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Klaiber mist opnieuw bekerfinale:
‘Hier moet-ie doorheen’
Sean Klaiber (25) speelde een puike wedstrijd tegen Ajax, eigenlijk zoals heel
FC Utrecht, maar was tóch diep teleurgesteld na afloop. Hij mist opnieuw een
bekerfinale.
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In al zijn enthousiasme maakte Klaiber in de slotfase van de wedstrijd een wat lompe
overtreding op Nicolas Tagliafico, die hem een gele kaart opleverde van
scheidsrechter Bjorn Kuipers. Al op het moment dat Kuipers naar zijn borstzak greep,
zag je de ontreddering bij Klaiber. Het besef ook. Hij stond op scherp en mist dus de
bekerfinale op 19 april. Een smet op de verder eclatante overwinning op Ajax.
Klaiber barstte direct na het ontvangen van de kaart in tranen uit, schakelde niet
meer om, deed eigenlijk niet eens meer mee aan het spel. Tot frustratie van trainer
John van den Brom, die uiteraard waakte voor een aansluitingstreffer van Ajax. ,,Ik
werd helemaal gek, het duurde heel lang”, zei Van den Brom na afloop. ,,Ik vind het
ook een heel domme kaart. Je weet dat je op scherp staat, je staat 2-0 voor en je

doet dat in het zestienmetergebied van de tegenpartij. Maar dat weet hij inmiddels
zelf ook wel. Het is zuur voor hem, maar ook voor ons. We weten wat voor
belangrijke speler Sean voor ons team is.”
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| Een geëmotioneerde Sean Klaiber zal de (eventuele) bekerfinale met FC
Utrecht moeten gaan missen.
#utraja
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Ontredderd
Klaiber maakte de wedstrijd vol, werd bij wijze van steun nog uitgeroepen tot man
van de wedstrijd, maar ook in de totale ontlading na het laatste fluitsignaal van
Kuipers liep hij er ontredderd bij. Teamgenoten en staf praatten hem moed in en hij
kreeg een staande ovatie van en werd toegezongen door de uitverkochte
Galgenwaard. Maar zelfs toen Klaiber de kleedkamers opzocht, was hij nog in
tranen.
Dat komt óók omdat Klaiber de bekerfinale in 2016 eveneens miste. Een liesblessure
hield de Nieuwegeiner een aanzienlijk gedeelte van dat seizoen aan de kant.
,,Daarom doet het extra pijn”, aldus Mark van der Maarel. ,,Hier moet-ie doorheen. Ik
hoop dat hij trots kan zijn als hij later uitzoomt en erop terugkijkt. Dit is ook zíjn club.
Hij heeft er megaveel binding mee en is niet voor niks zo in tranen. Hij is met zichzelf
bezig in een traject om misschien verder te geraken, haalt nu de finale en hij mag er
niet bij zijn. Bah, ik vond dat heel vervelend om te zien en ik heb hem een heel dikke
knuffel gegeven. Hij kan trots zijn op wat hij heeft laten zien en hoe goed hij was.”
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