Labyad zit Haller flink op de hielen

Zakaria Labyad: ,,Ik ben 4-3-3 gewend,
maar ik ben een speler die zich
aanpast."
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Zakaria Labyad kan morgen bij een
doelpunt tegen VVV het aantal
eredivisietreffers van de
clubtopscorer van vorig jaar,
Sébastien Haller (13), evenaren.
Dat is een naam waar je in Utrecht
mee vergeleken mag worden. Een
kwetsuur gooit mogelijk roet in het
eten.
Labyad kampt namelijk met pijn
onder zijn voet, zo vertelde hij zelf
gisteren op Zoudenbalch. Hij had
de besloten training in
Galgenwaard overgeslagen. Tegen
zijn zin, want hij hoopt te spelen
tegen VVV-Venlo. ,,Maar ik wil met
het oog op de play-offs zelf geen
risico nemen. En de staf ook niet",
aldus de Marokkaans international,
die beseft dat het vanaf woensdag
écht ergens om gaat. Of hij - als hij
morgen wakker wordt met pijn - het
slot van het reguliere
eredivisieseizoen laat zitten? ,,Ja."
Maar, zo stelt trainer Jean-Paul de
Jong, áls zijn pupil fit is, is hij zeker
een optie. Dat is niet gek, want
Labyad heeft zich dit seizoen
opgewerkt tot 'MVP' in Utrecht. Met
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12 goals en 8 assists in de
eredivisie wordt zijn naam wat
doelpunten betreft in één adem
genoemd met Sébastien Haller, de
publiekslieveling die een mooie
stap naar Eintracht Frankfurt
overhield aan zijn periode in
Galgenwaard.

aanpast. Ik ben linksbuiten
geweest, verdedigende
middenvelder, ik ben in aanvallend
opzicht op elke positie inzetbaar.
Multifunctioneel dus, als je dat zo
kan zeggen."

Positie

Maar als hij moet kiezen - dan
maar weer lekker op '10'. ,,Ik denk
dat ik daar nog meer assists kan
geven. Maar dan had ik misschien
weer minder gescoord. Als
linkerspits heb ik zowel goals als
assists geleverd."

Dat Labyad zo trefzeker is, komt
ook deels door zijn nieuwe positie
bij FC Utrecht, als linkeraanvaller in
een tweespitsensysteem. ,,Ik heb
veel discussies gevoerd over wat
mijn positie nou is", vertelt hij. ,,Het
liefst speel ik op '10' achter de
spitsen. De eerste keer dat ik op
mijn huidige positie werd gezet,
was uit tegen Ajax." Een lachje
volgt. ,,Toen scoorde ik meteen
twee keer en was het volgens de
trainers mijn vaste positie. Ik voel
me daar goed bij, ik voel me prettig
tussen Sander en Gyrano (Van de
Streek en Kerk, red.). Sander is
heel belangrijk voor ons en Gyrano
sticht altijd gevaar."

Assists

Zelf had hij ook niet gerekend op
zó'n vruchtbaar jaar. ,,Ik heb altijd
in mezelf geloofd en wist dat ik een
speler ben die kan scoren, maar
natuurlijk moet je dat het hele
seizoen bewijzen. Clubtopscorer
worden, ja, dat doet me wel wat
natuurlijk. Maar ook niet alles.
Liever win ik de play-offs en
verdeel ik de goals, dan dat ik zelf
topscorer word en geen prijs pak.
Mijn doel was tien goals en tien
assists, dus mijn verwachting is
uitgekomen."
De kans dat Labyad een stap
omhoog gaat maken, is heel groot.
In de winterstop was hij al dicht bij
een transfer naar Ajax, de club
waar oud-Utrecht-trainer Erik ten
Hag tegenwoordig de scepter
zwaait. Mogelijk komt daar weer
ruimte vrij nu het zeker is dat
Hakim Ziyech de club gaat
verlaten. Ten Hag speelt in een 43-3-formatie. ,,Ik kijk niet naar de
formatie, dat heb ik bij Utrecht ook
niet gedaan. Ik ben 4-3-3 gewend,
maar ik ben een speler die zich
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