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Spelen tussen  
    de sterren
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Zijn voetbalwieg stond in Nederland, 
maar daar is hij voor de meesten een 
onbekende. In Qatar is Jawad Akeel  

Ahannach (38) een grootheid die met de 
grootste vedetten op het veld stond.

H et interview in hotel De Bilderberg in 
Oosterbeek is al enige tijd aan de gang 
als een van de leden van het personeel 

langsloopt en zich vervolgens omdraait. ‘Wat 
is dat nou? Spreek jij Nederlands? Hoe is dat 
nu mogelijk?’, klinkt het verbaasd. De selectie  
van het Qatarese topelftal Umm Salal is al 
een week in trainingskamp in de bosrijke 
omgeving, maar dat een van de Arabische 
spelers Nederlands spreekt, is een totale 
verrassing. ‘Klopt, ik ben hier gewoon op-
gegroeid’, klinkt het in plat Amsterdams. 
Jawad Akeel Ahannach glimlacht, het is hem 
vaker overkomen. ‘Wij komen hier al drie jaar 
op trainingskamp, maar voor iedereen ben ik 
gewoon een van de jongens van de selectie’, 
legt hij uit. ‘Ik denk dat ook de meesten in de 
ploeg niet eens weten dat ik oorspronkelijk 
uit Nederland kom.’ 
Gewoon een van de jongens van de selectie... 
Met die opmerking stelt hij zich te bescheiden  
op. Wie hem een dag met zijn ploeggenoten  

aan het werk ziet, stelt vast dat hij veel  
respect geniet. Spelers komen speciaal naar 
hem toe, vragen om raad en soms zelfs om 
toestemming. Jawad Akeel Ahannach is met 
zijn 38 jaar niet alleen de oudste speler van 
de selectie, maar hij is ook al zes jaar aan-

voerder van de ploeg. En hij speelt al veer-
tien jaar in Qatar. Met andere woorden: hij is 
een fenomeen, een grootheid voor iedereen 
in de Arabische voetbalwereld. Hij heeft in 
die periode gespeeld met voetbalsterren als 
Pep Guardiola en Gabriel Batistuta, was buur-
man van de gebroeders De Boer en was ook 
teamgenoot van in Nederland bekende spelers  

als Mounir El Hamdaoui, Mario Melchiot, 
Said Boutahar en Jamal Dibi. De in Harderwijk 
geboren Jawad Akeel mag dan een grote on- 
bekende zijn in Nederland, hij heeft een fan-
tastische voetbalcarrière.
‘Ik ben in Amsterdam-West opgegroeid. Met 
Nigel de Jong, Karim Touzani... Op straat was 
het elke dag feest. Voetballen tot je erbij neer-
viel. Dat was toen normaal. Als ik nu weleens 
terugkom, dan zie ik dat helemaal niet meer. 
Dat is niet goed. Straatvoetbal zou eigenlijk 
een verplicht vak moeten zijn, daar leer je het 
allemaal. Wat je daarna leert van een trainer 
is mooi meegenomen, maar op straat leg je de 
basis. Je techniek, je bewegingen, je inzicht, je 
zelfvertrouwen. De beste trainer ben je zelf. 
Daar ben ik van overtuigd. Ik zeg ook niets 
nieuws, volgens mij heeft Johan Cruijff dit 
ook aangegeven.’
‘In de jeugd speelde ik in Amsterdam voor 
DCG, KBV, dat later samenging met Blauw-
Wit. Op een bepaald moment werd ik ge- 

‘Ik denk dat de meesten in  
de ploeg niet eens weten dat  
ik uit Nederland kom’

Nederlander Jawad Ahannach leeft zijn voetbaldroom in Qatar
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selecteerd voor het Amsterdams jeugdelftal en 
was Andries Jonker mijn coach. Via hem kwam 
ik bij Ajax terecht. Daar mocht ik elke woens-
dag meetrainen, maar nadat ik een paar keer te 
laat was gekomen, ben ik weggestuurd. Tja, ik 
woonde in Amsterdam-West en moest in mijn 
eentje zorgen dat ik in Diemen kwam. Dat lukte 
me niet altijd. Arnold Mühren werkte toen bij 
Ajax en zag wel wat in me, hij tipte Volendam. 
Wim Kwakman heeft me er in 1991 toen bijge-
nomen bij Volendam. Van mijn twaalfde tot mijn 
achttiende jaar heb ik in de jeugd van Volendam 
gespeeld. ‘

