FC Utrecht op eindrapport, seizoen 2017-2018

Ayoub weer de beste
als verdedigende middenvelder.
Eindigde als vijfde in het algemeen
klassement van alle
eredivisiespelers, al waren zijn
laatste maanden qua vorm minder.
Hij mag in De Kuip laten zien of hij
klaar is voor het grote werk.
Yassin Ayoub: de beste cijfers.
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4 Willem Janssen (6.34)
Het verlengstuk van de trainer, de
leider in het veld. Willem Janssen
weet zelf ook wel dat hij niet de
beste verdediger is die op de
Nederlandse velden rondloopt,
maar met zijn inzet, karakter,
vechtlust, duelkracht,
leidinggevende capaciteiten en zijn
aanvallende ingevingen is hij een
absolute zekerheid bij FC Utrecht.
Zit uitstekend op zijn plek in de
Domstad.
11 Urby Emanuelson (6.02) Een
matig eindcijfer voor iemand met
zijn cv. Speelde ook deels op
posities die hem minder liggen.
Werd de afgelopen maanden
vooral de vaste stand-in op de plek
van Yassin Ayoub, links op het
middenveld. De oud-Ajacied sprak
uit Ayoub te willen opvolgen als
basisspeler op die plek, maar hij
zag met van Joris van Overeem en
Simon Gustafson ook twee spelers
komen die daar volgend jaar
kunnen spelen.
1 Yassin Ayoub (6.55)
Net als vorig seizoen, is Yassin
Ayoub over het eredivisieseizoen
de beste speler bij FC Utrecht. De
middenvelder was zaterdag
ontroostbaar en sprakeloos, maar
kreeg in de Galgenwaard tóch een
waardig afscheid. Dit seizoen was
hij de belangrijkste spil op het
Utrechtse middenveld, vooral aan
de linkerkant maar ook op '10' en
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10 Ramon Leeuwin (6.10).
Hetzelfde cijfer als Sean Klaiber,
maar speelde negen wedstrijden
minder. Was in het begin van dit
seizoen niet onbetwist, maar dit
jaar bleek dat ze bij FC Utrecht het
liefst met Ramon Leeuwin en
Willem Janssen centraal achterin
spelen. Hij maakte van aankoop
Dario Dumic definitief een
bankzitter, al wisselde hij solide
optredens af met matige.
9Sean Klaiber (6.10)
Het is niet ondenkbaar dat Sean
Klaiber een stap gaat maken. Er is
genoeg interesse voor de
rechtsback, die opvalt door zijn
multifunctionaliteit. Speelde dit
seizoen ook als
rechtermiddenvelder en is een fijne
speler om erbij te hebben. De
Nieuwegeiner hield Giovanni
Troupée, de speler van het jaar van
vorig seizoen, op de bank. Dat zegt
wel wat.
7 Mark van der Maarel (6.13)
Deelt de zevende plek met Zakaria
Labyad. Het verhaal-Mark van der
Maarel begint steeds mooier te
worden. Was geen basisspeler,
werd met wisselend succes af en
toe centraal achterin of als back
geposteerd. Sinds Ajax-uit is hij de
vaste linksback en dat vult hij naar
behoren in. Hij werd doodleuk
uitgeroepen tot speler van het jaar
en toonde dit seizoen een nieuwe
kwaliteit: doelpunten maken.
Scoorde na de winterstop liefst vijf
keer.
7 Zakaria Labyad (6.13)
Sinds Ajax-uit, is hij de linkerspits in
een tweespitsensysteem. Zelf
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fungeert hij liever als '10'. Labyad
speelde dit eredivisieseizoen bij
lange na niet altijd goed, maar is
ongekend rendabel. Werd als
speler met een 'krasje'
binnengehaald en vertrekt nu als
topscorer én assistkoning van FC
Utrecht naar Ajax. Want dat het tijd
is voor een stap hogerop, is
kraakhelder.
6 Rico Strieder (6.17) Hetzelfde
cijfer als Gyrano Kerk, maar met
twee duels minder gespeeld. De
Duitser werkte zich na zijn
kruisbandblessure geruisloos op tot
de vaste controleur op het
Utrechtse middenveld. Is de
stofzuiger van het team en speelt
vaak onopvallend, maar nuttig. De
25-jarige Strieder verlengde zijn
contract en er zijn amper redenen
te bedenken waarom hij volgend
jaar niet weer het hele seizoen die
positie bekleedt.
5 Gyrano Kerk (6.17)
Menigeen zegt het: als Gyrano
Kerk zijn rendement weet op te
schroeven, wordt hij zo opgepikt
door een grotere club. Is met zijn
snelheid, dreiging en kracht een
constante plaag voor defensies,
maar is nog veel te weinig
betrokken bij doelpunten.
Desalniettemin is hij een
zekerheidje onder trainer Jean-Paul
de Jong, al wil hij nog wel eens een
actie te veel maken. Tot onvrede
van het publiek.
3 David Jensen (6.40).
De onbetwiste nummer 1 in het
doel van FC Utrecht. Kende een
marathonjaar met liefst 45 officiële
wedstrijden. Kreeg de laatste
weken wat kritiek vanwege het
hoge aantal tegendoelpunten, maar
was dit seizoen overwegend een
zeer betrouwbare sluitpost. De
Deen was wel ziek van het geringe
aantal clean sheets na de
winterstop achter zijn naam.
2 Sander van de Streek (6.46)
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Wat een debuutjaar voor Sander
van de Streek bij FC Utrecht. De
aanvallende middenvelder moest
het toch maar even laten zien na
zijn transfer vanuit de Jupiler
League. Werkte zich op tot de
ideale nummer 10 in de ruitformatie
op het Utrechtse middenveld.
Het seizoen zit erop, de selectie
van FC Utrecht is op vakantie. De
club draaide een overwegend goed
seizoen, waarin de vijfde plek niet
bekroond kon worden met een
Europees ticket. De spelers gaan
op voor hun eindrapport na hun
wekelijkse beoordelingen in AD
Sportwereld. Om in aanmerking te
komen voor het eindrapport moet in
minimaal twee derde van de duels
(23) minimaal een half uur zijn
gespeeld
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