PREMIUM
De spelers van FC Utrecht tankten vorig weekend vertrouwen met een 6-0 thuiszege op
Fortuna Sittard. © BSR Agency

FC Utrecht vol zelfvertrouwen naar
Ajax: ‘Ze geven veel ruimtes weg’
ONBEVANGEN
Ajax is met speels gemak op weg naar de titel en de grote vraag is welk team
een obstakel kan zijn voor de Amsterdammers. Vanmiddag (aftrap 12.15 uur)
komt met FC Utrecht een team in uitstekende doen op bezoek.
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Door Tim Reedijk
Het sportcomplex van FC Utrecht is dezer dagen een baken van lachende gezichten,
optimisme en vertrouwen. De club staat keurig vierde in de eredivisie en is sinds de
vorige interlandperiode foutloos, met overtuigende overwinningen op PSV (3-0) en
Fortuna Sittard (6-0), een uitzege bij Sparta (1-2) en een overwinning in de KNVBbeker op Excelsior’31 (1-4).

Trainer John van den Brom lijkt zijn manier van spelen te hebben gevonden sinds de
zege op PSV. De strijdwijze met veel middenvelders in de basisopstelling is ook het
devies vandaag in de Johan Cruijff Arena.

Verrassingselementen

Zakaria Labyad (links, besprongen door Willem Janssen) deed Ajax in 2017 de das
om. © Eric Verhoeven/Soccrates
Ajax verloor dit seizoen nog niet in de eredivisie. Sterker, sinds november 2017 zijn
de Amsterdammers in eigen huis ongeslagen in de nationale competitie. De laatste
nederlaag werd geleden tegen, juist, FC Utrecht. Erik ten Hag was destijds trainer in
de Domstad; Zakaria Labyad maakte de twee treffers die Ajax de das om deden.
Twee maanden na dat duel tekende de trainer bij Ajax als opvolger van Marcel
Keizer.
Ten Hag denkt dat het FC Utrecht van nu sterker is dan in zijn tijd, vertelde hij vrijdag
op de persconferentie. ,,FC Utrecht heeft een buitengewoon goed team met een paar
verrassingselementen. Het is een team dat je echt uitdaagt. Ik denk dat dit het
sterkste Utrecht is van de laatste jaren.”
Aan alles proef je dat Ten Hag op zijn hoede is, dat hij in FC Utrecht een potentieel
obstakel ziet als Ajax zijn normale niveau niet haalt. Bovendien heeft zijn ploeg de
slijtageslag in Londen tegen Chelsea (4-4) in de benen. FC Utrecht kon zich de hele
week voorbereiden en gaat met een bepaalde onbevangenheid naar Amsterdam.

Niemand vindt het raar als er géén resultaat wordt geboekt, anderzijds voelt dit wel
als hét moment om uit bij Ajax te spelen als je een keer resultaat wil weghalen uit
Amsterdam.

Ajax thuis en uit scheelt wel wat
FC Utrecht-trainer John van den Brom

Het plan van FC Utrecht is op voorhand vrij duidelijk. ,,Als je heel open gaat spelen,
veel plezier dan. Dan denk ik dat het niets gaat worden”, aldus trainer John van den
Brom. Nee, FC Utrecht zal net als tegen PSV heel compact spelen en gokken op de
omschakeling. Met Gyrano Kerk heeft Van den Brom een wapen, een dat
tegenwoordig ook nog heel productief is. ,,Kijk, Ajax speelt ook met veel risico”, vindt
Van den Brom. ,,En dus geven ze ook veel ruimtes weg. Je gaat zeker kansen
krijgen.”
Natuurlijk is de overwinning uit 2017 veelbesproken deze week in Utrecht en
omstreken, maar het besef is er ook dat dat een ander Ajax was. Sterker, dat het
destijds een ander tijdperk was. Al laat Ajax dit seizoen ook meer steken vallen dan
in de vorige jaargang.
De ploeg van Ten Hag kende bijvoorbeeld uit bij RKC en PEC Zwolle matige fases,
al werden die wedstrijden wél gewoon gewonnen. ,,Ze stonden wel gewoon 0-3 voor
na twintig minuten in Zwolle”, constateert Van den Brom. ,,Kijk, als wij 3-0 achter
staan na twintig minuten gaat het niet meer goed komen. Daar geloof ik niet in. Ajax
thuis en uit scheelt ook wel wat. Maar zo lang het een wedstrijd is, ga je zeker
kansen krijgen.”
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