PREMIUM
Frans van Seumeren: ,,Er komt nog een nieuwe speler.” © anp

FC Utrechtbaas Van Seumeren was
‘ontzettend bang’ voor agressieve
supporters in Bosnie
Eigenaar Frans van Seumeren noemt de uitschakeling van zijn club FC Utrecht
een ‘e-no-re-me’ domper. Net terug uit Mostar stelt hij de grote teleurstelling
van supporters goed te kunnen begrijpen. Bovendien is de Harmelenaar blij dat
de situatie in en rond het stadion in Bosnië niet uit de hand is gelopen. ,,Ik was
ontzettend bang.”
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Tenminste één Utrecht-supporter raakte rond de Europese uit-wedstrijd gewond. Hij
liep een hoofdwond op bij een aanval met een ploertendoder. ,,Het was een enorm
fanatieke toestand, ze zijn daar zó gigafanatiek, het was tegen het agressieve aan”,
zag Van Seumeren met eigen ogen. Vooral rond de 0-1 van zijn club merkte hij dat
de bejegening op de warme plek in het stadion fel was, inclusief uitdagingen en
agressief kijkende supporters van de tegenstander. ,,Ik was daar ontzettend bang
voor.”

,,Het was een hele uitdaging en niet zo gezellig geworden als we gewonnen
hadden”, denkt Van Seumeren. ,,Gelukkig is het uiteindelijk meegevallen.” Volgens
aanwezigen in het stadion raakte nog tenminste een andere Utrecht-supporter
gewond, na een messteek in zijn arm.

Teleurstelling
Vooral de teleurstelling overheerst bij Van Seumeren, 24 uur na de wedstrijd.
,,Verschrikkelijk jammer. Schijnbaar rust er een vloek op Utrecht en Europees
voetbal. Juist onze creatieve spelers lieten het afweten, het ging allemaal veel te
traag, we wisten er moeilijk doorheen te komen. Terwijl we juist zo'n goede selectie
en een goede trainer hebben.”
En wat nu? ,,Nu moeten we de mouwen opstropen en de kop omhoog doen. We
houden de moed erin. Zondag wacht Den Haag, met een spits die juist tegen ons wil
laten zien dat hij goed kan voetballen (Michiel Kramer, red.). Of we derde worden?
Dat vind ik lichtelijk overdreven. We gaan weer voor Europees voetbal. Met Willem
Janssen erbij ja, die mag niet weg. Ik verwacht dat er nog wel een of twee andere
spelers vertrekken en dat er ook nog wel een speler komt. Wie? Dat kan ik nog niet
zeggen.”

Adam Maher van FC Utrecht in actie tegen Zrinjski, met Miljan Govedarica op de rug
gezien, die scoorde in de heenwedstrijd in Utrecht. © EPA

