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De officiële teamfoto 2013-2014 (juli 2013)
Eerste rij: Kenneth Vermeer, Daley Blind, Niklas Moisander, Carlo l’Ami, Hennie Spijkerman, Frank de Boer, Dennis Bergkamp, Kolbeinn Sigthórsson, Tobias Sana, Jasper Cillessen
Tweede rij: Thulani Serero, Viktor Fischer, Joël Veltman, Toby Alderweireld, Siem de Jong, Christian Eriksen, Danny Hoesen, Christian Poulsen, Mike van der Hoorn
Derde rij: Ruben Ligeon, Lasse Schöne, Lucas Andersen, Derk Boerrigter, Nicolai Boilesen, Ricardo van Rhijn, Davy Klaassen, Stefano Denswil, Eyong Enoh, Bojan Krkic. Niet op de foto: Mickey van der Hart

De officiële teamfoto 2013-2014 (september 2013)
Eerste rij: Daley Blind, Niklas Moisander, Jasper Cillessen, Carlo l’Ami, Hennie Spijkerman, Frank de Boer, Dennis Bergkamp, Mickey van der Hart, Siem de Jong, Tobias Sana 
Tweede rij: Thulani Serero, Ricardo van Rhijn, Viktor Fischer, Kolbeinn Sigthórsson, Kenneth Vermeer, Danny Hoesen, Nicolai Boilesen, Christian Poulsen, Bojan Krkic
Derde rij: Lerin Duarte, Lasse Schöne, Lucas Andersen, Mike van der Hoorn, Stefano Denswil, Joël Veltman, Davy Klaassen, Ruben Ligeon
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EERSTE PRIJS NA 
ONVERWACHTE UITPUTTINGSSLAG
27-07-2013 AZ - Ajax 60

