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Zuid-Afrika, waar hij nog even uitkomt
voor Hellenic F.C. en Wynberg St
Johns.

Een niet zo glorieus einde voor een
voor de rest mooie carrière, dat klopt.
Maar wat doet die man dan in dit boek,
vraagt u zich waarschijnlijk nu af. Wel,
allereerst omdat we nu eenmaal niet
grossieren in landgenoten met straffe
verhalen, en die zijn er bij deze Pat Van
Den Hauwe zeker. Bijvoorbeeld, waar-
om deze man nooit voor de Rode Dui-
vels uitkwam. Dat zat zo: de mythische
Belgische bondscoach Guy Thys had
hem al vroeg in het “snuitje”, om de
man zelf te citeren. Een linkse flank
met Van Den Hauwe en een rechtse
met Erik Gerets? Dan is elke tegenstan-
der de sigaar!

Een telefoongesprek tussen Thys en
Van Den Hauwe beklonk bijna de deal.
“Toen hij zei dat Enzo Scifo de bepa-
lende speler was en ik antwoordde dat
ik nog nooit van hem had gehoord,
dacht ik dat Thys flauwgevallen was.
Zo lang bleef het stil aan de andere
kant.” Maar goed, de heren vonden el-
kaar. Psycho Pat zou voor zijn vader-
land – in de letterlijke betekenis van
het woord – uitkomen. Tot de Belgische
Staat er zich mee ging bemoeien. Van
Den Hauwe kreeg te horen dat hij,
mocht hij op de uitnodiging ingaan en
hij zich dus helemaal als Belg zou ou-

hij enkele dagen later na de eerste wed-
strijd die hij als toekomstige speler bij-
woont een frisdrankje bestelt, tikt
Everton-manager Kendall hem op de
schouder: “Ben je zeker dat je geen
champagne, cognac of een Cubaanse si-
gaar wil?”

Als Pat Van Den Hauwe enkele wed-
strijden ver in het seizoen bij een akke-
fietje met spelers van Queens Park
Rangers een tegenstander neerslaat en
vervolgens met rood van het veld ge-
stuurd wordt, galmt het minutenlang
Psycho, Psycho! door het stadion. Ze
houden van Van Den Hauwe. Hij is de
publiekslieveling nummer één.

Van Den Hauwes debuutjaar ein-
digt in een orgastische droom. Met
liefst dertien punten voorsprong op
de eerste achtervolger, Liverpool,
mag Everton zich tot kampioen van
Engeland kronen én verslaat het Ra-
pid Wien in de finale van wijlen de
Europese beker voor bekerwin-
naars.

Geslachtsziekte in Malta

In 1989 verruilt Psycho Pat de Toffees
voor Tottenham, waar hij vier jaar zal
blijven en in 1991 de FA Cup zal win-
nen. Daarna volgt nog een niet zo ge-
slaagde periode bij het Londense Mill-
wall, om zijn carrière af te sluiten in

pond tekengeld opstrijkt. Wanneer
Kendall vertrekt, bestelt Van Den Hau-
we nog een pousse-café bestaande uit
champagne, cognac en een dikke sigaar.
Het restaurantpersoneel moet de onbe-
houwen Van Den Hauwe later die
avond dronken in een taxi duwen. Als

Bijna niemand weet dat de beenhar-
de verdediger Pat Van Den Hauwe
(1960), die grote sier maakte bij Tot-
tenham en Everton, een Belg was.
Vergeleken met Van Den Hauwe is
Vinnie Jones een teddybeer, schreef
de Britse krant Daily Post over Pa-
trick Van Den Hauwe. En zelfs dat
was een understatement.

Vader is Vlaming, moeder Britse.
Het gezin verhuist naar Bermondsey,
een voorstadje van Londen nog voor
Patje naar de lagere school moet. Een
mooie schoolcarrière staat echter
niet hoog op zijn prioriteitenlijstje.
Hij leert Susan Cross kennen, die hij
later omdoopt tot Mrs Van Den Hau-
we Number One. Net voor hij afstu-
deert, wordt Van Den Hauwes talent
opgemerkt door het Zuid-Londense
Chelsea. Daar wordt hij als zeer belof-
tevolle belofte al snel weer wegge-
plukt door Birmingham City.

Op het einde van het seizoen 1983-
84 zakt Birmingham naar de Second
Division. Verlossing komt uit Liver-
pool, waar Van Den Hauwe tekent
voor FA Cup-winnaar Everton. Zijn
nieuwe manager, Howard Kendall,
ontmoet de nieuwkomer voor het
eerst in een restaurant. Daar ver-
neemt Pat dat hij het dubbele zal ver-
dienen van wat hij in Birmingham
kreeg en dat hij ook nog eens 25.000
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Psycho 
Patje
Van kopstoten tot karatetrap-
pen. Sommige voetballers zijn 
geen lieverdjes. Ook niet 
naast het veld. Daar durven ze 
weleens buiten de lijnen kleu-
ren met gokken, mishandelen 
en ontvoeringen. In ‘FC De Cri-
minelen’ bundelde schrijver 
Joost Houtman de beste ver-
halen van voetballers die tij-
dens of na hun carrière het 
juiste pad bijster raakten. 
Ooit gehoord van Pat Van Den 
Hauwe? Maak kennis met de 
hardste Belg die ooit in Enge-
land gespeeld heeft.

