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Nelly & Rob 
Schuurman

ABA Today volgt iedere keer op ‘De dag van de 
wedstrijd’ een lid van ABA. Dit keer Nelly & Rob 
Schuurman, die ‘terug zijn, van weggeweest’. Zij voelen 
zich weer helemaal thuis bij Ajax en ABA.

Nelly en Rob Schuurman zijn geboren en getogen 
in Amsterdam en komen beiden uit een Ajax nest. 
Rob heeft  het van z’n vader, bij Nelly thuis waren 
beide ouders Ajax fan. Nelly: ‘Toen mijn moeder op 
leeft ijd was, durfde ze niet te kijken. De spanning 
werd haar te groot. Wel volgde zij het via Teletekst, 
want ze wilde weten wat de uitslag was. Nelly en Rob 
zijn inmiddels meer dan vijft ig jaar getrouwd en zijn 
na hun huwelijk naar Castricum verhuisd, omdat 
het woningaanbod voor ‘starters’ toentertijd in 
Amsterdam mager was. Castricum bood wel ruimte 
en ligt ook weer niet zover van hun geboortestad. Zij 
kregen twee dochters: Nancy en Briska. Ze hebben 
vijf kleinkinderen, die graag met opa naar de ArenA 
gaan, als oma andere bezigheden heeft .
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DAG VAN DE WEDSTRIJD
Nelly en Rob vinden het gezellig om met z’n tweeën 
naar Ajax te gaan. Nelly: ‘Dat zit in ons systeem. Zo’n 
twee uur voor de wedstrijd rijden we naar de ArenA. 
We zorgen er voor dat we ons niet hoeven te haasten. 
Het is altijd weer leuk om voor de wedstrijd bij de 
ABA bekenden tegen te komen. Onze plaatsen zijn in 
vak 107 op rij 12. In de rust bezoeken we de ABA-
Lounge en na de wedstrijd drinken we nog wat in de 
ABA-Club. We hebben een tijdje geen seizoenkaarten 
gehad en waren daardoor ook geen lid meer van de 
ABA, maar dat misten we wel. Vandaar dat we ons 
weer hebben aangemeld. We zijn met open armen 
ontvangen en voelen ons weer helemaal thuis’.

ONVERGETELIJKE MOMENTEN
Op de vraag: ‘Welke wedstrijden bij Rob nog helder 
op het netvlies staan’, antwoordt hij: ‘Dat zijn er 
velen, teveel om op te noemen, eigenlijk. Dat maakt 
Ajax zo bijzonder. Ik herinner me de mistwedstrijd 
in het Olympisch Stadion. Dat was in 1966. Ik heb 
niet veel van die wedstrijd gezien, maar ben er wel 
bij geweest. Legendarisch! Naast Ajax zijn we ook bij 
AC Milan geweest, toen onze jongens Frank Rijkaard 
en Marco van Basten daar nog speelden. Datzelfde 
geldt voor Barcelona, waar de De Boertjes toen 
voetbalden en Louis van Gaal de coach was. Terug 
naar Ajax. Ik heb, net als iedere Ajacied, genoten van 
Johan Cruijff en Piet Keizer, begin jaren zeventig. Ik 
was ook bij de afscheidswedstrijd van Johan in het 
Olympisch Stadion. Jammer dat die met 8-0 verloren 

Rob: 
‘In de Europa League hoort 
Ajax mee te kunnen doen’
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ging. Zo’n afscheid verdiende Johan niet. Gelukkig 
kwam hij aan het einde van z’n carrière terug en 
later ook als trainer. Johan Cruijff is nou eenmaal de 
grootste Ajacied aller tijden. Daar kan niemand wat 
aan veranderen. Tegenwoordig geniet ik van Justin 
Kluivert. Nelly vult aan: ‘En Klaas-Jan Huntelaar. Dat 
vind ik een geweldige speler en het siert hem dat hij zo 
‘gewoon’ blijft. Dat spreekt mij aan. Dat geldt ook voor 
Lasse Schöne. Wat een belangrijke speler is dat, een 
voorbeeld voor onze jonge jongens.’

WIL OM TE  WINNEN
Rob Schuurmans: ‘Wat ik wel jammer vind, is dat de 
scheidsrechters tegenwoordig zoveel toelaten. Dat is in 
het nadeel van technische ploegen, zoals Ajax. Van mij 
mag er strenger opgetreden worden, want dit komt het 
mooie voetbal niet ten goede. Nelly is het daar helemaal 
mee eens. Ook zij kan zich soms aan het optreden van 
scheidsrechters ergeren. ‘Daarnaast mis ik ook wel eens 
de wil om te winnen. Althans zo lijkt het. Ik denk dan 
wel eens: “die zou een schop onder z’n kont moeten 
hebben.” Ik weet het, vanaf de tribune lijkt het allemaal 
een stuk gemakkelijker. Zo is het natuurlijk niet, maar 
ik plaats weleens vraagtekens bij de instelling. Als speler 
moet je vanaf het eerste moment scherp zijn en honderd 
procent gaan voor de overwinning, vind ik.’

EUROPA LEAGUE
Over Peter Bosz zijn Nelly en Rob goed te spreken. 
‘We hadden stiekem gehoopt dat hij terug zou komen, 
maar dat is anders gelopen. Ook Frank de Boer vinden 
wij een goede trainer, waar Ajax veel aan te danken 
heeft. Vier schalen op rij, wie gaat dat Frank nadoen? 
Het is jammer dat dit seizoen de lijn, die onder Bosz 
is uitgezet, niet kon worden doorgetrokken. Dat is 
natuurlijk afgelopen zomer al begonnen toen de beste 
spelers vertrokken. Dan mag je niet verwachten dat 
de jonkies er gelijk staan. Het is vervelend dat Ajax dit 
jaar opnieuw naast de prijzen grijpt. Nu maar hopen 
op een betere start en meer succes volgend seizoen. 
Ook in Europa natuurlijk, want Ajax hoort op dat 
podium thuis. Al is het niet reëel om te denken dat 
Ajax in de Champions League wat te zoeken heeft. 
In de Europa League hoort Ajax wel mee te kunnen 
doen. Er is voetbalkwaliteit genoeg en het is voor 
onze jongens goed om, naast de Eredivisie, ook in dat 
toernooi mee te doen. We gaan het zien, want het is 
altijd leuk om naar Ajax te gaan. Uiteraard is het nog 
leuker als ook de resultaten goed zijn, maar dat zit bij 
Ajax meestal wel goed, toch?’

Nelly: ‘Ik denk wel eens: “die zou een 
schop onder z’n kont moeten hebben”’
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