
Bij oefenpartijtjes op familiefeesten hebben 
ze geen scorebord nodig: met zoveel verdedi-
gend talent samengeklonterd op een veldje 
zijn doelpunten een zeldzaamheid. “De goals 
moeten bij die potjes van andere familiele-
den komen ja, haha”, zegt Danilho Doekhi, 
centrumverdediger van Vitesse en Jong 
Oranje, grappend. 
Liefst drie telgen van de familie verdie-
nen hun brood met verdedigen: de broers 
Lamare (17, Aston Villa) en Melayro Bogarde 
(18, 1899 Hoffenheim) en hun neef Danilho 
Doekhi (22). Een tak hoger in de stamboom 
gaf ook al verdedigersvrucht. Winston 
Bogarde, Champions League-winnaar met 
Ajax, twintigvoudig Oranje-international 
en oud-speler van onder meer AC Milan, FC 
Barcelona en Chelsea, is thans assistent-trai-
ner van Ajax. Eerder ontfermde hij zich bij 
de beloften van die club al over de nieuwe 
generatie mandekkers. 
Een van die beloften was Doekhi, die Jong 
Ajax in 2018 verliet voor Vitesse. “Bij Ajax 
heb ik intensief met Winston samengewerkt. 
Verdedigers trainden vaak apart en meestal 
nam Winston dat deel van de training voor 
zijn rekening. Veel oefeningen die goed zijn 
voor verdedigers, dus voorzetten verdedigen, 
lange ballen oefenen, springen, kopduels: dat 
gebruik ik nog steeds allemaal. Ook keken 
we samen beelden terug, waarbij Winston 
momenten eruit pikte om te laten zien wat 
goed ging en wat beter kon. Daar hebben 
we denk ik allemaal veel aan gehad, dus ook 
ik. Absoluut. Zeker als iemand op zo’n hoog 
niveau heeft gespeeld, luister je graag naar 
wat diegene te zeggen heeft.”

Wat dat betreft kan de nieuwe generatie 
ook van elkaar leren. “Ik ben heel trots op 
ze”, zegt Doekhi over zijn neven, die beiden 
de jeugdopleiding van Feyenoord inruilden 
voor een buitenlands avontuur. Melayro 
heeft als achttienjarige al acht Bundesliga-
duels achter zijn naam. “Hij doet het goed 
bij Hoffenheim. Dat geldt ook voor Lamare, 
die bij Villa is doorgeschoven naar de Onder 
23. Allebei heel goede voetballers. Grote 
talenten. Ik spreek ze regelmatig. We zitten 
allemaal in de voetbalwereld, 
dus hebben genoeg onderwer-
pen om over te praten.”

VITESSE
Zelf koos Doekhi voor een 
andere route. Een die zich 
vooralsnog beperkte tot de 
Nederlandse landsgrenzen: 
van Excelsior naar Ajax naar Vitesse. In 
Arnhem is hij bezig aan zijn derde seizoen 
als onbetwiste basisspeler. Tot genoe-
gen van trainer Thomas Letsch, die hem 
onlangs een van de beste verdedigers in de 
Eredivisie noemde. “Hele mooie woorden”, 
reageert Doekhi. “Ik denk dat ik aan een 
heel goed seizoen bezig ben. Het is nu mijn 
derde seizoen bij Vitesse en mijn derde in de 
Eredivisie, en ik merk dat ik aan ervaring 
heb gewonnen.” Hij voelt de waardering van 
zijn trainer. “We hebben een Duitse trainer 
en Duitsers staan toch meer bekend om hun 
aandacht voor het spel zonder bal. Daar is 
bij ons meer aandacht en waardering voor.”
De cijfers ondersteunen het compliment 
uitgedeeld door Letsch. Met name op het 

gebied van duelkracht is er in Nederland 
geen betere. Op het moment van schrijven 
heeft Doekhi van alle spelers in de Eredivisie 
het hoogste winstpercentage in duels: 70,62 
procent. In 137 van de 194 duels kwam hij als 
winnaar uit de bus. 
Doekhi: “Ik heb altijd al veel duels gewon-
nen. Ook in de jeugd. Toen was ik al een van 
de groteren, dus dat hielp ook mee. Verder 
kun je veel trainen: krachtoefeningen, 
stabiliteitsoefeningen en buikspiertraining 

bijvoorbeeld. En ik merk 
dat ervaring helpt. Van 
spelen tegen goede spitsen 
word je vanzelf beter. De 
beste tegen wie ik gespeeld 
heb? Robin van Persie, toen 
hij nog bij Feyenoord in de 
punt stond. Hij had zóveel 
ervaring en slimheid. Hij 

wist precies op welk moment hij welke loop-
actie moest maken.”
Soms mist Doekhi de waardering voor zijn 
vak in Nederland. “Natuurlijk is balbezit 
belangrijk. Als je goed bent aan de bal, kun 
je kansen creëren en heb je overwicht op het 
veld, maar dat moet niet als het enige belang-
rijke aspect van het spel worden gezien. Om 
gevaar te kunnen stichten, moet je de bal 
eerst in bezit krijgen. Verdedigen is net zo 
belangrijk als aanvallen.”
Ook zonder doelpunten valt er voor zijn 
familie genoeg te genieten bij onderlinge 
partijtjes. “Voor ons is een clean sheet belang-
rijk. Als dat lukt, vieren we het ook. En die 
doelpunten? Ach, die moet iemand anders 
dan maar maken, haha.”
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