Buitenkant rechts

'Ik denk wel dat FC Utrecht het gaat halen'

FOTO RUUD VOEST

Wekelijks blikt iemand die een
band heeft met FC Utrecht vooruit
op het duel van dit weekeinde.
Vandaag oud-FC Utrechter Gert
Kruys.

,,Beide, maar je dwingt het wel af.
We vergeten ook nog dat Gyrano
Kerk en Mateusz Klich enorme
open kansen krijgen in de eerste
helft, waar Heerenveen wel dodelijk
efficiënt was. Natuurlijk valt die bal
bij de 3-1 in de kluts bij Labyad,
maar hij loopt er wel vaak. Die vrije
trap die de 3-2 opleverde, wordt
ook aangeraakt, maar Labyad heeft
wel het vermogen om 'm zo neer te
leggen. En die derde dwing je ook
af. Zet Heerenveen een klein beetje
onder druk en je ziet ook de
kwetsbaarheid van die ploeg."
Gert Kruys - Oud-speler

Nou, Gert. Gaat FC Utrecht het nog
halen?
,,Ik denk het wel. Dat je tegen
Heerenveen uit geslagen positie
terugkomt, geeft wel een boost. En
je hebt Willem Janssen erbij en ik
verwacht ook Sander van de Streek
weer. Verder heeft Zakaria Labyad
wel antwoord gegeven. Die kan
goed met zijn situatie omgaan. Dat
alles bij elkaar maakt dat ik er nog
wel vertrouwen in heb. Bij Utrecht
heerst opluchting. Als je met 3-0
achter terugkomt tot 3-3 ben je de
morele winnaar. Ik heb wel het
gevoel dat Utrecht die 4-3 wel kan
hebben."
Maar die eerste helft, hè. Die was
vrij kansloos.
,,Heerenveen stak er meer energie
in, was feller. Maar die goals zijn
individuele fouten. Want is er bij die
1-0 een afspraak tussen de keeper
en de muur om als muur te blijven
staan? Jensen was furieus, dus die
heeft niet gezegd: 'springen'. Daar
gaat het al mis. En bij die tweede
goal is er heel slechte
communicatie tussen Jensen en
Dumic. Dit gebeurt te veel de
laatste tijd, je krijgt ze te makkelijk
tegen."
En dan wordt het toch 3-3. Is dat
veerkracht of een beetje geluk?
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