
Door Michiel Schoo
Rotterdam, 5 sept. „Ik durf te
beweren dat veel voetballers van
Afrikaanse landen in de jeugdse-
lecties ‘onder zeventien’ ouder
zijn dan spelers ‘onder twintig’ uit
hun land.” Jan Gösgens, jeugd-
coach bij Feyenoord, zelf jaren ac-
tief in Afrika, acht het tijd voor een
noodkreet. „Het leeftijdsbedrog
staat de ontwikkeling van Afrika
in de weg.” Ondertussen zijn in
het continent zelf de eerste gelui-
den voor een oplossing te horen.

Volgende maand speelt Neder-
land in Nigeria op het WK voor
spelers onder zeventien. Oranje is
gezien de finaleplaats dit jaar op
het Europees kampioenschap een
serieuze kanshebber. Met zeven
spelers levert Feyenoord het groot-
ste contingent spelers voor de ta-
lentvolle lichting. Oud-prof Gös-
gens, die veel van deze jongens
heeft opgeleid, is bezorgd. „De Ne-
derlandse spits, Luc Castaignos
van Feyenoord, speelt daar tegen
Afrikaanse verdedigers van drie-
en vierentwintig. Dat is jongens
tegen mannen.”

Het is al jaren een publiek ge-
heim dat Afrikaanse landen jeugd-
toernooien misbruiken door vol-
wassen spelers op te stellen met
valse geboortecertificaten. Het
zijn de spelers zelf, vaak daartoe
aangezet door hun manager of
spelersmakelaar, die hun leeftijd
aanpassen om in aanmerking te
komen voor een nationale jeugd-
selectie.

Een Afrikaanse journalist merk-
te onlangs op dat het in Afrika
makkelijker is om een vals geboor-
tebewijs te kopen dan om nat te
worden in een zwembad. De bon-
den verzuimen niet alleen om op
te treden tegen bedrog, ze plukken
er zelfs de vruchten van. Een goed
presterend jeugdteam opent deu-
ren en brengt reizen naar verre
landen, inclusief financiële bij-
stand van de wereldvoetbalbond
(FIFA), dichtbij. Niet zelden profi-
teren bobo’s van transfers die
‘jeugdspelers’ verdienen.

Afgezien van het jeugdvoetbal
lijkt liegen over leeftijd op het eer-
ste gezicht niet ernstig. Als een
speler in de bloei van zijn carrière
zit is het inderdaad geen pro-
bleem. „Maar”, zo legt Gösgens
uit, „vergeet niet dat de economi-
sche waarde van een speler voor
een club in belangrijke mate af-
hankelijk is van zijn leeftijd. Het
maakt wel degelijk veel uit voor
een club of een speler zich nog wel
ontwikkelt en hoe lang hij nog op
topniveau mee kan.”

Bovendien is het opgeven van de
verkeerde leeftijd niet zomaar een
vergissinkje, zegt Gösgens (42),
zelf ooit speler van FC Den Bosch
en SC Cambuur. „Het is echt niet
gewoon onnauwkeurigheid, maar
regelrecht bedrog. De jongens we-
ten zelf heel goed hoe oud ze zijn.
In heel Afrika spreken voetballers
over echte leeftijden en voetbal-
leeftijden. Bijna overal komt dit
voor, maar ik ken voorbeelden uit
Ghana waar zomaar acht jaar ver-
schil is. Dat is geen leugentje om
bestwil meer.”

De jeugdcoach geeft een voor-

beeld van zo’n speler. „Patrick Al-
lotey – overigens in 2007 drama-
tisch vroeg overleden – werd ge-
scout door Feyenoord in 1995 op
het WK onder zeventien. Hij gold
als een groot talent. Maar Allotey
zou in vijf jaar tijd nooit meer dan
vijf duels voor het eerste elftal spe-
len. Als zeventienjarige zag ieder-
een potentie in hem, maar omdat
hij in werkelijkheid al vier- of vijf-

entwintig was, zat er niet méér in:
hij zat al op zijn absolute top toen
hij in Rotterdam aankwam.”

Volgens Gösgens komt het ver-
moeden van bedrog vaak pas aan
het eind van een spelersloopbaan
aan de oppervlakte. „Toen Sammy
Kuffour vorig jaar naar Ajax ging,
regende het in Amsterdam sms’jes
vanuit Eindhoven en Rotterdam
met als strekking: gefeliciteerd,

jullie hebben een veertigjarige
binnengehaald.”

