Zomeravondvoetbal in Galgenwaard helpt FC Utrecht ook niet aan een
zege

Nu vijf keer geen winst
sprake van paniek in de Domstad.

PRO SHOTS

Na het gelijkspel tegen FC
Groningen (1-1) zijn de play-offs
veilig voor FC Utrecht, maar toch
overheerst het chagrijn nu er maar
liefst vijf wedstrijden op een rij niet
is gewonnen.
TIM REEDIJK

Het riedeltje van de afgelopen
weken herhaalde zich andermaal
tegen FC Groningen. De start van
Utrecht was furieus met een vroege
1-0 van Willem Janssen, maar
wéér drukte de ploeg van JeanPaul de Jong niet door. Het ietwat
gezapige potje kwam pas los nadat
de matig fluitende Ed Janssen de
bal op de stip legde toen Mark van
der Maarel het been van Tom van
Weert raakte in het
strafschopgebied.
De spits benutte het buitenkansje
vanaf de strafschopstip zelf en dat
was pas het moment dat Utrecht
écht de duels aanging en het
publiek achter zich kreeg. Al zakte
dat snel weer in toen bleek dat de
ploeg niet bij machte was om
serieus op zoek te gaan naar de 21. En dus werd de selectie na
afloop op een fluitconcert
getrakteerd in de Galgenwaard.
Dat is niet onlogisch, want met nul
overwinningen en slechts drie
punten uit vijf wedstrijden werkt
Utrecht uiterst stroef toe naar het
einde van het reguliere
eredivisieseizoen. Plek 4 is al niet
meer haalbaar, plek 5 is nog altijd
stevig in handen. De voorsprong op
achtervolger Heerenveen is vier
punten en dus is er absoluut geen
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Maar dat er twee tandjes bij
moeten in aanloop naar de playoffs, dat staat als een paal boven
water. ,,We pakken de momenten
gewoon niet de laatste weken",
oordeelde de ietwat gefrustreerde
aanvoerder Janssen na afloop.
,,Weer loopt zo'n wedstrijd voor je
gevoel goed, maar kantelt het door
een moment. Kijk maar na, dat is
de afgelopen weken telkens
gebeurd. Daar word je wel
chagrijnig van, ja."
Het fluitconcert na afloop ten spijt,
in Utrecht heerst verder rust. Want
zet de feiten op een rijtje en je
constateert dat de ploeg stevig op
de vijfde plek staat en veruit de
beste papieren heeft om op die
voor de play-offs gunstige positie te
eindigen dit seizoen. En dan kan de
jacht op Europees voetbal
beginnen, waar de club na het
begin van dit seizoen zulke mooie
herinneringen aan heeft.
,,Natuurlijk is dit jammer, maar we
staan er uitstekend voor, hè",
constateerde Janssen, die zijn
vierde treffer van het seizoen
maakte. ,,We hadden er van
tevoren voor getekend om twee
wedstrijden voor het einde deze
plek stevig in handen te hebben en dat je maar één overwinning
nodig hebt om die veilig te stellen.
Daarna zijn het finales in de playoffs. Daar gelden andere wetten."
Na die eerdere Europese
campagne durft Janssen al stiekem
te dromen van een nieuw avontuur
buiten de landsgrenzen. Het zou
pas de derde selectie van FC
Utrecht zijn in de clubhistorie die
zich minimaal twee jaar op een rij
kwalificeert voor Europees voetbal.
Zover is het nog lang niet. Maar, zo
vindt Janssen: ,,Het geeft alleen
maar aan dat we het dit seizoen
uitstekend gedaan hebben."
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