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1x 8 daagse vliegreis naar Aruba
1x Luxe weekend Pulitzer Hotel Amsterdam
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2x ‘SUMO’ door Helmut Newton
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Theo Hiddema (65)

Dio (21)

Enrico Bartens (50)
Dennis van Leeuwen (38)
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Is dit het gezicht van een negentienjarig talent? AP

De nieuwe spits van AC Milan heet 
Dominic Adiyiah. Pas negentien is 
de Ghanese concurrent van Klaas-
Jan Huntelaar. Of toch niet?

Michiel Schoo

AMSTERDAM...
Over de werkelijke geboorte van Do-
minic Adiyiah is niks bekend. In 
Ghana wordt geen officiële bevol-
kingsadministratie bijgehouden. 
Zijn paspoort is gebaseerd op geboor-
tecertiAcaten die in zijn land op bijna 
elke hoek van de straat, naar eigen 
wens, kunnen worden ingevuld. Daar 
kan niemand van op aan. Hieronder 
vier geboortedata van Adiyiah die wél 
terug te vinden zijn.

1. Geboorte van een prof

In 2004 levert de Feyenoord Fetteh 
Football Academy in Ghana de eerste 

generatie spelers af. De 17- en 18-ja-
rige jongens hebben een plek nodig 
om zich na de voetbalschool verder te 
ontwikkelen. Feyenoord Salgado in 
de eerste divisie biedt hen die moge-
lijkheid. Om het team goed te laten 
draaien, worden de jonge Feyenoord-
scholieren langzaam gemengd met 
de volwassen spelers. 

Dominic Adiyah, zoals zijn naam 
op dat moment wordt geschreven, is 
zo’n volwassen speler. Adiyah is niet 
opgeleid bij Feyenoord, zoals hij be-
weert. Hij is opgeleid bij Corners Ba-
bies, een club uit Kumasi waar Fey-
enoord wel mee samenwerkt. In 2002 
beschrijft Ghana News Agency hoe 
Dominic de winnende treffer maakt 
voor het hoogste jeugdteam van Cor-
ners Babies tegen de achttienjarigen 
van Hearts of Oak. 

Als Feyenoord (Salgado wordt uit 
de naam geschrapt) in 2004 naar de 
eredivisie promoveert, begint Domi-

nic naam te maken. Verslagen uit die 
tijd zijn op internet terug te vinden. 
Als zijn huidige leeftijd klopt, zou hij 
op dat moment 14 jaar zijn. Reëler is 
dat hij dan 21 is. Want een 14-jarige 
in de eredivisie komt zelfs in Ghana 
niet voor.

2. Geboorte in Europa

Na aMoop van het seizoen 2006/2007 
wordt hij gekozen tot waardevolste 
speler. Dominic vertrekt dezelfde 
maand naar Kpando Hearts of Lions. 
In dat seizoen wordt hij met dertien 
doelpunten tweede op de topscorers-
lijst. 

In augustus 2008 komt voor hem 
het grote moment waar veel Afri-
kaanse voetballers van dromen: het 
profcontract in Europa. De Ghanese 
pers rapporteert dat de 22-jarige 
Adiyah naar Frederikstad FK in Noor-
wegen vertrekt. Als zijn leeftijd nu 
klopt, zaten de landelijke media er 

toen Mink naast. En dat terwijl het 
nieuws van zijn eigen zaakwaarne-
mer afkomstig was. 

3. Geboorte op internet

In september 2008 wordt voor het 
eerst een Wikipedia-artikel over Do-
minic Adiyiah online gezet. Opval-
lend is de extra ‘i’ in zijn achternaam. 
De carrière van Adiyiah voert langs 
dezelfde clubs als waar Adiyah speel-
de. In Ghana is de spelling van een 
naam niet zo belangrijk als hier. Zo 
wordt de naam van de Ghanese oud-
president Kufour door Ghanese me-
dia ook regelmatig als Kuffour ge-
schreven. En oud-Feyenoord speler 
Gyan staat in Ghana ook wel bekend 
als Djan. 

Voor Dominic is het wel handig 
dat hij nu een nieuwe naam heeft, 
want over Adiyiah is nog niks bekend. 
Adiyiah is volgens de online encyclo-
pedie eerst geboren in 1985. Nog 

geen twee weken later wordt het arti-
kel aangepast. Dominic is dan opeens 
geboren in 1989. Dat blijft zijn ofAci-
ele geboortejaar.

4. Geboorte van een topper

Tot verbazing van velen duikt Adiyiah 
in 2009 op in de Ghanese selectie 
voor spelers onder-20, vijf jaar na zijn 
debuut in de eredivisie. Tijdens het 
WK in Egypte speelt Dominic een 
fantastisch toernooi. Hij wordt top-
scorer en gekozen tot beste speler. 
Niet lang daarna verdient hij een 
transfer naar AC Milan, naar verluidt 
voor ruim een miljoen euro. 

Als negentienjarige wacht hem 
een grote toekomst, denken ze in Ita-
lië. Maar in werkelijkheid kan Domi-
nic Adiy(i)ah al op zijn top zijn. Hoe-
veel beter hij nog wordt en hoe lang 
zijn carrière nog duurt, weet nie-
mand. Maar een jeugdspeler van ne-
gentien, dat is hij zéker niet. 1

Mysterie  Ghanees goochelt met geboortedata

Dominic Adiyiah: tiener of twintiger?

H
et is een publiek geheim 
dat veel Afrikaanse voet-
ballers zich via valse ge-

boortecertificaten jonger voor-
doen dan ze daadwerkelijk zijn. 
Leeftijd bepaalt in belangrijke 
mate de economische waarde van 
een speler. Jan Gösgens, jeugdtrai-
ner bij Feyenoord, was zes jaar ac-
tief in Afrika. Hij kent het feno-
meen. ‘In heel Afrika spreken 
voetballers over echte leeftijden 
én voetballeeftijden. Ik ken voor-
beelden van spelers die in werke-
lijkheid acht jaar ouder waren.’

In de aanloop naar WK onder-17 
controleerde de FIFA spelers op 
leeftijdsbedrog aan de hand van 
MRI-scans. Het onderzoek bij 
gastland Nigeria toonde aan dat 29 
van de 36 spelers te oud waren 
voor deelname. Maar de MRI-test 
is geen onbetwiste methode. 
Scans benaderen een leeftijd, 
maar alleen als iemand nog niet is 
uitgegroeid. 

Ben Koufie, voormalig voorzit-
ter van de Ghanese voetbalbond, 
verklaarde in het openbaar dat 
Ghana en Nigeria de grootste be-
driegers zijn. ‘Natuurlijk heeft 
Afrika een probleem op dit vlak. 
Hoewel het niet alleen een Afri-
kaans probleem is, wil ik het pro-
beren op te lossen. We moeten dit 
grootschalig aanpakken.’ 1

‘Ik ken spelers met 
acht jaar verschil’


