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Το όνομά του είναι Νταμιάν Μπελόν. Γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1989 στη Σεν Γκάλεν
της Ελβετίας, αλλά έχει ισπανική καταγωγή

Στις αρχές της ποδοσφαιρικής του καριέρας πέρασε από τις ακαδημίες της Γκρασχόπερς
και της Σεν Γκάλεν για να μετακομίσει το 2006, στην Αγγλία για λογαριασμό της Αστον
Βίλα. Το 2008 έκανε το πρώτο του συμβόλαιο με τη Βαντούζ και έμεινε στο Λιχτενσταϊν για
3 χρόνια. "Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο να προχωρήσω στην Αγγλία. Ο ανταγωνισμός ως ξένος
σε ένα σύλλογο όπως η Άστον Βίλα είναι τεράστιος. Θα είμαι 19 τον Αύγουστο και θα ήθελα
να παίξω. Ως εκ τούτου, είμαι ικανοποιημένος με τη μετάβαση σε Βαντούζ" είχε δηλώσει
τότε.
Με 3 γεμάτες σεζόν και 59 συμμετοχές δέχτηκε πρόταση από την ελβετική Μπρουλ. Ο
23χρονος μέσος αποφάσισε να δεχτεί κι επέστρεψε στην πατρίδα του για να αναλάβει για
πρώτη φορά δύο πόστα. Αναντικατάστατου παίκτη και προπονητή ακαδημιών. Τη σεζόν
2011-2012 ολοκλήρωσε άλλη μια γεμάτη χρονιά με 22 συμμετοχές και 5 γκολ, για να έρθει
το περασμένο καλοκαίρι να τον αποκτήσει η Βέροια, μετά από εισήγηση του Χάβου. Στη
σουπερλίγκα δεν κατάφερε να δείξει την αξία του, όμως ο τεχνικός του Παναιτωλικού τον
πίστευε και του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία παίρνοντάς το μαζί του στο Αγρίνιο.
Ανακοινώθηκε μαζί με το Σίσιτς στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και όπως είναι
λογικό η απόκτησή του πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Σήμερα είναι από τα αγαπημένα παιδιά
της κερκίδας. Εχει παίξει στα άκρα, δεύτερος αμυντικός χαφ και πίσω από το φορ. Δυνατό
σουτ, καλά τελειώματα και το πάθος είναι τα κορυφαία στοιχεία του. Με 7 γκολ και 2 ασίστ
σε 11 συμμετοχές συγκαταλέγεται εκ των κορυφαίων. Πρωταγωνιστής ήταν όμως και στην
30η αγωνιστική, που σημείωσε τα 2 από τα 3 γκολ των "κυανοκίτρινων" και συνέβαλε στην
άνετη επικράτηση με 0-3 απέναντι στα Γιαννιτσά, νίκη που έφερε τα "καναρίνια" ένα βήμα
από την απευθείας άνοδο. Ο Ισπανοελβετός φαίνεται ότι έχει να δώσει ακόμα πολλά στον
Παναιτωλικό, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η επιλογή του Χάβου αποδεικνύεται
λίρα εκατό.
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