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In de driemaandelijkse rubriek De 
Vergeten Voetballer ditmaal het verhaal 
van Haysam Abedelaziz (28) die ’n kleine 
twee jaar geleden bij MVV 27 door de 
voordeur vertrok. Voor een goed gesprek 
met de goedlachse spits, dat afgesloten 
werd met een heerlijk Arabische maaltijd, 
werd een bezoek gebracht in Hoogvliet.

SAOEDI-ARABISCHE ROOTS
Ons gezin, moeder met zes kinderen, is 
in 1997 vanuit Jeddah in Saoedi-Arabië 
naar Nederland gekomen. Mijn opa 
woonde hier al vijf of zes jaar. Vroeger 
voor het mandaat van de Engelsen 
en later toen Israel het land innam in 
de vorige eeuw was het leven goed in 
Palestina, maar het werd steeds minder. 
Na het ontstaan van de staat Israel is 
mijn opa via Egypte naar Saoedi Arabië 
gevlucht. Na de jaren zeventig werd het 
ook het leven in Saoedi Arabië steeds 
minder aangenaam. In de jaren negentig 
is mijn moeder dus op advies van mijn 
grootouders naar Nederland gekomen. 
Mijn vader is daarginds achtergebleven. 
Over de reden daarvoor wil ik niet ver-
der uitwijden.

LOT VAN DE PALESTIJNEN
Op het moment van de verhuizing was 
ik pas drie jaar oud en mijn Arabisch is 
dan ook niet 100%. Als Palestijn wordt 
je, ondanks je ook moslim bent, in 
Saoedi-Arabië zeer ondergewaardeerd, 
maar dat geldt eigenlijk ook binnen het 
gehele Midden-Oosten. Als bevolking 
zonder staat wordt je niet overal ge-
waardeerd. Men is toch bang voor bin-
nenlandse onrust. Al woon je nog hon-
derd jaar in Saoedi-Arabië dan nog 
blijf je stateloos, een buitenstaander. In 
Nederland voel ik dat absoluut niet.
Saoedi-Arabië is sowieso dus niet vrien-
delijk tegenover Palestijnen, maar dat 
zijn ze ook niet tegen buitenlanders. Met 
werknemers uit India, Sri Lanka, Bangla 
Desh en meerdere Afrikaanse landen 

gaat men discriminerend om. Men pro-
beert nu wel wat meer open te zijn naar 
buiten toe.
Desondanks hebben wij nog altijd fami-
lie van vaders kant wonen in Jeddah. Of 
ik nog ooit terug wil weet ik nu nog niet. 
Sowieso heb ik dan een visum nodig om 
binnen te komen.

NAAR NEDERLAND
Ons gezin kwam bij aankomst te wonen 
in Zeewolde in Flevoland en zijn vervol-
gens naar Den Haag verhuist. 
In Den Haag speelde ik als heel jonge 
pupil twee jaren in competitieverband 
bij VUC en de aansluitende jaren alleen 
voetbal via een buurthuis dat allerlei 
toernooitjes en wedstrijden op straat en 
in de zaal organiseerden.
Zo’n twaalf jaar geleden zijn we dan in 
Maasland terecht gekomen en sloot 
ik mij dus weer aan bij een echte voet-
balclub. Ik werd in C3 opgenomen in 

het team van leider Wim de Vos en 
mocht na enkele wedstrijden aanslui-
ten bij C1 dat getraind werd door Hans 
Nieuwenhuizen en Jan Kaptein. Een jaar 
later mocht ik meedoen bij diezelfde 
trainers in B1.

SEIZOEN 2017-2018
Dat seizoen werd ik als Speler van het 
Jaar verkozen van het tweede elftal. Het 
team werd getraind door Stanley Klop. 
Onder hem kwam ik in de spits te spe-
len en daarvoor werd ik ook wel links- of 
rechtsbuiten gezet. Ik ben echter niet de 
snelste, dus dat was niet de ideale plek 
om mijn neer te zetten. Hij echter vond 
mij sterk en balvast. 
Over het algemeen heb ik minder hele 
goede herinneringen aan wedstrijden, 
eigenlijk meer aan trainers. De samen-
werking met bijvoorbeeld Addy Nijssen, 
Jan de Kruijff, Jan Kaptein en dus ook 
Stanley heb ik als zeer plezierig ervaren. 

MVV 27 B1 in het seizoen 2010-2011.
Staande v.l.n.r.: leider Hans Nieuwenhuizen, Rick Nooteboom, Sjoerd de Vos, Fabian 
van Willigen, Joeri van Dongen, Wesley Nijssen, Ruben Duijn, Haysam Abedelaziz, Aad 
Siranarasit en trainer/leider Jan Kaptein.
Zittend: Dik Groenewegen, Mark Memelink, Frank Oosterlee, Jan de Kruijff, Goran Sabir 
Hussain Aziz, Thijs Pullen, Mike van Uffelen, Wisse Hoogedoorn en Sven Poot.
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Zij waardeerden mij en dat gaf een goed 
gevoel. 

