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RONALD DE BOER VERGELIJKT
HET AJAX VAN NU MET DAT VAN 1995

‘Oude tijden
herleven’
Ajax bracht Europa afgelopen seizoenen
weer veelvuldig in vervoering, net als
25 jaar geleden. Een gesprek met
Ronald de Boer (50), destijds speler en
tegenwoordig onder meer ambassadeur van
de club, over de paralellen en verschillen
tussen twee prachtige lichtingen.
Te k s t : M i ke va n D a m m e e n P e t e r Z w e t s l o o t
B e e l d: A j a x I m a g e s
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-statistieken-

S E I Z O E N 19 94/19 9 5 			
Groepsfase
Champions League
Groep D		

Uitslag

Doelpuntenmakers

AFC Ajax

AC Milan

2-0

Ronald de Boer, Jari Litmanen

AEK Athene

AFC Ajax

1-2

Jari Litmanen, Patrick Kluivert

Casino Salzburg

AFC Ajax

0-0

AFC Ajax

Casino Salzburg

1-1

Jari Litmanen

AC Milan

AFC Ajax

0-2

Jari Litmanen, Francesco Baresi (eigen doelpunt)

AFC Ajax

AEK Athene

2-0

Tarik Oulida (2x)

			

Knock-out rondes

Champion League		

Kwartfinale			
Hajduk Split

AFC Ajax

0-0

AFC Ajax

Hajduk Split

3-0

Frank de Boer (2), Nwankwo Kanu

			
Halve finale			
Bayern München

AFC Ajax

0-0

AFC Ajax

Bayern München

5-2

Jari Litmanen (2x), Finidi George, Ronald de Boer, Marc Overmars

			
Finale			
AFC Ajax

AC Milan

1-0

Patrick Kluivert

			

S E I Z O E N 19 9 5/19 9 6			
Voorrondes

Champions League		

Poule D		

Uitslag

Doelpuntenmakers

AFC Ajax

Real Madrid

1-0

Marc Overmars

Ferencváros

AFC Ajax

1-5

Jari Litmanen (3x), Patrick Kluivert, Frank de Boer

AFC Ajax

Grashoppers

3-0

Patrick Kluivert (2x), Finidi George

Grashoppers

AFC Ajax

0-0

Real Madrid

AFC Ajax

0-2

Patrick Kluivert, Jari Litmanen

AFC Ajax

Ferencváros

4-0

Jari Litmanen (2x), Patrick Kluivert, Ronald de Boer

			

