
Toespraak voor Soufiane Touzani bij de uitreiking van de Paul 
Nijgh-Penning op 12 maart 2019 door Sezgin Yilgin. 
 
 
Soufiane: jij bent een multi-talent. Grondlegger van het Freestyle voetbal 
wereldwijd. TV presentator. Youtuber. Spreker. Ondernemer. Je bent 
een rolmodel. 
  
Facebook account van 400.000. Ter vergelijking minister-president Mark 
Rutte heeft maar 43k volgers. 
Instagram account met 1,1 miljoen volgers. Ter vergelijking minister 
president Mark Rutte heeft maar 34k volgers. 
Touzani foundation heeft 28k volgers. Ter vergelijking Cruijff Foundation 
heeft 650 volgers. 
  
Als ambassadeur van de Cruijff foundation heeft hij met Johan Cruijff 
afgesproken om een brug te vormen voor de nieuwe generatie die hem 
niet kent. Zijn filmpjes voor Cruijff court zijn ruim 10 miljoen x gekeken in 
twee jaar tijd. 
  
Optreden in San Siro stadion en jouw voetbaltrucs worden toegepast bij 
EA sports FIFA voetbal. Je hebt zelfs Ronaldinho en Ronaldo, de beste 
voetballers van de wereld, voetbaltrucs geleerd. 
 
 
Geboren in Bloemhof. Voetbalde op pleintjes op Zuid. Na Spartaan en 
Feyenoord kwam hij terecht bij HFC Haarlem. 
  
Hij leek op weg naar een bestaan als profvoetballer, maar na een 
ernstige vergroeiing aan zijn wervelkolom is er een pin van 30cm in zijn 
rug geplaatst. Het doktersadvies was dan ook te stoppen met voetbal. Hij 
mocht van zijn artsen echter wel ballen hooghouden. En dat hebben we 
geweten ook.  
  
In 2002 nam een vriend een filmpje op van Touzani's voetbalkunsten, 
dat een hit werd op YouTube. Het filmpje werd meer dan 100 miljoen 
keer bekeken. De rest is geschiedenis. 
  
Het filmpje is nostalgie voor alle voetballers wereldwijd die nu op de 
velden staan te schitteren. Daarom is hij ook welkom bij de top van de 
wereld. Als zij Soufiane ontmoeten voor een interview zingen zij het 
liedje wat voor komt in het filmpje. 
  



Niet alleen als professional, maar vooral als mens is hij een voorbeeld 
voor velen. 
  
Met zijn Touzani Foundation inspireert hij vele jongeren op Zuid. Iedere 
zondag staat hij en zijn collega’s klaar om positief impact te maken voor 
kinderen en jongeren tussen de 7 en 18 jaar. 
  
Op zondag zie je alles door elkaar. Jongens, meisjes, verschillende 
culturen tot verstandelijke beperkingen. 
  
Je hebt er één regel om aan deel te nemen: je moet chill zijn. 

  
De Touzani Foundation verbreedt de wereld van de jongeren. Letterlijk. 
  
Voor het bestuur was het een makkelijk besluit. Soufiane verdient de 
Paul Nijgh Penning. Net als Paul Nijgh is Soufiane een moedig mens. 
Moedig om in zijn eigen leven regie te nemen. Moedig om het verschil te 
maken in levens van anderen. 
  
Vanuit intrinsieke motivatie andere mensen helpen om vooruit te komen. 
Normaal starten mensen een foundation na zijn/haar carrière. Soufiane 
was het al gestart op zijn 23e vanuit zijn intrinsieke motivatie. 
  
Ik heb zelf een Turks - Nederlandse achtergrond en weet hoe belangrijk 
het is om rolmodellen, zoals Soufiane te hebben. Iemand om tegenop te 
kijken. 
  
Soufiane: 
je bent niet alleen een rolmodel voor jongeren, maar ook voor mij en alle 
mensen in deze zaal. Niet alleen op Zuid, maar in heel 
Rotterdam,  Nederland en rest van de wereld.  
Namens ons allen. Dank voor jouw inzet om het verschil te maken in 
levens. Het ga je goed. 
 


