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Riechedly kan zichzelf weer op kaart zetten bij FC
Utrecht’

Bazoer volgt Labyadroute
Door MIKE VERWEIJ

Vandaag, 06:22 in VOETBAL
FC Utrecht verlost Riechedly Bazoer (22) voor zes maanden uit zijn lijden bij FC Porto. De
Eredivisie-club lost de Portugezen bij VfL Wolfsburg af als huurder van de middenvelder, die
in stadion Galgenwaard de Labyad-route volgt. „Net als eerder Zakaria Labyad kan Riechedly
zichzelf bij FC Utrecht weer op de kaart zetten”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam.

Riechedly Bazoer tijdens een van zijn spaarzame duels in het shirt van FC Porto.
Ⓒ AFP

De oud-FC Utrecht-speler is trots op de tijdelijke komst van de voormalig Oranjeinternational. „Omdat het geen eenvoudige transfer was”, aldus de Utrechtse
beleidsbepaler. „We proberen altijd contact te houden met topspelers uit Utrecht en

jongens die een FC Utrecht-verleden hebben. Riechedly behoort tot die eerste
categorie, ging op jonge leeftijd naar PSV en vervolgens naar Ajax.”
„We hebben zijn situatie gevolgd. Deels van afstand, maar ook van dichtbij”,
vervolgt Zuidam. „Riechedly’s moeder woont achter onze assistent-trainer Rick
Kruys, aan wie ik meerdere keren heb gevraagd eens langs de familie te lopen.
Daaropvolgend heb ik veel contact met Riechedly’s broer en zaakwaarnemer
Irchandly onderhouden. Op die manier probeer je iemand enthousiast te maken
voor FC Utrecht.”
"Advocaat speelt ook een belangrijke rol in deze deal"
Toch leek de spectaculaire huur lang onmogelijk. „Hij ging voor een
godsvermogen van Ajax naar VfL Wolfsburg, verdiende daar een kapitaal en
verkaste tijdelijk naar Porto, dat in de Champions League speelt. Toen Riechedly
daar ’vastliep’, hebben we opnieuw actie naar hem toe ondernomen. Nu wel met
succes. Het was heel intensief om alle clubs op één lijn te krijgen, maar op een
gegeven moment kregen we iedereen bij elkaar”, geeft Zuidam een inkijkje in het
hele proces.
„Dick Advocaat speelt ook een belangrijke rol in deze deal”, zegt de directeur, die
concurrentie had van Atalanta Bergamo en Fiorentina. „Hij had in de periode dat
hij bij het Nederlands elftal Danny Blind assisteerde een heel goede klik met
Riechedly en maakte zich intern én naar de speler toe sterk voor zijn komst. Zo
vielen uiteindelijk alle puzzelstukjes in elkaar.”
Zuidam zegt onder de indruk te zijn van de vastberadenheid van Bazoer. „Hij heeft
heel duidelijk voor zichzelf de keuze gemaakt weer in zichzelf te investeren. Dat
vind ik bewonderenswaardig.”
"Nu krijgt hij de kans de ellende van zich af te spelen"
Dat Bazoers carrière sinds zijn vertrek bij Ajax hard bergafwaarts lijkt te gaan, is
voor FC Utrecht geen belemmering. „Juist niet”, zegt de technisch directeur. „We
rekenen op een uiterst gemotiveerde speler. En laten we het ook niet overdrijven.
Natuurlijk is het bij Wolfsburg niet geworden wat hij ervan had verwacht. Maar
kom op, hij is 22 en werd in korte tijd met vier trainers geconfronteerd. In 2017
werd hij nog uitgeroepen tot grootste talent van de Bundesliga. Bij FC Porto hoopte
hij een nieuwe start te maken, maar daar kwam hij te grote hobbels tegen. Nu krijgt
hij de kans de ellende van zich af te spelen. En wij zijn blij met deze potentiële
international met een karrenvracht aan ervaring in de Eredivisie en internationaal.
FC Utrecht heeft alle vertrouwen in een succesvolle samenwerking.”

Bazoer reist vandaag zijn ploeggenoten achterna naar Spanje, waar FC Utrecht een
trainingskamp belegt.

