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Eljero Elia in duel met Kevin Vermeulen van FC Dordrecht, gisteravond in het bekerduel dat
FC Utrecht met 2-4 won. © BSR Agency

Elia na ‘heftig’ begin klaar voor meer bij FC
Utrecht: ‘Ik kan allang in de basis spelen’
De naam van Eljero Elia was gisteren voor het eerst in een officieel duel in de
opstelling van FC Utrecht terug te vinden. Na een op alle fronten hectisch
begin in de Domstad wil Elia zich nu zo snel mogelijk in de basis knokken.
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Zonder dat hij al te veel minuten in het shirt van FC Utrecht speelde, ging het al vaak
over Eljero Elia (33). Bart Ramselaar kreeg de laatste wedstrijden de voorkeur als
hangende linksbuiten, terwijl Elia ook had kunnen starten. Zijn dochtertje belandde
op de intensive care, waardoor hij snel na de wedstrijd tegen RKC naar het
ziekenhuis moest. Zelf kreeg hij in een eerder stadium nog te maken met een
coronabesmetting, met alle conditionele gevolgen van dien.
Hoewel hij al weken volle bak meetraint, sprak trainer John van den Brom uit dat het
nog even wachten was op de ‘Elia waar we mee bekend zijn’. In de eredivisie staat
Elia’s teller bij FC Utrecht vooralsnog op 54 minuten in vier invalbeurten, waarin hij
geen grootse indruk maakte. Gisteren startte hij dus wel tegen FC Dordrecht en

bezorgde hij rechtsback Robin Polley een moeilijke avond. De dertigvoudig
international dribbelde er lustig op los, was in de eerste helft constant dreigend en
vormde een goede tandem met linksback Django Warmerdam. ,,Het voelde goed en
vertrouwd”, aldus Elia. ,,Ik kan mijn acties doorvoeren en ik voel dat die snelheid op
de eerste meters terugkomt. Ik voel me steeds lekkerder in mijn vel komen en dat is
het enige dat ik wil. Als ik de dingen wil doen die ik doe, moet ik topfit zijn.”

Eljero Elia viert een doelpunt van Bart Ramselaar (l). Rechts Django Warmerdam. ©
BSR Agency
Hoe heb jij je eerste periode in Utrecht ervaren?
Elia: ,,Het was heftig. Je vraagt er niet om, het gebeurt gewoon. Daar moet je
volwassen mee om gaan, niet eens voor jezelf, maar voor je kinderen. Heel 2020 is
al geen fijn jaar en dan komt er nog van alles bovenop. En dan moet je ook nog
kunnen presteren.”
Onder Utrecht-supporters gaat het veel over je. In hoeverre voel jij dat?
,,Ja, tuurlijk. Mensen zitten echt te wachten. Ze hebben hoge verwachtingen en die
heb ik ook van mezelf. Ik wil die gewoon waarmaken. Ik heb hier twee jaar getekend
en ik wil er voor zorgen dat ik in die twee jaar alles laat zien wat ik kan.”
Van den Brom zei dat het nog wachten is op de ‘Elia waar we mee bekend zijn’.
Hoe kijk jij naar die woorden?
,,Ja, wat moet ik zeggen? Hij is de trainer en bepaalt wie gaat spelen. Ik heb nog
nooit een woordenwisseling gehad met de trainer en die zal er nooit komen. Als de
trainer dat zegt, is het zo. Ik weet zelf hoe ik in elkaar zit en hoe ik me voel, wat ik in
mijn mars heb. Ik ben altijd eerlijk naar mezelf.”

Als je eerlijk naar jezelf bent: ben je klaar voor een basisplaats?
,,Natuurlijk, ik kan allang in de basis spelen. Een wedstrijd om ‘het echie’ is heel wat
anders dan een oefenwedstrijd. Zonder op te scheppen, maar als ik een
oefenwedstrijd speel, dan weten die mensen al ‘oh, ik speel tegen Elia, ik moet hem
gewoon schoppen, ik moet zorgen dat hij niet in de wedstrijd komt’. In een
competitieduel is dat anders. Schop me maar, dan krijg je een gele kaart.”
Oftewel, je snakt naar die echte wedstrijden?
,,Ja, natuurlijk. Ik wil gewoon om ‘het echie’ spelen, zoals gisteren tegen FC
Dordrecht. Dat wil ik nog veel meer, en dat ligt aan mezelf en aan de trainer, als hij
me een kans geeft.”

