FC Utrecht gelooft in goede afloop: We zijn nog steeds favoriet

Vertrouwen is groot

Urby Emanuelson (links) feliciteert
Zakaria Labyad, nadat de aanvaller
woensdagavond voor de
aansluitingstreffer zorgde in de eerste
play-off-wedstrijd met Heerenveen.
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Lange tijd leek het erop dat de
return tussen FC Utrecht en
Heerenveen schriftelijk afgedaan
kon worden. Maar de ploeg van
trainer Jean-Paul de Jong herpakte
zich, verloor toch (4-3), maar is wél
de morele winnaar. En dus is er
volop vertrouwen in een goede
afloop, morgen in Galgenwaard.
'
Krankzinnig', noemde De Jong de
wedstrijd na afloop. Urby
Emanuelson had een 'dubbel
gevoel', baalde van de 4-3 van
Denzel Dumfries, maar besefte ook
dat FC Utrecht het nog helemaal in
eigen handen heeft. ,,We hebben
een heel goede uitgangspositie.
Het is nog lang niet gespeeld. We
leven in elk geval nog, dat is het
belangrijkst. Dat zag er na de 3-0
niet zo uit."
Die woorden van Emanuelson
bevatten een licht gevoel voor
understatement. Want Utrecht had
op (overigens grote) kansen van
Mateusz Klich en Gyrano Kerk in
de eerste 50 minuten nauwelijks
iets in te brengen. Vrij eenvoudig
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liep Heerenveen uit naar 3-0,
zonder per se een karrenvracht aan
kansen te produceren. Dat Zakaria
Labyad snel daarna voor 3-1
tekende, werd min of meer teniet
gedaan door de domme rode kaart
waar Yassin Ayoub tegenaan liep.
Daarna nam Utrecht geheel tegen
de verhoudingen in het initiatief
over en kwam het via van richting
veranderde inzetten van diezelfde
Labyad en Emanuelson terug tot 33.
Veerkracht

FC Utrecht is in Galgenwaard altijd
sterker en heeft het gevoel dat een
finaleplaats in de play-offs ondanks
alles binnen handbereik is. En dat
is bijzonder te noemen, vindt ook
Labyad.
Publiek
Lachend: ,,Om eerlijk te zijn wel.
We moeten heel goed zijn om thuis
te winnen, maar daar hebben we
de steun van het publiek. Dat
iedereen erachter gaat staan, is
enorm belangrijk. We zijn nog
steeds de favoriet."

,,Dat het nog 4-3 werd, kunnen we
mee leven. Na de 3-0 dacht ik:
'waar gaat dit heen?'. We hebben
enorme veerkracht getoond",
oordeelde De Jong. Dat vindt ook
Emanuelson. ,,De manier waarop
we ons in de wedstrijd knokken,
verdient een compliment. Die 4-3 is
dan nog doodzonde. Dat had niet
gehoeven. Met dat gevoel loop je
toch de kleedkamer in, dat je
daarvan baalt. Maar het
belangrijkste is dat we nog leven.
We hebben aan een doelpunt
genoeg, dus het is te hopen dat we
het morgen kunnen afmaken. We
moeten volle bak gaan."
Die woorden passen perfect in het
sentiment dat leeft in Utrecht.
Natuurlijk, de eerste helft kreeg de
ploeg (alweer) de goals veel te
makkelijk tegen. En een
verliespartij in de heenwedstrijd is
nooit de bedoeling. Maar gezien de
compleet uitzichtloze situatie net in
de tweede helft was de 4-3 prima te
pruimen. Noem het geluk, dat die
ballen van Labyad en Emanuelson
binnen ploften. Maar de ploeg
dwong het - met tien man - ook
zeker af. Pas na die rode kaart van
Ayoub keerde de voor de play-offs
zo benodigde branie pas echt terug
in de ploeg en werden plotsklaps
wél de zwakke punten van
Heerenveen blootgesteld.
En zo is er dus nog volop
vertrouwen in een goede afloop.
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