Aan alles is te merken dat de club zich op vertrouwd terrein begeeft met
alweer de vijfde finaleplaats sinds 2008-2009

De play-offs: het domein van Utrecht
2017
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De spelers van FC Utrecht vieren feest
na het behalen van de finale van de
play-offs. Pakt de club net als in 2010,
2013 en vorig jaar ook een ticket voor
Europa?
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Aan het begin van de eeuw pronkte
FC Utrecht nog met de bijnaam
'cupfighters', maar de tijden dat de
club de KNVB-beker met enige
regelmaat won, zijn voorbij. Nu
maken de Domstedelingen vooral
faam in de play-offs.
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FC Utrecht schakelde zaterdag
Heerenveen uit door met 2-1 te
winnen, wat na de nipte nederlaag
(4-3) in het hoge noorden genoeg
was voor een finaleplek in de playoffs om Europees voetbal. Het is
voor de club alweer de vijfde keer
dat die finale werd bereikt sinds de
nieuwe opzet van het systeem, die
in het seizoen 2008-2009 is
ingegaan. Alleen FC Groningen
komt qua finaleplaatsen nog
enigszins in de buurt: driemaal.
Zeker de afgelopen jaren heerst FC
Utrecht in de play-offs. Het is ook
alweer het derde seizoen op een rij
dat de Domstedelingen zich
plaatsen voor de finale. In 2016
ging die verloren tegen Heracles;
vorig jaar leek het tegen AZ
eveneens mis te gaan. Dankzij een
glorieuze comeback in de return 3-0 na een even zo grote nederlaag
in Alkmaar - kwalificeerde de ploeg
van toenmalig trainer Erik ten Hag
zich alsnog voor de Europese
voorrondes.
Die uitschakeling door Heracles is
overigens ook de enige keer dat
het misging in de finale. De andere
drie tweeluiken (2009-2010, 20122013 en vorig jaar) werden
winnend afgesloten, met even zo
pijnlijke (Differdange) als
schitterende (Zenit) Europese
avonturen als tastbare beloning.
Die cijfers stralen op de club af.
Aan alles merk je dat er vertrouwen
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is, dat de play-offs vertrouwd
terrein is voor Utrecht. Na de
nederlaag in de heenwedstrijd
tegen Heerenveen voelde FC
Utrecht zich moreel de winnaar,
met de wetenschap dat winnen in
de Galgenwaard maar weinig
teams is gegeven. ,,Ik had vanaf
het begin al een goed gevoel'',
aldus een vloeiend Nederlands
sprekende Rico Strieder, de man
die nooit scoort maar dat nu wél op
magnifieke wijze deed. De Duitser
is niet vies van een statistiek en
weet hoe sterk FC Utrecht is in
eigen huis. ,,We hebben in 31
thuiswedstrijden maar één keer
verloren, van PSV.''
Dat klopt. In de laatste 39
thuiswedstrijden gingen alleen PSV
(1-7) en Ajax (0-1) er met de volle
buit vandoor. Dat geeft de burger
moed, wetende dat morgen een
loodzware uitwedstrijd tegen een
ontketend Vitesse wacht. Boek
daar een goed resultaat (of houd
de schade beperkt) en dan kan er
zaterdag weer zo'n 'Europa
League-sfeertje' als afgelopen
weekend ontstaan.
Binnen de club wordt ook
gehamerd op het belang van de
steun van het publiek, dat zich
zaterdag volop liet gelden. Het
straalde af op het team, dat op
positieve manier geen schim was
van het elftal dat woensdag bij
vlagen zo zoekende was.
Maar nu wacht een sterk spelend
Vitesse, met een excellerende
Mason Mount op het middenveld.
,,Wij weten dat ze een goede ploeg
hebben'', aldus Strieder. ,,Ze
hebben goed voetballend
vermogen, maar ze vinden het
lastig om tegen ons te spelen. Daar
speelden we met 1-1 gelijk; thuis
wonnen we met 5-1. Dat betekent
niks. We beginnen nu weer op nul,
maar wij staan er óók goed voor.
Wij gaan óók met vertrouwen de
wedstrijd in.''
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Doelpunten 5
Mark van der Maarel zette FC
Utrecht zaterdag op 2-0 tegen
Heerenveen, zijn 5de doelpunt van
het seizoen (38ste duel, alle
competities). In de 8 voorgaande
seizoenen maakte Van der Maarel
in totaal 3 doelpunten (208 duels).
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