Knock-out rondes

Champion League		

Kwartfinale			
Borussia Dortmund

AFC Ajax

0-2

Edgar Davids, Patrick Kluivert

AFC Ajax

Borussia Dortmund

1-0

Kiki Musampa

			
Halve finale			
AFC Ajax

Panathinaikos

0-1

Panathinaikos

AFC Ajax

0-3

Jari Litmanen (2x), Nordin Wooter

			
Finale			
Juventus

AFC Ajax

1-1

Penalties

4-2

Jari Litmanen
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Het klinkt als een ‘eeuwigheid’ geleden, zegt Ronald
de Boer als hij zich beseft dat het alweer 25 jaar
geleden is dat Ajax de Champions League won.
‘Het klinkt zover weg, maar in mijn beleving was
het als de dag van gisteren,’ stelt de oud-voetballer
die onderdeel uitmaakte van de gouden lichting
van Louis van Gaal. Precies een kwarteeuw geleden
mondde dat niet alleen uit in het binnenslepen van
de Cup met de Grote Oren, maar eveneens in een
seizoen waarin Ajax in Europa en in de eredivisie
ongeslagen bleef.
Een gesprek over het Europese succes brengt De Boer
meteen terug naar die allereerste wedstrijd in de
campagne, tegen AC Milan op 14 september 1994, in
het Olympisch Stadion. AC Milan is op dat moment
de titelhouder, door in de vorige finale met 4-0 te
hebben gewonnen van het FC Barcelona van Johan
Cruijff. Ajax mag als club een oude bekende zijn op
het hoogste niveau, voor het gros van de Ajacieden
op het veld is de Champions League een geheel
nieuw podium.
De Boer zelf opent vlak na rust de score, en is
daarmee Ajax’ eerste doelpuntenmaker in de
zogeheten Champions League, dat in 1993 de
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Europacup I opvolgt als belangrijkste toernooi.
De Boer herinnert zich uiteraard die treffer – het
een-tweetje met Patrick Kluivert, het schot met
buitenkantje rechts over de inglijdende Sebastiano
Rossi heen, en dat alles in een kletsnat Olympisch
Stadion – maar bovenal denkt hij graag terug aan het
gevoel na af loop van de 2-0-zege.
‘We waren eigenlijk verrast dat we hadden gewonnen
van het grote Milan. Als kleine kinderen stonden
we bij de kleedkamer van AC Milan te wachten
om shirtjes te kunnen ruilen met die grote idolen.
Ik kreeg die van Dejan Savicevic. Nee, ik heb ‘m
niet meer, ik geef altijd alles weg. Maar hoe we er
die avond bij stonden, was een behoorlijk contrast
met waartoe dat seizoen zou leiden. Van het succes
dat we zouden behalen hadden we op dat moment
geen idee, het was echt het begin. We wisten niet
hoelang het Champions Leagueavontuur zou duren,
zaten nog met allerlei vragen. Was het geluk dat
we van Milan wonnen? Hadden zij ons misschien
onderschat? We zaten in een fase dat we vooraf nog
bij elke tegenstander dachten: jeetje, die zijn goed.
Maar dan speelden we ertegen, en dachten dan: zo
goed zijn ze eigenlijk ook weer niet, wij zijn beter.
Dat is heel vaak voorgekomen.’
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Die finale is op 24 mei 1995 in het Ernst Happel
Stadion in Wenen. Voor de derde keer in
het seizoen is AC Milan de tegenstander. De
Italiaanse grootmacht laat Ajax het spel maken, de
Amsterdammers zijn niet zo oppermachtig als in
de eerste twee duels. Zoals vaker bij finales wordt
het geen spectaculaire wedstrijd, maar de climax
is groots. In de 85ste minuut zorgt Patrick Kluivert
met het inmiddels beroemde ‘puntertje’ voor het
enige doelpunt.

19 94/19 9 5
Ajax geeft met de zege op Milan een mooi

visitekaartje af en zal dat eigenlijk twee jaar lang
blijven doen. In de groepsfase wordt ook twee keer
gemakkelijk van AEK Athene gewonnen, eigenlijk
vallen alleen de wedstrijden tegen het stugge
Casino Salzburg – twee gelijkspelen – een beetje
tegen. Maar naar de return tegen AC Milan wordt
met vol vertrouwen uitgekeken. Die wedstrijd op
23 november 1994 mag AC Milan vanwege een
disciplinaire straf niet thuis in San Siro spelen,
en dus wijken de ploegen en supporters uit
naar Stadio Nereo Rocco in Triëst. Ook
daar voelt Ajax zich thuis. Na twee
minuten staat het al 0-1 dankzij Jari
Litmanen. Door een eigen doelpunt
van Franco Baresi wint Ajax wederom
met 2-0. Een mooi moment is de staande
ovatie die Frank Rijkaard na af loop van de
AC Milansupporters krijgt.

Ajax schrijft 22 jaar na de trilogie in de Europacup
I wederom geschiedenis. Na het Gouden Ajax
van de jaren zeventig heeft Amsterdam de
gouden lichting van Van Gaal. Het seizoen wordt
geheel in stijl afgesloten met het ongeslagen
blijven in de competitie en het behalen van het
landskampioenschap. Frank Rijkaard, een van de
grootste Ajaxvoetballers aller tijden, kan tevreden
afscheid nemen.
19 9 5/19 9 6
Waar Rijkaard stopt, en Clarence Seedorf

naar Sampdoria vertrekt, daar gaat Ajax een
seizoen later door met presteren. Een nieuwe
groepsfase, nieuwe grootmachten als tegenstander,
het maakt de ploeg van Van Gaal niets uit.
Real Madrid wordt in Amsterdam ondanks
vervelende randzaken – Patrick Kluivert raakt
betrokken bij een dodelijk auto-ongeluk en Finidi
George verneemt dat zijn broertje in Nigeria is
doodgeschoten – met 1-0 verslagen. Frivool is het
spel niet, het resultaat is maximaal.
Frivool speelt Ajax wél in de return, in het
fameuze Santiago Bernabéu. De Ajacieden

