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Kristoffer Peterson werkte vanmiddag zijn eerste training voor FC Utrecht af. © Tim Reedijk

Peterson na ‘quickest transfer in
the history’ herenigd met FC
Utrecht
Enigszins onverwachts presenteerde FC Utrecht vandaag oudgediende
Kristoffer Peterson (25), die na een bliksemdeal voor een halfjaar is gehuurd
van Swansea City met een optie tot koop. ,,Peterson is in onze ogen een
absolute kans.”
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Adrián Dalmau en Kristoffer Peterson, vorig seizoen succesvol bij Heracles Almelo,
dit seizoen bij FC Utrecht? © VI Images
‘The quickest transfer in the history of football.”
Kristoffer Peterson lacht als hij het zegt. Vannacht om twee uur maakte hij zijn twee
jongens wakker, zei ze gedag en reed naar Cardiff. In de vroege morgen vloog hij
naar Amsterdam om zijn medische keuring te ondergaan en zijn huurcontract bij FC
Utrecht te ondertekenen. Peterson is terug bij de club die hem in 2014 al bij Liverpool
wegplukte. Nu maakte technisch directeur Jordy Zuidam namens FC Utrecht een
deal met Swansea City.
Alles moest snel gebeuren om het benodigde administratiewerk op tijd bij de KNVB in
te leveren, om Peterson zo speelgerechtigd te krijgen voor het bekerduel met FC
Eindhoven morgen. Dat is gelukt. Peterson zit bij de selectie en kan zijn rentree
maken in het shirt van FC Utrecht, het tenue dat hij van 2014 tot 2017 al droeg, op
een halfjaar bij Roda JC na. Een goede start ten spijt, de Zweed en FC Utrecht
werden nooit een gedroomde combinatie. Ook omdat hij op z’n best is in een 4-3-3systeem, waar trainer Erik ten Hag bij FC Utrecht structureel koos voor 4-4-2 met een
ruit op het middenveld.
De Domstedelingen verkochten Peterson aan Heracles Almelo, waar hij een
voorhoede zou gaan vormen met onder anderen Adrián Dalmau. Juist, de Spanjaard
die nu ook speelt voor FC Utrecht. Met name in het eerste halfjaar maakte Peterson
grote indruk met doelpunten en assists, genoeg om een transfer naar Swansea City
af te dwingen. Daar heeft hij na een halfjaar geen uitzicht op een basisplaats en dus
voelde Peterson, ook met het oog op het EK komende zomer, wel wat voor een
tussentijds vertrek. Zijn naam werd dit weekend eens goed doorgesproken door de
beleidsbepalers en de technische staf van FC Utrecht, die allemaal wel wat zagen in
de komst van de linksbuiten. Binnen no-time was zijn komst een feit.

Optie tot koop

We hebben heel veel spelers voorin, maar ik vind
niet dat wij specifiek een jongen hebben met de
kwaliteiten die Kristoffer heeft.
John van den Brom, Trainer FC Utrecht

Mét een optie tot koop, dus, cruciaal in de overeenkomst. ,,Van huurspelers wil je er
niet te veel hebben. Maar hier kun je toekomst aan geven”, aldus technisch directeur
Zuidam. ,,En wij zien het als een heel realistische optie tot koop. Peterson is in onze
ogen een absolute kans, een specifieke linksbuiten die niet in de selectie aanwezig
was. Hij is fit, pas 25 jaar en knokt voor zijn EK-selectie voor Zweden. Hij is hier
bekend en geliefd bij het publiek.”
Trainer John van den Brom wilde wat ruimte creëren in de selectie en zag Patrick
Joosten (Sparta) en Giovanni Troupée (FC Twente) verhuurd worden. Met PSVhuurling Jeroen Zoet, net als Peterson strijdend voor zijn EK-kansen, kwam er éénop-één vervanging voor de langer geblesseerde Maarten Paes. Met Peterson komt
er weer een aanvaller bij, ook nog eens een die een redelijk vergelijkbaar profiel als
Joosten heeft. ,,Patrick had die positie ook kunnen invullen, maar met hem is het niet
helemaal lekker gegaan", aldus Van den Brom. ,,Voor hem was het goed om weer te
gaan spelen. We hebben heel veel spelers voorin, maar ik vind niet dat wij specifiek
een jongen hebben met de kwaliteiten die Kristoffer heeft. Op de linkerkant, met een
individuele actie, diepgang en scorend vermogen, die gewend is in het systeem te
spelen dat wij spelen. Daar ontbrak het wel aan. Dat hebben we vaak
noodgedwongen op een andere manier ingevuld.”
Van den Brom verwelkomde Peterson vanmiddag voor het eerst op het trainingsveld.
De Zweed werkte op een paar uurtjes slaap zijn eerste groepstraining af, op bekend
terrein. ,,Ik heb gemengde gevoelens over mijn eerdere periodes hier in Utrecht”,
aldus de eenvoudig Zweeds international. ,,Ik had het moeilijk in mijn laatste periode.
Mijn relatie met de fans en spelers maakte het makkelijker om nu weer voor FC
Utrecht te kiezen. Ik ken niet iedereen, maar zo voelt het wel. Ik ben nooit
comfortabeler een kleedkamer binnengestapt dan vandaag.”
Hoogma, Bahebeck en Makienok terug
Met Kristoffer Peterson heeft trainer John van den Brom morgen in de achtste finales
van de KNVB-beker tegen en bij FC Eindhoven (20.45 uur) een extra optie voorin,
maar de coach zit sowieso ruimer in zijn mogelijkheden dan afgelopen weekend
tegen PEC Zwolle (3-3). Zo keert Justin Hoogma terug van een schorsing, is Simon
Makienok niet meer ziek en is Jean-Christophe Bahebeck weer fit. Adam Maher en
Bart Ramselaar zijn op de weg terug, maar zij redden de wedstrijd tegen FC
Eindhoven niet. Ook Justin Lonwijk (enkel), David Jensen (mag weg) en Maarten
Paes (schouder) ontbreken, net als Mitchell van Rooijen. De 21-jarige middenvelder
debuteerde tegen PEC Zwolle in de basis van FC Utrecht, maar viel in de tweede
helft geblesseerd uit.

