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ABA Today gaat in dit nummer ‘Terug in de tijd’ met 
Pim van Dord, die zeven seizoenen in Ajax 1 speelde. 
De talentvolle voorstopper moest als gevolg van een 
hardnekkige achillespeesblessure vroegtijdig zijn 
voetbalschoenen aan de wilgen hangen. Hij keerde na 
zijn carrière terug als fysiotherapeut en is tegenwoordig 
medisch manager bij Ajax.

TERUG IN DE TIJD MET 
PIM VAN DORD

maakten ook samen de overstap naar het eerste. Voor mij 
was dat in 1973. Een maand na de gewonnen Europa Cup 
1 finale tegen Juventus in Belgrado, werd ik toegevoegd 
aan de selectie. In totaal ben ik tijdens mijn carrière drie 
keer kampioen en één keer bekerwinnaar geworden. Ook 
versloegen we in 1974 over twee wedstrijden AC Milan en 
pakten daarmee de Europese Supercup.’

GOUDEN GENERATIE
Pim: ‘In 1973 kwam ik, bij wat we nu noemen de ‘gouden 
generatie’, met Cruijff, Keizer, Krol, Swart, Neeskens, 
Suurbier, Mühren, Haan en ga zo maar door. Johan Cruijff 
was uit die generatie, die drie keer op rij de Europa Cup 1 
gewonnen had, de eerste die vertrok naar FC Barcelona. 
Ik heb alle spelers uit het team, dat van 1970 tot 1973 
het beste team ter wereld was, zien vertrekken. Als 
laatste vertrok Ruud Krol, die in het begin mijn mentor 
was. Ik heb ook de volgende lichting zien komen, zoals 
Dick Schoenaker, Simon Tahamata en de Denen Frank 
Arnesen en Søren Lerby. Dat waren toen nog ‘broekies’. 
Van FC Den Haag kwamen Johnny Dusbaba en Tscheu 
La Ling en van Club Brugge keerde Ruud Geels terug naar 
Nederland. Dat was een doelpuntenmaker van beroep. 
Hij werd vijf maal topscorer van de eredivisie en één keer 
Europees topscorer. Ruud kon na een gewonnen wedstrijd 
nauwelijks genieten als hij niet gescoord had.’

TRAINERS
Pim van Dord heeft verschillende trainers gehad, 
waaronder George Knobel, Hans Kraay, Rinus Michels, 
Tomislav Ivić, Cor Brom en Leo Beenhakker.  
De voorstopper weet nog dat in 1976 de Kroaat Ivić 
naar Amsterdam gehaald werd om Ajax weer kampioen 
te maken. Dat was sinds Stefan Kovács in 1972-1973 
niet meer gelukt. Dat lukte Ivić wel, maar niet met 
Ajax voetbal. Het seizoen daarna werd de boeg weer 
omgegooid naar aanvallend voetbal met een nieuw 
getalenteerd team. Helaas heeft Ivić dat niet kunnen 
afmaken, vanwege verschil van inzicht met het bestuur. 
Hij vertrok voortijdig. De titel ging dat seizoen naar 
PSV. In 1978-1979 lukte het weer, om onder leiding van 
Cor Brom, de schaal terug te halen. Het seizoen daarop 
gebeurde dat opnieuw, nu onder Leo Beenhakker, die 
aan het begin van het seizoen de taak van de ontslagen 
Cor Brom had overgenomen. Het was Pim zijn laatste 
titel. Dat seizoen heeft hij weinig gespeeld. Aan het begin 
van het seizoen 1980-1981 werd hij op 26-jarige leeftijd 
gedwongen een punt achter zijn voetballoopbaan te zetten 
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‘Ivić werd naar Amsterdam gehaald om 
Ajax weer kampioen te maken’

