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COVERSTORY

Natuurlijk beginnen we dit artikel met een terugblik op 
de imposante carrière van de beste keeper die Nederland 
ooit gehad heeft: Edwin van der Sar. Edwin droomde er 
als jongen van om voetballer te worden. Hij werd lid van 
v.v. Foreholte, dé club van het Zuid Hollandse Voorhout, 
het dorp waar Edwin geboren is en opgroeide. Na vijf 
seizoenen werden zijn keeperstalenten ontdekt door 
v.v. Noordwijk, de amateurvoetbalvereniging die op dat 
moment in de hoogste afdeling van het zaterdag voetbal 
speelde. Daar speelde en keepte hij zich in de kijker 

van het scoutingsapparaat van Ajax. Het was Louis van 
Gaal, op dat moment assistent van Leo Beenhakker, die 
hem naar Ajax haalde. Onder Beenhakker debuteerde 
en speelde hij een aantal wedstrijden in Ajax 1 als 
vervanger van de geblesseerde Stanley Menzo. Na die 
blessureperiode werd de bank weer de vaste plek voor 
Edwin. In 1992 kreeg hij van Louis van Gaal wel de kans 
om zich te bewijzen. Dat was in de thuiswedstrijd tegen 
AJ Auxerre in het Olympisch stadion. Ajax had de eerste 
wedstrijd verloren en in de return stond Edwin van der 
Sar ten koste van Stanley Menzo onder de lat. Hij kon 
niet voorkomen dat Ajax in de strijd om de UEFA cup 
werd uitgeschakeld, maar Edwin stond zijn plek als 
keeper niet meer af. Er zouden nog vele mooie jaren 
volgen, dat weten we allemaal.

HOOGST HAALBARE
Met Ajax beleefde Edwin van der Sar de gouden jaren 
onder Louis van Gaal. In die periode bereikte hij één 
van zijn twee grootste hoogtepunten in zijn carrière: het 
winnen van de Champions League in mei 1995 in Wenen. 
Edwin: ‘Het winnen van de Champions League is het 
hoogst haalbare. In 1995 hadden we daarvoor het juiste 

team. Later dat jaar wonnen we via strafschoppen ook de 
wereldbeker. Een herhaling van het succes in Wenen, een 
jaar later, zat er helaas niet meer in. We haalden wel de 
finale in Rome, maar met het nemen van strafschoppen 
was Juventus beter. Dat is voetbal.’

TWEEDE SUCCESPERIODE
Na het seizoen 1998 – 1999 vertrok Edwin van der Sar  
naar het buitenland en ging bij Juventus keepen.  
Hij speelde daar twee seizoenen om vervolgens naar 
Fulham te gaan, waar hij vier voetbaljaargangen onder 
de lat stond, voordat hij de overstap naar Manchester 
United maakte. In het team van Sir Alex Ferguson 
begon Edwin aan zijn tweede succesperiode. Hij won 
met ‘Man United’ vier keer de Engelse titel, drie keer de 
League Cup en idem zoveel keren de Engelse Supercup. 
Maar de allergrootste overwinning in dienst van de 
club uit Manchester gebeurde op 21 mei 2008, in de 
‘Engelse’ Champions League finale in Moskou. Na 120 
speelminuten was de stand tussen Chelsea en Manchester 
United gelijk en dus moesten pingels de beslissing 
brengen. In die serie groeide Edwin uit tot de held van 
de avond door de laatste strafschop te stoppen waardoor 
Manchester United voor de vierde keer de cup ‘met de 
grote oren’ won. Voor Edwin was dat de tweede keer van 
de in totaal vijf CL-finales waarin hij onder de lat stond. 
Later dat jaar won hij ook de wereldbeker.

DREAMTEAM
Na het seizoen 2010 – 2011 zette hij een punt achter 
zijn imposante carrière. Die voetballoopbaan heeft 
precies 20 jaar geduurd. In die periode heeft hij in 
het clubvoetbal alles gewonnen wat er te winnen valt. 
Daarmee behoort Edwin van der Sar tot één van de 
allergrootste profvoetballers die de Ajax geschiedenis 
heeft voortgebracht. Dat werd bevestigd tijdens zijn 
afscheidswedstrijd tussen Ajax en het dreamteam van 
Van der Sar in een uitverkochte Amsterdam ArenA 
in augustus 2011. Andere grote voetbalnamen en het 
publiek namen ovationeel afscheid van de nuchtere, 
sympathieke ‘lange Voorhouter’, die ondanks zijn 
successen gewoon zichzelf gebleven is.

TECHNISCH HART
Edwin van der Sar: ‘Na mijn actieve voetballoopbaan 
wist ik wel dat ik ‘iets’ in de voetballerij wilde gaan doen, 
maar niet direct ‘wat’. De trainerscursussen stonden op 

HET ÉÉN-TWEETJE VAN 
EDWIN VAN DER SAR

AJAX DIRECTIELID EN VOORZITTER TECHNISCH HART

Edwin van der Sar heeft in het clubvoetbal alles 
gewonnen wat er te winnen valt en kan terugkijken op 
een schitterende carrière. Tegenwoordig combineert hij 
de functie van directielid bij Ajax met het voorzitterschap 
van het Technisch Hart. ‘Zo blijf je betrokken bij het 
‘spelletje’, daar krijg ik nooit genoeg van’.

