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Timo Letschert, publiekslieveling
met rebels karakter
PROFIEL
FC Utrecht bepaalt deze week hoe het verder moet met Timo Letschert (25), die
zaterdag tegen ADO Den Haag zó over de schreef ging in de kleedkamer dat
trainer Dick Advocaat hem direct wisselde. Een profiel van een excentriekeling.
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Door Tim Reedijk
Timo Letschert, in mei 1993 geboren in Purmerend, is geen doorsnee voetballer. Niet
iemand die de clichés aan elkaar rijgt in interviews. Geen speler die zich zonder morren

houdt aan alle honderdduizend regeltjes die een club aan een selectielid stelt. En ook geen
verdediger die een heel hoge pet op heeft van gezag.
Toen FC Utrecht de man die uiteindelijk uitgroeide tot publiekslieveling aan zich bond, in
september 2014, ging het ook vooral over zijn stempel als bad boy. Letschert was eerder bij
FC Groningen, de club waar hij debuteerde in het profvoetbal, zo ontevreden over zijn rol op
het tweede plan dat hij disciplinair geschorst werd. Uiteindelijk kwam het tot een
contractontbinding.

Op trainingen gebeurt het vaak dat Letschert
schreeuwend en tierend over het veld gaat.
Roda JC pikte hem op, maar ook die club verliet Letschert met heibel. Hij vond dat
zijn contract niet deugde en spande een arbitragezaak aan, die hij verloor maar wél
een breuk in Kerkrade forceerde.
Bij zijn presentatie in Utrecht moest hij zich zodoende vooral verantwoorden voor zijn
status als rebel, die er daarbij ook nog een handje van had om domme rode kaarten
te pakken. Maar, zo sprak Letschert, hij had geleerd zich te beheersen.
Bij FC Utrecht begon hij ook als wisselspeler. ,,Vroeger zou ik dan een naar
mannetje zijn geweest”, zei hij daar later zelf nog over. Maar Letschert veroverde nu
wél zijn plek en groeide uit tot één van de favorieten van de fans. Want hij is óók een
verdediger die een bepaalde onoverwinnelijkheid over zich heen heeft. Sterk in de
duels, begaan met zijn vak, met de uitstraling van een sloper. Zo iemand die je liever
ín je ploeg hebt dan tégen je. En daar houden ze wel van bij Utrecht, volksclub die
het is.
Letschert haalde zelfs de voorselectie van Oranje en werd voor miljoenen verkocht
aan Sassuolo. Door blessureleed speelt hij dit seizoen weer op huurbasis voor FC
Utrecht, waar hij over het algemeen een prima indruk maakt. Zijn grote wens is om
na dit seizoen opnieuw voor zijn kans te gaan in Italië. Bij Sassuolo ligt een optie om
zijn contract te verlengen, directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht ziet
hem liever blijven.
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Tenminste, dat was tot vóór afgelopen weekend. Interessant is wat de club doet met
Letschert, zeker in de wetenschap dat eerder Oussama Tannane voor het hele
seizoen disciplinair geschorst werd na herhaaldelijke misdragingen op de trainingen.

Letschert zei zondag in een statement hulp te gaan
zoeken.
Zaterdag nam Letschert verbaal alles en iedereen de maat in de rust tegen ADO Den
Haag. Met name de confrontatie met assistent-trainer Zeljko Petrovic bleek dermate
heftig dat aanvoerder Willem Janssen achtereen vertelde dat het van invloed was
geweest op FC Utrecht in de kansloze tweede helft in de Hofstad (5-0, na een
ruststand van 3-0).
Bij FC Utrecht kijken ze niet heel gek op van het incident. Letschert laat zich áltijd
horen als het niet loopt, hij ging bijvoorbeeld tegen Feyenoord de week ervoor ook uit
zijn dak in de rust. Toen ging Utrecht nota bene aan de leiding. Op trainingen gebeurt
het vaker dat Letschert schreeuwend en tierend over het veld gaat. Onlangs trapte hij

trainingsattributen omver en verliet hij briesend voortijdig het trainingsveld. De staf
keek ernaar en liet hem gaan.
Letschert zei zondag in een statement hulp te gaan zoeken. Maar allang is duidelijk
dat die opvliegendheid in het karakter van de excentrieke gifkikker zit opgesloten en
volgens ingewijden niet alleen op en rond het voetbalveld.
Maar juist vanwege dat karakter - oprecht, uitgesproken zonder tact, een winnaar zijn ze in Utrecht ook zo gek op Letschert.
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