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Frans van Seumeren,
hartstikke trots bij FC
Utrecht
Door MARCEL VAN DER KRAAN & JEROEN KAPTEIJNS

Vandaag, 06:00 in VOETBAL
UTRECHT - FC Utrecht presenteert maandag Dick Advocaat als trainer. De achtste coach in
bijna elf seizoenen onder het bewind van clubeigenaar Frans van Seumeren, die plotseling
kritiek krijgt op zijn beleid. Maar zijn de keuzes van de rijke ondernemer zo gek of heeft hij
FC Utrecht wel degelijk naar een hoger niveau getild?

Frans van Seumeren in het stadion van FC Utrecht
Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Roda JC kreeg een Rus als grote investeerder, die achter de tralies belandde en de
club is gedegradeerd. ADO Den Haag kreeg een Chinees als eigenaar, die de
Europa League in wilde. Vitesse heeft een miljardair, die in samenwerking met
Chelsea-eigenaar Roman Abramovich al meer dan 100 miljoen in de Arnhemse
club heeft gestopt en die nooit meer terugkrijgt.

En FC Utrecht heeft dus Frans van Seumeren, die van alle eigenaren in het
Nederlandse betaalde voetbal het dichtst bij zijn club staat, een paar wijze lessen
heeft geleerd en het voetbalbolwerk alleen maar stabieler heeft gemaakt. Drie
eindnoteringen in de top-5 in de laatste drie seizoenen vormen het bewijs.
Niet gek voor iemand die zijn club zoveel mogelijk midden in de samenleving van
de stad Utrecht wil houden en die volgens zijn eerste trainer (Van Hanegem: ’Die
duikboot denkt dat-ie verstand van voetbal heeft’) niks van het spel zou begrijpen.
Spotlights
Van Seumeren vraagt niet om de spotlights, gunt het podium aan zijn spelers, zijn
technisch directeuren of de trainers. Maar als hem wordt gevraagd om toch iets
over zijn keuzes op voetbaltechnisch gebied te zeggen, duikt hij niet weg.
„Je hebt een bepaalde cultuur als club en dan zoek je meestal mensen die de cultuur
kennen en daarmee vertrouwd zijn. Daarop hebben we al onze keuzes in het
verleden gebaseerd”, zegt de miljonair.
Hij noemt het laatste rijtje. Erik ten Hag als trainer, Jordy Zuidam als ’td’, JeanPaul de Jong die hij een kans wilde geven als coach en nu Dick Advocaat, allemaal
ex-speler van de club. „Dick heeft ook gewoon bij FC Utrecht gevoetbald en past
bij deze club.”
Weinig successen
Dat laatste is niet de hoofdreden waarom de ex-bondscoach na het weekeinde het
roer overneemt. In de rest van de technische staf zitten jongens als Ricky Kruys,
die nog niet zoveel ervaring hebben in het vak of weinig successen hebben gekend
als trainer (Marinus Dijkhuizen).
Daar komt bij dat de selectie van FC Utrecht op dit moment voor een groot deel
bestaat uit spelers met een goed stel hersens, die kritischer naar de hoofdtrainer
keken of hem dreigden te overvleugelen.
Daar zal bij Advocaat geen gelegenheid voor zijn. „Soms heb je een gifkikker
nodig als trainer. Wij hebben ook nog eens een heel internationale groep met
Zweden, Denen, Fransen en Duitsers. Dick heeft zich overal bewezen. Hij heeft in
Engeland, Rusland, allemachtig waar niet, gewerkt. Mensen kijken tegen hem op”,
zegt Van Seumeren.

Ja, Advocaat is een interim-coach. Een tussenoplossing, maar wel een oplossing die
de club de tijd geeft om voor de komende jaren weer een trainer aan te stellen van
het kaliber Erik ten Hag.
Afkoopsommen
Van Seumeren: „Dat vergeet iedereen, hè. We haalden Erik binnen en na twee jaar
wilden we dat verlengen om voor nog eens minimaal drie jaar hetzelfde gezicht
voor de groep te hebben. Die wilden we helemaal niet kwijt. Hij had nog een
driejarig contract en dan komt heel snel Ajax al op de deur kloppen. Ik zei tegen
Marc Overmars: ’Hier ben ik echt niet blij mee. Hij is een van mijn belangrijkste
pionnen’. Ik heb Erik met tegenzin laten gaan. Toen hij bij FC Utrecht tekende,
besprak hij zijn ambities en daarom waren er ook afkoopsommen in zijn contract
opgenomen. Maar je verwacht niet dat hij zo snel vertrekt.”
Hij kijkt niet naar anderen, maar heeft wel ontdekt dat de omloopsnelheid van een
trainer bij een profvoetbalclub niet te vergelijken is met een job in de maatschappij.
Van Seumeren heeft niet eens veel echte missers gehad. Jan Wouters haalde
Europees voetbal, Ton du Chatinier haalde Europees voetbal en de eigenaar is
ervan overtuigd dat hij binnen niet al te lange tijd weer in de top-5 eindigt. „Het is
onzin om te zeggen dat bijna alle trainers hier mislukt zijn.”
Financiële offers
Van Seumeren blijft trots op alles wat hij met FC Utrecht heeft bereikt. Over de
tegenvallers, de financiële offers die hij heeft moeten laten, klaagt hij niet. Hij is
tegen iedereen goudeerlijk en hoopt dat het wordt gewaardeerd. „Tuurlijk heb ik
bijgeleerd. Toen ik hier begon, zat ik net als veel zakenmensen die zich in het
voetbal storten in de waan van de dag. Ik dacht, ik ga een paar goede spelers halen,
betaal ze wat meer en dan gaan we stapsgewijs omhoog. Nou, zo werkt het dus
niet. Een club runnen is een hartstikke moeilijke job. Maar we zijn nu financieel
gezond, we spelen constant in de subtop en alles bij elkaar vind ik dat we over de
afgelopen tien jaar hartstikke goede prestaties hebben geleverd.”

