PREMIUM
Yassin Ayoubkon kon bij de publiekswissel zijn emoties nauwelijks onderdrukken. © ANP
Pro Shots

Emotionele Ayoub: Iedereen stond
op, geen muis bleef zitten
Yassin Ayoub kreeg gisteren tegen VVV-Venlo (1-0) een publiekswissel van
trainer Jean-Paul de Jong. Een emotioneel moment voor de toekomstig
Feyenoorder, vertelde hij na afloop.
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Na 83 minuten spelen in de Galgenwaard strekte de vierde official zijn handen met
daarin het bord met rugnummer 8. Ayoub naar de kant, Lukas Görtler in het veld. Als
op commando stond het hele stadion op om te klappen voor de middenvelder die zijn
laatste reguliere eredivisiewedstrijd voor de club speelde. Ayoub op zijn beurt nam
uitgebreid de tijd om naar de kant te gaan, bedankte het publiek meermalen door te
klappen en kon zijn emoties nauwelijks onderdrukken.

Trots

Een Europees ticket zou ik het mooiste afscheid
vinden, dan geef je wat terug aan de supporters
,,Ik ben er heel blij mee en heel trots op dat zelfs geen muis bleef zitten”, vertelde
Ayoub na afloop met zijn zoontje van tweeënhalf op zijn armen. ,,Echt iedereen stond
op. Ik weet niet of je het zag, maar ik keek een paar keer naar het veld. Ik besefte me
dat hier niet meer de wedstrijden worden gespeeld voor mij, dat ik hier nog maar één
keer per seizoen ga komen. Dat is gewoon heel moeilijk en doet me heel veel.”
Een mooi ‘competitie-afscheid’, zo noemde hij het. ,,Als het goed is heb ik hier nog
vier wedstrijden te spelen. Een Europees ticket zou ik het mooiste afscheid vinden,
dan geef je wat terug aan de supporters. Ik ben er deels wel blij mee dat we
Heerenveen in plaats van ADO loten, ADO is een stuggere ploeg en Heerenveen zit
er ook niet heel goed in. Maar dit worden wedstrijden op zich. Als ik een afscheid met
een ticket mag meemaken, ben ik superblij.”
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