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Heini Otto is een echte Amsterdammer. Hij is op 24 
augustus 1954 geboren in de Jordaan, groeide daar 
op en leerde daar op straat voetballen. In zijn jeugd 
voetbalde hij bij SDW, waar zijn vader in het eerste 
speelde. Als C-junior deed hij nog wel mee aan de 
talentendagen bij Ajax, maar tot een overstap naar de 
club aan de Middenweg kwam het niet. Heini bleef 
bij SDW, waar hij al jong het eerste haalde. Er was 
belangstelling van FC Amsterdam. Verschillende 
spelers en leden van de technische staf kwamen 
regelmatig kijken naar zijn voetbalkwaliteiten. Maar 
zij keken ook of Heini wel bij FC Amsterdam, paste. 
‘Want ‘De Lieverdjes’ konden behoorlijk voetballen, 
maar vormden met elkaar ook een vriendenploeg. 
Daar moest je wel tussen passen’, weet Heini Otto nog. 
In 1994 maakte hij de overstap naar de Amsterdamse 
fusieclub van Blauw-Wit, DWS en De Volewijckers en 
ging in het Olympisch Stadion spelen.

ABA Today gaat terug in de tijd. In dit nummer met 
Heini Otto, die zelf nooit bij Ajax speelde, maar wel 
kan terugzien op een geslaagde en langdurige loopbaan 
als profvoetballer. Na zijn actieve carrière kwam hij 
wel naar Ajax, als lid van de technische staf. Inmiddels 
loopt hij al 22 seizoenen als ‘bindende factor’ rond op 
De Toekomst.

INTERNATIONAL
Het waren de hoogtijdagen van FC Amsterdam, dat 
toen in de UEFA Cup speelde en het daarin goed deed. 
Heini Otto viel met z’n neus in de boter en maakte 
deel uit van het team dat Inter Milan en Fortuna 
Düsseldorf wist uit te schakelen. Pas in de kwartfi nale 
bleek FC Köln een maatje te groot. Inmiddels was 
er vanuit Ajax concrete belangstelling voor Heini, 
maar hij had net mondeling verlengd. En voor Heini 
geldt: ‘Een man een man, een woord een woord’. Dat 
betekende dat hij als voetballer nooit in het rood en 
wit van Ajax zou spelen. Overigens heeft  Heini Otto 
wel in Oranje gespeeld. Dat is een verhaal apart. 
Hij bracht in 1975 teamgenoot Jan Jongbloed naar 
Schiphol. Daar aangekomen bleek dat Willem van 
Hanegem geen trek had in de vriendschappelijke 
interland tegen Joegoslavië. Op verzoek van 
bondscoach George Knobel snelde Heini terug naar 
huis om zijn spullen op te halen. Dat werd beloond 
met een invalbeurt in de 71ste minuut, waardoor 
Heini Otto zich voor eens en voor altijd ‘international’ 
mag noemen.

HUWELIJKSNACHT
In 1978 verruilde Heini Otto het gedegradeerde 
FC Amsterdam voor FC Twente. De overgang van de 
hoofdstad naar de provincieclub uit het oosten van 
het land was wel een grote, herinnert Heini Otto zich 
nog. Hij speelde er drie seizoenen. In 1978 stond hij 
met FC Twente tegenover Ajax in de bekerfi nale, twee 
keer zelfs. Omdat de eerste wedstrijd onbeslist bleef, 
kwam er een return op 29 mei 1978, uitgerekend één 
dag na zijn trouwdag, die al veel langer was gepland. 

‘De Lieverdjes was een vriendenploeg, 
daar moest je wel tussen passen’
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Uiteraard ging het huwelijksfeest door, maar Heini 
moest zich op z’n trouwdag ‘s avonds wel bij de selectie 
van FC Twente melden voor de wedstrijd de volgende 
dag. Zijn huwelijksnacht liep daarom anders dan 
gedacht en in de herkansing voor de beker was  
FC Twente dit keer kansloos en verloor met 3-0.

