PREMIUM
John van Loen: ,,DHSC wil naar de derde divisie en heeft een paar goede spelers gehaald. Ga
er maar aanstaan. Van al die goede voetballers is het niet eenvoudig een goed team te
smeden." © Foto Ruud Voest

John van Loen: ‘Geschrapte
bekerfinale grootste schande die
er bestaat’
INTERVIEW
John van Loen (55) had tijdens de coronaweken periodes dat hij zich ronduit
verveelde. Toch bleef hij het voetbalnieuws op de voet volgen. Van Loen, oudspits van onder meer FC Utrecht én Feyenoord, snapt niet dat de KNVB een
streep zette door de bekerfinale. ,,Wat KNVB-directeur Eric Gudde roept, is de
grootste lariekoek.”
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John van Loen draait niet om de hete brij heen. De afgelopen maanden - toen
Nederland en de wereld in de ban waren van het coronavirus - miste de exprofvoetballer het spel enorm. Als speler en later als trainer leefde Van Loen
jarenlang van wedstrijd naar wedstrijd. Die wetenschap was de benzine voor zijn
voetbalmotor. Plotseling viel dat weg, voor het eerst in zijn leven. ,,Iedere
voetbalfanaat heeft dat”, zegt de inwoner van Soest. ,,Je wilt op het veld staan. Toen
we weer mochten trainen, waren de spelers ook blij, ook al moesten we met z’n allen
die anderhalve meter aanhouden.”

In Duitsland is de bekerfinale toch ook gespeeld.
Waarom daar wel en hier niet?
John van Loen

Er waren weken dat de oud-international zich ronduit verveelde. Van Loen dacht, net
als velen met ’m, dat het virus na een paar weken verdwenen zou zijn. Dat liep
anders. Plotseling veranderde hij in een wandelfanaat. De bossen van Soest, in de
directe nabijheid van zijn woning, bleken een ideale uitvalsbasis om het hoofd leeg te
maken. ,,Je kunt vanaf mijn huis alle kanten op. Soestdijk, ’t Hoogt of richting de
oude vliegbasis Soesterberg. Ik heb veel dieren gezien. Ongelooflijk.” Ook
streamingsdienst Netflix bleek een trouwe vriend. ,,Ik heb net Queen of the
South afgekeken. Je moet er een beetje doorheen prikken, maar het is een serie
waarin veel mensen doodgaan.”

Discussie
Ondertussen volgde Van Loen het voetbalnieuws op de voet. Ook de discussie rond
het annuleren van de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord ging niet aan hem
voorbij. Het KNVB-besluit om de kraker in de Kuip te schrappen, gaat er bij de
voormalig speler van de club uit de Domstad niet in.

Maarssen moet komend seizoen kampioen
worden.
John van Loen

,,De grootste schande die er bestaat. Wat KNVB-directeur Eric Gudde roept, is de
grootste lariekoek. Deze wedstrijd had makkelijk gespeeld kunnen worden, al doe je
dat in de eerste competitieweek. FC Utrecht kon de groepsfase van de Europa
League bereiken. En wat dacht je van de gemiste inkomsten? Ze krijgen zes ton
compensatie, maar dat is veel te weinig. In Duitsland is de bekerfinale toch ook
gewoon gespeeld? Waarom daar wel en hier niet? En in Engeland, Italië en Spanje
wordt er ook gevoetbald. Ik snap werkelijk niet wat er in het hoofd van Gudde
omging.”
De lijn tussen FC Utrecht en Van Loen zal er altijd blijven. Zeven seizoenen droeg hij
het shirt als speler. Na zijn afscheid was Van Loen er tot zijn ontslag in 2008 in

verschillende functies tien jaar trainer. Voor het 50-jarig bestaan de club sprak Van
Loen een filmpje in. Toch vindt hij dat de prestaties van FC Utrecht onder Foeke
Booy, onder wie Van Loen assistent was, ondergewaardeerd worden door de club.

KNVB-beker
,,Het gaat me niet om mij, maar Foeke is de succesvolste trainer in de
clubgeschiedenis. Met hem aan het roer wonnen we twee keer de KNVB-beker en
pakten we in de Arena de Johan Cruijff Schaal door Ajax te verslaan. Dat was ook
nog eens in een periode waarin het financieel helemaal niet zo goed ging met FC
Utrecht. Dan zijn er mensen die zullen roepen dat Foeke het als technisch directeur
niet goed heeft gedaan, maar het gaat er ook om wat hij als trainer heeft neergezet.”
Ondertussen kan Van Loen niet wachten tot de start van het nieuwe
amateurvoetbalseizoen. Het grote verloop tijdens de overschrijvingsperiode verraste
hem. ,,Dat slaat in deze tijd toch nergens op? Kennelijk hebben veel clubs toch nog
ergens een goudmijn gevonden.” Van Loen heeft hoge verwachtingen van Maarssen.
De zaterdagtweedeklasser deed in aanloop naar het nieuwe seizoen goede zaken op
spelersgebied. ,,Die moeten kampioen worden”, vindt Van Loen.
,,Ik vind het ook mooi om te zien dat steeds meer clubs de ambitie hebben om naar
de eerste klasse of hoofdklasse te promoveren. DHSC wil naar de derde divisie en
heeft een paar goede spelers gehaald. Ga er maar aanstaan. Van al die goede
voetballers is het niet eenvoudig een goed team te smeden. Dat moet heel goed
worden gemanaged.”
Bijna niemand weet het, maar de termijn van John van Loen als assistent van Foeke
Booy bij FC Utrecht was bijna danig ingekort. ,,Er was geen geld meer”, vertelt Van
Loen een kleine vijftien jaar na dato. ,,Ik kreeg te horen dat ik moest vertrekken,
tenzij ik een sponsor zou vinden die mijn salaris kon betalen. Dat ben ik uiteindelijk
gaan regelen en het is gelukt. Zo slecht was de financiële situatie van FC Utrecht in
die tijd. Ik ben blij dat het is gelukt.”

