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Singapore lachen

ze

zich bijkans een

breuk om

al

die

achterlijke

terlijkeNederlanders

diedenken dat Fandi
Ahmad als een halve
wilde in de jungle
werd grootgebracht
Gekleed in een lendedoek
doek slingerend van

liaan naar liaan slangen
gen en krokodillen

drommels goed

geschoten

ten kon je de krokodillen

schoten

publiek

behendig en onvervaard
vaard tegemoet tredend
dend het beeld dat

maar al te
graag zou vergapen

dillen horen
verklaarde De Vries
zonder blikken of blozen

bliek zich

aan een exotisch produkt
dukt dat vanuit de negorij
gorij zomaar de Grote

FC Groningen-voorzitter
zitter Renze de Vries

widens
opriep
als-ie is

dat het

wetens
Handelaar
en

had De Vries

Wereld binnenstapte
,,De slangen kropen
om ons been en bui-

zen na zijn succesvolle
le tocht naar de kampong
pong van Upper Jalan
Eunos op het eiland

Singapore waar hij
buiten
Fandi contracteerde

I

I

I

n Groningenver weg van de
Zuidoost-Aziatischemetropool
pool ging dat soort verhalen
len erin als koek
In Singapore ver weg van de
voetbalkennersin Nederland ver-

KondigdeDe Vries met hetzelfde
gemak ,,WanneerFandi van Nederlandse
derlandsekomaf was geweest
speeldehijongetwijfeldin het
derlandselftal
". De Vries weet
watde mensen graag willenhoren
ren en in Singaporehingen ze ook
aan zijn lippen Immer die zalvende

Nederlandselftal

glimlachop het gelaat bij de
succesvollemaar vanwege zijn
boersevoorkomen altijd eenvoudig
dig en beminnelijkoverkomende
zakenman lemand die zijn eigen
beperkingenkent maar ook gede

,

bruikten

wie wordt

er

boos op

hem
Fandi in ieder geval niet ,,Als je
voorde slangen en krokodillen
meegaat kun je beter thuisblijven
ven
merkt hij lachend op wanneer
neer hij hoort van het voornemen
om met hem naar zijn vaderland
tereizen,,De Vries is s avonds
laatbij ons op de kampong geweest
weest en dan ziet alleser heel
andersuit zegt hij later in de
kamponghutde voorzittervan FC
Groningen min of meer
verontschuldigend
De kampong waar Fandi Ahmad
opgroeideblijktin een bosrijke
omgevingtestaanenige kilometers
ters buitende stad Singapore

Een jungle Nee het lijkter in de
verste verte niet op Alleen op de
laatstepaar honderdmeter naar
de enigszins afgelegenwoning
waar hij bij zijn grootouders
werd
grootgebracht
ligter een rulle
De
rest
van
de
route
zandweg
vanuit het stadscentrum
van het
eiland dat ongeveerzesmaal zo
groot is als Terschelling en 2
miljoen inwonersherbergt is een

goed begaanbareasfaltweg
De houten hut van zijn grootouders
ders zou net zo goed een wat fors
uitgevallenzomerhuisin de Veluwse
luwse of Drentse bossen kunnen
zijn Buiten staat Fandi’s BMW
die in Singaporetoch gauw een
zestigtottot

gulden
zeventigduizend
Binnenis het proper en
maar
vooral
eenvoudig
gezellig
In de kleine woonkamer staan tv
en video De aanwezigefamilie
en vrienden kijkengeboeidnaar
opnames van Toppop en Nederlands
lands voetbal Boy George de
zangervan Culture Club en de
verrichtingenvan Fandi Ahmad

den kost

staan vlak achter elkaar op de

deo-band Twee dagen eerder

video-band

zaten

ten ze enkele meters van elkaar in
het vliegtuig al was er een groot
verschiltussen beiden Fandi
en
kreeg er een VIP-behandeling
de popster niet Een stewardess
ontdekte
viel zelfsbijnaflauw toen ze
dekte dat ze Fandi mocht bedie.?

