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Moussa Sylla in duel met Stefano Denswil, in een Champions League-wedstrijd tussen AS
Monaco en Club Brugge in 2018. © AP

Aanvallerscarrousel op volle
toeren: met Sylla is FC Utrecht
voorbereid op vertrek Kerk
Uit het relatieve niets presenteerde FC Utrecht gisteren zijn vierde (!)
aanvallende versterking van dit seizoen. Maar: de club betaalde geen
transfersommen én is voorbereid op een vertrek van Gyrano Kerk.
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Noem het aantrekken van Moussa Sylla (20) gerust een stunt. Sylla wilde zijn
contract bij AS Monaco niet verlengen vanwege een gebrek aan perspectief, maar hij
heeft toch maar mooi Champions League-ervaring en tientallen jeugdinterlands voor
Frankrijk gespeeld. Ooit werd hij de nieuwe Kylian Mbappé genoemd. Nu speelt hij bij
FC Utrecht.

Dat is geen keuze voor het geld geweest, uiteraard niet. Sylla kon bijtekenen en had
talloze opties in topcompetities, met veel hogere salarissen. Sylla was ook een
bekende in het netwerk van Utrecht-scout en ex-speler Didier Martel, mocht er ooit
ruimte komen om eens een huurpoging te doen. Met Sylla’s transfervrije status
gooide FC Utrecht maanden geleden al een hengel uit voor een definitieve
verbintenis en drie weken geleden ontstond daarin een opening. Alles trok FC
Utrecht uit de kast om Sylla te overtuigen van het sportieve plaatje; dinsdag tekende
hij een driejarig contract met een optie voor een vierde jaar.

Dit is een selectie waarmee FC Utrecht de
ambities denkt te kunnen waarmaken.
Transfersom
Opnieuw een aanvallende versterking zonder transfersom, net als Eljero Elia en
Mimoun Mahi. Daarbij werd Daniël Arzani gehuurd van Manchester City. FC Utrecht
gaf daarmee de aanval een stevige impuls na het (tijdelijke) vertrek van zeven
aanvallers. Daar komt hoogstwaarschijnlijk snel een achtste vertrekker bij. De
gewilde Gyrano Kerk (24) heeft de clubs voor het uitkiezen en koerst af op een
vertrek. Hij won al informatie in over Hellas Verona, één van de geïnteresseerden,
maar FC Utrecht laat Kerk pas gaan bij een respectabel miljoenenbod.
Opvallend is dus dat FC Utrecht geen transfersommen betaalde, behalve voor de
nieuwe aanvallers ook niet voor huurling Justin Hoogma en Django Warmerdam
(transfervrij). Door Joosten, Rico Strieder en Dario Dumic te verkopen, kwam er wel
een bescheiden som in het laatje en FC Utrecht kan dus nog een klapper maken
door Kerk te verkopen.
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Mede door de multi-inzetbaarheid van Mahi en Arzani denkt FC Utrecht ook bij een
vertrek van Kerk de aanval op orde te hebben. Al zal de club altijd scherp blijven op
een buitenkans; immers is de transfermarkt nog tot en met 5 oktober open en kunnen
er altijd nog spelers vertrekken. Maar op dit moment concreet op zoek gaan naar
versterking voor een bepaalde positie, nee, dat niet. Dit is een selectie waarmee FC
Utrecht de ambities denkt te kunnen waarmaken. Logischerwijs vertrekt er nog een
enkeling met een vertroebeld perspectief, zoals Giovanni Troupée en/of Justin
Lonwijk.
Nu moet blijken wat de nieuwe selectie kan brengen op het veld, te beginnen
vrijdagavond bij VVV-Venlo (20.00 uur). Sylla is er dan hoogstwaarschijnlijk nog niet
bij. Hij speelde al maanden geen wedstrijd en daarvoor lange tijd in het tweede van
Monaco, omdat hij buiten beeld raakte in het eerste toen hij zijn contract niet
verlengde. Toch claimt FC Utrecht een topfitte speler te hebben binnengehaald. Dat
neemt niet weg dat FC Utrecht hem rustig wil inpassen. Daarna is het aan Sylla om
te laten zien of hij in de illustere voetsporen van zijn landgenoot Sébastien Haller kan
treden.

