
FC Utrecht heeft de bekerfinale verloren van Ajax. Ten onrechte. In de laatste minuut van
de wedstrijd, ver in blessuretijd, scoorde Ajacied Wamberto de gelijkmaker vanuit buiten-
spelpositie. De wedstrijd werd verlengd en in de verlenging scoorde Ajax de golden goal.
Ajax in de gloria met ‘de dubbel’, Utrecht in mineur. Als geboren Amsterdammer lachte ik
in mijn vuistje: Lucky Ajax had het hem weer geflikt! En, laten we eerlijk zijn, Utrecht had
het ook niet verdiend om van Ajax te winnen, na de schandelijke teksten die de Utrecht-
supporters op weg naar de Arena enkele weken daarvoor hadden gescandeerd. Ik herhaal ze
liever niet, maar voor lezers met een haperend geheugen, de rijmwoorden waren Hamas en
gas.

Het bestuur van FC Utrecht dacht er duidelijk anders over. Drie dagen na de wedstrijd,
het was inmiddels bijna Pasen, gaf het blijkens een krantenbericht opdracht aan niet nader
aangeduide ‘juristen’ om uit te zoeken of het resultaat van de verloren finale juridisch kon
worden aangevochten. Hierbij had Utrecht een sterke troef in handen. De grensrechter die
verzuimd had zijn vlag op te steken ten teken dat Wamberto buitenspel had gestaan, had
zich daags na de wedstrijd in excuses uitgeput en had zelfs gesproken van een regelrechte
blunder. Gezien het moment in de wedstrijd, echt nét voor tijd, was het causale verband
ook gegeven. Indien het doelpunt was afgekeurd, had Utrecht de finale zeker gewonnen.
Hoezeer ik ook met Ajax meeleef, dit kan ik niet ontkennen.

Alle ingrediënten voor een succesvolle onrechtmatigedaadactie tegen de KNVB waren
dus voorhanden. De schade berekende Utrecht alvast, voorzichtig, op 215.000 tot 250.000
euro, bestaande uit het verschil in premie van de winnaar en de verliezer en het missen van
de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, in augustus, ter opening van het nieuwe voetbal-
seizoen. Hierbij is nog afgezien van de misgelopen bonus van de eigen sponsor, die blijk-
baar niet zo sportief was deze alsnog te geven, maar dit terzijde.

Je moet er niet aan denken dat deze actie gaat slagen. Er is hopelijk ook geen advocaat zo
gek om zich hiervoor te lenen. Mocht de actie echter wel lukken, dan voorspel ik een
grootse toekomst voor het vak Sport en Recht. Bijzondere leerstoelen, aparte afstudeerrich-
tingen en eigen secties op elk gerenommeerd kantoor liggen in het verschiet. Tijdens een
beetje wedstrijd zijn namelijk met gemak een tiental dubieuze scheidsrechterlijke beslissin-
gen aan te wijzen.

Op het moment dat ik dit schrijf, heeft Brazilië op het WK een zeer omstreden straf-
schop in de poulewedstrijd tegen Turkije gekregen en daardoor nipt gewonnen (2-1).
Gezien de commerciële belangen is het zonder meer de moeite waard om een onafhanke-
lijke rechter zijn oordeel te vragen. En wie had Maradona in 1986 niet voor het gerecht
willen dagen nadat hij de bal met zijn hand in het Engelse doel had gefrommeld? Hoezeer
hij echter ook een schurk was, het doelpunt telde omdat de scheidsrechter het had goedge-
keurd. Jammer maar helaas voor de Engelsen. Koning Voetbal procedeert niet. ■
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