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Toen Lasse Schöne voor Ajax koos, wist hij dat hij een basisplaats niet 
cadeau zou krijgen. Dat is gebleken. Onder verschillende trainers heeft  
hij dat moeten afdwingen. Met succes. Ook afgelopen seizoen was de 
sympathieke Deen een vaste waarde als controlerende middenvelder en 
belangrijk voor de jonge lichting.

Controleur op 
het middenveld

LASSE SCHÖNE WEET WAT HET IS OM 
TE KNOKKEN VOOR EEN BASISPLAATS

Lasse Schöne werd geboren op 27 mei 1986 in de 
Deense plaats Glostrup, niet ver van de hoofdstad 
Kopenhagen. Hij groeide daar samen met zijn jongere 
broer Simon op in een sportief gezin. Het voetballen 
heeft  Lasse van zijn vader Lars én van zijn opa Willy. 
Met trots vertelt Lasse dat ook zijn vader en opa voor 
het Deense nationale team zijn uitgekomen. Drie 
generaties die voor hun vaderland voetballen, dat is 
uniek. Lasse maakt nog steeds deel uit van de Deense 
selectie en hoopt op een oproep om straks aan het 
WK in Rusland deel te nemen. Lasse was van jongs af 
aan bezeten van het voetballen en was altijd met een 
bal bezig. Voor schooltijd, in de pauzes en daarna, tot 
het donker werd. Hij werd, zodra dat mocht, lid van 
de plaatselijke voetbalvereniging. Daarna volgden 
nog enkele clubs in Denemarken totdat hij op zijn 
zestiende jaar werd ontdekt door één van de scouts uit 
het scoutingapparaat van SC Heerenveen. Lasse weet 
nog goed dat hij vanuit Denemarken naar Friesland 
afreisde om kennis te maken met de club en het 
gastgezin. ‘Mijn moeder vond dat niet leuk, maar toen 
ze kennis had gemaakt met mijn gastouders, was het ijs 
gebroken. Ik heb ondanks dat ik bij SC Heerenveen niet 
ben doorgebroken een leuke tijd gekend in Friesland. 
En ik heb er de liefde van mijn leven leren kennen. 
Marije, met wie ik getrouwd ben en een mooie dochter 
Mila en mooie zoon Robin heb’, zegt hij trots.

SUPERBOEREN
Toen assistent-trainer Jan de Jonge naar De Graafschap 
ging om daar hoofdtrainer te worden, ging Lasse 
hem achterna. Wat in Heerenveen niet lukte, lukte in 
Doetinchem wel. Lasse brak er door en wist een vaste 
waarde te worden bij de club die op dat moment op het 
één na hoogste niveau speelde. Lasse: ‘De Graafschap 
is een warme club, ik heb er veel geleerd en er veel aan 
te danken. We werden kampioen en promoveerden 

naar de Eredivisie. In totaal was Lasse twee seizoenen 
actief voor de ‘Superboeren’ en groeide uit tot een vaste 
waarde, die ook regelmatig doeltreff end was. Dat was 
provinciegenoot N.E.C. niet ontgaan en zij boden hem 
een driejarig contract aan. Bij de club uit Nijmegen 
deed Lasse zijn eerste speelminuten op in Europa 
en werd hij geselecteerd voor het Deense elft al. Hij 
werd gaandeweg steeds belangrijker, ging steeds meer 
scoren, werd zelfs clubtopscoorder en uitgeroepen tot 
‘Gelders voetballer van het jaar’.

CONTROLERENDE MIDDENVELDER
Lasse diende bij N.E.C. netjes zijn contract uit en was 
in 2012 transfervrij. Er waren verschillende clubs in 
hem geïnteresseerd. Ook vanuit het buitenland was 
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er belangstelling voor zijn voetbalkwaliteiten. Lasse: 
‘Toen ik gebeld werd door Ajax, heb ik vervolgens 
mijn zaakwaarnemer gebeld en hem gezegd de 
onderhandelingen in te gaan. Daarbij was mijn 
boodschap wel: “ik heb al gekozen”. Lasse wilde graag 
naar Ajax en heeft  daar geen spijt van. Hij wist wel dat 
hij moest knokken voor een basisplaats. Dat deed hij 
ook. Het lukte hem om onder verschillende trainers 
iedere keer weer een vaste waarde te worden. Zo ook 
onder Peter Bosz raakte hij zijn basisplaats kwijt, maar 
wist die als controlerende middenvelder te heroveren. 
Die positie lijkt hem op het lijf geschreven. Ook onder 
Marcel Keizer en onder Erik ten Hag speelde hij 
afgelopen seizoen als controleur voor de aanvallers en 
was hij het scoren nog niet verleerd. 

