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FC Utrecht scoort te weinig en
heeft groep nog niet compleet
gehad: ‘9 uit 3 had gekund’
FC Utrecht hervat zondag de competitie uit bij FC Groningen. Een
situatieschets aan de hand van drie thema's.
Tim Reedijk 15-10-20, 07:53 Laatste update: 09:29

1. Doelpunten
38 keer schoot FC Utrecht tegen sc Heerenveen, waarvan 26 keer op doel met - als
we wat inhoudelijker naar de cijfers kijken - een expected goals-waarde van 3,6.
Toch werd het slechts 1-1 in een leeg Stadion Galgenwaard, vlak voor de
interlandonderbreking. Zoals het ook al nauwelijks voor te stellen was dat FC Utrecht
de openingswedstrijd tegen VVV-Venlo in de tweede helft niet over de streep trok (11).

,,Het spel is goed, maar doelpunten ontbreken eraan", constateert Bart Ramselaar,
vooralsnog basisspeler in alle eredivisiewedstrijden van dit seizoen. ,,Tegen
Heerenveen was het niet normaal. Als je die wedstrijd vijf keer opnieuw speelt, win je
hem vijf keer. Het gaat om het laatste zetje, de echte wil om te scoren. Ik denk dat
die er wel is, maar het kan nog beter."
Een terecht kritiekpunt. Ook trainer John van den Brom eist meer zakelijkheid, een
zekere over-mijn-lijkmentaliteit. Vooralsnog ontbreekt domweg de overtuiging in de
afronding. Mimoun Mahi begon driemaal als spits, scoorde ook tegen RKC (3-1) en
creëerde legio kansen.
Toch had hij al zo op drie, vier doelpunten kunnen staan. Net als Simon Gustafson:
goed begonnen aan het seizoen, maar niet dodelijk genoeg in enkele uiterst
kansrijke posities. Positieve uitzondering is Gyrano Kerk, die in de laatste twee
wedstrijden trefzeker was.

2. Spitsen
Door dat gebrek aan doelpunten doemt automatisch de vraag op: waar zijn de pure
centrumspitsen? Allereerst Adrián Dalmau, die sinds hij zijn handtekening zette
onder een contract bij FC Utrecht nog geen enkele keer een handvol wedstrijden
klachtenvrij was. Frustrerend voor hem, de staf en supporters. Hij zat dit seizoen nog
niet bij de selectie en hij stond ook deze week nog niet op het trainingsveld.
Die andere centrumspits, Moussa Sylla, werd als wonderkid binnengehaald, maar zat
nog niet bij de wedstrijdselectie. Overigens was FC Utrecht ook direct duidelijk bij zijn
presentatie: hij moet rustig gebracht worden. In de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle
vorige week donderdag (3-3) maakte Sylla in de 45 minuten die hij speelde een
geslepen indruk. Na twee minuten had hij na goed doorjagen al een assist op zijn
naam. Het is nog heel pril, maar Sylla's optreden was bemoedigend. Zijn
eredivisiedebuut is niet ver meer.
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3. Vastigheid/fitheid
Van den Brom gaf het laatst al toe: het is moeilijker dan ooit om naar een vaste
basiself toe te werken. Altijd zijn er die verraderlijke coronatesten op vrijdag, die de
uitgetekende plannen op zaterdag zomaar door de war kunnen schoppen. FC
Utrecht kende meerdere coronagevallen en is daarmee bepaald geen uitzondering in
de eredivisie. Meest recent is Maarten Paes, die op 5 oktober positief testte en dus
net zijn door het RIVM voorgeschreven, tiendaagse quarantaine erop heeft zitten. Hij
heeft zijn gezicht nog niet op het trainingsveld laten zien deze week.
Coronabesmettingen en blessures werpen spelers terug. Van den Brom wordt pas tot
keiharde keuzes gedwongen bij een wedstrijdfitte status van Dalmau, Sylla, maar ook
Eljero Elia, Joris van Overeem en Willem Janssen. Laatstgenoemde speelde
afgelopen donderdag tegen PEC een helft en richtte zich de laatste weken op het
uitduel met FC Groningen.
Van den Brom heeft het voordeel dat de selectie van FC Utrecht breed is. Sander
van de Streek wordt moeiteloos ingepast en toonde zijn gretigheid tegen RKC
Waalwijk en PEC. Net als dat Othmane Boussaid al twee keer als middenvelder
startte en Mahi en Ramselaar tot nu toe vaste plekken hebben gehad op plekken
waar normaliter de concurrentie groot is.
Wat overeind blijft is, of Van den Brom nu uiteindelijk voor een repeterend basiselftal
kan kiezen of niet, dat FC Utrecht koelbloediger moet worden om de ambities
overeind te houden. Dat vindt ook Ramselaar. ,,Want je had nu zomaar op negen
punten uit drie duels kunnen staan. Al is dat altijd achteraf makkelijk praten.”

Arjen Robben keerde deze week terug op het trainingsveld bij FC Groningen, al
is de verwachting niet dat hij dit weekend minuten zal maken.
De 36-jarige aanvaller kwam met veel bombarie terug naar de eredivisie, maar viel al
snel bij zijn officiële rentree op de Nederlandse velden in het openingsduel met PSV
geblesseerd uit.
Deze week sloot Robben weer aan op het trainingsveld bij FC Groningen dat zondag
om 16.45 uur thuis de eredivisie hervat tegen FC Utrecht. Morgen moet definitief
duidelijk worden of de voormalig international bij de selectie zou kunnen zitten tegen
de Domstedelingen, al is de verwachting dat dat duel nog te vroeg komt.