In de kwartfinales treft Ajax het stugge Hajduk
Split. In Kroatië blijft het 0-0, in Amsterdam
wordt het de wedstrijd van Frank de Boer, die na
de openingstreffer van Nwankwo Kanu twee keer
tegen de touwen schiet. Ajax plaatst zich daardoor
voor de halve finales, waarin Bayern München de
tegenstander is. Wederom speelt Ajax uit met 0-0
gelijk, om thuis het verschil te maken. Wat heet: in
het Olympisch Stadion ontpopt zich een heroïsche
wedstrijd vanuit Amsterdams perspectief. Alles
klopt. Ajax jaagt de tegenstander af, gaat rusten
met een ruime voorsprong, waarna violist/dirigent
André Rieu de uitzinnige menigte verder bedient.
De enige Ajacied die nog enige schrik heeft is
Danny Blind. Hij maakt hands op de doellijn,
maar scheidsrechter Sandor Puhl ‘weigert’ de
Ajaxvoerder een rode kaart te geven, waardoor
Blind er gewoon bij kan zijn in de finale.
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S E I Z O E N 2 018/2 019			
Kwalificatierondes
Champions League		
Tweede kwalificatieronde		
Uitslag

Doelpuntenmakers

AFC Ajax

Sturm Graz

2-0

Hakim Ziyech, Lasse Schöne

Sturm Graz

AFC Ajax

1-3

Klaas Jan Huntelaar (2x), Dušan Tadić

Derde kwalificatieronde			
Standard Luik

AFC Ajax

2-2

Klaas Jan Huntelaar, Dušan Tadić

AFC Ajax

Standard Luik

3-0

Klaas Jan Huntelaar, Matthijs de Ligt, David Neres

Play-offronde			
AFC Ajax

Dynamo Kiev

3-1

Dynamo Kiev

AFC Ajax

0-0

Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Dušan Tadić

			

Groepsfase
Champions League		
Groep E		
Uitslag

Doelpuntenmakers

AFC Ajax

AEK Athene

3-0

Nico Tagliafico (2x), Donny van de Beek

Bayern München

AFC Ajax

1-1

Noussair Mazraoui

AFC Ajax

Benfica

1-0

Noussair Mazraoui

Benfica

AFC Ajax

1-1

Dušan Tadić

AEK Athene

AFC Ajax

0-2

Dušan Tadić (2x)

AFC Ajax

Bayern München

3-3

Dušan Tadić (2x), Klaas Jan Huntelaar

			

Knock-out rondes
Achtste finale

Champion League		
Champions League
Uitslag

Doelpuntenmakers

AFC Ajax

Real Madrid

1-2

Hakim Ziyech

Real Madrid

AFC Ajax

1-4

Hakim Ziyech, David Neres, Dušan Tadić, Lasse Schöne

			

Kwartfinale

Champions League		

AFC Ajax

Juventus

1-1

David Neres

Juventus

AFC Ajax

1-2

Donny van de Beek, Matthijs de Ligt

			

Halve finale

Champions League		

Tottenham Hotspur

AFC Ajax

0-1

Donny van de Beek

AFC Ajax

Tottenham Hotspur

2-3

Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech

			

S E I Z O E N 2 019/2 0 2 0

		

Kwalificatierondes
Champions League		
Derde kwalificatieronde		
Uitslag

Doelpuntenmakers

PAOK Thessaloniki

AFC Ajax

2-2

Hakim Ziyech, Klaas Jan Huntelaar

AFC Ajax

PAOK Thessaloniki

3-2

Dušan Tadić (2x), Nico Tagliafico

Play-offronde			
Apoel Nicosia

AFC Ajax

0-0

AFC Ajax

Apoel Nicosia

2-0

Edson Álvarez, Dušan Tadić

			

Groepsfase
Champions League		
Groep H		
Uitslag

Doelpuntenmakers

AFC Ajax

Lille OSC

3-0

Quincy Promes, Edson Álvarez, Nico Tagliafcio

Valencia

AFC Ajax

0-3

Hakim Zyjech, Quincy Promes, Donny van de Beek

AFC Ajax

Chelsea

0-1

Chelsea

AFC Ajax

4-4

Quincy Promes, Donny van de Beek, 2x eigen doelpunt

Lille OSC

AFC Ajax

0-2

Hakim Zyjech, Quincy Promes

AFC Ajax

Valencia

0-1

			

