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‘Gele kaart van Klaiber grootste
domorenactie van het seizoen’
COLUMN SPORT
Verliezen bij hekkensluiter RKC Waalwijk en een paar dagen later winnen van
Ajax: dat zit in het DNA van FC Utrecht. De Amsterdammers werken als een
rode lap, al moet ik ook zeggen dat coach John van den Brom het tactisch slim
aanpakte. Hij hanteerde dezelfde speelstijl als AZ tegen Ajax met een snelle
man voorin. Ajax had heel veel moeite met Gyrano Kerk. Met iets meer
zorgvuldigheid had FC Utrecht de wedstrijd eerder kunnen beslissen.
John van Loen 09-03-20, 11:33

Het mooie is nu dat FC Utrecht negentig minuten
is verwijderd van directe plaatsing voor de
groepsfase van de Europa League

John van Loen

Grote smet op plaatsing voor de bekerfinale was de gele kaart voor Sean Klaiber.
Hoe kun je nou een paar minuten voor tijd bij een 2-0 voorsprong zo’n sliding
inzetten? Hij vroeg om een gele kaart. Twee minuten liep hij te dolen, zo van: wat
heb ik gedaan? Een aanvallende tackle, bijna op de doellijn van de tegenstander; ik
vind dit de grootste domorenactie van dit seizoen. Nu is FC Utrecht hem kwijt voor de
finale, terwijl Sean een hartstikke goed seizoen speelt.
De vraag is ook waarom FC Utrecht deze instelling tegen Ajax wel kan opbrengen en
tegen RKC Waalwijk niet. Dat is een mentale kwestie. In Waalwijk liepen te veel
spelers al met Ajax in hun hoofd. Ze wilden vooral niet geblesseerd raken. Net als
iedere FC Utrecht-supporter zit ik voor de televisie en denk: hoe is dit mogelijk? Je
gooit zes punten weg tegen de hekkensluiter. Tel die erbij op en je had de play-offs
al bijna in de tas gehad.
Ik zou de rest van het seizoen op twee paarden wedden: de beker en competitie.
FC Utrecht heeft een grote selectie. Wij wonnen de bekerfinale van Feyenoord met
4-1, maar lieten de competitie voor een heel groot deel voor wat het was. Daarin viel
voor ons gewoon heel weinig te winnen. Het mooie is nu dat FC Utrecht negentig
minuten is verwijderd van directe plaatsing voor de groepsfase van de Europa
League. FC Utrecht kan veel inkomsten genereren of mislopen. Voor de club en stad
zou het geweldig zijn als er weer eens een open bus door de stad rijdt.

Sean Klaiber hevig geëmotioneerd na zijn gele kaart tegen Ajax. Hij is geschorst voor
de bekerfinale. © ANP Sport

