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Sjaak Swart 80
PRACHTIG BOEK OVER DE IMPOSANTE VOETBALLOOPBAAN VAN MISTER AJAX
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SJAAK SWART 80

Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Sjaak 
Swart op 3 juli dit jaar verscheen er een prachtig 
boek over de glansrijke carrière van de legendarische 
rechtsbuiten. Het boek is een reis door de rijke 
voetballoopbaan van een kleurrijke voetballer. 
‘Sjakie’ Swart speelde 603 officiële wedstrijden in het 
eerste van Ajax. ‘Mister Ajax’ is een levende legende 
door het leven.

Sjaak Swart is al 45 jaar met voetballerspensioen, maar nog 
altijd een net zo fanatiek clubman als in zijn gloriejaren 
op het veld. In het prachtige boek ‘Sjaak Swart 80’ wordt 
hij door de alom geprezen voetbalschrijver wijlen Nico 
Scheepmaker, ‘de echtste rechtsbuiten die Nederland ooit 
had’ genoemd. Zo staat het 264 tellende boekwerk bol van 
uitspraken over de legendarische nummer 8, die al langs het 
lijntje snelde toen beroepsvoetbal in Nederland eigenlijk 
nog vrijblijvend amateurisme was. Swart speelde ook een 
hoofdrol in het grote Ajax van de late jaren zestig en de 
vroege jaren zeventig. Van zijn hele carrière en ook daarna, 
zijn tot de verbeelding sprekende historische beelden – en 
soms nog niet eerder gepubliceerde foto’s – in het boek 
opgenomen.

DE KLASSIEKER
Sjaak Swart: ‘Er zijn diverse signeersessies geweest en die 
komen er ook nog. Dat is leuk om te doen. Wat een warme 
reacties ontvang je dan. Ik ben ook in Rotterdam geweest 
en ook daar stonden de mensen in de rij voor het boek, een 
handtekening en het delen van herinneringen aan de Klas-
sieker, natuurlijk. Tja… want ik heb 36 klassiekers gespeeld 
en daarin 19 keer gescoord. Dat weten ze in Rotterdam 
maar al te goed. De Klassieker is de mooiste wedstrijd, 
daar worden er per seizoen in de competitie maar twee van 
gespeeld. Feyenoord is een prachtclub. Zonder Feyenoord 
geen sterk Ajax. Wij hadden alle respect voor elkaar’. Fey-
enoord-aanhanger Koos Postema noemt Swart in het boek: 
‘De meest Rotterdamse Ajacied’.

BENNIE MULLER
In het boek ‘Sjaak Swart 80’ passeren veel voetballegendes 
de revue. Dat kan ook niet anders, als je zoals Sjaak meer 
dan 600 officiële wedstrijden achter je naam hebt staan. 
Daarmee is Swart recordhouder. Hij zal op die ranglijst 
niet snel meer achterhaald worden. Eén van zijn gabbers, 
waar hij mee samenspeelde in Ajax én in Oranje, is Bennie 
Muller. Sjakie en Bennie zijn boezemvrienden voor het 
leven. Zij woonden bij elkaar in de buurt en gingen samen 
op voetbal bij TDW (Trainen Doet Winnen) in Dui-
vendrecht. Sjaak ging al snel naar OVVO (Op Volharding 
Volgt Overwinning), waar ook zijn vader Louis in het eerste 
heeft gespeeld en later trainer was. Toen Sjaak met OVVO 
een keer tegen leeftijdsgenoten van Ajax speelde, wonnen 
zij met vette cijfers: 7-0. Sjaak scoorde er vijf. Er werd na de 
wedstrijd direct geroepen: ‘Die kleine willen we hebben’. Dat 
gebeurde ook, Sjaak ging naar Ajax. Bennie kwam via een 
andere route ook bij Ajax.

LIONEL MESSI
Sjaak Swart debuteerde op 16 september 1956 in het eerste 
van Ajax en is algauw de vaste rechtsbuiten. Het kostte 
Bennie meer tijd om een basisplek te bemachtigen, maar 
uiteindelijk lukte dat. Toen bij Ajax door Rinus Michels 
het systeem werd omgezet van 4-2-4 naar 4-3-3, kostte dat 
Muller zijn plaats aan de linkerkant van het middenveld. 
Voor de snelle nummer 8 bleef er wel een basisplek. Zo 
maakte Sjaak als vaste waarde de gloriejaren van Ajax mee. 
De vriendschap van Swart en Muller heeft niet onder de 
scheiding geleden, integendeel, zij bellen elkaar nog bijna 
dagelijks. Zeker als FC Barcelona speelt. Beide makkers 
zijn groot fan van Lionel Messi. Sjaak Swart noemt Messi in 
zijn boek: ‘Het grootste geschenk uit de voetbalhemel sinds 
Johan Cruijff.’

