
Als Feyenoord dit jubile-
umjaar zijn aanhang zou 
vragen: “Wie was onze 
beste trainer in de afgelopen 
honderd jaar?”, zou Ernst 
Happel vrijwel zeker met 
grote voorsprong als win-
naar uit de bus komen. De 
Oostenrijker is de enige die 
met Feyenoord de Europa 
Cup en de wereldbeker heeft 
gewonnen. Dat zal niemand 
hem waarschijnlijk ooit 
meer nadoen. 

Alleen van de zeventig- en tachtig-
plussers mogen op het eerste deel van 
deze stelling enige tegenwerpingen 
worden verwacht. Die zweren nog 
altijd bij Richard Dombi, die als enige 
met Feyenoord twee keer landskampi-
oen werd. Om precies te zijn in 1936 
en 1938.
In het boek ‘Geen woorden maar 
daden’ van wijlen Phida Wolff, dat in 
1971 werd uitgegeven, wordt de poëti-
sche administrateur van de stadionclub 
lyrisch als hij het over de voetbalcoach 
en de mens Dombi heeft.
“Hij is de grootste trainer geweest, die 
ooit in Nederland woonachtig was”,
schreef Phida. “Als iemand verdwe-
nen is, plegen zijn capaciteiten wel 
eens overtrokken te worden, maar ik 
durf te beweren dat hij een door de 
hemel gezonden coach was. Hij bracht 
Feyenoord in technisch en tactisch 
opzicht naar de hoogste klasse van de 
voetbalhogeschool. Hij zou zelfs in 
staat zijn geweest een kikker de begin-
selen van het voetbalspel deelachtig te 
doen worden...”

Lofrede
Als ik een paar oudgedienden met deze 
hoogdravende woorden confronteer 
en vraag of deze lofrede niet een tik-
keltje overdreven is, aarzelen ze even, 
maar dan vallen ze de legendarische 
chroniqueur onmiddellijk bij. De thans 
87-jarige Jan Bens, die een aantal 
jaren onder Dombi bij Feyenoord en 
het Dordtse EBOH speelde, raakt nog 
steeds in vervoering als we over zijn 
leermeester beginnen. “Ik heb altijd 
met Dombi gedweept”, zegt hij en dan 

steeds. Hij was onvergelijkbaar en van 
alle markten thuis. Hij had op iedereen 
een geweldig overwicht. Niemand 
durfde hem tegen te spreken. Hij was 
ook in alle opzichten een gentleman. 
Happel had iets eigenzinnigs. Dombi 
was een erudiet mens. We waren gek 
op elkaar. Ik was zijn oogappeltje en 
mijn bewondering voor hem was zo 
groot dat ik mijn zoon Richard naar 
hem heb vernoemd.”
Fred Blankemeijer, de onverwoestbare 
senior-manager van Feyenoord, die 
ook een paar keer onder Dombi in 
het eerste elftal speelde, spreekt op 
dezelfde manier over ‘Little’. Lange 
Fred weet beter dan wie ook dat een 
vergelijking tussen Dombi en Happel 
volledig mank gaat. Daarvoor is er de 
afgelopen zestig jaar in de voetbal-

lerij te veel veranderd. Zo kan hij zich 
niet herinneren de Oostenrijker ooit 
in trainingspak op het veld te hebben 
zien staan. Keurig in het pak gestoken 
en keurig gekamd gaf hij vanaf de 
zijlijn zijn aanwijzingen. Als hij in de 

We lopen vanavond dertig keer rond 
de Kuip, werd die opdracht zonder 
morren uitgevoerd. Niemand durfde te 
protesteren. In dit verband moet men 
bedenken dat de amateurs toen bijna 
alleen ’s avonds trainden en de clubs 
nog geen lichtinstallaties e.d. hadden. 

Wonderdokter
Het is bijna niet te geloven, maar 
Dombi werkte in de vooroorlogse 
jaren bij Feyenoord helemaal alleen; 
zonder assistent-trainer, masseur, 
verzorger of een dokter.
Door zijn medische kennis kreeg hij 
de bijnaam ‘wonderdokter’. Gebles-
seerde spelers stoomde hij in no-time 
op wonderbaarlijke wijze klaar voor 
belangrijke wedstrijden. Beroemd 

gloeiend hete verbanden die om knie 
of enkel werden gewikkeld en pas kort 
voor de wedstrijd mochten worden 
verwijderd. De spelers liepen zijn deur 
plat. “Zelfs Abe Lenstra kwam er voor 
uit Friesland”, weet Jan Bens nog. 
De op 28 februari 1888 in Wenen ge-

boren Oostenrijker heette eigenlijk Ri-
chard Kohn. In zijn Hongaarse periode 
kreeg hij de bijnaam ‘Little Dombi’. 
Little vanwege zijn kleine gestalte en 

van het Hongaarse woord ‘Domb’, dat 
Hoogheid of Eminentie betekent. De 
betekenis en uitzonderlijke kwaliteiten 
van de ‘Kleine Eminentie’ werden dus 
al heel snel erkend en geroemd.

De beste?
In de Duitse pers wordt er nog altijd 
aan herinnerd dat Dombi het nu zo 
superieure FC Bayern in 1932 voor 
het eerst aan de landstitel hielp. Karel 
Lotsy adviseerde Feyenoord destijds 
hem naar Rotterdam te halen. Hier 
trouwde hij met een zus van midden-
voor Wim Groenendijk.
Dombi woonde in tuindorp Vreewijk 
aan de Leede. Daar was ik een keer 
met mijn collega Piet Heijster op 
bezoek, omdat Cor van der Gijp toen 
volgens mij met een gammele knie bij 
hem onder behandeling was. In de tijd 
dat Dombi het Dordtse EBOH trainde, 
moet ik een of twee keer met Excelsior 
tegen die club gespeeld hebben, maar 
daar herinner ik me niets meer van. 
Trainers stonden toen veel minder in 
de publiciteit dan tegenwoordig. 
Feyenoord heeft in de afgelopen hon-
derd jaar, als ik me niet verteld heb, 46

trainers gehad. Enkelen van hen 
hebben de club twee keer gediend. 
Dombi zelfs drie keer. Velen van hen 
zijn allang vergeten. Dombi en Happel 
echter zullen altijd in de geschiedboe-
ken blijven voortleven. Wie de beste 
was ...?
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