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Het kon bijna niet mooier. Ajax won dit seizoen de Schaal en de Beker, o� ewel ‘De Dubbel’. 
Daarmee pakte het team van Erik ten Hag eindelijk weer eens de prijzen, waar iedere Ajacied 
zo naar hunkerde. En dat gebeurde ook nog eens met aanvallend en imponerend voetbal. 
Zeker in Europa maakte Ajax diepe indruk door vanuit de kwali� catieronde van de UEFA 
Champions League door te dringen tot de halve � nale. Die werd, in de allerlaatste seconden, 
verloren van Tottenham Hotspur. Daarvoor had Ajax al voetbalgrootmachten als Real Madrid 
en Juventus uitgeschakeld. Dat maakte deze voetbaljaargang heel bijzonder. Dat zullen we niet 
zo snel vergeten. Wij mogen trots zijn op Ons Aller Ajax. En dat zijn we ook!

De Dubbel
AJAX LANDSKAMPIOEN, BEKERWINNAAR EN HALVE FINALIST 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

STURM GRAZ
Het was nog hartje zomer toen Ajax zijn eerste wedstrijd 
van het seizoen 2018 – 2019 speelde. Dat was thuis 
in de Johan Cruij�  ArenA in de 2e kwali� catieronde 
tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. In de reeks 
oefenwedstrijden die hieraan vooraf ging, wist Ajax 
alleen van de amateurs van VVSB te winnen. De rest 
van de resultaten was weinig hoopgevend voor deze 
eerste serieuze confrontatie. Toch wist Ajax zich een 
goede uitgangspositie voor de return te verwerven. Met 
doelpunten van Hakim Ziyech en Lasse Schöne werd 
het 2 – 0. Trainer Erik ten Hag liet in deze wedstrijd de 
nieuwe aanwinsten, Daley Blind en Dušan Tadić, de 
eerste speelminuten in een o�  ciële wedstrijd maken. 

UITSLAGEN

AJAX – STURM GRAZ (2-0)
25-07-2018 

STURM GRAZ – AJAX (1-3)
01-08-2018

STANDARD LUIK – AJAX 2 – 2
07-08-2018

AJAX – STANDARD LUIK 3 – 0 
14-08-2018

AJAX – DYNAMO KIEV 3 – 1
22-08-2018

DYNAMO KIEV – AJAX 0 – 0
28-08-2018
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SE IZOEN 2018 – 2019

‘Dat Ajax ook ver buiten Nederland een 
begrip is, behoe�  geen verdere toelichting’

In de uitwedstrijd in de UPC-Arena kwam Ajax niet in 
gevaar. Door twee tre� ers van Klaas-Jan Huntelaar en 
één van Dušan Tadić kwam Ajax op voorsprong. Vlak 
voor tijd werd het 1 – 3. Dat mocht de pret niet drukken, 
Ajax was door naar de derde kwali� catieronde.

STANDARD LUIK
Daar wachtte een sterkere tegenstander, het Belgische 
Standard Luik. Er werd eerst in Stade Maurice 
Dufrasne in Luik gevoetbald. Ajax kwam al in de 
eerste hel�  door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar 
en Dušan Tadić op een riante 0 – 2 voorsprong. In 
de tweede hel�  speelden de Amsterdammers minder 
geconcentreerd. Dat leidde tot de aansluitingstre� er. 

In de 90ste minuut kreeg Ajax, door een onhandige 
actie van de nog niet al te ervaren Noussair Mazraoui, 
een penalty tegen. Die werd benut: 2 – 2. Dat moest in 
Amsterdam worden rechtgezet en dat gebeurde ook. 
In de uitverkochte Johan Cruij�  ArenA bleek Ajax een 
maatje te groot. De doelpunten werden gemaakt door 
Klaas-Jan Huntelaar, Matthijs de Ligt en David Neres, 
einduitslag: 3 – 0. Daarmee plaatste Ajax zich voor de 
play-o� s.

DYNAMO KIEV
In de play-o�  s werd Dynamo Kiev uit de Oekraine
de tegenstander. In 2010 was Dynamo ook de laatste
horde in de race voor plaatsing voor het hoofdtoernooi
van de UEFA Champions League. Toen was Ajax
de sterkste. Hoe zou dat nu zijn? Er werd eerst thuis
gespeeld. Ajax begon sterk. Al na twee minuten wist
Donny van de Beek het net te winnen. Een droomstart,
die duurde tot de 15de minuut, toen de gelijkmaker
werd gescoord. Nog voor rust zette Hakim Ziyech Ajax
weer op voorsprong en na rust bepaalde Dušan Tadić
de eindstand op 3 – 1. De uitwedstrijd werd gespeeld
in het half gevulde NSK Olimpiejsky, met 70.000
zitplaatsen het grootste stadion van Kiev. Dynamo
speelt in dit stadion de belangrijkste wedstrijden, maar
het is niet de thuishaven. Het werd een wedstrijd in
de categorie ‘snel vergeten’. Er werd niet gescoord,
waardoor Ajax zich plaatste voor de groepsfase van
de Champions League. Een knappe prestatie van
het team van Erik ten Hag en zijn staf. Eens te meer
omdat deze wedstrijden gespeeld werden terwijl het
transferwindow nog niet gesloten was.