FREEK DE JONGE
Ook Freek de Jonge figureert in het boek ‘Sjaak Swart 80’. 
De cabaretier is de auteur van het voorwoord. De twee 
kennen elkaar al jaren en maken deel uit van het selecte 
gezelschap dat iedere maandag- en donderdagmiddag een 
balletje trapt bij Zeeburgia. Sjaak Swart: ‘Dat doen we al 45 
jaar. Het is misschien tien keer niet doorgegaan. Het is zelfs 
voorgekomen dat we eerst het veld sneeuwvrij moesten 
maken. Dan hadden we de warming up maar alvast gehad. 
De samenstelling is heel divers. Veel ex-Ajacieden, maar 
ook Guus Hiddink trapt vaak een balletje mee. Uiteraard is 
Bennie Muller ook altijd van de partij. En Freek, ja. Die kon 
niet voetballen, dat heb ik ‘m geleerd.’ In zijn voorwoord 
beaamt Freek de Jonge dat op zijn geheel eigen wijze. ‘Sjaak 
is naast een vriend ook mijn leermeester. Op voetbalgebied 
dan, want ik kan met Sjaak alles, behalve lezen en schrijven.’

RINUS MICHELS
Sjaak Swart: ‘Bij Ajax heb ik onder verschillende trainers 
gespeeld. Eerst trainden we onder de legendarische Brit 
Jack Reynolds, die mij ‘de kleine Matthews’ noemde.’ Sjakie 
Swart had de kunst van het versnellen en passeren een 

SJAAK SWART 80
Het boek ‘Sjaak Swart 80’ is een uitgave 
van Kick Uitgevers in samenwerking 
met Ajax Media. Het boek telt 264 
pagina’s en heeft het formaat van 30 x 30 
cm. Er is ook een luxe editie. Die wordt 
geleverd in een chique bewaarcassette. 
Dat boek is genummerd en voorzien 
van de handtekening van Sjaak Swart 
en inclusief een korenblauw retro shirt 
uit de jaren ’60 met het legendarische 
rugnummer 8. Van deze uitgave is een 
gelimiteerde oplage geproduceerd.
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beetje afgekeken van de balkunstenaar Stanley Matthews. 
Later, vanaf het seizoen 1959-1960, werd Vic Buckingham 
trainer van Ajax 1. ‘Vic was een moordkerel met wie ik 
goed overweg kon. Hij sprak geen Nederlands en ik amper 
Engels. Toch begrepen we elkaar maar al te goed. In 1965 
kwam Rinus Michels en veranderde er veel. Ajax werd 
serieuzer, zakelijker, fanatieker, beter en groter en wist 
onder hem aansluiting bij de Europese top te bewerkstel-
ligen. Michels werd al snel afgeschilderd als een bullebak. 
Dat was niet terecht. Hij was wel hard ja, maar hij heeft van 
ons professionals en persoonlijkheden gemaakt. Michels 
had ook een andere kant. Hij was ook psycholoog. Je kon 
bij hem je ei kwijt, dat gaf je vertrouwen. Hij had mij hoog 
zitten en noemde in een interview mij, Cruijff en Keizer als 
de drie spelers waar hij het meest aan had’.

SIGARENZAAK
‘Mijn vrouw Andrea is geweldig belangrijk geweest tijdens 
mijn profloopbaan, daarna en nog’, zegt Sjaak Swart met 
diep respect. ‘Het inkomen van een profvoetballer was in de 
vijftiger en zestiger jaren karig, daar kon je niet van leven. 
Samen met Andrea heb ik vijftien jaar een sigarenzaak 
gerund op de hoek van de Reinwardtstraat / Pontanusstraat 

bij het Muiderpoortstation. Ook andere Ajax spelers kozen 
voor deze noodzakelijke vorm van bijverdienste. Rijk wer-
den we er niet van, maar samen met de inkomsten van Ajax 
en wedstrijdpremies hadden we een goede boterham.’

ZOETE INVAL
Sjaak Swart: ‘Tijdens het seizoen 1972-1973 kwam het einde 
van mijn carrière in zicht. Ik wilde helemaal niet stoppen, 
maar dat werd onvermijdelijk. Daar wist Andrea mij van 
te overtuigen. Ik kreeg op 8 augustus 1973 een geweldi-
ge benefietwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Dat was 
onvergetelijk en we hielden er ook wat aan over. Een soort 
voetbalpensioen. Niet voldoende om al op m’n lauweren te 
gaan rusten, maar dat past sowieso niet bij me. Samen met 
vriend en compagnon Bram Haverkamp, zijn vrouw Ans 
en mijn vrouw Andrea ben ik de horeca in gegaan. Maar ik 
ben altijd bij Ajax betrokken gebleven. Ons huis staat altijd 
open voor Ajax spelers. Zo sliep Johan Neeskens voor de 
wedstrijd altijd bij ons. Later waren Søren Lerby en Frank 
Arnesen vaste gasten en tegenwoordig slaapt Donny van 
de Beek regelmatig bij ons. De gastvrijheid van Andrea is 
grenzeloos. Het is bij ons altijd een zoete inval.’

‘Michels heeft van ons professionals en 
persoonlijkheden gemaakt’

‘Messi is het grootste geschenk 
uit de voetbalhemel sinds 
Johan Cruijff’
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VOOR IEDERE VRAAG EEN SLUITENDE OPLOSSING
Een poort moet aansluiten bij de architectuur van uw woning. Onze poorten maken we volledig 
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