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Farao en Gurshanno.

Kickbokser Farao eigen school op Curaçao

A
nita Valcq, een van
de ouders wier
zoon ook bij Farao
heeft getraind, ver-
telt: ,,Farao doet

veel voor de jeugd van Curaçao
en is ook bezig met charitatief
werk. Hij zoekt een sponsor
voor kinderen. Het gebeurt re-
gelmatig dat de sponsor vanuit
Nederland naar Curaçao komt
om persoonlijk kennis te ma-
ken en ook om te kijken of het
geld op de goede plek terecht-
komt. Farao is een rolmodel
voor de Curaçaose jeugd.”

Tijdens ons gesprek kwam

Geabriel binnen. Hij kwam er
gezellig bij zitten en vertelde dat
toen hij 16 jaar was, hij erg veel
heeft gevochten en thuis onhan-
delbaar was waardoor hij in
Kinderoorden Brakkeput werd
geplaatst. Een paar keer per
week werden de iets oudere kin-
deren van 16/17 jaar met het
busje van Kinderoorden Brak-
keput naar Farao gebracht waar
hij ze gratis trainde. Ze kregen
zowel kickboks- als bokslessen
en ook drinken, fruit en brood-
jes.

Ik herinner mij dit nog wel
omdat ik rond 2018 namens

Hende-i-Medio-Ambiente (Hi-
MA) waar ik in het bestuur zit,
regelmatig met toenmalig di-
recteur Jossette Cijntje sprak en
zij met Farao de afspraak had
gemaakt om de kinderen bij
hem te laten trainen. Geabriel is
nu 18 jaar en alweer een tijd
thuis. Hij traint veel en komt
dan een paar keer per week van-
uit zijn huis (Dominguito) ren-
nend naar Zeelandia. In-
middels heeft hij één wedstijd
kickboksen gehad en is het
team Farao nu bezig hem meer
wedstrijden te laten meedoen.
Verleden jaar was hij Curaçaos
kampioen fietsen (de route ging
van de Santa Rosaweg naar
Westpunt), en hij is ook lid van
het fietsteam Bellissima. Een
prachtig verhaal en hij vertelde
ook vol trots dat hij door kick-
boksen en de hulp van Farao
rustig is geworden, zichzelf res-
pecteert en helemaal gefocust is
op fietsen en kickboksen.

Oktober 2019 is Farao samen
met Gurshanno Brazil, de eer-
ste Yu di Kòrsou die door hem
is getraind, naar Duitsland ver-
trokken om mee te doen aan het
WFMC wereldkampioenschap
kickboksen. Hij werd wereld-
kampioen amateurs. Gurshan-
no woont tegenwoordig in
Nederland waar hij ook aan
wedstrijden meedoet.

Op mijn vraag aan Farao
wanneer en waarom hij naar
Curaçao is gekomen, vertelt hij
dat hij aan een nieuwe start toe
was, en de moeder van zijn
dochter hem in 2017 vroeg mee
naar Curaçao te komen. Hij
opende in Otrobanda een kleine
sportschool van 75 vierkante
meter en verhuisde later naar
Zeelandia. Ook dat was in het
begin niet gemakkelijk maar
‘omdat ik een doorzetter ben en
weiger bij de pakken neer te
gaan zitten, ben ik toch in staat

geweest om wat moois neer te
zetten en vooral de Curaçaose
jeugd te enthousiasmeren voor
de sport kickboksen’. 

In 1979 kwam Saddam
Hoessein binnen de politieke
Ba’ath-partij aan de macht in
Irak. Het binnenlands verzet
werd hardhandig de kop inge-
drukt, vooral Koerden en Sjiie-
ten werden onderdrukt en ver-
volgd. Op 2 augustus 1990 vie-
len Iraakse troepen het land
Koeweit binnen. De invasie
werd veroorzaakt door olie en
een grote oorlogsschuld die Irak
aan Koeweit verschuldigd was.
De zes weken durende Perzi-
sche Golfoorlog verdreef Irake-
se troepen in 1991 uit Koeweit.
Honderdduizenden Irakezen
zijn voor het geweld gevlucht,
onder wie ook de vader van Fa-
rao met zijn broertje en iets la-
ter Farao met zijn moeder en
zusje. Het gezin werd Neder-
land binnengelaten als politieke
vluchtelingen. Farao was 6 jaar.
Het gezin heeft altijd in Rotter-
dam gewoond.

