethetnegatieve voetbalwaar
hij sinds zijn verbanningnaar Inter
Milaanondanks eenverzameling
stervoetballers zijnhandelsmerkvan
maakt.
Het zondagskindMourinhosloeg

definitief de foutewegvanhet resul-
taatvoetbal innaeenafwijzingdoor
FCBarcelona. In2008kozendie voor
PepGuardiola als trainer enniet voor
JoséMourinho.TheSpecialOnewas
net ontslagenbij Chelsea, hoopte
thuis te komenbij Barça,maarhet
werdnowayJosé. De relmetFrisk en
Rijkaard lagnogvers inhet
Catalaansegeheugen.Hijmoest in
Italië aande slag enwondaar twee
titelsmet Inter, schakelde enpassant
hetBarcelonavanGuardiolauit door
eendrievoudigemuurop te trekken,
enwondeChampionsLeague,

waarophij naarRealMadrid trok.
PepGuardiola, ooit als spelerbij FC

Barcelonaergbevriendmetassistent
Mourinho,werd ineensdevijand.
Vanaf 2008zouzijn carrière inhet
teken staanvanhetbestrijdenvanFC
Barcelona, hunvoetbal enalledaar-
aanverbondennamen.Onder zijn
watchwerdendeclásico’s tussenReal
enBarçawareoorlogen. In2011werd
hetdieptepuntbereiktnaeenaanslag
vanMarceloopFábregas. Eenhand-
gemeenbrakuit enopYouTubekun
je zienhoeMourinhoachter eenklu-
wenvanspelersheel geniepig zijn col-
lega-coachTitoVillanovabesluipt en
zijn vinger indiensoog steekt.Vorig
jaarmoestGuardiola, nubij Bayern
München,het ontgelden: “Als je iets
graagdoet, danword jeniet kaal.
Guardiola is kaal omdathij niet van
voetbalhoudt.”
DekansdatMourinhoooit nogFC

Barcelona traint, is daardoorminder
dannihil geworden, ookal omdathij
tijdens zijnperiodebijRealMadrid
voor eens envooraltijdbalbezit en
offensieve creativiteit vervingdoor
efficiëntie.Wiedebalheeft,maakt
meerkansop fouten, zo staathet in
zijn geautoriseerdebiografie.Wiede
bal afgeeft, vermindert die kans. En
nog:het teamdathetminste fouten
maakt,wint. CristianoRonaldokotste
zijn landgenoot enzijn spelsysteem
ophet laatst uit.

Mind games
Volgens eenniet-geautoriseerdebio-
grafiewildeMourinhonaReal (2013)
maarwat graagSirAlexFerguson
opvolgen, enwashij zo verlekkerdop
dat vooruitzichtdathij inhuilenzou
zijnuitgebarsten toenhij hoordedat
zeDavidMoyes vanEvertonzouden
nemen.Nogmeernijd, nogmeer frus-
tratie, nogmeerovertuigdvanzijn
eigengrote gelijk, zit hij in zijn eigen
koppigebaanomdevoetbalplaneet.
ManUnitedwordtnuaangestuurd
doorLouis vanGaal, predikant van
hetbalbezit.Naelkegewonnenwed-
strijd tegeneen tegenstanderdie
graagdebal opeist endaarmeemooi
aanvallendwil voetballen, dist
Mourinhohetzelfde verhaaltje opaan
depers: “Wat zijndat tochvoorarme
zielendiedebalwillen,maargeen
goals kunnenmaken?”
Twee jaar is tot nog toe de houd-

baarheidsdatumvan José
Mourinho, die geroemdwordt als
motivatiecoach,minder als trainer
en ookniet als tacticus van “park the

De refs zijn de duistere
machten die hij altijd
bestrijdt, en als dat niet
meer lukt, gaat hij in
discussie met de pers.
Ultiem, in jaar drie,

pakt hij zijn spelers aan

Mourinho is een
straathond onder de
rashonden, maar wel
met de luidste kef en
de nijdigste knauw

bus” zoals hijzelf verdedigen
omschrijft. Het is een dunne lijn tus-
senmotivatie en emotie en als die
wordt overschreden, gaat het fout.
BijMourinhomeestal in het derde
jaar. “Na anderhalf jaar heeft hij zijn
spelers uitgewrongen,” stelde col-
lega-coachFabio Capello. José
Mourinho speelt de hele tijdmind
games,met zijn spelers,met de pers
enmet de scheidsrechters. Die laat-
sten zijn de duisteremachten die hij
altijd bestrijdt en als dat nietmeer
lukt, gaat hij in discussiemet de
pers. Ultiem,meestal in jaar drie,
pakt hij zijn spelers aan.
Dit is zijn derde jaar bij Chelsea,

dat na eendesastreus begin elfde
staatmet nanegenwedstrijden elf
punten, tienminder dan leider
Manchester City. Vandaag (17 uur)
moeten ze uit bijWestHam, dat het
verbazend goed doet en vierde staat.
Elkewedstrijdwordt hijmet een
vergrootglas gevolgd. José
Mourinho overspeelde begin dit sei-
zoen al zijn hand toenhij de vrou-
welijke dokter EvaCarneiro uit-
maakte voor hoerenjong,maar zette
noghoger in toenhij zijn sterspeler
EdenHazard vorigeweek publieke-
lijk schoffeerde. Dit isMourinho ten
voetenuit: een straathondonder de
rashonden,maarwelmet de luidste
kef en denijdigste knauw.

