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IN DE SPIEGEL
Wekelijks houden we iemand een spiegel voor. Deze week: Errol Esajas (60), eigenaar van
een trainingscentrum in Rotterdam-Zuid waar topsporters als Kiki Bertens en Denzel
Dumfries trainen.

‘Altijd trots zijn op jezelf’
Anton Slotboom

PASPOORT

Wat ziet u als u in de spiegel kijkt?

,,Iemand die er alles uit probeert te
halen. Ik werk zeven dagen in de
week. Dat is veel, maar eigenlijk
noem ik het niet eens werken. Wijlen mijn vader, díe werkte hard. Hij
zat in de bouw. In de bouw en in de
haven werken ze hard, ik doe dat zelf
niet. Ik voer mijn hobby uit en dat zie
ik als ik in de spiegel kijk. Ik heb jaren
in nette kleding gewerkt, bij woningcorporaties. De sport deed ik erbij. Zo
was ik 24 uur per dag bezig. Ondertussen had ik een droom. Ik wilde
graag een bewegingscentrum openen. Nee, geen sportschool. In een
sportschool doet iedereen anoniem
z’n ding. Ik wilde dat iedereen met
elkaar zou praten en met elkaar aan
de slag zou gaan. En dat gebeurt. Je
ziet hier topsporters samenwerken
met mensen die willen re-integreren
op de arbeidsmarkt. Geweldig.’’

Naam: Errol Esajas (Paramaribo,
1959)
Opleiding: Deed allerlei opleidingen en cursussen op het gebied
van bewegen en ging ook in de
leer bij de Amerikaanse fitnesscoach Pat Etcheberry.
Loopbaan: Was sprinter, maar
raakte al jong geblesseerd.
Maakte vervolgens naam als trainer. Esajas werkte bij de atletiekbond, de tennisbond, de honkbalbond en als conditietrainer bij
clubs als Excelsior en FC Dordrecht. In 2008 en 2012 was Esajas olympisch coach op de Spelen van Beijing en Londen. Esasjas is oprichter en eigenaar van
Sport Performance Centre Rijnmond. In zijn centrum trainen
naast prominenten als Edgar Davids en Robin van Persie ook
mensen met een burn-out en
niet-aangeboren beperkingen.
Privé: Groeide op in Suriname,
kwam in 1972 naar Nederland. Is
vader van drie kinderen en opa.

U groeide op in Suriname. Wat
heeft u van die periode geleerd?

,,Het bewegen. Ik was 12 toen ik in
Nederland terechtkwam, maar in Suriname ligt de basis. Daar was ik altijd buiten. Ik liep anderhalf uur naar
school, elke dag weer. In de regen, in
de zon en tijdens die wandelingen
klom ik in bomen en sprong ik over
hekken. In Nederland zag mijn leven
er heel anders uit. Wat een kou! Maar
ik ben die Surinaamse basis hier wél
gaan uitbouwen door veel te sporten.
Ik werd alleen wel gepest. We kwamen terecht op het Afrikaanderplein
in Rotterdam-Zuid, als de eerste Surinamers. Ik kwam in een klas terecht
met alleen maar blanke jongetjes. In
die tijd was er een programma op tv
waarin een donkere man voorkwam
die Sambo heette. Dus werd ik zo genoemd. Ik wist niet wat het betekende, daarom ging ik vechten. Maar
daar bereikte je niks mee, met boos
worden. Dat vind ik nog steeds.’’
Was u eigenlijk met uw ouders
meeverhuisd naar Nederland?

,,Uiteindelijk wel. Maar zij waren al
een jaar eerder naar Nederland vertrokken, samen met drie van de vijf
kinderen uit ons gezin. Ik en een andere broer kwamen later, want allemaal tegelijk vertrekken was te duur.
Ik bleef achter bij een oma en tante.
Verschrikkelijk vond ik het om mijn
ouders weg zien te gaan. Ik bleef achter en werd gepest, kinderen zeiden
dat mijn ouders helemaal niet meer
terug zouden komen om me op te
halen. En als 12-jarige moest ik uiteindelijk ook zonder ouders het
vliegtuig in hè? Ik had nog nooit in
een vliegtuig gezeten.’’
Uw vader vond hier een baan. Hoe
zag zijn leven er uit?

