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TERUG IN DE TIJD

ABA Today gaat terug in de tijd. In dit nummer 
met Aron Winter die bezig is aan zijn derde periode 

bij Ajax. Tussen zijn eerste en tweede Ajax periode 
als voetballer heeft hij in Italië gespeeld. Aron kan 

terugkijken op een mooie voetbalcarrière die begon 
bij Ajax en op De Toekomst als coach van de  

O19 een vervolg krijgt.

Aron Winter werd geboren op 1 maart 1967 in Para-
maribo. Op 5-jarige leeftijd kwam het gezin naar Ne-
derland. Via Amsterdam kwam hij in Lelystad terecht, 
waar hij opgroeide en ging voetballen bij s.v Lelystad 
’67. Aron maakte op 17-jarige leeftijd de overstap naar 
Ajax. De ‘laatbloeier’ ontwikkelde zich goed en debu-
teerde in zijn laatste jaar als A-junior, als invaller tegen 
FC Utrecht. Hij deed wat veel grote Ajacieden ook 
deden, scoren in zijn debuutwedstrijd. Tot dol enthou-
siasme van de meegereisde supporters die luidkeels 
‘Arie, Arie, we worden kampioen’ begonnen te zingen. 
Dat gebeurde dat seizoen niet, wel won Aron in dat jaar 
met Ajax de beker. In totaal speelde Aron negen seizoe-
nen in, wat hij noemt, zijn ‘eerste Ajax periode’. Drie 
seizoenen bij de jeugd en zes in het eerste. Hij werd in 
die periode met Ajax één keer kampioen van Neder-
land en won twee keer de beker. Internationaal was hij 
ook succesvol. In 1987 won hij onder leiding van Johan 
Cruijff de Europa Cup II. In 1992, aan het begin van 
de gouden voetbaljaren onder Louis van Gaal, nam hij 
met het winnen van de UEFA Cup tegen het Italiaanse 
Torino afscheid. Hij tekende bij Lazio Roma.

PUBLIEKSLIEVELING
Aron Winter: ‘De Italiaanse Lega serie A was op dat 
moment de sterkste voetbalcompetitie van Europa. 
Daar speelden op dat moment de beste spelers ter 
wereld. Het was nog de tijd dat er maximaal drie bui-
tenlanders mochten worden opgesteld. De concurrentie 
was dan ook hevig. Dat motiveerde me om er voor te 
zorgen dat ik geselecteerd werd. Ook de volle stadions 
en het Italiaanse voetbalklimaat waren extra prikkels. 
Toch heb ik het in m’n beginjaar bij Lazio in Rome, 
vanwege mijn huidskleur, niet gemakkelijk gehad. 
Gelukkig heb ik de strijd tegen racisme op het veld 
gewonnen en groeide ook daar – net als in Amsterdam 
– uit tot een publiekslieveling. Na vier seizoenen Lazio 
ben ik overgestapt naar Inter Milan, omdat ik prijzen 
wilde pakken. Dat is gelukt, in 1998 won ik met Inter 
de UEFA Cup. Dat was voor mij de tweede keer en is 
een mooie bekroning van mijn Italiaanse voetbaltijd, 
die in totaal zeven seizoenen heeft geduurd.’

COMEBACK
In 1999 tekende Aron Winter opnieuw voor 
vier seizoenen bij Ajax. Daarbij speelden 
familieomstandigheden een rol. Hij wilde dichter bij 
zijn, op dat moment zieke, moeder zijn. Sportief is de 
comeback van Aron anders gelopen. Hij speelde nog 
ruim vijftig wedstrijden voor Ajax en bracht daarmee 
zijn totaal op 238. Ook speelde hij in zijn tweede Ajax 
periode een seizoen voor Sparta Rotterdam.  

‘Ajax is m’n tweede thuis 
en voetbal m’n leven.’

