PREMIUM
De Oude Brug in Mostar, eerder deze week tijdens de 453e editie van de traditionele
duikcompetitie in de stad. © REUTERS

FC Utrecht-supporter Erik (56) is
in Mostar: We maken er een mooi
uitje van
Na een autoreis van drie dagen is Utrechter Eric Jongerius (56) in Bosnië
aangekomen om zijn club te steunen. Samen met ruim 130 supporters ziet hij
morgen FC Utrecht in het stadion, in de strijd om een plek in de volgende
voorronde van de Europa League. ,,We hopen straks op Slovenië, dan kunnen
we hier blijven.”
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Napels, Warschau, Boekarest: Utrechter Eric Jongerius is afgelopen jaren op heel
wat plekken geweest tijdens Europese uitduels van zijn club. Bewust neemt hij altijd
ruim de tijd om de wedstrijden te bezoeken, zodat hij ook wat mee krijgt van het land
waar zijn favoriete team speelt.

Ondiep
Maandagmorgen vertrok hij al vanuit Ondiep, om morgen samen met tientallen
andere supporters in het Bosnische Mostar de wedstrijd tegen Zrinjski vanaf 19.00
uur te zien. ,,Na een nacht in Zuid-Duitsland en een nacht aan de Kroatische kust,
hoefden we vandaag nog maar 275 kilometer te rijden. Het had ook in twee dagen
gekund, of zelfs in een dag. De snelwegen waren perfect, we hoefden maar 35
kilometer over binnenwegen. Maar we maken er altijd graag een mooi uitje van.”

We hebben wel andere supporters meegemaakt.
In Boekarest bijvoorbeeld, daar liepen ze ons echt
op te zoeken
Erik Jongerius

Inmiddels heeft hij in Mostar de bekende oude brug van de stad al bekeken. En
vanavond stond hij ook al met een stuk of zeventig andere supporters langs de kant
bij de training. ,,Daar staken supporters van Mostar drie stukjes vuurwerk af, totdat
de politie arriveerde”, legt hij met Utrechts accent lachend uit. Nee, met zijn
ervaringen in andere buitenlandse steden is hij niet bang aangelegd. ,,We hebben
wel andere supporters meegemaakt. In Boekarest bijvoorbeeld, daar liepen ze ons
echt op te zoeken.”

Slovenië
Zoon Tim (17) en zijn maat Stijn van Arkel zijn dit keer ook mee op reis. ,,Hij neemt
langzamerhand het stokje van me over”, zegt de fanatieke supporter met trots over
zijn zoon. Maar voorlopig zijn de reizen nog gewoon met pa erbij, want die wil niets
missen van zijn club. Hij durft zelfs al vooruit te kijken naar een volgende wedstrijd en
dus winst op Mostar morgenavond. NK Domzale uit Slovenië ziet hij dan als de
ideale tegenstander. ,,Zij waren vorige week ook beter tegen Malmö. Het zou mooi
zijn als zij het worden, want dan kunnen we bij kennissen in Kroatië blijven tot
volgende week. Dat is in de buurt en scheelt ons weer een hele reis.”

