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Van Seumeren wil bekerfinale,
supporters niet meer: ‘Lol is er af’
Door de coronacrisis zette de KNVB een streep door de bekerfinale tussen FC
Utrecht en Feyenoord. Maar nu het kabinet weer met versoepelingen is
gekomen die ook voordelig uitpakken voor het voetbal rijst de vraag of beide
club alsnog staan open voor het spelen van de eindstrijd. Al was het maar voor
de sportieve eer.
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Door Wesley van Oevelen

Het was Guus Hiddink, oud-toptrainer en voormalig bondscoach van het Nederlands elftal,
die onlangs een suggestie deed om de bekerfinale aan het begin van het komende
voetbalseizoen te spelen, op het moment dat normaliter om de Johan Cruijff-schaal wordt
gespeeld. Meer voetballiefhebbers in Nederland schreeuwen om die oplossing. En ook FC
Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren heeft die wens. ,,Dat willen wij wel. De grote vraag
die wij hebben: waarom kan die wedstrijd niet alsnog gespeeld worden?”
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Dat de KNVB de bekerfinale schrapte waardoor FC Utrecht de kans op Europees
voetbal werd ontnomen - het ‘bekerwinnaarticket’ ging naar de nummer drie van de
stand (Feyenoord) - zit Van Seumeren nog altijd dwars. Ook omdat de UEFA de
KNVB steunde, legde de club zich vorige week met tegenzin neer bij die beslissing.
FC Utrecht kreeg uiteindelijk 600.000 euro compensatie van de voetbalbond.
Zelfs het spelen om de sportieve eer zit er niet in, vreest Van Seumeren. ,,Wij
hebben gezegd: laten we dan gewoon die bekerfinale voor de prijzenkast spelen.
Europees ticket of niet, dan in ieder geval een beker. Maar zelfs dat heeft de KNVB
afgewezen. Ik vind dat belachelijk, maar het is niet anders. Laten we dan volgend
jaar maar sportief revanche nemen.”
Opvallend, want Eric Gudde opperde onlangs bij Studio Voetbal dat er wat hem
betreft een mogelijkheid is om die bekerfinale te spelen aan het begin van het
komend seizoen, maar dan niet om het Europese ticket. ,,Je kunt er een soort
openingswedstrijd, een galawedstrijd in september of oktober van maken’’, zei de
directeur betaald voetbal van de KNVB toen. Feyenoord gaf aan daar best voor open
te staan, maar niet meer te willen strijden om het Europese ticket.

Een bekerfinale om de sportieve eer; Teun den Hartog, voorzitter van de
supportersvereniging van FC Utrecht, ziet het niet zitten. ,,Om nu voor de leukigheid
te gaan spelen, daar hebben wij geen zin in. Dan spelen we om de dennenappel,
waar niks aan hangt. Je moet het in goed perspectief zien: je had in de groepsfase
van de Europa League kunnen zitten, met de bijbehorende gelden. Daar wordt snel
aan voorbij gegaan. En natuurlijk, we hadden kunnen verliezen, maar we hadden 50
procent kans om die pot te winnen.”

We geloven het wel, laten we dat ding volgend jaar –
in het jubileumjaar – maar pakken.
Teun den Hartog, Supportersvereniging FC Utrecht

Het moge duidelijk zijn: de frustratie bij Den Hartog zit hoog. ,,De lol is er wat mij
betreft vanaf en ik denk dat ik voor een hoop FC Utrecht-supporters spreek. Al zullen
er ongetwijfeld supporters zijn die er anders over denken. Ik heb al nagedacht om de
club, bij wijze van ludieke actie, een halve KNVB-beker aan te bieden. Die wil ik laten
maken. Utrecht is al eens te pakken genomen door de KNVB, met dat
buitenspeldoelpunt van Wamberto in de bekerfinale van 2002. Nu is ons weer iets
ontnomen. We geloven het wel, laten we dat ding volgend jaar – in het jubileumjaar –
maar pakken.”
Remco Ravenhorst, voorzitter van de Feyenoord-supportersvereniging deelt de
mening van zijn Utrechtse collega. ,,Ik vind het erg zonde dat we die bekerfinale niet
hebben kunnen spelen. Het leefde enorm”, zegt hij. ,,Maar voor mij is het nu een
gepasseerd station. Ik vind het een sympathieke gedachte om de bekerfinale dan
maar aan het begin van volgend seizoen te spelen, maar daar hoort 50.000 man
publiek in een kolkend stadion bij. Om dat nu in een vrijwel leeg stadion te doen,
zonder belangen, zie ik niet zitten.” Ook de lonkende prijs heeft geen invloed om de
mening van Ravenhorst. ,,Ja, dat wil je wel. Maar hoe geforceerd moet je daar nu
naar op zoek gaan. Het voelt nu niet meer als bekerfinale.”
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