PREMIUM
Het mocht eigenlijk niet wat de supporter achter het doel vorige maand deed: juichen na een
doelpunt van FC Utrecht. © BSR Agency

Zingen en juichen mag niet, maar
dit is wat wél mag tijdens een
bezoek aan FC Utrecht
Voor supporters van FC Utrecht wordt de eerste competitiewedstrijd zondag in
het eigen stadion Galgenwaard een ware testcase. Gaat het lukken om niet te
zingen en juichen? Wat mogen de 4500 fans wél doen om voor sfeer te zorgen?
Stef van der Weide, manager veiligheid en operations van FC Utrecht, legt het
uit.
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Gaan de FC Utrecht-supporters zondag tijdens de eerste thuiswedstrijd van de
competitie, zoals onze premier Mark Rutte het vraagt, ‘gewoon hun bek houden’. Of
klinkt er toch gejuich als FC Utrecht scoort?

Spannend
Niemand die het met zekerheid kan zeggen. Ook Stef van der Weide niet. Van der
Weide is al maanden met zijn team bezig met de organisatie van veilig voetbal kijken
in stadion Galgenwaard tijdens corona. ,,Maar hoe supporters reageren op
spannende momenten tijdens een wedstrijd, dat is niet te voorspellen en lastig te
reguleren.”

Je kunt wel zorgen dat het niet escaleert. Bij
Feyenoord ging het een beetje te ver, zoals men
kon zien
Stef van der Weide

Stel FC Utrecht scoort in de laatste minuut toch nog het winnende doelpunt, dan is
het bijna ondoenlijk om van de trouwe supporters te verlangen dat ze alleen
beschaafd applaudisseren. ,,Dan is juichen bijna niet uit te sluiten”, zegt Van der
Weide. ,,Maar je kunt wel zorgen dat het niet escaleert. Bij Feyenoord ging het een
beetje te ver, zoals men kon zien. Dat had ook met de spanning van de wedstrijd te
maken. Maar dat willen we voorkomen bij FC Utrecht.”

Goede wil
Van der Weide en zijn team werken met een zogeheten zeven stappenplan. ,,We
gaan er altijd vanuit dat de meeste supporters van goede wil zijn. Wordt er nu toch
gejuicht of gezongen, dan zullen stewards in het stadion die mensen er rustig op
aanspreken. Daarmee denken we het probleem al grotendeels te tackelen.”
Wat te doen als het gezang en gejuich aanhoudt? ,,Dan gaat de stadionspeaker het
publiek vriendelijk vragen om niet te zingen en juichen. Gaat het dan door, dan zal de
toon wat dwingender zijn en gaat de speaker aankondigen dat de wedstrijd stil wordt
gelegd bij herhaling van zingen of juichen. Dan hebben we nog de mogelijkheid om
een directielid het publiek te laten toespreken en vragen ermee te stopen voordat we
over kunnen gaan tot het ultieme middel: de wedstrijd stil laten leggen. Maar
nogmaals: we gaan daar niet vanuit.”

Kinderen
De maximale capaciteit in stadion Galgenwaard is tijdelijk 4500 toeschouwers. De
uitverkorenen zijn allen seizoenkaarthouders. ,,Dat aantal kan een beetje oplopen als
zich veel kinderen aanmelden, want dan kun je er iets meer kwijt. Op kinderen en
huishoudens na zorgen we ervoor dat het publiek op anderhalve meter zit.”

Mag er dan helemaal niets? ,,Jawel, net zoals tijdens de oefenwedstrijd tegen
Heerenveen vorige maand, verwachten we dat de supporters met hun handen op de
stoeltjes voor hen slaan om geluid te produceren. Dat mag. Net zoals trommelen of
een ratel meenemen. Een toeter, zoals premier Rutte een tijd geleden opperde, is
not done, want dat is niet coronaproof.”
Over ieder detail is nagedacht. De catering is bijvoorbeeld open voor de wedstrijd
begint, maar gesloten als er wordt gevoetbald. Dit om te vermijden dat toeschouwers
tijdens het duel gaan lopen. De medewerkers van de catering gaan tijdens de
wedstrijd als venter de tribunes op met eten en drank.

Er mag nu heel veel niet. Dat is toch niet leuk
Stef van der Weide

Niet leuk
Van der Weide is zelf aanwezig zondag in de commandopost van het stadion om te
kijken of de draaiboeken worden nageleefd. Een uitdaging voor een veiligheidsman,
zo’n wedstrijdje voetbal tijdens corona. Toch hoopt Van der Weide dat het snel weer
normaal wordt. ,,Er mag nu heel veel niet. Dat is toch niet leuk.”
Onder voorbehoud zal er overigens zondag voorafgaand aan de wedstrijd toch heel
veel herrie klinken. FC Utrecht is van plan om als sfeeractie onder meer een
vuurwerkshow te verzorgen voor de trouwe fans. ,,Wat we aan sfeer mogen doen,
dat gaan we ook echt proberen.”

