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‘Amateur’ Emanuelson in dubio bij
FC Utrecht: ‘Situatie
gecompliceerd’

Een tikkeltje onverwacht maakte Urby Emanuelson zondag tegen RKC (3-1) zijn
eerste speelminuten van het seizoen. Onverwacht omdat de geboren
Amsterdammer geen contract meer heeft bij FC Utrecht. De mentor van de
spelersgroep zit daar zelf niet heel erg mee.
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Door Nik Kok
Hij speelde nog met AC Milan in de kwartfinale van de Champions League tegen FC
Barcelona, voetbalde zeventien interlands bij elkaar voor Oranje en scoorde zo nu en
dan fraai in een eredivisietopper. Anno 2020 is Urby Emanuelson (34) amateur bij FC
Utrecht. Zijn contract liep op 1 juli af.

Misschien dat er nog een club is die denkt: hij is
vrij, wij nemen hem
Urby Emanuelson

Met zijn status als amateur zit hij trouwens zelf nog het minste mee. Nadat hij zondag
inviel tijdens FC Utrecht - RKC lacht hij breeduit over het gegeven dat hij wellicht een
van de eerste spelers van de club is die als amateur de clubkleuren verdedigt in een
officieel duel.
Al geeft hij toe dat de situatie best gecompliceerd is. ,,Ze willen bij Utrecht dat ik na
mijn carrière bij de club blijf. Dat zie ik ook zitten, dat lijkt me zelfs aantrekkelijk, maar
ik wil ook nog wel gewoon voetballen.’'
In de jonge selectie van de club is de zelf nog jeugdig uitziende Emanuelson een
‘vaderfiguur’. Om die term moet hij zelf een beetje lachen. Het kan ook anders.
Generatiegenoot en oud-ploegmakker Ryan Babel wordt nog steeds geselecteerd
voor het Nederlands elftal, speelde vorig seizoen nog op het hoogste podium van de
Champions League en is nu aanvaller bij de Turkse topclub Galatasaray.
Emanuelson lijkt gelukkig in de Galgenwaard. ,,Laten we het een mentor noemen.
Niemand van de medespelers wil dat ik wegga, haha. Ik speel misschien niet vaak,
maar ik ben een volwaardig lid van de selectie. Met jongens als Davy van den Berg
praat ik veel. En met Gyrano Kerk ook. Dat zijn jongens die ik wat kan leren.’'
Met Kerk kan Emanuelson het hebben over zijn ophanden zijnde transfer. Zelf
maakte hij in januari 2011 de transfer van Ajax naar het Italiaanse AC Milan.
Ook naar een grotere competitie, ook voor het eerst naar het buitenland. Of het met
Emanuelson te maken heeft is de vraag, maar Kerk bleef zondagmiddag rond de
wedstrijd tegen RKC opvallend rustig onder de transferperikelen rond zijn persoon.

Afwegingen

Speelminuten lonken ook nog voor Emanuelson, die al in juli aangaf dat een
avontuur naar het verre buitenland als de Verenigde Staten of het Midden-Oosten
hem ook trekt. ,,Misschien dat er nog wel een club is die denkt van: hij is vrij, wij
nemen hem.’’
,,Ik ben nu wel op een leeftijd dat ik denk van: wat wil ik? Kies ik voor bijvoorbeeld
een club als RKC, waar ik elke week speel? Of ga ik toch voor Utrecht, waar ik niet
altijd speel, maar waar ik die mentorrol kan vervullen? Dat zullen we de komende tijd
uit gaan zoeken.’’
Emanuelson is dit seizoen begonnen aan zijn vierde jaargang bij FC Utrecht. Kwam
hij in het eerste jaar nog 28 duels in actie (waarvan twintig in de basis), daar moet hij
het in de daaropvolgende seizoenen doen met 24 (21 in de basis) en dertien (vijf in
de basis). Zijn optreden van afgelopen zondag was zijn eerste officiële voor de club
sinds 1 maart van dit jaar.