UITSLAGEN

AJAX – STURM GRAZ (2-0)
25-07-2018 

STURM GRAZ – AJAX (1-3)
01-08-2018

STANDARD LUIK – AJAX 2 – 2
07-08-2018

AJAX – STANDARD LUIK 3 – 0 
14-08-2018

AJAX – DYNAMO KIEV 3 – 1
22-08-2018

DYNAMO KIEV – AJAX 0 – 0
28-08-2018
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BAYERN MÜNCHEN – AJAX 
In de Allianz-Arena wachtte twee weken later een 
tegenstander van een ander kaliber. Ajax begon 
nerveus aan de krachtmeting en keek al na vier 
minuten tegen een achterstand aan. Toch herpakte 
Ajax zich. Halverwege de eerste hel�  slalomde Noussair 
Mazraoui door de defensie van de Duitsers en scoorde 
bijzonder fraai de gelijkmaker. Dat zou de eindstand 
zijn, waarbij na a� oop alle fans er van overtuigd waren 
dat Ajax zichzelf tekort gedaan had. Bij tijd en wijle was 
Ajax veel beter dan de Duitse kampioen en speelde als 
in de beste dagen. Met vier punten uit twee wedstrijden 
stond Ajax op doelsaldo bovenaan in de poule. Hierna 
wachtte een dubbele confrontatie met Ben� ca.

AJAX – AEK ATHENE 
Voor de Champions League werd Ajax ingeloot in 
Groep E. De Amsterdammers werden gekoppeld aan 
AEK Athene, SL Ben� ca en Bayern München geplaatst. 
Er werden in Amsterdam voorzichtige inschattingen 
gemaakt op overwintering in het belangrijkste 
toernooi voor clubvoetbal. Er heerste volop optimisme, 
maar het is en blij�  voetbal. De eerste wedstrijd tegen 
AEK Athene werd gespeeld in de Johan Cruij�  ArenA. 
De Amsterdammers begonnen goed aan het toernooi. 
Het werd de avond van Nico Tagliafcio. De Argentijn 
scoorde twee keer. Ook Donny van de Beek was 
trefzeker. Ajax won met 3 – 0, een mooie opsteker voor 
de uitwedstrijd tegen Bayern München.

UITSLAGEN

AJAX – AEK ATHENE (3 – 0)
19-09-2018

BAYERN MÜNCHEN – AJAX (1 – 1)
02-10-2018

UITSLAGEN

AJAX – BENFICA (1 – 0)
23-10-2018

BENFICA – AJAX (1 – 1)
07-11-2018

AEK ATHENE – AJAX (0 – 2)
27-11-2018

AJAX - BAYERN MÜNCHEN (3 – 3)
12-12-2018

Pr
o 

Sh
ot

s

ABA Today Juni 2019_web.indd   24 20-6-2019   9:08:56



2 5A B A  T O D A Y  2 0 1 8 - 2 0 1 9  |  3

Voor de door Ajax en ABA georganiseerde 
driedaagse supportersreis was veel belangstelling. 
Dit arrangement was – net als de latere reizen 
– tot in de puntjes verzorgd. Uiteraard stond de 
wedstrijd centraal, maar ook voor het traditionele 
Oktoberfest, dat op dat moment plaatsvond, was 
veel belangstelling.

AJAX – SL BENFICA 
Het was alweer even geleden dat Ajax en SL 
Ben� ca elkaar in een o�  ciële wedstrijd tro� en. 
Dat was in de halve � nale van de Europa Cup 
in 1972. Ajax plaatste zich toen ten koste van 
de Portugezen voor de � nale tegen Inter Milan. 
De eerste ontmoeting van het tweeluik met SL 
Ben� ca vond plaats in de Johan Cruij�  ArenA. 
Het bleef die avond lang spannend. Het spel golfde 
op en neer, al waren de betere kansen voor Ajax. 
Die gingen er echter niet in. Tot aan de 90ste 
minuut. Toen kroonde Noussair Mazraoui zich tot 
matchwinnaar door een van richting veranderd 
schot keihard achter doelman Odysseas in het net 
te schieten. Daardoor bleef Ajax met zeven punten 
koploper in groep E.

SL BENFICA – AJAX 
De uitwedstrijd werd gespeeld in het Estádio 
do Sport Lisboa e Ben� ca in Lissabon. Ajax 
verscheen in de inmiddels vertrouwde opstelling 
aan de a� rap. De Portugezen hadden na de 
eerdere ontmoeting nog wat recht te zetten en 
creëerden direct een overwicht. Dat leidde in 
de 29ste minuut tot de 1 – 0. Een kwartier na 
rust wist Dušan Tadić op aangeven van Hakim 
Ziyech de achterstand weer ongedaan te maken. 
Opnieuw bewees de Ajacied van het Jaar 2017 
– 2018 daarmee zijn grote waarde voor Ajax. 
Er werd daarna niet meer gescoord, maar het 
bleef wel ongemeen spannend in Lissabon. In de 
extra tijd hield Andre Onana met een geweldige 
redding zijn doel schoon, waardoor Ajax met een 
punt terugkeerde naar Amsterdam. Het gat met 
Ben� ca, de nummer drie in de poule, bleef vier 
punten. Daardoor kon Ajax zich bij winst tijdens 
de volgende wedstrijd tegen AEK Athene, al 
kwali� ceren voor de knock-out fase van de UEFA 
Champions League.

