Buitenkant rechts

'Naar mijn idee heeft Vitesse weinig kans'
afloop. Ik ga voor 2-0."
Wat vind je van Vitesse?
,,Dat Mason Mount niet meedoet
morgen, scheelt een slok op een
borrel. En volgens mij heeft Bryan
Linssen ook nog last. Dat zijn
geweldige spelers, zoals ze meer
individueel goede spelers in de
voorhoede hebben. Maar ik vind
Vitesse ook wisselvallig. Ze gaan
gehavend naar Utrecht toe.''
PRO SHOTS

Wekelijks blikt iemand die een
band heeft met FC Utrecht vooruit
op het duel van dit weekeinde.
Vandaag Harald Wapenaar, die
jaren bij FC Utrecht keepte maar
ook het doel van tegenstander
Vitesse verdedigde.
Volg je de play-offs nog een
beetje?

Wie het ook wordt, hebben we
eigenlijk nog wat te zoeken in
Europese voorrondes?
,,De weg is lang, maar FC Utrecht
heeft laten zien dat het kan door op
een haar na de groepsfase te
halen. Het ligt er ook maar net aan
wie je loot.''
Tim Reedijk
Harald Wapenaar - ex-keeper

,,Zeker weten. Het blijft speciaal,
omdat ik bij FC Utrecht en Vitesse
jarenlang gekeept heb. Maar mijn
zoon van 18 is ontiegelijk fan van
FC Utrecht, hij stuurde me tijdens
de wedstrijd al allemaal appjes.
'Ongelofelijk, bizar dat we hier
verliezen', dat soort dingen. Dus
mijn sympathie ligt wel bij die club
nu."
Maar gaat FC Utrecht de finale
alsnog winnen?
,,Naar mijn idee heeft Vitesse
weinig kans. Ik vond het al vrij bizar
dat ze wonnen. Ik denk dat ze
eraan gaan in De Galgenwaard.
Vorig jaar won FC Utrecht ook met
3-0 nadat er eerst met 3-0 van AZ
werd verloren. Thuis zijn ze
gewoon heel sterk en ik denk dat
het stadion vol zal zitten. Ik heb ook
niet het idee dat ze daar in paniek
zijn. Ze balen van die nederlaag,
natuurlijk, maar volgens mij
geloven ze allemaal in een goede
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