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Friendship Sports Centre Deel 3: De eerste elftallen van Ajax sporten mee

‘Jij bent mijn held,
ga je mee voetballen?’
In het Friendship Sports Centre in Noord
sporten dagelijks honderden sporters met
een beperking. Wie zijn die sporters, trainers
en begeleiders en wat is hun verhaal?
Het Parool kijkt rond op een bijzondere plek
in de stad. Deel 3: De Ajaxdag.
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Stefano staat bij de ingang van het Friendship
Sports Centre en bestudeert het A4’tje met Ajaxspelers – hij kent ze bijna allemaal – als de spelersbussen de parkeerplaats op rijden. Het
wordt nu spannend. “Opeens is hij verlegen,”
zegt zijn moeder, die klaar staat om een foto te
maken van haar zoon met zijn favoriete Ajacied.
“Hij is al drie dagen met niets anders bezig en
heeft het alleen nog maar over Davy Klaassen.”
Woensdagmiddag ontvingen het sportcentrum en Only Friends bijna zeshonderd kinde-

ren voor de Ajax G-dag, de sportdag voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking met het eerste dames-, herenen jeugdelftal van Ajax.
Al gauw delen de Ajacieden enthousiast handtekeningen uit en maken ze selﬁes. Een jongen
verlegt behendig een voetbal van links naar
rechts tussen de voorwieltjes van zijn rollator,
om vervolgens met zijn voet te scoren. Een ander stapt highﬁvend uit het zand na het verspringen. Ze kickboksen en tennissen bij het
Cruyﬀ Court of dansen en rolstoelhockeyen in
de zaal. En terwijl de muziek uit de boxen schalt,
wordt bij het kunstgrasveld geﬁetst, gehockeyd,
gevoetbald en nog veel meer.
“Heb je Davy Klaassen ooit zien tennissen?!”
gniﬀelt een meisje dat van een afstandje een
foto van hem probeert te maken. Dichterbij komen durft ze nog even niet. Het is Klaassens derde of vierde keer dat hij aanwezig is bij de G-dag.
“Die kinderen hebben zoveel plezier, het is heel
leuk om daarbij te zijn. Kijk naar hem,” en hij
knikt naar de jongen waar hij mee staat te tennissen, “die raakt hem echt lekker.”
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Wat hier staat, is uniek, zegt oud-speler John
Heitinga, ambassadeur van de Ajax Foundation. “Ik heb diep respect voor wat hier gebeurt.
Bewegen is belangrijk en er is voor iedereen wat.
En zoveel vreugde, dat is geweldig.”
Naast de tennisbaan wordt Justin Kluivert
moeiteloos met een geoefende judoworp op de
mat gelegd. Een meisje met een shirt vol handtekeningen giert het uit van het lachen.
“Schöne, Schöne,” schreeuwt iemand, ze
houdt een pen en papier vol krabbels omhoog.
“Johnny!” roept een ander, die uit een potje voetbal stapt om zich buiten adem vast te klampen
aan Heitinga. “Jij bent mijn held. Ga je mee voetballen?” “Natuurlijk,” zegt hij, “eigenlijk ben ik
afgekeurd, maar met jou ga ik even voetballen.”
De verlegenheid van Stefano is na twee uur
sporten verdwenen, hij glundert en wijst naar
zijn T-shirt. Hij kreeg een handtekening van
Klaassen en kan naar huis. Of wacht, misschien
wil de Ajacied nog een potje met hem tennissen?

Volgende week deel 4: Myron Gebbink. Wilt u meer informatie of doneren? www.friendshipsc.nl

