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John van Loen

Als FC Utrecht zo blijft voetballen,
hebben ze 10% kans in de play-offs
COLUMN
Columnist John van Loen is niet te spreken over hoe FC Utrecht voetbalt onder
Dick Advocaat. ,,FC Utrecht is geen team. Dat vind ik schrikbarend.”
John van Loen 29-04-19, 10:00

Vorige week viel mijn oog op een ingezonden brief in deze krant. Daarin is de
schrijver van mening dat onder één seizoen met Dick Advocaat bij FC Utrecht alles is
afgebroken wat Erik ten Hag in drie jaar heeft opgebouwd. Daar zit een kern van
waarheid in, want FC Utrecht speelt geen leuk voetbal. Om kans op succes in de
play-offs te maken, moet er tijdens de lentestop flink worden gesleuteld. Dan zeg ik
het nog netjes.

Het was achterin één grote gatenkaas
Woensdagavond zat ik in het stadion bij FC Utrecht - Fortuna Sittard. Het spel zag er
op z’n zachtst gezegd niet florissant uit. De ploeg speelt zonder zelfvertrouwen, te
haastig en in een te laag tempo. Ik hoor ook steeds meer verhalen van mensen die
naar de trainingen staan te kijken. Dat ze maar een uurtje trainen en dat er geen
spelplezier vanaf spat. Als ik wedstrijden van FC Utrecht bekijk, zie ik dat er geen
automatismen zijn. Tegen Fortuna stond Venema in de spits, maar hij had geen idee
wat-ie moest doen.
Van de Streek stond meer in de spits dan op tien, maar misschien was dat wel de
bedoeling. Fortuna kreeg vijf of zes opgelegde kansen en kon zo door de verdediging
van FC Utrecht lopen. Het was achterin één grote gatenkaas. Bazoer was heel actief
en veel aan de bal, maar het leek wel of Gustafson slakken had gegeten. Juist hij
moet het hebben van voetballend vermogen. Van Overeem liep zich een ongeluk om
gaten te dichten, maar hij is belangrijker in de passing en bij het doordekken. En
Letschert is na die uitval in de kleedkamer plotseling poeslief.
Ja, FC Utrecht haalt vrijwel zeker de play-offs, maar als ze zo voetballen als tegen
Fortuna, dan geef ik ze tien procent kans dat ze Europees voetbal bereiken. Het was
niet goed. Ik zag al witte zakdoekjes tevoorschijn komen. FC Utrecht had geluk dat
ze wonnen, want bij een gelijkspel of nederlaag was de pleuris uitgebroken. FC
Utrecht is geen team. Dat vind ik schrikbarend. Gelukkig heeft Advocaat met zijn staf
tot 12 mei de tijd om de boel op scherp te zetten voor het competitieslot en de playoffs. Dat is heel hard nodig.

