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Coronamaatregelen in stadion
Galgenwaard splijten achterban van
FC Utrecht: ‘Da’s mooi klote’
De strenge coronamaatregelen in stadion Galgenwaard splijten de Utrechtse
supportersschare letterlijk in tweeën. Seizoenkaarthouders kunnen slechts een
beperkt aantal wedstrijden van hun club bezoeken. De indeling op kleur (rood
of wit) bepaalt welke dat zijn.
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Dat maakt dat groepen vrienden en families niet meer samen naar een duel kunnen. FC
Utrecht is op de achtergrond druk doende alle klachten af te handelen en oplossingen te
zoeken. ,,We hebben supporters die op hetzelfde adres wonen zoveel mogelijk in dezelfde
groep geplaatst. Mocht daar iets niet goed zijn gegaan, dan kunnen fans zich melden. Hoe
de indeling is gegaan? Op transactiedatum’’, zegt een woordvoerder. ,,Omdat gebleken is
dat de meeste huishoudens tegelijkertijd hun seizoenkaart besteld of verlengd hebben.’’
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Ondergrens
De praktijk is een stuk weerbarstiger. Omdat familieleden die al jaren samen naar het
stadion gaan vaak op verschillende adressen wonen, en het ook voorkomt dat de
seizoenkaart op een ander moment besteld of verlengd is. Dankzij de stringente
coronarichtlijnen kunnen er per duel vierduizend supporters in Galgenwaard terecht
(capaciteit 23.500). Dat is, zegt de officiële supportersvereniging SVFCU, echter de
ondergrens. ,,Daarbij is uitgegaan van losse, unieke bezoekers. Als mensen als
gezin komen, kunnen ze natuurlijk dichter op elkaar zitten en stijgen de aantallen.’’
SVFCU-voorzitter Teun den Hartog zegt dat hij al dagen zoet is om de telefoontjes
en mails van klagende fans af te handelen. ,,Ik snap het sentiment goed. Ik ga al
jaren met mijn zoon naar het stadion. Hij zit in wit, ik in rood. Tegelijkertijd kun je dit
als club nooit goed doen, en hebben we nu eenmaal te maken met een pandemie,
en zit het er niet in dat we met meer dan tienduizend fans naar het stadion kunnen.’’

Utrecht verkocht tot dusver dik zevenduizend seizoenkaarten. Voor de winterstop kan
de sectie rood naar de thuisduels met AZ, SC Heerenveen en ADO Den Haag. ‘Wit’
heeft een plekje als RKC Waalwijk, FC Twente en Fortuna Sittard naar Utrecht
komen. Voor het duel met Ajax wordt geloot. De kleurgroep die naar die kraker kan,
mag later in het seizoen niet naar de wedstrijd tegen Feyenoord. ,,Op zich doet de
club er alles aan om de pijn te verdelen’’, zegt Mike Vermeulen, kopman van de
Bunnikside. ,,Natuurlijk heb je de beroepszeurders, maar ik hoor wel veel supporters
die vinden dat ‘in rood’ de meer aantrekkelijke wedstrijden zitten. Ik zou verdeelde
vriendengroepen die vooral voor de gezelligheid komen adviseren naar de witte
groep te gaan. Die overstap is het meest eenvoudig te regelen, denk ik.’’

Gouden seizoenkaart
Stadszijde-supporter Stefan (34) zegt: ,,De helft van mijn maten zit in wit, de helft in
rood. Da’s mooi klote, want we zijn natuurlijk allemaal rood-wit. Maar het kan
beroerder, bij Ajax kun je één op de vijf duels bekijken.’’
Een los kaartje is er voorlopig helemaal niet bij. Maar ook de meest trouwe fans
komen er bekaaid vanaf. Veel supporters met een zogenoemde Gouden
Seizoenkaart zijn namelijk boos dat ze niet naar alle duels mogen. Volgens FC
Utrecht is dat niet mogelijk. ,,Een gouden seizoenkaart geeft recht op gratis toegang
tot eventuele Europese wedstrijden en bekerwedstrijden, en voorrang op
kaartverkoop bij uitduels. Bij reguliere duels is dat voordeel er niet, dus hebben we
het nu niet doorgevoerd.’’
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Fox Sports
De SVFCU heeft er op aangedrongen om fans ook de optie te geven op een andere
tribune te gaan zitten. Den Hartog: ,,Verhoudingsgewijs zijn er op de Bunnikside
meer jaarkaarten verkocht. De kans dat je naar een wedstrijd mag is dus kleiner. Dat
is niet fair.’’
Vermeulen doet nog een dringend appèl op de KNVB en sportzender Fox. ,,Fox is de
grote winnaar van de coronacrisis. Veel fans zullen nu toch een abonnement nemen
of losse wedstrijden bestellen. Als de KNVB en Fox écht begaan zijn met
voetbalsupporters, dan komen ze nu met mooie kortingcodes. Anders zijn het de fans
die de coronamaatregelen betalen.’’