W In 1993 trouwde Van Den Hauwe met Mandy 
Smith, de ex van Stones-bassist Bill Wyman.

Van Den Hauwe vliegt erin: 
aanvallers keken maar beter 
uit als de onbehouwen Belg 
in de buurt was.

W In het blauw van Everton beleefde Van Den 
Hauwe zijn mooiste voetbaljaren.
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ten, zijn dienstplicht zou moeten ver-
vullen. In het leger word je pas man.
Maar had Pat dat niet al op de grasmat
bewezen? Hij bedankte vriendelijk voor
de spreekwoordelijke eer. De Guy Thys
van Engeland, Bobby Robson, kwam
daarna aankloppen. Het werd echter...
Wales. 

Als hij met The Dragons een interland
in Malta moet spelen, loopt Pat na de
uren een geslachts-
ziekte én bloedin-
fectie op na een
avontuurtje met
een Maltezertje.
Psycho Pat ligt een
maand in het zie-
kenhuis, kan am-
per op zijn enkel
staan en blijft meer
dan vier maanden
weg van het trai-
ningsveld. “Geluk-
kig kreeg ik van
Everton een ver-
pleegster toegewezen die mij met de
beste zorgen omringde.” En neem dat
maar letterlijk.

Patsy en haar ‘hell of a mother’

Van Den Hauwes autobiografie luis-
tert naar de geniale titel Psycho Pat Van
Den Hauwe: legend or madman? en

werd in de markt gezet als “not the usu-
al collection of career memories from an
ex-pro. It is probably the most explicit
book ever written by a former footbal-
ler”. Dat klopt, want naast het veld leef-
de Van Den Hauwe als een regelrechte
rock-’n-rollster. Dure auto’s, riante hui-
zen, seks en drugs. Véél seks en drugs.

Om het al helemaal af te maken,
trouwt hij ook nog eens met model

Mandy Smith, de ex van toenmalig Rol-
ling Stones-bassist Bill Wyman. Mandy
leert hij kennen in Londen. Samen met
zijn ploeggenoot bij Tottenham, Paul
Gascoigne, zet hij er graag de bloeme-
tjes buiten. Geen pub, nachtclub of bor-
deel dat ze niet kennen.

Het huwelijk met Susan Cross strandt.
Alcohol wordt zijn allerbeste en aller-
foutste vriend. Extra kilo’s verraden

een dure alcoholverslaving. De verde-
diger mist de ene training na de andere
en raakt nog maar moeilijk in de ploeg.
Maar dus wel in Mandy. “Had ik toen
moeten weten wat ik nu weet, dan was
ik uit het venster gesprongen nog voor
ik hallo had kunnen zeggen.” Pat gaat
samenwonen met zijn Mandy… en met
haar zus Nicola én “hell of a mother”
Patsy.

Het jetsetkoppel wordt opgejaagd
door de Engelse tabloids. Het is echter
één en al schone schijn. De seks spat
ervan af. Wel enkel op papier. “Het
was alsof je naar een driesterrenres-
taurant ging, een kaart met schitteren-
de gerechten voor je neus kreeg en dan
hoorde dat de keuken gesloten was.
Pas toen ik haar een ring van 45.000
pond cadeau gaf, kreeg ik mijn tweede
kans. Zes maanden loon voor een
wip...” Ook de huwelijksnacht, 19 juni
1993, en de daaropvolgende reis wor-
den een flop. Geen moment wijkt moe-
der Patsy van haar dochters zijde.
Wees daarmee getrouwd...

Ondertussen gaat Pats voetbalcarriè-
re down the drain. Millwall verlost
hem uit zijn lijden. In de eerste mi-
nuut van zijn eerste wedstrijd voor
The Lions trakteert hij een tegenstan-
der op een elleboogstoot. Meteen is hij
weer publiekslieveling nummer één.
Zijn huwelijk loopt echter op de klip-
pen. “In de drie jaar dat we elkaar ge-
kend hebben, zijn Mandy en ik slechts
vier keer met elkaar naar bed geweest,
waarvan dan nog twee keer nadat we
al beslist hadden om uit elkaar te
gaan.”

Het koppel scheidt in 1995. Van Den
Hauwe trekt weer in bij zijn ouders.
Hij deelt zijn kamer met zijn twee bes-
te vrienden: Guinness en cocaïne. Hij
stopt met voetballen en strijkt nog een
afscheidspremie op. Drinkgeld, als het
ware. Kapotgesnoven en dronken te-
kent hij uiteindelijk toch maar weer
een contract. In Zuid-Afrika. Zijn de-
monen krijgt hij echter niet onder be-
dwang. Bij een tripje naar het Ver-
enigd Koninkrijk dreigt hij compleet
paranoïde een van zijn beste vrienden,
Steven Penkridge, dood te schieten.

