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Betrokken, bekwame ballenvanger

Mustafa Amezrine, keeper bij zaterdaghoofdklasser Noordwijk en jongerenwerker in
Arnhem. FOTOBRONfoto Gerard Burgers

Betrokken, bekwame ballenvanger
Mustafa Amezrine is naast keeper in het amateurvoetbal ook jongerenwerker.
'Johan Derksen weet niet wat hij aanricht.'
DOOR BRAM VAN ZUNDERT
Keeper Mustafa Amezrine heeft eindelijk duidelijkheid. De 27jarige Arnhemmer was lang in
onzekerheid over zijn voetbaltoekomst, maar heeft nu toch bijgetekend bij vv Noordwijk.
Amezrine, jongerenwerker bij Rijnstad in Arnhem, is met de zaterdaghoofdklasser nog volop in de
race voor het kampioenschap én er wacht nog een districtsbekerfinale.
Hij is blij met Noordwijk, maar had stilletjes gehoopt op meer. De doelman hield al twaalf keer de
nul en presenteerde zich ook in het grote KNVB bekertoernooi prima. Dankzij zijn inspanningen
bleef eredivisionist NEC in september steken op 'slechts' 03. "Ik had gehoopt op een topclub;
Katwijk, Kozakken Boys, IJsselmeervogels, Spakenburg. In december heb ik gezegd de stap
omhoog te willen maken naar de nieuwe tweede divisie. Ik draai een ijzersterk seizoen en heb veel
punten gepakt voor de ploeg. Allemaal ingrediënten voor een mooie transfer. Heel raar dat de
interesse in mij maar niet op gang kwam, vond ik. Geen prettige periode. Ik heb er veel over
nagedacht. Waarom zien ze me niet staan? Waar zijn ze bang voor? Op een gegeven moment ging
ik zelfs denken dat het aan mijn baard of aan mijn afkomst lag. Maar dat ging me toch wat te ver."
Toch is dat laatste een zaak die wel degelijk speelt in de verschillende voetbaldorpen, hoewel niet
per se ook bij de lokale topklassers. Amezrine gaat echter uit van het positieve. "Het is beter om
uit te gaan van het goede in mensen, zo is het leven beter. Maar het blijft een moeilijke zaak.
Zeker toen Johan Derksen er laatst op de televisie nog overheen kwam met zijn uitspraken in
Voetbal Inside dat Marokkanen zoveel onrust stoken bij clubs. Ik ben de laatste die ontkent dat er
problemen zijn. Maar kom met cijfers en nuancering. Zet niet meteen iedereen zo negatief weg.
Hij weet niet wat hij aanricht."
Amezrines inspanningen als jongerenwerker werden door de voetbalanalyticus met de snor hard
onderuit gehaald. Zo voelde het althans voor de keeper. "Je probeert jongens voor te houden dat ze
hard moeten werken om hun voet tussen de deur te krijgen in de samenleving. Meedenken en
meebewegen, verschillen respecteren en nuances aanbrengen. En dan krijg je dit... Dit was
gewoon ongegrond; een bevolkingsgroep wegzetten in een wereld waar groepen toch al op
gespannen voet met elkaar leven. Wat bereik je daar nou mee?"
Hoofdschuddend richt hij zich maar weer op het voetbal. Er volgen nog drie competitieduels in de
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hoofdklasse B én de districtsbekerfinale op 21 mei. De achterstand op koploper Quick Boys is
twee punten, dus de titel gloort nog altijd. "Maar het belangrijkste is dat we promoveren en in die
nieuwe derde divisie (de huidige topklasse, BvZ) belanden. We kunnen het seizoen heel mooi
afsluiten."
Bron: De Gelderlander 27 april 2016
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