Op eenzame hoogte met zijn 25ste wedstrijd voor plaatsing

'Mister play-offs' Janssen is nog gretig
opwinden, van het uiten van
intense frustratie en motivatie. Dat
komt ook, omdat het spelen van
play-offs nóóit went. ,,Vooral omdat
je er het hele jaar voor vecht",
aldus de aanvoerder van FC
Utrecht. ,,Nu sta je daar en wil je
dat bekronen met Europees
voetbal. Vooral na vorig jaar.
Uiteindelijk blijven dit de mooiste
wedstrijden om te spelen."

Willem Janssen: ,,Nu sta je daar en wil
je dat bekronen met Europees voetbal.''
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Willem Janssen gaat morgen
alweer zijn 25ste wedstrijd in de
play-offs voor Europees voetbal
spelen, waarmee hij qua ervaring
op eenzame hoogte staat. Speciaal
blijft het voor Janssen altijd. Sterker
nog, voor de wedstrijd tegen
Vitesse lijkt hij gretiger dan ooit.
Janssen is inmiddels 31 jaar en
heeft niet alleen een rugzak, maar
een compleet containerschip aan
ervaringen in het Nederlands
voetbal opgedaan. Toch spuwden
zijn ogen vuur, dinsdag in de
mixed-zone na de nederlaag tegen
Vitesse (3-2). ,,We hebben nu al zó
veel zin in zaterdag, niet normaal",
brieste hij een verslaggever toe.
Want Janssen voelt dat het erin zit,
morgen in de Galgenwaard. Dat
Utrecht bij machte moet zijn om
Vitesse opzij te zetten in de return,
dat Europees voetbal écht binnen
handbereik is. Ook na liefst 24 (!)
wedstrijden in de play-offs voor
Europees voetbal zit er nog geen
maat op zijn manier van zich
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Hij heeft er inmiddels al een hele
rits wedstrijden in de play-offs voor
Europees voetbal opzitten. En dan
te bedenken dat hij ook nog
ervaring heeft in de nacompetitie
voor promotie-/degradatievoetbal.
Echt gesteld op een lange zomer
vrijaf lijkt de tot verdediger
genaturaliseerde ex-middenvelder
niet. Hij staat eenzaam aan de top
wat betreft ervaring in de play-offs.
,,Ik hou het niet zo bij", zegt hij
nuchter. ,,Maar ik weet in elk geval
wel dat ik recordhouder ben."

niet erg. We gaan ervoor strijden
en ik heb er een goed gevoel over",
sprak Leeuwin dinsdag vol
vertrouwen.
Verplichting
En Janssen, die gaat ook in zijn
25ste wedstrijd op dit niveau álles
geven. ,,We voelen ons bijna
verplicht om de play-offs te winnen,
omdat we als nummer vijf
geëindigd zijn afgelopen seizoen.
Maar dat verwachten we ook van
onszelf. We weten na vorig jaar
hoe mooi het is. Die ambitie brandt
en moet tot uiting komen op het
veld."

Dat klopt helemaal, want na acht
wedstrijden bij Roda JC, zes bij FC
Twente en tien - morgen elf wedstrijden bij FC Utrecht is er
niemand die enigszins in de buurt
komt. Al zijn achterliggers, met
Sander Boschker en Wout Brama
(zeventien) het meest dichtbij, zijn
al uit Nederland vertrokken of
gestopt. De enige actieve speler
die zich ook in de top 5 genesteld
heeft, is uitgerekend zijn maatje in
het centrum van de Utrechtse
defensie. Ramon Leeuwin gaat
morgen zijn zestiende wedstrijd in
de play-offs voor Europees voetbal
spelen, waarmee hij Mark-Jan
Fledderus evenaart en Rasmus
Lindgren en Mads Junker (vijftien)
achter zich laat.
En dus staat er een brok ervaring
op dit gebied, centraal achterin bij
FC Utrecht. Zowel bij Janssen als
bij Leeuwin lijkt er geen twijfel te
bestaan over de confrontatie van
morgen. Het moet gebeuren. ,,Ik
durf te zeggen dat wij de betere
ploeg zijn. Wij zijn de ploeg die
moet komen, maar dat vinden we
vrijdag 18 mei 2018
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