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Utrecht zwaait twee spelers en
assistent-trainer uit: ‘Ik kies voor
mijn ambitie’
Met Simon Makienok (Dynamo Dresden), David Jensen (New York Red Bulls)
én assistent-trainer Marinus Dijkhuizen (Excelsior) verdwijnen er vertrouwde
gezichten van het Utrechtse trainingsveld.
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Marinus Dijkhuizen stond dinsdag nog op het trainingsveld bij FC Utrecht, gisteren
gaf hij leiding aan Excelsior. Daar kon de 48-jarige Westlander zelf ook wel om
lachen. Zijn voetbalschoenen staan nog op Sportcomplex Zoudenbalch, vertelde hij
gisteren aan FOX Sports. Hoe snel het kan gaan in de voetballerij, aldus Dijkhuizen.
Dat ervoer hij bij FC Utrecht deze transferperiode ook bij de inkomende huurdeals
over Jeroen Zoet (PSV) en Kristoffer Peterson (Swansea City), die allebei in no-time
geregeld werden door de ijverige technisch directeur Jordy Zuidam.

Nu ging het belletje aan het adres van Zuidam dus over Dijkhuizen. Excelsior
ontsloeg dinsdag Ricardo Moniz en had vervolgens maar één kandidaat in
gedachten voor de opvolging: Dijkhuizen. Hij was al eens trainer van Excelsior,
promoveerde zelfs met de Rotterdammers, maar hij gedijde de afgelopen jaren - na
ontslagen als hoofdtrainer bij Brentford, NAC en Cambuur - in de luwte van het
Utrechtse assistentschap.
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Ambitie
Met de komst van trainer John van den Brom en daarbij diens assistent Dennis Haar
veranderde de rol van Dijkhuizen, die nog meer op de achtergrond ging werken en
zich vooral met video-analyses bezig ging houden. ,,De rol die ik bij FC Utrecht had
vond ik iets minder", aldus Dijkhuizen gisteren. ,,Dus ik had wel de behoefte om weer
iets anders te doen. Ik heb binnen een uurtje na het telefoontje beslist dat ik dit zou
doen. Ik vind het niet prettig om FC Utrecht midden in het seizoen te verlaten, maar
desondanks heb ik voor mijn ambitie gekozen.''
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FC Utrecht ontvangt een transfersom en vult de taken van Dijkhuizen intern op. De
trainer is niet de enige die het Utrechtse nest verlaat. Het Deense tandem Simon
Makienok en David Jensen, de twee zijn vrienden, is ook verkocht. De 29-jarige
Makienok tekende gisteren bij Dynamo Dresden. Hij speelde sinds 2017 voor FC
Utrecht, maar zijn periode in de Domstad stond vooral in het teken van blessures.
Negen schamele (officiële) duels, daar blijft het bij voor publiekslieveling Makienok in
het shirt van FC Utrecht. Een glorieuze rentree in de KNVB-beker tegen Excelsior'31
en in de eredivisie tegen Fortuna Sittard, twee duels waarin de boomlange Deen
scoorde, veranderde niets aan het troebeler wordende perspectief van Makienok. Hij
moest zowel Issah Abass, Adrián Dalmau als Jean-Christophe Bahebeck voor zich
dulden. Makienok wilde alleen blijven als hij een reëel uitzicht op een rol als
pinchhitter had, maar hij zag ook dat Van den Brom al sinds begin december geen
beroep meer had gedaan op hem.

Opties
Jensen op zijn beurt trekt naar de Verenigde Staten. De 27-jarige doelman werd bij
de start van de eredivisie gepasseerd en vervangen door Maarten Paes (21). Ook
nadat die keeper een serieuze schouderblessure opliep op trainingskamp in La
Manga kwam Jensen niet meer in beeld. Hij trainde de laatste weken al bij de
beloften. De doelman had opties in (de buurt van) Nederland, maar ook in
Scandinavië en Amerika. Uiteindelijk koos Jensen, na 112 officiële duels voor FC
Utrecht, voor een avontuur in New York bij de plaatselijke Red Bulls.
Met het verkopen van Makienok en Jensen en het verhuren van Giovanni Troupée
(FC Twente), Rico Strieder (PEC Zwolle) en Patrick Joosten (Sparta) kreeg Van den
Brom zijn zin: zijn selectie is wat smaller. Met Zoet zag hij een directe vervanger
komen voor Paes; Peterson werd gezien als een impuls op de linkerflank. Al was het
ingezette beleid wel buiten de gescheurde kruisband van aanvoerder Willem

Janssen gerekend. De verdediger mist de rest van het seizoen en Van den Brom zei
vorige week te hopen op een transfer van buitenaf.
De laatste twee dagen van de transferwindow, vandaag en morgen, gaan uitwijzen of
die er nog komt. FC Utrecht gooide veel lijntjes uit, vooralsnog zonder resultaat. De
club wil alleen toeslaan als álles klopt, geeft er niet de voorkeur aan om een speler te
huren en wil al helemaal geen verdediger aantrekken in de B-categorie. De
Fransman Thomas Basila (20) is in elk geval in beeld. De jeugdinternational speelt bij
FC Nantes. Via scout Didier Martel houdt FC Utrecht de Franse markt nadrukkelijk in
de gaten, mogelijk is Basila een speler die voldoet aan het plaatje. Volgens Franse
media wil FC Utrecht de verdediger huren met een optie tot koop.
FC Utrecht zit mogelijk weer wat ruimer in de middenvelders, zondag tegen
VVV-Venlo. Op de training van gisteren deden Adam Maher, Bart Ramselaar en
Justin Lonwijk volop mee.
Maher en Lonwijk kampten met enkelblessures na het trainingskamp in La Manga;
Ramselaar had vóór de winterstop al last van een spierblessure die hij tijdens een
training had opgelopen. Mitchell van Rooijen, die in het basiselftal debuteerde én
geblesseerd uitviel tegen PEC Zwolle (3-3), trainde individueel buiten.
Afwezig waren Joris van Overeem en Adrián Dalmau. Bovendien heeft FC Utrecht
nog de langer geblesseerden Willem Janssen en Maarten Paes in de ziekenboeg.