Straatvoetballer
‘In het begin had ik het heel moeilijk bij 
Volendam. Ik was nog echt een straatvoet-
baller, maar bij Volendam moest ik plotseling 
de bal afgeven, of vasthouden voor de derde 
man. Ik dacht: Wat derde man... ik doe het zelf. 
Uiteindelijk kreeg ik een trainer/coach met wie 
ik kon lezen en schrijven. Jan Zwarthoed, dat 
was ook een kei van een zaalvoetballer. Die zei 
tegen me: “Luister gewoon naar je voeten, als het 
niet goed is, dan hoor je dat vanzelf van me”. Ik 
draaide toen een fantastisch seizoen.’

Een ruzie met Andries Jonker zorgde ervoor dat 
hij vertrok uit het vissersdorp. ‘In het seizoen 
1997/98 had Volendam heel veel spelers aan-
getrokken: Marco Boogers, Gentile... Volendam 
speelde Eredivisie, Dick de Boer was de trainer. 
Voor een jonge voetballer uit de eigen jeugd 
was het nauwelijks mogelijk door te breken. Ik 
kreeg mot, pakte mijn boeltje en vertrok naar 
Oostenrijk, Admira Wacker. Ik kon ook naar 
Telstar en AZ, maar bij Admira Wacker kon ik 
veel meer verdienen. Ik wist dat ik in Nederland 
in een tweede elftal zou komen tegen een mini- 
male vergoeding. Meer zat er op dat moment niet 
in. Als achttienjarige jongen ging ik in Oostenrijk 
iets van vierduizend gulden per maand ver- 
dienen. Ik kon voor het eerst echt leven van wat 
ik verdiende met voetbal. Ik had het nooit breed 
gehad. Ik kom uit een gezin van zeven kinderen, 
ik ben de oudste, dus het was ook belangrijk voor 
het gezin dat ik wat binnenbracht. Dat maakte 
de keuze vrij makkelijk. Ik heb ook geen spijt 
van die keuze. Als ik daar op terugkijk, is het 
belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling. In 
het buitenland werd ik gedwongen snel op eigen 
benen te staan.’

‘Ik heb twee jaar bij Admira gespeeld, daarna 
vertrok ik naar Engeland en stond een paar 
maanden bij Leyton Orient onder contract. Via 
een vriend kwam ik vervolgens op Madeira 
terecht bij União. Daarna ging ik terug naar 
Oostenrijk om te spelen voor SV Oberwart. 
Daar liep ik een Arabische man tegen het lijf 
die Red Bull ging importeren in Qatar. Ik ver-
taalde voor hem. Zijn oom was een sjeik en 
hij zei tegen me: “Misschien kan hij je wel ge-
bruiken”. Ik speelde een testwedstrijd en aan-
vankelijk hoorde ik niets. Jammer, dacht ik. Ik 
wist ergens ook wel dat ze daar vooral voor de 
grote namen gingen. Romário, Anthony Yeboah, 
Frank en Ronald de Boer, Gabriel Batistuta, 
Pep Guardiola, Jay-Jay Okocha, Fernando Hierro, 
Mario Basler... Die speelden daar al. Ik had  
weliswaar goed gespeeld in die testwedstrijd, 
maar dacht: Die zitten echt niet op mij te wachten. 
Een paar dagen later werd ik plotseling gevraagd 
terug te komen. Dat is veertien jaar geleden en 
ik ben niet meer vertrokken. ‘

Avontuurlijk
‘Als ik zo terugkijk, besef ik dat ik in die korte 
tijd nogal wat clubs heb versleten. Ik ben vrij 
avontuurlijk aangelegd. Misschien heb ik dat 
van mijn vader. Die heeft ook overal gewoond 
en gewerkt. Begin jaren zestig vertrok hij vanuit 
Marokko naar Spanje om een bestaan op te bou-
wen. Daarna belandde hij in Gibraltar, Engeland, 
Frankrijk, Nederland. Het maakte hem blijk-
baar ook weinig uit. Ik voel me ook snel ergens 
thuis. In mijn jeugd ben ik vrij veel verhuisd, 
ik vond dat nooit vervelend. Ik ben geboren in 
Harderwijk, maar heb in mijn jeugd gewoond in 
Lelystad, in Marokko en in Amsterdam. Ik heb 
niet veel nodig om het naar mijn zin te hebben. 