Knock-out rondes
Europa League		
Zestiende finale		
Uitslag
Getafe CF

AFC Ajax

2-0

AFC Ajax

Getafe CF

2-1

Doelpuntenmakers
Danilo Pereira da Silva, eigen doelpunt
----
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trakteren de Madrilenen op een wervelende
voetbalvoorstelling, die uitmondt in een dik
verdiende 2-0-overwinning. De doelpunten
worden na rust gemaakt door Patrick Kluivert
en Jari Litmanen, waar in de eerste helft al twee
glaszuivere goals door scheidsrechter Hellmut
Krug over het hoofd worden gezien. Na af loop zegt
Real Madrid-spits Ivan Zamorano: ‘Wat een ploeg
is dit Ajax. Hier valt echt niets tegen te beginnen.
Wij hebben alle hoeken van het veld gezien.
Wij hebben alleen maar achter de Ajacieden
aangelopen. Eerlijk is eerlijk, met 2-0 zijn we er
nog heel goed vanaf gekomen.’
In een overvol seizoen dendert Ajax door, al speelt
de vermoeidheid soms parten, in eerste instantie
zonder grote gevolgen. In Tokyo wint Ajax richting
de winterstop de strijd om de Wereldbeker van
Grêmio, maar de Amsterdammers hebben er wel
een strafschoppenserie voor nodig om de stugge
Braziliaanse ploeg op de knieën te krijgen. Vlak na
de winterbreak wordt de Europese Supercup ook
gewonnen, door Zaragoza (1-1 in Spanje, 4-0 in
Amsterdam) te verslaan.
Na in de Champions League afgerekend te hebben
met Borussia Dortmund volgt de eerste echte tik
van het seizoen: Ajax verliest in de halve finales
thuis met 1-0 van het Griekse Panathinaikos.
Verliezen, Ajax weet haast niet meer hoe het
voelt… Deze komt extra hard aan, ook omdat het
de allerlaatste wedstrijd in het Olympisch Stadion
is. Wat een mooi afscheid had moeten worden,
eindigt in een deceptie. In Athene veert Ajax nog
eenmaal op, door ‘gewoon’ met 3-0 te winnen.
Voor de tweede keer op rij staat de ploeg van Van
Gaal in de finale.

In die finale, die in het Stadio Olympico in Rome
wordt gespeeld, is Juventus de tegenstander. Ajax
is niet bij de les en staat na twaalf minuten, als
gevolg van defensief geblunder, op achterstand.
Dat is tegen een Italiaanse club nooit prettig.
Toch lukt het Jari Litmanen vlak voor de rust
om de stand gelijk te trekken. Strafschoppen
moeten bepalen wie de Cup met de Grote Oren
omhoog mag houden. Wat eerder in Japan wel
lukte, lukt in Rome niet. In de serie zijn Jari
Litmanen en Arnold Scholten trefzeker, maar
aan Amsterdamse kant missen Edgar Davids en
Sonny Silooy.

Ondanks die nederlaag in Rome drukt het Ajax
van Van Gaal overduidelijk een stempel op de
voetbalgeschiedenis. ‘De mix in het team klopte,’
stelt De Boer. ‘We hadden onbevangen jonge
gassies als Patrick Kluivert en Nwankwo Kanu,
Marc Overmars met zijn snelheid, pitbull Edgar
Davids… Jari Litmanen was juist stoïcijns, wist
precies wat hij wel en niet moest doen, Frank
Rijkaard en Danny Blind waren de ervaren
jongens, de leiders. Mijn broer met zijn passing…
Ik was het creatieve brein op het middenveld,
en ga zo maar door. Het was een heel bijzonder
elftal.’
Dat De Boer na 25 jaar zijn teamgenoten nog
één voor één oplepelt, is niet zo bijzonder. Wie
deze seizoenen van dichtbij heeft meegemaakt –
vanaf de tribune of thuis van achter de tv – kan
hetzelfde. De impact van dit Ajax is ook buiten
Europa groot. Zo groot zelfs dat De Boer in zijn
nadagen als actief voetballer in Qatar ook wordt
aangesproken op het gouden seizoen tien jaar
eerder. ‘Dan kwam ik Arabieren tegen die details
over het seizoen kenden die ik alweer vergeten
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2 018/2 019
Die huidige idolen weten Europa ook in

vervoering te brengen. Indrukwekkend blijft
de campagne van het seizoen 2018/2019, die
al in de zomer van 2018 begint met een reeks
kwalificatiewedstrijden. We zeiden het al: het zijn
andere tijden. Maar Ajax laat zich niet afstoppen
door Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo
Kiev, en plaatst zich zodoende voor het eerst
sinds 2014/2015 voor het hoofdtoernooi van het
miljoenenbal.

