PREMIUM
Cyriel Dessers op archiefbeeld. © Pro Shots

Dessers: van La Manga naar
Navata?
TRAININGSKAMP FC UTRECHT
Cyriel Dessers (24) huppelt nog vrolijk mee bij FC Utrecht, dat vandaag in La
Manga de eerste dag van haar trainingskamp afrondde. Maar de kans is
aanwezig dat hij zich deze week nog bij De Graafschap voegt.
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Dick Advocaat stuurt vanaf een steiger zijn manschappen aan. © Tim Reedijk
Door Tim Reedijk
Wie Dessers in Spanje in actie ziet, ziet niet dat hij onderdeel is van getouwtrek
tussen praktisch de hele onderkant van de eredivisie. De immer vriendelijke glimlach
is er constant, zijn arbeidsethos is niet opvallend anders. Scoren doet hij zo nu en
dan in een blauw hesje – en precies dat is waar het steekt.
Zijn behoorlijk uitzichtloze reserverol is de reden waarom onder meer De Graafschap
de Belg wil oppikken, al wordt Dessers aan clubs in binnen- en buitenland gelinkt.
Eredivisie en top-Keuken Kampioen Divisie. FC Utrecht geeft hem de ruimte om een
andere club te vinden. ‘De Superboeren’ zijn concreet en trainer Henk de Jong
schatte de komst van de oud-speler van NAC vandaag op fifty-fifty. De Jong ziet in
Dessers een complete spits die prima in zijn systeem past.
En dus kan het zomaar dat Dessers in de loop van de week naar het noorden trekt.

De Jong wil niets liever dan op trainingskamp al gebruikmaken van de spits. De
Graafschap nestelt zich morgen in Navata, niet ver van Gerona. Ter illustratie: dat is
een uurtje of zeven rijden langs de kustlijn omhoog. Vanuit La Manga gezien dan.
Goed, dat is koffiedijk kijken, want zoals gezegd is De Graafschap niet de enige
gegadigde. Meer clubs weten hoe hij NAC naar de eredivisie schoot en weten van
zijn furieuze start in het rood-wit van FC Utrecht.

Bahebeck
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Maar bij FC Utrecht is hij het slachtoffer geworden van de toegenomen
concurrentiestrijd in de punt van de aanval. Twee wedstrijden kreeg Dessers de kans
als spits onder Advocaat, twee keer schakelde ‘De Kleine Generaal’ vervolgens door
op plan B. En nu nadert ook Jean-Christophe Bahebeck wedstrijdfitheid. Die heeft
nog alles te bewijzen, maar trainer Dick Advocaat gelooft dat hij zijn spits voor de

tweede seizoenshelft kan zijn. Advocaat nam hem vandaag apart, sprak hem
geruststellend toe en zei dat hij zijn soms harde bewoordingen niet persoonlijk moet
opvatten. Hij wil de 25-jarige Bahebeck alleen maar beter maken. Grote kans dat
Bahebeck morgen, als hij er fysiek helemaal klaar voor is, tegen VfB Stuttgart in de
basis begint als nummer 9. En dan heb je behalve Bahebeck nog Nick Venema, in
het land beter bekend als ‘Venomenema’. De 19-jarige Austerlitzer heeft wel laten
zien dat hij nadrukkelijk op de deur klopt.
Maar op Dessers na is het rustig op het gebied van transfers bij de hoofdmacht.
Intern is men tevreden over de selectie die directeur voetbalzaken Jordy Zuidam
vooral afgelopen zomer neerzette. De grootste ontwikkelingen vinden plaats bij Jong
FC Utrecht, waar Sylla Sow (22) naar RKC Waalwijk vertrok en Keelan Lebon (21) uit
Frankrijk werd aangetrokken. Uit het netwerk van Diier Martel en afkomstig van Paris
FC, al kwam hij daar vooral uit voor het beloftenteam op het vijfde Franse niveau.
Lebon wordt gehuurd met een optie tot koop. Hij liep eerder stage bij Jong FC
Utrecht en liet daar een goede indruk achter. En dan werd ook nog het contract van
Tim Brinkman (21), aanvoerder van Jong die mee is naar La Manga, verlengd tot
medio 2020 met een optie voor een extra jaar.
Relatieve rust of niet, kijk naar Bahebeck en je weet dat er nog veel kan gebeuren
voor het sluiten van de deadline. Hij werd immers anderhalf uur voor de sluiting van
Deadline Day afgelopen zomer gepresenteerd in de Domstad. Een zogeheten
buitenkans ligt altijd op de loer.

