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DE DAG VAN DE WEDSTRIJD

‘Ajax is een club om van te houden’

Michael Nijdam opent het interview met ‘Mijn vader en 
moeder hadden ook een groentewinkel’. Daarmee legt 
hij meteen de link naar zijn grote idool Johan Cruij� , 
wiens vader in de Watergraafsmeer een groentehandel 
had. ‘Johan is de allergrootste Ajacied aller tijden. 
Ik vind het heel terecht dat de Amsterdam ArenA 
straks zijn naam gaat dragen. Ik ben op veel plaatsen 
in de wereld geweest, zodra je zei dat je uit Holland 
kwam, werd dat in verband gebracht met deze geniale 
voetballer. Johan Cruij�  hee�  Ajax en het Nederlandse 
voetbal op de wereldkaart gezet. Ik ging aan de hand 
van m’n vader regelmatig mee naar de thuiswedstrijden 
in De Meer. Met het trammetje en dan nog een stuk 
lopen. We stonden op de staantribune aan de stadskant. 
De uitwedstrijden volgden we op zondagavond via 
“Sport in Beeld” in zwart /wit. We wisten vaak de 
uitslag niet. Dat was dus billenknijpen, maar meestal 
kwam het in de laatste minuten wel goed’. 

ABA Today volgt iedere keer op ‘De dag van de wedstrijd’ 
een lid van ABA. Dit keer Michael Nijdam, die afgelopen 
seizoen Ajax hee�  zien voetballen, zoals de supporters dat 
zo graag willen zien.

Michael Nijdam
DE DAG VAN DE WEDSTRIJD

HERKENBAAR
Over de afgelopen competitie is Michael goed te 
spreken. ‘Natuurlijk is het jammer dat we ‘de Schaal’ 
niet gewonnen hebben, maar de Eredivisie was wel 
tot het laatst toe spannend. Daar hou ik van. Wie had 
gedacht dat we in de Europa League zover zouden 
komen? Het belangrijkste vind ik dat we Ajax hebben 
zien voetballen, zoals de supporters dat zo graag willen 
zien. Ook heb ik genoten van die hele jonge jongens uit 
de eigen kweek. Ajax was dit seizoen weer herkenbaar. 
Peter Bosz en zijn staf hebben het goed gedaan. 
Volgend seizoen nieuwe ronde, nieuwe kansen.’

DAG VAN DE WEDSTRIJD
Michael slaat weinig thuiswedstrijden over. ‘Ik kom 
voor de wedstrijd m’n vaste maten Leo Bronkhorst en 
Otto Eman tegen. We hebben al jaren stoelen naast 
elkaar. Ik leef altijd heel relaxed naar de wedstrijd toe. 
Ik hou er van om voor de wedstrijd buiten te zijn met 
m’n hond. Of als het weer dat toelaat en er veel wind 
staat, eerst even “lekker te kitesurfen” in IJmuiden of 
Muiderberg. Dan ga ik met een voldaan gevoel naar de 
ArenA. Voor de wedstrijd en na de wedstrijd kom je in 
de ABA-Club veel bekenden tegen, altijd leuk. Maar je 
ontmoet er ook andere mensen. Primair ben ik geen lid 
van ABA geworden om er business uit te halen, maar 
het levert soms toch interessante contacten op. Dat is 
altijd goed, natuurlijk. Na de wedstrijd behoor ik met 
mijn vrienden meestal wel tot de laatsten, die het licht 
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MICHAEL NIJDAM
Michael Nijdam werd op 6 mei 1965 geboren in de Staatsliedenbuurt. Daar groeide hij op en 
ging er naar school. Eigenlijk wilde hij wel in de groentezaak van zijn ouders verder, maar 
zijn vader zei: ‘Dat kan altijd nog, ga eerst maar studeren.’ Dat deed hij. Na z’n middelbare 
school ging Michael naar de HTS om daar werktuigbouwkunde te gaan studeren. Hij rondde 
zijn opleiding succesvol af en ging aan de slag bij Hiensch Engineering. Michael Nijdam: 
‘Bij Hiensch waren ze ook stapelgek van Ajax. Het bedrijf had al een skybox in De Meer 
en later in de ArenA. Door mijn functie als commercieel – en later algemeen – directeur, 
kwam ik zeer frequent bij Ajax. Dat vond ik geen straf, natuurlijk. In 1999 ben ik samen met 
m’n compagnon Eric Priester met IDEA begonnen. Dat staat voor Integrated Disciplines of 
Engineering and Architecture. Wat wij doen? Het ontwerpen van nieuwbouw en renovatie 
van met name hotels. Dat is onze core business. We werken met een vast team van 12 
medewerkers en huren daar waar nodig specialisten in. We hebben geen ‘vast’ kantoor, maar 
werken ‘virtueel’ met elkaar samen. Dat werkt prima.’

