FC Utrecht-trainer Jean-Paul de Jong wil geen riscico's nemen

Ziekenboeg vol spitsen loopt langzaamaan leeg
club de laatste stappen zetten in de
hoop dat Utrecht een extra troef
heeft in de play-offs.
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FC Utrecht krap in de spitsen?
Welnee! Op de achtergrond werkt
een viertal aanvallers hard aan hun
herstel, alles om zo snel mogelijk
weer te schitteren in de
Galgenwaard.
Eergisteren stond hij daar ineens
weer in het partijspel op
Zoudenbalch: Jean-Christophe
Bahebeck. De 24-jarige Fransman,
gehuurd van Paris Saint-Germain,
zette zijn eerste stapjes op het
trainingsveld nadat eind oktober in
de uitwedstrijd tegen AZ zijn
achillespees scheurde. Hij
hobbelde mee in de partijvorm
zonder duels aan te gaan.
Wie wel weer in de duels komt, is
iemand die dat gezien zijn fysiek
maar al te graag doet: Simon
Makienok. De 2,01 meter lange
spits, bij wie vroeg in het seizoen
zijn voorste kruisband afscheurde,
boekt grote vooruitgang in zijn
herstel, al betekent dat niet dat de
27-jarige Deen zomaar inzetbaar is.
Trainer Jean-Paul de Jong
bevestigt noch ontkent of de spits
dit seizoen nog gaat spelen. Hij
mag dan wel alweer volop in
training zijn, de stap naar
wedstrijdfit is nog groot en De Jong
wil allesbehalve risico's nemen met
Makienok. Dat zal hij ook niet doen
met Bahebeck, die net als de Deen
maandenlang in Zeist bij de KNVB
aan zijn herstel werkte. Beiden
hebben dat
traject nu afgerond en gaan op de
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Het moment dat de keuzes van De
Jong zich uitbreiden, komt steeds
dichterbij. Ook Patrick Joosten - het
zij een stuk later dan gehoopt komt er weer aan. De 22-jarige
aanvaller deed na zijn knieblessure
alweer mee bij Jong FC Utrecht,
maar kreeg een kleine terugslag in
zijn herstel. Vorige week kreeg hij
een injectie in zijn kniepees,
gevolgd door een korte periode van
rust. De Jong rekent nog op zijn
inzetbaarheid in de slotfase van dit
seizoen.
Slotfase
En dan is er nog het verhaal Ruud
Boymans. Hij werd in februari
teruggehaald na een mislukt
avontuur in het Midden-Oosten. Via
het beloftenelftal wilde de club de
geblesseerde 28-jarige spits
klaarstomen voor de slotfase van
dit seizoen. Hij was na Cyriel
Dessers, Makienok, Lukas Görtler
en Bahebeck alweer de vijfde spits
(!) die Utrecht aantrok dit seizoen.
Terwijl Makienok en Bahebeck
ondanks hun blessure nog van
waarde waren dit seizoen, gaat
Boymans zeker weten geen
minuten meer maken.
Het herstel van de verloren zoon
verloopt uiterst moeizaam. Door
complicaties in zijn revalidatie is hij
een ander traject gaan volgen,
waarmee het uitgesloten is dat hij
in de lopende jaargang nog
minuten maakt voor de beloften.
Omdat hij naar alle
waarschijnlijkheid een soort
prestatiecontract heeft tot het einde
van het lopende seizoen, is het
maar de vraag of de samenwerking
wordt doorgetrokken naar volgend
seizoen. Volgens de club liggen
alle opties nog open voor het
nieuwe jaar.
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Huurling
Dat geldt overigens ook voor
Bahebeck, de huurling die het
seizoen goed begon met drie
doelpunten in de eerste zeven
wedstrijden. De kans bestaat dat hij
ook volgend jaar in het rood-wit
speelt. Utrecht zegt de
mogelijkheden daartoe te
onderzoeken. Of het daadwerkelijk
tot een langer verblijf komt voor
Boymans en Bahebeck, valt te
bezien. Met de 23-jarige Görtler,
Dessers (eveneens 23) en
Makienok heeft Utrecht drie spitsen
die tot 2020 vastleggen; ook het
opkomende talent Nick Venema
heeft een contract tot die tijd. En
dan is er nog Gyrano Kerk,
Utrechts 22-jarige jeugdexponent
die veel krediet heeft en langdurig
vastligt in de Domstad (2022).
Momenteel geniet topscorer
Zakaria Labyad de voorkeur op de
linkerspitspositie naast Kerk. Zeer
waarschijnlijk maakt hij na het
seizoen een stap omhoog. Dan zal
de strijd om die twee plekken in de
Utrechtse voorhoede voor de
komende jaargang losbarsten.
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