Wilde trainerssaga verstoort
voorbereiding FC Utrecht op
‘wedstrijd van het jaar’
RECONSTRUCTIE

René Hake debuteert als (interim-)hoofdtrainer van FC Utrecht, uitgerekend in
wat in de Domstad als de wedstrijd van het jaar wordt beschouwd tegen Ajax.
Zijn plannen reiken verder dan de wedstrijd van zondag.
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Een normale donderdag in Erica, een dorpje met nog geen vijfduizend inwoners in de
gemeente Drenthe. René Hake, trainer van Jong FC Utrecht, ‘klooit wat in huis’ op
zijn vrije dag en schaaft in alle rust aan zijn tuinhuisje. Wat planken eraf, dat
verdomde houtrot, en vervolgens wat nieuwe erop. Zijn telefoon ligt binnen. Totdat
zijn vrouw naar buiten komt: ‘René, je scherm licht wel héél vaak op’.
Hij ziet de gemiste oproepen van technisch directeur Jordy Zuidam, belt terug en
leest daarna ook het nieuws op deze website: John van den Brom is hard op weg
naar Racing Genk. Snel legt hij de laatste hand aan het tuinhuis (‘dat kon ik niet open
achterlaten, zelfs in het Drentse landschap heb je boeven die dan willen
binnendringen’) en rijdt anderhalf uur naar Utrecht. Daar spreekt hij met Zuidam af
dat hij voor onbepaalde tijd de nieuwe hoofdtrainer is van FC Utrecht, geassisteerd
door Rick Kruys. Van den Brom en zijn assistent Dennis Haar zijn dan allang bezig
met de afwikkeling van hun contracten tot medio 2023 bij Racing Genk, die vanavond
worden ondertekend.

© ANP Sport
Hake overnacht in Utrecht en heeft ’s avonds pas tijd om eens na te denken. Oh ja:
morgen de training leiden, hoe veel spelers zijn er eigenlijk? Hij turft wie er fit is, wie
kan meespelen en wie niet. En begint voorzichtig de poppetjes op de posities te
zetten. ,,Dan gaat het wel weer kriebelen”, vertelt Hake vanmiddag. ,,Een leuke
uitdaging, waar je een goede vorm van spanning voelt met een nieuwe groep. Een
eerste elftal van een club die ambities heeft – dat is leuk.”

René Hake had vandaag de leiding op de training van FC Utrecht. Rechts Adrián
Dalmau. © Foto Ruud Voest

Verbaasd
Hake staat er uitermate relaxed bij. Op het nieuws van het bliksemvertrek van Van
den Brom reageerde hij net als het gros van de spelersgroep: verbaasd. Een transfer
die eigenlijk niemand had zien aankomen. En dan komt het nieuws ook nog naar
buiten op een dag dat de selectie vrij is, waardoor de verbazing binnen de
spelersgroep vooral in de groepsapp naar buiten kwam. Vlak na de training van
vandaag had aanvoerder Willem Janssen nog niet eens contact gehad met de
vertrekkende Van den Brom.

Het is uiteindelijk aan de club, maar ze weten dat ik
de ambitie heb.
René Hake

Hake pakt zijn rol professioneel op. Hij heeft ervaring als hoofdtrainer, coachte FC
Emmen, FC Twente en Cambuur. Bovenal is hij ambitieus. Dit is zijn kans en die wil
hij pakken, zo heeft hij ook Zuidam al luid en duidelijk laten weten. Tussen de namen
die nu vallen – denk aan de clubloze Mark van Bommel of de ambitieuze Spartatrainer Henk Fraser – wil Hake de outsider zijn die er met de baan van Van den Brom
vandoor gaat. ,,Het is niet mijn intentie om het alleen deze periode te doen, los van
het feit dat ik het zeker begrijp dat de club niet na één dag de keuze maakt voor mij
of iemand anders. Het is uiteindelijk aan de club, maar ze weten dat ik de ambitie
heb. Ik ben naar FC Utrecht gekomen met veel bagage en onderdeel daarvan is het
hoofdtrainerschap. Dan is het niet raar dat het kan gebeuren dat ik word aangesteld.”

John van den Brom arriveert bij Racing Genk © PN
Zondag is zijn vuurdoop, tegen zijn vriend en mede-Tukker Erik ten Hag. Hij belooft
het anders te gaan doen, zonder alles overhoop te willen gooien. En dat in een
wedstrijd die van oudsher ronduit cruciaal is in de Domstad. Een flitsende partij en
een goed resultaat: dan zit hij maandag toch met een ander gevoel aan tafel bij
Zuidam, als er verder wordt gesproken over de invulling van trainerspositie na Van
den Brom. Wat dat betreft is de opdracht duidelijk.
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Van de Streek twijfelgeval
René Hake excuseerde zich vanmiddag. Hij wist niet precies van elke speler die is
teruggekeerd van blessures - Adrián Dalmau en Mimoun Mahi - hoe die ervoor zou
staan richting FC Utrecht - Ajax, zondag om 12.15 uur. Sander van de Streek is een
twijfelgeval: hij trainde vandaag binnen na een tik op de training van woensdag. De
staf besluit later of hij morgen op de afsluitende training in actie kan komen. Emil
Bergström trainde vandaag individueel en is geen optie voor zondag. Hake wilde nog
niet zeggen of hij Thijmen Nijhuis, in navolging van zijn voorganger John van den
Brom, de voorkeur zou blijven geven of dat hij kiest voor een rentree tussen de palen
van Maarten Paes.