Ik heb ook jarenlang alleen geleefd, dat ging me 
altijd goed af.’ 
‘Toen ik veertien jaar geleden in Qatar belandde, 
was dat land voor velen nog vrij onbekend. Die 
bekende spelers hebben Qatar op de kaart gezet. 
Als zulke goede spelers daar terechtkomen, dan 
moet daar wel iets zijn, is de gedachte. Ik heb de 
hele ontwikkeling meegemaakt van het land.  
Als ik kijk hoe het eruitziet en ik vergelijk dat 
met veertien jaar geleden: andere landen doen 
daar dertig, veertig jaar over.’ 
‘Toen ik in 2002 kwam, speelde Umm Salal 
nog in de tweede divisie. Ik heb de hele opmars 
meegemaakt. Umm Salal moet je tegenwoordig 
inschatten als een goede middenmoter. Het is 
de doelstelling om ieder seizoen mee te doen 
in de strijd om de bovenste vier plaatsen, maar 
dat lukt alleen als alles samenvalt. We zijn twee 
keer derde geworden, ook twee keer vierde. De 
clubs die behoren tot de topvier van dit land zijn 
in handen van de koninklijke familie. Dan moet 
je denken aan de emir zelf, of zijn broers. Als je 
je daar tussen weet te nestelen met deze club, 
dan kun je dat echt zien als het winnen van een 
prijs. De voetbalbond geeft aan de hand van de 
eindstand een budget aan de clubs. Nummer 
één krijgt veertig miljoen, nummer twee dertig 
miljoen en zo gaat het verder. Daarnaast kan een 
club ook nog een sjeik hebben die er zelf geld 
in stopt. Maar het mooie is dat alles in principe 
wordt gefinancierd door de overheid. Het is dus 
allemaal goed geregeld.’

‘In 2004 zijn we er zelfs in geslaagd de halve 
finale van de Aziatische Champions League te 
halen. Toen was ik al geen voetbalbuitenlander 
meer. In 2007 ben ik uiteindelijk genaturali-
seerd. Ik zat toen vijf jaar in Qatar. We hadden 
ons voor de eerste keer in de geschiedenis van 
de club geplaatst voor de finale om de Emir Cup. 
Dat was een fantastisch moment.’

Raúl 
‘Ik voel me een bevoorrecht mens. Ik was Jawad 
van Volendam en opeens zat ik naast spelers 
in de kleedkamer die ik alleen maar kende 
van posters. Er waren echt momenten dat ik 
mezelf in mijn arm moest knijpen. Ik heb ook 
trainers meegemaakt als Zico, Marco Tardelli, 
Anthony Yeboah, Jay-Jay Okocha... Wie kan dat 
zeggen? In die lange carrière heb ik nooit zware 
blessures opgelopen. Ik leef ook echt voor mijn 
sport. Die dingen leer je als je met toppers traint 
en speelt. En dan heb ik het niet alleen over het 
spel, maar juist ook over het leven ernaast. Hoe 
verzorg je jezelf, wanneer pak je je rust, goed let-
ten op je eten. Je pikt het automatisch op. Laatst 
was Raúl hier uitgenodigd en dan kun je gewoon 
een uur met hem praten over voeding.’ 
‘Al die topspelers geven me hetzelfde advies: 
blijf zo lang mogelijk voetballen. Het is het 

mooiste dat er is, dus dat moet je proberen zo 
lang mogelijk vol te houden. Dat zijn dingen die 
ik in mijn achterhoofd houd. Ik ben 38 jaar, dus 
het is niet vreemd dat je denkt: Hoelang nog? 
Het antwoord is simpel: zo lang mijn lichaam 
het toelaat.’

‘Het voetballeven is hier anders. Vanwege het 
klimaat train je maar een keer per dag. Dan is 
de temperatuur altijd aangenaam. Je pleegt dus 
geen roofbouw op je lichaam, zoals je in Europa 
vaak ziet in de zware competities. Ik heb nog  
regelmatig contact met Zé Roberto (ex-speler van  
Real Madrid, Bayern München, Hamburger SV 
en het Braziliaans elftal, red.). Die is inmiddels 
42 jaar en speelt nog steeds de pannen van het 
dak bij Palmeiras in de hoogste Braziliaanse 
competitie. Hij zegt altijd: “Ik wou dat ik nog zo 
jong was als jij, jij kunt nog jaren vooruit”. Ach, ik 
zie wel. Ik beoordeel het gewoon jaar voor jaar. Ik 
denk dat ik uiteindelijk wel het trainersvak in ga. 
Ik heb al bijna vijfhonderd wedstrijden gespeeld 
bij deze club en er is me al meerdere keren aan-
geboden wat te blijven doen. Misschien is het 
leuk een keer als assistent-coach in te stappen 
en zo door te groeien.’
‘Ik ben zes jaar aanvoerder en ik had het eigen-
lijk al veel eerder kunnen zijn. Zoiets heeft te 

