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Het ligt voor de hand om na dit seizoen 2015 – 2016 terug te blikken op het voorbije 
voetbaljaar. Lange tijd – tot en met de laatste competitiedag – zag het er voor Ajax 
goed uit. Maar op De Vijverberg ging het mis. Jammer voor iedereen met een rood/
wit voetbalhart en bijzonder zuur ook voor scheidend coach Frank de Boer. Heel 
ABA had hem een mooier afscheidscadeau gegund. We richten ons maar op het 
volgend seizoen en hopen dat onze jeugdige selectie, met deze ervaring op zak en 
onder leiding van Peter Bosz, wel in staat is de titel terug te halen naar Amsterdam.

Naast het verliezen van de titel heeft Ajax nog een heel groot verlies geleden:  
Johan Cruyff, onze allergrootste voetballer aller tijden, is op 24 maart 2016 van 
ons heengegaan. De media uit de hele wereld hebben – zeer terecht – aandacht aan 
dit grote verlies besteed. Al die fragmenten toonden opnieuw de uitzonderlijke 
kwaliteiten van onze nummer 14 aan. In november 2015 op een bijeenkomst van 
de Johan Cruyff Foundation had ik het genoegen Johan te spreken. Hij was toen 
optimistisch, maar we weten inmiddels dat zelfs de bij leven al onsterfelijke Johan 
niet meer onder ons is.

Ook ontving de ABA een overlijdensbericht van onze penningmeester Peter Balvers. 
Dat was een enorme schok. Ook persoonlijk raakte dit nare bericht mij zeer. In de 
relatief korte tijd dat wij samen in het ABA bestuur zaten, heeft hij mijn bewondering 
tijdens de vergaderingen gewekt. Peter was een man van weinig woorden, maar als 
hij wat zei, was dat altijd raak. Zelfs als de emoties hoog opliepen, wist hij met al zijn 
wijsheid de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Elders in deze ABA Today staat 
een ‘in memoriam’. Daarin wordt met diep respect aan Peter teruggedacht.

Is er ook vrolijker nieuws? Dat zou je bijna vergeten, maar gelukkig vallen er genoeg 
positieve zaken te melden. Denk aan ons jubileumfeest in The Harbour Club. Dat 
was fantastisch. Ruim 200 gasten hebben van het begin tot en met het einde genoten 
van de sfeer, het diner en entertainment. Ook de Ajax directie en vereniging waren 
present. Edwin van der Sar en zijn vrouw Annemarie gingen niet met lege handen 
naar huis. Er werd die avond € 35.000,00 ingezameld voor de Edwin van der Sar 
Foundation. Een prachtig gebaar vanuit de ABA naar dit goede doel.

Daarnaast kan ik met veel genoegen melden dat de samenwerking met de AFC Ajax 
steeds beter wordt. De mindere periode – kenmerkend in iedere goede relatie – lijkt 
achter ons te liggen. Er wordt volop constructief overlegd over zaken waarin Ajax 
en ABA en ook de ArenA beter met elkaar kunnen samenwerken. Verderop in dit 
nummer van ABA Today wordt dat concreet uitgelegd.

‘Veel leesplezier’ voor nu, graag ‘tot ziens’ bij de nieuwe competitiestart en 
tussentijds: ‘een mooie zomer, allen’.

Cees van der Voorden, voorzitter
c.van.der.voorden@ajax-business-associates.com
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