,,Hij had een baan, maar moest keihard werken. Mijn vader werkte in de

schat. Dat zit gewoon in de mens.
Het geeft niet, maar het is nog wel zo.
Het is er ooit ingeprent en het gaat jaren duren voordat dat eruit gaat. Daar
gaan generaties overheen.’’
In 1989 stortte in Suriname een
vliegtuig neer vol voetballers van
precies uw generatie. Dat moet u
geraakt hebben.

▲ Errol Esajas in zijn
trainingscentrum
op Zuid. ,,Ik vertel
groepen die hier
komen vaak over
burgemeester
Aboutaleb.’’
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bouw waar hij palen moest heien. Ik
herinner me nog dat hij gesloopt was
als hij thuiskwam. Door dat werk
werd hij op een gegeven moment
ook doof. Dat was een offer, maar hij
was gelukkig. Want zijn doel in het
leven was het mogelijk maken dat
zijn kinderen het maakten. Dáárom
kwam hij naar Nederland. Ik ben blij
dat hij dat gedaan heeft. Ik vraag me
af wat er van mij in Suriname zou
zijn geworden. De mogelijkheden
daar zijn veel kleiner. Hier heb je zo
veel keus! Ik dank God op m’n blote
knieën dat hij me hier heeft gebracht.’’

wie er binnenkomt, je bent mens.
Dat is me bijgebracht in de Surinaamse gemeenschap. Daarin doen
mensen veel werk voor elkaar. Ze zijn
sociaal. Ook wil ik mensen een kans
geven. Ik vertel groepen die hier komen kijken vaak over burgemeester
Aboutaleb. Die meneer kwam op zijn
vijftiende naar Nederland, zeg ik dan.
En hij is burgemeester van Rotterdam geworden! Natuurlijk moet je
soms keihard werken, als je een allochtoon bent zelfs harder. Maar dat
geeft niet. Als je maar in je hoofd
hebt dat je hard kan werken, dan
komt het goed.’’

In uw centrum komen allemaal bekende sporters en oud-sporters
over de vloer. Robin van Persie, Edgar Davids... Bent u nog weleens
onder de indruk?

Wat bedoelt u met een allochtoon
moet harder werken?

,,Nee, integendeel zelfs. Ik besteed
aan een autist die hier komt sporten
meer aandacht dan aan een prominent. Want het maakt mij niet uit

,,Dan heb je minder kansen in het leven. Dat is toch bewezen? Als je
blond bent met blauwe ogen krijg je
eerder een kans dan dat ik die krijg
met mijn uiterlijk. Dat geldt trouwens ook in Suriname zelf. Daarin
word je als blanke ook hoger inge-

,,Dat was heel heftig. Mijn neef zat in
het vliegtuig. Steve van Dorpel, hij
voetbalde hij Haarlem. Die begrafenis was voor ons een drama. We waren op weg naar een atletiekwedstrijd in Kerkrade toen we op de radio hoorden dat er een vliegtuig was
neergestort in Suriname. Dat hakte
erin.’’
Het liet ook zien hoe kwetsbaar
het leven is.

,,Ja, en dat je het zelf moet maken. Zo
ben ik de laatste jaren gaan leren
zwemmen, dat was er nooit van gekomen. Jarenlang schaamde ik me
dat ik niet kon zwemmen. Als we op
vakantie waren en iedereen ging het
zwembad in, bleef ik aan de kant. Zei
ik dat ik geen zin had. Nu vind ik het
geweldig en wil ik alle diploma’s halen die ik kan halen! Ik doe niets met
mate.’’
Bent u trots op uw spiegelbeeld?

,,Heel trots. Je moet altijd trots zijn
op jezelf, daar begint het leven mee,
vind ik. Je moet niet negatief zijn,
maar jezelf altijd kunnen complimenteren. Niet publiekelijk, maar gewoon even zelf. Dat je in de spiegel
kijkt en denkt: ja, ik kan mezelf een
schouderklopje geven.’’

