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FC Utrecht afgedroogd in de
Arena: 5-1
FC Utrecht moet dit jaar de top van Nederland uitdagen. Maar gisteravond
tegen Ajax bleef die doelstelling niet overeind. Ondanks dat het een
oefenwedstrijd was, was het kwaliteitsverschil veelzeggend: 5-1.
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Met de nodige bombarie kondigde FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren een
maand geleden aan dat FC Utrecht komend seizoen de top-3 gaat aanvallen. Het is
een onvervuld verlangen dat in de Domstad al jaren groeit. Er nu eens echt bij horen,
meedoen met de grote jongens. Tegen AZ, afgelopen seizoen de runner-up in de
eredivisie, liet FC Utrecht onlangs in een oefenpartij al zien waar het toe in staat is.
Daarom was het voor John van den Brom de ideale testcase, oefenen tegen de
gedoodverfde kampioenskandidaat in de eredivisie. Al weken heerst er een apart
gevoel in Utrecht, dat er dit seizoen iets bijzonders te gebeuren staat. Althans, dat
wordt gezegd door alles en iedereen die in de Galgenwaard werkzaam is. En met het

niet laten gaan van blikvangers Sean Klaiber en Gyrano Kerk tonen de Utrechters
zeker ambitie.
Maar Ajax bleek andere koek dan AZ. In een nagenoeg stille Johan Cruijff Arena,
veegden de hoofdstedelingen de vloer aan met Utrecht. Binnen amper 200 tellen had
doelman Thijmen Nijhuis al een bal doorgelaten. En toen het rustsignaal klonk, had
Van den Brom serieuze kopzorgen. Zijn ploeg stond met 5-0 achter, mede door oudUtrechter Zakaria Labyad die er drie had ingeschoten.

Strafschop
En dan had FC Utrecht in de eerste pakweg twintig minuten nog best wat laten zien.
Maar het was het gisteravond gewoon niet voor Utrecht. Neem Simon Gustafson. De
Zweedse stylist liet af en toe de fraaiste dingen zien, strooide met steekballetjes. Zo
ook op Bart Ramselaar, die in de zestien van de Amsterdammers een duw kreeg:
strafschop. Gustafson kon Utrecht op gelijke hoogte zetten vanaf de stip, maar prikte
nonchalant op de paal.
Is de veegpartij van gisteravond alleszeggend? Nee, het was ‘maar’ een
oefenwedstrijd. Maar véélzeggend was het wel. Het kwaliteitsverschil met Ajax is
domweg te groot. Toen Ajax-trainer Erik ten Hag werd gevraagd hoe hij naar zijn
oude werkgever kijkt, was hij vol lof over de ontwikkelingen. ,,Ze hebben zelfs
dezelfde sponsor als Bayern München”, zei hij smalend. Maar toen hem werd
gevraagd welke speler uit de Domstad daadwerkelijk zijn selectie sterker zou maken,
schudde de oefenmeester zijn hoofd. Geen, want dan had Ajax zich al wel gemeld.
Maar toch, wanneer technisch directeur Jordy Zuidam steunpilaren als Kerk, Klaiber,
Simon Gustafson in Utrecht kan houden, groeit de hoop bij de achterban. En na het
aantrekken van Daniel Arazani – de Manchester City-huurling speelde gisteren een
halfuur mee – lijken de Utrechters nog niet klaar op de transfermarkt. ,,We hebben
nog meer dan een maand”, keek John van den Brom op zijn horloge. ,,Ik denk dat er
nog wel wat bijkomt. We zijn ook nog wel op zoek naar iemand die nog iets extra’s
brengt.”
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Ook wordt er voortdurend gewezen naar de jeugdopleiding van FC Utrecht. De
talenten kloppen op de deur. Middenvelder Davy van den Berg valt tijdens de
oefencampagne op. Verdediger Tommy St. Jago staat al langer te trappelen. Maar
het was gisteravond een ander talent dat alle aandacht opeiste. Othmane Boussaid,
afgelopen seizoen nog uitgeleend aan NAC, krulde een prachtig schot in het doel
van voormalig Oranje-keeper Maarten Stekelenburg.
De spreekwoordelijke eer werd, in een helft waar Ajax de voet van het gaspedaal
lichtte, dan toch gered. Maar de eerste zorgen voor Van den Brom, die zijn, drie

weken voor de start van de competitie, toch echt aanwezig. Want een monsterscore
in het nadeel van de Utrechters; het zat er echt in.
Ajax - FC Utrecht 5-1 (5-0)
4. Zakaria Labyad 1-0
21. Noa Lang 2-0
35. Nicolas Tagliafico 3-0
38. Zakaria Labyad 4-0
45+4. Zakaria Labyad 5-0
73. Othmane Boussaid 5-1
Van Hecke serieus in beeld
FC Utrecht hoopt Jean-Paul van Hecke snel aan de selectie van John van den Brom
toe te voegen. De centrale verdediger van NAC staat op het punt om een meerjarig
contract bij het Engelse Brighton te tekenen. FC Utrecht wil de boomlange Zeeuw,
die dit jaar doorbrak in het Nederlandse profvoetbal, dan huren van de nummer
vijftien van de Premier League. Jordy Zuidam, technisch directeur van de Utrechters,
wilde het nieuws gisteren nog niet bevestigen. Wel is hij in de picture. ,,Wij vinden
hem voor FC Utrecht een interessante speler.”
Een andere centrale verdediger, Dario Dumic, was van Utrecht onderweg naar
Rusland om een transfer te maken. De Deense Bosniër trainde deze week al niet
mee. ,,Maar die deal is uiteindelijk niet rondgekomen. Hij is nu weer onderdeel van
de groep.”
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