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Even
vragen
aan

Robin Pronk, coach van Jong
FC Utrecht, nam afscheid van
de club met een 10-0 zege in
de vriendschappelijke wed-
strijd tegen Het Zeister Elftal.

Je kwam in 2011 naar FC
Utrecht. Hoe vat je deze acht
seizoenen samen?
,,Als een heel mooie tijd. FC
Utrecht gaf mij de kans om 
mezelf te ontwikkelen bij een
betaald-voetbalorganisatie. Ik
mocht de cursus Coach Betaald
Voetbal volgen en de promotie
met Jong FC Utrecht naar de 
Jupiler League was voor mij ab-
soluut een meerwaarde. An-
dersom hebben wij met z’n al-
len de club omhooggebracht.
Dat zie ik aan de kwaliteit van
de spelers die naar het eerste
elftal zijn gegaan. Yassin Ayoub
was de eerste en werd gevolgd
door onder andere Giovanni
Troupée, Sean Klaiber, Sofyan
Amrabat, Bart Ramselaar en dit
seizoen Nick Venema. Er komt
weer een brede lichting talen-
ten aan, van wie een aantal het
eerste moeten kunnen halen.”

Welke momenten koester je?
,,De mooiste periode was die
tussen 2013 en 2016, waarin ik
trainer was van de A1 en Jong
FC Utrecht. Met de A1 deden we
lang mee om de titel in de ere-

divisie. Dat
fantastische
team vormde
later de kern
van Jong
Utrecht, waar-
mee we naar
de Jupiler
League pro-
moveerden. In
2016 overleed
mijn vader, die
nog wel bij het
kampioen-
schap was.
Rond zijn
overlijden gaf

de club mij alle ruimte die ik
nodig had voor mijn familie.
Dat zal ik nooit vergeten.”

Je hebt nog geen nieuwe
club. Wat zijn je plannen?
,,Het liefst word ik hoofdtrainer
in het betaald voetbal. Maar ook
een baan in de top van het
jeugdvoetbal in het buitenland
ambieer ik. Ik heb in de jeugd-
opleiding van Ajax en FC
Utrecht gewerkt, ik zou het-
zelfde graag doen in Engeland,
België of Duitsland. Wat het
ook wordt, ik zal met veel ple-
zier terugdenken aan mijn tijd
in Utrecht. Ik heb zeer fijn ge-
werkt met alle mensen in mijn
staf. Zij maken van FC Utrecht
een unieke club.”

Martin Veldhuizen

‘Promotie naar
Jupiler League
meerwaarde’

Ik denk
met veel
plezier
terug 
aan mijn 
tijd in
Utrecht

Robin Pronk
– Trainer Jong FC Utrecht

Als wereldkampioen Alex 
Pereira morgenavond Jason 
Wilnis komt opzoeken in
Utrecht, staat er een andere
man tegenover hem dan in hun
twee vorige gevechten. De kick-
bokser uit Lombok sloot in 
februari een moeilijk jaar af door
in Houston Jacob Rodriguez 
te vloeren en verdiende het 
gevecht om de wereldtitel, 
op drie minuten van zijn huis.

Eldert Kuiken
Utrecht

Alex Pereira laat op de website van
organisator Glory weten niet onder
de indruk te zijn van de ontwikke-
ling en prestaties van Jason Wil-
nis. Wilnis haalt zijn schouders
op: ,,Hij kan zo veel zeggen. Zeg-
gen is nog geen doen. Ik train
hier met de besten van de we-
reld.” 

‘Hier’ is in het nieuwe
The Colosseum in Overvecht.
Rico Verhoeven traint er als
hij zich voorbereidt op ge-
vechten, net als bijvoorbeeld
Robin van Roosmalen. Dat
was al voor de verhuizing
naar de nieuwe tempel, waar
alles voorhanden is om de
wereld te veroveren als kick-
bokser. Drie olympische boks-
ringen en een oerwoud aan boks-
zakken, medische begeleiding en
voeding en supplementen. Alles
onder één dak. 

Wilnis kijkt tevreden rond, zelf-

verzekerd nu. Niet langer verstopt
achter zachte ogen. De vechter die
zijn gordel in 2016 zo stilletjes
droeg, praat ronduit. Trainer
Danny de Vries moet er zicht-
baar nog aan wennen: ,,Hij is
veel volwassener geworden,
sneller op z’n voeten’, slimmer en
zo focking sterk. Ik draag een body
belt als hij op mij traint. Dat is vijf-
tien centimeter demping. Toch heb
ik na zo’n sessie blauwe plekken op
mijn buik.” 

