Buitenkant rechts

'Utrecht moet die Görtler gelijk wegdoen'
de club.
De ziekenboeg vol spitsen stroomt
weer leeg. Welke twee zou jij - als
oud-aanvaller - opstellen bij FC
Utrecht?
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,,Ik denk Simon Makienok, die heeft
nog niemand gezien. Gyrano Kerk
zal volgens mij onder Jean-Paul de
Jong altijd spelen. Er is niks mis
met hem. Ik denk dat hij zo weg is
bij Utrecht. Met zijn fysiek en
snelheid kan hij een hoger niveau
aan. Ik kijk graag naar hem. Cyriel
Dessers valt telkens goed in met
een hoog rendement, maar is
minder als hij een basisplaats
heeft. Ik weet niet waar het aan ligt,
zijn kwaliteiten of het niveauverschil
met de Jupiler League. En Lukas
Görtler moeten ze gelijk wegdoen.
Die zit er nu al een jaar, maar heeft
geen rendement. Als je heel
belangrijk bent voor het team, oké,
maar wat heeft hij laten zien?
Zonde van je geld."
Utrecht heeft al vijf wedstrijden niet
gewonnen. Hoe kijk jij daar
tegenaan?
,,We krijgen elke keer niet het
Utrecht te zien dat de supporters
willen zien. Het tempo is de
afgelopen wedstrijden te laag."
Die play-offs, hè. Daar gaan ze
misschien wel als favoriet naartoe,
maar gaan ze die winnen?
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John van Loen - Oud-speler
Wekelijks blikt iemand die een
band heeft met FC Utrecht vooruit
op het duel van dit weekeinde.
Vandaag oud-FC Utrechter John
van Loen, die zowel als speler als
als assistent-trainer actief was voor
© AD

,,Als ze zo spelen als nu heb ik er
een zwaar hoofd in. Elke
tegenstander kan zich ingraven en
ziet vervolgens hoeveel ruimte
Utrecht in de rug achterlaat. En ze
weten ook dat Jean-Paul de Jong
er wel een spits bijgooit als het niet
goed gaat, waardoor er nog meer
ruimte ontstaat. Utrecht zal echt vol
aan de bak moeten."
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