Jong Utrecht buigt voor FC Dordrecht
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
ARD SCHOUTEN

Jong FC Utrecht- FC Dordrecht
leek lang een duel zonder winnaar
te worden, maar in de laatste tien
minuten sloegen de
Schapenkoppen alsnog toe (0-2).
Met dank aan FC Utrecht, want bij
de 1-0 zag de Utrechtse defensie
er niet goed uit.

meesten van ons hebben daar
geen minuten gemaakt. Wel prima
getraind. Meegaan met het eerste
is toch waar je het voor doet. Alles
gaat sneller, het niveau is zo veel
hoger. Dat is heel leerzaam. Ik
paste me snel aan voor mijn
gevoel. Natuurlijk had ik deze
mooie week graag met een goede
resultaat bij Jong willen afsluiten,
maar we verdedigden te naïef om
dat voor elkaar te krijgen.''

Trainer Robin Pronk baalde daar
van. ,,Die bal is zestig meter
onderweg, dan moeten we
ingrijpen. Tot dan toe was het een
neutrale wedstrijd die in balans
was. Het gebeurt te vaak dat we in
de slotfase een duel weggeven.
Wat dat is, is lastig te bepalen. Blijft
het zo dan kan het ook een
beoordelingsmoment zijn voor deze
jongens.''
Utrecht kreeg prima kansen via
Mitchell van Rooijen en Nick
Venema (foto boven), en mocht
goalie Thijmen Nijhuis danken voor
twee weergaloze reddingen.
,,Lekker. Ik moet de beelden
terugzien om te zien hoe ik ze
precies redde. Balen dat het dan
alsnog misgaat. We hebben een
jonge ploeg, kennelijk zijn we
mentaal nog niet in staat dit soort
duels een resultaat te pakken.''
De ploeg van Robin Pronk startte
opvallend genoeg met een aantal
talenten die donderdagavond nog
landden op Eindhoven Airport,
omdat zij afgelopen week op pad
waren met de hoofdmacht in
Spanje. Junior van der Velden,
Redouan el Yaakoubi, Sylla Sow,
Matty Willock en Nick Venema
stonden echter 'gewoon' aan de
aftrap op De Westmaat. Pronk:
,,Nadeel is wel dat we dus niet met
onze basisploeg hebben getraind,
maar dar is vaker zo. Deze jongens
waren fit om te spelen. We wilden
met onze eigen ploeg spelen.''
Het was niet te kort dag om amper
24 uur na de terugkeer uit Spanje
te spelen, zegt Pronk (foto onder).
Van der Velden beaamt dat. ,,De
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