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Uia een e-mail aan de urehsite van Hjax
konden de supporters
een vràág stellen
aan Leonardo De aanualler vertelt over
=ijn emotionele karakter
en de verschillen tussen Bra=iliË en Hederland-
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je uroegeral dat je proÍuoetballerrou urorden?
UJist
l"leluin 0uint, lllekerom
'Nee.
In Brarilib'gaathet er anders ààn toe dan in Nederland.Hier
je goedbent.
speelt iedereendie kan uoetballenbij een club.llJanneer
urordje uanrelf een keer ontdekt. ln Eraziliëmoet je uooralueel geluk
hebhen.Toenik dertienjaaruras.mocht ik uoor het eerst stage lopen lllelheploeggenoten
jij als echte urienden?
beschouur
bij Fegenoord.
Dat ik het uiteindelijk
heb geredals profuoetballeris een Hathalie Hupkens, fllmere
'Vrienden
droom die urerkelijkheid
is geurorden.'
urordenis erg lastig in de uoetballerij.Elkjaar ueranderthet
team en speelje dus met anderemensen.Naast het uoetbalspreek ik
Een je als ex-Fegenoorder
niet bang geu,eestuoor de Êjax-aanhang met niemandaf uan de club. lk ben uader en daar gaat ueel trjd in rittoen je in Êmsterdamtekende?
ten.'
lllilf red lllesselius. Rolde
'Nee.
Je moet niet bang rijn om ergens te tekenen uanuregede riualiteit tussen turee clubs. Het publiekmoet je ouertuigenmet je
uoetbalkrlaliteiten.
lk kon kiezentussen PSV.TottenhamHotsnuren
fljax. lk heb uoor Hjaxgekorenomdat ik het altijd el een mooie club
h e bg e u o n d e n . '
Ulelkepositiein het ueldheeft jouuruoorkeur?
5teÍan Essers, Katruijk
'Dat
ligt aan het sgsteem.EijNÊt speeldenureuaak4-4-?.lk had graag
een urijerol uoorin.Eijffjaxhanterenulemeestaleen susteem met drie
spitsen.lk richt me uooralop de linksbuitenpositie.
llet mijn snelheid
en mijn actie kan ik daar ueeluoor de ploegbetekenen.'
lllat uindje uan tlarco uan Bastenals trainer?
Remco Biekens, Drunen
'lk
uind het bijronderdat ule ro'n grote nààm als trainer hebben.Êls
ex-aanuallerhan hij mij ueelleren.'
J e h e b t e e n a a n t a lf l i n k eb l e s s u r e sg e h a d .B e n j e n u u o o r r i c h t i g eirn
het ueld?
Eart van Ueen, Heerhugoruaard
'Nee.
je bang bent. krijg je juist eerder blessureEomdat je
UJanneer
andersgaat uoetballendanje geurendbent.'
llJaarombenjij altijdro emotioneelna een doelpunt?
Ruud rran der llfel, Zevenhuiren
'Oat
is nu eenmaalmijnkarakter.lk ben één keer helemaaluit mijndak
gegàànna een doelpunt.Det urasin de uituredstrijd
tegen Groningen
in
januari ?007. lk urasnet terug uàn een blesEureen de ploeg had de
punten hard nodiguoor het kampioenschap.
\tlak uoor tijd scoordeik
toen de ?-3. Eenheelbijzondermoment.'

lJJelke
bacl*:heeft jou de moeilijksterledstrijdberorgd?
5ebastiaan te l(loese, Hilversum
'Dat
urasin mijn eerste uredstrijduoor Fegenoord.lk had enorm ueel
moeite met UruinLee uan ÊZ die mij constant probeerdete prouoceren.'
Ulatzijnuoorjou de grootste uerschillentussen Brariliijen Nederland?
Ilanng Binnendijk, Bodegraven
'Het
is een anderecultuur en dus moeilijkte uergelijken.
Vooralaan het
koudeureerheb ik lang moeten uJennen.Inmiddels
uoel ik me hier helemaal op mijn plel+.Nederlandis mijn tureedethuislandgerlorden.'
Ruiljij uaak shirtjesna af loopuàn een uLedstrijd?
Lars luijten, Eergeijk'Nee.
maar uJènneer
mijn broer uraagt of ik een shirtje met iemanduril
ruilen. probeer ik dat ulel te doen. Zo heh ik uoor hem shirtje geruild
met Êdrianonadat ure uoor het ÊmsterdamTournamenttegen Inter
haddengespeeld.lk ken Êdrianopersoonlijk,dus dat urasgemakkelijk
geregeld.'
lllat uerurachtjij dit seiroenuanjeeelÍen uan Êjax?
Benoit 5chnabel. l"laastricht
'lk
hoop dat rle met het teàm stabiel kunnenpresteren en kampioen
urorden.ZelÍ hoopik ueelte spelenen fit te blijuen.'
lllelkedoelstellingen
hebjij uoorje carière?
Bohhert van Bavenvorst, Lunteren
'Omdat
ik ueelblessuresheb gehad.rleet ik uratecht belangrijkis in het
profuoetbal:íitblijuen.Verderprobeerik niet te ueelte plannen.ll.:
speel
nu uoor ffjaxen ben nog niet berigom euentueelin de toekomst uoor een
andereclub te spelen.lk rlil er hier allesuithalen.'
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