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Lach en de wereld zal met je mee lachen. De Gangmaker 

is aanwezig in de organisatie. Zij gedragen zich zo, 

dat anderen zich kunnen vermaken. Innovatief en 

uitgesproken. Gangmakers zijn de eerste die een cocktail 

voorstellen na een drukke, lastige dag. Hun vrolijke 

houding maakt dat mensen graag met hen omgaan. 

Als persoon helpen ze om de angel uit de moeilijkste 

momenten van het leven te halen.

DRIVE

BETROKKENHEID

AUTHENTICITEIT

HUMOR

DYNAMIEK 
TROUW



Als klein jongetje had Dani al ontzettend veel

aanspraak op straat, hoe dit komt? Door zijn

ondeugende gezicht en zijn open houding,

denkt zijn vader.

Toen Dani vier jaar oud was, begon hij met het 

spelen van FIFA. Destijds FIFA 2005. Natuurlijk was 

het op die leeftijd niet meer dan het drukken op 

een aantal knopjes en kijken hoe de spelers op het 

beeldscherm bewegen. FIFA behoort vanaf toen 

al tot één van zijn lievelingsspellen. Dani herinnert 

zich nog dat hij een Xbox had en dat hij altijd met 

Manchester United speelde. 

Toen Dani vijf jaar oud was, ging hij naar de 

basisschool in Emmeloord, waar ook zijn oudere 

broer op zat. Je kunt dus wel stellen dat hij eerder 

FIFA speelde dan dat hij op school zat. Op school 

was Dani altijd een populaire jongen, die af en toe 

behoorlijk druk kon zijn. Dani voetbalde in de jeugd 

op hoog niveau bij Flevo Boys. Later is hij naar 

FC Emmeloord gegaan waar hij in de hoofdklasse 

speelde. Op de middelbare school deed Dani havo, 

wat hem eigenlijk altijd erg gemakkelijk af ging.

Dani had destijds al een grote kring met vrienden 

om zich heen en uit school spraken zij vaak af om 

samen te gamen (voornamelijk FIFA). Tijdens het 

potje konden ze dan gezellig praten met elkaar over 

de plannen voor het weekend. Op een gegeven 

moment stelde goede vriend Michael de vraag 

“Moet jij niet eens wat serieuzer gaan spelen?” 
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OVER DANI 
GESCHIEDENIS

“Toen Dani vier jaar oud was, begon 
hij met het spelen van FIFA.”



“Die headset af en gewoon zonder 

afleiding een Weekend League spelen.”

Zo gezegd, zo gedaan. En dat ging 

Dani goed af. De ene na de andere 

winst sleepte hij binnen. Na een aantal 

opvallende uitslagen, werd hij door diverse 

partijen gescout. Toen Dani benaderd werd 

door Team Gullit, is hij op de aanvraag 

ingegaan. Dit voelde goed. Maarten en 

Corné van Team Gullit kwamen bij Dani 

thuis ter kennismaking en daar werden 

de doelen naar elkaar uitgesproken: 

‘uitkomen in de eDivisie en internationale 

toernooien spelen’. Toen Dani sneller dan 

verwacht een telefoontje van Corné kreeg 

met de vraag of hij voor De Graafschap 

wilde spelen, hoefde hij niet lang na te 

denken. Met een uitmuntend resultaat 

als gevolg; Dani werd in 2019 meteen 
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“Met een uitmuntend resultaat als gevolg; Dani 
werd in 2019 meteen Nederlands kampioen.“
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Nederlands kampioen. In de examenweek 

werd de finale gespeeld, waardoor Dani 

nauwelijks tijd had om zich hier op voor te 

bereiden. Hij moest tegen Heracles en werd 

na een comeback uiteindelijk Nederlands 

kampioen! Qua timing viel dit niet handig, 

tegelijkertijd met zijn eindexamens.

Tegenwoordig komt Dani uit voor AZ.

Hij heeft een tussenjaar, waarin hij zich 

helemaal toelegt op esports en zijn 

YouTube-kanaal. De combinatie van esports 

en content creëren op YouTube vindt Dani 

erg leuk. Hij wil zijn volgers entertainen en is 

daarin uitermate succesvol gebleken.

“100.000 abonnees op YouTube, zijn 

eerstvolgende doel, komt erg dichtbij!”



