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| VASTE ROUTE | AKWAsI FrImpONG |

WIE AKWASI FRIMPONG (Kumasi, 
Ghana, 1986)  
Is een Ghanees-Nederlandse 
SPORTER
Nam deel aan de OLYMPISCHE 
WINTERSPELEN van 2018 
in Pyeongchang op het onderdeel 
skeleton
Oprichter van de GHANESE BOBSLEE- 
EN SKELETONBOND
Wil de EERSTE AFRIKAAN zijn die een 
medaille pakt op de Winterspelen
DE THEORIE VAN HET KONIJN is de 
titel van de documentaire uit 2010 
over zijn leven (regie: Rinske Bosche 
en Nicole Batteké)
In 2012 maakte beeldhouwer Saskia 
de Rooy zijn portret in het kader van 
het project POREM VAN MOKUM
OPVALLEND Hij won de Gold Digger 
Award in februari 2014 als beste 
stofzuigerverkoper in de VS 

mee naar huis. “mijn oma motiveerde me om 
keihard te werken. Dat zit ook wel in onze cultuur. 
Het is belangrijk een goede opleiding te volgen. 
‘succes zit al in je’, zei ze toen ik vertrok. ‘Het is 
een kwestie van geloof in jezelf. Hard werken en 
nooit opgeven.’ Ik wilde overal de beste in zijn.” 
Uiteindelijk duurde het dertien jaar, voordat hij een 
Nederlands paspoort kreeg en er echt bij hoorde.  
Akwasi drukt op de bel van Hoogoord 3b, het 
advocatenkantoor Jangali. De naam Frimpong leidt 
tot herkenning, gelach en handen schudden. De 
advocaat die als een tijger voor de legale status 
van de twee broers heeft gevochten, is er vandaag 
niet. “mijn moeder en mijn zusje priscilla, die hier 
geboren is, hadden de Nederlandse status. Wij 
niet. Zoals veel Ghanezen heb ik de achternaam 
van een ander familielid. Dan is het moeilijk te 
bewijzen dat je moeder je echte moeder is.”
 
Kikkenstein
Verderop in de straat ligt vuilnis op de stoep, wat 
plastic zakken, takken, een kapot schilderij. een her-
innering aan de oude bijlmer, die dit jaar haar vijftig-
jarige bestaan viert? Hij is niet onder de indruk. toen 
hij hier woonde, lagen er wasmachines op straat. 
Dit hoopje is de gemeentereinigingsdienst gewoon 

Trots droeg de Ghanese Nederlander 
Akwasi Frimpong (32) de vlag van 
zijn geboorteland door het stadion 
van Pyeongchang. Hij was de 
eerste atleet in de geschiedenis van 
Ghana die zich kwalificeerde met 
skeleton, de oudste sleesport op de 
Winterspelen. Samen met hem gaan 
we 23 jaar terug in de tijd, naar de 
plek waar zijn Olympische droom 
groeide.

Op 2 januari 1995, een koude winterdag, kwamen 
de achtjarige Akwasi en zijn oudere broer Kofi aan 
op vliegveld Düsseldorf. Hij wilde eigenlijk niet weg 
uit het Ghanese Kumasi, waar hij opgroeide bij zijn 
oma. “Ze moest echt een emmer met water over me 
heen gooien en me kalmeren. mijn oma was mijn 
moeder geworden en mijn moeder, die al vijf jaar in 
de bijlmer woonde, een beetje een vreemde.”  
Die eerste nacht in de flat Kikkenstein werd Akwasi 
om drie uur wakker, vertelt hij op weg van station 
bijlmer-Arena naar het winkelcentrum. Hij wilde 
Nederlands leren. Hij wilde erbij horen. Al snel 
ging hij elke zaterdag naar de bibliotheek in de 
Amsterdamse poort en nam hij tien nieuwe boeken 

�Achter de ijscoman op het 
Bijlmerplein is de bibliotheek, 
waar Akwasi zijn wekelijkse 
tien boeken haalde.

Akwasi 
studeerde ‘Sport 
en business’ aan 
het Johan Cruyff 
College, destijds 
gevestigd aan 
de Fraijlemaborg 
in de Bijlmer, 
onderdeel 
van het ROC 
Amsterdam. Hij 
was een held, 
zei Cruijff, met 
name gezien 
de bijzondere 
omstandigheden 
waarin hij 
presteerde.
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 ATLETIEKBAAN KRAAIENNEST 

Kansarme kinderen op 

te leiden in sport: dat 

stond jongerenwerker 

Carli ter Haar in de 

Bijlmermeer voor ogen 

toen hij in 1995 een 

atletiekbaan tekende, 

wat tennisbanen en een 

half pipe voor skaters. 