In Singapore maar ook in landen
als Maleisie Indonesie Australie
Thailand en ga zo maar door is
Fandi geen gewone ster meer
een heuse superster De verering
van de gebroedersKoeman en
jongensals Vanenburg Van
Basten en Olsen hier is eigenlijk
maar wat regionaal gedoe als net
vergelekenwordt met hetgeen
Fandi Ahmad in Azie teweeg
brengt In al die landen wordt met
grote bewonderingover hem geschreven
schrevenen vooral zijn doelpunt
in de UEFA-Cupwedstrijd
tegen
Inter Milaan heeft in Azie grote
indruk gemaakt En mocht iemand
mand twijfelenaan het beschavingsniveau
in Singapore dan is
vingsniveau
het wellichtverhelderend
om te
benadrukkendat Groningenin
met
die
wereldstad
vergelijking
een wat dorpseindruk maakt
Het is dat in Europa het voetbal
op een hoger niveau staat anders
was Fandi nooit of te nimmer naar

Groningengekomen

In

Zuidoost-Azie

oost-Azie kan hij zelfsoneindig
veel meer geld verdienen want
zijn naambekendheid en populariteit
teit beslaat enkele honderdenmiljoenen
joenen mensen Voortdurend
duiktzijn naam in de kranten op
en in de gekste varianten want
zijn naam leentzich in de Engelse
taal voorfraaie bedenkselsHandy
Fandimonium

dy Fandi (handige Fandi
bedieIn
monium Fandi-tastic Fandi-Fever
ver (Fandi-koorts Fandi Forever
(foto’svan
en de Fandi-Factor
een leeg stadion als het Singaporese
rese elftal zonder Fandi speelt en
een vol stadion wanneer Singapore

Fandi wel in de gelederenheeft
staan erbij afgedrukt
Voor iemand met een dergelijke
populariteit
woont Fandi in Singapore
pore uiterstbescheidenAan zijn
verdiensten kan het niet liggen
want een persoonlijke
dingsponsor
stopt hem regelmatig
tienduizenden
dollarstoe terwijl
behoorlijke
hij bij FC Groningenook een
hoorlijkeduit zou verdienen Volgens
gens een kennis van Fandi beurt
gulden
meer dan 1 00
hij jaarlijks
den schoon bij FC Groningen
maar De Vries zegt resoluut ,,Fabeltjes
beltjes Waar moeten we dat geld
vandaan halen
re

kledingsponsor

Onbetoalboar

Fandi bij terugkeerin
naasthem zijn moeder

Singapore Voetbalfansomringen hem

Links

Hoe het ook zij Fandi zou zijn
grootouders
graag een andere
woonruimteaanbieden ,,Hetis

echteronbetaalbaarvertelthij
,,Voor een kleinhuisje betaal je
gauw een half miljoen
gapore-dollars (ongeveer
375
gulden Het is de grond
die allesduur maakt Er wonen
veel mensen in een betrekkelijk
kleingebied en dus is de grond
schaars Daarom wil de regering
van Singaporeook zoveel mogelijk
lijkflatgebouwen
neerzetten Deze
ze kampong gaat bijvoorbeeldin
1 985 tegen de vlakte en dan komen
men er flats en wolkenkrabbers
te
staan
De grond waarop de kampongwoning
pongwoningstaat is eigendom
van Fandi’s familie maar wie
mocht denken dat ze daar dan
straks een behoorlijkegeldsom
voor incasseren heeft het mis In
Singaporewordt die grond gewoon
woon onteigend en de schadevergoeding
goedingbedraagt ongeveer
gulden
15
De ontvangst ten huize van Fandi’s
di’s grootouders
is bijzonder hartelijk
telijk Door Jaap Reindersvertrouwensman Fandi
trouwensman van Fandi en regelmatig
hier al

Singapore-dollars

matig in Singaporevertoevend
we van tevoren geattendeerd
op enige islamitischegewoontes
om geen al te grote flaterste
slaan
Dat betekent dat de schoenen bij
de voordeuruitgaan en dat alles
met de rechterhand
moet worden
zijn

gegeten
Hoewel Fandi en

familie
streng naar de leer van de Koran
leven zijn de ouders van Fandi
gescheiden Samen met een
broertjeen een ouderezuster
werd hij vervolgens
opgevoed bij
grootvader
Haji Wartam en grootmoeder
moeder Maimoon De familieis
daardoorverdeeld in twee kampen
pen maar naar beide zijden
luistert Fandi Twee ooms regelen
voor hem de zaken
Abu Sujak
van moeders kant en IsmailWartam
tam van vaders kant Ofschoon
Fandi 21 jaar is en zelf zijn zaken
zou kunnen regelen via een professionele
fessionele manager blijfthij zijn
familieledendoor dik en dun
trouw Dat is dan ook een van die
punten waarom hij zo gewaardeerd
deerd wordt in Singapore
zijn

