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Met dank aan RTV Utrecht, Een Berg Sport, René van den Berg, Gert Kruys, Rick van Manen,
Wessel van Leeuwen, Albert Boonen, Bert Kous, Mohan Zeilstra, iedereen die te gast was bij
“Een Berg Sport” en alle medewerkers, FC Utrecht, Jordy Zuidam, de Bende van Ellende,
Martin Kaper, Anouk Goorman, Amrita Panday, Jan de Graaf, Koert Westerman en natuurlijk en
vooral mijn gezin, Deborah, Axel en Robin.

Voorwoord

Soms kom je mensen tegen in je leven die je blij verrassen. Korneel is er
daar zeker één van. Zoals voetballers kunnen toveren met de bal, tovert hij
met woorden en schrijft voor of na elke wedstrijd van FC Utrecht een
prachtige ode. Zo’n ode is een feest van herkenning. Het is alsof je erbij bent
in het stadion vol geluiden, spreekkoren, acties en strijd om de bal. De
spanning van een wedstrijd stroomt via zijn woorden binnen bij spelers,
supporters, de hele club. Dat geeft vertrouwen, daagt uit en zet mensen op
scherp. De odes van Korneel zijn verslavend. Wij willen niet meer zonder.
Zo vroeg ik Korneel om voor de play-off finale tegen Vitesse een speciale
ode te schrijven voor onze spelers. Aandachtig en met kippenvel op hun
huid luisterden zij naar die motiverende en inspirerende ode. De eerste
woorden waren:
Zo meteen het veld op in het shirt in rood en wit
Als dit seizoen ook maar een doel had, is het nu, dan is het dit
Doe het voor die kleine jongen zwaaiend met zijn Utrecht vlag
Doe het voor Frans, doe het voor jou, historie schrijven, dit is de dag
Nu heeft Korneel de odes van twee seizoenen FC Utrecht gebundeld in dit
boek, vol hoogte- en dieptepunten, vol winnen en verliezen en vooral vol
strijd en passie. Dankjewel Korneel, dat je Utrechters, de club, spelers en
supporters zich samen één laat voelen. Jij geeft met je odes clubliefde een
nieuwe dimensie.

Jordy Zuidam, Directeur Voetbalzaken FC Utrecht
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Ode aan FC Utrecht
Geschreven voor “De Nieuws BV” van NPO Radio 1 voorafgaand aan de verloren bekerfinale tegen
Feyenoord, april 2016. Dit was de eerste ode die ik schreef voor mijn club.

In de stad voorheen Trajectum
Werd bij Domplein ooit gebouwd
Strategisch een castellum
Uit aarde en uit hout
Een stad nog steeds zo vol met leven
Bij dag als ook bij nacht
Waar met 112 meter en een beetje
De Domtoren uitkijkt over Oude Gracht
Daar ontstond het mooiste cluppie
Uit Velox, Elinkwijk en DOS
Waar nummer 4 niet meer wordt gedragen
Maar als we vieren, gaan we los
Waar kale koppen naast de baarden
Waar de Duitser naast Fransoos
Als gemaakt uit hout en aarde
Bikkelhard en nergens broos
In de stad voorheen Trajectum
Is ‘s zondags slechts rood-wit te zien
En beiaardier zal Dom doen zingen
Liedjes van Herman Berkien.
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Seizoen 2017/2018
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Ode
Geschreven voor de pilot van het programma “Een Berg Sport” van RTV Utrecht.
Valletta FC – FC Utrecht 0-0 (el)
FC Utrecht – Valletta FC 3-1 (el)
FC Utrecht – Lech Poznań 0-0 (el)
Lech Poznań – FC Utrecht 2-2 (el)
ADO Den Haag – FC Utrecht 0-3
FC Utrecht – Zenit St. Petersburg 1-0 (el)
FC Utrecht – Willem II 2-0
Zenit St. Petersburg – FC Utrecht 2-0 (el)
FC Groningen – FC Utrecht 2-1
FC Utrecht – Roda JC Kerkrade 2-0

