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DOELTREFFEND

Andre Onana is bezig aan een geweldig seizoen 
in Ajax 1. Hij begon dit seizoen als derde keeper. 

Hij zag Jasper Cillessen naar FC Barcelona 
vertrekken, passeerde Diederik Boer en wist het 

Eredivisie debuut van Tim Krul uit te stellen totdat 
zijn concurrent Ajax voor AZ verruilde. Dat Andre 

Onana een grote keeper kan worden is wel duidelijk. 
De topclubs staan in de rij voor de Kameroense 
international, die tot en met medio 2018 bij Ajax 

onder contract staat.
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Andre Onana is geboren in Nkol Ngok centraal 
gelegen in de Republiek Kameroen in West Afrika. 
Daar groeide hij, samen met zijn vier broers, op. Na 
schooltijd was voetballen zijn belangrijkste bezigheid. 
Dat hij over goede voetbalkwaliteiten beschikte, 
werd ook duidelijk toen hij in clubverband ging 
spelen. Eén van zijn trainers hee�  er voor gezorgd 
dat hij terecht kon op de Samuel Eto’o Academy. Dat 
opleidingscentrum ligt ruim driehonderd kilometer 
van zijn ouderlijke omgeving en dus kwam hij op zeer 
jeugdige lee� ijd op het voetbalinternaat. Tijdens de 
opleiding werd ook duidelijk dat Andre nog beter kon 
keepen dan voetballen. Daar ontwikkelde hij zich dan 
ook verder in en tijdens een internationaal toernooi in 
Spanje werd zijn keeperstalent ontdekt door de scouts 
van FC Barcelona. Al op 12-jarige lee� ijd verhuisde 
hij naar de Catalaanse hoofdstad, waar hij werd 
opgenomen in een gastgezin. Naast zijn moedertaal 
Frans, leerde hij er al snel Spaans en ontwikkelde hij 
zich verder als een meevoetballende keeper.

VOORKEUR
Tijdens internationale jeugdtoernooien kwam Andre 
Onana ook in beeld bij Ajax. Begin 2015 nam Ajax 
het keeperstalent van FC Barcelona over. Daarmee 
kwam aan het geplande langere verblijf in Spanje 
een eerder einde. Amsterdam werd zijn nieuwe 
voetbalomgeving en Jong Ajax zijn nieuwe team. Al 
vrij snel na zijn komst naar Ajax debuteerde hij in de 
Jupiler League. In de zomer van 2016 debuteerde hij in 
de hoofdmacht van Ajax. Op dat moment speelde een 
mogelijke transfer van eerste keeper Jasper Cillessen 
naar Barcelona. Andre Onana was derde keeper, maar 
kreeg in de thuiswedstrijd tegen Willem II de voorkeur 
van Peter Bosz boven Diederik Boer. Ajax vermorste 
thuis tegen de Tilburgers dure punten en verloor met 
1-2. Maar Andre Onana was vanaf die wedstrijd de 
eerste keeper. Hij hield zelfs Tim Krul, die beoogd was 
als eerste keuze, uit de basis. Ook liet hij de selectie 
voor het nationale team voor de Africa Cup aan zich 
voorbij gaan, om voor zijn kansen en verworven positie 
bij Ajax te gaan. Het is allemaal snel gegaan met de 
straatvoetballer uit Kameroen, die keeper werd, omdat 
hij volgens zijn jeugdtrainers daarin zou kunnen 
uitgroeien tot een doelman van wereldklasse.

SNEEUW
Voorlopig hee�  Andre Onana het bij Ajax goed naar 
zijn zin. Er wordt gesproken over het openbreken van 
zijn contract dat loopt tot en met juni 2018. André wil 
daar niet veel over zeggen. Hij focust zich op Ajax 1 en 
wil dit seizoen er alles uithalen wat er nog in zit. Dat 
er op het moment van het interview nog een zwaar 
seizoensslot rest, is ook Andre Onana duidelijk. ‘We 
hebben een jong en goed team en kunnen nog ver 
komen’. Ook buiten het veld voelt hij zich thuis bij 

Ajax. ‘We are all friends together.’ Hij trekt regelmatig 
met z’n teamgenoten op en grijpt de interlandperiode 
aan om in Kameroen zijn familie te bezoeken. Het 
voetballen en leven in Holland bevalt hem wel. Al vond 
hij het in januari hier wel koud en zag hij voor het eerst 
van zijn leven sneeuw. Zijn voetbaltoekomst ligt echter 
elders in Europa. Na Ajax hoopt hij de overstap naar 
een topclub uit de Premier League te maken. Zover is 
het nog niet. Eerst wil hij met Ajax prijzen pakken.
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