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FC Utrecht kan tegen FC Groningen
goede zaken doen
Nu plek vier definitief uit zicht is, moet FC Utrecht vandaag van FC Groningen
winnen om plek vijf zo goed als veilig te stellen. Maar 'gewoon even een
wedstrijd winnen', dat is alles behalve vanzelfsprekend bij het huidige FC
Utrecht.
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Van een crisis is in Utrecht uiteraard nog geen sprake. Op trainingscomplex
Zoudenbalch lacht iedereen, blijft de sfeer gemoedelijk en vindt iedereen dat het wel
weer eens tijd wordt voor drie punten.
Feit is wel dat het al een dikke maand geleden is dat FC Utrecht haar laatste zege
boekte (5-1 tegen Vitesse op 11 maart). Sindsdien werd er gelijkgespeeld tegen sc
Heerenveen en ADO Den Haag en waren Willem II en Feyenoord te sterk voor de

nummer 5 van de eredivisie. Door het verder prima verlopen seizoen, is Utrecht nog
steeds hard op weg naar de play-offs. Plek vijf kan min of meer veiliggesteld worden
door Groningen vanavond te verslaan.

Bloed ruiken
Maar ook Groningen zal bloed ruiken. Defensief schort er van alles aan bij de
Domstedelingen, die in de laatste drie wedstrijden elke keer drie tegendoelpunten om
de oren kregen. Telkens gebeurt dat in wedstrijden waarin Utrecht alles behalve
overhoop wordt gespeeld. Vaak is de ploeg van De Jong de bovenliggende partij,
maar geeft het de controle uit handen door onverwachtse tegendoelpunten.
Toch is er van paniek geen sprake. Natuurlijk wordt er geanalyseerd waar het fout
gaat en daar wordt vervolgens op getraind. Ook weet iedereen dat er wat betreft
defensieve zekerheid en het 'killen' van wedstrijden richting de play-offs stappen
gezet moeten worden. Niemand twijfelt eraan dat die vijfde plek behaald wordt. Winst
op FC Groningen vanavond en plek vijf kan nauwelijks meer uit handen worden
gegeven.
Dat zou ruimte bieden voor De Jong om wat spelers die 'op de deur kloppen' te gaan
inzetten in de resterende eredivisiewedstrijden, iets waar hij zelf serieus over
nadenkt. Ramon Leeuwin lijkt de eerste te zijn die - weliswaar noodgedwongen moet plaatsmaken. Hij kampte met liesklachten na de wedstrijd tegen Feyenoord en
wordt vermoedelijk vervangen door Dario Dumic. Ook jongens als Giovanni Troupée,
Anouar Kali en Urby Emanuelson (zie kader, red.) kunnen rekenen op speelminuten
in de laatste wedstrijden richting de play-offs.

Tweeluik
Omdat het seizoen voor Utrecht al lang duurt - het tweeluik met Valletta in de Europa
League dateert al van juli vorig jaar - merken steeds meer spelers dat ze vatbaarder
zijn voor blessures. Zo ook Sean Klaiber, de man die in elke competitiewedstrijd in
actie kwam. ,,Je merkt wel dat we een lang seizoen hebben. Je ziet de pijntjes her en
der", vertelde hij gisteren. Trainer De Jong heeft het geluk dat achter hem Troupée
staat te popelen.
Zeker als er vanavond drie punten worden gehaald is er - gezien het verschil in
punten - meer ruimte voor die wisselingen. De Jong wil niet met elf scherpe, frisse
spelers de play-offs in gaan, maar met een bredere groep. Met een zege zou het
reguliere eredivisieseizoen in theorie klaar zijn en kan de blik volledig op de play-offs.
Daar zijn dus drie punten voor nodig. En dat is tegenwoordig makkelijker gezegd dan
gedaan voor Utrecht.