maken met de spelers die onder contract hebben  
gestaan bij Umm Salal. Als iemand als Gabri 
binnenkomt, een ervaren speler die onder con-
tract heeft gestaan bij Barcelona en Ajax, dan 
vind ik het niet meer dan logisch dat ik mijn aan-
voerdersband aan hem afsta. Of Sabri Lamouchi, 
die is uitgekomen voor Inter en Parma. De ver-
houdingen liggen anders hier. Als een ervaren 
speler op de bank zit en hij komt in de tweede 
helft in het veld, dan kan het hier best zo zijn 
dat hij meteen de aanvoerdersband om krijgt. 
Dat is in Nederland ondenkbaar, een reserve 
die de aanvoerdersband krijgt. Hier is het heel 
normaal. Een jonge speler die op dat moment de 
band heeft, zou het niet in zijn hoofd halen die 
dan om te houden. Dat respect hoor je te geven. 

Ik vind dat het wel wat heeft. Je ziet het ook in de 
wedstrijd. Als we onder druk staan, kan het best 
gebeuren dat jongere spelers naar je toe komen 
met de vraag: “Captain, gaat het? Moeten we je 
helpen?” Dat is heel goed gemeend en zoiets 
geeft je dan ook weer extra kracht.’

Nederlander
‘Het leven is hier goed. Ik ben inmiddels ge-
trouwd en we hebben twee kinderen. Mijn 
vrouw heb ik in het vliegtuig ontmoet op een 
van de vluchten naar Frankfurt. Ze was stewar-
dess bij Gulf Air. Een jaar later kwam ik haar 
toevallig tegen, we hielden contact en uitein-
delijk ben ik met haar getrouwd. We wonen op 
een compound, voor jonge kinderen is dat ideaal. 
Hoog aangeschreven internationale scholen, 
een heel beschermde omgeving. Toch voel ik 
me nog steeds een Nederlander. Thuis heb ik 
een speciale box waarmee ik alle Nederlandse 
kanalen kan ontvangen. NPO, RTL, maar ook 
alle voetbalkanalen van FOX. Ik volg alles nog op 
de voet. Op zondagavond Studio Voetbal kijken, 
op maandagavond Voetbal Inside, dat hoort ge-
woon bij mijn dagelijks leven. Mijn familie komt  
regelmatig over uit Nederland, vrienden ook.’
‘Daarom weet ik ook dat Qatar niet mijn eind-
station is. De ouders van mijn vrouw wonen 
in Nederland, net als mijn ouders. Ik woon en 
werk hier, maar uiteindelijk zullen we terug- 
keren. Dan kunnen mijn kinderen in Nederland 
studeren, dan kunnen ze oma en opa weer regel-
matig zien. Mijn vrouw en ik hebben daar lang 
over nagedacht. Ik denk dat de kans om te slagen 
voor mijn kinderen beter is als ze in Nederland 
studeren. Ik ben er ook wel klaar voor, ik zit nu 
al bijna twintig jaar in het buitenland.’

Hij speelde met Pep Guardiola 
en Gabriel Batistuta, was 
buurman van de gebroeders  
De Boer en ploeggenoot  
van Mounir El Hamdaoui en 
Mario Melchiot

‘Ik voel me nog steeds een 
Nederlander. Thuis in Qatar 
heb ik een speciale box 
waarmee ik alle Nederlandse 
kanalen kan ontvangen’

‘Al die topspelers geven me 
hetzelfde advies: blijf zo lang 
mogelijk voetballen’

Namens Umm Salal in een verbeten gevecht met Qusai Muneer van Qatar SC tijdens de strijd om de Emir Cup in 2010.  FOTO: VI IMAGES

Jawad Akeel 
Ahannach tegen 
Al Wakrah in 
duel met Adil 
Ramzi (onder 
meer ex-PSV)  
in een van zijn 
bijna vijfhonderd 
wedstrijden voor 
Umm Salal.  
FOTO: VI IMAGES