Schreeuwend wakker

Enter Carolyn de la Cruz, Mrs Van
Den Hauwe Number Three. Het is zij
die Van Den Hauwe uiteindelijk van
de drank en de drugs af zal helpen.
Voorgoed. Toch wordt hij nog min-
stens één keer per maand schreeu-
wend wakker. “In mijn nachtmerrie
schiet ik Steven met mijn .38 door het
hoofd. Ik héb mij in die situatie bevon-
den, met dat verschil dat ik de trekker
níét overgehaald heb. Een beslissing
die mijn en vooral zíjn leven gered
heeft. Elke morgen denk ik nog aan die
nacht en besef ik: Pat, je bent nog altijd
een vrij man, wapens en drugs leiden
alleen maar tot dood en wanhoop.”

De bekende Britse talkshowhost Mi-
chael Parkinson zei ooit: “Ik zal niet
beweren dat een goed voetballer een
maniakaal moordenaar moet zijn,
maar het helpt.” 

Een uitspraak die gelukkig niet op-
gaat voor Psycho Patje. 

Net niet.

INFO
‘FC De Criminelen’ 
(280 blz., 24,95 euro) 
verschijnt op zaterdag 
8 mei bij 
Uitgeverij Vrijdag.

Guy Thys wou van 
Van Den Hauwe een 
Rode Duivel maken, tot die 
hoorde dat hij dan in België 
zijn dienstplicht ging 
moeten doen. Hij koos 
dan maar voor… Wales

W Van Den Hauwe 
kwam ook dertien 
keer uit voor Wales.

Met een bonus 
van twee punten 
op de twee groot-
machten trekt 
Atlético deze na-
middag naar Ca-
talonië voor de 
topper tegen 
Barcelona. Een 
erg belangrijke 
match, want als 
Atlético wint, zet 
het Barça op vijf 
punten en telt 
het de Catalanen 
uit voor de titel. 
Bij een nederlaag 
lijkt Atlético dan 
weer zelf zijn ti-
telkansen te ver-
spelen, want dan 
kan niet enkel 
Barcelona, maar 
ook stadsgenoot 
Real over Atléti-
co springen.

 Ook met een 
gelijkspel zullen 
ze bij De Konink-
lijke overigens 
tevreden zijn, 
want als het dan 
zondag ook zelf 
zijn thuiswed-

strijd wint tegen 
Sevilla – dat ook 
nog niet volledig 
uitgeteld is in de 
titelstrijd –, dan 
komt het naast 
Atlético aan de 
leiding.

Druk bij Barça

Maar ook bij 
Barça is de druk 
groot. Zeker na-
dat het vorige 
week nog in ei-
gen huis onder-
uit ging tegen 
Granada en zo 
een unieke kans 
liet liggen om 
aan de leiding te 
komen. De Blau-
grana won dan 
wel de beker, 
maar na de 
vroegtijdige 
Champions Lea-
gue-uitschake-
ling kan er enkel 
bij een titel nog 
van een geslaagd 
seizoen gespro-
ken worden.  (tjm)

Carrasco en co. 
kunnen Barcelona 
definitief uittellen
Ook in Spanje nadert de titel-
strijd zijn ontknoping. Met At-
lético Madrid, Barcelona en 
Real Madrid staan de Grote 
Drie nog op een zakdoek, maar 
deze namiddag zijn we mis-
schien al wat wijzer. Leider At-
lético Madrid trekt dan naar 
Barcelona voor de topper van 
het weekend. Kunnen Carrasco 
en co. Barça definitief uittellen?
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Sommige 
Spaanse kranten 
melden dat Eden 
Hazard (30) Real 
Madrid mag ver-
laten. Zijn excu-
ses nadat hij na 
de uitschakeling 
van Real  in de 
Champions Lea-
gue toch nog kon 
lachen in een on-
deronsje met 
Chelsea-spelers, 
blijkt zo ook 
slecht gevallen te 
zijn in de club.

 “Dat gedrag 
past niet bij de 
club, waar een 
nederlaag een re-

gelrechte ramp 
is”, heet het. Het 
is geen officiële 
mededeling van 
de club, maar de 
kranten melden 
wel dat Hazard 
weg mag voor 
50 miljoen euro. 
Twee jaar geleden 
werd de aanvoer-
der van de Rode 
Duivels voor 
meer dan 100 mil-
joen overgeno-
men van Chelsea. 

Hij is daarmee 
de duurste speler 
uit de geschiede-
nis van Real Ma-
drid. (lvdw)

W Was het de grap te veel voor Hazard?

Spaanse pers: 
“Hazard mag weg 
voor 50 miljoen euro”