,,Ik had best een heel moei-
lijke jeugd”, stelt Farao. ,,Het
was natuurlijk ook niet gemak-
kelijk om je als klein kind te
blenden in een geheel andere
cultuur en daarbij had ik na-
tuurlijk traumatische ervarin-
gen meegemaakt in Irak; oor-
log, geweld, executies die zo-
maar plaatsvonden. Dan de
vlucht uit Irak met de onzeker-
heid of je wel politiek asiel zou
kunnen aanvragen. Dat speelde
allemaal mee in mijn jeugd.”
Hij vervolgt: ,,Als ik erover
terugdenk was ik best een moei-
lijke jongen, ik zette me af tegen
alles en iedereen, werd dwars
en haalde rottigheid uit. Het
kickboksen is uiteindelijk mijn
redding geweest. Het heeft me
geleerd dat ondanks alle negati-
viteit om mij heen, ik toch heb

bereikt wat ik wilde door vooral
niet snel op te geven. Dat geef ik
ook aan mijn pupillen mee,
juist op Curaçao waar veel kin-
deren in uiterst moeilijke situa-
ties zitten.” 

Farao was 9 jaar toen hij eerst
met taekwondo begon waarbij
hij eigenlijk vond dat het niet de
sport voor hem was, maar toch
wel de groene band behaalde.
Hij schakelde op zijn veertiende
over naar kickboksen. ,,Ik ont-
moette toen mijn toenmalige
trainer Ben de Lange die mij al-
tijd heeft begeleid, en ik werd
met Ben Nederlands kampioen.
Ik was 16 jaar en amateur en
werd uiteindelijk pro voordat ik
Europees kampioen werd. Pro
word je om geld te verdienen.”
Ben en Farao hebben nog
steeds goed contact met elkaar.
Farao is als pro-kickbokser over

de hele wereld geweest. Op
mijn vraag wat zijn hoogtepunt
is geweest zegt hij: ,,De wereld-
kampioenschappen in Las Ve-
gas in 2014 waar ik wereldkam-
pioen ben geworden.” 

Ik vroeg hem of het klopt dat
kickboksen geassocieerd wordt
met geweld. Zijn antwoord is
dat je met kickboksen jezelf be-
heerst en dat je van binnen weet
dat je veel meer kunt, dus wat
dat betreft houdt een kickbokser
zich in. Het komt allemaal neer
op zelfvertrouwen, en eer. Kick-
boksen staat in nauw verband
met kracht, discipline en vooral
het incasseren van klappen. Dit
zijn eigenschappen die geleerd
worden tijdens het kickboksen.
Farao: ,,Ik heb zoveel meege-
maakt in mijn jeugd dat ik ook
keihard ben geworden voor me-
zelf. Maar mijn eer staat altijd

voorop. Van buiten ben ik altijd
de vrolijke goedlachse Farao,
maar van binnen ben ik vaak
verdrietig. De boosheid die ik in
mezelf had inspireerde mij ook
om te gaan vechten. Het was de
ultieme uiting om met mijn
boosheid om te gaan. Mijn
sterkste punt zal altijd zijn dat
ik nooit opgeef, mijn zwakste
punt zijn mijn twee kinderen.”

Ik was benieuwd hoe hij om-
gaat met zijn voeding en eetge-
woonte. Als hij moet vechten,
let hij heel erg op zijn voeding
en ook een van de belangrijkste
dingen is goed slapen. Lekker in
je vel zitten zowel privé als zake-
lijk. Omdat ik zelf iemand ben
die van rituelen houdt voor ik
ergens aan begin, hetzij schilde-
ren of schrijven, kan ik mij goed
voorstellen dat een gevoels-
mens als Farao dat ook doet
voor hij aan een wedstrijd be-
gint.

