
Noa Lang Ontleed 

Kapsel 

Noa Lang heeft opvallende krulletjes, maar hier was hij vroeger zelf niet blij mee. Waarom 
niet? In zijn jeugd was de Duitse middenvelder Bastian Schweinsteiger zijn grootste idool. Hij 
had zijn haren altijd stijl naar de zijkant toe gekamd. Lang wilde dat ook, maar dat ging niet 
met zijn krullen. Gelukkig was Lang geen fan van David Luiz, want dat duurt wel heel lang om 
te laten groeien! 

Hoofd 

Al zijn hele leven lang wist hij het: ik wil profvoetballer worden. Die gedachte is nooit meer 
uit zijn hoofd verdwenen. Iedere dag trainde hij met de bal. Hij was zelfs aan het trainen als 
het regende of koud was. Dan wil je echt heel graag! Doordat hij zoveel trainde, kon hij al 
snel goed voetballen. Daarom moest hij van de trainer altijd tegen oudere en grotere 
jongens spelen, net reuzen! Maar Lang kan reuzegoed voetballen, dus kon hij het makkelijk 
aan. 

Mond 

Vroeger was Lang niet de makkelijkste jongen om mee samen te werken. Hij was niet op zijn 
mondje gevallen zei altijd wat hij dacht. Daardoor had hij regelmatig ruzie met trainers en 
leiders. Niet zo handig, Noa! Nu is het een stuk beter, want Lang maakt nooit meer ruzie op 
het voetbalveld.  

Rug 

Ben jij weleens op je rug gevallen tijdens het voetballen? Dan weet je dat het veel pijn kan 
doen! Dat weet ook Lang. Hij viel op zijn zestiende hard op zijn rug tijdens het voetballen. De 
dokter wist niet eens of hij daarna nog kon sporten! Dagenlang mocht hij niet veel bewegen 
om te herstellen. Dat klinkt leuk, de hele dag FIFA spelen en niets hoeven doen, maar dat 
vond Lang niet. Hij wilde voetballen! Gelukkig herstelde zijn rug en speelt hij nu de sterren 
van de hemel. 

Hand 

Goede voetballers moeten veel handtekeningen uitdelen. Zo ook Lang. Vroeger wilde hij van 
de goede voetballers nooit handtekeningen hebben. Zo ging hij ooit op vakantie met Wesley 
Sneijder, John Heitinga en Nigel de Jong, maar vroeg hij niet om een handtekening. “Wat 
moet ik ermee?” zei hij. Wat zou jij hebben gedaan? 

Bloed / aderen 

Voetbal zit in het bloed bij Lang. Hij is namelijk niet de enige voetballer in zijn familie! Hij is 
de neef van Jeffrey Bruma, die we nog kennen als verdediger van PSV. Ook is hij de stiefzoon 
van Nourdin Boukhari. Dat is een oud-voetballer van onder andere Ajax. Wie zou er winnen 
tijdens een partijtje op het familiefeest? 



 
Voeten 

Met zijn flitsende acties en coole trucjes bezorgt hij alle verdedigers hoofdpijn. Een dubbele 
schaar hier, een Zidane-draai daar. Wij worden al duizelig als we er aan denken, maar Lang 
weet wel raad met de bal. Omdat hij zo snel is en alle verdedigers zoek draait, scoort hij erop 
los en kan hij zijn teamgenoten perfect bedienen.  

Bijzondere weetjes 

- Lang is geboren in Capelle aan den IJssel, dichtbij Rotterdam. Toch is hij altijd fan van 
Ajax geweest. Hij voetbalde in de jeugd van Feyenoord, maar kwam met een Ajax-tas 
naar de club. Uiteindelijk stapte hij over van Feyenoord naar Ajax. Een gewaagde 
keuze! 

- Met zijn stiefvader Boukhari ging hij vaak naar het voetballen. Toen Lang zeven was 
ging hij samen met Boukhari en zijn vrouw naar Frankrijk. Als zijn stiefvader aan het 
trainen was, ging Lang voetballen in een voetbalschool dichtbij. Hoe zou jij het vinden 
om nu in Frankrijk te gaan voetballen?  
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