De toen officieel 31-jarige Gha-
nees speelde niet meer dan 33 mi-
nuten voor Ajax en mocht toen
weer vertrekken. Bekend zijn ook
de spelers van Ghana die in 1991
en 1995 wereldkampioen onder
zeventien werden. „Behalve Step-
hen Appiah en Christian Gyan is er
van de lichting uit 1995 niemand

Het is een publiek geheim
dat in Afrikaanse landen
gesjoemeld wordt met de
geboortecertificaten van
voetballers. Het probleem is
dat artsen onmogelijk
kunnen vaststellen hoe oud
uitgegroeide spelers zijn.
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doorgebroken. Appiah is nu zoge-
naamd 28 jaar, maar waarschijn-
lijk is hij tegen de veertig. En dat is
ook een reden dat hij niet meer aan
een contract komt. Hij is aanvoer-
der van het nationale team, heeft
Champions League gespeeld bij
Juventus en Fenerbahçe, en toch is
er geen club die hem wil.”

Gösgens kan nog veel meer
voorbeelden opnoemen. „Mijn ei-

gen assistent bij de Feyenoord
jeugdacademie in Ghana, ook
oud-profvoetballer, had drie pas-
poorten met verschillende leeftij-
den. Of wat dacht je van Prince Gy-
mah Ampedu? Hij was keeper van
onze tweede generatie in Ghana.
Een tijdje geleden dook hij opeens
op in Nederland. Tot mijn stomme
verbazing zag ik onze Prince als B-
junior in Almere bij FC Omni-
world, nota bene als spits. Was hij
plotseling zomaar vier jaar jonger
geworden!”

De FIFA kondigde in de aanloop
naar het jeugd-WK aan om de spe-
lers van alle landen aan de hand
van MRI-scans streng op leeftijd te
controleren. Een verrassingson-
derzoek bij de selectie van gast-
land Nigeria bracht aan het licht
dat 29 van de 36 spelers te oud zijn
voor deelname. Onbetwist is de
scan overigens niet, zeggen art-
sen.

Wetenschappelijke manieren
om een leeftijd vast te stellen be-
staan niet volgens Robbart van
Linschoten, voormalig clubarts
van Feyenoord. „Voor zover ik
weet, doen clubs geen structureel
onderzoek naar Afrikaanse spe-
lers. Het enige wat we kunnen
vaststellen is of iemand nog verder
gaat groeien. Een arts kan onmo-
gelijk vaststellen of iemand die is
uitgegroeid 21 of 27 is.”

Ben Koufie, voormalig voorzit-
ter van de Ghanese voetbalbond, is
bezorgd over het leeftijdsbedrog.

De 77 jaar jonge Koufie die eerder
naam maakte als speler en trainer,
verklaarde in het openbaar dat
zijn eigen land Ghana samen met
Nigeria de grootste bedriegers
zijn. „Natuurlijk heeft Afrika een
probleem op dit vlak, omdat ge-
boortegegevens niet nauwkeurig
worden bijgehouden. Het is niet
alleen een Afrikaans probleem,
maar ik wil het voor Afrika wel op-
lossen. Er zijn natuurlijk ook spe-
lers die wel hun correcte leeftijd
voeren. Maar we moeten dit groot-
schalig aanpakken.”

Onder Koufie’s toezicht lanceer-
de de Ghanese voetbalbond eerder
dit jaar een plan. „We richten ons
op de ontwikkeling van jeugd-
voetbal. We gaan een database aan-
leggen met talentgegevens, vooral
van de jonge talenten vanaf zes
jaar. Met behulp van academies
stimuleren we de ontwikkeling en
zullen we een positieve verande-
ring in zetten.”

Gösgens is mild positief. „Uncle
Ben ken ik nog uit Ghana, die
snapt wat er moet gebeuren. Ik
ben benieuwd of dat ook gaat luk-
ken.” Belangrijker nog voor Gös-
gens zijn de Afrikaanse spelers die
hij heeft opgeleid, die wél hun cor-
recte leeftijd gebruiken.

Dit seizoen bewijzen meer en
meer door Feyenoord opgeleide
Afrikanen hun waarde als prof, zo-
als Nana Asare bij FC Utrecht, Ka-
mohelo Mokotjo bij Excelsior en
Mohammed Abubakari bij PAOK
Saloniki. „Daar ben ik blij om. De-
ze jongens gaan, op een eerlijke
manier, een lange carrière tege-
moet.”

v© Lees een artikel over de Fey-
enoordschool in Ghana en
illegale Afrikaanse voetbal-
lers in Europa op nrc/sport

‘Het leeftijdsbedrog
staat de ontwikkeling
van Afrika in de weg’
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