Pim van Dord werd geboren op 7 augustus 1953 in de 
Berenstraat in de Amsterdamse Jordaan en groeide op 
in de Henrick de Keijserstraat in De Pijp. Hij moest 
wachten totdat hij 10 jaar was, voordat hij ‘op voetbal’ 
mocht. Daarvoor schreef hij een brief aan Ajax. Hij 
wilde graag voetballen bij de club waar hij fan van was. 
Zijn vader daarentegen was een DWS-fan in hart en 
ziel, maar die vond het goed. Pim werd uitgenodigd 
voor een proeftraining. Dat ging goed en hij mocht lid 
worden. Hij begon bij de pupillen en doorliep vervolgens 
alle jeugdelftallen. ‘Dat was niet te vergelijken met de 
huidige jeugdopleiding’, zegt Pim. ‘De meeste spelers uit 
het eerste kwamen uit de eigen jeugd. Uitzonderingen 
daarop in mijn tijd waren Gerrie Mühren, Arie Haan en 
Johan Neeskens. Vanuit de jeugd kwam ik in het tweede. 
Daar speelden ook Louis van Gaal en Gerrie Kleton. Met 
Gerrie heb ik de hele jeugd samen bij Ajax gespeeld. Wij 

JOHAN CRUIJFF EN PIET KEIZER
Pim: ‘Johan Cruijff is een rode draad in mijn voetballeven en heeft samen met 
Piet Keizer veel teweeg gebracht, waar spelers nu nog profijt van hebben. In 
mijn tijd stonden zij op zaterdag langs de lijn bij de A1 en bepaalden in feite 
wie er door zouden stromen naar het eerste. Toen ik als fysio bij Ajax kwam, 
was Johan coach en wonnen we in 1987 de Europa Cup II. Ook ben ik op De 
Toekomst getuige geweest van de zogeheten ‘Cruijff revolutie’. Hij en Piet 
Keizer waren markante persoonlijkheden. Niet alleen als profvoetballer, maar 
ook als mens. Zij zijn belangrijke grondleggers van het moderne professionele 
voetbal. Het is verdrietig dat beide iconen niet meer onder ons zijn, maar hun 
gedachtegoed leeft bij Ajax voort. Ik denk nog vaak met veel respect aan deze 
twee helden terug.’



8 7A B A  T O D A Y  2 0 1 9 - 2 0 2 0  |  1

als gevolg van hardnekkig blessureleed. Op dat moment 
had hij 174 officiële wedstrijden in Ajax 1 gespeeld.

STUDIE FYSIOTHERAPIE
Voordat Pim prof werd, had hij zijn HAVO-diploma 
behaald. Tijdens zijn carrière beschikte hij over de 
nodige vrije tijd en kreeg hij interesse voor het vak 
fysiotherapie. Hij zocht en vond een mogelijkheid 
om zijn broodwinning als voetballer te combineren 
met een studie fysiotherapie. Alleen het opdoen 
van praktijkervaring door stage te lopen, was op dat 
moment niet mogelijk. Toen er een abrupt einde aan zijn 
profvoetballoopbaan kwam, was de weg voor een stage 
vrij en kon hij zijn studie afronden. Daarna ging hij aan 
de slag in de praktijk van Van Dantzig Fysiotherapie. Daar 
kwamen al veel sporters, onder wie spelers van Ajax.

TERUGKEER
Pim: ‘In 1985 werd ik gebeld door de heer Lou Bartels, 
de toenmalige penningmeester van Ajax. De vraag was 
of ik bij Ajax wilde terugkomen als fysiotherapeut bij het 
eerste. Johan Cruijff was toen coach. Dat heb ik gedaan. 
Ik keerde terug naar Ajax als parttime fysiotherapeut. 
Toen Leo Beenhakker in 1989 kwam, werd dat omgezet 
naar fulltime. Daarvoor moest ik eerst wel om de tafel met 
directeur Arie van Eijden om over de centen te praten. Ik 
had ook een aanbieding van de KNVB op zak. Dat maakte 
het onderhandelingsproces voor mij wat gemakkelijker. 
Ajax was toentertijd een voetbalclub pur sang en niet zoals 
nu een voetbalbedrijf. Tegenwoordig is alles professioneler 
geregeld. Ik kwam als eerste fulltime fysiotherapeut bij 

het eerste en het tweede in dienst.’ Pim heeft deze functie 
jarenlang ingevuld en alle spelers onder zijn handen gehad. 
Dat schept natuurlijk een band. Zo kwam ik bij de Europa 
League finale in Stockholm Zlatan Ibrahimović weer tegen. 
Dat zijn altijd bijzondere momenten. Dat heb ik met bijna 
iedereen die bij Ajax gevoetbald heeft en dat zijn er in de 
loop der jaren heel wat.’

