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“Ik heb in februari meer minuten gespeeld, 
dan het hele jaar ervoor”, zegt Pellè. 
“Fysiek moet ik ook blijven spelen om 
te kunnen scoren.” Feyenoord en trainer 
Ronald Koeman geven de Italiaanse 
teamspeler dit seizoen de fel begeerde 
speeltijd, zodat hij kan laten zien wat hij 
kan. Pellè grijpt zijn kans en verbetert zijn 
persoonlijke doelpuntenrecord. In januari 
tekent hij, na een huurperiode van vier 
maanden, een contract voor vier jaar. “Ik 
ben blij dat Feyenoord nu van mij kan 
profiteren, want dankzij de club speel ik 
nu een prachtig seizoen.”

“In 2006-2007 heb ik voor Cesena tien 
keer gescoord. Louis van Gaal zag mij in 
die periode in Nederland spelen voor Italië 
tijdens het EK voor spelers onder de 21. 
Daarna besloot hij mij aan te kopen om 
de aanvalslinie van AZ te versterken.” Na 
vier seizoenen gaat de spits terug naar zijn 
geboorteland. “Bij Sampdoria, waaraan 
ik was verhuurd door FC Parma, hadden 
we een groots team met goede spelers. 
We hebben een geweldig seizoen gespeeld 
en zijn gepromoveerd naar de Serie A. 
Daarna ging ik terug naar Parma, waar de 
trainer de keuze had uit vijf goede spitsen. 
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Stijlvolle, trefzekere 
Feyenoordspits is topscorer 
als speler én als man

Bezoek Pellè aan Rhoon GolfCenter blijft niet onopgemerkt

Het jaar kan niet meer stuk voor Feyenoord-spits Graziano Pellè (27). Nooit eerder in 

zijn carrière heeft hij in één seizoen zoveel doelpunten gescoord. “Ik had een seizoen 

nodig als dit, waarin ik door meer te spelen de kans zou krijgen vaker te scoren”, zegt 

de Italiaan, die op de laatste dag van februari samen met Feyenoord-commissaris 

Pim Blokland Rhoon GolfCenter bezoekt. Hij heeft dan 18 keer gescoord (waaronder 

de 2-1 tegen PSV). Drie dagen later gaat nummer 19 er alweer in.

Toen Feyenoord zich meldde wist ik dat 
de kans op meer speeltijd daar groter zou 
zijn.”

Hoogtepunt
Inmiddels speelt Pellè al langer in 
Nederland dan in Italië en is hij hier een 
nog grotere voetbalheld. “Feyenoord is het 
hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe.” 
Bescheiden zegt hij: “Ik heb het beslissende 
doelpunt gemaakt in de wedstrijd tegen 
PSV op 24 februari, maar we hebben als 
team met z’n allen gewonnen en daardoor 
heel veel supporters gelukkig gemaakt. Zij 
zijn heel belangrijk voor ons. Zonder hen 
zijn we nergens.”

“Ons elftal is heel gevarieerd, met jonge 
spelers, grote spelers als Joris Mathijsen en 
voetballers die klaar zijn voor het grotere 
werk. We denken niet allemaal hetzelfde, 
maar iedereen heeft het beste voor met het 
team en wil winnen. Slechte momenten 
zijn er eigenlijk niet. Zelfs na verlies zetten 
we samen de schouders eronder en werken 
we nog harder om de volgende keer wel 
te winnen, maar het is dankzij de staf en 
de medewerkers van Feyenoord dat we 
ons 100 procent kunnen voorbereiden. 

Wij hoeven er eigenlijk alleen maar voor 
te zorgen dat we scoren. Als dat dan niet 
lukt kunnen de spelers niemand anders de 
schuld geven!”, lacht Pellè. 

Perfectionist
Pellè is bescheiden en tegelijk een 
perfectionist. “Als je goed presteert is 
iedereen blij en anders lig je eruit. Het 
voornaamste is zorgen dat je zelf in 
balans bent. Ik ben heel gelukkig met 
hoe het nu gaat, maar dat is voor mij 
niet genoeg. Als perfectionist wil ik altijd 
het best mogelijke bereiken. Wanneer 
je met je elftal het seizoen wint, levert 
voetbal veel op. Dan speel je bijvoorbeeld 
automatisch in de Champions League. 
Bij een tweede of derde plaats heb je een 
geweldig seizoen gehad, maar blijft het 
gevoel dat je meer had kunnen doen.” Pellè 
ziet kansen volgend jaar mét Feyenoord 
Europees voetbal te spelen. Hoe het verder 
gaat? “Op een dag zal ik vertrekken. 
Wanneer? Je tekent voor vier jaar, maar 
er kan altijd een club langskomen met een 
goed aanbod, waar Feyenoord ook van 
profiteert. Dat is voetbal. Ik kan niet in de 
toekomst kijken, alleen zeggen dat ik het 
nu goed naar mijn zin heb.”

Klasse
“Italianen houden van klasse en staan open 
voor andere mensen, zonder meteen te oor-
delen. Ik denk niet gauw slecht over anderen 
en zal nooit tegen iemand zeggen dat zijn 
stijl slecht is, ook al is die niet de mijne”, 
vertelt de stijlvol geklede en perfect gekapte 
voetballer in een rustig hoekje van Brasserie 
de Rhoonse Polder. “Bovendien ben ik een 
levensgenieter. Ik houd van reizen. Zodra ik 
de kans krijg vlieg ik naar onbekende plek-
ken om nieuwe ervaringen op te doen.”
Als hij na afloop van het gesprek de 
golfbaan oploopt blijkt hoe populair hij is. 
Niet alleen de camera van onze fotograaf 
klikt onophoudelijk! Het lijkt wel of 
iedereen met hem op de foto wil. Het doet 
hem een beetje denken aan hoe het tot 
voor enkele jaren in zijn geboorteland was. 
“Als straks onze stadions zijn opgeknapt is 
Italië weer een van de beste competities”, 
zegt hij. “Wij hebben tenslotte vaak mooi 
weer. Als het hier warmer is wil ik golf 
wel eens proberen, want pas dan kan ik 
bepalen of het een sport voor mij is. Ik 
ben gewend aan hectischer sporten. In het 
zuiden van Italië, ik ben geboren in San 
Cesario di Lecce, is strandvolleybal heel 
populair.”