Vlak voordat de bal de schoen van van de Streek verliet
Vlak na het licht toucheren van het leer door Labyad
Hief een Deen twee handschoenen ten hemel
Omdat, hij wist al, dat ie zat
Want voordat Dessers de bal raakte
Gekregen van Gyrano Kerk
Die, met twee passen meer naar binnen, de bal kreeg
Dat was Braafheids werk
Was daar die Deen, die later vierde, want de eerste kwam van hem
Daarom dat ie extra blij was, tot ver in Bunnik klonk zijn stem
Die eerste bal zo loepjezuiver
Zo hop, bij Edson in de voet
Toen Kerk en Dessers, Zaka, Sander
Zo prachtig mooi, zo fakking goed
Roda JC als zachte boter
Utrechts mes was ver van bot
Zoveel voetbal, zoveel schoonheid
Heel de Galgenwaard ging zot
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Want wat werden we verwend
Van pas scholier tot stoere vent
Een ieder die ‘t kunststuk aanschouwde
kippenvel tot aan zijn krent
Een echt supporter steunt zijn club
Ook als de tijden bar en boos
Als situaties hopeloos
Als downs veel vaker zijn dan up
Maar zondagmiddag in de Galg
Met dit soort voetbal, is geluk
En is het zijn van trouw supporter
Eindelijk
Eens makkelijk
Twee Deense handen in de lucht
Vlak voor het stadion kon juichen
Voor dat moment, dat FC Utrecht
Wil ik meer dan heel diep buigen.
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Ode van 13 oktober 2017
FC Twente – FC Utrecht 4-0
Ajax Amateurs – FC Utrecht 0-6 (beker)
FC Utrecht – PSV 1-7
Vitesse – FC Utrecht 1-1

Wij, als supporters van ons Utrecht
Konden ons geluk niet op
Vonden vreugde in Europa
Al voor het eind van zomerstop
Poznan werd pardoes verslagen
Met een thriller in de Pool
Toen Zenit thuis en man wat denk je
We wonnen echt, we werden dol
Op televisie, echte kenners
Utrecht had al haast de schaal
En in plaats van uit te lachen
Beaamden wij dit toen massaal
Terwijl, we wisten rood en wit
Steun je niet vanwege prijzen
We zullen slechts veel inzet eisen
Dat er gespeeld wordt vol met pit
Een supporter steunt zijn club
Zonder garantie op succes
We willen tanden op het mes
Liever geen regen of de drup
Maar we gingen haast geloven
Dat we gingen voor top drie
Dat het vuur nimmer meer zou doven
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Hoogmoed gaat vaak over de knie
Want na wat potjes billenkoek
Staan wij weer stevig op de grond
bleek het toch geen jongensboek
Want ook hier zijn de ballen rond
Maar
Na de regen komt de drup
En na die drup weer zonneschijn
Zolang wij pal achter de club
Komt ooit die beker of die cup
Of nooit, en ook al doet het pijn
Ons hart, en dat is meer dan zeker
Ons hart zal altijd rood-wit zijn
Dus wat gebeurd is, is gebeurd
Geen tijd om nog langer te kniezen
De Bilt zegt, morgen zonneschijn
Geluk voor ons, geen kans op Friezen.
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Ode van 20 oktober 2017
FC Utrecht – SC Heerenveen 3-1

Vanuit de diepste dalen
Is slechts één weg, naar omhoog
Er kwam een mooie tegenstander
Het was zomers, het was droog
Er werd gevoetbald, was een feestje
En al zeg je ’t zo misschien
Ik heb, die avond in de Galg
Geen neutrale toeschouwer gezien
Wij blijven zingen
Toonde ’t spandoek midden op de Bunnikside
Geen woord gelogen, want je hoorde
Ze verdomd de hele tijd
Zelfs toen die bal via de muur
Nog slechts door Jensen nagetuurd
Ja, zelfs toen bleef men luidkeels zingen
Heeft een minuut of drie geduurd
Want toen dacht Utrecht
“Maar niet hier!”
En we werden bijkans gek
Na ’t vrije trappie van Ayoub en losgeslagen Bahébeck
Want als je cluppie in een dal zit
Is echt support niet overbodig
Liefst met zijn allen, maar heel soms
Heb je maar één zo’n type nodig
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Want alweer tien jaar geleden
Zat ook ons Utrecht daar beneden
In dat dal, toen niet sportief
Maar wel het geld was toen de reden
Tot één supporter, ja zo’n echte
Zijn wieg stond ooit in Broerestraat
Die dacht toen, luister “Maar niet hier!”
Mooi dat dat niet gebeuren gaat
Hij voelde even in zijn kontzak
Trok toen zijn portemonnee
En sleepte Utrecht uit de diepte
Als de Koersk uit Barentszzee
Meneer van Seumeren bedankt
Wij buigen, en doen dat massaal
Want doordat op papier de club toch echt van u is
Is diezelfde club in rood en wit
Nog van ons allemaal.
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Ode van 27 oktober 2017
AZ Alkmaar – FC Utrecht 3-0
VVV Venlo – FC Utrecht 3-1 (beker)