Rfgod
Fandi is een exponentvan de
door de Chinezen(met 76 procent
in Singaporeveruitde meerderheid
heid overvleugelde
Maleisische
(15 procent en
bevolkingsgroep
ontleendeaan dat gegeven aanvankelijk
vankelijkzijn populariteitwant hij
was een van de weinige Maleisiers
siersdie klom op de maatschappelijke
pelijkeladder Inmiddels wordt hij
ook door de Chinezenverafgood

Waarom

Vanwege

zijn toewijding

samen met

zijn

oma Maimoon

zijn daarvoorben ik vooraf
gewaarschuwd aldus Fandi
,,De manier waarop in Europade
mensen worden benaderdis
derdaadheel anders dan bij ons
Een waardeoordeel
overde Europese
pese omgangsvormen komt niet
over zijn lippen maar dat hij moeite

zou

inderdaad

heeft met voor Aziatische
begrippenonbeschaamde vragen
over anderepersonenstaat als
een paal boven water
,,Als Fandi beweert dat hij het in
Groningenerg naar zijn zin heeft
is dat een geweldig compliment
meent Guus van Bladel Aziekenner
kenner en Telegraaf-correspondent

te

dent in Singapore Hij bemiddelde
onder meer bij de overgangvan
Fandi naar Nederland ,,Kijk als
Fandi afgeknapt was op Groningen
gen zou hij zijn mond houden zo
beweertVan Bladel ,,en heus
geen leugentjes om bestwilverzinnen
zinnen Zo is de mentaliteithier nu
eenmaal De mensen vinden dat
ze er zijn om andereneen plezier
te doen Het geeft in nun ogen
geen pas om mensen te kwetsen
En als ze door de waarheidte verkondigen
kondigengevoelensvan anderen
zouden kwetsen dan houden ze
doodeenvoudighun mond

moeilijketijd
Wie de waanzinnigepopulariteit
van Fandi in de Zuidoosthoek
van
Azie aan den lijve heeft kunnen
ondervindenweet dat hij in Nederland
derland een bijzonder moeilijke
tijd moet hebben doorgemaakt
Vooral toen hij er niet vlot in
slaagde een basisplaats bij FC
Groningente veroverenmoet hij
met weemoed aan zijn verblijf in
Indonesie hebben gedacht Daar
waar hij bij Niac Mitra uit Surabaya
baya speelde hadden de fans
huilend afscheid van hem genomen
men en hier in Groningen werd
wat sceptisch en meewarig
gesprokenals het fenomeen Fandi

en zijn
ding zijn bescheidenheid
oprechtheid ,,Een Singaporeesis
al bescheidenmaar voor onze
begrippenis hij zelfserg bescheiden
den
hoor je Singaporezenregelmatig
matig beweren ,,En hij ziet er
goed uit aldus de vrouwtjes
Zijn geringe spraakzaamheid
in
Nederlandheeft echter weinig te
maken met die bescheidenheid
di ter sprake kwam ,,lk ben nu
want in Singaporepraat hij honderduit
gelukkiger dan in het begin zegt
derduit Een paar dagen Azie maken
hijveelbetekenend
ken al gauw duidelijkdat zijn
Zoals gemeld kwam Fandi Ahmad
zwijgen eerder een
voortdurende
mad vlak na de islamitische
onbehouwen
gevolg is van de nogal
vastenmaand Ramadan min of
wen Europeseomvangsvormen

Fandi’saanKomst in Singapore Rechts voorzitterRenze de Vries van FC
verdrlngenzich de fans
van Fandi Op de achtergrond

Groningenen Fazali een broertje

In Azie geeft het bijvoorbeeld
geen pas om anderengezichtsverlies
verlieste laten lijden Een
gastheerloopter daarom vaak
gebeente
wat sjofeltjes
bij want wee je
beente als hij beter gekleed gaat
dan zijn gasten Daarom zal Fandi
ook nooit toegeven dat hij het
vervelend vindtdat Renze de
Vries hem als een jungle-knaap
heeft afgeschilderd Hij houdt gewoon
woon zijn mond als op dit punt
naar zijn mening wordt gevraagd
Niettemin heeft hij het in Groningen
gen erg naar zijn zin ,,Datde
mentaliteitbijjullie heel anders

zeggen dat je

er helemaalvanaf
bent want je moet die dagen wel
weer inhalen Je zorgt dan echter
vooreen betere spreiding

dat hij nog anoniem door het leven
ven stapte Tegenwoordigkan hij
geen stap buiten de kampong zetten
ten of van alle kanten vliegen de
fans op hem af . Steedsmaar
weer staat hij iedereen keurig en
vriendelijk
te woord ,,Zo gek als
’t momenteel gaat heb ik het nog
nooit meegemaakt
aldus Fandi
die een dag eerder met Singapore
van China won dank zij een doelpunt
punt van zijn voet Liefst55
mensen zaten op de tribune
voornamelijk door zijn aanwezigheid

