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Bert van Marwijk, voormalig bondscoach van Australië, kijkt toe hoe Daniël Arzani een duel
aangaat. © REUTERS

Voormalige tienersensatie Arzani
naar FC Utrecht: ‘Je moet hem
tijd geven’
REACTIE VAN ’T SCHIP
Daniel Arzani (21) wordt na Django Warmerdam de tweede versterking voor het nieuwe
seizoen van FC Utrecht. Over een bluffertje, een rijzende Australische ster die door
blessureleed werd afgeremd.
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De naam Daniel Arzani deed niet bij iedereen een belletje rinkelen, toen vorige week op deze
site stond dat de Australiër met Iraanse roots voor een seizoen gehuurd zou gaan worden van

Manchester City. De Utrechtse interesse in Arzani ontstond tijdens de onderhandelingen over
Mikki van Sas (16), de zeer talentvolle jeugdkeeper van FC Utrecht die juist de andere kant
opgaat en volgend jaar in de jeugdopleiding van ‘The Citizens’ speelt. In afwachting van de
afronding van het papierwerk traint Arzani al mee met de Domstedelingen.
Arzani heeft, gek genoeg, al een link met Nederland. Trainer John van ’t Schip liet
hem als 17-jarige debuteren bij Melbourne City in 2016. Bij die club maakte de
aanvaller indruk in het seizoen 2017/2018, toen hij tot grootste talent van de
competitie werd gekroond. Genoeg reden voor Bert van Marwijk, destijds
bondscoach van de Australiërs, om een belletje te wagen naar Van ’t Schip. Die
Arzani, hoe onervaren ook, of dat een speler voor de WK-selectie was? Ja, dus. In
alle wedstrijden viel de dribbelaar pur sang in en daarmee werd hij de jongste
Australiër met speelminuten op een WK én de jongste speler op het WK van 2018.
In Australië, toch geen land dat bol staat van (aanstaande) voetbalsterren, werd
Arzani als ster voor de toekomst op een schild gehesen. Omdat hij voor Australische
begrippen uitzonderlijke dingen liet zien, constateert Van ’t Schip, tegenwoordig
bondscoach van Griekenland. ,,Hij passeert heel makkelijk, ook uit stilstand. In
goeden doen doet hij dat rechts- en linksom. Hij kan vanaf de flanken of vanaf het
middenveld spelen. En hij maakt goals en geeft assists. Hij heeft moeten leren dat hij
in het topvoetbal in teamverband moet kunnen spelen, dat je daarin op alle fronten
geschikt moet zijn. Topvoetbal is wel even wat anders dan uitblinken bij Australië
onder 16 of 17 jaar. Nu denk ik dat het jeugdige er wel af is. Hij is in potentie heel
goed, echt een publieksspeler.”

Op het WK van 2018 in duel met Lasse Schöne. © REUTERS

Celtic
Na die stormachtige doorbraak stokte het behoorlijk bij Arzani. Vanuit de City
Football Group (CFG) - het concern dat Manchester City als pronkstuk heeft en
meerdere buitenlandse clubs in handen heeft - werd Arzani van Melbourne City
(onderdeel van CFG) overgeheveld naar Manchester City. Dat verhuurde hem direct
twee jaar aan het Schotse Celtic. ,,Dat vond ik geen heel goede stap”, aldus Van ’t
Schip. ,,Of ik dat zeg vanwege het voetbal daar? Ja. Ik had het beter gevonden als
hij toen naar Nederland was gegaan. Ik tipte hem al eens bij Ajax, maar daar hebben
ze zelf zoveel jongens met klasse. Als trainer van PEC wilde ik hem eind 2017 nog
halen, maar toen was hij onhaalbaar.”

Ik vind wel dat we de verwachtingen wat moeten
bijstellen. Er is veel gebeurd. Hij heeft twee jaar
lang bijna niet gespeeld.
John van 't Schip

Bij Celtic moest Arzani lang wachten op zijn kans. Toen hij die kreeg, maakte een
afgescheurde kruisband bij zijn debuut een einde aan al zijn ambities op de korte
termijn. Uiteindelijk stokte de teller bij een schamele 28 officiële minuten in het shirt
van Celtic. De laatste interland van de zesvoudig international dateert dus ook van
eind 2018. ,,Daarom vind ik wel dat we de verwachtingen wat moeten bijstellen”,
vertelt Van ’t Schip. ,,Er is veel gebeurd. Hij heeft twee jaar lang bijna niet gespeeld.
Hij komt bij een nieuwe club in een nieuw land, dus het zou me meevallen als hij
minder dan een halfjaar nodig heeft om te wennen. Maar als dat lukt, is hij een goede
toegevoegde waarde. Echt een speler die wat extra’s toevoegt.”

Het is een bluffertje. Iemand met vertrouwen in
eigen kwaliteiten, die goed in elkaar steekt.
John van 't Schip

Daar hoopt FC Utrecht ook op. Arzani krijgt rugnummer 11 en heeft dan wel de
leeftijd om nog bij de beloften te spelen, maar hij is in principe voor het grote werk
gehaald. Er is bij FC Utrecht ruimte ontstaan door het verhuren van Václav Cerny
aan FC Twente en het vertrek van de gehuurde aanvallers Kristoffer Peterson en
Issah Abass. Het ligt ook in de lijn der verwachtingen dat Patrick Joosten een stap
gaat maken. Bovendien heeft FC Utrecht formeel afscheid genomen van Urby
Emanuelson en Jean-Christophe Bahebeck, die uit hun contracten liepen.
Emanuelson traint nog wel mee met de ploeg van trainer John van den Brom. Met
hem lopen de gesprekken over een eventueel langer verblijf nog. De kans dat
Bahebeck blijft is beduidend kleiner, ook vanwege de pogingen van FC Utrecht om
Mimoun Mahi (ex-Sparta en -FC Groningen) los te weken bij FC Zürich.
En natuurlijk de komst van Arzani, met wie er volgens Van ’t Schip wel iemand
binnenkomt. ,,Het is een bluffertje. Iemand met vertrouwen in eigen kwaliteiten, die

goed in elkaar steekt. Maar je moet hem wel de tijd geven, want hij is er lang uit
geweest.”
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