De driedaagse Ajax – ABA supportersreis naar de 
Portugese hoofdstad was uitverkocht. Het verblijf 
in het luxe Lisboa Park Hotel en het prachtige 
weer vielen in de smaak. Het programma bood 
alle ruimte om de historische havenstad te 
verkennen en /of relaxed naar de wedstrijd toe te 
leven. Voor elk wat wils. Het hoogtepunt van de 
trip was natuurlijk de wedstrijd zelf. Er werden 
herinneringen aan het tweeluik in 1969 opgehaald. 

Toen moest er een beslissingswedstrijd aan te 
pas komen om te bepalen wie er doorging naar 
de halve � nale. Ajax won die gedenkwaardige 
wedstrijd in Parijs met 3 – 0. Dat was de 
de� nitieve doorbraak als Europese topclub.

AEK ATHENE – AJAX 
De return tegen AEK Athene werd gespeeld in 
het Olympiako Stadio Spyros Louis, dat slechts 
voor een deel gevuld was die avond. Wel met een 
fanatieke aanhang, daar staan Griekse clubs om 
bekend. Nico Tagliafcio was geschorst, waardoor 
de Oosterrijker Maximilian Wöber in de basis 
startte. Ajax weet dat het zich bij winst plaatst voor 
de knock-out fase van het miljoenenbal. Dat was 
dan ook de doelstelling van deze avond. Zonder 
groots te voetballen, wist Ajax in de tweede hel�  de 
wedstrijd naar zich toe te trekken. Met twee goals 
van Dušan Tadić, waarvan één uit een penalty, 
werd het in Athene 0-2. Tadić toonde steeds meer 
zijn meerwaarde op het Europese podium aan. Met 
zijn inbreng bezorgde hij Ajax na dertien seizoenen 
weer de felbegeerde overwintering op het hoogste 
Europese voetbalpodium.

Tijdens de Ajax – ABA reis naar Athene hebben 
de supporters mogen ondervinden dat de sfeer 
bij uitwedstrijden in Griekenland grimmig kan 
zijn. Gelukkig zijn er geen vervelende incidenten 
gebeurd, maar de spanning was wel voelbaar. Het 
verblijf tijdens de driedaagse reis in het Electra 
Metropolis Hotel zal iedereen bijblijven. Dit 
hotel was gelegen op steenworp afstand van de 
Acropolis en bood een schitterend uitzicht op dit 
wereldberoemde monument.

AJAX – BAYERN MÜNCHEN 
De laatste poulewedstrijd tegen Bayern München 
werd gespeeld in een kolkende Johan Cruij�  
ArenA. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de 
clash met de Duitse Rekordmeister. Het zijn de 
Zuid-Duitsers die in de ArenA in de eerste hel�  
via de geslepen Robert Lewandowski de leiding 
nemen. Bij rust is het 0 – 1. De Ajacieden zijn niet 
van plan om het daarbij te laten en keren na de 
thee gretig terug op het veld. Het werd vlak na 
rust door Dušan Tadić gelijk en 10 minuten voor 
tijd zette de Serviër Ajax via een strafschop op 
voorspong. Er leek een stunt in de maak, maar de 
talenten van Ten Hag vergaten om de wedstrijd 
in het slot te gooien. In plaats daarvan lieten ze 
Bayern München terugkomen in de wedstrijd en 
zelfs in de 90ste minuut op voorsprong komen. 
Door een alles of niets initiatief onder aanvoering 
van Klaas-Jan Huntelaar werd het in de 
slotseconden gelijk: 3 – 3. Door dit resultaat werd 
Ajax tweede in de groep. 

SE IZOEN 2018 – 2019

UITSLAGEN

AJAX – BENFICA (1 – 0)
23-10-2018

BENFICA – AJAX (1 – 1)
07-11-2018

AEK ATHENE – AJAX (0 – 2)
27-11-2018

AJAX - BAYERN MÜNCHEN (3 – 3)
12-12-2018
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REAL MADRID THUIS
Het lot koppelde Ajax in de knock-out fase aan Real 
Madrid. Op dat moment de houder van de UEFA 
Champions League. In de afgelopen vijf jaar hee�  ‘De 
Koninklijke’ vier keer de ‘Cup met de Grote Oren’ 
gewonnen. Op papier was de 13-voudig winnaar in het 
belangrijkste Europese voetbaltoernooi een geduchte 
tegenstander. Zeker afgemeten naar de enorme 
verschillen in de begrotingen. Die zijn niet in het 
voordeel van Ajax. Toch waren er kenners die Ajax tegen 
het grote Real kansen toedichtten. Eén van hen was 
Louis van Gaal. Hij zei tijdens de ABA � ema-avond in 
december 2018 dat hij blij was met de loting en dat Ajax 
op voorhand niet kansloos was. Dat bleek zo te zijn. In 
Amsterdam was Real Madrid niet sterker dan Ajax, maar 
won wel met 1-2. Sergio Ramos pakte een bewuste gele 
kaart, om zijn schorsing tijdens de terugwedstrijd uit 
te kunnen zitten. Dat leek immers een formaliteit. Dat 
bleek echter een ernstige vorm van onderschatting en 
dure fout, van één van de beste libero’s van de wereld. 

