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AFGELOPEN 
SEIZOEN WAS 
HISTORISCH 

GOED

ERIK TEN HAG 

Ajax beleefde in 2018 – 2019 zijn meest succesvolle 
seizoen van deze eeuw. De landstitel, de beker én bij de 
laatste vier in de Champions League. Erik ten Hag blikt 
terug: ‘Afgelopen seizoen was historisch goed voor Ajax. 
We mogen trots zijn.”

‘Het zilverwerk, de veerkracht die we hebben getoond en 
vooral ook de manier van voetballen… Ik heb mensen de 
vergelijking horen maken met het Ajax van 1972, Oranje 

1974, het Braziliaanse team van 1982: teams die 
in de herinnering zitten bij voetbalfans 

vanwege het spel. Onze supporters 
zien dit elftal en vorig seizoen 

als iets bijzonders in de club-
geschiedenis: dat is het 

mooiste compliment 
dat je kunt krijgen.’

‘In mijn werk-
kamer hangen 
foto’s van Rinus 
Michels, Johan 
Cruijff en Louis 
van Gaal. En die 
hangen er niet 
voor niets. Zij 

hebben de meeste 
invloed gehad op 

Ajax, voetbaltech-
nisch gezien. Als je 

dan mooie woorden 
hoort van Van Gaal of 

Jordi Cruijff over ons elftal: 
dan doet dat wel iets met je. Dit 

seizoen was historisch goed. Natuurlijk 
blijft ook de open wond na de uitschakeling 

tegen Tottenham Hotspur voelbaar, maar als je alle 
prestaties nuchter analyseert, mogen we echt trots zijn.’
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ERIK TEN HAG

WINACTIE VOOR ABA LEDEN
Speciaal voor ABA leden stelt Ajax twee 
exemplaren beschikbaar van het Officiële 
Ajax Jaarboek 2018-2019. 

Wil jij kans maken op een exemplaar? Surf 
dan naar https://mijn.ajax.nl/abatoday en 
beantwoord deze vraag: Tegen welke club 
maakte Erik ten Hag in januari 2018 zijn 
officiële debuut als hoofdtrainer van Ajax?

Meedoen kan tot 1 november 2019. 
De winnaars ontvangen bericht. Over de 
uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

‘Toen ik binnenkwam bij Ajax, begin 2018, was mijn 
opdracht ervoor te zorgen dat we weer mee zouden 
doen in Europa. Ik moest Ajax Europa-proof maken. 
Met voetbal dat tot de verbeelding spreekt binnen en 
buiten de grenzen. Dat is gelukt. Het was belangrijk 
dat we het team bij elkaar zouden houden. Dat Ziyech 
vorige zomer niet vertrok was een heel grote meevaller. 
Daar stond het vertrek van Justin Kluivert tegenover. 
Dat hadden we niet verwacht. Er was veel belangstelling 
voor bepaalde spelers, maar we hebben bijna iedereen 
kunnen overtuigen om te blijven. Dan heb ik het over 
bijvoorbeeld Matthijs, maar ook zeker over Frenkie.’

‘Frenkie was heel belangrijk in de manier waarop wij 
speelden. Ik heb zo gepuzzeld dat hij het beste tot 
zijn recht kwam. Je moet je topspelers zo neerzetten 
dat ze het hoogste rendement voor je team halen. 
We worstelden met de vraag wat voor speler was hij 
nou was? Een ‘tien’? Een ‘acht’? Een ‘zes’? Centrale 
verdediger? Ajax speelde met de punt naar achteren, 
uiteindelijk heb ik het systeem aangepast. Wij zijn met 
een dubbele ‘zes’ gaan spelen: met Frenkie en Lasse. Zij 
bleken heel complementair aan elkaar te zijn. Donny 
kwam daarvoor te staan, op ‘tien’. Met deze drie jongens 
op het middenveld vonden we de beste balans.’