Pereira zegt nu veel beter dan in
2012 en 2015 bestand te zijn tegen de
stoten en vooral de befaamde low-
kicks van Wilnis. Hij won beide ke-
ren van de Braziliaan, die vervol-
gens in 2017 over de rug van Simon
Marcus de gordel overname van de
Utrechter en die tegen de hele top 5
met verve verdedigde. Behalve
Wilnis, de huidige nummer drie.

Wilnis verloor zijn vader, zijn 
titel en drie partijen op een rij. Het
vuur doofde... ,,Ik voelde me na 
Kopenhagen genaaid. Marcus bleef

maar clinchen en weglopen. Toch
wees de jury hem als winnaar aan.
‘Waar doe ik het allemaal voor’,
dacht ik toen.” De Vries kon zijn
pupil nauwelijks meer bereiken.
,,Dat was zo moeilijk. Jason is als
een zoon voor me die ik moest los-
laten. Hij had ruimte nodig en
zocht verandering. Wilde gaan

worstelen, MMA’en…”

Band
De band was te sterk. Ze 

lagen naast elkaar op het
canvas naar het hoge

plafond te staren
en het besef
daalde in. Als het
klopt, voel je dat.
De jongste Wil-
nis-brother

stond op. ,,Ik heb er
altijd in geloofd. Danny heeft 
gelijk, het werkt, zijn visie klopt.
Dat willen we de wereld laten zien.
Te veel vechters doen maar wat fit-
ness om hard op een hoofd te ram-
men.” Jason is met broer Jahfarr de
belichaming van De Vries’ visie.
Niet ‘krachttraining waar je maar
sloom van wordt’, alles functioneel.
Elke oefenvorm in dienst van kick-
bokstechnieken.”

Hun strijdplan voor Glory 65 in
hun eigen ‘stadsie’ geven ze niet
prijs. Wel kennen ze Pereira’s
kracht, knieën en harde enkelvou-
dige stoten, en zwakte: ,,Zijn 
benen kunnen weinig hebben.
We hebben verzonnen hoe we
Jasons lowkicks toch kunnen

laten landen. En we hebben nog
een tactisch foefje in petto.”

Verandering
Pereira had misschien meer
verandering verwacht in Wil-
nis’ stijl en arsenaal. Maar zijn
kracht is juist de vastigheid,
want ‘aan het spelletje veran-
dert ook niks’ en ‘zuiverheid
komt met de jaren’. 

Als Pereira bij de weging en
stare-down Jason Wilnis van-
daag in de ogen kijkt, zal hij
daarin de echte ontwikkeling
zien. Dan staat er twaalf jaar
Colosseum-style tegenover

hem, in een afgeharde vechter.

Gevecht om wereldtitel
op drie minuten van huis

Kickbokser Jason Wilnis wil morgen de gordel terugpakken 

Hij is veel volwasse-
ner geworden, sneller
op z’n voeten en 
zo focking sterk
—Danny de Vries

UTRECHT Glory 65 in Central
Studios bouwt morgen op naar
het gevecht om de wereldtitel
middengewicht kickboksen tus-
sen Alex Pereira en Jason Wilnis.
Voor die apotheose vechten ook
Sitsongpeenong en Grigorian
om de hoogste eer in het lichtge-
wicht.

Surinamer Donovan Wisse en
Nederlander Eyevan Danenberg
completeren tegen nummer één

van de wereld Yousri Belgaroui
en Yassine Ahagan het hoofdpro-
gramma dat om 21.00 uur start. 

Eerder krijgt de avond al een
Utrechts tintje als het Marok-
kaanse supertalent Tyjani Beztati
in een ‘superfight’ tegen Josh
Jauncy staat. Beztati, nummer
twee op de wereldranglijst,
traint in The Colosseum en wil
de jongste wereldkampioen ooit
worden.    

Geboren Utrechter Kevin van
Heeckeren maakt al in de namid-
dag zijn opwachting. Na zijn
overtuigende knock-out in de
eerste ronde tegen Bart Kroon in
Rotterdam (Glory 51, maart 2018)
en verlies tegen Wisse in Am-
sterdam (Glory 59), krijgt hij de
kans tegen nummer zeven in het
middengewicht Matt Baker. 

Veronica zendt Glory 65 vanaf
21.00 uur uit.

▲ Jason Wilnis
(links) met zijn
trainer Danny de
Vries. 
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Utrechters op canvas in Central Studios