EERSTE STAP NAAR NIEUW SUCCES
02-08-2013 Ajax - Roda JC Kerkrade 62

DERBY KANTELT NA RODE KAART
11-08-2013 AZ - Ajax 64

SIGTHÓRSSON BESLIST KLASSIEKER
18-08-2013 Ajax - Feyenoord 66

DOLDRIEST SPEKTAKELSTUK
23-08-2013 sc Heerenveen - Ajax 68

STEUNPILAREN WORDEN GEMIST
01-09-2013 FC Groningen - Ajax 70

GELUKKIGE ZEGE OP KOPLOPER
14-09-2013 Ajax - PEC Zwolle 72

VERLIES OP DE AJAX-MANIER
18-09-2013 FC Barcelona - Ajax 74

COLLECTIEF FALEN
22-09-2013 PSV - Ajax 76

MOEIZAAM RONDE VERDER
25-09-2013 Ajax - FC Volendam 78

EINDELIJK OVERTUIGEND RESULTAAT
28-09-2013 Ajax - Go Ahead Eagles 80

OVERWINNING WEGGEGEVEN
01-10-2013 Ajax - AC Milan 82

ANGSTGEGNER EINDELIJK VERSLAGEN
06-10-2013 Ajax - FC Utrecht 84

GEDULD BELOOND
19-10-2013 FC Twente - Ajax 86

AJAX KRIJGT CELTIC PARK NIET STIL
22-10-2013 Celtic FC - Ajax 88

KOPPOSITIE NIET GEPAKT
26-10-2013 Ajax - RKC Waalwijk 90

ZORGELOOS DOOR IN DE BEKER
29-10-2013 Ajax - ASWH 92

MENTALE TIK IN SLOTMINUUT
02-11-2013 Ajax - Vitesse 94

AJAX DOET WEER VOLOP MEE
06-11-2013 Ajax - Celtic FC 96

EINDELIJK EEN UITZEGE
10-11-2013 NEC - Ajax 98

TREFZEKERE HOESEN 
HELPT AJAX OP GANG
23-11-2013 Ajax - Heracles Almelo 100

HEROÏSCHE STUNT
26-11-2013 Ajax - FC Barcelona 102

GOEDE LIJN 
DOORGETROKKEN
01-12-2013 ADO Den Haag - Ajax 104

UITBLINKER KLAASSEN 
GEEFT ZEGE KLEUR
07-12-2013 Ajax - NAC Breda 106

AFBRAAKVOETBAL ZEGEVIERT
11-12-2013 AC Milan - Ajax 108

GEMAKZUCHT BIJNA FATAAL
15-12-2013 SC Cambuur - Ajax 110

KRACHTSVERHOUDING 
SNEL DUIDELIJK
19-12-2013 IJsselmeervogels - Ajax 112

HERBSTMEISTER RIEDEWALD
22-12-2013 Roda JC Kerkrade - Ajax 114

WINTERKAMPIOEN 
CONSOLIDEERT KOPPOSITIE
19-01-2014 Ajax - PSV 116

DOOR VEERKRACHT 
NAAR HALVE FINALE
22-01-2014 Ajax - Feyenoord 118

SCHÖNE LOODST AJAX 
VOORBIJ EAGLES
26-01-2014 Go Ahead Eagles - Ajax 120

GOUDEN KANS GEMIST
02-02-2014 FC Utrecht - Ajax 122

SLEUTELROL VOOR VERVANGERS
06-02-2014 Ajax - FC Groningen 124

VERKRAMPING IN PLAATS 
VAN VLEUGELS
09-02-2014 PEC Zwolle - Ajax 126

HATTRICK SCHÖNE VELT HEERENVEEN
16-02-2014 Ajax - sc Heerenveen 128

VOLKOMEN ZOEK GESPEELD
20-02-2014 Ajax - FC Salzburg 130

WONDEN GELIKT
23-02-2014 Ajax - AZ 132

EINDE OEFENING
27-02-2014 FC Salzburg - Ajax 134

NA HET ZUUR HET ZOET
02-03-2014 Feyenoord - Ajax 136

GOUDEN KANS OPNIEUW GEMIST
09-03-2014 Ajax - SC Cambuur 138

CLEAN SHEETS
16-03-2013 NAC Breda - Ajax 140

NAAR DE KUIP DANKZIJ VERMEER
27-03-2014 AZ - Ajax 142

REUZENSTAP RICHTING TITEL
30-03-2014 Ajax - FC Twente 144

ZAKELIJKE WINST
02-04-2014 RKC Waalwijk - Ajax 146

TITEL NOG NIET BINNEN
06-04-2014 Vitesse - Ajax 148

ONVERRICHTER ZAKE HUISWAARTS
13-04-2014 Ajax - ADO Den Haag 150

GIFBEKER
20-04-2014 PEC Zwolle - Ajax 152

KAMPIOENSSCHAAL NA SALONREMISE
27-04-2014 Heracles Almelo - Ajax 154

GLANSLOZE UITZWAAIWEDSTRIJD
03-05-2014 Ajax - NEC 156

INHOUD
KAMPIOEN 4

KRONIEK 12

WEDSTRIJDEN

VAN DAG TOT DAG 22

WEDSTRIJDEN 60

STATISTIEKEN 158

FOTOGRAFIE, AFKORTINGEN 176



KAMPIOENKAMPIOEN
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KAMPIOENSWEDSTRIJD

Het was een seizoen waarin het lang niet altijd goed ging met de meegereisde Ajax-supporters. Maar nu wordt er samen feestgevierd.

De fans vieren de titel.

Aanvoerder Siem de Jong krijgt de schaal overhandigd door Bennie 
Muller. 
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Tijdens de ereronde probeert de groep nog een keer te poseren voor een elftalfoto. Thulani Serero heeft de schaal te pakken.

Frank de Boer presteert het onmogelijke: viermaal achtereen lands-
kampioen. En hij lijkt ook nog te kunnen toveren...

Frank de Boer kust zijn vierde schaal onder het toeziend oog van Heracles-voorzitter Jan Smit.

De Ajacieden staan voor het vierde achtereenvolgende seizoen op het kampioenspodium. Rechts kijkt Bennie Muller trots toe.

Niklas Moisander voert het feestje in de kleedkamer aan. Rechts is Daley Blind al aan zijn eigen kam-
pioensreportage begonnen.
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HULDIGING

Trainer Frank de Boer heeft geprobeerd met een colbert de kampioens-
schaal te beschermen tegen nieuwe beschadigingen.

De trainer schrijft geschiedenis met vier landskampioenschappen op rij.

Thulani Serero, Kenneth Vermeer, Stefano Denswil, Lesly de Sa, Ruben Ligeon en Lerin Duarte.

Op 78 kilometer voor de eindbestemming is een minihuldiging georganiseerd. 

De aankomst van de spelersbus is zoals die moet zijn, met feestende spelers op het dak. 
Spreekstalmeester Wim Bohnenn feliciteert Frank de Boer met zijn vierde titel op rij.
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Davy Klaassen brak dit seizoen door. De spelers willen langer blijven dan het protocol voorschreef.

Het legioen.

De geopereerde Viktor Fischer was gelukkig mobiel genoeg om de 
huldiging mee te vieren. Door zijn krukken heeft hij geen handen 
vrij om zelf de schaal omhoog te houden. Dat doet Davy Klaassen 
dus voor hem.

Er ligt een kampioen (Moisander?) op de grond, maar gezien de 
lachende gezichten is de blessure niet al te ernstig.

Burgemeester Eberhard van der Laan benoemde trainer Frank de 
Boer tot ereburger van Amsterdam.

Daley Blind doopt Siem de Jong.
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UITZWAAIWEDSTRIJD

Bij de laatste thuiswedstrijd vormt tegenstander NEC een erehaag voor de kampioen van het seizoen 2013-2014.

Ereronde na de wedstrijd. Ook de kinderen van de afzwaaiende Christian Poulsen lopen mee.

Ook op het gehandicaptenplatform wordt de vierde schaal op rij gevierd.
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Aanvoerder Siem de Jong hijst de kampioensbanier omhoog.

De banier hangt.

Siem de Jong kan altijd nog aan de slag als klokkenluider.
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TITEL VAN HET 
BETROUWBARE 
COLLECTIEF
Na de triple loodst Frank de Boer zijn club opnieuw naar het lands-
kampioenschap. In slechts drieënhalf jaar hoofdtrainerschap geeft 
hij de clubiconen Louis van Gaal en Rinus Michels het nakijken. Zij 
werden ooit drie keer op rij kampioen met Ajax. Ajax’ 33ste landsti-
tel is een historische vierde op rij. Het kampioensjaar 2013-2014 in 
vogelvlucht.

FRANK DE BOER BLIKT TERUG OP 
DE CRUCIALE MOMENTEN

Als Frank de Boer zijn spelers ziet terugkeren na een – voor de meesten –
voetballuwe zomer hangt de gebruikelijke dreiging boven De Toekomst. Net 
als elke zomer dreigt de club ook na zijn 32ste landskampioenschap te worden 
beroofd van de belangrijkste spelers. Siem de Jong, Christian Eriksen en Toby 
Alderweireld zijn de gewildste targets. De onzekerheid werkt frustrerend, al is 
De Boer er de persoon niet naar zich te láten frustreren. ‘Naar onze doelstel-
ling zou je in september moeten vragen,’ verklaart De Boer kort na de eerste 
training, eind juni 2013. Er is toch wel degelijk enige wrevel bij de Ajax-trainer. 
‘Het is frustrerend dat je nu nog geen doelstelling kunt bepalen. Ik vind dat we 
met deze ploeg moeten overwinteren in de Champions League. Maar stel dat 
ik op het laatste moment drie belangrijke spelers kwijtraak? Dan kun je die 
doelstelling hebben, maar dat zou niet reëel zijn.’
De Ajacied die Ajax drie keer kampioen maakte, doet wat hij moet doen en 
gaat aan de slag. Huurling Isaac Cuenca is dan al (geblesseerd) teruggekeerd 
naar Barcelona. Mede daardoor zijn rechtsbuitens schaars in de selectie. 
‘Rechtsbuiten blijft een pijnpunt,’ verwoordt De Boer het zelf. De clubleiding 
schiet te hulp en trekt een nieuwe huurling aan van FC Barcelona. Bojan 
Krkic belandt begin juli na verhuurperiodes bij AS Roma en AC Milan in 
Amsterdam. Anticiperend op het mogelijke vertrek van Alderweireld wordt 
verdediger Mike van der Hoorn aangetrokken. Uit het vierjarige contract 
dat de oud-speler van FC Utrecht begin juli tekent, spreekt vertrouwen en 
toekomstperspectief. 
De Boer geeft desgevraagd toe in Heraclied Lerin Duarte een opvolger te zien 
van Eriksen. En passant volgt een inkijkje in Ajax’ transferfi losofi e. De Amster-
damse interesse in international Maher is overgewaaid. De middenvelder van 
AZ wordt te duur bevonden. Directeur Voetbalzaken Marc Overmars geeft er 
een duidelijk signaal mee af: Ajax betaalt nooit meer dan het zelf kwijt wil voor 
een speler van buitenaf. Maher verruilt AZ uiteindelijk voor PSV.