“Met een golden goal sleepte Dani 
het kampioenschap binnen.“

COACH MAARTEN

Ik zie Dani wel uitgroeien tot het nieuwe gezicht van FIFA Nederland. Hij is heel

spontaan en heeft daar een voordeel mee. Hij heeft alles in zich om de grootste van 

het land te worden op dit gebied. Daarnaast is Dani een echte ambassadeur. Met zijn 

voetbalachtergrond is hij tevens een verbindende factor tussen sport en esports. 

VRIEND MICHAEL

De week voor de eDivisie Finals 2019 merkte ik dat Dani heel gespannen was. Met een 

golden goal sleepte Dani het kampioenschap binnen. Het was heel mooi om te zien 

hoe gelukkig hij was. Dat je hem ziet staan met die schaal maakte mij enorm trots.

Dani is wel echt een mannetje. Je kan er om lachen, maar je kan er soms ook wel gek 

van worden. Energie voor tien! Tijdens zijn wedstrijden denkt hij echt heel goed na en 

zit hij wel helemaal in zijn focus.

AAN HET WOORD
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MESUT ÖZIL

“THE KEY TO FAILURE
IS TRYING TO

PLEASE EVERYONE.“
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OVER ESPORTS
ALGEMEEN

Esports staat voor Electronic Sports, wat staat 

voor competitief gamen. Esports is rond 1966 

ontstaan en populair geworden door de bekende 

games als ‘Mario’, ‘Pong’ en ‘Space Invaders’.

Esports wordt gespeeld in teamverband of als 

individu. Er kan worden gespeeld op een console, 

PC, tablet of smartphone. 

Het idee van het competitief beoefenen van 

games bestaat al geruime tijd, maar is pas vrij 

recent geëvolueerd in een kijksport. Games als 

FIFA, League of Legends en DOTA 2 winnen aan 

populariteit in het Westen en creëren een enorme 

gemeenschap van spelers, commentatoren en 

toegewijde fans. 

Met ruim 1,2 miljard gamers wereldwijd, is gaming 

ondertussen onderdeel geworden van de 

maatschappij. Begin 2017 ging de eDivisie van start. 

Een nationale FIFA-competitie waarbij de clubs 

worden vertegenwoordigd door gecontracteerde 

esporters. Achter de console in het shirt van 

je lievelingsclub. Voor niet-gamers is dit een 

onbegrijpelijk fenomeen, de werkelijkheid laat 

echter zien dat dit in zekere zin ‘normaal’ aan 

het worden is. Het is daarom ook te gemakkelijk 

om esports af te doen als een subcultuur met 

stereotype gamers.

De eDivisie bereikt inmiddels jaarlijks miljoenen 

jongeren via social media en YouTube. Esports is

de nieuwe standaard onder jongeren.

“Esports staat voor
Electronic Sports, wat staat 
voor competitief gamen.“
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FIFA 18
DEELNAME

PRESTIGIEUZE FUT
CUP 1 BARCELONA

RESULTATEN

FIFA 19
VOORRONDE WK

BERLIJN

FIFA 19
NEDERLANDS

KAMPIOEN
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Dani staat voor blijdschap. Met zijn humor en brede glimlach weet 

hij mensen altijd op te vrolijken. Vriendschap is erg belangrijk 

voor hem. Betrokkenheid zit verweven in zijn karakter. Hij wil 

zaken graag zoveel mogelijk in eigen handen houden, zeker als 

het betrekking op Dani zelf heeft. Trouw en respect zijn waarden 

die hoog in het vaandel staan bij Dani. Hij vindt het belangrijk dat 

iedereen gerespecteerd en in zijn waarde gelaten wordt. 

MERKWAARDEN
HUMOR 

IK HEB VEEL
VREUGDE IN MIJ.

MET EEN GEZONDE
DOSIS SARCASME
EN DROGE HUMOR.

BETROKKEN
 IK WIL BETROKKEN
ZIJN BIJ DINGEN DIE 

GAANDE ZIJN;
IK HOUD HET GRAAG 

IN EIGEN HAND.

TROUW
 IK KAN ER SLECHT

TEGEN ALS MENSEN
NIET EERLIJK ZIJN.
AFSPRAKEN MOET

JE NAKOMEN.

VRIENDSCHAP
IK VIND VRIENDSCHAP

ECHT BELANGRIJK,
ZONDER VRIENDEN

VOEL IK MIJ
ALLEEN. 

RESPECT
 IK VIND DAT JE 

IEDEREEN MOET 
RESPECTEREN

EN IN ZIJN WAARDE
MOET LATEN.
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Dani is een groeibriljant. Op het gebied van esports en YouTube is hij nog lang niet 

uitgegroeid. Zijn YouTube kanaal moet op korte termijn doorgroeien naar 100.000 

abonnees. Daarnaast wil Dani elk jaar in de top van de eDivisie blijven meedraaien 

en structureel deelnemen aan de grote internationale toernooien.