REAL MADRID UIT
In Madrid had Ajax dus niets te verliezen. Het speelde 
gedreven, frank en vrij en wist zelfs de achterstand 
om te buigen in een voorsprong. Bij rust was het door 
doelpunten van Hakim Ziyech en David Neres 0-2 en 
daarmee was Ajax virtueel een ronde verder. Bij de 
meegereisde supporters sloeg de nervositeit toe. Wie had 
dit verwacht? Na de hervatting liep de voorsprong verder 
op. Dušan Tadić tekende voor de 3-0. Daarna verkleinde 
Marco Asensio de voorsprong. Lasse Schöne tekende, 

vlak voordat hij gewisseld werd, voor de eindstand, 
door een schitterende vrije trap achter doelman � ibaut 
Courtois de kruising in te jagen. Dat gebeurde pal 
voor het vak waar de supporters zaten. De ontlading 
was gigantisch. Met de plaatsing voor de achtste � nale 
en de uitschakeling van Real Madrid, en vooral de 
manier waarop, leverde Ajax een wereldprestatie. Ajax 
veroverde niet alleen de harten van de eigen fans, maar 
van alle voetballie� ebbers uit binnen- en buitenland. De 
Spaanse kranten kwamen superlatieven tekort om deze 
ronduit imponerende overwinning tegen De Koninklijke 
te beschrijven. En de Catalaanse media kregen geen 
genoeg van de subtiele passeerbeweging van Frenkie 
de Jong langs Luka Modrić, de recente winnaar van de 
Ballon d’Or voor beste Europese voetballer van het jaar. 
Zij kijken reikhalzend uit naar de komst van dit talent 
in dienst van FC Barcelona. Ook andere Ajacieden 
vielen op in deze wedstrijd. Zo werd Dušan Tadić voor 
zijn glansoptreden uitgeroepen tot ‘Speler van de Week’ 
in de Champions League en kreeg hij van de Franse 
sportkrant L’Équipe het rapportcijfer 10. Dit cijfer wordt 
maar zelden gegeven. 

Voor deze bijzondere Ajax – ABA reis naar Madrid 
was meer belangstelling dan het aantal beschikbare 
plekken. Dat is inherent aan de ‘Koninklijke 
Klassieker’. Wie wil daar nu niet bij zijn? Tijdens 
de driedaagse reis verbleven de supporters in 
Gran Melia de los Duques, een luxe hotel met een 
prachtige tuin. Op de dag voor de wedstrijd werd 
het diner geserveerd in TATEL, het restaurant van 

SE IZOEN 2018 – 2019

Kick off your summer in style with MR MARVIS’ 
perfect shorts. The iconic design available in 35 
colours, partly elasticated waistband, hidden zippered
pocket & soft fi nish stretch cotton fabric make 
MR MARVIS shorts your summer wardrobe essential. 
Get in that #MRMARVISMOOD and make your summer 
unforgettable.

SHOP THE PERFECT SHORTS AT MRMARVIS.COM

S U M M E R  I S  C A L L I N G

o n l y  a v a i l a b l e  o n l i n e

HANDMADE IN
PORTUGAL

AVAILABLE IN
35 COLOURS

ELASTICATED WAISTBAND
MOVES WITH YOU

HIDDEN ZIPPERED
POCKET

FREE SHIPPING
& RETURNS

B E S T E L  N U  J O U W  S H O R T S  O P  M R M A R V I S . C O M

MRMARVIS_2019_Summer_210x297_IC.indd   10 27/05/2019   13:52
0229918.pdf   1 3-6-2019   11:10:33

UITSLAGEN

AJAX – REAL MADRID (1 – 2)
13-02-2019

REAL MADRID – AJAX (1 – 4)
05-03-2019 
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Rafael Nadal, Enrique Iglesias en Paul Gasol. Na de 
sensationele uitschakeling van Real Madrid werd 
uitbundig het glas geheven in Discoteca Ramses. 
Ook de spelers en de staf kwamen na a� oop daar 
naar toe om de overwinning te vieren.

JUVENTUS THUIS
De club uit Turijn had meer dan ooit z’n zinnen gezet op 
het winnen van de UEFA Champions League. Daarvoor 
had het voor een astronomisch bedrag Ronaldo van 
Real Madrid losgeweekt. Met Ronaldo moest het 
eindelijk lukken, om de � nale wel een keer te winnen. 
De Italianen stonden maar liefst negen keer in de 
eindstrijd, maar wisten alleen in 1985, tegen Liverpool 
in de memorabele wedstrijd vanwege het Heizeldrama, 
en 1996 in Rome tegen Ajax te winnen. Ajax leek 
voor de ‘Oude Dame’ een geschikte tegenstander om 
de ambities waar te maken. Tijdens de achtste � nale 
had Ronaldo voor Juventus zijn waarde bewezen, 
door drie keer te scoren in de return tegen Atletico 
Madrid. Daarmee zorgde hij persoonlijk dat de eerder 
opgelopen nederlaag in Madrid werd uitgewist. Ajax 
was gewaarschuwd. Toch konden zij in de heenwedstrijd 
in de Johan Cruij�  ArenA niet verhinderen dat de 
sterspeler Juventus op slag van rust op een 1 – 0 
voorsprong zette. Het was David Neres die in de 46ste 
minuut de stand weer gelijk trok. 1 – 1 was ook de 
eindstand in de stijf uitverkochte ArenA, waar de pas 
19-jarige Jurgen Ekkelenkamp zijn Champions League 
debuut maakte.