RAAMWERK
Het Oostenrijkse Neustift is inmiddels bekend en gewaardeerd terrein in de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een week na de eerste training op Am-
sterdamse voetbalgrond sluiten ook de internationals in de A-selectie weer 
aan. Weer een week later keren ook de jeugd-EK-gangers Daley Blind, Ricardo 
van Rhijn en Danny Hoesen terug op De Toekomst. Aankoop en EK-ganger 
Van der Hoorn behoort ook bij de het laatst verschijnende lichting Ajacieden. 
De selectie is compleet, maar de dreigende uittocht van de sterkhouders blijft 
als een donderwolk boven de groep hangen.
Het traditionele en soepeltjes verlopen trainingskamp in De Lutte wordt af-
gesloten met een oefenduel tegen SV Werder Bremen. Ajax overtuigt met 

DE AANVOERDER 
JUBILEERT

De Jong (25), die zijn zevende seizoen als Ajacied speelde, is inmiddels 
een behoorlijk ‘grote mijnheer’ in de Ajax-statistieken. Met zijn totaal van 
244 offi ciële wedstrijden bezet hij de 35ste plaats in de (door Sjaak Swart 
met 603 aangevoerde) lijst van Ajacieden met de meeste wedstrijden ach-
ter hun naam.
De Jong maakte zijn offi ciële debuut als Ajacied op 26 september 2007 
in de Bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys. Op sportpark De Zwaaier in 
Werkendam liet trainer Henk ten Cate De Jong in de 78ste minuut invallen 
voor Jan Vertonghen. Het debuut duurde langer dan voorzien want Ajax had 
er een verlenging voor nodig om de amateurs te verslaan (1-2). Anderhalve 
week later maakte De Jong zijn competitiedebuut, wéér als invaller in een 
moeizame uitwedstrijd. Sparta had in de slotfase juist 2-1 gemaakt toen 
De Jong in de 84ste minuut Luis Suárez kwam vervangen. In de extra tijd 
redde de jongeling een punt voor zijn club door de gelijkmaker te scoren.
In zijn eerste seizoen speelde De Jong in totaal 22 competitiewedstrijden, 
voornamelijk als invaller. Zijn beide doelpunten maakte hij in Rotterdam. Op 
11 november 2007 stond hij koud in het veld toen hij Ajax in De Kuip op 
een 2-1-voorsprong bracht tegen Feyenoord (eindstand: 2-2). Het tweede 
seizoen verliep mede door blessures niet naar wens, maar in 2009-2010 
groeide De Jong uit tot een vaste waarde. Het seizoen 2010-2011 sloot hij 
op glorieuze wijze af door tweemaal te scoren in de kampioenswedstrijd 
tegen FC Twente (3-1). Vorig seizoen werd hij, inmiddels aanvoerder, voor de 
derde maal op rij kampioen. De Jong sloot dat seizoen af als clubtopscorer 
(met het relatief geringe aantal van twaalf doelpunten). Zijn doelpunt in de 
kampioenswedstrijd tegen Willem II (5-0) was zijn vijftigste competitiegoal.

Siem de Jong speelde op 2 augustus 2013 tegen Roda JC zijn 150ste competi-
tiewedstrijd. De aanvoerder zette zijn jubileum luister bij met zijn 51ste 
competitiedoelpunt.

Jubilaris Siem de Jong juicht na zijn doelpunt tegen Roda JC. 

KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014
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ZIJN VADER ACHTERNA

Zijn jubileumwedstrijd was een feestelijke. Ajax won de Klassieker met 2-1. 
Blinds honderdste kan gezien worden als een verlate bekroning van het ge-
weldige seizoen dat hij achter de rug had. Als er iemand zich in 2012-2013 
een vechter heeft getoond, dan was het Daley Blind wel. Kende de linksback 
bij de start nog wat problemen, aan het einde werd hij tot Ajacied van 
het Jaar uitgeroepen. Niet voor niets kwamen in deze sterke periode ook 
uitverkiezingen voor Oranje. Blind maakte op 6 februari 2013 tegen Italië 
(1-1) zijn debuut als international, en was daarmee de 112de Ajacied in de 
geschiedenis die uitkwam voor het Nederlands elftal.
Zijn debuut in Ajax 1 was op 7 december 2008, toen hij in de tweede helft 
van de uitwedstrijd tegen FC Volendam (1-2) inviel voor Eyong Enoh. Zijn 
eerste actie was meteen nuttig. Hij ging achter een verloren gewaande bal 
bij de Volendamse achterlijn aan en forceerde de hoekschop waaruit Jan 
Vertonghen de winnende treffer maakte. Op de tribune waren zijn ouders 
er getuige van. In de tweede helft van het seizoen 2009-2010 werd Blind 
verhuurd aan FC Groningen. Terug bij Ajax ging het pas lekker lopen met 
Blind toen Frank de Boer in december 2010 Martin Jol opvolgde als hoofd-
coach. In 2011, 2012, 2013 en 2014 stond Blind met de kampioensschaal 
in zijn handen. Aan zijn derde titel droeg Blind óók bij met zijn eerste twee 
offi ciële Ajax-doelpunten.
Met zijn lidmaatschap van de (offi cieuze) Club van 100, die gevormd wordt 
door spelers die honderd of meer offi ciële wedstrijden voor Ajax hebben 
gespeeld, treedt Blind junior in de voetsporen van zijn vader. Danny Blind 
neemt op de ranglijst van Ajacieden met de meeste wedstrijden achter hun 
naam de derde plaats in, achter Sjaak Swart en Wim Suurbier, met maar 
liefst 493 duels. Daley heeft dus nog een lange weg te gaan voor hij daar 
ook maar in de buurt zal komen, maar het begin is er. Aan het eind van het 
seizoen 2013-2014 stond de international al op 140 Ajax-duels.

