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De vuurdoop van Advocaat: ‘Dickie
is zo Utregs als een Haagsch hopje’
Dick Advocaat gaat zondag in de Kuip op voor zijn debuut als
eindverantwoordelijke van FC Utrecht. Maar hoe Utrechts is De Kleine Generaal
eigenlijk?
Ard Schouten 22-09-18, 09:30

Dick Advocaat duelleert met Erwin Koeman, een van zijn voorgangers als trainer in
stadion Galgenwaard © Archief FC Utrecht
Hij hoeft er geen seconde over na te denken. De geschiedenis van Dick Advocaat in
stadion Galgenwaard? Die moet hij op zijn zeventigste nog gaan schrijven. Want
bespaar je de moeite. Wie het FC Utrecht Museum in Galgenwaard bezoekt, zal
hooguit een elftalfoto treffen waar hij op staat. ,,Dick is een oud-speler. Zoals er
zovelen zijn geweest,’’ zegt Remco Neu die decennia lang het museum bestierde.
,,Maar het is niet iemand over wie veel ‘Utregs’ te vertellen valt. Een compleet ander
verhaal dan Jean-Paul de Jong natuurlijk. Clubicoon, kaartenpakker. Daar is genoeg
over te vertellen.’
Dat Dick Advocaat op alle elftalfoto’s in het in 2010 verschenen jubileumboek ’40 jaar
FC Utrecht’ aan de zijkant staat, heeft volgens oud-teamgenoot Ton du Chatinier wel
een reden. We praten over de voetbaljaargangen '82/83 en '83/84 toen hij bij
Berchem Sport werd verlost en af gingen zwaaien als prof in de nieuwe
Galgenwaard. ,,Dickie zei zelf: zet mij maar aan de buitenkant. Mocht het allemaal
tegenvallen met me dan kunnen ze me er zo weer afsnijden.’’ Het FCU-fotoarchief
telt welgeteld vijf beeldherinneringen aan Advocaat in actie in het rood-wit van
Utrecht.

Humor
Haagse humor die mede bepaalde waarom de kleine Hagenees prima in de groep
lag bij Utrecht. ,,Haagse en Utrecht humor schuurt. Het is recht voor zijn raap,
uitdelen en incasseren als een kerel,’’ zegt 'Chat'. ,,Ik had destijds een volle bos haar
nog, dus gaf ik Dick een fles haargroeimiddel. Bij hem begonnen de haarlijn her en
der wat op te kruipen. Kon hij om lachen, hoewel hij later natuurlijk wel een
haartransplantaties heeft gedaan. Zat hem toch niet lekker dus. Maar ach,

voetbalhumor…daar moet je tegen kunnen.’’
34 wedstrijden speelde hij voor de FC. Nissan stond nog op de borst. Kousen
onderuit, en schreeuwen maar, was het beeld dat is blijven hangen. ,,Dickie is zo
'Utregs'' als een Haagsch hopje,’’ zegt een lid van het schaduwbestuur, een groep
pensionado’s die de trainingen dagelijks bezoekt. ,,Maar we mochten hem wel, goeie
vent. En als hij morgen wint van Feyenoord is hij van ons hoor, zo simpel gaat dat.’’
Tekst gaat door onder de foto.

Advocaat in de nieuwe Galgenwaaard, het jaar voor zijn komst speelde Utrecht in
een noodstadionnetje op de Veemarkt.© Archief FC Utrecht

Vijand

Dick was vroeger meer het type dat achter iedere
boom een vijand zag. Over zijn privé liet hij amper
iets los
Ton du Chatinier

Dat hij nooit ook maar een beetje ‘Utregs’ is geworden, snapt Du Chatinier wel. ,,Het
was geen item. Je moet - waar je ook gaat - nooit je afkomst verloochenen. Dick was
vroeger meer het type dat achter iedere boom een vijand zag. Over zijn privé liet hij

amper iets los.’’ De Advocaat van nu is milder, zegt hij. ,,Relaxter, maar dat zou ik
ook zijn met zoveel nullen op mijn bankrekening.’’
In zijn Utrecht-tijd, onder Han Berger en Barry Hughes, was hij Advocaat al meer
trainer dan speler zegt de oud-trainer die tegenwoordig leeft als God in Frankrijk. ,,Hij
liep al te schrijven, Dick keek mee met Han Berger en Barry Hughes, de trainers
destijds.’’
Op het veld was hij een pitbull, herinnert oud-speler Gert Kruys zich. ,,Hij was in zijn
nadagen, en werd er wel eens uitgelopen. Maar hij bleef fanatiek als in zijn jongste
jaren. We hadden veel goede Utrechtse jonkies. Als je hem dan met bravoure
passeerde en meters verderop met je voet op de bal op hem ging staan wachten om hem te jennen - dan wist je wat je te wachten stond. Dan joeg hij je de rest van
de training achterna, waar je ook ging. Verder was Dick een goede gast. Hij was
veel bezig met de jonge jongens. Hij kwam elke dag netjes uit Den Haag, woonde
hier niet. Met wie hij carpoolde? Dick reed alleen, hij had graag zelf de controle.’’

Praatpalen
In zijn bondscoachtijd woonde de nu 70-jarige Hagenaar een blauwe maandag langs
de Vecht in Maarssen, maar met de medebewoners van toen had hij nooit echt
contact, zegt Maurits Vendrig, die er toen vlakbij woonde. Als hij in of rond Utrecht
vertoefde was het meestal om zijn inmiddels overleden boezemvriend Arno van den
Heuvel te ontmoeten. Kockenees, en oud-teammanager van FC Utrecht. Ze waren
elkaars praatpalen om te overleven in de slangenkuil van de voetbalwereld.
Hans van Echtelt, de nestor van de Utrechtse voetbaljournalistiek, kent hen beide
goed. ,,Ze zullen veel over Utrecht gepraat hebben. Dat kan niet anders. Maar naar
buiten toe was Advocaat gereserveerd. Hij was een Hagenees, werd geaccepteerd
vanwege zijn tomeloze inzet. Zijn motoriek liet te wensen over, maar verbaal was hij
heel sterk. Op karakter bleef hij redelijk op de been. Een routinier met uitstraling
wilden ze toen, en nu ze hem als trainer hebben gehaald is het om dezelfde reden.
Die andere Haagse voetballer die in zijn nadagen kwam, Aad Mansveld, werd een
mislukking. Dat kon je van Dick niet zeggen. Ze hadden wel gemeen dat ze met
Haagse humor overeind bleven.’’
En nu zijn vuurproef als trainer wacht? Van Echtelt is razend benieuwd. ,,Het is de
voetballerij, waarin je het nooit weet, hij moet deze lastige spelersgroep temmen. Met
dat bijltje heeft hij eerder gehakt natuurlijk. Als goed katholiek weet ik uit ervaring dat
het benoemen van een interim-paus vaak een voltreffer is.’’

Fankaart van FC Utrecht. Met de handtekening van Advocaat. © Archief FC Utrecht

