
Joshua Vissers, de negenjarige spits van Onze Gezellen E 
Onder 10 in Haarlem, trainde mee bij de Attram De Visser 
Soccer Academy in Accra, Ghana, en hij viel in tijdens een 

wedstrijd. Vader Willem, verslaggever bij de Volkskrant, doet 
verslag. Broer David maakte de foto’s.
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PANNA! bezoekt Ghana

JOSHUA
IN AFRIKA

A
chter het doel van het El Wak 
stadion, een voetbalveld van het 
Ghanese leger aan de rand van 
hoofdstad Accra, zitten levens-

grote vogels ineengedoken op het gras. Pal 
in de zon. Het is een vreemd gezicht. Af en 
toe slaan ze hun vleugels uit, om af te koe-
len in de hitte van 32 graden.
“Het zijn gieren”, zegt een man langs de 
kant lachend. Gieren? Op een voetbalveld? 

Ja, gieren. Ze vliegen pas weg als de war-
ming-up voor de drie jeugdwedstrijden van 
deze middag is begonnen. Het veld is onge-
lijk, hard, niet gesproeid en gelig. In Neder-
land bestaat zo’n veld helemaal niet meer. 
Althans, niet om op te voetballen.

Witte zeeotter
“Joshua”, roepen de oudere spelers van de 
Attram De Visser Soccer Academy, die op 
het einde van de middag de hoofdwedstrijd 
spelen. Als hij opkijkt, lachen ze. “Joshua, 
Joshua.” Ze vinden hem grappig, zo’n klein, 
wit, iel kereltje dat al een paar keer heeft 
meegetraind bij de jongste jeugd van de 
voetbalschool.
De oude voetbalscout Piet de Visser (81 
jaar) heeft hem dan allang omgedoopt tot 
witte zeeotter, omdat zijn koppie telkens 
boven de golven uitsteekt na weer een duik 
in de woeste zee. Jongens op het strand 
willen hem even aanraken. Ze vullen hun 
handen met water en vragen of ze dat langs 
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Foundation
Piet de Visser hoopt dat de oudste spelers van de academie binnenkort op stage kunnen in 
Europa. Onlangs was de scout nog in Ghana om hun voortgang te bekijken. Ze speelden 
prachtig voetbal. Emanuel is volgens Piet de nieuwe Kolo Touré en Christopher lijkt een beet-
je op Kenny Tete, vanwege de manier waarop hij opstoomt langs de zijlijn. Bernardinho is een 
prachtige, snelle, technische spits. En al die jongens kunnen ook nog eens heerlijk dansen, zo 
bleek tijdens het nieuwjaarsfeest van Godwin Attram, de baas van de academie!

Joshua staat klaar om in te vallen
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Joshua
“Het was spannend. Ik moest voetballen tegen grotere jongens. Ze waren twaalf, dertien 
en veertien. Ikzelf ben negen jaar. De trainer had gezegd dat ik mocht invallen. Hij zei 
alleen niet wanneer. Ik heb een kwartier meegedaan, niet zo heel vaak de bal gehad, wel 
heel hard gerend. Eén keer had ik de bal in het strafschopgebied, maar de verdediger had 
heel lange benen en pakte de bal af. De jongens met wie ik trainde, waren behulpzaam 
en aardig. Ze keken naar me, omdat ik van ver kom en de enige blanke jongen was. Ze 
konden heel goed voetballen. Mumuni, die we Munimuni noemden, was erg grappig. 
Godson De Visser Attram, de zoon van trainer Godwin, heeft me goed geholpen.”

zijn lijfje mogen laten stromen, vanaf de 
schouders. Ze waarschuwen hem als hij te 
diep de zee inloopt. Het is een mooi gezicht. 
Die lieve, verbaasde, vrolijke, donkere kin-
deren en dat witte ventje.

Boek over Piet
Jongens grijpen enthousiast in een tas met 
spullen, een uurtje voor de wedstrijd in het 
stadionnetje. Blauw-witte shirts van EVV 
Eindhoven, krijgertjes uit Brabant. Broekjes 
van Ross County uit Schotland. Moeder 
Bernique moet iets verzinnen om Joshua’s 
broek op z’n plek te houden. De meeste jon-
gens zijn elf en twaalf jaar, bij de tegenstan-
der zijn ze al veertien. Joshua mag mee-
doen, beloofde trainer Godwin Attram, die 
vroeger als jeugdspeler nog voor PSV voet-
balde en later door problemen met zijn pas-
poort uit Nederland verdween.