geduldig, geconcentreerd, verzorgd en initiatiefrijk positiespel. Christian Poulsen 
vervult een nuttige rol als controleur op het middenveld, maar vooral Bojan 
laat als nieuwkomer van zich spreken. ‘Het raamwerk staat,’ concludeert De 
Boer na afl oop van de met 2-3 gewonnen oefenwedstrijd. De trainer antici-
peert tegen de Noord-Duitsers op een vertrek van Alderweireld door de Belg 
in zijn sterkst geachte basisploeg te vervangen door jonkie Joël Veltman. De zelf 
opgeleide Ajacied toont zich een uitstekende vervanger.
Na het oefenduel op Duitse bodem neemt Siem de Jong het woord. De aan-
voerder vertelt dit seizoen bij Ajax te blijven. De Jong hoopt er ‘een signaal 
mee af te geven’, ook om niet langer meer in één adem te worden genoemd 
met mogelijke vertrekkers als Alderweireld en Eriksen. De Boer hoort het 
statement van zijn multifunctionele speler tevreden aan. ‘Als Siem met zo’n 
boodschap komt, geeft dat medespelers toch vertrouwen,’ stelt De Boer in 
de MEP-Arena in Meppen. Het prima spel en de welkome boodschap van de 
aanvoerder vormen een gewenste afsluiting van de voorbereiding. 
Het echte voetbalwerk kan beginnen. Ajax is klaar voor de missie het vierde 
landskampioenschap op rij in de wacht te slepen. In de eerste offi ciële wed-
strijd van het seizoen 2013-2014 zien de Ajacieden zich in de strijd om de 
Johan Cruijff Schaal al snel veroordeeld tot een inhaalslag. In de Amsterdam 
ArenA neemt Bekerhouder AZ een 2-0-voorsprong. De offi cieel uit spelende 
Ajacieden hebben een verlenging nodig om de stand om te buigen naar 2-3. 
Het is een onverwachte slijtageslag. De eerste prijs kan niettemin worden bij-
gezet in het onder De Boer toch al extra goed gevulde trofeeënkabinet.
Op de winst van de Johan Cruijff Schaal volgt een vliegende competitiestart. In 
de verwachtingsvolle ArenA wordt Roda JC geslachtofferd. Ajax’ seizoenstart 
verloopt op rolletjes. Als Ajax een week later op bezoek gaat bij AZ incasseert 
het de eerste tegenvallers. De 3-2-nederlaag is teleurstellend; de klaplong die 
De Jong – naar een dag later blijkt – oploopt in de Noord-Hollandse derby 
houdt hem weken in de ziekenboeg. Het seizoen van de aanvoerder zal wor-
den overschaduwd door blessureleed.

REVANCHE
Een week na de nederlaag in de kaasstad volgt revanche, op Feyenoord nog 
wel. Ajax blijft stoïcijns als Graziano Pellè de gasten een vroege voorsprong be-
zorgt. Kolbeinn Sigthórsson geeft zijn visitekaartje als spits af door tweemaal te 
scoren. Het levert Ajax een 2-1-overwinning op. Wordt dit het seizoen van zijn 

Daley Blind speelde op 18 augustus 2013 tegen Feyenoord zijn honderdste of-
ficiële wedstrijd voor Ajax en trad daarmee toe tot de Club van 100.

Daley Blind trad als 150ste Ajacied toe tot de Club van 100.

Bij de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade, 2 augustus 2013.

KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014
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DANISH DYNAMITE

Vrijdagavond 23 augustus 2013 stond er bij de aftrap van sc Heerenveen 
- Ajax een recordaantal Denen in één elftal. Het ging om vijf Deense spe-
lers aan Ajax-zijde. Dit was nog niet eerder voorgekomen in de Eredivisie. 
Nicolai Boilesen, Christian Eriksen, Christian Poulsen, Viktor Fischer en Lasse 
Schöne stonden allen in de basis. De A-selectie van Ajax telde daarnaast 
zelfs nog een zesde Deen in de persoon van Lucas Andersen, al zat deze 
niet bij de selectie voor het duel tegen sc Heerenveen. Na het vertrek van 
Christian Eriksen eind augustus naar Tottenham Hotspur resteerde het nog 
steeds aanzienlijke aantal van vijf Denen in de Ajax-selectie.
Rinus Michels is er in 1969 mee begonnen. Het verblijf van Tom Sønder-
gaard bij Ajax was echter van korte duur. Als technisch directeur haalde 
Michels in 1976 weer twee Denen naar Ajax, nu met meer succes. De 
tieners Frank Arnesen en Søren Lerby groeiden uit tot twee steunpilaren. Er 
volgden meer Denen, onder wie Henning Jensen, Jesper Olsen, Jesper Grøn-
kjær en de broers Michael en Brian Laudrup. De huidige generatie Denen 
heeft zich inmiddels al stevige posities verworven in de lijst van Ajax-Denen 
met de meeste wedstrijden achter hun naam.

