PREMIUM
Giovanni Troupée bedankt de supporters van FC Utrecht na de wedstrijd tegen Willem II, afgelopen
zondag. © Pro Shots

Troupéé wil méér dan alléén
invalbéurtén bij FC Utrécht: 'Hoop
dat ér wat gaat gébéurén’
SAMENVATTING
Na een jaartje Den Haag kwam Giovanni Troupée (21) terug naar Utrecht voor
een basisplaats. Tot nu toe zit hij vooral op de bank en moet de rechtsback het
doen met korte invalbeurten. Daarin was hij zondag tegen Willem II beslissend.
Jesse van Someren 01-10-19, 11:04

Hij herkende het moment in blessuretijd, won het sprintduel en stond aan de basis van de 20. Troupée was eindelijk weer belangrijk voor FC Utrecht, de Bunnikside zong hem luidkeels
toe. John van den Brom kiest rechts achterin voorlopig voor Sean Klaiber (25), die afgelopen
zomer koos voor een langer verblijf in Utrecht. De trainer was zondag lovend over invaller

Troupée en genoot zichtbaar bij de 2-0. ,,Persoonlijk vond ik de rush die Giovanni maakte
het mooiste'', aldus Van den Brom.

Als je zegt: 'Gio erin!', dan staat hij al naast je
klaar, zo gretig om in te vallen. Ik vind dat mooi
om te zien
John van den Brom

,,Hij wint het duel, blijft rustig en geeft Gyrano (Kerk, red.) de kans die 2-0 binnen te
schieten. Voor Giovanni is het niet altijd makkelijk, maar als je zijn positieve houding
ziet... Als je zegt: 'Gio erin!', dan staat hij al naast je klaar, zo gretig om in te vallen. Ik
vind dat mooi om te zien.‘’
Van den Brom bracht de rechtsback tegen Willem II in als extra slot op de deur, na
de late openingstreffer van Willem Janssen. ,,Ik wist dat ik erin was gekomen om de
nul te houden, maar ik wist ook dat er veel kansen lagen in de omschakeling. Die bal
viel eruit en ik zag dat ik hem misschien wel kon halen, dus ik ging er vol voor. Toen
dacht ik: laat ik maar meteen richting goal rennen. Dan valt daar uiteindelijk die 2-0
uit, dat is wel mooi. Die bal kwam terug van de keeper en ik kon zeker op doel
koppen. Maar ik wist dat Gyrano er beter voor stond, dus dan geef ik de bal aan
hem.''

Drie punten
Wat volgde was een Galgenwaard in extase. De drie punten bleven in eigen huis,
ondanks een bijna volledige tweede helft met een man minder. Troupée was met zijn
lange rush en assist de gevierde man en was eindelijk weer goud waard voor FC
Utrecht.
,,Natuurlijk betekent dat veel. Ik speel niet het aantal wedstrijden dat ik wil, omdat ik
niet in de basis sta. Maar dat wil ik natuurlijk wel. De invalmomenten gaan tot nu toe
goed, dus ik ben blij dat ik nu belangrijk kon zijn. Ik hoop dat er in de ploeg wat gaat
veranderen, maar dat heb ik behalve dat ik zo kan invallen niet in eigen hand.''

Toptalent
Drie seizoenen geleden speelde Troupée nog bijna alles in de competitie. Als 18jarige rechtsback gold hij als nieuw toptalent, doorgestroomd vanuit de Utrechtse
jeugdopleiding. Tijdens de laatste maanden van Erik ten Hag in Galgenwaard verloor
Troupée zijn basisplaats aan de opkomende Klaiber, eveneens product van
Zoudenbalch. Terwijl Troupée vorig seizoen werd uitgeleend om minuten te maken
bij ADO Den Haag, keerde hij dit seizoen terug, hopend op een basisplek. Ondanks
interesse en geruchten bleef concurrent Klaiber in Utrecht en zit Troupée weer op de
bank.
,,Dat had een optie geweest'', vertelt Troupée over de basisplaats die er niet kwam.
,,Ik ging met vertrouwen dit seizoen in en wilde gaan spelen, maar op dit moment is

dat niet zo door een keuze van de trainer. Ik probeer het nu om te draaien. Als dat
niet lukt, zullen we wel zien wat er gaat gebeuren."