‘In Europa liep het meteen boven verwachting. Plaatsing 
voor minimaal de Europa League was vooraf een must, 
het Champions League-ticket een bonus, en dat we 
ons dan ook nog plaatsten voor de achtste finale was 
dubbel bonus. Uit tegen Bayern München trokken 
we de wedstrijd langzaam naar ons toe, we pakten 
heel verdiend een punt en misschien had er nog meer 
ingezeten. Die wedstrijd gaf de ploeg het vertrouwen dat 
we op een heel hoog niveau mee konden komen.’

‘De winterstop onderbrak onze goede reeks. Na ons 
trainingskamp kwam er zand in de motor. We verloren 
punten. En dat lag vooral aan onszelf, niet aan de 
tegenstander. Onze houding was gewoon niet top die 
periode en dan loop je schade op. Je slaat een keer met 
je vuist op tafel, maar je zoekt vooral interactie met je 
groep. Je moet de vinger op de zere plek leggen en vooral 
ook laten zien waarom het voor de winterstop wél goed 
ging. Real Madrid-thuis was een keerpunt: we verloren, 
maar speelden een geweldige wedstrijd. Je hebt soms dat 
soort wedstrijden nodig om er weer bovenop te komen. 
De onverzettelijkheid kwam terug.’

‘In de halve finale waren we niet langer de underdog. 
Dat is logisch als je Real Madrid en Juventus uitschakelt, 
maar het is niet terecht. Het beeld dat we gelijkwaardig 
waren aan Tottenham Hotspur klopte niet: wij hebben 
drie voorrondes moeten spelen voordat we überhaupt 
aan de Champions League mee mochten doen. We 
komen uit in een veel kleinere competitie met kleinere 
budgetten. Maar we hadden wél het geloof en de 

overtuiging dat we de finale konden halen. En het 
was heel narrow, alleen ging het mis in de allerlaatste 
seconde…’

‘Het was alsof we er al waren. We stonden op de drempel 
van de finale en hoefden er alleen nog maar overheen te 
stappen. Normaal zeg ik altijd: 24 uur genieten na een 
mooie prestatie en 24 uur rouwen na een tegenvaller. 
Maar na Spurs was dat onmogelijk… Zoiets heeft meer 
tijd nodig. We hebben elkaar de dagen daarna gesteund 
en toch weer gepusht richting de volgende wedstrijd: 
Utrecht-thuis. Dan komen we in die wedstrijd ook nog 
met 0-1 achter… Maar dan zie je hoe onvoorspelbaar 
voetbal is: wij houden ons hoofd koel en winnen, PSV 
verliest bij AZ en ineens ben je zo goed als zeker van de 
titel.’

‘Het is incidenteel mogelijk om nog een keer zo’n seizoen 
te beleven, maar of dat dit seizoen al is? 2018-2019 was 
een uniek jaar, met een uniek team.’

Een uitgebreide versie van dit verhaal vind je in het 
Officiële Ajax Jaarboek 2018-2019. De terugblik op het 
fenomenale seizoen is nu onder meer beschikbaar bij 
Ajaxshop.nl.

https://mijn.ajax.nl/abatoday
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Titels winnen
DOELSTELLING AJAX 1 SEIZOEN 2019-2020 DUIDELIJK
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ERIK TEN HAG

Na het imposante seizoen 2018-2019 met ‘de dubbel’ 
en halve finale Champions League, ligt de lat in 
Amsterdam voor het nieuwe seizoen opnieuw 
hoog. In dit artikel werpt hoofdcoach Erik ten Hag 
zijn blik op de voetbaljaargang 2019-2020.

