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Gyrano Kerk (l) scoort tegen ADO Den Haag, twee weken geleden. © ANP Sport

Kerk speelt tegen Ajax: teen stopt
aanvaller niet af voor duel met
Amsterdammers
FC Utrecht kan zondag weer beschikken over Gyrano Kerk (24), die vorig
weekend zo gemist werd. In gesprek met de aanvaller over zijn rendement en
zijn toekomstdromen.
Tim Reedijk 06-02-20, 08:33 Laatste update: 13:04

Een zeurende teen hield Gyrano Kerk, Amsterdammer in Utrechtse dienst, afgelopen
weekend bij VVV-Venlo (1-1) aan de kant. Zijn gemis in een uiterst flets optreden van
FC Utrecht was voelbaar. De teen speelt al langer bij Kerk. Met het oog op de
komende, drukke weken vond de medische staf het daarom verstandig om Utrechts
topscorer een weekendje vrijaf te geven. De kraker tegen Ajax speelde daarin
ontegenzeggelijk een rol.

Gisteren liep hij er weer kiplekker bij op de ochtendtraining op Sportcomplex
Zoudenbalch. Ook tot opluchting van het handjevol supporters dat de moeite had
genomen om een kijkje te komen nemen. Die status heeft Kerk inmiddels
afgedwongen. Met zijn snelheid en kracht was hij altijd een wapen waarover FC
Utrecht beschikte, nu leunt de zoekende ploeg voor een groter gedeelte dan ooit op
het rendement van de toch vaak wisselvallig spelende aanvaller.
Tot vóór de wedstrijd tegen VVV-Venlo was Kerk bij 33 procent van de doelpunten
van FC Utrecht in de eredivisie direct betrokken door te scoren (acht keer) of een
assist (zesmaal) te geven. De aanvaller kijkt verwonderd als hij het hoort.
En lacht. ,,33 procent? Dat zijn geen slechte cijfers, nee. Een mooie statistiek'', aldus
Kerk. ,,Ik wist het zelf niet eens. Dat ik in mijn rendement een stap heb gezet, merk ik
wel. Ik maakte vorig seizoen in totaal negen doelpunten, nu heb ik al acht goals in de
competitie en één in de Europa League. Ik heb dus een half seizoen nodig gehad om
mijn record van vorig jaar te breken.''

Ontwikkeling
Kerk vindt zijn groeiende rendement een logisch gevolg van de ontwikkeling die hij
doormaakt. Stond hij vroeger bekend als druistig als hij in de buurt kwam van het
strafschopgebied, steeds vaker sticht de aanvaller nu gevaar.
,,Je herkent situaties eerder en daar speel je op in.'' Een goed voorbeeld is de 3-0 die
hij tegen ADO Den Haag maakte. Met een diagonaal schot vanaf de rechterkant
klopte hij ADO-goalie Luuk Koopmans.
,,Dat begint bijna een handelsmerk van me te worden. Als ik van die kant kom, zoek
ik meestal de verre hoek. Ook daarbij geldt dat als je vaker in de situatie komt, je er
bij de volgende keren steeds beter mee omgaat. Gelukkig komen daar nu ook steeds
vaker doelpunten uit."
Zijn gegroeide rendement viel afgelopen winter niet per se op bij andere clubs. Een
tussentijdse transfer werd nooit een serieuze optie. Grootaandeelhouder Frans van
Seumeren vertelde bij RTV Utrecht dat er vaak wordt geïnformeerd naar de
aanvaller, maar dat het nog maar zelden concreet werd. Alleen de Schotse
grootmacht Celtic wilde in het verleden daadwerkelijk zakendoen met FC Utrecht.

Vervolgstap
Kerk zelf was er deze winter al helemaal niet mee bezig. ,,Het is bij mij niet echt door
mijn hoofd gegaan om ergens anders heen te gaan. Het is op dit moment niet zo dat
ik heel wilde dromen heb of zo. Natuurlijk wil ik ooit een vervolgstap maken. Als dat
in de zomer kan en alle partijen zijn blij met wat er komt, dan zou ik wel graag die
stap willen maken. De Engelse competitie is een grote droom voor mij. De manier
van spelen past bij mij, misschien dat dat de reden is dat daar mijn voorkeur ligt.''

Dat zijn dromen voor later. FC Utrecht is maar wat blij dat Kerk - als alles blijft zoals
het nu is - zondag kan spelen tegen Ajax. Hij kan na Myron Boadu (AZ) de tweede
geboren Amsterdammer worden die dit eredivisieseizoen scoort tegen Ajax.
,,Natuurlijk wil ik scoren tegen Ajax'', glimlacht Kerk. ,,Maar dat wil iedereen wel,
denk ik.''