Met z’n 31 jaar is Lasse één van de oudere spelers in het 
veld en ook belangrijk voor de jonge talenten. Zelf is 
hij over die rol bescheiden. ‘Mijn leeft ijd is maar een 
getal’, zegt hij. ‘Ik ben fysiek sterk en doe er alles aan 
om wedstrijdfi t te blijven.’ Voor Lasse is het seizoen 
nog niet afgelopen. Hij hoopt op een uitnodiging 
van de Deense bondscoach. Ook al is hij daar op het 
moment van het interview nog niet zoveel mee bezig. 
Inmiddels weten we dat de deur van de prijzenkast 
ook tijdens het seizoen 2017-2018 op slot blijft . Lasse 
baalt daarvan. ‘Bij een club als Ajax horen prijzen, 
daar ben ik ook voor naar Amsterdam gekomen. 
Het is jammer dat, dat dit keer weer niet gelukt is. 
Het is ook niet zo dat altijd het beste team kampioen 
wordt, daar komt meer bij kijken. Als deze talentvolle 
groep bij elkaar blijft  kan er volgend seizoen in 
Amsterdam zeker ‘iets moois’ gaan gebeuren. Daar 
hoop ik in ieder geval m’n steentje aan bij te dragen.’

EUROPEES VOETBAL
Lasse heeft  er inmiddels dertien seizoenen als 
profvoetballer opzitten. Over zijn carrière na het 
voetbal denkt hij wel na, maar voorlopig ligt zijn focus 
op Ajax, waar hij ook volgend seizoen onder contract 
staat. Lasse hoopt vurig dat Ajax zich komende zomer 
weet te kwalifi ceren voor Europees voetbal, want dat 
zijn de spreekwoordelijke ‘kersen op de taart’ voor 
iedere profvoetballer. Lasse bewaart onvergetelijke 
herinneringen aan het Champions League optreden 
tegen onder andere FC Barcelona en Paris Saint Germain. 
Ook het avontuur in de Europa League vorig seizoen, 
dat pas in de fi nale ten einde kwam, is een droom die 
werkelijkheid werd. ‘Ajax hoort in Europa thuis’, zegt hij 

‘Als deze talentvolle groep bij 
elkaar blijft , kan er zeker volgend 

seizoen in Amsterdam ‘iets moois’ 
gebeuren’
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stellig. ‘Alle grote voetballers spelen op dat podium. Het 
is geweldig om je daar te kunnen laten zien. Daar ken je 
ook je eigen voetbalhelden van. Wie dat waren? Ik was 
fan van de gebroeders Michael en Brian Laudrup en 
Roberto Baggio. Dat geldt ook voor Dennis Bergkamp 
en Jari Litmanen, dat zijn allemaal spelers die mij altijd 
inspireerden en waarvoor ik voor de TV ging zitten en 
van kon genieten.’

MOOISTE CLUB VAN NEDERLAND
Terug naar het (voetbal)leven na Ajax. Lasse: ‘Dat is nu 
nog niet aan de orde, ik heb het bij Ajax enorm naar m’n 
zin en wil zolang ik dat fysiek op kan brengen zolang 
mogelijk op het hoogste niveau blijven spelen. Niemand 
en ik ook niet weet hoe lang dat duurt. Ik ben niet iemand 
die graag stilzit dus daarna wil ik zeker wat gaan doen. 
Wat dat zal zijn, dat weet ik nog niet. Of ik na mijn 
carrière terugkeer naar Denemarken? Dat ligt niet voor 
de hand. Ons gezin is voor driekwart geboren en getogen 
in Nederland en ik woon al bijna de helft  van m’n leven 
hier. Ik ben dus inmiddels ook een halve Nederlander. En 
misschien wel meer. Het bevalt me heel goed hier, het is 
prettig wonen op korte afstand van Amsterdam en Ajax, 
voor mij de mooiste club van Nederland.’
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Positie Verdedigende middenvelder
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