Hoe dat zo kon, dat Joshua in Ghana ver-
zeild raakte? Papa Willem heeft een boek 
geschreven over Piet de Visser, de internati-
onale scout van Chelsea met een grote lief-
de voor Afrika. Piet en Willem besloten de 
opbrengst van het boek in de pas opgerich-
te stichting van Piet te storten. Willem zei 
tegen Piet dat Joshua weleens zou komen 
trainen in de voetbalschool in aanbouw.

PSV-kleding
Joshua is best een talentvolle voetbal-
ler en zijn vader wilde hem weleens 
onder Afrikaanse omstandigheden la-
ten trainen: warm, veel trainen, geen 
PlayStation in de buurt, geen andere 
computer. Piet nodigde ons uit. Wij dus 
naar Ghana, als gast van Piet en zijn 
voetbalzoon Godwin Attram, de 

de boot had
tientallen shirts en
broekjes van PSV

geleverd

▼

Joshua staat klaar om in te vallen

Meneer Piet geeft de jongens nog wat tips

Allemaal even lachen naar het vogeltje!

PANNA!
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baas van de voetbalschool. We verble-
ven in het hotel van Godwin en zijn 
vrouw Evelyn. We zagen armoede, blijd-
schap en honderden winkeltjes langs de 
weg. Bernique zei wel tien keer: “Het is 
net of ik in een film zit.” We reden ook 
naar een kasteel, Elmina Castle. Daar 
vervoerden Nederlanders vroeger nog 
slaven naar Amerika.
En Joshua trainde dus op de academie 
met een mooi grasveld van veertig bij 
veertig meter. De jongens trainen nor-
maliter drie keer per dag. Eerst op het 
strand, daarna op een veldje in hun ei-
gen buurt. Vervolgens haalt een bus ze 
op, om onder leiding van professionele 
trainers hun talent te ontwikkelen. De 
voetballers waren sowieso blij, want de 
boot had tientallen shirts en broekjes 
van PSV geleverd. PSV stapte onlangs 
over van Nike naar Umbro en talloze te-
nues uit de oude kledingkasten waren 

over. Met dank aan technisch manager 
Marcel Brands van PSV en Piet de Vis-
ser gingen ze op de boot naar Afrika.

De academie
Straks, als de school ergens in februari 
of maart klaar is, hoeven de kinderen 
niet meer elke dag al die uren in de bus 
te zitten. Dan trainen ze drie keer per 
dag op de academie en krijgen ze de 
schoolvakken die ze nodig hebben. De 
Visser en Attram halen de talenten van 
de straat. Ze hopen dat de grootste be-
loften eens een contract tekenen in Eu-
ropa. Dan verdienen ze iets terug van 
het geld dat ze er hebben ingestoken.

Geld komt ook binnen via het hostel bij 
de academie, waar studenten een ka-
mer huren. En dan zijn er schenkin-
gen. Piet steekt bovendien bijna al zijn 
spaargeld in de school, maar eens 
moet dat voorbij zijn. Bovendien: voet-
bal is zijn leven. Waaraan zou hij zijn 
geld anders moeten besteden? Zijn 
vrouw Janet is dood, kinderen heeft 
hij niet.

Afrikaans feestje
Terug naar het stadion. De wedstrijd 
van twee keer een half uur is voor 
driekwart voorbij als Attram naar de 
bank kijkt en Joshua roept. Hij mag 
invallen als linksbuiten, voor Moses. 
Dat vindt Joshua eigenlijk jammer, 
want in zijn ogen was Moses de beste. 
In zijn eigen team bij Onze Gezellen uit 
Haarlem is Joshua de snelste, maar 
nu rent hij zo snel als zijn beentjes 
hem kunnen dragen achter grote Afri-
kanen aan.
De academie van Piet en Godwin wint 
met 2-1 van de Aburi voetbalschool. Een 
gejuich onder de jongens stijgt op. Een 
beetje verlegen doet Joshua mee aan 
het feestje. De gieren zijn vertrokken. 

bij Onze Gezellen
uit Haarlem is

Joshua de snelste

Ajax
Joshua speelt dus bij Onze Gazellen E Onder 10. Dat dit geen koekenbakkers zijn, 
bewezen zij in Amsterdam. In de zaal van Borchland, vlak naast trainingscomplex 
De Toekomst, versloegen Joshua en zijn maten Ajax F1 met 6-2 en 9-2. De trainingen 
van de Attram De Visser Soccer Academy hadden blijkbaar goed geholpen, want 
Joshua, zelf fan van PSV, scoorde drie keer!

Joshua luistert mee bij de teambespreking

60    


