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Willem Janssen kopt richting de goal van Heracles © ANP Pro Shots

FC Utrecht heeft spelhervatting als
belangrijk wapen
De laatste drie doelpunten van FC Utrecht vielen uit dode spelsituaties. Met
name verdediger Willem Janssen - die een verleden heeft als aanvallend
ingestelde speler - blijkt een heus wapen te zijn.
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We hebben veel kopkracht met Dario Dumic,
Sander van de Streek en ik. Daar proberen we ons
voordeel uit te halen

Willem Janssen

Niemand had er vreemd van opgekeken als Willem Janssen tegen Heracles Almelo
twee goals voor zijn rekening had genomen. De aanvoerder bestookte het Almelose
doel liefst vijf keer (!) met het hoofd, de vierde kans leverde in de nasleep de
gelijkmaker van Mark van der Maarel op. Vorige week tegen FC Groningen zorgde
diezelfde Janssen al voor de openingstreffer, inderdaad, uit een hoekschop. Al zijn
vier treffers dit seizoen kwamen voort uit hoekschopsituaties.
Met het doelpunt van Van der Maarel was de Utrechtse comeback zondag compleet,
volledig behaald door efficiëntie uit spelhervattingen. Want even daarvoor was het al
raak via een kopbal van Sander van de Streek, die een vrije trap van Mateusz Klich
tot doelpunt promoveerde. Het was één van de liefst elf kansen die de Pool namens
Utrecht creëerde. Ter illustratie, dat is het hoogste aantal in een eredivisiewedstrijd
sinds Ajacied Christian Eriksen in 2012 tegen Roda JC (14). Klich, de van Leeds
United gehuurde middenvelder, heeft het voordeel dat Utrecht over een behoorlijke
luchtmacht beschikt om gevaar te stichten.

Twee goals
,,Ik had twee keer moeten scoren", verzuchtte Janssen duidelijk schuldbewust na
afloop van het duel met Heracles. Bram Castro kon een inzet van Janssen binnen
het vijfmetergebied miraculeus stoppen. ,,Die kans na een kwartier, ach, man... Ik
ben dan echt boos op mezelf. Ik kom goed vrij met een loopactie, maar dan moet die
bal er wel in. Dan ben je meteen terug in de wedstrijd. Ik had moeten scoren en dan
baal je wel even dat je je team niet op sleeptouw kan nemen."
Janssen heeft er inmiddels al vier in liggen in het huidige eredivisieseizoen. Hetzelfde
aantal als Van der Maarel, voor hem een opvallend hoog aantal. ,,Dit seizoen heb ik
me met name na de winterstop wel een soort van bewezen", aldus de
gelegenheidslinksback van FC Utrecht. ,,Ik was tegen Heracles al een paar keer
dichtbij met een afvallend balletje, uiteindelijk zat-ie er goed in."

Al veertien goals uit dode spelmomenten
Het succes uit dode spelmomenten de afgelopen weken komt niet uit de lucht vallen.
FC Utrecht maakte dit seizoen veertien eredivisietreffers waar een hoekschop (zes)
of vrije trap (acht) direct aan vooraf ging. Alleen PSV (zestien) en Ajax (vijftien)
hebben op dit gebied betere statistieken. Nummer 4 Feyenoord staat op slechts vijf
doelpunten uit corners en vrije trappen.
Janssen, met zijn verleden als aanvallende middenvelder vaak betrokken bij de
spelhervattingen van FC Utrecht, weet dat gevaar uit dode spelmomenten een
speciaal wapen is van zijn ploeg. ,,We analyseren de stilstaande momenten, met
name Stefan Postma en Marinus Dijkhuizen (keepers- en assistent-trainer, red.)
steken daar veel energie in. We hebben veel kopkracht met Dario Dumic, Sander van
de Streek en ik. Daar proberen we ons voordeel uit te halen."