Hij gooide zijn tekening 

in de ideeënbus van 

stadsdeel Zuidoost 

– en wachtte af. En 

warempel. Met geld uit 

het ontwikkelingsfonds 

van de Europese Unie 

kwam er een openbare 

sportaccommodatie, 

met onder meer 

de atletiekbaan 

Kraaiennest, waar 

oud-sprintkampioen 

Sammy Monsels talenten 

als Akwasi Frimpong 

de weg wees naar een 

atletiekloopbaan (en 

verder).
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vergeten op te halen. “tijdens de Olympische spelen 
noemde de pers me ‘bijlmerboy’. De jongen die uit 
een achtergesteld gebied kwam en het tóch heeft 
gered. Ik weet dat de bijlmer een slechte naam had, 
maar toen ik hier woonde, was het anders. Ik voelde 
me thuis tussen al die verschillende culturen. Wel 
hadden veel mensen hier een zwaar leven. Ze vonden 
het moeilijk om aan de bak te komen. mijn moeder 
deed schoonmaakwerk bij de bloemenveiling in 
Aalsmeer en had nog twee andere banen.” 
er is nu minder hoogbouw en minder rommel en het 
is veel rustiger, op een enkel jogger na, maar dat 
komt misschien ook door de aanhoudende regenbui. 
Over het Gulden Kruispad steken we dwars door het 
Nelson mandelapark naar de flat Kikkenstein, waar 
Akwasi opgroeide. een van de weinige oorspron-
kelijke honingraatflats die de sloopkogel overleefd 
hebben en grondig zijn gerenoveerd. “Kijk, daar in 
de verte is het monument van de bijlmerramp. een 
jaar voordat ik naar Nederland kwam. en die plas, 
daar zag ik blanke mensen schaatsen. Ik had geen 
schaatsen. Dus glee ik met mijn sneakers over het 
ijs. een oudere Ghanese vrouw trok me aan mijn 
oren en zei: ‘Wij Ghanezen doen dat niet.’ Dat was 
mijn kennismaking met wintersport. Ik dacht: nooit 
meer. In de Ghanese cultuur moet je luisteren naar 
ouderen.”
Kikkenstein is een gigantisch zigzag bouwwerk dat 
we nauwelijks kunnen overzien. “bijna alle Ghanezen 
van Zuidoost woonden hier”, weet Akwasi nog. 
“Wijzelf op zeshoog. Het was toen veel luidruchtiger. 

er was altijd wel iemand die muziek aan had staan. 
buiten werd gevoetbald. met mooi weer spraken 
mensen op balkons met elkaar.” Hij was altijd bezig 
met huiswerk of voetballen. “Ik had geen tijd om 
buiten op straat te hangen. roken en drinken was 
niet mijn stijl. Voor mij was sporten stoer.” 

Golden Sprint
en dat bleef niet onopgemerkt. Op een sportdag van 
het Augustinus College (nu bindelmeer College) werd 
hij door de surinaamse oud-sprintkampioen sammy 

monsels als een hardlooptalent gescout. twee jaar 
later was Akwasi nationaal jeugdkampioen en kreeg 
hij de bijnaam Golden sprint. Zeventien was hij. maar 
zijn illegale status was een blok aan zijn been. “Ik kon 
niet voor Nederland uitkomen. Ik was teamcaptain, 
maar mocht niet mee naar trainingskampen over de 
grens. In 2007 kreeg ik van Johan Cruijff de jaarprijs 
voor mijn goede prestaties als sporter en student aan 
zijn sportcollege. maar ja, de uitreiking was in barce-
lona. toen kwam hij speciaal voor mij naar Nederland, 
zodat ik de prijs in ontvangst kon nemen.” 
Op loopafstand van Kikkenstein ligt de atletiekbaan 
Kraaiennest onder de metro. De belangrijkste plek 
voor Akwasi in de bijlmer. Hier groeide zijn Olympi-
sche droom en trainde hij zes dagen per week. “Van 
mijn vijftiende tot mijn tweeëntwintigste is dit mijn 
hele leven geweest. mijn houvast. Op deze baan heb 
ik leren omgaan met winnen en verliezen en kon ik 
mijn tranen en frustraties kwijt. Wie een paspoort 
heeft, kan zich niet voorstellen hoe het is om illegaal 
te zijn. Het is een taboe. Op school zei ik dat mijn 
moeder mijn paspoort had verloren. Ik was bang dat 
mensen me zouden uitlachen of aangeven bij de po-
litie. Altijd die angst. een illegaal leeft in de schaduw. 
Door te sporten was ik iets minder een nummertje. Ik 
wil er niet over zeuren. maar nu we hier staan, voel ik 
hoe het was.” 
Hij accepteerde in 2007 een beurs om in Amerika te 
gaan studeren en trainen aan de Utah Valley Univer-
sity. een jaar later vertrok hij – met eindelijk zijn Ne-
derlandse paspoort op zak. Inmiddels heeft hij er drie 

(ook het Amerikaanse en Ghanese) en is hij gepro-
moveerd van Very Illegal person naar Very Important 
person. Die uitspraak is van michael Davidson, zijn 
fysiotherapeut tijdens de spelen. 
Dat deze winter zijn Olympische droom uitkwam, is 
nog steeds niet helemaal tot Akwasi doorgedrongen. 
“Hoofd naar voren en in topsnelheid naar beneden. 
Het is écht gelukt. Holy shit. Voor mij zijn de Olympi-
sche spelen het allermooiste evenement ter wereld. 
Nooit opgeven! rust? Uitrusten doe ik wel als ik dood 
ben. peking 2022 here we come.” ●
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 Advocatenkantoor Jangali

Atletiekbaanthuis
schaatsplas

‘Die plas, daar zag ik blanke mensen schaatsen’


