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Jack den Braber, bekijkt maandag de training van FC Utrecht. © Frank Zilver

Positieve Jack (11) kreeg gelijk. FC
Utrecht klopte Ajax: ‘De finale gaat
ook goed komen’
De 11-jarige FC Utrecht-supporter Jack den Braber heeft gelijk gekregen. ,,Niet
wanhopen, het komt goed met FC Utrecht”, zei Jack voor de wedstrijd. ,,Tegen
Ajax winnen we en dan is iedereen weer blij.” Nu kijkt hij alvast vooruit naar de
finale: ,,Ook daar heb ik een goed gevoel over. Die gaan we winnen.”
Nils de Kruijff 05-03-20, 17:59

Terwijl na afgelopen zondag de meeste FC Utrecht-supporters baalden van de
nederlaag tegen hekkensluiter RKC, bleef de jonge supporter Jack den Braber uit
Lopik positief. Als enige toeschouwer stond hij maandag langs de lijn bij de training
van zijn club te kijken. ,,Niet te lang bij stilstaan”, sprak Jack wijselijk. ,,Er komt altijd
snel een nieuwe kans en die is woensdag al tegen Ajax.”

Geen moment getwijfeld
De afloop is bekend. Jack heeft genoten van de halve finale tegen Ajax in de strijd
om de KNVB-beker, gisteren. ,,Ik heb geen moment getwijfeld aan een goede afloop.
We zetten constant druk op Ajax. Na de 2-0 wist ik dat het niet mis kon gaan. Ik vond
het wel zielig voor Klaiber, die door een gele kaart nu de finale mist. De gele kaart
vond ik te zwaar.”

Finale in De Kuip
Jack den Braber hoopt erbij te zijn als supporter bij de finale in De Kuip. ,,Ik zou het
fantastisch vinden als ik een kaartje kan kopen. Dat zal best moeilijk worden, want
iedereen wil wel en ik hoorde dat seizoenkaarthouders voor gaan.”
Jack heeft in tegenstelling tot de meeste supporters een voorkeur voor Feyenoord als
tegenstander in de finale. ,,Inderdaad. Liever Feyenoord dan NAC. Tegen
topploegen spelen we meestal beter. Ik ben ook wel benieuwd wat het met
Feyenoord-trainer Dick Advocaat gaat doen als hij in de finale tegen zijn oude club
moet spelen.”