Het emotioneerde mij toen
hij vertelde dat hij Arabische,
verdrietige muziek draait zodat
hij, wat hij heeft meegemaakt
en waar hij vandaan komt, niet
vergeet. Het geeft hem rust om
dan aan de wedstrijd te begin-
nen. Om zijn mentale focus
scherp te houden blijft zijn ver-
leden een rol spelen en ook om
door te gaan. Ik vroeg me af wat
een kickbokser doet in een situ-
atie waarin de rivaal hem pro-
beert af te leiden. Sommigen
gebruiken misschien trucjes
daarvoor. Het blijkt allemaal
neer te komen op zelfvertrou-
wen en het luisteren naar je

‘hoek’. Omdat ik de term hoek
niet ken legt hij uit dat de trai-
ner die in de hoek van de ring
zit de kickbokser van alles toe-
roept om gefocust te blijven.
Ook het ontspannen na een ge-
vecht lijkt mij ook zoiets. ,,Nou,
ik ga vaak meteen op vakantie.
Voorheen reed ik naar Schiphol
om een last minute reis te boe-
ken, het maakte niet uit waar-
heen. Dat was mijn manier om
mij te ontspannen”, vertelt hij. 

Farao heeft flink wat titels op
zijn naam staan waarvan voor
hem de belangrijkste wedstrijd
was toen hij 13 jaar was. Zijn
tegenspeler heette Bas en de
wedstrijd was in Rotterdam. Hij
is inmiddels vijf keer wereld-
kampioen en zes keer Neder-
lands kampioen kickboksen ge-
worden en heeft 188 partijen ge-
speeld. In 2019 was er een groot
titelgevecht in Sambil. Zijn
tegenstander was een Duitser.
In het midden van de Foodcourt
stond de ring en er waren men-
sen uit Nederland, Duitsland,
de Verenigde Staten en het Ca-
ribisch gebied gekomen. ,,Het
was een echte happening”, ver-
telt hij mij. Zijn laatste gevecht
was in Colombia 2019. Na het
titelgevecht in Sambil werd hij
uitgedaagd in Colombia voor de
5e wereldtitel (68 kg) erg onder
zijn gewicht wat ook een uitda-
ging was. 

Ik vroeg hem, omdat ik mij
kan voorstellen dat de mentale
belasting van een vechtsporter
veel zwaarder is dan die van een
tennisspeler of voetballer of de

angst om klappen te krijgen of
knock-out te gaan of af te gaan
voor het publiek, een mentale
druk geeft. Zijn antwoord daar-
op is dat hij geleerd heeft dat je
altijd kunt vallen, maar dat je
meteen moet opstaan. 

Hij heeft geen voorbeeld in
de kickbokssport en vindt dat ie-
dereen die kampioen is gewor-
den in welke sport dan ook veel
stress heeft moeten doorstaan
om dat doel te bereiken. Het
zijn echte toppers. 

Zijn plannen voor dit jaar
zijn om veel jongens wedstrij-
den te laten doen en verder op
zoek te gaan naar Curaçaose ta-
lenten. ,,Want Curaçao barst
van de jeugdigen die een kans

moeten hebben”, aldus Farao,
die ook doorgaat met het zoe-
ken naar sponsoren die de kin-
deren willen helpen. 

Mijn laatste vraag aan Farao
is welk advies hij de kickboks-
pupillen meegeeft. Hij geeft als
antwoord: ,,Dat eer op de eerste
plaats moet komen, respect
voor jezelf en de ander, omdat
je zonder respect niks waard
bent.”

Yvonne Olf is oud KLM-stewar-
dess, was deelraadslid voor de
Groenen Amsterdam-Zuidoost en
is kunstschilder. Sinds 2020
maakt zij samen met Geraldine
Scheperboer-Parris deel uit van
het bestuur van HiMA.

Een mooi Arabisch gezegde is: You can’t go back and
change the beginning, but you can start where you are
and change the ending. Hier moest ik aan denken toen
ik onlangs Jassem Farao, wereldkampioen kickboksen
van Team Farao Gym & Dojo ontmoette. Een dojo is
een zaal waarin geoefend wordt in Japanse
zelfverdedigingskunst en waar gemediteerd wordt. Zijn
persoonlijke verhaal heeft mij zo geïnspireerd dat ik
hem uitnodigde voor een gesprek. Hieronder een
impressie.

Door Yvonne Olf

Farao omringd door pupillen.Farao Jassem

Gurshanno Brazil

Farao heeft net een nieuw onderkomen geopend op Zeelandia waar
de boksring in het midden staat en de fitnessapparaten eromheen
staan. FOTO JEU OLIMPIOGeabriel


