
 

interview: Wim Poelstra 

    Een rondo met: “ Victor in het midden.” 
                                 

 
(Speler ZO1.) 
 

 

naam:    Victor van der Linde. 
 

geboortedatum:   1 januari 1999. 
 

geboorte plaats:   Amsterdam-Noord. 
 

opgegroeid:    Ook in Amsterdam. M’n hele leven eigenlijk op enkele uitstapjes naar het buitenland na. 
 

gezin:   Mama, papa en 2 oudere broers. 
 

basisschool:     Basisschool De Driemaster.
 

opleiding:   Eerste 3 jaar VWO maar uiteindelijk toch mijn HAVO-diploma meegepikt. 
 

beroep:   Winkelverkoper (Voetbalshop Amsterdam-Oost). 
 

hobby’s:  Het leukste vind ik om met m’n vrienden een drankje te doen, als het lekker weer is te varen in 
Amsterdam en reizen naar het buitenland te maken. 
 

muziek:   Mijn muzieksmaak is heel breed, maar Frenna staat op 1! 
 

televisie:   Televisie kijk ik niet zo veel meer, maar voor Expeditie Robinson en een goeie Champions League 
wedstrijd ga ik graag zitten. 
 

gevoetbald bij:   ASV de Volewijckers, Ajax, Novara Calcio, Almere City, OFC, Concordia Elblag, OFC. 
 

veld positie:   Controlerende middenvelder. 
 

beste trainer: Casimir Westerveld (Ajax E1 en Ajax D1). 
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OFC omdat:   OFC omdat het een hele ambitieuze club is en ik ook graag de stap naar de 2e Divisie zet. 
 

sterke punten:   Mn inzicht en mn trap. 
 

mindere punten:   Fel duelleren en het koppende gedeelte. 
 

beste speler:   Beste speler waarmee ik gespeeld heb is Matthijs de Ligt. Beste speler op de velden is Leo Messi. 
 

beste club:   De beste club die er is is Man United. Manchester is rood en dat zal dit jaar weer blijken. 
 

onderschatte medespeler:   Edip. Pff wat een speler! Als je 1 tegen 1 staat tegen hem heb je een probleem kan ik 
je vertellen Niels Springer. Mn gappie die altijd voor me klaar staat. Als je een lift nodig hebt moet je hem bellen!!! 
 

trots op:   Daryl Baly. Onze rots id branding. Goed dat je erbij bent mn jongen 
 

bijgeloof:   Altijd eerst mn rechterschoen aan, mijn rechtersok aan, mijn rechtersok aan, mijn 
rechterscheenbeschermer. Rechts first! 
 

ergernis:   Wanneer we de lange bal spelen en niet proberen te voetballen. 
 