JUVENTUS UIT
Net als bij de uitwedstrijd tegen Real Madrid waren 
de verwachtingen dat Ajax een ronde verder zou 
komen, niet al te hoog gespannen. Er moest hoe dan 
ook gescoord worden en Juventus hee�  Ronaldo. 
De all time topscorer van de Champions League 

bezorgde inderdaad de ‘Oude Dame’ de voorsprong. 
Donny van de Beek zette nog voor de pauze de 
zaak weer recht. Donny is een kind van de club en 
kwam al op zeer jonge lee� ijd van Veensche Boys 
naar de jeugdopleiding bij Ajax. Vaak logeerde hij 
bij Andrea en Sjaak Swart, net zoals vroeger Johan 
Neeskens dat deed. Donny is dit seizoen uitgegroeid 
tot een zeer belangrijke speler bij het eerste. Door de 
aansluitingstre� er kreeg Ajax zichtbaar vertrouwen 
in een goede a� oop. Immers als er één keer gescoord 
zou worden, zou Juventus twee keer doeltre� end 
moeten zijn. Het eerste gebeurde. Aanvoerder Matthijs 
de Ligt scoorde na een uur voetballen vanuit een 
corner met het hoofd. Dat was niet voor het eerst dit 
Champions League seizoen en ook niet voor het laatst. 
Het supertalent uit Abcoude won het op sprongkracht 
van de geslepen Italiaanse verdedigers. De supporters 
vlogen elkaar om de hals, want met dit resultaat was 
Ajax weer een ronde verder. Wie had dat verwacht? 
De Amsterdammers hadden in het vervolg van de 
wedstrijd zelfs de betere kansen en roken de halve 
� nale, terwijl Juventus steeds verder weg zakte. Na 
negentig minuten bleek dat de Champions League 
trilogie voor Juve voorlopig een toekomstdroom blij� . 
Ajax plaatste zich voor de halve � nale waarin het zou 
spelen tegen de winnaar van de kwart� nale tussen 
Manchester City en Tottenham Hotspur, die een dag 
later gespeeld werd.

Ook voor de uitwedstrijd tegen Juventus was de 
belangstelling groot. Inmiddels kende een aantal vaste 
klanten van de Ajax en ABA voetbalreizen elkaar 
steeds beter. Voetbal verbindt. In dit geval ABA leden 
en Ajax businessmembers tot één homogene groep met 
rood-witte voetbalharten. De driedaagse reis naar de 
Noord-Italiaanse stad bood naast voetbal, voor wie dat 
wilde, ook een aantrekkelijk activiteitenprogramma. 
Zo werd er ge� etst door de prachtige Barolo wijnstreek 
en bracht het gezelschap een bezoek aan de beroemde 
Sordo wijnkelders. Uiteraard werd van die gelegenheid 
gebruik gemaakt om deze wijnen te proeven. Het 
verblijf was in het Starhotel Majestic in de oude 
binnenstad van Turijn. De wedstrijd werd gespeeld in 
het eigen stadion van Juventus, het Allianz Stadium en 
de, ook deze historische, overwinning werd gevierd in 
Club Teret.

TOTTENHAM HOTSPUR UIT
Door een miraculeuze uitschakeling van Manchester 
City was Tottenham Hotspur de tegenstander in de 
� nale. De wedstrijd werd gespeeld in het gloednieuwe 
Tottenham Hotspur Stadium in London. Bij de 
Spurs speelden de ex-Ajacieden Toby Alderweireld, 
Jan Vertonghen, Davinson Sànchez en Christian 
Eriksen mee. Ajax ging goed van start en het was 
opnieuw Donny van de Beek die zijn ploeg op een 
0 – 1 voorspong zette. In de eerste hel�  domineerde 

SE IZOEN 2018 – 2019

UITSLAGEN

AJAX – JUVENTUS (1 – 1)
10-04-2019

JUVENTUS – AJAX (1 – 2)
16-04-2019
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Makes IT Work

De ICT van morgen is onze uitdaging! 
Mirage verzorgt uw complete ICT-infrastructuur. 
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Ajax, maar Rood & Wit wist dit niet in een hogere 
doelpuntenproductie om te zetten. De tweede hel�  
was het meer overleven. David Neres schoot nog 
wel uit een kansrijke positie op de paal, maar het 
lukte Ajax niet goed meer om in het spel te komen. 
De Amsterdammers speelden de wedstrijd sober en 
controlerend uit. Het lukte Tottenham Hotspur ook 
niet om te scoren, waardoor Ajax met een doelpunt 
verschil aan de volgende uitdaging in Amsterdam 
mocht beginnen. Ajax was nog negentig minuten 
verwijderd van de � nale.

TOTTENHAM HOTSPUR THUIS | 
EERSTE HELFT
In de tussenliggende week was het besef gegroeid dat 
Ajax wel heel dicht bij de � nale op 1 juni 2019 in het 
Wanda Metropolitano stadion in Madrid was gekomen. 
Wie had dat in de zomer van 2018 gedacht, toen Ajax 
zich eerst moest kwali� ceren voor het hoofdtoernooi? 
Ajax begon met vertrouwen aan de return. Dat werd 
zo mogelijk na een paar minuten nog groter. Matthijs 
de Ligt kopte een corner van Lasse Schöne snoeihard 
in en zette met zijn specialiteit Ajax op voorsprong. 
De Spurs moesten toezien hoe Ajax domineerde. Tien 
minuten voor rust maakte Hakim Ziyech het voor de 
club uit Noord-London nog erger door een prachtig 
uitgespeelde actie doeltre� end af te ronden. Ajax 
ging met een riante 2 – 0 voorspong aan de thee. Zou 
het dan toch…? In de Johan Cruij�  ArenA was de 
spanning om te snijden. 

