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Wie vergezelt Dick Advocaat bij FC
Utrecht?
De Galgenwaard is in afwachting van de komst van Dick Advocaat, die
waarschijnlijk pas na het duel tussen FC Utrecht en Emmen begint. De vraag
is: wie neemt hij mee als zijn assistent?
Mikos Gouka 11-09-18, 08:08

Als Advocaat het zoekt in het kringetje waarin hij
eerder zocht, lijkt Petrovic de meest geschikte
kandidaat om mee te gaan naar FC Utrecht
Door Mikos Gouka
De kwestie is niet meer óf Dick Advocaat de opvolger zal worden van de
weggestuurde Jean-Paul de Jong bij FC Utrecht. De vraag is vooral wanneer en met
wie. Op de achtergrond puzzelen clubeigenaar Frans van Seumeren en directeur
voetbalzaken Jordy Zuidam al dagenlang de nieuwe technische staf bij elkaar.
Mogen de huidige veldtrainers Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys aanblijven onder
het bewind van Advocaat? Of sneuvelt deze week één van de assistenten?
Wat wel zeker is: Dick Advocaat neemt altijd een eigen assistent mee naar een
nieuwe klus. Dat gaat nu ook gebeuren. De 70-jarige Hagenaar zweert bij een
vertrouwensman die met hem de lijnen kan uitzetten. Als de nieuwe trainer het weer
zoekt in het kringetje dat hem de afgelopen jaren hielp, dan lijkt Zeljko Petrovic op
voorhand de meest logische keuze om aan de slag te gaan in Utrecht.
De voormalige assistenten van Advocaat op een rijtje:
Cor Pot
Bij Zenit Sint Petersburg, Fenerbahçe en Sparta was de immer vrolijke Cor Pot de
steun en toeverlaat van Advocaat. De 67-jarige Rotterdammer lijkt op Het Kasteel
echter voor het laatst als trainer actief te zijn geweest. De kans dat hij in Utrecht
opduikt om ‘de kleine generaal’ te assisteren, is minimaal. Pot lijkt met pensioen.
Fred Grim
Voormalig keeper Fred Grim hielp Dick Advocaat bij Oranje, waar hij eerder de
rechterhand van Danny Blind was geweest in Zeist. Grim ging ook met Advocaat
mee naar Sparta, maar is dit seizoen begonnen als hoofdtrainer bij RKC. Hij komt
dus niet naar de Galgenwaard.
Ruud Gullit
Ruud Gullit en Dick Advocaat zijn lovend over elkaar. Hun samenwerking bij Oranje

beviel beide partijen meer dan uitstekend. Maar Gullit als assistent bij de huidige
nummer 11 van de eredivisie? Dat is één brug te ver, dat gaat niet gebeuren.
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Mario Been
Op verzoek van zaakwaarnemer Rob Jansen, die de belangen behartigde voor
Advocaat en Been, gingen ze met elkaar aan de slag bij Fenerbahçe. Been koos
daarna nog voor APOEL Nicosia, waar hij op eigen benen stond en werd ontslagen.
Bij FOX Sports zit de Rotterdammer volgens eigen zeggen prima als analyticus. De
kans dat hij assistent wordt in de Galgenwaard, is nihil.
Pim Verbeek
Bij Zuid-Korea en Borussia Mönchengladbach was Verbeek (62) ooit de trouwe
rechterhand van Advocaat. Maar Verbeek is bijzonder succesvol als bondscoach van
Oman en dus niet beschikbaar.
Bert van Lingen
Over de gehele wereld volgde Bert van Lingen zijn vriend Dick Advocaat. Maar waar
Advocaat nog van geen afscheid als trainer wil weten, is Van Lingen (72) wel
definitief gestopt. In 2015 in Sunderland werkten de twee voor het laatst samen. Van
Lingen is geen optie voor FC Utrecht.
Zeljko Petrovic
De 52-jarige Petrovic is beschikbaar. Bij de Servische nationale ploeg en bij
Sunderland in de Premier League werkten de twee al intensief samen en tot

tevredenheid van beiden. Toen ADO Den Haag een trainer zocht, gaf Advocaat de
clubleiding een zetje in de rug om de achttienvoudige international van Joegoslavië
te nemen. Petrovic is beschikbaar en staat te trappelen om weer te beginnen. Als
Advocaat het zoekt in het kringetje waarin hij eerder zocht, lijkt Petrovic op voorhand
de meest geschikte kandidaat om mee te gaan naar FC Utrecht.
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