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Eritreeër Debesay gedijt in  

gezelschap paradijsvogels 
 

 

- Eritreeër Tedros Debesay in actie voor Racing Boys - 

 

Hij is zeker geen spraakwaterval, Eritreeër Tedros Debesay. Bij Racing Boys in Deurne spreekt hij 

dan ook liever met zijn voeten.  

 

HARRY WEERTS 

DEURNE 

 

Integreren bij Racing Boys? Dat leert de in Eritrea geboren Tedros Debesay vlot. Hij spreekt zelfs een 

woordje Deurnes dankzij Jet Swinkels. ,,Hij weet bijvoorbeeld nu al wat tesnuzziken (Deurnes voor 

zakdoekjes, red.) zijn." 

De vluchteling (18) voetbalt sinds enkele weken in het derde elftal van Racing Boys, ook op 

zondagochtend tegen het derde van Bavos. Jet Swinkels (moeder van bestuurslid Tonia Swinkels) is 

een van Debesays luidruchtigste fans en dus pikt de Afrikaan wat van het plaatselijke dialect op. 

Swinkels: ,,Straks verstaan ze hem in Amsterdam niet omdat-ie alleen maar Deurnes lult." 

De lichtvoetige Afrikaan is een gewaardeerd voetballer op Sportpark Het Vreek. Zijn goede partij 

tegen Bavos toont dat. Met een snoeiharde kopbal tegen de paal leidt Debesay de openingsgoal in. 

Dus krijgt hij in de rust veel schouderklopjes. In korte tijd heeft hij zijn plek verworven bij de Boys. 

 

 

 



19 december 2016 ● Sport moet vluchtelingen uit sociaal isolement halen          ED 

 

 

 

Debesay meldde zich een paar weken geleden op Het Vreek aan de zijde van Room Sardjoe, een ex-

clublid die zich als vrijwilliger bij Vluchtelingwerk ontfermt over enkele Eritreeërs. Sport moet de 

vluchtelingen uit hun sociaal isolement halen. ,,Het is bij hen thuis een dode boel. Dit is een vergeten 

groep." Als het aan Sardjoe lag gingen vluchtelingen in Deurne zaalvoetballen. De eigen bijdrage is 

echter een te hoge drempel, maar bij Racing Boys is de contributie (130 euro op jaarbasis) voor 

Debesay te veroorloven. 

 

Kennismaking 

Wellicht dat hij binnenkort gezelschap krijgt van een landgenoot, want nog een andere Eritreeër 

(Abdullah) traint op Het Vreek. Voorlopig is Debesay echter de enige die wekelijks voetbalt. 

Secretaris Ronald Manders herinnert zich de eerste kennismaking nog. ,,Hij gaf iedereen een handje 

en met weinig woorden zei hij dat-ie hier leuk vindt." Kort daarna parkeerde hij met de kicksen al aan 

zijn fiets bij het sportpark en sindsdien slaat-ie amper trainingen over. 

 

,,Hij traint het fanatiekst van allemaal", volgens ploegmakker Paul Manning. Het kweekt 

broederschap. Zaalvoetbalschoenen had Debesay niet bij een indoortraining, maar ploegmakker Tom 

Berkers schonk hem onmiddellijk een stel. Het illustreert hoe Racing Boys is. Gemoedelijkheid is er 

belangrijker dan winnen. Niemand kijkt raar op als grensrechter Wiebe Vermeer kort voor de aftrap 

nog een tosti verorbert. 

 

In dit gezelschap van paradijsvogels gedijt Debesay. Over zijn precieze achtergrond wil hij weinig 

kwijt. Maar naar eigen zeggen kwam hij een jaar geleden naar Nederland om na veel omzwervingen 

zich in Deurne te vestigen. Een spraakwaterval is de timide vluchteling niet, maar zijn plek bij de 

Racing Boys is voorlopig verankerd. En iedere keer schudt hij al zijn ploegmakkers de hand. 

Een cultureel fenomeen, denkt Ronald Manders. ,,Zo toont hij respect." 
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