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Maher wacht duel met oude liefde
en protege: ‘Boadu moet nu vooral
rustig blijven’
INTERVIEW
Adam Maher (26) speelt morgen met FC Utrecht tegen zijn oude teammakkers
van AZ, waar hij doorbrak én later zijn voetbalplezier hervond. Het is ook de
club waar zijn protegé Myron Boadu (18) een vergelijkbare opkomst beleeft.
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Adam Maher (derde van links) vorig seizoen als AZ-speler met rechts naast hem
Myron Boadu. Verder van links naa rechts: Owen Wijndal, Calvin Stengs en Mats
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Door Tim Reedijk
Het het vertrek van Adam Maher van AZ naar FC Utrecht verloor Myron Boadu (18),
de scorende Oranje-debutant deze week, een maatje bij de club. Iemand die hem
steunde toen twee afzonderlijke blessures hem terugwierpen. Door te praten, veel te
praten. Of door een hapje te gaan eten in de stad.
De jonge spits moet in deze bijzondere weken nog wel eens hebben gedacht aan de
dagelijkse autoritjes van en naar AZ, als bijrijder naast de acht jaar oudere Maher. Al
die kilometers waarin Boadu gretig luisterde naar de adviezen van de middenvelder
die zo’n bijzonder carrièreverloop heeft. Nog steeds hebben ze bijna dagelijks
contact. ,,Het is zo mooi dat hij naar het grote Oranje mag, dat gun ik hem echt’’, zegt
Maher.
Met Maher heeft Boadu in elk geval een adviseur die zelf enig recht van spreken
heeft. Ook Maher was 18 toen hij één van de smaakmakers in Alkmaar was.Hij werd
uiteindelijk Talent van het jaar en won de KNVB-beker met AZ. Op 19-jarige leeftijd
debuteerde de middenvelder in Oranje, even later speelde hij Andrea Pirlo zoek
onder Louis van Gaal in de interland tegen Italië. De vervolgstap op clubniveau was
PSV, de club waar het uiteindelijk spaak liep voor de vijfvoudig international.
Adam, net zoals bij Myron nu was jouw carrière destijds een rollercoaster.
Maher: ,,Daarom juist probeer ik jongens erop te attenderen welke keuzes ze maken.
Met Myron gaat het nu ook heel snel. Hem heb ik ook gezegd: blijf vooral rustig. En
maak de juiste keuzes. Je begint weer onderaan als je kiest voor het buitenland of
een andere club waar je net niet gaat spelen, zeg maar. Dan moet je nog maar zien

of je het gaat redden of niet. Daar spreek je zulke jongens wel op aan, al moeten ze
uiteindelijk altijd zelf de keuze maken.’’
Zijn situatie is best vergelijkbaar met die van jou op die leeftijd. Zou je het nu
anders hebben gedaan?
,,Ik wist dat ik sowieso de stap moest maken. Daar was ik klaar voor. Je bent 18, 19
jaar en Ajax of PSV is een normale vervolgstap in Nederland. Daar zou ik nog steeds
voor tekenen.’’
Maar je tijd bij PSV werd niet wat je ervan had verwacht. Hoe tevreden ben je
met je carrière tot nu toe?
,,Ik ben een gelukkig persoon. Natuurlijk had je gehoopt op veel meer. Dat alles goed
ging, je kampioen werd en daarna een mooie stap had kunnen maken. Maar dingen
lopen hoe ze lopen. Het moest gewoon zo zijn dat ik nu bij FC Utrecht ben. Ik ben
niet de enige bij wie het zo is gelopen bij PSV.’’
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Verwijt je dat PSV?
,,In eerste instantie mezelf. Maar er zijn meer jongens die het in eenzelfde soort
situatie niet hebben gehaald. Dat geeft een bepaald beeld. Dat het niet altijd aan
jezelf ligt. Terwijl ik wel altijd de schuld bij mezelf neerleg. Laat ik het zo zeggen: ik

denk dat ik het bij PSV had kunnen redden. Alleen, sommige dingen heb je niet in de
hand. Anders is het raar dat ik het nu bij FC Utrecht wél kan.’’

Kijk, als je het ooit hebt laten zien ben je niet
zomaar een speler die het níet meer kan
Adam Maher

Waar doel je op met sommige dingen?
,,Duidelijkheid. Wat er van je wordt verlangd op een nieuwe positie. Het werd me niet
duidelijk als ik vroeg wat ik had kunnen veranderen. Dan loop je tegen een muur op.’’

Maher heeft zijn voetbalplezier terug, zoveel is duidelijk. Ironisch genoeg in een meer
devensieve rol op het middenveld, net als toen bij PSV. AZ pikte hem vorig seizoen
transfervrij op en trainer John van den Brom paste hem geleidelijk in als controleur.
De Alkmaarders wilden Maher dolgraag houden, maar hij volgde Van den Brom
naar FC Utrecht. In zijn eerste maanden bleek hij daar onomstreden en van grote
waarde in het elftal dat morgen een grote stap kan zetten naar de aansluiting met zijn
voormalige club AZ, met maatje Boadu in de spits.
AZ is de verrassing van het seizoen. Snap jij het als ik zeg dat het een
verrassende, misschien wel gekke stap was om naar FC Utrecht te gaan?
,,Ja, dat kan. Ik voelde me ook goed bij AZ, hoor. Maar voor mijn gevoel was dit wel
de beste optie. FC Utrecht wilde me al drie jaar achter elkaar, altijd probeerde de
club me te halen. Dit was de keuze die ik voor mijn gevoel moest maken, terwijl AZ
een stabiele factor was.’’
Was het feit dat Van den Brom bij FC Utrecht tekende voor jou cruciaal? Zoals
eerder de aanwezigheid van Gertjan Verbeek bij FC Twente óók
doorslaggevend was om daarnaartoe te gaan?
,,Uiteindelijk wel. Maar goed, ik kende John ook helemaal niet persoonlijk voordat ik
terugging naar AZ. Het deed me wel plezier toen ik onder hem ging trainen, toen ik
zag hoe hij is. Heel duidelijk, open en eerlijk. Hij zegt niet altijd de leukste dingen, wél
de belangrijke.”
,,Het is voor mij ook heel belangrijk dat je met een trainer kunt communiceren buiten
het voetballen om. Hij gaf me de kans en dan wil je ook loyaal zijn. Ik had het plezier
terug en dat wilde ik houden.’’
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Voelde je de rentree bij AZ als jouw laatste kans?
,,Ik wist wel dat ik een bepaald risico nam door naar AZ te gaan, zeker omdat je er
ooit al eens top hebt gepresteerd. Als je dan niet zou leveren, weten mensen echt
zeker dat je niet zo goed bent als ze dachten.”
,,Er was ook geen perspectief toen ik binnenkwam, want het middenveld van het jaar
ervoor stond er al. Ik voelde bij mijn terugkomst wel direct het plezier. De omgeving
voelde als vanouds. Het was wachten op mijn kans, die kwam er en sindsdien ben ik
nooit meer uit het team geweest. Kijk, als je het ooit hebt laten zien ben je niet
zomaar een speler die het níet meer kan.’’
Eén ding heeft Maher wel geleerd: een carrière valt niet te plannen. En juist daarom
is hij domweg gelukkig bij FC Utrecht, waar morgen zijn vriendschap met Myron Boadu even opzij wordt gezet. Maher: ,,Het is belangrijk dat je kunt voetballen, dat je
je plezier weer hebt. Dat was ik een tijdje kwijt en gelukkig heb ik het terug. Laten we
dat zo houden.’’