‘Dan zie je die zoontjes of dochtertjes
kijken van: wie is die man.’
was. Zelfs in die contreien werd ons voetbal dus
gewaardeerd. We hebben in 1994/1995, maar
zeker ook een seizoen later, écht goed voetbal
laten zien. Die 5-2 in de halve finales tegen Bayern
München was geweldige reclame voor ons, net als
die 2-0-zege bij Real Madrid een paar maanden
later. Er was destijds nog geen social media,
dus de impact was misschien net wat minder
groot dan het tegenwoordig zou zijn. Maar in
Nederland draaide alles om Ajax. Iedereen wilde
iets met ons te maken hebben.’
We zitten anno 2020 in een ander tijdperk,
en zeker niet alleen vanwege het coronavirus.
De voetballerij is doorgegaan met groeien.
De Champions League is niet meer alleen
voorbehouden aan kampioenen, en wordt
geregeerd door de grote teams uit Engeland,
Spanje, Duitsland en Italië. Het gat met de subtop,
waar Ajax zich bevindt, is enorm groot.
En de helden van weleer zijn niet meer de
helden van nu. De Boer wordt door de talenten
op De Toekomst niet meer herkend als de
voetballer van de gouden lichting, en hoeft
alleen nog met ouders op de foto. Met zij die
1995 wél meemaakten. ‘Dan zie je die zoontjes
of dochtertjes kijken van: wie is die man,’ grapt
De Boer. ‘Dat krijg je na 25 jaar. Ik vind dat niet
erg. Die talenten van nu hebben hun eigen idolen,
zoals wij vroeger ook onze eigen idolen hadden.’
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Het voetbal is anders dan in 1994/1995, maar
de opmars van onervaren spelers als Matthijs
de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek
en David Neres is daarmee misschien nog
indrukwekkender. In de groepsfase wordt het
gevreesde Bayern München twee keer op een
gelijkspel gehouden. Wat er in het vervolg van het
toernooi gebeurt, staat bij iedere Ajaxsupporter
nog helder voor de geest; heel voetbalminnend
Europa geniet van het spel dat Ajax laat zien,
waarbij grote clubs als Real Madrid en Juventus
worden uitgeschakeld. En hoe!
De 2-0-zege van het Ajax van Van Gaal op bezoek
bij Real Madrid mag legendarisch zijn, dat is het
bezoek van het Ajax van Erik ten Hag ook. De
Amsterdammers zetten na de 2-1-nederlaag in
Amsterdam (Sergio Ramos besluit zelfs bewust
geel te pakken zodat hij de return mist en in de
kwartfinales met een schone lei begint) Madrid op
de kop: 1-4. Het slotakkoord is voor Lasse Schöne,
die voor de neus van de meegereisde ABA-leden
een vrije trap schitterend achter doelman Thibaut
Courtois de kruising in krult. De Catalaanse
media krijgen geen genoeg van de subtiele
passeerbeweging van Frenkie de Jong langs Luka
Modrić, op dat moment de recente winnaar van de
Ballon d’Or voor beste Europese voetballer van het
jaar. Dušan Tadić wordt uitgeroepen tot Speler van
de Week in de Champions League en krijgt van de
Franse sportkrant L’Équipe het rapportcijfer 10,
een zeldzaamheid.
Ook nu dendert Ajax door. In de kwartfinales
wordt van titelkandidaat Juventus, mét Cristiano
Ronaldo, gewonnen. Ajax ontpopt zich als
reuzendoder, en dat breekt de ploeg misschien
in de halve finales juist op. Want Tottenham
Hotspur valt gevoelsmatig toch geen échte
Europese reus te noemen. Helemaal niet na
Bayern München, Real Madrid en Juventus als
tegenstanders. In Londen is er nog niets aan de
hand: Ajax wint met 1-0, en in de Johan Cruijff
Arena gaat Ajax rusten met een 2-0-voorsprong.
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Na rust gaat het echter drastisch mis. Waar het
‘wonder van Bernabéu’ Ajacieden voor altijd zal
bijblijven, daar zal Lucas Moura eveneens nimmer
worden vergeten. De teleurstelling bij de supporters
na zijn hattrick, de 3-2-nederlaag én de uitschakeling
valt nog altijd niet te beschrijven. Tranen vloeien
rijkelijk in de ArenA. Ajax struikelt in de extra tijd
van de halve finales. En toch is er ook trots: de ploeg
eindigt na achttien wedstijden in de Champions
League bij de beste vier clubs van Europa. Wie had
in de zomer van 2018 kunnen bedenken? En wat
betekent dit voor een seizoen later?
2 019/2 0 2 0
Ajax lijkt, net als in het seizoen 1995/1996,

