Waar FC Utrecht ook speelt,
supporter Tommy is erbij
VIDEO
FC Utrecht kan zich hoogstwaarschijnlijk opmaken voor een tweeluik met HKS
Zrinjski Mostar. Supporter Tommy van Gestel (29) is er hoe dan ook bij.
„Natuurlijk, ik ga naar alle thuis- en uitduels, dus ook in Europa.”
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Stockholm, Tirana, Zürich (Luzern), Glasgow, Napels, Boekarest, Liverpool, Valletta,
Poznan, Sint-Petersburg. En daar komt binnen afzienbare tijd waarschijnlijk Mostar
bij. Het lijstje van steden die Van Gestel bezocht is groeiende. Elke trip kost hem
tussen de 500 en 1000 euro, maar hij heeft het er graag voor over. „FC Utrecht is
mijn club, mijn hobby. Het kost veel geld, maar we spelen niet elk jaar in Europa, dat
scheelt dan weer. Het mooie is dat je in landen komt waar je normaal niet naar op
vakantie zou gaan. Albanië bijvoorbeeld, het armste land van Europa. Daar lagen
kinderen van 5, 6 jaar oud op straat te roken en te bedelen. Dat is wel een ervaring
om mee te maken.”

Supporter Tommy van Gestel (29) is er hoe dan ook bij. © Jeroen de Groot

Als Utrecht loot, speurt Van Gestel meteen internet af op zoek naar de goedkoopste
reisoptie. Deze keer heeft hij het tripje naar Bosnië zelfs geboekt zonder
annuleringsverzekering. „Zrinjski won uit met 0-3 van onze Macedonische vrienden
(Akademija Pandev, red.), de kans dat het alsnog misgaat, is bijna nul procent. Voor
de zekerheid heb ik ook 20 euro gewed op Pandev. Winnen zij alsnog, dan krijg ik
vierhonderd keer mijn inzet en heb ik mijn reis naar Mostar er alweer uit.”
Van Gestel is erbij mocht Utrecht op donderdag 1 augustus uitspelen, in Mostar. „We
vliegen van Schiphol naar Split in Kroatië. Vanaf daar is het 2,5 uur met de bus.
Mostar heeft een kleine luchthaven, je kunt er maar tweemaal in de week heen.
Vanaf Stuttgart ook nog eens. We zouden dan op zaterdagavond pas terug kunnen,
terwijl we zondags al ADO-uit op het programma hebben als de eredivisie start. Dat
wordt wat krap allemaal.”

In bil gestoken
Gevraagd naar zijn mooiste trip komt hij zeker niet op Differdange-uit. „Nee, die
uitslag heb ik een plekje gegeven. We verloren met 2-1 daar in Luxemburg. Thuis
drie keer Jacob Mulenga, we kwamen met 3-1 voor. En het dan alsnog verknallen.
Ongelooflijk. Schandalig. Omar Er Rafik schoot ons Europa uit, die spits zal ik nooit
vergeten. Maar de trip was sowieso minder, je rijdt heen en weer. Dat is toch anders
dan dat je een paar dagen op pad bent.”
Liverpool dan? „Mooie trip. Maar we waren wel al uitgeschakeld. Zij speelden met
een C-elftal. Als ik moet kiezen was Napels tof. Tegen Cavani die nu bij Paris SaintGermain speelt. Maar dat was ook een gekke stad. Sommige Utrecht-fans werden
voor de wedstrijd in hun bil gestoken. Naar de dokter? Nee, wat alcohol erop en
doorgaan alsof er niets aan de hand was. Want ze wilden de wedstrijd in Stadio San
Paolo niet missen natuurlijk. Albanië was een mooie trip ook. Boekarest idem.”

Barcelona
Als hij zijn voorkeur uit mag spreken voor dé favoriete loting ooit, weet hij het
wel. „Iedere trip heeft wel wat. Maar Barcelona is mijn andere favoriete club. Die kom
je helaas niet in de Europa League tegen. De volgende ronde kunnen we AS Roma
treffen, of Espanyol, dat zijn natuurlijk mooie tegenstanders. Qua steden is het ook
prima. En ze zijn, ook belangrijk, makkelijk bereikbaar.”
Eerst waarschijnlijk maar eens de horde Zrinjski Mostar nemen voor John van den
Brom en zijn manschappen. Van Gestel is een allesweter op voetbalgebied, maar
deze opponent inschatten vindt hij moeilijk. „Dit kon weleens een lastig ploegje zijn
om te verslaan. Onze ploeg is ook niet ingespeeld natuurlijk. Ik ben blij dat we eerst
thuis spelen. Dan met een nulletje of twee, drie winnen zou genoeg moeten zijn.
Kunnen we daar lekker de boel potdicht gooien en gokken op een countertje.” Hoe
het ook loopt, zegt hij, een mooi tripje wordt het toch wel.

