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Marcel voegt Bunnikside-stoeltjes
toe aan FC Utrecht-collectie: ‘Teller
staat op 20.000 items’
De stoeltjes van de Bunnikside in het FC Utrecht-stadion maakten afgelopen
week plaats voor een nieuw stavak. De kuipjes konden tegen een kleine
betaling worden opgehaald door fans. En voor wie al 20.000 FC Utrecht-spullen
in zijn woning heeft staan, is dat natuurlijk scoren.
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,,Kijk, ze moeten hier komen in het hoekje’’, wijst de 53-jarige Marcel van Wolferen
trots. Hij houdt een wit en een rood stadionstoeltje in zijn handen. ,,Er zit nu nog een
soort beugeltje onder, maar daar kan ik ze mooi aan ophangen.’’
Wat lijkt op een uitgebreid FC Utrecht-museum, is ‘gewoon’ de zolderkamer van de,
van oorsprong Utrechtse, Van Wolferen. Het ziet er rood-wit van de sjaaltjes,
vlaggen, shirts, petjes, vaantjes en nu ook: stoeltjes. ,,De teller staat in totaal op
20.000 items. Alles wat met FC Utrecht te maken heeft, is voor mij belangrijk.’’

Stoeltjes
De fanatieke FC Utrecht-supporter was afgelopen week een van de eersten die zich
aanmeldde om een stoeltje van de Bunnikside te bemachtigen. Een deel van de
stoeltjes in het vak wordt verwijderd om een nieuw stavak te creëren, en fans waren
er dan ook als de kippen bij voor een zitkuipje. ,,Binnen twintig minuten was de
inschrijving vol’’, vertelt Van Wolferen. Hij koos afgelopen week als een van de
eersten twee stoeltjes uit.
De twee stoeltjes zijn slechts een greep uit de FC Utrecht-collectie van de Utrechtse
Van Wolferen, die inmiddels naar Waddinxveen is verhuisd. Hoe zijn collectie zó
enorm heeft kunnen worden? ,,Tsja, mijn familie is nogal van het verzamelen. Ik ga al
sinds m’n 13de naar wedstrijden. Je neemt eens een boekje mee, je krijgt een
sjaaltje, je koopt een shirtje. Er kwam steeds meer bij.’’
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Verzamelwoede
Van Wolferen houdt zijn verzameling keurig bij. ,,Ik heb een grote lijst met foto’s en
omschrijvingen van al mijn spullen. Ik heb nog nooit iets dubbel gekocht. Je moet
weten wat je hebt, vind ik’’, legt hij uit.
Of hij al zijn spullen prachtig vindt? ,,Zeker niet, er zit ook lelijk spul tussen hoor. Zo
heb ik een kaars en een soort porseleinen bakje die ik écht heel lelijk vind. Maar ach,
dat hoort erbij. Je haalt ergens een shirtje op en dan zegt iemand: hé, ik heb nog wel
wat voor je liggen.”
Zo’n fanatieke supporter als hij vroeger was, is Van Wolferen nu niet meer. ,,Je wordt
ouder, je schuift langzaam door naar de lange tribune. Vroeger stond ik wel tussen
de fanatiekelingen hoor, toen had je nog niet eens stoeltjes. Maar je hoeft ook niet bij
de harde kern te horen om 20.000 spullen te hebben, toch?”, zegt hij lachend. ,,De
liefde zit diep – en die gaat er nooit meer uit. FC Utrecht zit in mijn bloed. En ik kan je
vertellen, als ik uitwedstrijden van FC Utrecht op tv kijk, zijn de buren
gewaarschuwd.”
Is de rest van het gezin Van Wolferen wel zo blij met de verzamelwoede van hun
man en vader? Hij lacht. ,,Misschien wordt de verzameling ooit voor mijn dochters.
Mijn vriendin vindt het prachtig, ze vindt het leuk dat ik een hobby heb. Door mij is ze
ook FC Utrecht-fan geworden. Als ze had gezegd: ,,’t Komt er niet in’, dan had ik
gezegd: ‘helaas pindakaas’. Voor haar dan, hè.’’