TOTTENHAM HOTSPUR THUIS | 
TWEEDE HELFT
De tweede hel�  leek er niets aan de hand. Maar in 
de 55ste minuut kwam Tottenham Hotspur door een 
snelle counter weer in de wedstrijd. Vijf minuten 
later maakte Lucas Moura, ook de maker van de 
aansluitingstre� er, de gelijkmaker. Met nog een half 
uur te gaan is het uitzicht op de � nale weer ver weg. 
Ajax weet tegen de ontketende Spurs nog lang stand te 
houden en bij vlagen gevaar te creëren. Hakim Ziyech 
schiet tien minuten voor tijd op de paal. Na negentig 
minuten staat Ajax nog steeds met één been in de 
� nale. Er komen vijf extra minuten bij. De ArenA 
houdt haar adem in. De minuten lijken wel uren te 
duren. Het is éénrichting verkeer: richting het doel 
van Andre Onana. In de 96ste minuut voltrekt zich 
het noodlot en is het weer Luca Moura die scoort. 
Tottenham Hotspur gaat voor het eerst in het bestaan 
naar de � nale van de UEFA Champions League. De 
teleurstelling bij de supporters valt niet te beschrijven. 
De tranen vloeien rijkelijk. Bijna niemand gaat naar 
huis. Pas nadat Ajax tijdens de ronde na de wedstrijd, 
het publiek bedankt hee� , verlaten de toeschouwers 
het stadion. Diep teleurgesteld dat het net niet gelukt 
is. Wat waren we er dichtbij. Ajax eindigt in de 
Champions League bij de beste vier clubs van Europa. 
Dat is natuurlijk een geweldige prestatie, daar is 
iedere Ajacied, maar ook iedere voetballie� ebber, in 
binnen- en buitenland trots op. Al kwam bij menig Ajax 
supporter dat besef pas enige tijd later. Heel begrijpelijk.

SE IZOEN 2018 – 2019

UITSLAGEN

TOTTENHAM HOTSPUR – AJAX (0 – 1)
30-04-2019

AJAX – TOTTENHAM HOTSPUR (2 – 3)
08-05-2019
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AJACIED VAN HET JAAR
Hakim Ziyech kreeg tijdens de huldiging op het 
Museumplein te horen dat hij door leden van de 
Supportersvereniging Ajax was verkozen tot Ajacied van 
het Jaar, voor het tweede seizoen op rij. Op het podium 
ontving hij de Rinus Michels Trofee. Hij kan op een 
heerlijk seizoen terugkijken. Hij produceerde 21 tre� ers 
en 24 assists in 49 wedstrijden en groeide uit tot een 
publiekslieveling. Meer dan eens werd in de Johan Cruij�  
ArenA zijn naam gescandeerd.
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EREDIVIS IE | EERSTE SE IZOENSHELFT
Halverwege augustus 2019 was ook de Eredivisie van start 
gegaan. Dat begon voor Ajax niet goed. � uis kwamen de 
Ajacieden tegen Heracles Almelo niet verder dan een 1 – 1 
gelijkspel. Duur en onnodig puntenverlies. Ajax herpakte 
zich in de volgende wedstrijd tegen FC VVV door in Venlo 
met 0 – 1 te winnen. Vervolgens werden thuis FC Emmen 
met 5 – 0 en FC Groningen met 3 – 0 en uit Vitesse met 
0 – 4 opzij gezet. Toen kwam op zondag 23 september 
2019 de uitwedstrijd in Eindhoven tegen PSV, dat op 
dat moment nog alles gewonnen had en bovenaan in de 
Eredivisie stond. Aan de wedstrijd in het Philips stadion 
bewaren de Amsterdammer geen goede herinneringen. 
Ajax verloor kansloos met 3 – 0 en kwam op vijf punten 
achterstand van de lijstaanvoerder. In het vervolg van de 
competitie tot aan de winterstop maakte Ajax geen fouten. 
Een aantal wedstrijden werd overtuigend gewonnen, zoals 
thuis tegen AZ met 5 – 0 en uit tegen SC Heerenveen met 
0 – 4. Op 28 oktober 2019 stond De Klassieker in de Johan 
Cruij�  ArenA op het programma. Ajax won die middag 
eenvoudig met 3 – 0 van de aartsrivaal uit Rotterdam. Voor 
het kerstreces werd de altijd lastige uitwedstijd tegen FC 
Utrecht met 1 – 3 gewonnen. Daardoor ging Ajax met twee 
punten achterstand op PSV de winterstop in.