onverstoorbaar verder te gaan. In de
kwalificatieronden (tegen PAOK Saloniki en Apoel
Nicosia) gaat het nog redelijk moeizaam, maar in
de groepsfase wordt thuis met 3-0 gewonnen van
Lille OSC, en met dezelfde cijfers bij Valencia. Na
een ongelukkige nederlaag thuis tegen Chelsea – de
VAR keurt na lang bestuderen een zuiver lijkend
doelpunt van Quincy Promes alsnog af vanwege
buitenspel – laten de Amsterdammers dezelfde
tegenstander in Londen alle hoeken van het veld
zien. Tot het moment dat bij een 4-2-voorsprong
scheidsrechter Gianluca Rocchi menig Ajacied
kromme tenen bezorgt. Zowel Daley Blind als Joël
Veltman krijgt van de Italiaanse scheidsrechter
binnen dezelfde aanval van Chelsea zijn tweede gele
kaart. Ook wordt de bal (na hands van Veltman)
op de stip gelegd. Ajax moet met negen man en
een 4-3-voorsprong de slotfase in. De resterende
twintig minuten zijn bloedstollend spannend.
Chelsea weet de stand nog gelijk te trekken, maar daar
blijft het bij. Ajax stapt met een kater, maar wel met
opgeheven hoofd en één punt, van het veld.

Dat ene punt lijkt uiteindelijk niet genoeg, ondanks
de zege bij Lille OSC (0-2). In de laatste speelronde
gaat het thuis tegen Valencia mis. Een gelijkspel
is voldoende om wederom te overwinteren in de
Champions League, maar Ajax gaat altijd voor de
winst, zo ook tegen de Spanjaarden. Die zijn niet
naar Amsterdam gekomen om er een mooie pot
voetbal van te maken. Ajax komt na 24 minuten op
achterstand en weet dat het resterende deel van de
wedstrijd niet meer goed te maken. Valencia grijpt
alles aan om de wedstrijd reglementair te ontregelen.
Dat lukt. Er vallen aan Amsterdamse kant vijf gele
kaarten en de tegenstander pakt er drie, plus een rode.
Door deze nederlaag wordt Ajax met tien punten
‘slechts’ derde in de poule. Dat betekent overwinteren
in de Europa League. De doelstelling – overwinteren
in Europa – wordt gehaald, dat wel, maar er heeft
gezien het begin van de groepsfase en het dubieuze
duel in Londen meer ingezeten.
Ajax verdient beter vindt heel voetbalminnend
Europa, maar krijgt minder. In de Europa League
wordt de ploeg van Ten Hag gekoppeld aan het stugge
Getafe CF. De heenwedstrijd in Spanje, met Bruno
Varela onder de lat, komt Ajax niet in haar spel. Of
anders gezegd: het lukt Getafe om Ajax daar uit te
halen. Het wordt een wedstrijd die niet om aan te
zien is. En dat is wennen. In de eerste helft komen de
Spanjaarden op 1-0. Dat lijkt lange tijd de eindstand
te worden, maar Ajax vergeet de wedstrijd ondanks
de achterstand in het slot te gooien en ziet Getafe in
blessuretijd de score verdubbelen.
In Amsterdam ontbreekt sterspeler Hakim Zyjech
vanwege een blessure. Ajax moet ruim winnen, maar
hikt al na vijf minuten tegen een 1-0-achterstand
aan. In zijn Europese debuut voor Ajax scoort de
Braziliaan Danilo Pereira da Silva de gelijkmaker,
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Ik stond toch vaker rechtshalf. Ja, Tadic scoorde ook
wel wat vaker. Ik heb mijn goaltjes gemaakt als spits,
maar ik was bij best veel treffers betrokken.’