NR NAAM W D
1 Søren Lerby 269 92
2 Frank Arnesen 213 75
3 Christian Eriksen 162 32
4 Jesper Olsen 103 27
5 Dennis Rommedahl 86 15
6 Lasse Schöne 85 21
7 Christian Poulsen 80 1
8 Henning Jensen 75 8
9 Jan Mølby 73 11
10 Jesper Grønkjær 70 16
11 Viktor Fischer 68 19
12 Kenneth Pérez 66 26
13 Dan Petersen 55 8
14 Sten Ziegler 47 1
15 Nicolai Boilesen 42 1
16 Brian Laudrup 38 15
17 Ole Tobiasen 35 2
18 Michael Laudrup 30 13
19 Lucas Andersen 17 1
20 Johnny Hansen 10 0
 Tom Søndergaard 10 2

De Ajax-selectie telde in 2013-2014 zes Denen. Zij stonden in een lange traditie 
van landgenoten die in Amsterdam hebben gevoetbald. In totaal 23 Denen droe-
gen tot nu toe het Ajax-shirt.

Op 16 februari 2014 was Christian Eriksen even terug in de ArenA om officieel afscheid van de fans te 
nemen. Frank de Boer sprak hem toe.

NR NAAM W D
22 Jan Sørensen 6 1
23 Michael Krohn-Dehli 4 0

Selectiespelers 2013-2014 in rood

Tijdens de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, 1 december 2014.

KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014
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doorbraak als onbetwistbare Ajax-spits? Doldriest spektakel biedt kort daarop 
ook de uitbeurt in Heerenveen. De Amsterdammers komen al vroeg met 0-2 
voor, maar staan halverwege alweer met 3-2 achter. Het spectaculaire treffen 
eindigt uiteindelijk onbeslist: 3-3.
Christian Eriksen komt daarna niet meer in actie. Na sc Heerenveen - Ajax 
bereikt de club een akkoord met Tottenham Hotspur over de transfer van de 
international. Als Ajax opnieuw afreist naar het noorden, is Alderweireld er 
evenmin meer bij. De Belg is druk met zijn transfer naar Atlético Madrid. Bij 
FC Groningen oogt Ajax instabiel en morst het opnieuw punten: 1-1. De sterk-
houders Eriksen en Alderweireld worden nu al node gemist, lijkt het. De laatste 
drie uitduels hebben de Amsterdammers slechts twee punten opgeleverd. Het 
is een Ajax-onwaardige balans. Vlak voor het verstrijken van de transfertermijn 
wordt de uitgaande transfer van Alderweireld rondgemaakt. Ajax verliest op-
nieuw een belangrijke kracht. De hoop leeft dat er in de persoon van Lerin 
Duarte ook weer een bij komt. De Rotterdammer moet het gat opvullen 
dat Eriksen heeft achtergelaten. De vervanging van Alderweireld wordt intern 
opgelost. Naast Veltman zijn ook de youngsters Stefano Denswil en kersverse 
Ajacied Van der Hoorn opties in het verdedigingshart.
Het vertrek van de steunpilaren laat zich toch fl ink voelen. Na het gelijkspel 
in Groningen komt Ajax voor eigen publiek erg goed weg met een 2-1-over-
winning op PEC Zwolle. De Zwollenaren mogen aanspraak maken op min-
stens een gelijkspel. Ajax zwijnt als een treffer van Zwolse makelij ten onrechte 
wordt afgekeurd. Omdat ook De Jong is uitgeschakeld mist vooral het mid-
denveld zijn voorheen zo stuwende werking. Ajax heeft ingeleverd op kracht 
en ervaring, maar ook vernuft.
Het zelfvertrouwen wordt al helemaal niet groter als de Ajacieden in vier 
dagen tijd twee keer met 4-0 verliezen van achtereenvolgens FC Barcelona 
en PSV. In Camp Nou is Lionel Messi zoals verwacht een maatje te groot. 
De Argentijn scoort drie keer. In Eindhoven is sprake van ontluistering. De 
PSV’ers slaan in een tijdbestek van slechts vijftien minuten maar liefst vier keer 
toe. Kenneth Vermeer begaat in het Philips Stadion niet zijn eerste fouten van 
dit seizoen. De Ajacied maakt wel een fout te veel. Eerder was de doelman 
al niet balvast tegen AZ, PEC en FC Groningen. De Boer grijpt in en vervangt 
Vermeer door Jasper Cillessen.

ZUUR GELIJKSPEL
Ajax herstelt zich als collectief met een 6-0-thuisoverwinning op promovendus 
Go Ahead Eagles. Na een 0-0-ruststand ziet De Boer zijn Ajacieden alsnog 
overtuigend wegspurten bij de Eagles. De landskampioen lijkt die winnende lijn 
door te trekken, thuis tegen AC Milan. Ajax is een speelhelft lang heer en mees-
ter over de Rossoneri. Na het wegvallen van Niklas Moisander en Duarte valt 
Ajax kwalitatief iets terug. Denswil brengt Ajax in de 90ste minuut desondanks 
koppend op 1-0. De buit lijkt binnen. Als Van der Hoorn in de blessuretijd 
wordt bestraft voor een vermeende overtreding op Mario Balotelli, komen de 
Milanisti alsnog langszij: 1-1. Zuurder kan een gelijkspel niet zijn.
Ajax blijft zoekende en instabiel. Op het gelijkspel in de uitwedstrijd tegen 
FC Twente volgt een even ongelukkig als onnodig verlies op Celtic Park. ‘In 
Amsterdam pakken we ze,’ laat De Boer het strijdbaar klinken als hij na afl oop 
een bezoek brengt aan het uitvak vol teleurgestelde Ajacieden. Voor de moge-
lijkheid op revanche zich aandient geldt de kleurloze thuiswedstrijd tegen RKC 
als nieuw dieptepunt. Het matte spel en de weinige kansen die de thuisploeg 
afdwingt, baren zorgen. Het 0-0-gelijkspel is even armoedig als nietszeggend. 
Een midweeks niemendalletje in Bekerverband tegen ASWH, waarbij Mickey 
van der Hart debuteert als Ajacied, wordt gevolgd door een nieuwe deceptie. 
De topper in de ArenA tegen Vitesse gaat in de allerlaatste minuut verloren: 
0-1. Na de nieuwste zeperd neemt de druk onvermijdelijk toe. Het moet een 
nieuwe ervaring zijn voor De Boer. De trainer ervoer in de voorbije seizoenen 
niet eerder zoveel tegenwind. 
Ajax snakt naar een positief resultaat. Als Celtic op bezoek komt, móét Ajax 
winnen om de laatste plek in de poule over te doen aan de Schotten. De Boer 
gooit voor dit alles-of-nietsduel zijn opstelling fl ink door elkaar. De Jong als spits 

