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John van Loen vreest dat Advocaat
bij FC Utrecht ‘alleen maar op zijn
bek kan gaan’
COLUMN
Oud-profvoetballer John van Loen schrijft elke week over de Utrechtse
(voetbal-)actualiteit. Deze keer over Dick Advocaat als trainer van FC
Utrecht. „Ik had zo één, twee, drie niet voor hem gekozen.”

John van Loen 17-09-18, 09:48

Dat FC Utrecht bij Dick Advocaat is uitgekomen, vind ik verrassend. Waarom de club
voor hem koos, weet niemand. Ik had zo één, twee, drie niet voor Advocaat gekozen.
Simpelweg omdat ik niet aan hem had gedacht, maar ook omdat hij sowieso niet op
mijn lijstje zou voorkomen. Bij Sparta kondigde hij aan dat-ie zou stoppen en dat hij
alleen aan een nieuwe club zou beginnen als hij er een uitdaging in ziet.
Volgens mij kan Dick bij FC Utrecht alleen maar op zijn bek gaan. Hij loopt het risico
dat hij zijn naam te grabbel gooit. Bij Oranje is het niet gelukt om ze naar het WK te
loodsen en bij Sparta liep het met de degradatie uit op een drama. Misschien komt hij
naar FC Utrecht om revanche te nemen. Niets ten nadele van zijn leeftijd, maar Dick
is 70 en als het niet lukt, dan zorgt dat voor een enorme smet op zijn cv.

Eigen assistent
Daarnaast vraag ik me af waarom hij Petrovic meeneemt als assistent. Met Rick
Kruys en Marinus Dijkhuizen heeft FC Utrecht toch al twee assistenten? Dan vind ik
het raar dat hij een eigen assistent meeneemt. Er staan veel vragen open. Wie zet-ie
in de spits? Hoe lost hij het centraal achterin op? Willem Janssen maakte behoorlijk
grote fouten. En waarom begin je pas vandaag als je de klus vorige week woensdag
al aanneemt?
Advocaat zal misschien redeneren dat hij zondag bij Feyenoord niets te verliezen
heeft. Als hij daar een punt pakt, is-ie de grote man. Utrecht zoekt een dominante
trainer die boven de groep staat, maar of Advocaat de juiste man is, weet ik niet. Als
je in mijn hart kijkt, zeg ik nee, maar als ik verder denk, zeg ik misschien wel ja. Daar
kunnen we pas echt over twee maanden over oordelen.
Als het aan mij ligt, haalt FC Utrecht voor komend seizoen Peter Bosz binnen. Die is
ook heel dominant en weet waar hij met een groep naartoe wil. Dat heeft hij bij Ajax,
Vitesse en in Israël laten zien. Hoe dan ook, de spelers hebben Jean-Paul de Jong
weggejaagd. Als het nu onder Advocaat niet lukt, dan is de groep niet zo stabiel als
je denkt.