Foto: Pro Shots

Is de prestatie van het Ajax van Ten Hag knapper dan
dat van het Ajax van Van Gaal? Je kunt zeggen: nee, want
in 1995 wordt de Champions League gewonnen, en het
huidige team staat uiteindelijk met lege handen. Maar
waar de ploeg van Van Gaal slechts elf wedstrijden speelt,
inclusief de finale, daar zit de ploeg van Ten Hag bij dat
aantal nog altijd in de groepsfase.

‘Het is, in mijn ogen, tegenwoordig
wat lastiger om ver te komen.’
maar ook deze wedstrijd doet Getafe, net als in de
heenwedstijd, er alles aan om er geen wedstrijd van te
maken. Dat levert veel ergernis bij het thuispubliek op.
Ook de Griekse scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos
heeft geen antwoord op het Spaanse treitervoetbal en is
niet in staat om het duel in fatsoenlijke banen te leiden.
Ajax wint uiteindelijk met 2-1 (door een Spaans eigen
doelpunt), maar ligt uit Europa. Het sprookje is uit. In
elk geval voor even.

De Europese campagnes mogen een pijnlijk einde
hebben, en uiteindelijk dus geen prijs hebben
opgeleverd, toch zijn de herinneringen aan het Ajax
van afgelopen seizoenen zoet. ‘Ik merk dat iedereen
weer positief over Ajax praat,’ stelt De Boer, die naast
individueel trainer in de Ajaxjeugd ook ambassadeur
van de club is. ‘Mensen genieten weer van het jeugdige
elan, de bravoure. Dan krijg ik hetzelfde gevoel als in
1995: we doen weer mee. Dat als je in het buitenland
bent en zegt dat je uit Nederland komt, dat mensen
meteen over Ajax beginnen. Oude tijden herleven.’

Wat vindt De Boer? Met dat verschil in aantal wedstrijden
kan hij in elk geval weinig, stelt hij. ‘Het is nu een ander
toernooi, het zijn andere tijden. Het scheelde al dat wij
ons niet hoefden te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.
Als we die wel hadden moeten spelen, was de uitkomst
vast niet anders geweest.’
Het is moeilijk te zeggen welke prestatie beter is, stelt de
Ajaxambassadeur. ‘Het is, in mijn ogen, tegenwoordig wel
wat lastiger om ver te komen. De teams die je tegenkomt,
hebben zoveel power wat transfervermogen betreft. Er
is geen enkele positie matig bezet. Als de rechtsback niet
voldoet, kopen ze ergens de beste rechtsback vandaan.
Dat was in onze tijd, voor het Bosman-arrest, nog net
even anders. Nu draait de échte Europese top om zo’n tien
clubs. Als je je als Ajax zijnde dan tussen weet te wurmen,
en zelfs laat zien dat je beter bent, dan heeft dat impact.’
Een groot verschil tussen beide perioden is, volgens De
Boer, de duur van het succes. Waar de recente Europese
campagne dit seizoen al wat barsten heeft vertoond,
daar haalt Ajax in 1995/1996 dus wederom de finale.
‘Dat komt er wel bij,’ aldus De Boer, ‘dat je na zo’n jaar
met onbevangen voetbal anders wordt benaderd, dat
je serieuzer wordt genomen. Ploegen gaan zich daarop
aanpassen, waarop jij weer moet anticiperen. Dat was in
onze tijd ook zo. Toch speelden wij twee keer op rij de
finale, en haalden in 1996/1997 nog de halve finales. Wij
waren een langere periode de beste van Europa.’

Herleven doet De Boer ook als hij Dusan Tadic in
de spits ziet spelen. Waar Ten Hag in de Serviër een
sterk aanspeelpunt ziet voorin, daar doet Van Gaal in
1994/1995 eigenlijk vaak hetzelfde in Europees verband:
in plaats van de jonge Kluivert of Kanu, kiest hij voor
de ervaren De Boer als aanvalsleider. ‘Louis van Gaal
wilde soms wat meer stabiliteit in de spits, net als Ten
Hag. Alleen speelde Tadic vaker in de spits dan ik, hoor.
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