Het is aan Erik ten Hag en zijn staf om die hoog-
gespannen verwachtingen waar te maken. Inmid-
dels is het bereiken van het belangrijkste toernooi 
voor clubteams een feit en staat overwinteren in 
Europa, naast prolongatie van de titel, hoog op de 
prioriteitenlijst van Ajax 1. Voor de vraag naar de 
doelstellingen van Ajax 1 voor het seizoen 2019 – 
2020 heeft hoofdcoach Erik ten Hag geen bedenktijd 
nodig. ‘Titels winnen’ zegt hij en voegt daaraan 
toe: ‘De eerste, de Johan Cruijff Schaal zit al in ’t 
tassie.’ Dat klinkt leuk uit de mond van de Tukker, 
die in Amsterdam duidelijk zijn draai gevonden 
heeft. ‘Dit seizoen is het van extra groot belang 
dat wij kampioen worden. Immers, die plaatst zich 
rechtstreeks voor de groepsfase van het Champions 
League toernooi. Dat is de verdienste van Ajax, dus 
zou het wrang zijn als wij daar zelf de vruchten niet 
van kunnen plukken.’

GROEPSFASE
Voor het komende seizoen heeft Ajax zich voor 
de tweede keer op rij geplaatst voor de UEFA 
Champions League. Daar waren wel twee 
kwalificatieronden voor nodig. In de derde 
voorronde werd het Griekse PAOK aan de kant 
gezet. In Saloniki bleef het 2 – 2. In Amsterdam 
werd gewonnen met 3 – 2. Een zwaarbevochten 
overwinning, dat wel, maar die tellen ook.  

In de playoff speelde Ajax eerst uit op Cyprus 
tegen Apoel Nicosia. Tijdens die wedstrijd werd er 
niet gescoord. In Amsterdam was Ajax wel twee 
keer trefzeker en plaatste zich daardoor voor de 
groepsfase van het miljoenenbal.

INTERESSANTE POULE
Ajax werd bij de loting, die werd verricht door 
ex-Ajacied Wesley Sneijder, ingedeeld in poule H. 
Daarin treffen de Amsterdammers Chelsea, Valencia 
en Lille. Erik ten Hag noemt het een interessante 
poule met mooie clubs. ‘Het is een mooi affiche, leuk 
voor onze fans’, zegt hij. ‘Tegen Chelsea zijn wij in 
Europees verband nog niet eerder uitgekomen. Ik 
kijk uit naar de wedstrijd op Stamford Bridge, een 
prachtig authentiek Engels stadion. Dat geldt ook 
voor het Estadio Mestalla van Valencia. Dat wordt 
een weerzien met Jasper Cillessen. Lille is van de 
drie tegenstanders de minst bekende, maar het 
werd vorig seizoen wel tweede in Ligue 1, de Franse 
competitie. Voor Ajax is het belangrijk om Europees 
te overwinteren, het liefst natuurlijk in de Champi-
ons League. Dat wordt een harde strijd, daar gaan 
we voor.’

TRANSFERWINDOW
Op de dag van het interview met Erik ten Hag is 
het einde van het transferwindow in zicht. Met nog 
twaalf uur op de klok, durft de coach de balans wel 
op te maken. Erik: ‘Het vertrek van Frenkie de Jong 
en Matthijs de Ligt was onvermijdelijk. Daarmee 
zijn wel twee pilaren uit het hart van het elftal 
vertrokken. Twee spelers die alles in zich hebben 
om tot de absolute wereldtop door te dringen. Wel 
vind ik in z’n algemeenheid dat in het voetballand-
schap spelers op een jonge leeftijd vertrekken. Ik 
had beide spelers liever nog een jaar bij Ajax gezien. 
Dat is ook goed voor het niveau van de Nederlandse 
competitie. Natuurlijk gun ik Matthijs en Frenkie 
het allerbeste en ik hoop dat zij hun dromen kunnen 
waarmaken.’

