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Futloos einde van hectische week:
FC Utrecht buigt zich over opvolger
Van den Brom
Een resultaat tegen Ajax had interimcoach René Hake een eind op weg kunnen
helpen in zijn ambitie om trainer John van den Brom bij FC Utrecht definitief op
te volgen. Maar de ‘wedstrijd van het jaar’ werd een anticlimax: 0-3.
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Hectiek past FC Utrecht als een jas. Daarom was de doodse stilte waarin de club
gisteren in Stadion Galgenwaard vrij kansloos verloor van de eeuwige rivaal Ajax (03) zo vervreemdend. Buiten het veld was het de afgelopen week wél bijzonder
rumoerig.
Trainer John van den Brom en assistent Dennis Haar vertrokken halsoverkop naar
Racing Genk, René Hake nam de rol van Van den Brom als interimmer over én sprak
uit langer dan alleen FC Utrecht - Ajax voor de groep te willen staan. De
veelbesproken keeperskwestie kreeg een nieuwe aflevering omdat Hake weer koos
voor Maarten Paes in plaats van Thijmen Nijhuis. En het slotakkoord was de

‘wedstrijd van het jaar’ tegen Ajax, die de Amsterdammers wel heel zakelijk over de
streep wisten te trekken.

Ik vind dat één resultaat geen argument hoeft te zijn
als je kijkt naar hoe iemand als persoon is en hoe die
kan functioneren binnen de club.
René Hake

De interlandperiode komt als geroepen: even rust in de tent. De vraag is: hoe nu
verder? Het ambitieuze FC Utrecht bungelt in het jubileumjaar vooralsnog in de
middenmoot én heeft geen hoofdtrainer. Niets is nog verloren, maar met de week
raakt het uitdagen van de topploegen in de eredivisie verder uit zicht. Technisch
directeur Jordy Zuidam buigt zich deze week weer over de opvolging van Van den
Brom. Door de interlandperiode heeft hij wat speling: FC Utrecht speelt pas 21
november weer, uit bij PEC Zwolle.

Trainer
Hake heeft Zuidam te kennen gegeven dat hij graag trainer blijft. Een resultaat tegen
Ajax had hem een duwtje in de goede richting kunnen geven. Zo dun is de scheidslijn
van de voetballerij: wat als Simon Gustafson in de eerste helft tegen Ajax de bal
gewoon kiezelhard in de bovenhoek jaagt in plaats van af te geven? Momenten
waarin je een wedstrijd naar je toe kunt trekken, voor Hake momenten die deels
bepalen met welk gevoel hij straks aan tafel zit bij Zuidam.
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,,Hoe belangrijk een resultaat is, is een vraag die je aan de leiding moet stellen”,
aldus Hake. ,,Ik kan me voorstellen dat het een factor is. Ik vind dat het geen
argument hoeft te zijn als je kijkt naar hoe iemand als persoon is en hoe die kan
functioneren binnen de club. Maar, natuurlijk, resultaten helpen altijd. Hoe reëel het
is dat ik het word? Geen idee. Dat ik een optie ben, hebben ze aangegeven, maar ze
hebben ook gezegd dat er andere mensen zijn bij wie ze gaan kijken of ze
beschikbaar zijn of niet. Dat is het goed recht van de club. Als de club een keuze
voor mij maakt, zou ik die kans met beide handen aangrijpen. Zo niet, dan ga ik met
heel veel plezier verder bij de club in een andere rol.”

Duwtje
Hake kreeg met FC Utrecht geen vat op een veel sterker Ajax. Hooguit momenten in
de eerste helft hadden de club dat zo wenselijke duwtje in de rug kunnen geven. In
de tweede helft speelde Ajax het knap uit door doelpunten van Davy Klaassen,
Dusan Tadic (penalty) en Quincy Promes, in een wat futloze wedstrijd in een holle
ambiance. Een papieren kraker om heel snel te vergeten, bovendien overschaduwd
door een veel belangrijker thema dat rondom de club hangt. Wie staat er tegen PEC
voor de groep en krijgt hij het voor elkaar om FC Utrecht weer in de subtop te krijgen
waar het hoort?
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