DEBUUT IN ÉÉN
In het seizoen 2017-2018 mocht ik wel-
iswaar mijn debuut maken in een wed-
strijd van het eerste elftal, maar er staat 
mij heel weinig van bij. Wel dat ik la-
ter dat seizoen mocht meedoen in een 
thuiswedstrijd tegen VELO. Zij konden 
kampioen worden, maar verloren die 
dag in Maasland met maar liefs 6-1. Het 
voelde als een van mijn mooiste wed-
strijden ooit met twee assists en een 
doelpunt, maar het eindigde toch op een 
lelijke manier. Bij mijn doelpunt juichte 
ik waarschijnlijk net iets te enthousiast, 
want ik ging door mijn enkel en moest 
me laten vervangen. Met deze blessure 
stond ik ook direct enkele weken lang 
langs de kant.

EEN STAPJE TERUG
In het door de coronamaatregelen in ok-
tober 2020 beëindigde seizoen besloot 
ik maar helemaal te stoppen met het 
voetbal in Maasland. Jim van der Jagt 
en Stanley zouden niet meer bij het eer-
ste elftal betrokken worden. Tevens was 
er de hinder van een ontsteking in een 
pees van mijn hamstring, juist opgelo-
pen na de laatste wedstrijd die ik nog 
meedeed met het derde elftal. In die tijd 
had ik al besloten om niet meer voor het 
eerste elftal uit te komen en speelde ei-
genlijk mijn wedstrijden met het tweede. 
Er wordt dan weliswaar nog altijd ver-
langt dat je wekelijks  tweemaal komt 
trainen, maar op zaterdag speelde ik 
dan op een voor mij gunstiger tijdstip.

WEG BIJ MVV 27
In die tijd veranderde ik ook nog eens 
van baan. Kortom, ik had zoveel aan 

mijn hoofd dat stoppen bij MVV 27 een 
goede optie was. Jammer, ik had graag 
op een leukere manier afscheid geno-
men. Het spelletje vind ik nog altijd leuk, 
dus heb hier ergens in de buurt van 
Hoogvliet een nieuwe club te gezocht. 
Dat werd Simonshaven, een vereniging 
uit het gelijknamige dorp bij Spijkenisse. 
Via een oom, die daar voetbalde, ben ik 
er terecht gekomen. Bij deze club speel 
ik centraal in de defensie. 
Vanaf komend seizoen stap ik over naar 
Rijnmond Hoogvliet Sport, op vijf minu-
ten rijden van hier. Bij de kennismaking 
daar heb ik ook weer gevraagd of er 
’n plek voor me zou zijn in hun tweede 
team en dat was mogelijk.

GEZIN EN GELOOF
Mijn vrouw Ima, van Irakese afkomst, 
was in die periode van vertrek bij MVV 
27 zwanger van onze zoon Sayf die nu 

Zaterdag 19 mei 2018, MVV 27 - VELO 6-1. Haysam heeft keeper Jeffrey Kersten uitgespeeld en brengt de stand op 5-0.
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inmiddels achttien maanden oud is. Mijn 
gezin is uiteraard het belangrijkste in 
mijn leven 
Zoals je hier om je heen ziet hangen er 
aan de muur Arabische spreuken, is-
lamitische gebeden voor bescherming 
van ons gezin. Het geeft ons veel hou-
vast in het leven. Ik zou ook graag ooit 
op de hadj, de islamitische bedevaart 
naar Mekka, willen. Of dat er ooit van zal 
komen is nu nog maar de vraag.
Inmiddels verdiep ik mij wel meer in het 
geloof, ben er serieuzer in geworden en 
voel me daarbij ook heel vrij.

WERKZAAMHEDEN
Binnenkort start ik mijn eigen bedrijf 
H.S.A. FIBER, maar ben nu nog werk-
zaam bij glasvezelspecialist bij Tof 
Group BV uit Rosmalen. Daarbij doe 
ik geen huisaansluitingen, maar regel 
dat meer voor grote klanten als bijvoor-
beeld Microsoft en Google. Ik ben ver-
antwoordelijk voor de afmontage van de 
kabels inpandig. Eerst maak ik ’n laat-
ste opdracht bij Microsoft nog af na-
mens Tof Group, maar per 01 augustus 
aanstaande werk ik dan voor mezelf. Ik 
heb inmiddels een goed gesprek gehad 
met mijn huidige werkgever die mij in de 
toekomst ook graag wil inhuren. De toe-
komst ziet er dus veelbelovend uit. Trotse vader Haysam met zoon Sayf.
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