Slimme boekhouder
Volgens de beatwriters vande club
hebben spelers, volgers en publiek
het stilaan gehadmet deze zelf-
verklaarde nummer één.How the
Special One became theMadOne,
luidde een analyse. Na de 1-3-neder-
laag thuis tegen Southampton eer-
der dezemaand gavende vaste vol-
gers geen centmeer voor zijn
bestaan,maar nauren te hebben
gewachtmoesten ze onverrichter
zake vertrekken.Hallo?Grote baas
RomanAbramovitsjwas toch onge-
woon lang in het stadion gebleven?
Enwezende voortekenenniet op
een vertrek toen José zelf gedurende
welgeteld zevenminuten ennegen
secondenhad geantwoord op een
vraag van een journalist?
“Scheidsrechters hebben schrik om
iets in ons voordeel te fluiten,want
dan krijgen ze vragen vande pers.”
Er gebeurde niks en of er nunog iets
zal gebeuren, zal afhangen vande
wedstrijden vande komendeweken
en vanhet geduld vanAbramovitsj.
JoséMourinho zit juridischwel

gebeiteld. Demotivator is ook een
slimmeboekhouder. Op 7 augustus
vandit seizoen tekendehij bij voor
vier jaar, aan een jaarsalaris van 13,6
miljoen euro,
zonder pre-
mies. Als
Chelsea hem
zouwillen ont-
slaan,moeten
ze dat hele con-
tract uitbetalen.
In theorie,want
in de praktijk
wordt een
schikking
getroffen, al is
zo’n langlopend
contract altijd
eenmooie stok
achter de deur.
Als Abramovitsj voor de tweede

keer genoeg krijg van zijn Speciale,
zou hemdat 50miljoen euro kun-
nen kosten. Zakgeld,maar niet te
verantwoorden ten opzichte van de
Financial Fair Play van de UEFA en
daarom een hypotheek op de
manoeuvreerruimte van de club op
de transfermarkt.
Bovendien heeft Abramovitsj die

fout al eens gemaakt,meer in het
bijzonder op 19 september 2007,
toen hij hem een eerste keer ont-
sloeg. De start wasminder desas-
treus dan dit seizoen en
het spel was beduidend
beter,maar toen had de
1-1 thuis tegen het
Noorse Rosenborg hem
de das omgedaan.
Na diewedstrijd was

de rijke Rus naar de
kleedkamer getrokken
en had enkele spelers de
mantel uitgeveegd.
Tussen de kleedkamer
en de perszaal was het
tot eenwoordenwisse-
ling gekomen tussen de
trainer en zijn baas.
“Ontslamijmaar als je
niet tevreden bent”, had
Mourinho gezegd. En zo
geschiedde.
Na Southampton deed

Mourinho het weer. Hij
zei letterlijk: “Als deze
clubmij ontslaat, ont-
slaan ze de bestemana-
ger die hier ooit is
geweest. Het zou een fout
signaal zijn,want de trai-
ner heeft het danweer
gedaan.”
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JoséMário
dos Santos
Mourinho
Félix
geboren: 26/1/1963
in Setúbal, Portugal

2000-01
BENFICA

(verliet de club na
negen wedstrijden)

2001 - 2002
UNIÃO DE LEIRIA

2002-2003
FC PORTO
titel, beker

Europa League

2003-2004
FC PORTO

titel, Supercup
Champions League

2004-2005
CHELSEA FC

titel, League Cup

2005-2006
CHELSEA FC
titel, Supercup

2006-2007
CHELSEA FC

FA Cup, League Cup

2007-2008
ontslag in september
2007 en werkloos

2008-2009
INTER MILAAN
titel, Supercup

2009-2010
INTER MILAAN
titel, beker,

Champions League

2010-2011
REAL MADRID

beker

2011-2012
REAL MADRID

titel

2012-2013
REAL MADRID

Supercup

2013-2014
CHELSEA FC

-
2014-2015
CHELSEA FC

titel, League Cup

2015-2016
CHELSEA FC

CMourinho in een innige omhelzing
met Porto-spits Derlei. De Portugese
titel is binnen. © BELGAIMAGE

C Treble-feestje: na titel en beker kaapt Mourinho ook de
Champions League weg met Inter Milaan. © AFP