‘Het winnen van de Champions League 
is het hoogst haalbare’
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het punt van beginnen, maar ik wilde eerst van m’n 
gezin en het leven genieten. Dat heb ik ook gedaan. 
Door mijn enorme netwerk ben ik wel altijd betrokken 
gebleven in de voetballerij. Ook heb ik tijdens mijn 
‘sabbatical’ het diploma International Master of 
Sportmanagement aan de Johan Cruyff Institute of 
Sport Studies gehaald. Dat is best pittig. Je bent niet 
meer de jongste. Toch is het gelukt om deze opleiding 
binnen een jaar af te ronden. Gedurende dat jaar 
zijn ook de gesprekken met Ajax over een functie op 
gang gekomen en is het idee van het Technisch Hart 
geboren. Inmiddels ben ik al bijna vier jaar directielid 
bij Ajax. Samen met Dolf Collee, algemeen directeur, 
Jeroen Slop, financieel directeur en Marc Overmars, 
directeur spelersbeleid, ben ik verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding bij AFC Ajax N.V. Vanuit mijn 
achtergrond en functie ben ik ook voorzitter van het 
Technisch Hart van Ajax. Dit technische platform is 
een gedachtegoed van de helaas veel te vroeg overleden 
Johan Cruijff. Het Technisch Hart wordt verder 
gevormd door Marc Overmars, de technische staf van 
Ajax 1 en hoofd jeugdopleiding. Binnen dit team komt 
alles wat met voetbal te maken heeft aan de orde. Van 
het eerste tot en met de onderbouw, aan- en verkopen 
van spelers en ga zo maar door. Alle belangrijke 
beslissingen op voetbaltechnisch gebied worden door 
het Technisch Hart genomen’.

AMBITIES
De combinatie van directielid en voorzitter Technisch 
Hart bevalt Edwin van der Sar prima. Edwin: ‘Zo blijf 
je betrokken bij het ‘spelletje’, daar krijg ik nooit genoeg 
van’. Dat blijkt eens te meer door zijn eenmalige rentree 
in het eerste van Noordwijk onlangs. Een vriendendienst 
van de 45-jarige doelman, die tijdens zijn optreden wel 
een pingel stopte en daarmee zijn oude club aan een punt 
hielp. Ver vooruitkijken is Edwin vreemd. Natuurlijk 
heeft hij ambities. Edwin: ‘Die had ik als profvoetballer 
ook. Binnen Ajax is genoeg te doen. Vroeger was mijn 
taak als keeper om de achterhoede te organiseren. Dat 
gaat nu een stap verder. Om de vergelijking door te 
trekken, dat gaat zelfs veel verder dan de voorhoede. 
Ajax is een professioneel en commercieel bedrijf met 
meer dan 300 fte’s. Voor de kerst bestellen we altijd ruim 
400 kerstpakketten. Dat zegt veel over hoe groot onze 
organisatie is, toch?’

FOUNDATION
Een andere activiteit waar Edwin van der Sar zich 
met hart en ziel voor inzet is de Edwin van der Sar 
Foundation. Na zijn actieve carrière is Edwin samen met 
zijn vrouw Annemarie deze stichting begonnen. Het 
gekozen goede doel richt zich op mensen die leven met 
de gevolgen van een hersenbeschadiging. Binnen het 
gezin Van der Sar weten ze daar alles van. Annemarie 
werd in 2009 zelf getroffen door een hersenbloeding. 
Gelukkig gaat het haar weer goed en lijkt het er op dat 
de schade beperkt is gebleven. Annemarie is voorzitter 
van de stichting die de naam van haar man draagt. De 
stichting zet zich in om de zorg voor patiënten met een 
hersenbeschadiging te verbeteren en zet ‘bewegen’ in als 
middel om herstel van hersenfuncties en sociaal contact 
te bevorderen. ‘Want als patiënten uitgerevalideerd 
zijn, ben je er nog niet’, weet Edwin uit eigen ervaring. 
‘Stilzitten is geen optie, juist bewegen bevordert het 
herstel. Vandaar ook dat veel activiteiten van onze 
foundation gelieerd zijn aan sport en beweging. Met deze 
Foundation heb ik er voor gekozen om ‘iets’ terug te doen 
voor al dat moois dat mijn carrière mij en mijn gezin 
heeft gebracht. Gezondheid is het allergrootste goed. Veel 
belangrijker dan het winnen van al die mooie triomfen. 
Die gedachte geeft mij energie om me als ambassadeur in 
te zetten voor de Edwin van der Sar Foundation’. 
[www.edwinvandersarfoundation.nl]
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