114DE AJACIED IN ORANJE

Hoe snel het kan gaan: Joël Veltman begon het seizoen in Jong Ajax, waar 
hij meteen een knieblessure opliep. Half oktober, in de uitwedstrijd tegen 
FC Twente (1-1), veroverde de centrumverdediger alsnog een basisplaats in 
de hoofdmacht en precies een maand later debuteerde hij als international.
Veltman had zelfs nog nooit in de voorselectie gezeten toen hij in november 
werd uitgenodigd voor het Nederlands elftal, dat oefenwedstrijden tegen 
Japan en Colombia op het programma had staan. Het eerste duel bleef 
hij nog aan de kant, maar op 19 november 2013, in de Amsterdam ArenA 
tegen Colombia, stond Veltman in de basis, net als zijn ploeggenoten Jasper 
Cillessen, Daley Blind en Siem de Jong.
Na de tegenvallende wedstrijd tegen Japan (2-2) zorgde de 0-0 tegen Co-
lombia voor superlatieven. Ondanks het gemis van onder anderen Robin 
van Persie en Arjen Robben en de vroege rode kaart voor Jeremain Lens 
slaagde Oranje er met tien man in de nummer vier van de wereldranglijst 
te bedwingen. Bondscoach Louis van Gaal sprak van ‘misschien wel de beste 
interland onder mijn leiding’.
Veltman vormde in de ArenA samen met Aston Villa-verdediger Ron Vlaar 
het hart van de Oranje-defensie. Samen slaagden ze erin topspits Radamel 
Falcao (AS Monaco) van scoren af te houden. Dankzij de 0-0 tegen Colom-
bia bleef Oranje in het kalenderjaar 2013 ongeslagen.

Het Oranje-kalenderjaar 2013 werd voor Ajax mooi afgesloten met het debuut 
van Joël Veltman. De verdediger is de 114de Ajacied in de geschiedenis die uit-
kwam voor het Nederlands elftal.

Joël Veltman in zijn interlanddebuut in duel met Radamel Falcao.
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is geen noviteit; het opstellen van Davy Klaassen (rechts) en Daley Blind (cen-
traal) samen op het middenveld is dat wel. Het marcheert weer als vanouds 
vanuit het middenrif. De onvermoeibare en overal inzetbare Lasse Schöne 
bezorgt zijn ploeg een cruciale 1-0-zege. Het is het begin van een ommekeer. 
Vooral de keuze voor Blind als middenveldcontroleur blijkt een gouden. ‘Kleine 
Blind’ verdeelt en heerst naar hartenlust. Thulani Serero completeert het mid-
denveld, een sleutel tot succes, terwijl het hele elftal zijn voordeel doet met 
de rust uitstralende en zekerheid brengende Cillessen. Ajax ontpopt zich plots 
weer tot een soepel voetballend collectief. 

SNELLER SPEL
‘Ik had dit middenveld veel eerder in gedachten, alleen was Nicolai Boilesen 
toen nog niet fi t,’ legt De Boer zijn tactische vondst uit. Het herstel van de 
Deense linksback baande uiteindelijk dus het pad voor de centrale middenvel-
der Blind. ‘Met Daley op het middenveld wordt ons spel sneller. Dat hadden 
we in die fase nodig.’
De hernieuwde Amsterdamse schwung vormt zelfs de basis voor een nooit 
verwacht resultaat. Ajax stunt in de ArenA met een sensationele zege op het 
lange tijd ongenaakbare FC Barcelona. Het is een schitterende overwinning; 
een sportief juweel dat zelfs wordt binnengehaald met tien man. Vroeg in de 
tweede helft krijgt Joël Veltman rood. Dat de Catalanen zelfs met een man 
meer niet voorbij Ajax komen, geeft de zege extra cachet. Het zorgenkind 
van luttele weken terug blijkt een reuzendoder. Ajax doorstaat een mentale 
test door vervolgens ook af te rekenen met ADO Den Haag en NAC Breda 
(tweemaal 4-0-winst). Ook na de topprestatie tegen FC Barcelona handhaaft 
Ajax zijn goede niveau. Klaassen en Veltman zijn ontbolsterende Ajax-talenten 
en behoren deze periode tot de uitblinkers. De Ajacieden stellen hun kandida-
tuur voor Oranje; niet voor niets is het seizoen 2013-2014 voor zowel Klaas-
sen als Veltman het jaar van het debuut als international. 

100 EREDIVISIEDUELS

Op maandag 6 december 2010 volgde Frank de Boer – op interim-basis 
– de opgestapte Martin Jol op als hoofdcoach van Ajax. Ajax stond op dat 
moment vierde op de ranglijst, met vijf punten achterstand op de koplopers 
PSV en FC Twente. Maar voordat de nieuwe hoofdcoach zich bezig kon 
gaan houden met nationale beslommeringen, had hij een Europese klus te 
klaren. Op dinsdagavond 7 december leidde de voormalige jeugdtrainer van 
Ajax A1 zijn eerste groepstraining met de A-selectie. Dat was in San Siro, 
waar de volgende dag AC Milan de tegenstander was in de laatste wedstrijd 
van de groepsfase van de UEFA Champions League. Door een 2-0-zege 
stelde Ajax deelname aan de Europa League na de winterstop veilig.
Op het duel in Milaan volgde de uitwedstrijd tegen Vitesse. De competitie 
was op dat moment precies halverwege. De Boer won zijn eerste Eredivi-
sieduel met 1-0. Van de zeventien competitiewedstrijden die Ajax in 2010-
2011 onder leiding van De Boer speelde, won het er dertien. De belang-
rijkste zege van het seizoen werd behaald op de laatste speeldag, toen Ajax 
door met 3-1 van FC Twente te winnen de titel en de derde ster pakte.
Nagenoeg drie jaar na zijn eerste wedstrijd coachte De Boer zijn honderd-
ste Eredivisieduel. In zijn jubileumwedstrijd tegen ADO Den Haag boekte 
Ajax de 66ste competitiezege onder zijn leiding.