MEDISCH MANAGER
Pim van Dord loopt al heel wat jaren rond bij Ajax. Eerst 
als voetballer, daarna als fysiotherapeut en schopte het 
tot medisch manager bij Ajax. In die functie verdeelt hij 
zijn werkzaamheden over de A-selectie, Jong Ajax en 
de jeugdopleiding. Pim: ‘Ik heb tot de zomer de gehele 
medische staf onder mijn hoede gehad, waaronder de 
afdeling fysiotherapie waar nu 13 gediplomeerde krachten 
en een aantal stagiaires werken. Toen ik dertig jaar 
geleden bij Ajax kwam was ik de eerste fysiotherapeut en 
lange tijd ook de enige. Ik deed in het begin Ajax 1 en 2. 
Tegenwoordig heeft Ajax 1 drie eigen fysiotherapeuten 
en Jong Ajax twee. Inmiddels zit het langste deel van 
m’n carrière bij Ajax er op en houd ik mij bezig met 
overdragen van wat je toch wel mijn levenswerk mag 
noemen.’

VOETBALBEDRIJF
Pim: ‘Ajax is vanuit de Watergraafsmeer naar Amsterdam-
Zuidoost verhuisd en heeft zich ontwikkeld van een 
voetbalclub tot een voetbalbedrijf. Een professionele 
organisatie waar alles in het teken staat van voetbal 
op het hoogste niveau. De medische begeleiding gaat 
tegenwoordig veel verder dan fysiotherapie alleen. We 
werken bij Ajax tegenwoordig met performance coaches. 
Die houden zich bezig met conditie-, coördinatie-, 
snelheid- en krachttraining. Een andere verandering 
ten opzichte van het verleden, is de rol van de afdeling 
science. Daar worden alle data vastgelegd. Die heb je 
tegenwoordig nodig om nog nauwkeuriger diagnoses 
te stellen. Vaak zie je het wel, maar soms word je toch 
verrast door de data. Deze data gebruiken we ook om 
de stap vanuit de jeugd naar Jong Ajax en het eerste 
kleiner te maken. Door gebruik van data weten we wat 
er van een speler gevraagd wordt op Champions League 
niveau te kunnen spelen. Hier kunnen we onder andere 
in kracht- en looptrainingen aanpassingen aanbrengen, 
waardoor de jongens nog eerder op het vereiste niveau 
komen. Het is overigens niet zo dat spelers tegenwoordig 
op jongere leeftijd in de hoofdmacht komen. Cruijff, Van 
Basten, Bergkamp en nog een hele rits andere spelers 
debuteerden ook als A-junior in het eerste. Alleen gaan 
de jonge talenten vandaag de dag wel op jongere leeftijd 
naar een buitenlandse clubs. Mijn generatie maakte 
die overstap pas op latere leeftijd. Er is al met al veel 
veranderd en dat proces gaat nog door. De ontwikkelingen 
en professionalisering gaan nog steeds verder. En Ajax zou 
Ajax niet zijn, als het daarin niet vooroploopt. Dat doen 
we dan ook.’

‘Johan Cruijff en Piet Keizer zijn 
belangrijke grondleggers van het moderne 

professionele voetbal’
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Pim van Dord mee in de aanval tegen AZ ’67 in de Alkmaarderhout. Links Frank Arnesen 
en met nummer 11 Johan Zuidema.

www.bungalowparkzuiderzee.nl

INVESTEREN IN RECREATIE OP TOPLOCATIES

Uniek Parken ontwikkelt op Bungalowpark Zuiderzee 

in Medemblik 30 zeer luxe water villa’s. De verkoop van 

deze recreatie villa’s zal op korte termijn van start gaan. 

Voor interesse of verdere informatie kunt mailen naar 

info@bungalowparkzuiderzee.nl
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