PREMIUM
Adam Maher springt op de rug van Simon Gustafson na diens 2-0. © ANP Sport

FC Utrecht dompelt stad in bad van
uitzinnigheid na winst op Ajax: 2-0
FC Utrecht is bekerfinalist en heeft de groepsfase van de Europa League plots
in zicht. Uitgerekend het geplaagde Ajax, de eeuwige rivaal, werd gisteren bij
de strot gegrepen en met 2-0 verslagen in de halve finale. Dat had niemand na
enkele uitglijders in de competitie durven hopen.
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Zie ze over elkaar duikelen, de spelers van FC Utrecht, na de beslissende 2-0 van
Simon Gustafson uit een strafschop. Zie hoe de Zweed de Bunnikside nog even
opjutte. Zie hoe Sean Klaiber na het duel baalde, vanwege een gele kaart en
daardoor het missen van de finale.
Soms is voetbal ongrijpbaar. Je kunt in het weekeinde als een stel zoutzakken
verliezen van de hekkensluiter van de eredivisie, RKC, om drie dagen later je eigen
club en stad onder te dompelen in een bad van totale uitzinnigheid.
Trainer John van den Brom zei het in zijn babbel vooraf al: je kunt je toch niet
voorstellen dat zijn spelers er zo bij zouden lopen als in de laatste twee wedstrijden

tegen RKC en FC Twente. Anderzijds, welke handvatten heb je dan dat het beter
gaat tegen Ajax?

Bekersfeertje

De Galgenwaard stond als een man achter de ploeg © BSR Agency
Na het 'crisisgesprek' tussen club en supporters maandag viel in Utrecht de sfeer te
proeven dat het tijd was om één blok te vormen richting de halve finale tegen Ajax.
Vanaf zwembad De Krommerijn trok gisteravond een ware erehaag richting een
uitverkocht Galgenwaard. Op het stadionplein stonden de drie gewonnen KNVBbekers, met bij elke prijs een van de winnaars (John van Loen, Harald Wapenaar en
Sander Keller). Van een bekersfeertje was absoluut sprake en die steun was met de
inzet van gisteren volkomen logisch. Hoe vaak komt het voor dat je met één zege de
bekerfinale haalt, je rivaal verslaat, die ploeg nog wat verder in de problemen drukt
én uitzicht hebt op de groepsfase van de Europa League? FC Utrecht kreeg het
gisteren allemaal voor elkaar.

Op en neer

Bahebeck, Maher en Kerk tijdens het duel met Ajax © BSR Agency
Wat golfde het lekker op en neer in de beginfase, met meteen een grote kans voor
Simon Gustafson en later een schot van Hakim Ziyech en een bal op de lat van
Nicolás Tagliafico. FC Utrecht had zich aangepast en speelde wat behoudender, met
een rol voor Joris van Overeem op het middenveld en meer defensieve zekerheid
met Mark van der Maarel in het centrum van de verdediging.
Ajax begon met iets meer controle, maar omdat Daley Blind bij een vrije trap van
Simon Gustafson buitenspel ophief, kon Sander van de Streek zomaar vrij inkoppen.
Het was precies waar FC Utrecht op hoopte: een openingstreffer om Galgenwaard
een nóg grotere rol te laten spelen. Plus: opnieuw een mentale tik voor het
geplaagde Ajax. Daarna kregen Gustafson en Gyrano Kerk zelfs kansen op de 2-0.
FC Utrecht klapte er bovenop en was dreigend in de omschakeling. Missie geslaagd,
dus. In de tweede helft deed FC Utrecht daar nog een schepje bovenop tegen het
inmiddels totaal onmachtige Ajax. Van de Streek werd gevloerd door Edson Álvarez
in het zestienmetergebied. De strafschop was een koud kunstje voor Gustafson.

Wamberto
Wedstrijd gespeeld, crisis compleet bij Ajax. Uitgerekend door FC Utrecht, waarvoor
dat nóg iets zoeter smaakt omdat wordt afgerekend met iets dat je het Wambertosyndroom kunt noemen, naar de Braziliaan die zijn moment of fame had door zijn
goedgekeurde buitenspeldoelpunt tegen FC Utrecht in de bekerfinale van 2002.
In twee volgende confrontaties in het bekertoernooi wonnen de Amsterdammers
sindsdien opnieuw. Sterker nog, de enige keer dat FC Utrecht een volgende ronde
bereikte ten koste van Ajax was in het seizoen 1976-1977.

Die overwinning kreeg gisteren een vervolg, en wat voor één. Op het moment dat FC
Utrecht er moest staan, stond de ploeg er. Het valt in de competitie allemaal nog niet
mee, maar een uniek seizoen is na gisteren plots héél dichtbij.
Bekijk hier de samenvatting van FC Utrecht - Ajax.

Feest na de overwinning op Ajax © BSR Agency