FRANK DE BOERS EERSTE 100 EREDIVISIEDUELS 
ALS HOOFDCOACH VAN AJAX
SEIZOEN M W G V DV DT DS
2010-2011 17 13 2 2 36 13 23
2011-2012 34 23 7 4 93 36 57
2012-2013 34 22 10 2 83 31 52
2013-2014 15 8 4 3 33 15 18
TOTAAL 100 66 23 11 245 95 150

Op 1 december 2013 coachte Frank de Boer zijn honderdste duel van Ajax in de 
Eredivisie.

Frank de Boer instrueert zijn spelers als de wedstrijd ADO Den Haag - Ajax even is onderbroken voor 
een blessurebehandeling.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ, 23 februari 2014.
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Ajax reist vol vertrouwen af naar Milaan voor een nieuw do-or-die-duel. Inzet 
is nu de tweede plek in de poule. De Europese uitwedstrijd eindigt in een 
deceptie. Milan moet het driekwart van de wedstrijd rooien met tien man (na 
vroeg rood voor Riccardo Montolivo) maar stapt na het gelijkspel wel als ‘over-
winnaar’ van het veld. De veelal jonge Ajacieden laten zich in de luren leggen 
door de Italiaanse geslepenheid. Mario Balotelli haalt het bloed onder de Ajax-
nagels vandaan met zijn acteertalent, tuimelarij en overige vertragingstechnie-
ken. Het 0-0-gelijkspel blijkt voldoende voor een Italiaanse overwintering op 
het hoogste Europese podium. De Boer zet een streep door een van zijn 
voornaamste doelstellingen; Ajax is veroordeeld tot een vervolg in de minder 
aansprekende en minder lucratieve Europa League.

WINTERKAMPIOEN
De Europese teleurstelling lijkt door te werken in de slotrondes van de Ere-
divisie in 2013. Ajax loopt op zijn tandvlees. Zo bezorgt Klaassen Ajax een 
lastminutezege op Cambuur. Invaller en Eredivisiedebutant Jaïro Riedewald 
moet er in de uitwedstrijd tegen Roda JC zelfs aan te pas komen om een 
achterstand in de slotminuten om te buigen naar een 1-2-overwinning. De pas 
17-jarige debutant speelt een onvervalste heldenrol. Ajax is voor het eerst in 
tien jaar winterkampioen!
‘We zijn qua spel ontzettend vooruitgegaan,’ constateert De Boer halverwege 
het seizoen. ‘Ons spelsysteem, hoe we willen spelen, is verbeterd. Daar ben ik 
tevreden over. We domineren bijna elke wedstrijd. Dat wil ik ook graag zien. 
Iedere speler weet heel goed wat hij moet doen in ons systeem. Ze weten wat 
er van hen gevraagd wordt. Spelers hebben natuurlijk een individuele vrijheid, 
maar moeten vooral ook betrouwbaar zijn in wat ze doen. Ze moeten het als 
teamspelers met zijn allen doen. Zo gebeurt het ook.’
Betrouwbaarheid blijkt een sleutelwoord in de fi losofi e van De Boer. ‘Deze 
jongens zijn betrouwbaar, voeren uit wat wordt gevraagd om een tegenstan-
der te bestrijden. Het gaat om betrouwbaarheid in het veld. Het heeft niets 
te maken met elkaars horloge jatten. Betrouwbaarheid bepaalt jouw kans op 
succes. Daarbij gaat het verder ook om een juiste mix van creativiteit en be-
trouwbaarheid. Juist in een teamsport moet je op elkaar kunnen vertrouwen. 
Er mogen niet te veel individualisten of groepjes zijn. Dat is niet de bedoeling 
van een teamsport. Als ieder individu z’n eigen gang gaat, zul je sporadisch een 
elftal zien. Kijk naar Barcelona: dat was jaren een eenheid, samengesteld door 
betrouwbare jongens. Daarmee hadden ze veel succes.
‘Betrouwbaarheid is ook een kwestie van mentaliteit. Het gaat er ook om dat 
je na een training extra dingen doet om beter te worden. Het gaat om het 
continu halen van een bepaald niveau. Ik weet zeker dat veel van mijn jongens 
dat kunnen. Met onze overwinning op FC Barcelona hebben we ook mentaal 
een belangrijke stap gezet. Barcelona was niet in topvorm, maar wij hebben ze 
ook onze fi losofi e opgedrongen. Het is de fi losofi e van altijd je eigen spel willen 
spelen. Die overwinning gaf ook de bevestiging van wat we al langer dachten: 
deze groep zit goed in elkaar. We hoeven voor niemand bang te zijn.
‘De uitschakeling door Milan blijft zuur. Helemaal als het niet lukt tegen tien Ita-
lianen. Het is nog steeds een teleurstelling dat we de doelstelling, overwinteren 
in de Champions League, niet hebben gehaald. We hadden zeker de tweede 
ronde van dat toernooi kunnen halen. Dit jaar was dé kans. Tegen AC Milan 
hadden we het geluk niet dat we eerder tegen FC Barcelona misschien nét 
wel hadden. Maar aan de andere kant, zoals Johan Cruijff terecht al zei: elke 
teleurstelling heeft ook weer iets positiefs.’