Ik snap er echt geen hol van
Want wat moet je na zo’n week
AZ uit is altijd lastig
En mijn hemel, ja dat bleek
Maar goed, dat was de competitie
En al voelt het meer dan naar
Daarin hebben we op dit moment
Meer punten nog dan vorig jaar
Dan maar door naar waar ons cluppie
Zo goed in wezen zou
Want wij zijn vechters voor het cuppie
Maar nu volop in de rouw
‘t Miste vanaf aftrap vertrouwen
Nergens zag ik die bravoure
Die Utrecht voor een ieder kenmerkt
Ze raakten echt geen malle moer
Pas toen Blom Janssen ’t tweede geel gaf
Met tien door en incluis Kerk
Zag ik weer ballen, vol erin gaan
En dacht, zie je dat dat werkt
Maar als na ’n half uur Willock in de ploeg komt
En Urby wordt linksback gezet
Waarom niet Braafheid dan op links
En Janssen terug, logische zet
Want kijk, ik mag dan strategisch leek zijn
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Vooral liefhebber van het spel
Dat spelers niet op hun gemak zijn
Ja, dat zie ik dan weer wel
Maar goed we moeten door
Zondag wacht Utrecht alweer NAC
En hoe ten Hag de ploeg ook neer zet
NAC moet echt in de pan gehak
Dus als ik de jochies op het veld
Toch één gemeend advies mag geven
Kijk heel even naar NACs bank
Daar zit legende Stijntje Vreven
Die speelde altijd vol met passie
Neem dat mee, hou ik mijn bek
Dus alsjeblieft aankomend zondag
Gooi je haren los
En maak me gek.
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Ode van 3 november 2017
FC Utrecht – NAC Breda 2-2

Voelen jullie ’t ook al?
Dat soort van kriebel in je maag
En dat gevoel dan al de hele week
Dus natuurlijk ook vandaag
En je hoort ze alweer zeuren
dat voor ons maar één pot telt, niet juis!
Want tegen Ajax spelen wij toch zeker
Uit én Thuis
En terwijl resultaten uit ’t verleden
Helaas nooit echt garanties geven
Is het toch mooi om terug te denken
Aan wat wij ooit mochten beleven
Weet je nog die Johan Cruijff schaal
Godenzoontjes werden bleek
Toen Hansie Somers, pas gekocht
Een éénmans red-white-army leek
Of hoe in 2005, eind november
Twee dagen voor die zwartste dag
Toen Dito net nog mee mocht maken
Hoe de bal niet in ons netje
Maar wel in die van Ajax lag
Maar één van de mooiste potjes
Was in stadion Galgenwaard
Toen ramden wij echt met 6-4
Heel de hoofdstad van de kaart
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Asare, Duplan, Bovenberg
Mulenga, Nana nog een keer
En wat zou het mij een deugd doen
Wanneer Kali zondag een kwartier kan spelen
Want toen, die uithaal, wil ik weer
Want dat doelpunt, toen Vermeer
Die bal dus echt totaal verkeerd
En dat Anouar profiteerde
Dat vergeet ik echt nooit meer
Maar of we winnen of verliezen zondag
Dat kan allemaal
Ik hoop en ik verwacht ook
vuur uit de sloffen
En een hoop bloed aan de paal.

[17]

Ode van 10 november 2017
Ajax – FC Utrecht 1-2

Ik weet nog vaag hoe het toen voelde
Na Twente uit, dat was niet top
Maar ik loop nu al sinds zondag
Met een glimlach op mijn kop
Man, ik kon de slaap maar moeilijk vatten
Na PSV, zo’n naar gevoel
Maar ik loop nu al bijna ’n hele week
Met een glimlach op mijn smoel
Of VVV uit, in de beker
Man ik werd daar bijkans gek
Maar ik heb nu al een dag of zes
Een glimlach op mijn bek
Eerst 1-0, juichen, toen 1-1
Toen Labyad met de catharsis
En daardoor heb ik nu, hij gaat niet weg
Een glimlach op mijn harses
En dan hoor je op tv
Dit Ajax faalt aan alle kanten
Maar wat ons Utrecht deed, dat mocht
Verdorie ook wel in de kranten
Want ten Hag kwam met een meesterplan
Zijn jochies voerden ’t uit
En daarmee zetten zij Ajax schaakmat
Vlak voor de laatste fluit
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