Assist en treffer van invaller niet genoeg voor Utrecht in eerste play-offfinale

Labyad gelooft er nog in

Zakaria Labyad wordt geknuffeld door
Giovanni Troupée (l) en Lukas Görtler
na zijn 2-2.
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FC Utrecht is nog vol vertrouwen,
ondanks de nederlaag in het eerste
deel van de play-offfinale tegen
Vitesse. Zaterdag moet die 3-2 in
de Galgenwaard goed te maken
zijn.
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Onder een striemend fluitconcert
viel Zakaria Labyad gisteravond na
een uur spelen in voor Gyrano
Kerk. De meest besproken
Utrechter van de afgelopen week
was nog niet fit genoeg om aan de
wedstrijd te beginnen, maar had
vrijdag al te kennen gegeven enig
risico te willen nemen om in actie te
kunnen komen, juist tegen zijn
oude club Vitesse. Vijf minuten na
zijn invalbeurt legde hij een
hoekschop panklaar op het hoofd
van Ramon Leeuwin: 1-1.
Labyad kon er wel om lachen, als
hij weer naar de hoek van het veld
liep en de verwensingen vanuit het
maar matig gevulde Gelredome
naar zijn hoofd geslingerd kreeg.
De kersverse Ajacied en
Marokkaans international is onder
de Arnhemse achterban, bij zijn
oude club, allesbehalve geliefd en
reageerde daar precies op zoals hij
dat moest doen. Met zijn voeten.
FC Utrecht kon zijn impulsen goed
gebruiken. De ploeg uit de
Domstad deed zeker niet onder
voor Vitesse in het eerste uur, maar
het blafte vooral in plaats van te
bijten.
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Nadat Bryan Linssen een kwartier
voor tijd voor de 2-1 zorgde met
een bekeken boogballetje over
doelman David Jensen, liet Labyad
zich nogmaals gelden. Hij
passeerde doelman Jeroen
Houwen met een hard, zwabberend
schot van een meter of twintig.
Maar, net als in de uitwedstrijd
tegen sc Heerenveen van vorige
week, verzuimde Utrecht deze
heenwedstrijd in de play-offs met
een gelijkspel af te sluiten. Toen
was het Denzel Dumfries die de
late 4-3 maakte, nu kopte Guram
Kashia in de slotminuut de 3-2
binnen.

wedstrijd in de Galgenwaard. Daar
kan hij - ondanks de gevoeligheid
van zijn overstap - ervoor zorgen
dat hij door de voordeur én met een
Europees ticket naar buiten gaat.

,,We maken twee uitdoelpunten die
heel belangrijk kunnen zijn",
vertelde Labyad na afloop. ,,We
hadden het op 2-2 moeten houden,
maar helaas. Ik heb er niettemin
het volste vertrouwen in dat we dat
zaterdag goedmaken. Dat wordt
een leuke wedstrijd. Thuis zijn we
heel sterk, we verloren dit seizoen
pas één keer in eigen stadion, van
PSV. Ik denk dat wij Vitesse thuis
kunnen verslaan en dat is wat de
club, het team, de supporters en de
trainers verdienen. Ik ga er
zaterdag met mijn team m'n uiterste
best voor doen."
De 25-jarige Labyad was na de
bekendmaking van zijn transfer
naar Amsterdam al de man over
wie iedereen het had - in Arnhem
was dat ook zo, maar dan op
sportieve gronden. Ruim een half
uur speelde hij, waarin hij de meest
bepalende speler was aan de kant
van Utrecht. Nu het helemaal zeker
is dat hij na dit seizoen naar Ajax
vertrekt, wil hij daar nog wel wat
over kwijt. ,,Ik snap dat het gevoelig
ligt, maar ik heb mijn ambities
uitgesproken in de winter. Ik hoop
dat de supporters van de club mij
dit niet kwalijk nemen, omdat ik die
ambities altijd al heb gehad. Ik kom
zelf uit Utrecht en de club zal altijd
in mijn hart zitten.''
Maar voordat het zover is, wacht
eerst nog die ene, cruciale
woensdag 16 mei 2018
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