EREDIVIS IE | TWEEDE SE IZOENSHELFT
Ajax keerde niet goed terug van het trainingskamp in Flo-
rida (VS) gedurende de winterstop. Tijdens de eerste thuis-
wedstrijd tegen SC Heerenveen werd een riante voorsprong 
uit handen gegeven, waardoor de wedstrijd in een zwaarbe-
vochten 4 – 4 eindigde. Op zondag 27 januari 2019 stond De 
Klassieker op het programma. Die verliep voor de Ajacieden 
desastreus. Feyenoord maakte er voor het eigen publiek een 
feestje van door Ajax met 6 – 2 naar de hoofdstad terug te 
sturen. In de volgende thuiswedstrijd herpakte Ajax zich 
door met 6 – 0 van VVV Venlo te winnen. Dat herpakken 
duurde niet lang, want er werd in de volgende wedstrijd in 
Almelo met 1 – 0 verloren van Heracles. Gelukkig voor Ajax 
morste sinds de competitiehervatting ook de concurrent uit 
Eindhoven punten. Daardoor bleef de competitie spannend. 
Ajax kende in het vervolg van de competitie geen proble-
men met de laagvliegers, maar ging in Alkmaar tegen AZ 
onderuit. Daar werd het 1 – 0. Een week later in de Johan 
Cruij�  ArenA moest Ajax wel winnen van PSV om zicht 
op de titel te houden. Dat gebeurde ook. In een zinderende 
ArenA werd PSV direct onder druk gezet. Na negentig mi-
nuten stond er 3 – 1 op het scorebord, waarbij aangetekend 
dat Ajax vanaf de zestigste minuut met 10 man speelde. 
Noussair Mazraoui werd na ingrijpen van de VAR het veld 
uitgestuurd. Ajax vervolgde de titelrace met overwinningen 
tegen FC Emmen, Willem II. Excelsior, Vitesse en FC Gro-
ningen. Die laatste wedstrijd werd de wedstrijd van Klaas-
Jan Huntelaar. Hij werd net als vorig seizoen matchwinnaar 
door de 0 – 1 te maken. Dat vierde hij uitbundig door zijn 
shirt uit te trekken. Dat kwam hem duur te staan, want na 
zijn eerstvolgende overtreding, mocht hij voortijdig het veld 
verlaten. Twee keer geel is nu eenmaal rood. 

SE IZOEN 2018 – 2019

UITSLAGEN EREDIVISIE

SPEELRONDE NO. WEDSTRIJD UITSLAG

1 AJAX  –  Heracles Almelo 1 – 1
2 VVV-Venlo  –  AJAX 0 – 1
3 AJAX  –  FC Emmen 5 – 0
4 Vitesse  –  AJAX 0 – 4
5 AJAX  –  FC Groningen 3 – 0
6 PSV  –  AJAX 3 – 0
7 Fortuna Sittard  –  AJAX 0 – 2
8 AJAX  –  AZ 5 – 0
9 SC Heerenveen  –  AJAX 0 – 4
10 AJAX  –  Feyenoord 3 – 0
11 AJAX  –  Willem II 2 – 0
12 Excelsior  –  AJAX 1 – 7
13 NAC Breda  –  AJAX 0 – 3
14 AJAX  –  ADO Den Haag 5 – 1
15 PEC Zwolle  –  AJAX 1 – 4
16 AJAX  –  De Graafschap 8 – 0
17 FC Utrecht  –  AJAX 1 – 3
   
 WINTERSTOP

18 AJAX  –  SC Heerenveen 4 – 4
19 Feyenoord  –  AJAX 6 – 2
20 AJAX  –  VVV-Venlo 6 – 0
21 Heracles Almelo  –  AJAX 1 – 0
22 AJAX  –  NAC BREDA 5 – 0
23 ADO Den Haag  –  AJAX 1 – 5
25 AJAX  –  Fortuna Sittard 4 – 0
24 AJAX  –  PEC Zwolle 2 – 1
26 AZ  –  AJAX 1 – 0
27 AJAX  –  PSV 3 – 1
28 FC Emmen  –  AJAX 2 – 5
29 Willem II  –  AJAX 1 – 4
30 AJAX  –  Excelsior 6 – 2
31 FC Groningen  –  AJAX 0 – 1
32 AJAX  – Vitesse 4 – 2
33 AJAX – FC Utrecht 4 – 1
34 De Graafschap – AJAX 1 – 4
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DE SCHAAL
Met nog twee competitiewedstrijden te gaan stond Ajax 
inmiddels in punten gelijk met PSV, maar – door een veel 
beter doelsaldo – bovenaan in de Eredivisie. Ajax was voor 
aanvang van de laatste twee wedstrijden gestrand in de halve 
� nale van de Champions League. Zou Ajax die mentale dreun 
voor de altijd lastige laatste thuiswedstrijd tegen FC Utrecht 
verwerkt hebben? Dat leek er niet op. Binnen een minuut 
kwamen de gasten in de Johan Cruij�  ArenA op een 0 – 1 
voorsprong. Voor rust zetten Klaas-Jan Huntelaar en Donny 
van de Beek orde op zaken en na rust was Dušan Tadić twee 
keer trefzeker, waardoor de eindstand 4 – 1 werd. Voor Ajax 
restte als laatste horde de doorgeschoven competitiewedstrijd 
uit tegen De Graafschap. De herinnering aan 8 mei 2016 
kwam in de aanloop naar het competitieslot weer naar boven. 
Toen speelde Ajax de laatste wedstrijd op de Vijverberg gelijk, 
waardoor de Schaal aan PSV werd uitgereikt. Het was aan 
Ajax zelf om herhaling van het ‘Vijverbergtrauma’ te voor-
komen. De uitgangspositie was wel gunstiger, want ook PSV 
had op de één na laatste speeldag in Alkmaar met 1 – 0 van 
AZ verloren. Daardoor reed Ajax als o�  cieuze kampioen naar 
Doetinchem. Daar deed de bekerwinnaar wat het moest doen: 
winnen. Het werd 1 – 4 en daarmee pakte Ajax voor het eerst 
sinds vijf jaar weer de felbegeerde Schaal en daardoor voor de 
achtste keer, waarvan de laatste in 2002, ‘De Dubbel’.

