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AMSTERDAM SPORT

door Wesley Verboom

AMSTERDAM • „Als zes-jari-
ge droomde ik al van deelna-
me aan de Olympische Spe-
len. Het is ’crazy’ om te be-
seffen dat ik nu al heel dicht-
bij kwalificatie ben.” Aan
het woord is 200 meter spe-
cialist Onyema Adigida. De
Amsterdammer kan zich
binnenkort plaatsen voor de
Olympische Spelen in Ja-
pan. Kwalificatie zou een
prestatie van formaat zijn,
want Adigida is pas 21 jaar.

„Op 24 mei had ik de ope-
ning van het seizoen in Til-
burg. Op de eerste 100 meter
liep ik heel goed, maar in de
tweede helft liep ik op tegen
een muur van wind en no-
teerde ik een tijd van 21.07
seconden. Dat was een te-
genvaller, maar het hoort er-
bij. Tijdens de eerste race

van het seizoen ben ik nooit
op mijn best”, opent Adigi-
da. „Het belangrijkste is dat
je na een mindere race kunt
omschakelen.”

Dat laatste deed het
sprintkanon, wat heet! Nau-
welijks een halve week later
verbeterde hij zijn persoon-
lijk record. Na 200 meter
noteerde hij een eindtijd van
20.68 seconden. Een verde-
re aanscherping lonkt. 

HOOFD KOEL
„Die race was nog verre

van perfect. Daarom denk ik
dat 20,24 seconden haal-
baar is. Dat is de limiet die ik
moet halen voor deelname
aan de Olympische Spelen.”

Van belang is wel dat de ta-
lentvolle Amsterdammer
het hoofd koel houdt bij de
start. „Ik moet accepteren
dat ik niet iedereen in de

eerste tien meter achter mij
kan laten. Door mijn lengte
van 1 meter 94 ben ik niet de
snelste starter. Ik moet het
vooral hebben van de laatste
meters. Dan houd ik mijn
topsnelheid nog vast, waar
anderen afzwakken.”

Adigida heeft nog een aan-
tal kansen om een olym-
pisch-startbewijs in de
wacht te slepen. Onder
meer tijdens het NK-out-
door in juni. Hier hoopt hij
op net zo een mooie presta-
tie als begin dit jaar. In fe-
bruari werd Adigida voor de
derde keer Nederlands in-
doorkampioen op de 200
meter. „Het was een titel die
ik opnieuw moest winnen”,
glimlacht Adigida, die zorg-
vuldig zijn wedstrijden
kiest.

„Ik liep vorig jaar niet su-
perveel wedstrijden. Daar-

om had ik niet veel last van
corona, maar alles was an-
ders, waaronder de trainin-
gen. Gelukkig had mijn
coach voldoende alternatie-
ven, zodat we toch fit kon-
den blijven. Verder hadden
we natuurlijk het geluk dat
we als topsporter vrij snel

weer buitenshuis aan de
slag mochten.”

Als Adigida, die bijna da-
gelijks is te vinden in het
Olympisch Stadion, zich on-
verhoopt niet plaatst, wan-
hoopt hij niet. „Ik wil nog
minimaal door tot mijn 25e,
omdat je je pas vanaf die

leeftijd echt kan meten met
de wereldtop”, besluit het
sprintkanon dat in 2019 - op
het Topsportgala van Am-
sterdam - verkozen werd tot
Talent van het Jaar.

De Olympisch Zomerspe-
len vinden plaats van 23 juli
tot en met 8 augustus 2021.

’BROEKIE’ AAST OP TOKIO
Sprintkanon Onyema Adigida (21) gaat voor stunt

VOETBAL als MEDICIJN
SPLINTER DE MOOIJ JAAGT IN AMSTERDAM DROOM ACHTERNA: ARTS WORDEN

door Benny Ruff

AMSTERDAM • Splinter de
Mooij maakt een opmer-
kelijke stap in zijn nog
jonge voetbalcarrière. Hij
verruilt Eredivisieclub
Feyenoord voor Tweede
Divisionist AFC. Opmer-
kelijk, omdat hij bij de
topclub uit Rotterdam
kan blijven. Toch blijft
hij niet in Rotterdam,
omdat hij zijn droom wil
volgen: arts worden. Die
opleiding voor arts gaat
de negentienjarige voet-
baller volgen aan de Vrije
Universiteit van Amster-
dam.

„Ik heb ontzettend veel
zin om deze studie te doen.
Maar daarnaast ook veel zin
om voor AFC te voetballen”,
glimlacht De Mooij. „Hoe ik
bij AFC ben terechtgeko-
men? Toen het vaststond
dat ik medicijnen zou gaan
studeren aan de VU en ik er
in de buurt een club zocht
op hoog niveau, kwam ik in
contact met AFC. Het voel-
de direct goed, het klikt op
sportpark Goed Genoeg.”