JUISTE BALANS
Erik: ‘Aan de andere kant zijn er gelukkig spelers 
gebleven die zeer bepalend zijn voor onze speelwijze. 
Dat is goed nieuws, al betekent het vertrek van Mat-
thijs en Frenkie wel dat onze manier van voetballen 
anders wordt. Daar ligt nog werk, we zijn nog niet 
klaar. Ik noem dat afstellen, het vinden van de juiste 
balans en goede personele invulling. Gelukkig hebben 
we spelers die multifunctioneel inzetbaar zijn. We 
beschikken over een goede selectie en we hebben ons 
weer weten te kwalificeren voor het hoogste Europese 
podium. Dat is voor de ontwikkeling van de spelers 
individueel en als team extreem belangrijk.’

TECHNISCHE STAF
Binnen de technische staf van Ajax 1 zijn er voor dit seizoen een aantal personele 
wisselingen doorgevoerd. Alfred Schreuder is vertrokken naar de Bundesliga club TSG 
1899 Hoffenheim, om daar als hoofdcoach aan de slag te gaan. Ook Aron Winter is 
niet meer betrokken bij het eerste. Hij is inmiddels als assistent van John van ‘t Schip 
begonnen bij het Griekse nationale elftal. Tegenover het vertrek van Alfred en Aron, staat 
de komst bij het eerste elftal van Michael Reiziger en Christian Poulsen. Michael was in 
de voorbije twee seizoenen trainer van Jong Ajax en werd met dit team in seizoen 2017-
2018 kampioen van de Jupiler League (tegenwoordig Keuken Kampioen Divisie). Hij is 
doorgeschoven naar de rol van assistent-trainer. Die rol is ook weggelegd voor Christian, 
die afgelopen seizoen zijn hoogste trainersdiploma behaalde. De voormalige Deense 
middenvelder speelde van 2012 tot en met 2014 twee seizoenen bij Ajax. Hij heeft vòòr 
zijn terugkeer als trainer naar Amsterdam, al enige tijd stage gelopen bij Ajax.
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vlak voor het sluiten van het transferwindow de 
overstap naar AZ Alkmaar heeft gemaakt.’

DOORONTWIKKELING
Erik: ‘Naast de vertrekkers zijn er belangrijke 
spelers gebleven van wie misschien werd gedacht 
dat ze zouden vertrekken. Daar ben ik stuk 
voor stuk heel blij mee. In een eerder stadium 
wisten we dat al van Nico Tagliafico, Noussair 
Mazraoui en Andre Onana. Deze zomermaanden 
kwamen daar Hakim Ziyech, David Neres en 
Donny van de Beek bij. Die blijven allen voor 
minimaal één seizoen. Samen met Daley Blind, 
Dušan Tadić en Klaas-Jan Huntelaar vormen zij 
de romp van het elftal. Met deze spelers is het 
mogelijk om het proces sneller te laten verlopen. 
Zeker met de ervaring van het afgelopen jaar 
Champions League op zak. Daarom was voor de 
doorontwikkeling het bereiken van het hoogste 
podium zo belangrijk. Dat is gelukt. Het is 
natuurlijk voor de fans prachtig, dat deze tot de 
verbeelding sprekende namen kiezen om langer 
bij Ajax te blijven. Voor deze spelers komen de 
mensen graag naar het stadion.’

ERIK TEN HAG

‘Voor Ajax is het belangrijk om Europees te
overwinteren, het liefst natuurlijk in de 
Champions League’

GROOT TALENT
Naast Matthijs en Frenkie heeft Lasse Schöne aan 
het einde van z’n carrière er voor gekozen om 
naar een andere competitie te gaan. ‘Dat belooft 
voor Lasse een mooi slot van zijn voetballoopbaan 
te worden, maar wij gaan hem missen’, zegt 
Erik ten Hag. ‘Lasse was een belangrijke speler, 
technisch zeer goed en ook een sociaal bindende 
factor binnen de groep. Een andere speler die 
voor een ander traject gekozen heeft, is Kasper 
Dolberg. Kasper geldt als een groot talent en heeft 
in Amsterdam mooie dingen laten zien. Toch is 
hij niet uitgegroeid tot de onomstreden nummer 
één. Onder andere door blessureleed. Hij is zeker 
van waarde voor ons geweest en ik hoop dat hij 
bij OGC Nice slaagt, net als Lasse bij Genoa in 
de serie A. Ik gun beide spelers het allerbeste. 
Dat geldt natuurlijk ook voor Dani de Wit, die 

