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Jong FC Utrecht is hot, maar
kunnen spelers ook aanhaken
onder John van den Brom?
Nog nooit deed Jong FC Utrecht het zó goed in de eerste divisie. Sinds de
intrede in de voetbalpiramide bivakkeerden de jonkies altijd onderin de
competitie. Vanwaar die kentering? En heeft dat invloed op de doorstroming
naar het eerste?
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Het is dat René Hake geen sociale media heeft. De trainer, zijn staf en de selectiespelers
van Jong FC Utrecht werden deze week bedolven onder complimenten op de digitale
platformen. Niet gek, want in de korte geschiedenis van het beloftenteam in de eerste divisie
waren de statistieken nog nooit zo goed als nu. Na drie sombere jaren onderin de competitie,
is met nog elf duels te spelen nu al het puntenrecord verbroken. Niet eerder pakte Jong FC
Utrecht 38 punten in de Keuken Kampioen Divisie, voorheen de Jupiler League.

Andere bril
Trainer Hake is pas dit seizoen ingestapt bij de Utrechtse beloften, maar de
voormalige coach van onder meer FC Twente en Cambuur Leeuwarden durft niet
precies te zeggen in hoeverre zijn invloed het succes bepaald heeft. ,,Ik ben
gevraagd om er met een andere bril naar te kijken. Ik hoor van stafleden die er al
langer zitten dat bepaalde dingen anders zijn dan voorgaande jaren. De frequentie
en de intensiteit van trainen bijvoorbeeld. Dat blijkt ook uit de data. Daardoor maken
we behoorlijke stappen."
Afgelopen maandag werd FC Volendam met tien man verslagen, twee weken terug
werden de talenten van Ajax met 7-2 terug naar Amsterdam gestuurd en
kampioenskandidaten Cambuur Leeuwarden en De Graafschap snoepten slechts
een puntje mee van Sportcomplex Zoudenbalch. En dan maakte Jonas Arweiler, de
spits van de Utrechtse beloften, afgelopen zondag zijn eerste eredivisietreffer in de
eredivisie, nota bene tijdens zijn debuut. Talenten Tommy St. Jago en Mitchell van
Rooijen speelden ook hun eerste minuten in de eredivisie.
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Vaste groep
,,De kwaliteit van de spelers is een heel belangrijke factor", vindt Hake. ,,De
spelersgroep is niet eens zozeer anders dan afgelopen seizoen, maar de jongens
zijn een jaar ouder, hebben weer een jaar meer ervaring. Wat ook helpt is dat we
vaak werken met een vaste groep spelers, waar soms een jonge speler van '1'
aansluit. Dat helpt, de jongens die de hele week met elkaar trainen begrijpen elkaar
goed en dan krijg je automatismen. We zien dat die kwaliteiten nu aanwezig zijn,
steken daar energie in en dan moet daar iets uitkomen.”
Het moet bijdragen aan de doorstroming, die de voorbije jaren bij FC Utrecht te
wensen over liet. Sofyan Amrabat maakte in het seizoen 2016/2017 meer minuten
dan alle andere talenten van onder 21 jaar die daarna volgden in het shirt van FC
Utrecht bij elkaar opgeteld. Een veelzeggende, maar ook schrijnende statistiek voor
een club die zo graag pronkt met de jeugdopleiding waar jaarlijks 3,5 miljoen euro
wordt ingestoken.
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Nu het voor het eerst in jaren met de beloften voor de wind gaat op het tweede
niveau, lijken alle ingrediënten aanwezig voor succesvolle doorstroming van
bepaalde spelers. Loopt er een nieuwe Amrabat bij de beloften? Kunnen spelers als
Arweiler, Van Rooijen, St. Jago en Odysseus Velanas aanhaken onder John van den
Brom?
Hake: ,,Er zijn nog geen beloften verzekerd van een basisplaats in het eerste. Dat is
de volgende stap. Ik zie dat de jongens zelf de handschoen oppakken en dat lijkt me
de weg naar succes.”

