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Ramselaar houdt gemengde
gevoelens over aan periode bij PSV
TERUG IN UTRECHT
Bart Ramselaar begon in 2016 nog in de basis bij Oranje, nu is hij op 23-jarige
leeftijd terug waar het begon. Bij FC Utrecht moet zijn carrière een nieuwe
impuls krijgen.
Tim Reedijk 27-08-19, 14:01

Door Tim Reedijk
Bart Ramselaar had niet direct in de gaten dat hij werd aangegaapt door een krappe 20.000
man. Hij zat zondag naast z’n vriendin naar een boeiende, maar voor FC Utrecht

teleurstellende wedstrijd tegen VVV (1-2) te kijken toen zijn gezicht op de LED-schermen van
Galgenwaard verscheen. Wat begon met wat geroezemoes eindigde uiteindelijk in een warm
welkom voor de teruggekeerde middenvelder. Hij werd hartstochtelijk toegezongen. ,,Ik ben
blij dat ik er ben en de fans ook”, vertelde Ramselaar (23) later.

Van Bommel maakte andere keuzes. Of ik dat
snapte? Dat is moeilijk te snappen, maar het zijn
keuzes die je moet accepteren.
Bart Ramselaar

FC Utrecht haalde met Bart Ramselaar weer eens een speler op in de categorie waar
de club zich zo graag op richt, een buitenkansje met een zogeheten krasje en dan
het liefst uit de regio Utrecht. Zie de huur van Riechedly Bazoer vorig jaar en eerder
het oppikken en oppoetsen van Zakaria Labyad. Ramselaar voldoet aan alle facetten
én is daarbij kind aan huis. Hij speelde al in de D2 voor FC Utrecht, stormde door de
academie van de club en debuteerde in 2015. Zijn seizoen 2015-2016 was zo
overtuigend - onder meer met een sterk optreden in de kwartfinale van de KNVBbeker in Eindhoven - dat PSV na dat seizoen 4,3 miljoen neertelde voor de
middenvelder.
Ramselaars ontwikkeling zette gestaag door. Onder Phillip Cocu had hij een
wezenlijke bijdrage op het middenveld van PSV. Hij speelde Champions League en
werd door bondscoach Danny Blind op 19-jarige leeftijd bij Oranje gehaald. In een
WK-kwalificatieduel met Luxemburg stond hij zelfs in de basis.
Later kantelde zijn perspectief bij PSV onder de nieuwe trainer Mark van Bommel,
met als treurig slot slechts 21 minuten in zijn laatste eredivisieseizoen in Eindhoven.
,,Het is jammer dat ik na veel wedstrijden in mijn eerste jaar het afgelopen seizoen zo
weinig speelde. Ik had het liever omgedraaid.”

Gemengde gevoelens
,,Ik kijk met gemengde gevoelens terug op mijn tijd bij PSV, al ben ik blij dat ik de
stap destijds heb gemaakt. Ik heb twee heel mooie seizoenen gehad waarin ik bijna
alles speelde én ik ben kampioen geworden. Van Bommel maakte andere keuzes. Of
ik dat snapte? Dat is moeilijk te snappen, maar het zijn keuzes die je moet
accepteren.”
Van Bommel zag in andere spelers meer toekomst om zijn manier van voetballen
met een snelle balcirculatie uit te voeren. Ramselaar hield zijn onvrede goed
verborgen, maar club én speler wisten na vorig seizoen genoeg. Het was tijd voor
een transfer. Dicht was hij bij een overstap naar het buitenland, in Nederland
informeerden meer clubs uit de subtop naar zijn diensten. ,,Maar FC Utrecht is mijn
club en dat weet iedereen”, aldus Ramselaar. ,,Het voelde vertrouwd en de keuze
was dus niet zo moeilijk.”

PSV nam zijn verlies en ving een schijntje van het bedrag dat de club in 2016 voor
Ramselaar betaalde. Wél bedongen de Eindhovenaren een fors
doorverkooppercentage. Niet gek met de wetenschap dat Ramselaar nog helemaal
niet zo lang geleden een basisplaats had in Oranje. Al is dat wel het laatste waar de
Amersfoorter mee bezig is. ,,Het is tijd om lekker te gaan voetballen en te laten zien
wat ik kan.”
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