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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/bryan_ottenhoff.jpg" alt="Bryan Ottenhoff" width="430" />Bryan Ottenhoff, cel
mai nou transfer al O?elului, a acordat un interviu suplimentului �FC O?elul Gala?i�, care se
distribuie gratuit la Magazinul Oficial al clubului.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Bryan Ottenhoff</strong>: <em>�Am �ceput s? joc fotbal la v�sta de ?ase
ani la Swift, un club mic din Olanda. Acolo m-am preg?tit p�? la v�sta de 11 ani, c�d am
plecat la AFS, un club mai mare din ?ar?, unde am jucat timp de doi ani. A urmat experien?a
Ajax Amsterdam, unde am jucat circa ?ase-?apte ani. A fost frumos, dar am suferit o
accidentare la genunchi ?i am plecat la FC Twente. Mi-am rec�tigat forma sportiv? abia la
sf�?itul acelui sezon ?i m-am dus la Almere City ca s? continuu evolu?ia sportiv?, s? cresc.
Acum, iat?-m?, sunt aici, la O?elul Gala?i! Este adev?rat, ?colile de fotbal sunt foarte la mod? ?i
foarte numeroase � ?ara mea, ceea ce este excelent deoarece copiii au ?ansa s? �ve?e acolo
tehnic?, mentalitate, totul. �i pl?cea Jaap Stam pentru c? era un funda? foarte puternic, care
lupta din greu, cu inima. Un alt preferat este Thiago Silva, de la Paris Saint-Germain, despre
care cred c? este unul dintre cei mai buni ap?r?tori din lume la ora actual?. Colegii mei de la
O?elul vor s? joace fotbal de calitate, dar acum sunt �tr-o situa?ie grea ?i cred c? au nevoie de
�credere pentru a cre?te. Primul meci pe care l-am v?zut, cel �potriva Petrolului, nu a fost
prea bun, dar am ob?inut un punct, ceea ce nu e r?u, de?i trebuie s? juc?m mereu la victorie. �
meciul cu Astra Giurgiu, echipa a jucat mai bine ?i merita s? c�tige. Din punctul meu de
vedere, trebuie s? schimb?m lucruri mici pe teren: s? juc?m mai sus, � terenul advers, c�d
avem mingea s? facem terenul mare, iar c�d adversarul are mingea s? facem pressing. F?r?
�doial? aduc cu mine experien?a pe care am acumulat-o p�? acum, mici chestii inteligente
care s? fac? jocul mai u?or. Vreau s? introduc lupta � ap?rarea noastr?, vreau s? avem o
defensiv? greu de p?truns. Prof T?m??anu este bun, � place s? ne alerge, dar ?sta e primul
pas � ob?inerea rezultatelor, e foarte important. �i place de el. � ceea ce � prive?te pe
antrenorul principal, nu am apucat s? � cunosc foarte bine, dar, din c�e am v?zut la
antrenamente, este foarte bun, vrea s? ne �ve?e foarte multe ?i �i pace stilul de joc pe care
vrea s? � impun? echipei. Vreau s? joc � c� mai multe partide, vreau s? joc bine ?i vreau ca
O?elul s? r?m�? � Liga I. Dac? reu?im asta, putem privi mai departe, dar trebuie s? o lu?m
pas cu pas. Nu prea am v?zut ora?ul, fiindc? am petrecut mult timp la antrenamente. Totu?i, din
c�e am v?zut p�? acum, pot spune c? Gala?iul este un ora? lini?tit, �i place, iar m�carea este
bun? aici. Dar eu sunt la Gala?i pentru a juca fotbal, nu pentru a admira ora?ul. Suporterii de
aici sunt pasiona?i, vor ca O?elul s? c�tige, �i place c�d scandeaz?. Ei trebuie s? fie al 12-lea
juc?tor, e foarte important pentru �crederea echipei.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Bryan Ottenhoff</strong> are 23 de ani joac? pe postul de ap?r?tor central,
unul greu �cercat la O?elul � acest sezon. El s-a n?scut � Amsterdam pe 8 iulie 1991 ?i a fost
crescut la academiile lui Ajax ?i FC Twente. Ca senior a jucat doar pentru FC Omniworld
Almere City � cel de-al doilea e?alon al fotbalului olandez. Per total a str�s 30 de meciuri �
dou? sezoane, dintre care 23 de meciuri ca titular, timp � care a �casat 6 cartona?e galbene.
Forma?ia sa a �cheiat sezoanele respective pe locul 13, respectiv 18. Ottenhoff a r?mas f?r?
echip? din septembrie, anul curent, c�d ?i-a reziliat contractul cu Omniworld Almere City.
Olandezul este un funda? central atletic, cu o detent? bun? la cei 1,87 m �?l?ime,
remarc�du-se prin jocul precis de cap. Conform transfermarkt valoarea sa de pia?? este de
112.000 de euro.</p>  <p style="text-align:
center;">{youtube}TiR6n_X9mqI{/youtube}<strong></strong></p>
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