Terug in 
de tijd 

met Aron 
Winter
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Aron besloot om eerder te stoppen en kreeg van Ajax de 
gelegenheid om zich te oriënteren op zijn toekomst in 
de voetballerij. Dat deed hij zowel op voetbaltechnisch 
als commercieel gebied. Hij meldde zich – na een 
sabbatical – in Zeist voor het volgen van een verkorte 
cursus Coach Betaald Voetbal en liep daarvoor stage bij 
Ajax. Dat was de opmaat voor ‘Jong Ajax’. Aron heeft 
deze talenten twee seizoenen getraind, daarna koos hij 
voor de Major League Soccer in de Verenigde Staten en 
Canada. Hij werd coach van Toronto FC. Het Canadese 
voetbalavontuur heeft twee seizoenen geduurd. Hij 
keerde terug naar Nederland en ging bij de KNVB aan 
de slag als bondscoach van Oranje onder 19. Begin van 
dit seizoen keerde Aron terug op z’n oude voetbalnest 
en is samen met Frank Peereboom verantwoordelijk 
voor Ajax JO19. Deze laatste juniorenlichting heette 
vorig seizoen nog Ajax A1.

VASTE WAARDE
Terug naar de voetbalcarrière van Aron Winter. Hij 
heeft bijna 500 wedstrijden in het betaald voetbal 
gespeeld, verdeeld over wat hij noemt zijn eerste en 
tweede Ajax periode en zeven seizoenen in de Serie 
A. Daarnaast was Aron Winter jarenlang voor de 
verschillende bondscoaches een vaste waarde in 
Oranje. Aron heeft aan drie WK’s deelgenomen. 
Ook staan er vier EK’s op z’n C.V. Daaronder de 
door Nederland gewonnen EK in 1988. Aron heeft 
tijdens dat toernooi geen wedstrijden gespeeld. Aron 
Winter: ‘Ik was 21 jaar. Dat was toen nog jong voor 
een international, tegenwoordig is dat niet meer 
zo. In het team dat toen Europees kampioen werd, 
speelden vedetten als Gullit, Van Basten en Rijkaard. 
Rinus Michels was de bondscoach. Het was geweldig 

‘De strijd tegen racisme heb 
ik op het veld gewonnen.’

om daarbij te horen. Ik heb Ruud Krol met mijn 84 
interlands op de ranglijst met de meeste caps afgelost. 
Inmiddels staan er best veel jongens boven me op 
die ranglijst, dat is ze van harte gegund. Mijn laatste 
optreden voor Oranje was in de ArenA tegen Italië 
tijdens de halve finale van het EK in 2000. Helaas 
werden de legendarische woorden van Johan Cruijff 
over spelen tegen Italianen die avond bewaarheid.  
“Ze kennen niet van je winnen, maar je ken wel van ze 
verliezen”. Dat gebeurde. Ook die kant van het voetbal 
heb ik meegemaakt.’

GEBOREN WINNAAR
Aron heeft veel ambitie. Aron Winter: ‘Ik ben een 
geboren winnaar. Als speler heb ik veel gewonnen  
en als coach wil ik dat ook. Mijn terugkeer naar  
De Toekomst past in dat plaatje. Het is de tweede 
keer in mijn trainersloopbaan dat ik hier aan de slag 
gegaan ben. Er is veel veranderd, maar het voelt nog 
altijd zeer vertrouwd. Ajax is m’n tweede thuis en 
voetbal m’n leven. Als ik de kans krijg, trap ik nog 
graag tegen de bal. Of dat nou is voor Lucky Ajax of de 
ex-internationals, als het kan ben ik er bij. Daarnaast 
probeer ik ook de verrichtingen van mijn zoon Jay 
te volgen, die bij Almere City O19 speelt. Of hij in de 
voetsporen van zijn vader treedt? Dat zal de tijd leren. 
Als hij maar lol in het spelletje heeft. Dat heb ik ook 
altijd gehad en heb ik nog!’
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