Gondolatok Rinus Michels-ről

A Holland és persze a spanyol sajtó e napokban tele van vele, ami érthető is. Az elolvasott Michels cikkek alapján írom e sorokat.
Amikor az Ajax edzője lett, játékosaink 2-3-szor egy héten edzettek; igazi amatőrök voltak. Bevezette a napi edzést, a komoly fegyelmet; taktikát, stratégiát tanított. Persze szerencséje is volt, mert Cruijff és a többi tehetség nélkül mindez nem lett volna elég. De Cruijff sem lett volna azzá ami lett, Michels nélkül, és ezt nem is győzi hangoztatni. Később a Barcelonát is bajnokságra vezette(vezették), ami ott politikai jelentőséggel is bírt.
Ő az egyetlen holland edző, aki mind holland klubcsapattal mind a holland válogatottal komoly sikereket ért el. A nem holland edzők közül Ernst Happel, a hollandok közül Guus Hiddink közelítették meg teljesítményét. 
Amikor néhány évvel ezelőtt a KNVB nevében Van Basten-nek átadta az edzői diplomát, azt (is) mondta neki, akármilyen jó edző is leszel, a sikerhez szerencsére is szükséged lesz. Neki is volt. A már említett Cruijff generáció is annak számít, de például 88-ban sem jutottunk volna tovább csoportunkból, Wim Kieft, az írek elleni lesgólja nélkül. A Van Basten generáció már nem tekinthető szerencsének, hanem a 74-es vonal folytatásának. A 92-es EB-n már elhagyta a szerencse, mint ahogy azóta is (a tavalyi EB-t leszámítva, ahol egyszerűen nem voltunk elég jók) minden EB-n és VB-n szövetségi kapitányainkat.
Nem teljesen érthető, miért is kellett most megoperálni. Néhány hete még azt mesélte barátainak, hogy orvosai szerint szíve elég erős ahhoz, hogy még legalább 3-4 évig gondtalanul élhessen. Az operáció, melyről azt mondták neki, hogy rutinszerű, és veszélytelen, állítólag ezt az pár évet könnyítette volna meg. Valamit nagyon elronthattak. Mindenesetre, szívpanaszoktól szenvedő olvasóimnak ajánlom, hogy ne Aalst-ban operáltassák meg magukat.
A legnagyobb kérdés vele kapcsolatban az, hogy mi is történt a 90-es VB előtt. A Van Basten, Gullit, Rijkaard és Koeman neveivel fémjelzett generáció ekkor volt a csúcsán. A KNVB tanácsadója volt. Miután a játékosok kérésére elküldte az akkori szövetségi kapitányt, Thijs Libregts-et, a játékosok a milánói 3-mal az élen, Cruijff-ot szerették volna. A KNVB, Michels tanácsára Beenhakker-t nevezte ki. A játékosok dühösek voltak, a hangulat megromlott, és, bár  három döntetlen is elég volt, hogy csoportunkból továbbjussunk, a második fordulóban, a későbbi világbajnok NSZK-tól (épp a San Siro-ban!)  2:1-re kikapott a csapat.
A Michels pártiak szerint Cruijff azzal, hogy feltételként megszabta, hogy a teljes technikai és orvosi személyzetet ki kell cserélni, lehetetlent kért, talán, hogy kibújhasson a felelőség alól.
A Cruijff pártiak szerint Michels félt, hogy Cruijff edzőként is fölé nő, és ezért nem teljesítette feltételeit. Szerintük egy világbajnoki címért, nem volt sok, amit Cruijff kért. Minden esetre nem bocsátják meg Michelsnek, hogy megakadályozta, hogy  a legnagyobb holland játékos szövetségi kapitány lehessen.
Később Michels kapcsolata Cruijff-fal és a 88-asokkal jóra fordult.

