PREMIUM
Wesley Sneijder tussen supporters FC Utrecht die hem smeekten nog één jaar de voetbalschoen aan
te trekken. Hij gaat het niet doen. © AD

Geen Sneijder-sprookje bij FC
Utrecht; Wesley keert niet meer
terug op voetbalveld
Jammer voor alle supporters van FC Utrecht én Wesley Sneijder. De Utrechter
heeft definitief besloten een punt te zetten achter zijn indrukwekkende
voetbalcarrière. Dus geen afscheid bij FC Utrecht en ook van afbouwen bij zijn
amateurclub DHSC is geen sprake meer.
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Dat laat de recordinternational van Oranje en voormalig voetballer van onder meer Ajax,
Real Madrid, Internazionale en Galatasaray via zijn management weten. Het was een
prachtig sprookje, te mooi om waar te zijn, maar de 36-jarige Sneijder gaat het avontuur niet
meer aan.

Begin juli leek het er serieus op dat Sneijder na anderhalf jaar toch weer zijn
voetbalschoenen zou aantrekken en een comeback ging maken in het shirt van FC
Utrecht; de club waar het kind van Ondiep nog niet eerder voor speelde.

Eerbetoon
Supporters van FC Utrecht verrasten Sneijder tijdens een training van zijn
amateurclub DHSC met een eerbetoon. Zingend smeekten de fans Wesley ‘nog één
jaar te komen vlammen in zijn stadsie’. Sneijder toonde zich geraakt door deze
steunbetuiging en overwoog het bod serieus te overdenken.
Maar dan moest Wesley Sneijder, die al anderhalf jaar niet meer op niveau voetbalde
en van het goede leven genoot, wel eerst fit worden. Zo was het plan. Eerst via de
trainingen bij zijn club DHSC om daarna weer aan te haken bij FC Utrecht.

Vraagtekens
Veel ‘kenners’ zetten vraagtekens bij de rentree van Sneijder in het topvoetbal. Was
dit wel realistisch? Dat Arjen Robben terugkeert bij zijn oude liefde FC Groningen,
daar kunnen de meeste voetballiefhebbers zich wel wat bij voorstellen. Robben
leefde altijd voor zijn sport en is nog steeds fit. Dat kon je van Wesley Sneijder niet
zeggen, maar personal sportcoaches riepen in koor Wesley wel fit te willen stomen
voor het betaalde voetbal.
Frans van Seumeren, grootaandeelhouder van FC Utrecht, zag het ook wel zitten.
Een fitte Sneijder kon ook in zijn nadagen nog van grote waarde zijn voor FC Utrecht,
vond hij. ,,Ik begrijp het wel. Het zou een hele uitdaging voor hem zijn geworden om
fit genoeg te worden en weer op dit niveau te spelen. Zeker nu, want er staat een
aardige selectie inmiddels. Het was leuk geweest, maar ik respecteer zijn besluit.”
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Sneijder heeft gewikt en gewogen en besloten definitief te stoppen. Hij zal nog wel
eens te bewonderen zijn op het trainingsveld bij hoofdklasser DHSC, de club die hij
financieel steunt en waar hij in de technische staf samenwerkt met hoofdtrainer Gert
Kruys. Maar ook daar zien we Sneijder niet terug in de hoofdmacht.

Sprookje
Voorzitter Hans Berrens van DHSC zegt ook nooit serieus te hebben geloofd in de
rentree van Sneijder bij DHSC, laat staan bij FC Utrecht. ,,Dat verhaal is groot
gemaakt nadat die supporters van FC Utrecht hem toe kwamen zingen op de
training. Daar is Wes gevoelig voor en toen is het sprookje leven ingeblazen. Maar
persoonlijk heb ik er nooit rekening mee gehouden. Wesley blijft actief voor onze club
in de technische staf en als financieel ondersteuner. Daar zijn wij al heel blij mee.”

Wesley Sneijder, eerder deze maand als lid van de technische staf, op de bank bij DHSC. In
die rol gaan we Sneijder nog wel vaker zien. © BSR Agency

Voor de supporters van FC Utrecht is het besluit van Sneijder een bittere pil.
,,Iedereen had het prachtig gevonden om Wesley nog een jaar te zien schitteren in
het shirt van FC Utrecht”, zegt voorzitter Teun den Hartog van de
supportersvereniging FC Utrecht. ,,Maar ik begrijp zijn besluit. Hij kan terugkijken op
een prachtige loopbaan. Het was misschien wel te mooi om waar te zijn dat hij bij ons
zou eindigen.”
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Teun den Hartog , supportersvereniging FC Utrecht

Er is nog één kans om Wesley Sneijder te zien schitteren in stadion Galgenwaard.
Volgend jaar op 9 juli speelt Sneijder zijn, door de coronacrisis uitgestelde

afscheidswedstrijd, met en tegen topspelers met wie hij samenspeelde in zijn
loopbaan. ,,Reken erop dat Wesley blijft trainen om die wedstrijd goed voor de dag te
komen”, zegt zijn manager Guido Albers.