HOOGTEPUNT
Door zijn spel bij FC Twente verdiende Heini Otto 
een transfer naar het buitenland. Dat werd FC 
Middlesbrough dat in 1982 nog in de Eerste Divisie, 
tegenwoordig Premier League genaamd, speelde. In 
zijn eerste seizoen degradeerde FC Middlesbrough, 

dat geleid werd door de legendarische Jackie Charlton, 
naar de Tweede Divisie. Heini heeft er vier seizoenen 
gespeeld voordat hij terugkeerde naar Nederland. 
Daar tekende hij een contract bij FC Den Haag.  
Bij die club speelde hij zeven seizoenen en beleefde 
hij het hoogtepunt in zijn voetbalcarrière, het 
kampioenschap van de eerste divisie. Toen Heini 
37 jaar was, stopte hij als voetballer en ging verder 
als jeugdtrainer, ook in Den Haag. In zijn Haagse 
voetbaltijd vestigde Heini een record door  
221 wedstrijden te spelen zonder één minuut te 
missen. Later werd dat record overgenomen door  
Ajax keeper Fred Grim.

MEDISCHE KEURING
Heini Otto ging in 1997 als assistenttrainer onder 
Morten Olsen bij Ajax aan de slag. Dat was het begin 
van een nieuw tijdperk voor iedereen bij Ajax. In zijn 
eerste jaar als assistent won Ajax de dubbel, maar 
daarna braken er mindere tijden aan. In 2000 werd 
hij aangesteld als hoofdtrainer bij HFC Haarlem. Dat 
was toen een satellietclub van Ajax, inmiddels is deze 
oudste profclub van Nederland voltooid verleden tijd. 
Op 12 juni 2002 onderging Heini routinematig een 
medische keuring bij Edwin Goedhart. Daar werden 
bij hem hartafwijkingen geconstateerd. Twee dagen 
later lag hij meer dan negen uur op de operatietafel 
voor een open hart operatie. ‘Net op tijd’, zachtjes 
gezegd. Heini nam de tijd om te revalideren en 
keerde nadien terug in de technische staf van de 
jeugdopleiding op De Toekomst.

BINDENDE FACTOR
Heini Otto: ‘Ik ben aan m’n tweeëntwintigste 
seizoen bij Ajax bezig. De tijd vliegt. Ik heb hier 
op De Toekomst zo’n beetje alles wat je verzinnen 
kunt al gedaan en bijna alle jeugdteams onder m’n 
hoede gehad. Tegenwoordig ben ik geen jeugdtrainer 
meer, maar betrokken bij wat hier genoemd wordt: 
‘Operations’. Wat dat inhoudt? Het organiseren 
van veel verschillende activiteiten, denk aan: 
voetbalclinics, talentendagen, toernooien, activiteiten 
met de Ajax Foundation en sponsors en ga zo maar 
door. Nee, ik verveel me geen moment en breng 
wekelijks heel wat uren op De Toekomst door.  
Door al m’n ervaring als speler en als trainer ben  
ik heel multifunctioneel. Vergelijkbaar met hoe ik  
als voetballer was. De trainer kon me overal opstellen, 
behalve op goal. Ik was in het veld een bindende  
factor en dat ben ik op De Toekomst ook, met veel 
plezier. Want plezier staat voorop. Al m’n hele 
voetballeven lang’.

‘De trainer kon me overal 
opstellen, behalve op goal’
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SCHERP
OP
DUUR ZAAMHEID.

Vanaf de eerste minuut scherp zijn vergroot je kansen op 
succes. Elke voetballer en liefhebber weet dat. Maar het geldt 
ook voor een schoonmaakbedrijf. Of in elk geval voor CSU. 
Vanaf het moment dat wij de Amsterdam ArenA  be treden, 
doen wij er alles aan om spelers, staf en de duizen den fans 
een welkom gevoel te geven. Dat doen we met oog voor 
het milieu en met een duurzaam personeelsbe leid: onder 
meer door mensen op te stellen met een ach terstand tot 
de  arbeidsmarkt. Want we letten niet alleen scherp op alles 
wat met schoonmaak van doen heeft. Net als een voetbal-
speler zien wij overal kansen. Ervaar het zelf op www.csu.nl.

WIJ ZIJN CSU. WIJ ZIJN SCHERP OP DUURZAAMHEID.
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