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‘Genoeg kwaliteit’ is houvast
Advocaat
Hoe goed is FC Utrecht? Met vier overwinningen op een rij lijkt er geen vuiltje
aan de lucht, maar op het spel valt genoeg aan te merken. Vanavond is Vitesse
een meer dan serieuze test.
Tim Reedijk 10-11-18, 15:08

Door Tim Reedijk
All smiles, gistermiddag op de training van FC Utrecht. Natuurlijk wordt er serieus
getraind, maar het contrast met anderhalve maand geleden is zichtbaar. Een dolletje
hier, een grapje daar. Timo Letschert trekt zijn broekje nog maar eens op voor de
fotograaf om te laten zien dat het krachthonk in Italië niet een onderdeel was dat je
eenvoudig kon ontlopen.
Het past bij de sfeer van een club die een sterke lijn omhoog heeft ingezet. Vier
zeges in de eredivisie op een rij, een stevige vijfde plek. Maar aan de schouders van
trainer Dick Advocaat geen polonaise. ,,We zijn nog niet goed en we kunnen veel

beter”, aldus de trainer. Want voetballend loopt het nog allesbehalve gesmeerd. Bij
vlagen is de potentie van het elftal te zien, maar te vaak is het ondermaats.
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Goedbeschouwd geeft deze gewonnen reeks geen goed beeld van hoe FC Utrecht
er nu precies voor staat - getuige ook de gelukkige overwinning op AZ en de zege
die bij Willem II in extremis werd behaald. ,,We hebben genoeg kwaliteit in de groep
en dat is mijn houvast”, aldus Advocaat, die het probleem van het functioneren van
zijn elftal vooral zoekt in de voorhoede.
In de voorste linie startte zondag plotseling weer Cyriel Dessers, maar vanavond lijkt
‘De Kleine Generaal’ alweer voor een andere aanpak te kiezen. ,,Dat ik hem eruit
gehaald heb, zegt eigenlijk ook alles. We gaan het nu op een andere manier
oplossen.”
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Opengooien

In een uitwedstrijd tegen een directe concurrent
moet je laten zien waar je staat
Willem Janssen

Mogelijk kiest Advocaat voor een middenvelder als ‘valse nummer 9' of überhaupt
voor een versterkt middenveld. Hij zal de boel niet opengooien tegen een serieuze
concurrent als Vitesse, een zeer serieuze testcase om te bepalen hoe goed dit FC
Utrecht nu eigenlijk wel is.
,,In een uitwedstrijd tegen een directe concurrent moet je laten zien waar je staat. Dat
leeft wel in de groep”, vindt aanvoerder Willem Janssen, die de afgelopen twee duels
trefzeker was en vanavond de tegenstander treft waartegen hij het vaakst in zijn
carrière scoorde in de eredivisie (zeven keer). ,,Ze staan drie punten onder ons. Ga
je afstand nemen en je vastnestelen in de top 5, of laat je de concurrentie weer
dichtbij komen?”, vraagt Janssen zich hardop af.

Moeite
In elk geval weet Janssen dat er voetballend gezien nog veel voor verbetering
vatbaar is. ,,Qua spel zie je nog niet heel veel verschil’', vindt hij. ,,We zijn nog lang
niet tevreden over wat we laten zien en hoeveel moeite we hebben in grote fases van
wedstrijden. Het mooie van deze groep is dat we door de overwinningen heenkijken.
Je beseft dat het ook de andere kant op kan vallen. Als we deze reeks willen

aanhouden én uiteindelijk na 34 wedstrijden in de top 5 willen staan, moeten we ons
verbeteren.”

© ANP Pro Shots

Dick Advocaat. © ANP Pro Shots