De Krijgsman Muiden
 

De Krijgsman Muiden is volop in 
ontwikkeling: een nieuw woongebied in 
de luwte van de stad. Een plek bij uitstek 
voor buitensporters, bewegers en doeners, 
voor wandelaars en fietsers, voor mensen 
die graag een frisse neus halen met een 
wandeling over de dijk, suppers, kite-surfers, 
zeilers. Voor mensen die genieten van een 

eigen tuin, het parkleven of houden van 
gezellige cafeetjes aan de gracht en een 
borrel op het terras. Voor mensen die de 
sloep in de haven hebben liggen voor een 
vaartochtje over de Vecht. Maar ook voor 
mensen die met een kwartiertje rijden in de 
Johan Cruijff ArenA willen zijn, een leven in  
de stad hebben met werk en etentjes en 

uitgaan, concerten en fijne restaurants.  
Kortom voor mensen zoals jij. Ontdek het 
veelzijdige aanbod online of kom langs!

K R U I T P A D  1 5     |     M U I D E N     |     W W W . D E K R I J G S M A N M U I D E N . N L

Nieuw woongebied met een stoer karakter vlakbij Amsterdam,
hier is nog ruimte om een balletje te trappen.

0233969.pdf   1 27-9-2019   14:50:31
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TIJD NODIG
Naast de vertrekkers en de blijvers zijn er ook 
nieuwe aanwinsten aangetrokken. Voor alle linies 
is versterking gezocht en gevonden. Zo kwamen de 
Mexicaan Edson Alvarez, de Argentijn Lisandro 
Martínez en de Roemeen Razvan Marin naar Am-
sterdam. Dat zijn allen internationals. Daarnaast is 
Quincy Promes, ook een international trouwens, een 
opvallende aanwinst. Erik: ‘Al deze spelers hebben 
absoluut kwaliteit en zijn op verschillende plaatsen 
in het veld inzetbaar, maar zij hebben ook tijd nodig 
om zich aan te passen. Ook dat is een onderdeel 
van het groepsproces. Achterin geldt hetzelfde voor 
Joël Veltman en Perr Schuurs. Ook die kunnen op 
verschillende posities spelen. Daarmee hebben we 
samen directeur Voetbalzaken Marc Overmars al 
met al weer een sterke selectie geformeerd.’

KWEEKVIJVER
Erik: ‘Daarnaast hebben we de beschikking over 
groot een aantal spelers die vanuit Jong Ajax 

zijn overgekomen en in feite al bij de selectie van 
het eerste horen. De meesten van hen pakken 
speelminuten bij de beloften. Sommigen hebben al in 
het eerste gespeeld. Denk aan: Sergiño Dest, Jurgen 
Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Noa Lang. Voor 
de aankopen Kjell Scherpen en Kik Pierie is Jong Ajax 
de laatste stap richting Ajax 1. Dat geldt ook voor de 
aanvallers Lassina Traoré, die van Ajax Cape Town is 
overgekomen en de Braziliaan Danilo Pereira da Silva. 
Zij krijgen de kans om achter Dušan en Klaas-Jan voor 
de spitspositie te gaan. Jong Ajax is een belangrijke 
kweekvijver voor Ajax 1. Dat is het al jaren. Alleen 
zwemmen er in die vijver de ene keer meer talenten 
dan de andere keer. Voor dit seizoen mogen we ons 
verheugen op een beloftevolle lichting, waarvan er 
zeker enkelen Ajax 1 zullen halen, is mijn verwachting.’

ERIK TEN HAG

‘De Johan Cruijff Schaal zit al 
in ’t tassie.’
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