Knokken
Zo’n

Ramadan (tussen zonsopgang

gang en zonsondergangmogen
de belijdersgeen voedsel tot zich
nemen moet een hele beproeving
ving zijn ,,Hetis onvoorstelbaar
zwaar bevestigtFandi ,,maar je
leert daardoorwel om te knokken
Als mens word je er sterkervan
Fandi werd grootgebracht
op de
kampong van Upper Jalan Eunos
een bosrijkeomgeving op zo’n
tien kilometer van het wereldse
stadscentrum
van Singapore
waar enorme flatgebouwen
elkaar
verdringen en auto’s over vierbaanswegen
baanswegen razen Zijn vader
Ahmad Wartam ooit keeper van
het nationale elftal voetbalde veel
met hem en zijn jongere broertje
Fazali die eveneens getalenteerd
schijntte zijn maar nog niet ouder
dan 1 3 is Fandi deed echter ook
vaak mee aan een spelletje
pak-tackraween soort tennisvoetbal
voetbal voor twee partijenvan
drie personen
,,Datwordt echter niet
met een leren of rubber bal
gespeeld maar met een kleinballetje
letje van rotan
legt Fandi uit
,,Datding is keihard en als je het
verkeerd op je lichaam krijgt laat
het soms behoorlijkesnijwonden
achter Aan dat spel heb ik eigenlijk
lijkook mijn schouderblessure
te
danken want je probeert de ballen
len zo hoog mogelijk te trappen
waardoorje vaak op je schouders
yalt Bij de zogenaamde sepaktackrawtrap
helemaal
tackrawtrap hang je zelfs
maal omgekeerd in de luchten
kun je bekijken of je de bal naar
links of rechts moet spelen
Dat spelletjespeeldehij in de tijd
’’

.?

heid zat de tribune zo vol want
eerdere wedstrijden van Singapore
re trokken slechts 5000 mensen
Na afloop moest hij via een achteruitgang
teruitganghet stadion verlaten
want voor de poorten stondennog
duizendenfans op hem te wachten
wel leuk al
ten ,,Hetis natuurlijk
die interesse maar je hebt daardoor
door haast nergensmeer tijd
voor merkt Fandi op
In die merkwaardigestad Singapore
pore waar torenhogeflatgebouwen
wen en hutten van golfplaatnaast
elkaar staan waar het weggooien
van een papiertjeop straatfiks
beboet wordt waar men denkt
aan het verbieden van kauwgum
omdat het zelfsuit de vuilnisbakken
ken moeilijkte verwijderen is
daar is de bevolking veel gevoeliger
ger voor sporthelden dan in Nederland
derland en daar neemt de verafgoding
buitenproportionele
goding nogal gauw
tionelevormen aan maar een
ding is zeker Fandi is niet alleen
in dat miniatuurstaatjeeen superheld
worden
held In heel Zuidoost-Azie
den zijn verrichtingenbij FC Groningen
ningen met meer dan gemiddelde
interesse gevolgd
Zal hij een dergelijkepopulariteit
in Europaooit bereiken

sepak-tackraw

Bouke nielien

meer uitgemergeld
in Nederland
aan De blessureproblemen
die
hij vervolgens
kreeg waren dan
ook grotendeels het gevolg van
die Ramadan Dat doet al weer
het ergste voor volgend jaar vrezen
zen maar het blijktdat er mogelijkheden
lijkhedenzijn voor hem om de
vastenmaand te omzeilen ,,Toen
gelopen
ik
vorig jaar bij Ajax stage heb
lopen heb ik ook niet gevast
verteltFandi ,,Als je vanwege het
vasten te slap wordt en je werk
niet mec op een behoorlijkewijze
kunt doen dan mag je de Ramadan
dan overslaan Dat wil echter met

kamponghut van de familie Fandi
’gemakken’voorzien

De

is

van

alle

Westerseen moderne