HUIDIG SEIZOEN

KOMEND SEIZOEN 

3 JAAR
100.000 YOUTUBE ABONNEES EN

WEDEROM TOP-3 EDIVISIE 

PLAYOFFS WK BEHALEN EN 200.000 
YOUTUBE ABONNEES

WK FIFA HALEN EN GROOTSTE
NEDERLANDSE FIFA YOUTUBER WORDEN 

PERSOONLIJKE DOELEN

2020 • DANI VISSER2020• DANI VISSER



VADER MICHAEL

Dani is iemand die heel open en eerlijk is. Hij volgt zijn eigen denkwijze; op schoolkamp kreeg ieder kind vijf 

euro mee waarvan zij snoep kochten. Dani kocht cadeautjes voor zijn vader en moeder. In de wetenschap dat 

hij thuis een mandje heeft met acht kapotte controllers van één seizoen, verbaast het mij hoe politiek correct 

hij een interview kan afleggen na een verliespartij. Die jongen blijft daar zo rustig. 

VRIENDIN LYNN 

Doordat we 15 kilometer bij elkaar vandaan wonen, moeten we veel plannen om elkaar te zien. Dani vindt het 

erg leuk om bij mijn hiphoptrainingen te komen kijken. Dat is op woensdagavond. dan gaan we daarna meestal 

samen naar zijn huis toe. Eén van de drives voor Dani om dit te doen, is omdat hij het leuk vindt om kinderen te 

amuseren. Hij heeft echt flauwe humor, dat vind ik erg leuk. Daarnaast is Dani een echte knuffelbeer. Door zijn 

enthousiasme en loyaliteit naar zijn fans weet ik zeker dat hij het nog heel ver gaat schoppen! 

DANI ZELF

Na het Nederlands kampioenschap heb ik ervoor gekozen om fulltime bezig te gaan met YouTube en FIFA. 

In het afgelopen jaar heb ik een solide basis opgebouwd. Samen met Team Gullit en Comeback sports ben ik 

klaar voor de volgende stap in mijn carrière.
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AAN HET WOORD
“Door zijn enthousiasme en loyaliteit 

naar zijn fans weet ik zeker dat hij 
het nog heel ver gaat schoppen!“



Gaming is een onderdeel geworden van de opvoeding en speelt een 

grote rol in de maatschappij. Esports is momenteel populairder dan ooit 

en wordt beoefend door jong en oud. Steeds meer bedrijven binden 

zich aan esports door de stijgende media-aandacht en de unieke

kans om in verbinding te komen met deze jonge, lastig te bereiken 

doelgroep. Een perfecte manier om je merk te versterken. 

Dani is trending. Door jouw merk aan Dani te verbinden, lift je mee op 

de aandacht die esports in het algemeen krijgt. Daarnaast krijg je de 

mogelijkheid om jouw bedrijfsdoelstellingen te halen.

PARTNER MOGELIJKHEDEN
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VERBINDING MET DOELGROEP 
DOOR ACTIVATIE

TOPSPORT OP
WERELDNIVEAU

UNIEKE BELEVING
VOOR JE BEDRIJF

ENTREE IN DE
ESPORTSMARKT

GROOT BEREIK EN
MAXIMALE ZICHTBAARHEID



DANI VISSER

“LACH EN DE WERELD ZAL 
MET JE MEELACHEN.“
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MEDIA SCOPE

68.6K 8K 5.3K 

Dani is esporter van Team Gullit en AZ. en heeft daardoor een mega bereik in Nederland opgebouwd. Door zijn hoge activiteit op social media, 

groeit zijn achterban met de dag. Zijn volgers hebben echt een band met Dani. Op YouTube is Dani uitgegroeid tot één van de grootste spelers 

in Nederland. Dani is het boegbeeld van de Nederlandse FIFA-scene en is daardoor uitermate geschikt als uithangbord voor ieder bedrijf.

“Dani is het boegbeeld 
van de Nederlandse 

FIFA-scene.”
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ABONNEES VOLGERS

5.2K 26.4K 
ABONNEES VOLGERS

27K 3.2K 78K 
ABONNEES VOLGERS VOLGERSVOLGERS



SPORTS AGENT

E: stefan@comebackbs.nl

T: +31 6 23 34 86 85

STEFAN KRAFT VAN ERMEL




