
A7AMSTERDAM
DE TELEGRAAF

DONDERDAG 6 JANUARI 2022

AMSTERDAM SPORT

door René van Batenburg

AMSTERDAM • De broers
Calvin en Donny Pohlman
zitten er doorheen. Na de
zoveelste complete lock-
down-maatregelen van het
kabinet blijft er niet veel
meer dan louter woede en
wanhoop over bij de beide
ijshockey-cracks van de
Amsterdam Tigers. In het
seizoen 2019/ 2020 werd het
resterende deel van de fina-
le van de play-offs door het
opspelende coronavirus al
afgeblazen. In de tweede
wedstrijd van de ’best-of-
three serie’ hadden de Am-
sterdamse ijshockeyers de
beste papieren om hun te-
genstander Eindhoven
thuis in Jaap Edenhal ver-
volgens de genade klap toe
te brengen. Daarna gooide
het virus in de twee opeen-
volgende seizoenen voor de
aan de weg timmerende
Amsterdamse Eredivisio-
nist, nog eens roet in het
eten. De captain van de Am-
sterdammers Calvin Pohl-
man (30) grijnst er maar
eens bij. „Mijn broer Donny
en ik en natuurlijk ook het
hele team hebben niet zo’n
leuke tijd achter de rug. En
dat is zeker een understate-
ment. Anderhalf jaar gele-

den stonden we nog op het
punt om de landstitel te grij-
pen en in het seizoen daar-
na konden we alleen nog
maar een paar oefenwed-
strijden spelen. Omdat de
competitie door alle corona-
maatregelen nu weer is af-
gebroken spelen we al een
paar maanden helemaal

geen wedstrijden meer en
kunnen we bovendien ook
niet trainen. We stonden in
onze poule na drie wedstrij-
den ongeslagen bovenaan
samen met Eindhoven. Het
is allemaal wel erg zuur. Het
Nederlandse ijshockey is
door de covid-epidemie
lamgeslagen. 

WEDSTRIJDRITME
Donny (23) die op zijn zes-

tiende instroomde in de
Eerste Divisie bij de toen
nog geheten ’Amstel Tijgers’
knikt bedachtzaam bij de
woorden van zijn broer. „Dit
seizoen is nog kort en ein-
digt al eind maart. Als we
nog wedstrijden willen spe-

len moeten we zeker weer
kunnen trainen. Je kunt
niet zo maar even het ijs op-
stappen. We zijn nu hele-
maal uit ons wedstrijdrit-
me”, zegt de jongste van de
twee ijshockey-broers, die
er zo’n zin in hadden om het
demasqué van twee seizoe-
nen geleden toen de Tigers
op de drempel van het
landskampioenschap ston-
den, achter zich te laten met
een nieuwe gooi naar de ti-
tel. „Maar de regering heeft
het Neder-
landse ijs-
hockey
lamgelegd
omdat we ’s
avonds niet
kunnen
trainen. Overdag moeten de
meesten van ons werken”,
zegt Calvin, die vanaf zijn
zestiende jaar onafgebro-
ken in de Nederlandse Ere-
divisie heeft gespeeld en in
2007 onder ’Mister IJshoc-
key’ Ron Berteling zijn de-
buut maakte bij de toenma-
lige Amstel Tijgers. „Het is

heel frustrerend als je geen
wedstrijden kunt spelen”,
vindt ook Donny. „Om de
drive terug te kunnen krij-
gen moet je heel hard wer-
ken en niet alleen fysiek. Ik
doe nu zelf krachttrainin-
gen om mijn spieren op ni-
veau te houden thuis bij
mijn ouders in Almere. Na-
tuurlijk blijven we - net als
iedereen - hoop houden en
kijken halsreikend uit naar
eventuele versoepelingen
van het kabinet die het trai-
nen en de wedstrijden weer
mogelijk maken. 

OPTIMISTEN
Calvin en ik zijn van huis

uit optimisten en geven
nooit op. Dat hebben we wel

geleerd in onze mooie sport.
We willen daarom toch een
toost uitbrengen op het
nieuwe jaar 2022, waarin we
er op vertrouwen om onze
doelstelling te kunnen
waarmaken om alsnog
landskampioen te worden.
Nu maar hopen op het kabi-
net” 

WOEDE EN WANHOOP IN DE JAAP EDENHAL 

De ijshockey-broers Calvin (r.)
en Donny Pohlman: „Wij zijn van
huis uit optimisten en geven
nooit op. Dat hebben we wel
geleerd in onze mooie sport.”
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Broertjes Pohlman: ’Heel frustrerend als je geen wedstrijden kunt spelen’

DE AANHOUDER WINT
Givon Awete (18) werkt in Turkse hoofdstad Ankara aan profcarrière

door Bastian van de Belt

ANKARA • Weinig mensen
zullen het aandurven om
na zeven afwijzingen het
een achtste keer te probe-
ren. Al helemaal niet als
die kans 3000 kilometer
verder op is. Voetballer
Givon Awete is een uitzon-
dering. Hij werkt bij Gen-
clerbirligi SK in het Turk-
se Ankara aan zijn droom.

