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Vanavond gaat het eindelijk
beginnen! FC Utrecht in play-offs
tegen sc Heerenveen
PLAY-OFFS
Het gaat beginnen. Na weken van relatief onbeduidende competitiewedstrijden
is het nu tijd voor in elk geval twee - en hopelijk vier - finales die naar een
Europees avontuur kunnen leiden.
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FC Utrecht en play-offs voor Europees voetbal: dat gaat over het algemeen hand in
hand. Geen team plaatste zich (sinds de herinvoering ervan) vaker via play-offs voor
Europees voetbal dan Utrecht, liefst vier keer. In 2006/2007 voor de Intertoto Cup,
daarna in 2010, 2013 en 2017 voor de (voorrondes van de) Europa League.
Het leverde prachtige avonturen op zoals het tweeluik met Zenit vorig jaar, maar de
club kende ook diepe dalen met de uitschakeling tegen het Luxemburgse
niemendalletje Differdange.
Vorig jaar, op 28 mei, draaiden de Utrechtse horeca-ondernemers op een dag hun
gemiddelde jaaromzet toen FC Utrecht zich uit schier kansloze positie toch tot
winnaar van de play-offs wist te kronen. Een ruime verliespartij bij AZ (3-0) werd in
de Galgenwaard ongedaan maakt, waarna de ploeg het koelst was in de
strafschoppenserie. Met een uitzinnige selectie, fans op het veld én een rits
Europese tickets tot gevolg.

Beelden
Of Ramon Leeuwin die beelden nog eens heeft teruggezien, zo in aanloop naar de
finales die nu op het programma staan? „Ha, nee, nog niet echt. Dat is geen gek
idee, trouwens, om dat nog even te doen. Die dag staat op mijn netvlies. De halve
finales tegen Heerenveen waren al top; we speelden fantastisch en ik pikte nog mijn
doelpunt mee. En die finales, de return dan, waren zo mogelijk nog mooier. Nee, dat
ben ik niet vergeten. Daar heb ik eigenlijk geen foto's voor nodig.”
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Voordat het weer over Utrechtse volksfeesten gaat, moet er nog een hoop gebeuren.
Vanavond wacht de uitwedstrijd bij Heerenveen; zaterdag is de return. En dan moet
er in de finales van de play-offs nog worden afgerekend met ADO Den Haag of
Vitesse. FC Utrecht gaat voor het derde jaar op rij de play-offs in als
hoogstgeklasseerde in de eredivisie (vijfde) en dus wordt de club al snel de
favorietenrol in de schoenen geschoven.
„Dat vind ik niet gek. Is ook niet erg”, vindt Leeuwin, die na zijn liesblessure weer fit is
voor 90 minuten tegen Heerenveen. Die verwacht hij ook te krijgen nu aanvoerder
Willem Janssen niet mee mag doen door een schorsing die hij in de vorige editie van
de play-offs opliep. Leeuwin vervolgt: „Het is cliché, maar iedereen begint op nul. Er
komt meer druk bij kijken. Je leeft er de laatste weken erg naartoe, zeker omdat de
competitie al was gespeeld. Nu gaan de finales echt beginnen en dat neemt een
beetje extra's met zich mee.”
En let op, als Leeuwin morgen mee naar voren gaat bij een hoekschop. Hij scoorde
al twee keer eerder in de play-offs (vorig jaar tegen Heerenveen, ook eens namens
ADO Den Haag) en is daarmee topscorer in de play-offs van alle spelers uit de
huidige selectie. Voor hem kan het seizoenstoetje niet snel genoeg beginnen. „Het
heet niet voor niets de halve finale en straks eventueel de finale. Heel het seizoen
ben je ermee bezig om je hiervoor te plaatsen. Dit zijn de mooiste wedstrijden, je
moet presteren want anders lig je eruit. Ja, dit is top.”
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20.45 uur: sc Heerenveen - FC Utrecht
• Heerenveen had op basis van het verleden beter een andere tegenstander kunnen
treffen. De Friezen wachten al acht wedstrijden op een zege op Utrecht. In de playoffs stonden de clubs twee keer eerder tegenover elkaar, en ook toen trok de ploeg
uit de Domstad steeds aan het langste eind (4 zeges).
• FC Utrecht en de play-offs zijn nog net geen match made in heaven. Geen enkele andere
club kwalificeerde zich vaker (4 keer in 8 deelnames) dan de Utrechters via de play-offs voor
Europees voetbal. Voor trainer Jean-Paul de Jong gaat die vlag overigens niet op: hij heeft
als speler van de club vijf play-offduels achter zijn naam en won er geen.
• 'Mister play-off' speelt ook bij Utrecht. Willem Janssen speelde al 22 wedstrijden in de
afvalrace. Dat zijn er vier meer dan Sander Boschker, de al gestopte nummer twee in de lijst.
Janssen is vanavond wel geschorst.
• Heerenveen heeft als de nummer 8 uit de reguliere competitie bij de bookmakers het
minste kans om Europa in te gaan. Sinds de invoering van de play-offs in het seizoen
2005/2006 slaagde de laagst geklasseerde club er ook maar één keer in het minitoernooi te
winnen - dat was aartsrivaal FC Groningen in 2007.

