FC Utrecht-fans op Zoudenbalch:
‘Waar blijft Dickie nou?’
VIDEO
Waar blijft Dickie nou? Dat was de meest gehoorde opmerking vanmorgen op
trainingscomplex Zoudenbalch van FC Utrecht. Maar Dick Advocaat zou zich
vandaag nog niet op het trainingsveld laten zien. De nieuwe hoofdtrainer werd
een paar honderd meter verderop, in stadion Galgenwaard, gepresenteerd aan
de pers. De fans moeten nog een dag geduld hebben om Dickie aan het werk te
zien.
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Dick Advocaat tijdens de persconferentie. © EPA
Een dag na de dramatische nederlaag van FC Utrecht tegen FC Emmen druppelen
FC Utrecht-supporters langzaam binnen op trainingscomplex Zoudenbalch, om een
glimp op de te vangen van de uitlooptraining van de club, maar vooral om Dick
Advocaat zijn opwachting te zien maken.

Arend Jansen is een van de supporters die, met zijn hand voor zijn voorhoofd tegen
de najaarszon, over de trainingsvelden speurt op zoek naar een glimp van Advocaat.
,,Dickie is er niet’’, merkt hij dan op. ,,Het gaat niet goed met de club’’, vervolgt
Jansen, die jaren steward is geweest in het stadion. ,,Er is te veel onrust de laatste
tijd. Trainers die maar gaan en komen. Spelers die Jean-Paul de Jong in de steek
laten. Hopelijk kan Advocaat voor rust zorgen. Ik heb hem nog wel als speler bezig
gezien in de Galgenwaard. Als hij als trainer net zo bevlogen is, dan komt het wel
goed.’’ Als opvolger voor Advocaat ziet Jansen het liefst Henk Fräser of Stijn Vreven
komen. ,,Die hebben de echte FC Utrecht-mentaliteit.’’

Nooit rustig
Marco Nesselen, al ruim veertig jaar supporter, is ontevreden. ,,We moeten maar
afwachten of Advocaat de boel weer aan de praat krijgt. Bij Sparta lukte het hem niet,
al had hij natuurlijk daar wel minder spelersmateriaal. Advocaat is een grote naam,
maar al lang geen garantie meer voor succes.’’

‘Komt Dickie nou nog?’ Supporters van FC Utrecht wachten op Advocaat, maar die
verschijnt nog niet op het trainingsveld. © Foto AD
Dat het onrustig is bij FC Utrecht, verwondert Nesselen niet. ,,Bij FC Utrecht is het,
zolang als ik supporter ben, nog nooit rustig geweest. Ten Hag haalde het optimale
uit de selectie, maar FC Utrecht is al helemaal van koers veranderd. Zonde, want
met deze selectie hoor je natuurlijk mee te spelen om plek vier en dat wordt lastig als
je al tegen clubs als Emmen en VVV punten laat liggen.’’ Een opvolger voor
tussenpaus Advocaat heeft Nesselen wel paraat. ,,Peter Bosz zou mooi zijn, maar
die doet het niet, verwacht ik. Daarom moeten ze vol gaan voor John van den Brom.’’

We moeten maar afwachten of Advocaat de boel
weer aan de praat krijgt
Marco Nesselen, supporter

Terwijl meer supporters hun onvrede komen spuien over de nederlaag tegen
Emmen, blijft het op het trainingsveld angstvallig stil. Alleen de geblesseerde spelers,
zoals Rico Strieder, doen wat loop- en rekoefeningen. De rest blijft in de kantine.
Supporters langs de kant van het trainingsveld, begrijpen er niets van. ,,Na zo’n
wanprestatie moet je ze drie uur over het veld jagen’’, roept supporter Adrie. Een van
de supporters weet te vertellen dat de selectie niet gaat trainen vandaag. Ze gaan
een oefenwedstrijd spelen. De spelersbus komt inderdaad al voorrijden om de
selectie naar Alkmaar te brengen, waar de FC een ‘geheime oefenwedstrijd’ speelt
tegen AZ.
De meeste supporters druipen af. ,,Ik denk niet meer dat Dickie komt’’, merkt Gerard
Klein op. ,,Ik ben er niet gerust op. Maar laten we het eerst effe aanzien. We moeten
hem natuurlijk wel een kans geven.’’

