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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Vooral een biografie van 232 pagina’s over Abdelhak Nouri of liever Appie Nouri (1997), 
een jonge zeer getalenteerde voetballer van Ajax. Op 8 juli 2017 kreeg hij gedurende een 
voetbalwedstrijd in Oostenrijk een hartstilstand, raakte in coma raakte en liep 
hersenschade op. 
Het boek gaat vooral over zijn jeugd, zijn voetbaltalent en voetbalcarrière. Vanaf pagina 
186 wordt ingegaan op de hartstilstand, reactie, en de gevolgen daarvan voor Appie. 
Reacties van familie, verzorgers en Ajax, trainer, spelers en omgeving komen daar onder 
andere aan bod. 
 
Covertekst: ‘Vanaf zijn negende jaar volgde journalist en schrijver Henk Spaan hem al. 
Hij is er zeker van dat Abdelhak Nouri de Europese top zou hebben bereikt als hij op 8 
juli 2017 in een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen niet in elkaar was gezakt, met 
ernstige hersenschade tot gevolg. 
 
In Nouri probeert Henk Spaan een zo volledig mogelijk beeld te geven van de virtuositeit 
en de potentie van deze uitzonderlijke voetballer. Spaan zocht hiervoor alle mensen op 
die belangrijk zijn voor Appie: van zijn vader, broer Mo, eerste trainers, medespelers als 
Donny van de Beek, Léon Bergsma, Noussair Mazraoui en Stevie Bergwijn tot 
jeugdvriend Yassine Zakir.  
Nouri en Spaan delen een gezamenlijke geschiedenis: beiden groeiden op in de 
Amsterdamse wijk Geuzenveld- Slotermeer, waar het straatvoetbal al meer dan vijftig 
jaar hoogtij viert en waar Nouri uitgroeide tot supertalent. Hij was niet alleen de jongen 
die alles met een bal kon, hij was door zijn warme persoonlijkheid 'de totale jongen'. Zijn 
uitzonderlijke gave maakte Nouri van iedereen. 
 
Dit boek, tot stand gekomen met medewerking van de familie, moest er komen om de 
herinnering aan de voetballer Nouri levend te houden. 
 
Over de schrijver: 
https://www.amboanthos.nl/auteur/henk-spaan/ : Henk Spaan is schrijver, 
televisiemaker en redacteur van Hard gras.  
 
Fragment: 
https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=9EC910DC94D851F3
3C59426DDFAC7EC6   
 
Recensies/Extra: 
https://www.at5.nl/artikelen/187364/nouri-de-belofte-ode-aan-een-uitzonderlijk-talent  
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/henk-spaan-schreef-over-nouri-de-belofte-
van-ajax-en-het-grote-voorbeeld-voor-de-jeugd~b994eccb/  
https://www.parool.nl/amsterdam/nouri-de-belofte-hij-had-s-nachts-ook-
voetbalschoenen-aan~a4605978/  
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