Middenvelder geschorst in return na aanvaring met arbiter

Tragisch afscheid dreigt voor Ayoub
ingrijpen toen de spreekkoren aan
het adres van Janssen vanuit het
uitvak aanhielden. Labyad
vermoedde zelfs opzet bij de
arbiter: ,,Het was een heel
kinderachtige rode kaart, waarmee
hij ons uit de wedstrijd probeerde te
halen."
Yassin Ayoub keert na zijn tweede geel
arbiter Ed Janssen met een cynisch
lachje op zijn gezicht de rug toe.
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Zijn cynische duim voor
scheidsrechter Janssen kan
zomaar de laatste actie van Yassin
Ayoub in het shirt van FC Utrecht
geweest zijn. Hij mist door een
schorsing het tweede play-offduel
met Heerenveen.
Yassin Ayoub kon het woensdag
moeilijk verkroppen dat Ed
Janssen, die zijn laatste wedstrijd
in het profvoetbal floot, geel trok
voor een charge. Hij stak cynisch
zijn duim op, maar deed dat zo lang
dat Janssen niets anders kon dan
nog een keer geel te geven. Ayoub
bleef staan, applaudisseerde ook
nog eens voor die beslissing en
droop vervolgens af naar de
catacomben.

Over Labyad zelf ging het
woensdag meer dan ooit, omdat
naar buiten kwam dat hij komend
seizoen bij Ajax een hereniging zal
aangaan met trainer Erik ten Hag.
De speler wenste er niet inhoudelijk
op in te gaan en zei dat hij voor het
duel met Heerenveen zijn team had
gemeld 'dat er niks aan de hand is,
dat er niks speelt en dat iedereen
zich volledig moet focussen op de
play-offs'.
Toch zal de 25-jarige Labyad na de
play-offs de overstap naar Ajax
maken. Afgelopen winter stond de
Marokkaan al in de belangstelling
van de Amsterdammers, toen
kwam het niet tot een
overeenkomst. Wel werd toen al
gesproken over een zomertransfer.
Return, morgen (20.45 uur):
FC Utrecht - SC Heerenveen

Het kan voor de 24-jarige Ayoub,
die naar Feyenoord gaat, zomaar
zijn laatste wapenfeit in het roodwit
van FC Utrecht zijn geweest. De
ploeg kwam na zijn vertrek knap
terug van 3-1 achter naar 3-3 door
van richting veranderde inzetten
van Zakaria Labyad en Urby
Emanuelson. Maar Denzel
Dumfries bracht Heerenveen nog
op 4-3, zodat Utrecht vol aan de
bak moet om een finaleplek in de
play-offs veilig te stellen. Gebeurt
dat niet, dan heeft Ayoub zijn
laatste minuut al gespeeld voor de
club.
Tegen zijn tweede geel werd fel
geprotesteerd door FC Utrecht. De
stadionspeaker moest zelfs
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