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INTERVIEW

Erik ten Hag werd geboren op 2 februari 1970 in 
Haaksbergen. In die Twentse plaats heb je drie 
amateurvoetbalclubs. Erik koos voor de club uit zijn 
wijk en ging voetballen bij s.v Bon Boys. Hij werd 
opgenomen in de Twentse jeugdselectie en kwam 
daardoor in beeld bij FC Twente. Op z’n veertiende 
jaar liet hij zich overschrijven en ging hij in de jeugd 
bij FC Twente voetballen. In het seizoen 1989/1990 
debuteerde hij in de hoofdmacht. Zijn eerste periode 
bij FC Twente duurde één seizoen. Hij ging naar de 
Graafschap, dat uitkwam in de eerste divisie. Met de 
‘Superboeren’ promoveerde hij naar de eredivisie. 
Ten Hag bleef nog één seizoen in Doetinchem en 
keerde daarna terug voor zijn tweede periode in 
Enschede. Hij speelde er twee seizoenen. 

HOOFDPRIJS
Erik ten Hag was op meerdere posities inzetbaar. 
Als controlerende middenvelder, centrale rechtshalf, 
centrale verdediger en libero. Zijn volgende 
stations werden achtereenvolgens RKC Waalwijk 
en FC Utrecht. Bij beide eredivisieclubs speelde 
hij twee seizoenen. Zijn eindstation werd weer 
de club waar het allemaal begon: FC Twente. In 
totaal speelde Erik ten Hag 336 wedstrijden als 
profvoetballer. In 2001 won hij zijn enige hoofdprijs 
met FC Twente: de KNVB beker. Dat ging ten 
koste van PSV. De Eindhovenaren werden toen in 
de strafschoppenserie verslagen. Met FC Twente 
speelde Erik ten Hag ook in Europa, wat toen de 
UEFA Cup heette. Daar schopten de Tukkers het tot 

AJAX TERUG 
EUROPA IN

BIJ DE KOMST VAN TEN HAG IS ER DOOR BEIDE PARTIJEN 
OVER HET SEIZOEN HEEN GEKEKEN 

Erik ten Hag stapte in de winterstop over van FC Utrecht naar Ajax 
als opvolger van Marcel Keizer. Bij zijn aanstelling is er door beide 
partijen ook over dit seizoen heen gekeken. Nu het Ajax niet gelukt is 
om kampioen te worden, is de eerstvolgende uitdaging voor Ten Hag 
en zijn staf om Ajax terug te brengen in Europa.
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‘Zonder korte termijn resultaten,  
geen lange termijn vooruitzichten’

assistent-trainer bij het eerste. In 2009 vertrok 
hij naar PSV en ging daar naast Fred Rutten, 
de trainer die hij kende toen hij bij FC Twente 
speelde, dezelfde functie bekleden. In 2013 werd 
hij technisch manager bij Go Ahead Eagles, 
uitkomend in de Jupiler League. Met de club uit 
Deventer promoveerde Ten Hag, na zeventien 
seizoenen afwezigheid, naar de Eredivisie. Die 
prestatie werd ook gezien door het grote Bayern 
München, dat op dat moment geleid werd door 
Josep ‘Pep’ Guardiola. De Duitse ‘Rekordmeister’ 
had voor Ten Hag een baan als hoofdcoach van 
‘onder 23’ in petto. Erik ten Hag verbleef twee 
seizoenen in Zuid Duitsland en keerde in 2015 
terug om hoofdtrainer bij FC Utrecht te worden. 
Met die club wist hij zich in de top van de subtop 
te plaatsen en Europees voetbal af te dwingen. Erik 
ten Hag heeft zijn contract in de Domstad echter 
niet uitgediend, want in december 2017 tekende 
hij voor 2,5 jaar bij Ajax. Hij debuteerde met drie 
winstpunten tijdens de Klassieker in de ArenA.

en met de achtste finale. Daarin bleek het Franse  
AJ Auxerre een maatje te groot. 

TRAINERSCARRIÈRE
Als speler al wist Erik ten Hag dat hij na zijn 
actieve carrière als trainer verder wilde in de 
voetballerij. Hij doorliep met succes de KNVB 
opleiding Coach Betaald Voetbal. Op zijn 32ste 
heeft hij de knoop doorgehakt. Toen heeft hij 
zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen 
en gekozen voor het trainersvak. Hij werd 
hoofd opleidingen van de voetbalacademie van 
FC Twente en Heracles Almelo. Die functie 
combineerde hij met het trainen en coachen van 
jeugdteams bij FC Twente. Hij groeide door tot 
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‘Bij mijn komst naar Ajax is door beide 
partijen over dit seizoen heen gekeken’

AJAX IS HÉT A-MERK
Erik ten Hag staat nuchter in het leven. Zo ook 
toen Ajax belde of hij de vrijgevallen plaats van 
hoofdcoach wilde innemen. ‘Dat is aan de ene 
kant mooi, maar ik had bij FC Utrecht nog wel een 
contract en ik vind dat als je ergens aan begint, 
dan moet je het afmaken. Echter, in de voetballerij 
kan dat zomaar anders lopen, zo ook nu. Ajax is de 
enige club in Nederland waar ik die uitzondering 
voor wilde maken. Ajax is hét A-merk in Nederland 
en geniet de meeste aandacht van de media en ook 
op social media. Niet alleen in ons land trouwens, 
ook buiten Nederland is Ajax populair. Ajax is 
ook de lastigste club om, als coach van Ajax 1, 
verantwoordelijk voor te zijn. Dat weet je als je hier 
tekent. Ik heb dat met volle overtuiging gedaan. 
In de wetenschap dat tussentijds overstappen geen 
garantie voor succes is. Toen ik kwam stonden we 

vijf punten achter. Het is helaas niet gelukt om PSV 
in te halen.’

EUROPESE KWALIFICATIE
Erik ten Hag: ‘Laat ik voorop stellen dat de 
inhaalrace op PSV het uitgangspunt aan het begin 
van dit jaar was, maar dat niet alleen. Er is ook 
gekeken naar de lange termijn. Dat klinkt misschien 
vreemd in de hedendaagse profvoetbalwereld, want 
zonder korte termijn resultaten, geen lange termijn 
vooruitzichten. Toch is er bij mijn komst naar Ajax 
door beide partijen over dit seizoen heen gekeken. 
Daar staan we nu ook voor, want over enkele weken 
begint kwalificatie voor Europees voetbal al. Dan 
moet de selectie op scherp staan, want Ajax moet 
terug Europa in en liefst zo hoog mogelijk. Dat 
is een heldere doelstelling. Gemakkelijk wordt 
het niet, want je weet pas in september hoe de 
definitieve selectie er uitziet. Dan is de mogelijkheid 
voor Europese kwalificatie al gespeeld en ook de 
competitie al begonnen. Dat is zoals het is. Daar 
kun je als technische staf nauwelijks invloed op 
uitoefenen. Dat is all in the game.’
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