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Goal leidt tot vertrouwen bij
Bahebeck: ‘Ik genoot van de
wedstrijd’
SAMENVATTING
Jean-Christophe Bahebeck had dit weekeinde zijn eerste basisplaats van het
seizoen, terwijl Simon Makienok voor het eerst sinds tijden bij de
wedstrijdselectie zat. ,,Met mijn vertrouwen zit het goed.”
Tim Reedijk 29-10-19, 11:07

De twee grootste brekebenen in de selectie van FC Utrecht waren er zaterdag
zowaar allebei bij. Jean-Christophe Bahebeck (26) had zijn eerste basisplek van het
seizoen, na een handjevol invalbeurten en kleine pijntjes die hem dit seizoen
ophielden. De 28-jarige Simon Makienok zat voor het eerst sinds 16 september 2018
weer in de wedstrijdselectie van FC Utrecht.

Makienok kreeg geen invalbeurt, maar haalde wél voldoening uit het gezang van het
uitvak dat minutenlang zijn naam scandeerde. Bahebeck liet diezelfde club
supporters al vroeg juichen door de strafschop die hij kreeg toen doelman Ariel
Harush hem vloerde. De Fransman schoot zelf raak. Nog voor rust mocht hij weer
aanleggen, maar toen dook Harush wel naar de goede hoek. Omdat die penalty na
tussenkomst van de VAR opnieuw moest, ging Adam Maher achter de bal staan voor
de uiteindelijk beslissende 1-2.
Bahebeck liep na zijn gemiste penalty direct naar Maher en zei: ‘neem jij ‘m maar’.
,,Drie penalty’s in een helft nemen heb ik nog nooit gedaan. Nu is het perfect
afgelopen omdat Adam wel raak schoot”, vertelde Bahebeck na afloop. Hij nam de
strafschop bij afwezigheid van de ongenaakbare vaste penaltynemer Simon
Gustafson. Mocht de Zweed nog niet klaar zijn voor het bekerduel met Excelsior’31
donderdagavond en FC Utrecht zou een penalty krijgen, dan wil Bahebeck gewoon
achter de bal staan. ,,Honderd procent, al ga ik daar niet over. Als Simon weer terug
is, zijn de pingels voor hem. Hij mist nooit een penalty. De keeper gaat altijd naar de
andere kant, omdat Simon op het laatste moment kiest. Ik heb een andere techniek
en kies de hoek op voorhand.”

Als Simon weer terug is, zijn de pingels voor hem.
Hij mist nooit een penalty.
Jean-Christophe Bahebeck

Penaltyreeks

Simon Makienok bedankt het publiek © BSR Agency
Zijn tweede strafschop betekende bijna een einde aan de grandioze penaltyreeks
van FC Utrecht, dat in de eredivisie sinds 7 december 2014 (Yassin Ayoub) geen
strafschop miste. Omdat die van Bahebeck opnieuw moest, werd zijn pingel ongeldig
verklaard. Zodoende schoten Bahebeck en Maher respectievelijk de 26ste en 27ste

penalty voor FC Utrecht op rij in de eredivisie raak. Het fundament voor de tweede
zege in successie in de eredivisie van de Utrechters, die donderdag dus op bezoek
gaan in Rijssen en dan zondag Fortuna Sittard ontvangen, voordat de topwedstrijd
tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena wacht.
Bahebeck hoopt nu eindelijk eens voor langere tijd onderdeel van de
wedstrijdselectie te kunnen zijn. ,,Met mijn vertrouwen zit het goed. De jongens
praten veel met me en spreken hun vertrouwen in mij ook uit. Het was voor mij mijn
eerste wedstrijd sinds lange tijd en daar genoot ik echt van. Zoals ik er ook van
geniet dat Simon weer kan spelen.”

