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De staantribune op de Bunnikside is weer een plek om te zitten. © ANP

FC Utrecht in coronatijd: op stoeltjes
slaan als Kerk scoort en fluisteren dat
‘Utreg wakker moet worden’
FC Utrecht was na een half jaar weer ‘om het echie’ terug in stadion
Galgenwaard. Dat was vanwege alle coronarestricties - met maar 4500 fans op
de tribunes- flink wennen geblazen. Maar ach, de drie punten zitten in de knip
(3-1).
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FC Utrecht-RKC is nog niet begonnen als de dienstdoende stadionspeaker opmerkt
hoe anders dan anders het is. Meermaals zegt hij: ‘mensen, we moeten het er mee
doen'. Als hij de voornamen van de elf uitverkorenen van trainer John van den Brom
op wil roepen, merkt hij dat hij weinig bijval krijgt vanaf de Galgenwaardtribunes.
Alles is anders inderdaad.

Galgenhumor
Als de ploegen één voor één opkomen, galmt natuurlijk het ‘UUUUUUUU’ door het
stadion. Maar niet vanuit 18.000 kelen die er normaliter zijn. En dat voelt het toch
een beetje alsof de eerste gasten op een verjaarsfeestje vast gaan zingen, terwijl de
rest nog onderweg is. In de negentig minuten die volgen gedraagt de FC-aanhang
zich prima. Natuurlijk, er wordt gejuicht als Mimoun Mahi scoort (zijn
eredivisiedebuutgoal in het FC-shirt), Gyrano Kerk tekent voor zijn afscheidsgoal
voordat hij een miljoenentransfer maakt en Sander van de Streek de drie punten
definitief binnenkopt. Maar Utrecht-RKC verloopt zo coronaproof als mogelijk. ,,Zelfs
onze doelman Maarten Paes hield keurig anderhalve meter afstand van de bal bij die
tegengoal’’, grapt een fan op de Cityzijde. Wat er ook gebeurt, de Galgenhumor is
nooit ver weg aan het Herculesplein.
Een groepje Cityzijders zingt fluisterend ‘Utreg wakker worden’ als de openingsfase
niet om aan te gluren is. Als Utrecht scoort gebruiken ze de lege stoeltjes voor hen
als trommels.
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Bierbezorging
Aan de overkant - op de Bunnikside - heeft Grady Bruce Tagoe een plekje gevonden.
Hij is van ‘groep rood’ en mocht eigenlijk pas vrijdagavond naar de thuisbeurt met SC
Heerenveen, maar omdat ‘groep wit’ niet alle kaarten heeft opgeëist, kon hij
alsnog. ,,Elke wedstrijd die ik kan zien is er eentje.’’

Voor het duel plaatste hij op twitter de memo: ‘dag lieverd, daar ben ik weer’. Met een
foto van het Galgenwaardgras. In de catacomben van het stadion hangt nog een
vergeelde poster van de thuiswedstrijd tegen Vitesse van 14 maart, de laatste voor
corona ook het voetbal in de greep kreeg. ,,Hoe het was vandaag? Apart. Of ik
netjes stil ben gebleven toen we scoorden? Túúúúúúúúúrlijk........niet. Ik ben blij met
de drie punten. En ook met hoe de catering was geregeld.’’
Op dat vlak had FC Utrecht flink geleerd van het recente oefenduel tegen
Heerenveen. Toen was het chaos troef. Nu mochten fans bij binnenkomst eten en
drinken kopen, en was er tijdens het duel bediening op de tribunes. Bruce Tagoe:
,,Dat beviel me goed. Ze kwamen het bier gewoon brengen.’’

Anti-KNVB
Vader en zoon Van der Kuil (ze heten allebei Mark) gaan tevreden weer naar huis.
,,3-1, goede uitslag, mooie goals. Een collega wilde niet, wij hebben zijn kaarten
gekregen. Mooi, nu met alle regels is een los kaartje kopen er niet bij.’’ Hen is vooral
de vele anti-KNVB-spandoeken in het stadion opgevallen. KNVB-directeur Gudde is
ongeschikt en wordt gesommeerd op 150 meter afstand te blijven. Ze begrijpen het
wel. ,,Geen minuut stilte na de tramaanslag, geen bekerfinale terwijl die overal in
Europa wel werd gespeeld, geen Europees voetbal.’’ Het lijkt wel - zegt de jongste
van de twee - ‘of die tyfusbobo's in Zeist vreselijk de pik op ons hebben’. Zijn vader
schrikt: ,,Of woorden van gelijke strekking, maar ik snap wat je bedoelt.’’
Ze gaan lopend naar huis, want de supportersbussen rijden niet vanwege corona.
Alles is anders dan vorig seizoen. Maar dat is niet alleen maar negatief. Want Utrecht
pakt nu wél de volle buit tegen de Brabantse degradatiekandidaat RKC.

De KNVB is bij de Utrecht-aanhang de gebeten hond. Galgenwaard hing vol met
spandoeken waarin de Nederlandse voetbalbond - directeur Gudde voorop- te
verstaan kregen wat de kritiek is van de FC-fans. © True Support

