Buitenkant rechts

'Utrecht moet scherper voor de goal zijn'
wedstrijd voor eigen publiek dit
eredivisieseizoen. Het wordt geen
toeristenpotje. Ik ga voor 2-0."
En dan de play-offs. Geef jij dit FC
Utrecht kans?

Harry v/d Ham - Oud-trainer

RUUD VOEST

Wekelijks blikt iemand die een
band heeft met FC Utrecht vooruit
op het duel van dit weekeinde.
Vandaag oud-FC Utrechter Harry
van den Ham, die oud-speler en
assistent-trainer.

,,Dat is moeilijk in te schatten. Ik
heb ze thuis tegen FC Groningen
gezien. Dan moet je drie, vier goals
in de eerste helft maken. Dat doe je
niet en dan geef je de tegenstander
lucht en ruimte om gelijk te maken.
Je hebt het nu niet mee. Het werkt
twee kanten op: Utrecht moet
scherper voor de goal zijn en ook
verdedigend. Maar straks in de
play-offs zijn het andere
wedstrijden. Dan komt er een
krachtenveld vrij, denk ik."

TIM REEDIJK

Moet FC Utrecht tegen VVV met
het oog op de play-offs maar met
een B-team spelen?
,,Een B-team? Ik denk dat de
breedte van de bank één van de
krachten van FC Utrecht is, je kunt
terugvallen op wissels zonder daar
slechter van te worden. De club
heeft een goede selectie waarin de
spelers aan elkaar gewaagd zijn.
Als je Anouar Kali - die ik hoog heb
zitten - op de bank hebt, dan denk
ik dat je een goed team hebt. Voor
het vertrouwen zou het goed zijn
als Utrecht zondag wint, maar het
belangrijkste is dat de focus op de
play-offs ligt."
Eerst VVV-Venlo, waar je ook een
verleden hebt.
,,Die club heeft de gunfactor.
Maurice Steijn (trainer, red.) heeft
het buitengewoon goed gedaan.
Het is opvallend dat ze - sinds ze
genoeg punten hebben behaald
voor lijfsbehoud - geen punten
meer pakken. Maar het is een heel
mooie club met aardige mensen.
Voor FC Utrecht is het de laatste
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