PREMIUM
Het duo op rechts, Gyrano Kerk en Sean Klaiber, vierde tegen VVV-Venlo nog een doelpunt.
Kerk bleef bij FC Utrecht; Klaiber vertrok uiteindelijk naar Ajax. © BSR Agency

Kerk bleef, Klaiber ging, Elia
kwam: zo is het FC Utrecht
vergaan deze transferperiode
Het beulswerk van technisch directeur Jordy Zuidam zit erop: de transfermarkt
is gesloten. Hoe is het FC Utrecht vergaan? Een overzicht per linie.
Tim Reedijk 07-10-20, 19:00

Doelmannen
Dat de huurperiode van Jeroen Zoet (nu Spezia) erop zat, daar zat niemand mee in
z’n maag. Immers begon eerste keeper Maarten Paes na blessureleed topfit aan de
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zijn seizoenstart is nog wat weifelend, maar
zijn status als eerste doelman staat fier overeind. FC Utrecht anticipeerde op de
maandenlange absentie van Jong FC Utrecht-keeper Fabian de Keijzer

(handblessure) door de transfervrije Eric Oelschlägel (25), in het verleden
reservekeeper van Borussia Dortmund, te contracteren tot het einde van het seizoen.
Verdediging
Het meest spectaculaire nieuws was natuurlijk de behoorlijk abrupte transfer van
clubjongen Sean Klaiber naar Ajax. Dat was ook direct de transferklapper van
Zuidam en consorten: vijf miljoen euro en uitzicht op bonussen die dat bedrag doen
oplopen naar zeven miljoen euro. In een veel eerder stadium huurde FC Utrecht
opnieuw Justin Hoogma van Hoffenheim en werd de transfervrije linksback Django
Warmerdam opgepikt bij FC Groningen. Voor Klaiber haalde FC Utrecht geen
vervanger en dus mogen Gio Troupée en Mark van der Maarel het uitvechten op zijn
positie. Toch zijn er wel wat vraagtekens. Kunnen die twee het niveau van Klaiber
benaderen? Is Tommy St. Jago goed genoeg om zich op te werken tot onbetwiste
basisspeler en hoe komt zijn concurrent Willem Janssen terug van zijn blessure?
Hoogma en Warmerdam lijken in elk geval zekerheidjes.

Sean Klaiber, nu in dienst van Ajax. © BSR Agency
Middenveld
De linie waar het minste gebeurde bij FC Utrecht. Met Adam Maher, Joris van
Overeem, Simon Gustafson en Bart Ramselaar beschikt de club natuurlijk al over
een handvol spelers die hebben bewezen het niveau aan te kunnen. Bovendien
kwam Othmane Boussaid terug van een verhuurperiode aan NAC; hij is als
middenvelder een serieuze optie geworden. Op deze linie richtte Zuidam zijn pijlen
dus ook niet. Concrete vragen voor de toekomst zijn er wel. Urby Emanuelson loopt
nog altijd contractloos, als amateur, mee bij FC Utrecht. De club wil hem binden, ook
na zijn tijd als voetballer, maar Emanuelson heeft ook een gezonde drang naar meer
speelminuten dan hij nu krijgt. En wat doet Sander van de Streek, die zijn aflopende

contract (medio 2021) kan verlengen maar ook graag nog eens in het buitenland wil
voetballen?

Wat gebeurt er met Urby Emanuelson? © BSR Agency

Gyrano Kerk in actie tegen SC Heerenveen. © ANP
Aanval
FC Utrecht investeerde, zonder te betalen voor transfersommen, voornamelijk in de

aanval met de komst van Mimoun Mahi (FC Zürich), Daniël Arzani (Manchester City,
huur), Moussa Sylla (AS Monaco) en Elia dus, die transfervrij van Istanbul
Basaksehir overkwam. Vele aanvallers vertrokken: Issah Abass, Kristoffer Peterson
(beiden einde huurperiode), Jean-Christophe Bahebeck, Patrick Joosten, Václav
Cerny, Nick Venema en Jonas Arweiler. De meeste interesse was er voor sterspeler
Kerk, vooral vanuit de Serie A en de Premier League, tot er maandag vroeg op de
avond uitsluitsel kwam. Hij blijft. FC Utrecht wilde de hoofdprijs, zonder absolute
noodzaak om te verkopen. Die urgentie werd alleen maar kleiner toen de Klaibermiljoenen binnenstroomden. Dat Kerk blijft, is misschien wel het grootste Utrechtse
transfernieuws van deze zomer.
Transferoverzicht FC Utrecht
Gekomen
- Eljero Elia (Istanbul Basaksehir, transfervrij)
- Django Warmerdam (FC Groningen, transfervrij)
- Moussa Sylla (AS Monaco, transfervrij)
- Mimoun Mahi (FC Zürich, transfervrij)
- Eric Oelschlägel (Borussia Dortmund, transfervrij)
- Daniël Arzani (Manchester City, gehuurd)
- Justin Hoogma (Hoffenheim, gehuurd)
Vertrokken
- Sean Klaiber (Ajax)
- Patrick Joosten (FC Groningen)
- Rico Strieder (PEC Zwolle)
- Dario Dumic (FC Twente)
- Jean-Christophe Bahebeck (Partizan Belgrado)
- Lamine Sané (n.n.b.)
- Nick Venema (NAC, verhuurd)
- Mitchell van Rooijen (Excelsior, verhuurd)
- Václav Cerny (FC Twente, verhuurd)
- Jonas Arweiler (ADO Den Haag, verhuurd)

Eljero Elia dribbelt langs Sherel Floranus van SC Heerenveen. © ANP