SE IZOEN 2018 – 2019
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TOTO KNVB BEKERTOERNOOI
Het toernooi om de TOTO KNVB beker begon voor Ajax 
met een uitwedstrijd tegen de amateurs van H.V.V. te Werve. 
Het werd in Rijswijk 0-7. Daarna was Ajax twee keer te sterk 
voor een tegenstander uit de Keuken Kampioen Divisie. � uis 
werd er met 3 – 0 gewonnen van Go Ahead Eagles. Tegen 
Roda JC uit in Kerkrade ging het veel en veel moeizamer. Na 
120 minuten was het 1 – 1 en moesten penalties de beslissing 
brengen. Daarvoor werd twee minuten voor tijd Andre 
Onana ingebracht als vervanger voor Kostas Lamprou. In de 
nerveuze penaltyserie was Ajax het meest productief, die werd 
met 2 – 4 gewonnen, waardoor Ajax verdere bekerde. De 
volgende tegenstander werd SC Heerenveen, dat de zondag 
daarvoor Ajax op een 4 – 4 gelijkspel hield. Dit keer liet Ajax 
zich niet opnieuw verschalken en besliste al voor rust de 
wedstrijd, die in een overtuigende 3 -1 overwinning eindigde. 
In de halve � nale kwamen Ajax en Feyenoord elkaar voor de 
derde keer dit seizoen tegen. De loting had bepaald dat De 
Klassieker in de Kuip werd gespeeld. Voor Ajax een uitgelezen 
kans om, de meest blamerende uitslag van het seizoen tot 
dan toe, de 6 – 2 nederlaag in Rotterdam, weg te poetsen. Dat 
gebeurde ook. Namens Ajax zette Matthijs de Ligt voor rust 
vanuit een niet terecht toegekende corner Ajax op versprong. 
In de tweede hel�  loodsten Nico Tagliafcio en Donny van de 
Beek Ajax in veilige haven. Feyenoord hee�  die avond niets in 
te brengen en ziet ruim voor tijd De Kuip leegstromen. Ajax 
weet dan al dat het op 5 mei 2019 weer naar Rotterdam mag 
voor de � nale van de TOTO KNVB beker. De tegenstander 
zou komen uit de wedstrijd tussen Willem II en AZ, die een 
dag later gespeeld werd.

DE BEKER
Op Bevrijdingsdag hee�  Ajax de kans om de eerste prijs van 
dit, tot dan toe mooie, seizoen te pakken. Dan moet er in De 
Kuip wel in de � nale van Willem II gewonnen worden. Ajax 
stond voor het eerst sinds 2010 weer in de eindstrijd. De laatste 
bekerwinst voor Ajax dateert uit 2010. Dat was in een dubbele 
confrontatie met Feyenoord. Voor Willem II was het nog 
veel langer geleden dat zij in de beker� nale stonden. Dat was 
in 1963. Die werd toen gewonnen van ADO. De Tilburgers 
waren vol goede moed naar De Kuip gekomen. Wetende dat 
deze ontmoeting tussen de twee halve � nale wedstrijden tegen 
Tottenham Hotspur plaatsvond, roken de tricolores kansen. In 
de eerste hel�  ging de strijd lange tijd gelijk op. Vlak voor rust 
was het Daley Blind die met een kopbal een fraaie assist van 
Dušan Tadić verlengde: 0 – 1. Een minuut later liet Klaas-Jan 
Huntelaar zien dat hij het scoren niet verleerd is. Hij tekende, 
op aangeven van Hakim Ziyech, voor de ruststand 0 – 2. Na de 
hervatting was ‘� e Hunter’ opnieuw doeltre� end en wist ook 
Rasmus Kristensen te scoren. Al ruim voor tijd was duidelijk 
dat de witte badjassen voor Willem II zouden worden en de 
rode voor de winnaar Ajax. Aanvoerder Matthijs de Ligt mocht 
de eerste prijs van dit seizoen in ontvangst nemen. Natuurlijk 
werd de overwinning gevierd, maar wel ingetogen. Er resten 
Ajax op dat moment nog een halve � nale wedstrijd tegen 
Tottenham Hotspur en ook in competitieverband waren er 
voor Ons Aller Ajax nog twee � nales te spelen.

UITSLAGEN KNVB BEKER

HVV TE WERVE – AJAX (0 – 7)
26-09-2018 

AJAX – GO AHEAD EAGLES (3 – 0)
31-10-2018

RODA JC – AJAX (1 – 1) (N.V.)
19-12-2018

AJAX – SC HEERENVEEN (3 – 1)
24-01-2019

FEYENOORD – AJAX (0 – 3)
27-02-2019

WILLEM II – AJAX (0 – 4)
05-05-2019
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SE IZOEN 2018 – 2019
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