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Bazoer baalt na snelle wissel:
‘Hiervoor kwam ik niet naar
Utrecht’
Eindelijk was Riechedly Bazoer daar, gisteren in de basis tegen Willem II. Maar
na één helft mocht hij alweer gaan douchen van trainer Dick Advocaat, die FC
Utrecht alweer zag verliezen: 0-1.
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Riechedly Bazoer laat een korte stilte vallen in de catacomben van de Galgenwaard,
na een onthutsend zwakke partij van FC Utrecht tegen Willem II. Dan een
ongemakkelijk lachje. Wat hij dacht toen trainer Dick Advocaat hem in de rust zei dat
hij ‘om tactische redenen’ gewisseld zou worden voor Sander van de Streek? ,,Dat
kan ik maar beter niet zeggen.”

Ik speelde geen slechte eerste helft. We
combineerden lekker en hadden de overhand.
Riechedly Bazoer

Eerder op de middag, om 14.02 uur. Op het veld is Bazoer bezig aan zijn eerste
oefeningen. Life is Life van Opus klinkt uit de speakers. Balletje met links, met rechts,
met de buitenkant van de voet. Bazoer warmt zich in alle rust op voor zijn eerste
basisoptreden.
Over zijn terugkeer naar Nederland is genoeg gezegd en geschreven. Na zijn
doorbraak bij Ajax raakte Bazoer op een zijspoor, waarna VfL Wolfsburg hem voor
een bedrag van 12 miljoen euro uit zijn lijden verloste. Maar in de Duitse autostad
kon hij zijn belofte (nog) niet inlossen. Ook een verhuur aan het Portugese FC Porto
liep op niets uit. In zijn geboortestad Utrecht wil hij zichzelf ‘hervinden’, als huurling.
Vorige week, op bezoek bij AZ (3-0 verlies), zat hij nog heel het duel op de bank.
Nee, hij is niet verrast over zijn basisplaats. Hij voelt zich naar eigen zeggen ‘fit’ en
‘sterk’, ondanks dat hij in november zijn laatste volledige wedstrijd speelde, bij de
reserves van Porto. Hij voelt de drang om zich te laten zien, als rechtshalf. ,,Maar ik
heb al lang geen negentig minuten gespeeld, dus dan moet je ook niet overhaast
spelen. Niet overal rennen, overal acties maken, maar juist doseren.’'

Ongeloof
Hij toont sporadisch zijn klasse in de eerste helft tegen Willem II, die Utrecht
domineert. Bij een te hoge hoekschop van de ongelukkig acterende Oussama
Tannane lift hij de bal knap over zijn belager, zijn daaropvolgende schot wordt
geblokkeerd. Het is Bazoers enige wapenfeit in aanvallend opzicht. ,,Maar ik denk
dat ik het aardig heb gedaan. Ik zat goed in de combinatie.’'
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Ja, en dan komt de rust. Bazoer aarzelt even, maar zegt dan dat hij ‘verbaasd en een
beetje teleurgesteld’ was dat hij mocht douchen van Advocaat. Zo had hij zijn eerste
wedstrijd bij FC Utrecht niet voorgesteld. Hij had op meer krediet gerekend. ,,Ik
speelde geen slechte eerste helft. We combineerden lekker en hadden de overhand.
We wilden het doorzetten in de tweede helft, de 1-0 zou vanzelf komen. Maar dan
krijg je te horen dat-ie je wisselt... Ook mijn teamgenoten waren verbaasd. Dat zegt
wel wat, denk ik’', aldus Bazoer.

‘Logisch’
,,Ik ga morgen zeker aankloppen bij de trainer, want hiervoor ben ik natuurlijk niet
naar Utrecht gekomen. Kijk, als ik slecht speel, mag de trainer me natuurlijk wisselen.
Maar ik vond dat het wel aardig ging.’'
,,Iedereen die eruit gaat is waarschijnlijk teleurgesteld’', reageerde Advocaat op de
persconferentie op de wissel van Bazoer. ,,Het gaat om het elftal en niet om Bazoer.
Ik vind dat Bazoer nog niet de scherpte heeft, wat ook logisch is. Hij moet door
middel van meer wedstrijden en trainingen op niveau komen’', besluit Advocaat.