Voor eventjes is Awete te-
rug in zijn Amsterdam. Te-
rug in de Venserpolder,
waar hij opgroeide en elk
steegje op zijn duimpje
kent. Hij heeft de feestda-
gen gevierd bij zijn familie,
maar rustig aan doen lijkt er
niet bij voor de op en top
sportman. Hij werkt zich in
het zweet op de sporttoe-
stellen die in de buurt staan
opgesteld. Over en-
kele dagen vertrekt
hij terug naar Tur-
kije en daar moet hij
fit aankomen. Feest-
dagen-kilo’s zijn geen
optie. 

Halverwege dit
jaar liet Givon Awete huis en
haard achter zich voor een
avontuur bij Besiktas. Die
topclub nam het dit seizoen
nog op tegen Ajax in de
Champions League. Awete
heeft de Turkse kampioen
van vorig jaar echter alweer
verlaten. Hij speelt nu voor
Genclerbirligi SK in de

hoofdstad Ankara. 
Het karakteriseert de lan-

ge, hobbelige weg die Awete
(18) de laatste jaren heeft ge-
nomen om in het profvoet-
bal te geraken. Hij voetbalde
enkele jaren bij Zeeburgia,
maar daar kwam geen prof-
club op zijn pad. Samen met
zijn zaakwaarnemer gooide
hij het over een andere
boeg. Er volgden zeven (!)
stages. Achtereenvolgens
bij drie Zweedse clubs, Roda
JC, De Graafschap, FC Em-
men en het Belgische KV
Mechelen.

Knop om
Awete kreeg nergens een

aanbod om prof te worden.
Toch ging hij door. Waar-
om? „Ik móét slagen als
voetballer”, zegt hij stellig.
„Gelukkig ging er op tijd een

knop om. Ik heb met steun
van mijn omgeving een om-
slag gemaakt. Rust, ritme en
regelmaat en gezond eten.
Ook heb ik mijn vriend-
schappen opgezegd. Ik had
geen goede vriendengroep.
Die trok mij de verkeerde
kant op, soms tot angst van
mijn moeder. Voetbal is voor

mij de kans om op het goede
pad te blijven en mijn fami-
lie trots te maken.”

Toen er een telefoontje
kwam uit Turkije maakte
Awete een vreugdesprong.
Op de vraag of hij stage wil-
de komen lopen bij Besiktas
had hij maar één antwoord:
hij pakte de eerste vlucht

naar Istanbul. „Veel voet-
ballers hadden het niet aan-
gedurfd”, vervolgt Awete.
„Maar ik had al zoveel stages
gedaan dat ik niet meer ze-
nuwachtig ben. Van heim-
wee heb ik ook geen last. Ik
zat in Zweden met veel an-
dere jonge jongens. Zij ver-
langen dan meteen weer

naar Nederland. Ik voel me
wel prettig in dit gekke
avontuur en ik wil aantonen
dat alles kan, als je maar
doorzet.” 

Besiktas werd na enkele
maanden ingeruild voor
Genclerbirligi SK in Ankara.
„Ik zat goed bij Besiktas en
ze waren tevreden, maar

voor het eerste elftal was er
gewoon te veel concurren-
tie. Ik zit nu bij een kleinere
club op het tweede niveau
van Turkije. Hier speel ik in
de O19 en train ik met het
eerste. Toen de vorige sta-
ges verkeerd afliepen heb ik
echt wel eens flink gebaald,
maar ik heb nooit opgege-
ven. Ik ben echt overtuigd
van mijn kwaliteiten om het
te maken in het profvoet-
bal.”

Suriname
En als die kans dan in An-

kara komt, pakt hij die kans
in Ankara. „Ik ben blij hier
en voel me gelukkig. Am-
sterdam heb ik volledig los-
gelaten. Daarom maakt het
me niet uit of het Peking,
Madrid of Ankara is: ik ga
waar ik een basisplaats kan
krijgen.” 

De absolute droom van
Awete ligt in Zuid-Amerika.
Hij hoopt ooit international
te worden van Suriname.
„Ik ben van Suri-afkomst en
heb daar ook enkele jaren
gewoond in mijn jeugd. Het
is een droom om daar ooit
een basisplaats te hebben
en dan het volkslied uit volle
borst mee te zingen.”

’Ik wil aantonen
dat alles kan, als
je maar doorzet’

Givon Awete blijft fit tijdens zijn
bezoek aan Amsterdam. „Ik heb
al zoveel stages gedaan dat ik
niet meer zenuwachtig ben.”
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’Het is allemaal
wel erg zuur’


