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HALF DRIE
DOOR QASIM HAKIM

‘El Ahmadi van Hout-Blerick’:
meer affiniteit met Ziyech
In de rubriek Half Drie wordt wekelijks een opvallende amateurvoetballer geportretteerd. Vandaag: Marouane El Malki (22) van HBSV.
Wat een geweldige naam heeft deze
jongen: Marouane El Malki. Het
roept nogal wat namen van bekende
voetballers op. Wat te denken van
Marouane Fellaini, de MarokkaansBelgische krullenbol van Manchester United? Of Marouane Chamakh? Eens de rijzende ster van Arsenal, tegenwoordig wegkwijnend
in de hoofdstad van Wales bij Cardiff City. Overigens ook een jongen
met Marokkaanse roots. En dan
hebben we nog Sanharib Malki. De
Syriër die bij Roda JC de doelpunten aaneenreeg. Malki speelt inmiddels in Turkije bij Kasimpasa, de
club van president Recep Tayyip
Erdogan. „Over Fellaini en Malki
hebben ze me nooit aangesproken.
Wel dat ik dezelfde voornaam draag
als Chamakh”, zegt El Malki met
een lach.
De middenvelder van HBSV is geboren in Blerick. Zijn ouders komen
uit het Marokkaanse Nador. Veel
Marokkanen die in de gemeente
Venlo wonen, hebben hun roots in
de Riffijnse stad in het noordoosten
van het Noord-Afrikaanse land liggen. „Thuis voel ik mij een Marokkaan, in de maatschappij een Nederlander.”

Misplaatst vooroordeel
El Malki haalt zijn schouders op.
Het is voor hem de normaalste zaak
van de wereld. Hij speelt bij een vereniging die net zoals Venlosche
Boys en FCV door veel mensen als
een ‘witte club’ wordt bestempeld.
Ze zouden het liefst zo min mogelijk

wilde op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Er was echter geen klik
tussen mij en de toenmalige trainer
John Taihuttu. Ik heb wel nog de nodige wedstrijden gespeeld, maar na
een jaar ben ik weer vertrokken.”

Bijzonder moment

Marouane El Malki.
allochtone leden in hun bestand willen hebben. Dat wordt tenminste
gezegd. Is het waar? Een misplaatst
vooroordeel, als je het aan El Malki
vraagt. „Bij HBSV word ik volledig
geaccepteerd. Het is een leuke club
waar alles er relaxed aan toe gaat.”
Over zijn oude club SV Blerick is hij
minder te spreken. „Dat is een club
waar veel groepjesvorming plaatsvindt. Er vinden veel politieke spelletjes plaats en een eerlijke behandeling voor iedereen kennen ze
niet.”
El Malki speelde tot zijn zeventiende bij SV Blerick en vertrok vervolgens naar Hout-Blerick. In de zomer van 2014 keerde hij terug naar
de Traditionsverein, maar dat werd
geen succes. „Ik was ambitieus en

El Malki werd bij zijn rentree in
Hout-Blerick meteen kampioen
met HBSV in de vierde klasse. Een
bijzonder moment, net zoals de
wedstrijd tijdens de Venlo Cup in
augustus van dit jaar tegen SV Blerick. El Malki: „Dat was een speciale wedstrijd voor mij. Ik kreeg de
aanvoerdersband om van onze trainer Tim Nabben.” El Malki speelde
alsof zijn leven ervan afhing. „We
wonnen met 1-0 en later ook het
toernooi.”
De speelstijl van El Malki destijds
was te vergelijken, zij het een behoorlijk aantal versnellingen lager,
met die van landgenoot Karim El
Ahmadi bij Feyenoord. Een controlerende middenvelder die in balbezit ook nog eens de lijnen uitzet. Lachend: „Ja, dat kan. Maar El Ahmadi is niet mijn favoriete speler. Als
Marokkaan ben ik fan van Hakim
Ziyech.”
Feyenoord en Ajax zullen hun spelbepalers binnenkort moeten gaan
missen als het tweetal met Marokko
deelneemt aan de Afrika Cup. Dan
zit El Malki aan de buis gekluisterd.
„Marokko heeft altijd kans omdat
ze goede spelers hebben. Het wordt
wel tijd dat ze eens als een team
gaan spelen.”

