PREMIUM
Oussama Tannane schudt Robin van Persie (l) van zich af, afgelopen zondag in De Kuip
tegen Feyenoord. © ANP Pro Shots

Tannane blij met nieuwe rol bij FC
Utrecht: 'Spelen in 4-4-2-systeem
had ik niet onder de knie'
Oussama Tannane lijkt zijn plek bij FC Utrecht te hebben veroverd als
hangende rechtsbuiten in het nieuwe systeem van Dick Advocaat.
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Tussen de Tannane thuis tegen FC Emmen (1-2) en de Tannane uit bij Feyenoord
(1-0) zat een groot verschil. Natuurlijk hielp de situatie tegen de Drentenaren niet,
met die vroege rode kaart van Urby Emanuelson. Maar bovenal oogde Tannane toen
niet scherp, niet topfit en leek hij moeite te hebben met zijn positie.
,,Ik vond het heel lastig, ja. Ik ben het niet gewend om alleen maar voorin te staan. In
het 4-4-2-systeem stond ik in de punt en dat is lastig met een man in je rug. Ik moet
eerlijk zeggen: ik had het echt niet onder de knie. Ik rende als een blinde kip. Het
was veel meer rennen en dan maar kijken waar het schip strandt.”

Ik had het echt niet onder de knie. Ik rende als een
blinde kip. Het was veel meer rennen en dan maar
kijken waar het schip strandt.
Op zijn plek
Tannane draait er zelf dus ook niet omheen. Hij werd deze zomer gehuurd van AS
Saint-Étienne in de tijd dat FC Utrecht nog structureel in een 4-4-2-systeem speelde.
Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam zag in hem een speler die op meerdere
posities in die formatie uit de voeten kon. Nu Advocaat het systeem heeft aangepast,
voelt Tannane zich pas echt op zijn plek. Het was dan ook een van de eerste punten
die Advocaat vorige week aankaartte in zijn perspraatje voor het duel met
Feyenoord: Tannane weet als rechtsbuiten wél wat hij moet doen. En dan kan hij
voor Utrecht-begrippen een heel goede speler zijn.

Ik hou van een lekker vrije rol als middenvelder of
rechtsbuiten. Om aan de bal te komen en van
daaruit een actie maken, tussen drie, vier man te
dribbelen
De 24-jarige in Marokko geboren dribbelaar herkent zich wel in die woorden. ,,Ik vind
dit systeem veel beter, ben altijd fan van 4-3-3 geweest. Ik hou van een lekker vrije
rol als middenvelder of rechtsbuiten. Om aan de bal te komen en van daaruit een
actie maken, tussen drie, vier man te dribbelen. Dat is mijn spel. Na de balaanname
versnellen en mijn man opzoeken en dan de pass geven of schieten. Het maakt mij
niet uit of er twee of drie man op me afkomen, ik ben toch een man die durft.”

Ritme
Tegen Tyrell Malacia liet hij zondag in De Kuip soms een vleugje van zijn kwaliteiten
zien. Dat was in elk geval meer dan een week ervoor, toen hij zijn eerste basisplaats
bij FC Utrecht had. ,,Ik miste toen wel kracht en uithoudingsvermogen”, geeft hij toe.

,,Na vier wedstrijden in zes maanden is het heel moeilijk om op ritme te komen. Ik
heb hier afgesproken dat ik ritme moest pakken en rustig aan moest doen, maar de
trainers vonden dat ik er klaar voor was tegen Emmen. Ik kreeg na een uur kramp,
maar kreeg uiteindelijk toch nog een kans. Dat weet de trainer: uiteindelijk kan ik
altijd gevaarlijk zijn.”
,,Nu, in het 4-3-3-systeem waarin ik altijd heb gespeeld, weet ik precies wat ik moet
doen. We moeten MVV de das omdoen en dan naar FC Groningen. We moeten weer
wedstrijden gaan winnen.”

