Zakaria Labyad en Yassin Ayoub hopen op Europees ticket

Het ultieme afscheid
zich moet richten op de return in de
Galgenwaard.

Zakaria Labyad (links) en Yassin Ayoub
(midden) hopen op een mooi afscheid.
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Even leken Yassin Ayoub en
Zakaria Labyad hun laatste
wedstrijd voor FC Utrecht al te
hebben gespeeld. Zonder het
Marokkaanse duo wist de club zich
tóch voor de finale van de play-offs
te plaatsen, wat het ultieme
afscheid moet worden voor de twee
internationals.
Want als FC Utrecht zich zaterdag
niet had herpakt tegen Heerenveen
(2-1), was het einde verhaal voor
Ayoub en Labyad bij de club.
Beiden ontbraken door een
schorsing respecievelijk een lichte
liesblessure. Nu zijn ze klaar voor
de apotheose, vanavond in Arnhem
en zaterdag in de Galgenwaard.
Of Labyad vanavond in de basis
begint, is nog niet zeker. Hij trainde
gisteren mee, waarna zou worden
bekeken of het fysiek mogelijk is
om vandaag (vanaf het begin) te
spelen. Maar zowel de Marokkaan
zelf als trainer Jean-Paul de Jong
hintten op groen licht. Labyad zei
'100 procent risico' te willen nemen
in de finale van de play-offs; De
Jong merkte op dat iedereen
'enorm gretig' is om te spelen in dit
zo belangrijke slotstuk van het
seizoen. Ook in het geval van
Mateusz Klich, die zaterdag
afwezig was vanwege een
heupblessure, werd na de training
bekeken hoe zijn situatie is en of hij
er vandaag bij kan zijn of dat hij
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Ayoub zal sowieso terugkeren in de
basiself. Gek werd-ie zaterdag op
de tribunes, zo vertelde hij gisteren
terwijl hij met beide handen hard
over zijn bovenbenen wreef. ,,Zo
zat ik erbij zaterdag. Het was echt
helemaal niet leuk om daar te
zitten. Je kán niks. Ik denk dat je op
de bank of tribune meer stress hebt
dan op het veld. Maar ik was ervan
overtuigd dat we gingen winnen. Ik
wist het zeker. Thuis winnen we
bijna altijd. Als we uit ervoor zorgen
dat de wedstrijd thuis alle kanten
op kan gaan, zijn we op ons
sterkst. Dat hebben we vaker
bewezen."
En dat neemt FC Utrecht dus ook
mee naar Arnhem. Een scenario
als in Heerenveen - toen het na 48
minuten 3-0 voor de thuisclub stond
- mag écht niet. ,,Ik hoopte alleen
maar dat we met een wonder
zouden terugkomen en dat
gebeurde ook. We moeten nu in
Arnhem de wedstrijd zo lang
mogelijk neutraal houden, alhoewel
je er het liefst natuurlijk zelf 'eentje
in prikt'. Maar op het moment dat je
het neutraal houdt, weet je dat zij
het moeilijk gaan hebben als ze
naar ons komen", aldus Ayoub.
Transfer
Een zeer pijnlijk afscheid dreigde
voor de toekomstig Feyenoorder,
nu lonkt toch een vaarwel met een
Europees ticket. Een droom voor
hem en voor Labyad, wiens
transfer naar Ajax gisteren definitief
werd gemaakt.
,,Het team dat het meest wil, wint",
denkt Ayoub. ,,En dat zijn wij. Ik wil
gewoon dat Europese ticket en
daar ga ik alles voor doen. Dan ben
ik er maar niet bij volgend jaar. Dan
weet ik in elk geval dat me een heel
mooi afscheid staat te wachten."
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