PREMIUM
Simon Gustafson aan de bal in het duel met VVV-Venlo (1-1). Links VVV'er Danny Post. ©
BSR Agency

Gustafson is plots de leider van FC
Utrecht, maar de rustige Zweed
blijft zichzelf
De vaste penaltynemer van FC Utrecht is nu ook aanvoerder. Simon Gustafson
groeit in aanzien bij de club. ,,Ik blijf doen wat ik altijd doe."
Tim Reedijk 04-02-20, 19:04

Een prototype FC Utrecht-speler, zo kan je Simon Gustafson toch niet omschrijven.
Hij sjokt een beetje, hoor je soms, is een beetje te flegmatiek. Hij is snel de gebeten
hond als het wat minder loopt bij FC Utrecht. Toch is het niet voor niets dat hij
onomstreden is onder welke trainer dan ook. Jean-Paul de Jong, Dick Advocaat en
nu weer John van den Brom, ze kozen en kiezen structureel voor de tweevoudig
Zweeds international. Met name Advocaat was altijd lyrisch over Gustafson.

Zijn fijne balgevoel en passing kan een leek herkennen. Maar nu is Gustafson zelfs
aanvoerder van FC Utrecht, bij afwezigheid van de lang geblesseerde Willem
Janssen. Dát is wel opmerkelijk te noemen. Gustafson is geen grote prater, spreekt
beperkt Nederlands en zet het niet neer op een manier zoals Janssen dat kan. Een
leider door zijn spel, dus.

Een eer
,,Ik krijg veel vertrouwen en verantwoordelijkheid van mijn teamgenoten en de
trainers. Dat is een eer en ik probeer daar zo goed als ik kan mee om te gaan", aldus
Gustafson. ,,Door individueel mijn best te doen en een goede teamspeler te zijn.
Door andere spelers beter te laten spelen en zich comfortabel te laten voelen.
Mensen denken dat met een aanvoerdersband alles verandert, maar ik blijf dezelfde
persoon. Hooguit dat je meer verantwoordelijkheid krijgt over hoe je je gedraagt, hoe
je reageert. Je lichaamstaal. Maar wat was in eerste instantie de reden dat ze de me
die band gaven? Ik blijf dus doen wat ik altijd doe en hopelijk kan ik dat nog beter."
Gustafson groeit als voetballer bij FC Utrecht, zoveel is duidelijk. Aanvoerder, maar
ook vaste penaltynemer. Ook na afgelopen zondag miste hij nog nooit een
strafschop in het shirt van FC Utrecht. VVV-goalie Thorsten Kirschbaum pakte
weliswaar zijn eerste inzet, maar de video-arbitrage zag de te vroeg inlopende
VVV'er Christian Kum en oordeelde dat Gustafson een herkansing kreeg, die de
Zweed benutte.
Zijn cijfers zijn indrukwekkend: alle dertien penalty's die hij nam in het shirt van FC
Utrecht (en die niet over moesten) waren raak. Al zijn vijf eredivisiedoelpunten van dit
seizoen kwamen vanaf de strafschopstip. De hachelijke situatie in Venlo noemt
Gustafson een reality check. ,,Penalty's zijn een groot mentaal spel, waarin ik dit keer
een foute inschatting maakte. Het is niet dat ik een beetje verwaand was, of zo, maar
misschien was dit wel even goed", oordeelt Gustafson.

Momenten
Moeilijk vindt hij het om aan te wijzen waarom zijn ploeg zo worstelde tegen VVVVenlo (1-1), na de wedstrijd tegen ADO Den Haag die zo overtuigend gewonnen
werd. ,,Tegen ADO hadden we een paar heel goede momenten en die ingeslagen
weg wilden we een vervolg geven, maar dit was een stap terug. Er gingen veel
dingen is. Uiteindelijk is de conclusie dat we met FC Utrecht zó veel beter kunnen.”

