Plek naast Willem Janssen voer voor discussie bij FC Utrecht

De Jong moet kiezen: Leeuwin of Dumic?
Utrecht zal daar met een steviger
fundament voor de dag moeten
komen dan dat de afgelopen
weken, misschien wel maanden
werd getoond.

Dario Dumic: ,,Ik ga niet twee
seizoenen op rij op de bank zitten. Ik
denk dat ik daar te goed voor ben."
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Na kortstondig liesleed keerde
Ramon Leeuwin deze week terug
op het trainingsveld bij FC Utrecht.
Maar krijgt hij in de play-offs zijn
plek naast Willem Janssen in de
defensie terug?
Leeuwin was dit seizoen
grotendeels de vaste kameraad
van aanvoerder en leider Janssen
centraal achterin. Daarmee hield hij
Bosnisch international Dario Dumic
op de bank - juist de aankoop die
met veel bombarie werd
gepresenteerd. Nu diezelfde Dumic
twee eredivisiewedstrijden op een
rij gespeeld heeft, is hij glashelder
over zijn situatie bij de club. ,,Ik ga
niet twee seizoenen op een rij op
de bank zitten. Ik denk dat ik daar
te goed voor ben."

,,Ik zou kijken tegen wat voor spits
je komt te spelen en het verder
laten afhangen van de fysieke
gesteldheid van de spelers."

Na de interlandperiode gaf Leeuwin
al aan zijn 'petje af te nemen' voor
hoe Dumic speelt 'na zo'n lange
tijd'. Dat was toen beide heren
naast elkaar stonden tegen sc
Heerenveen (2-2) bij afwezigheid
van Janssen. Nu is het niet
onlogisch dat de oud-verdediger
van NEC het seizoen afmaakt
naast Janssen. ,,Ik ben hier om in
de basis te spelen", zegt Dumic
zelf. ,,Het is niet gebruikelijk dit
seizoen, maar nu heb ik twee
wedstrijden op een rij gespeeld. Ik
hoop te blijven staan, maar ik kan
niet in het hoofd van de trainer
kijken."
Wie wél met een trainerspet naar
de situatie kan kijken, is Gert
Kruys. Hij vindt dat Dumic is
gegroeid. ,,Hoe meer hij ging
spelen, hoe beter hij werd. Je kon
merken dat hij een tijdje niet had
gespeeld. Maar hij werd, net als het
team, steeds beter. Je merkt dat hij
er nu klaar voor is. Hij is kopsterk,
groot en ideaal om een fysieke
spits te bespelen. Met Leeuwin kun
je beter tegen wat beweeglijker
spitsen spelen. Dat is een afweging
die je kunt maken."
Ontlopen

Indruk
Dumic liet in de periode dat
Leeuwin afwezig was geen
daverende indruk achter, al begon
even daarvoor ook de kritiek op de
Nederlander toe te nemen. Dat
past in het plaatje van de huidige,
wankele verdediging van FC
Utrecht, dat week na week te veel
doelpunten incasseert. Omdat de
vijfde plek stevig in handen is, is
dat nu nog geen ramp. Maar in de
play-offs kan elk moment van
zwakte het seizoen als een
nachtkaars laten uitgaan. FC
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Kiezen tussen Dumic en Leeuwin:
Kruys zou niet zomaar één van de
twee eruit pikken. ,,Ik denk dat ze
elkaar niet veel ontlopen. Ook
Leeuwin kende een goede periode,
daarna kreeg Utrecht wat
makkelijke goals tegen. Toen was
het team niet solide en ook hij was
daar onderdeel van. Zijn
rechtstreekse tegenstander
scoorde een paar keer en dus komt
dat op zijn conto, dat is de pech als
je centrale verdediger bent", aldus
de oud-speler van de
Domstedelingen.
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