Dat De Mooij arts wil wor-
den, weet hij al op zeer jon-
ge leeftijd. „Ik keek altijd als
kind naar tv-programma’s
waarbij mensen gewond
raakten en in een zieken-
huis te-
rechtkwa-
men. Het
boeide me
toen en nu
nog
steeds”,
laat hij we-
ten. „Vorig jaar aan het be-
gin van de coronatijd ben ik
op de spoedeisende hulp
van een ziekenhuis beland.
Ik werkte daar mee aan een
onderzoek. Daar zijn mijn
ogen voor het artsenvak
daadwerkelijk opengegaan.

In december van het vorig
jaar heb ik me voor de stu-
die Geneeskunde aan de VU
ingeschreven. Medio april,
nu anderhalve maand gele-
den, kreeg ik te horen dat ik

aangeno-
men was. Ja,
ik was heel
erg blij.”

Splinter
de Mooij
wordt be-
schouwd als

één van de grote talenten
van Feyenoord. Hij tekende
in 2018 een driejarig con-
tract bij de Rotterdamse
formatie. In die periode
deed hij het zo goed dat bui-
tenlandse clubs interesse
toonden. Het Duitse Hof-

fenheim en het Engelse
Crystal Palace wilden de
jonge aanvallende midden-
velder binnenhalen. De
Mooij bleef zijn club in de
Maasstad echter trouw. 

De Mooij: „Ik zat met Fey-
enoord Onder 19 in Kroatië
waar we een toernooi speel-
den. Op dat toernooi deed
ik het goed, we wonnen de
finale tegen Real Madrid en
ik scoorde de 1-0. Ik viel op
en zo ben ik op de radar ver-
schenen bij scouts van die
clubs. Het was serieus,
maar ik ben er uiteindelijk
niet op ingegaan.”

De voetbalroots van de
kersverse AFC’er liggen bij
het sjieke HVV uit Den
Haag, net als AFC een tradi-

tierijke vereniging. „AFC
heeft in dat opzicht veel
raakvlakken met HVV en
dat is voor mij eigenlijk wel
zo prettig. Dat voelt als
thuiskomen. Maar HVV
voetbalt wel wat lager, het
komt nu uit in de Tweede
Klasse. Mijn broertje Ole,
die achttien jaar is, voetbalt
er. Hij speelt in het eerste
elftal bij André Wetzel. Ik
vind hem een talent.”

Bij HVV werd De Mooij op
dertienjarige leeftijd door
Feyenoord ontdekt. „ Ver-
schillende BVO’s klopten bij
mij al eerder aan de deur.
Vanaf mijn achtste wilden
ze mij hebben maar mijn
ouders vonden het nog te
vroeg. ’Als je echt goed bent,

komen ze nog wel terug als
je twaalf bent’, zeiden ze.
Dat gebeurde inderdaad,
vijf jaar later kwam Fey-
enoord. Gaston Taument,
die jeugdtrainer bij Fey-
enoord is, wilde dat ik
kwam.”

JACK VAN GELDER
De overstap naar AFC is

voor de jonge Hagenaar be-
wust geweest. De Amster-
damse voetbalvereniging
lijkt qua cultuur op ’zijn’
HVV. De VU is bovendien
niet ver gelegen van het
AFC-complex. „Ik kan fiet-
send van het universiteits-
gebouw naar het AFC-ter-
rein, wel zo makkelijk. Ik ga
ook in de hoofdstad wonen.

Ik heb in Den Haag, Rotter-
dam gezeten en nu dus Am-
sterdam, de drie grootste
steden van Nederland. Dat
is toch wat”, lacht De Mooij.

Er wordt komend seizoen
veel verwacht van hem bij
AFC. Met trainer Ulrich
Landvreugd heeft hij al een
gesprek gevoerd. „De trai-
ner is ambitieus, die wil
voor het hoogst haalbare
gaan. Dat wil ik ook. Wat dat
betreft hebben we elkaar
gevonden. Maar ook met
andere bekende AFC’ers
heb ik inmiddels contact.
Zo leer ik de club kennen.
Jack van Gelder stuurde mij
een appje. Hij heette mij
welkom bij de club. Hoe
mooi is dat!”

’Het klikt op
sportpark
Goed Genoeg’

Splinter de
Mooij verruilt
De Kuip voor
sportpark
Goed Genoeg.
Naast het
spelen bij AFC
gaat de talent-
volle voetbal-
ler een studie
geneeskunde
volgen op
fietsafstand
aan de VU.
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Onyema
Adigida werkt
in het Olym-
pisch Stadion
aan zijn start.
„Door mijn
lengte ben ik
niet het
snelste weg.
Ik moet het
vooral hebben
van de laatste
meters.”
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