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Nick Venema neemt het doel van Jong Ajax alweer onder vuur. © Pro Shots

Is het nu echt tijd voor Nick
Venema bij FC Utrecht?
FC UTRECHT
Nick Venema (19) maakte dinsdag eigenhandig gehakt van de beloften van
Ajax. Het roept de vraag maar weer eens op: is het moment aangebroken dat
Venema een serieuze kans in FC Utrecht 1 moet krijgen?
Tim Reedijk 22-11-18, 17:45

Advocaat oordeelt dus dat hij nog niet goed
genoeg is, maar wat is niet goed genoeg als je
altijd scoort?
John van Loen

Na een uur spelen ging de Australische jeugdinternational Sebastian Pasquali van
Jong Ajax dinsdag verbouwereerd naar de kant. Hij was een uur lang kleurenblind
gespeeld door Venema. Pasquali werd centraal achterin geflankeerd door Perr
Schuurs, de man die op termijn Matthijs de Ligt moet vervangen bij Ajax, maar ook
die kreeg geen voet aan de grond tegen de spits uit Austerlitz. Venema scoorde
namens de beloften liefst drie keer, creëerde met technisch verfijnd gepingel zijn
eigen kansen en miste nog een strafschop die hij zelf met een goede actie versierde.
,,Het hadden er minimaal vijf moeten zijn”, zei Venema dinsdagavond met de
wedstrijdbal onder z’n arm. ,,Ik baal wel van die gemiste penalty en nog minimaal
één grote kans. Zes goals hadden zeker gekund, maar natuurlijk ben ik blij met mijn
hattrick. Daar zou je vooraf voor tekenen.”
Rasopportunisten zeggen: hoe kan FC Utrecht intern spreken over een
spitsenprobleem als Venema daar rondloopt? Trainer Dick Advocaat kreeg die vraag
al talloze keren voorgeschoteld, maar sprak zich enkele weken terug heel specifiek
uit over zijn pupil. Het beste schot van FC Utrecht, schiet ze uit alle standen binnen,
prima werklust, goed koppie. Maar: zijn spel moet echt beter. Advocaat wilde Michael
Mols inschakelen om met Venema te trainen, ‘omdat Mols’ specialiteit het aannemen
en draaien is’. ,,En dat is wel een beetje het manco bij Nick.”
Desgevraagd geeft Venema aan dat hij nog niet met Mols aan de slag is gegaan en
dat hij alleen nog spitsentraining krijgt van assistent-coach Marinus Dijkhuizen. Maar
meer dan ooit klopt Venema op de deur. Hij staat op negen doelpunten en twee
assists in twaalf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie; namens het eerste elftal
scoorde hij al als invaller in de KNVB-beker tegen MVV (2-0).

Kans
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,,Je snapt niet dat hij nooit een kans krijgt”, vindt John van Loen (53), tweede op de
topscorerslijst aller tijden van FC Utrecht in de eredivisie met 52 goals. Zelf kreeg hij
als jonge Utrechter de kans in de spits. ,,Advocaat oordeelt dus dat hij nog niet goed
genoeg is, maar wat is niet goed genoeg als je altijd scoort? Dan voetbalt hij
misschien niet geweldig, maar hij maakt ze tóch wel. Ik denk dat veel clubs op zo’n
speler zitten te wachten.” Is het dus tijd voor Venema? ,,Ja. Geef hem eens twee of
drie wedstrijden de kans en beoordeel hem dan op dat niveau. Tien minuten invallen
is geen kans. Ik vind het onbegrijpelijk dat eigen talent zo’n mogelijkheid niet krijgt.
Bovendien is het heel vervelend voor die jongen, want waar voetbal je dan voor?”
Voorlopig bleef het nog bij invalbeurten voor Venema. ,,Natuurlijk wil ik zo snel
mogelijk het eerste halen. Ik denk dat ik nu wel heb laten zien dat ik de doelpunten
wel kan maken”, zei hij dinsdag na afloop van het duel met Jong Ajax. ,,Als ik zo blijf
spelen, komt het vanzelf wel, denk ik. Dan moet ik het laten zien. De keuze is aan de
trainer en als hij zijn huidige keuzes het beste vindt, moet ik dat accepteren en het
hier laten zien.”
Maar als het aan Van Loen ligt, mag de goalgetter zijn kwaliteiten snel in het eerste
elftal tonen. ,,Hij is een Utrechts product en het is al een tijd geleden dat er een
Utrechtse jongen in het eerste stond. Iedereen is gecharmeerd van hem, het publiek
ook. Mooier kan je niet hebben, toch?”
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