uitdoen. Dan is het om me heen al opvallend stil. Het 
gebeurt ook wel dat de derde hel� een verlenging krijgt 
in Café Papeneiland van de familie Netel in de Jordaan. 
Dat is een echt Ajax café. Daar werkt mijn jongste zoon 
Jacky en komt mijn oudste zoon Bowie graag naar de 
wedstrijd kijken. Beiden zijn ook echte Ajacieden. Heel 
gezellig, maar heel laat maak ik het niet, want er moet 
na een wedstrijd op zondag, op maandag weer gewoon 
gewerkt worden.’

ONVERGETELIJKE MOMENTEN
Op de vraag naar onvergetelijke momenten gaat 
Michael terug in de tijd naar de uitwedstrijd tegen 
AC Milan op 23 november 1994. Die wedstrijd werd 
vanwege ongeregeldheden bij een eerder groepsduel 
niet in San Siro, maar in het Nereo Rocco Stadion in 
Triëst gespeeld. Ajax klopte voor de tweede keer in 
dat Champions League seizoen AC Milan, dit keer 
met 0-2. ‘Later in de �nale in Wenen op 24 mei 1995 
zou dat door het puntertje van Kluivert nogmaals 
gebeuren’, zegt Michael met een brede glimlach. ‘Die 
wedstrijd in Triëst was Ajax heer en meester. Toen het 
publiek wist dat Marco van Basten in het stadion was, 
werd die luid toegezongen. En ook Frank Rijkaard 
kreeg een ovationeel applaus van het Milanese publiek. 
Kippenvel, was dat. Natuurlijk zijn ook alle Klassiekers 
heel speciaal. Of dat nu in De Kuip of in De ArenA 
is. Het is wel jammer dat het tegenwoordig niet meer 
verantwoord is, dat beide clubs hun eigen supporters 
mee mogen nemen naar het ‘uitvak’. Verder schiet me 
natuurlijk de kampioenswedstrijd tegen FC Twente 
en het behalen van de ‘Derde Ster’ op 15 mei 2011 
te binnen, als we het over onvergetelijke momenten 
hebben.’

HELDEN
Dat Johan Cruij� één van Michael’s Ajax helden is, is 
logisch. Op zijn werkkamer liggen meerdere boeken 
van zijn icoon en aan de muur prijkt een Ajax shirt 
met een ode aan de ‘allergrootste Ajacied aller tijden’. 
Michael roemt ook de spelers uit het ‘Gouden Ajax’ van 
de begin zeventiger jaren en noemt de namen van Wim 
Suurbier, Ruud Krol, Sjakie Swart, Pietje Keizer en 
Johnny Rep in één adem op. ‘Dat was een hele speciale 
generatie Ajax spelers. Natuurlijk hebben we later 
ook spelers gehad, die ik tot mijn helden reken, zoals 
Litmanen en Rijkaard, bijvoorbeeld. Dit seizoen heb 
ik genoten van Lasse Schöne en het spel van Ajax. De 
hele wereld schrij� weer over Ajax. Nu maar hopen dat 
we dit vast kunnen houden. Want het wordt misschien 
wel nooit meer zoals het was, maar Ajax is en blij� 
bijzonder. Ajax is een club om van te houden!’

Michael Nijdam en zijn Ajax maten Otto Eman en Leo Bronkhorst (rechts)

‘We hebben Ajax zien voetballen, 
zoals we dat graag willen zien’
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IDEA staat voor Integrated Disciplines of Engineering and 
Architecture. Een ontwerp- en adviesbureau dat streeft 
naar een maximale integratie van ontwerp, constructie en 
techniek.

En dat vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoerings-
fase de volgende disciplines van het bouwproces verzorgt:

^ Architectuur
^ Constructie
^ Installaties
^ Bouwfysica
^ Bouwkosten
^ Bouwmanagement
^  Technisch 
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