Poolse huurling beslist wedstrijd tegen VVV voor FC Utrecht

Klich heeft zijn treffer

Een glunderende Mateusz Klich wordt
gefeliciteerd door Willem Janssen.
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GALGENWAARD
Een treffer van Mateusz Klich was
niet alleen genoeg voor een zege
van FC Utrecht op VVV (1-0), de
Pool rekende meteen ook af met
een persoonlijke strijd. Eindelijk
maakte hij een doelpunt voor de
club die hij binnenkort weer verlaat.
TIM REEDIJK

Zonder goal teruggaan naar Leeds
United, de club die hem verhuurt
aan FC Utrecht, was eigenlijk geen
optie voor Mateusz Klich. Vraag
hem naar hoe hij zich voelt en hij
zegt dat het goed gaat, dat hij aan
het systeem gewend raakt. Maar
dan meteen komt er die
kanttekening: een doelpunt. ,,Het
enige dat ik hier mis", zo zei de
Pool vorige week.
De laatste weken manifesteert hij
zich meer en meer als de man die
kansen creëert bij het richting playoffs worstelende FC Utrecht. Nu
werd hij zelfs matchwinner. Klich,
oud-speler van PEC Zwolle en FC
Twente, werd in januari op
huurbasis overgenomen en
speelde zich geruisloos in de basis
als rechtermiddenvelder. Al zou hij
zelf veel liever op de plek van
Sander van de Streek lopen, op
'10'. ,,Natuurlijk speel ik liever
centraal, maar dit is het systeem en
daaraan moet ik me aanpassen",
zegt hij er zelf over.

zien bij zijn winnende treffer tegen
VVV, waarbij hij vanaf de flank naar
het midden zwierf en van daaruit
zijn beslissende schot kon lossen.
Het was zijn eerste
eredivisiedoelpunt voor FC Utrecht
in zijn laatste reguliere
competitiewedstrijd. Natuurlijk, de
play-offs komen er nog aan met
deze week het tweeluik met
Heerenveen, maar volgend seizoen
zal hij niet meer in het roodwit te
bewonderen zijn.
FC Utrecht anticipeerde al op zijn
vertrek (en ook dat van Yassin
Ayoub naar Feyenoord) door Joris
van Overeem binnen te hengelen
voor komend seizoen. De
middenvelder komt over van AZ,
dat graag een ruildeal wilde sluiten
waarbij Giovanni Troupée de
omgekeerde weg zou bewandelen.
Daar stak Utrecht vooralsnog zelf
een stokje voor, maar AZ blijft meer
dan serieuze interesse houden
voor de 20-jarige rechtsback.
Geen Klich dus, volgend seizoen in
de Galgenwaard. De Pool wil terug
naar Leeds, dat moge duidelijk zijn.
,,Ik heb met ze gesproken, ze
willen me terug. De kans dat ik
terugkeer is 99 procent, bijna
honderd. Ik heb nog een tweejarig
contract", zegt Klich, die zijn gevoel
daarna treffend samenvat: ,,Ik heb
daar unfinished business."

Zijn drang om in het centrum op te
duiken was gisteren goed terug te
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