SOLIDE BASIS
Ajax overwintert in het Turkse Belek. In de badplaats wordt een solide basis 
gelegd voor een geslaagde hervatting van het seizoen. In de Eredivisiehervat-
ting tegen PSV én tijdens het daaropvolgende Bekertreffen met Feyenoord 
tonen de Ajacieden zich van hun betrouwbaarste kant. De start van het 
kalenderjaar 2014 kan bijna niet zwaarder. Maar ook niet beter. De 1-0-zege 
op de Eindhovenaren (opnieuw is de scorende Sigthórsson beslissend in een 
topper) ontneemt PSV het laatste restje perspectief op sportief succes. De 

100 EREDIVISIEDUELS

Doordat Jasper Cillessen vanwege de borstkasblessure die hij vier dagen 
eerder opliep in de wedstrijd tegen FC Utrecht, niet kon spelen, stond 
Kenneth Vermeer tegen FC Groningen onder de lat. Het was zijn eerste 
competitiewedstrijd sinds 22 september 2013. Ajax verloor toen met 4-0 
bij PSV, waarna de eerste keeper zijn plaats verloor aan Cillessen. Zeven 
competitieduels had Vermeer er op dat moment in het seizoen 2013-2014 
op zitten. Zijn totaal stond na die ontluisterende wedstrijd in Eindhoven op 
99, maar voorlopig stokte de teller dus.
De 27-jarige doelman stelde zich professioneel op en nam onmiddellijk 
de rol op zich die zijn collega Cillessen zo lang vervuld had: vol overgave 
trainen en een voorbeeldige sparringpartner zijn voor de eerste keeper. Als 
er op één positie in een voetbalelftal sprake is van ‘conculega’s’ dan is het 
wel in het doel. Cillessen en Vermeer bewezen wat dat betreft absolute 
topsporters te zijn.
Door de blessure van Cillessen nam Vermeer diens plaats in het Ajax-doel 
dus weer even over, waardoor hij meteen ook zijn jubileumduel kon keepen. 
Het liet de viervoudige international niet onberoerd. ‘Het was een poosje 
geleden in de competitie, maar ik heb er weer van genoten,’ zei Vermeer na 
het duel. ‘De afgelopen maanden waren wat anders dan ik de tijd daarvoor 
had meegemaakt, toen speelde ik veel wedstrijden. Dan beland je op de 
bank, dat is natuurlijk niet leuk. Maar op dat moment moet je keihard trainen 
en jezelf weer hervinden. Als je dan moet spelen, moet je er staan.’

Tegen FC Groningen op 6 februari 2014 keepte Kenneth Vermeer zijn honderd-
ste competitiewedstrijd voor Ajax.

Kenneth Vermeer met de adidas Brazuca tijdens zijn jubileumwedstrijd.
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selectie van De Boers boezemvriend Phillip Cocu is door Ajax’ toedoen ook 
op het laatst overgebleven podium uitgeschakeld. Zo lijkt het. Feyenoord 
wordt vervolgens geslachtofferd in het KNVB Bekertoernooi: 3-1. Ajax komt 
uitstekend uit de winterstop. 
‘Deze start heeft ons uiteindelijk naar het kampioenschap geholpen, denk ik,’ 
blikt De Boer na het seizoen terug. De landstitel is veiliggesteld, er is tijd en 
ruimte voor refl ectie op cruciale momenten in een enerverend seizoen. ‘Het 
gevoel dat je ploegen uitschakelt in de competitie of de Beker is natuurlijk 
extra lekker. Het kon niet beter. Het is altijd afwachten hoe je uit de winterstop 
komt. Qua resultaat was dat goed, maar qua spel iets minder. We speelden 
zowel tegen Feyenoord als PSV een goede helft en een mindere. Maar deze 
resultaten zijn voor het mentale natuurlijk erg belangrijk.’
Kort op de gewonnen toppers volgen een benauwde zege bij Go Ahead Ea-
gles (0-1) en een gelijkspel (1-1) tegen FC Utrecht. Ajax doet voetballend een 
stapje terug. De regerend kampioen laat de kans liggen verder uit te lopen bij 
Vitesse. De Arnhemmers stonden bij de jaarstart in punten nog naast de Am-
sterdammers. Ajax morst weliswaar punten, maar neemt wel voor het eerst 
‘solo’ de leiding in de Eredivisie. Naast Vitesse dient ook FC Twente zich aan als 
titelconcurrent. Ajax blijft punten morsen. FC Groningen wordt midweeks last 
minute geklopt, in Zwolle houdt PEC de gasten op 1-1. Ajax ontbeert door-
tastendheid en vechtlust. Het zijn zorgelijke gebreken. 

300 COMPETITIE-
WEDSTRIJDEN

Vanaf het openingsjaar 1996 speelde Ajax inmiddels alweer zeventien com-
plete Eredivisieseizoenen in de ArenA. Dit seizoen kwamen daar tot en met 
Ajax - FC Groningen elf thuiswedstrijden bij in competitieverband. Daar-
door kwam het totaal op 300. Ajax - NAC Breda was op 21 augustus 1996 
de eerste competitiewedstrijd van Ajax in de ArenA. Kiki Musampa maakte 
destijds vlak voor tijd het eerste Ajax-doelpunt in het gloednieuwe stadion. 
Na nederlagen tegen AC Milan (openingsduel, 0-3) en PSV (Johan Cruijff 
Schaal, 0-3) boekte Ajax tegen NAC de eerste zege in de ArenA.
Inmiddels zijn we ruim zeventien seizoenen verder en kan Ajax fraaie cijfers 
overleggen als het gaat om thuiswedstrijden in de competitie. Van de 300 
wedstrijden won Ajax er maar liefst 224. Soms met imponerende cijfers. De 
grootste zege werd geboekt op Ajax’ verjaardag (18 maart) in 2001, toen 
Sparta met 9-0 klop kreeg. Ajax - sc Heerenveen op 11 april 1998 kende 
eveneens negen treffers: 7-2. Ook het doelsaldo van Ajax in zijn thuiswed-
strijden spreekt boekdelen: 812 voor, 232 tegen. 

Ajax speelde op 6 februari 2014 tegen FC Groningen zijn 300ste competitiewed-
strijd in de Amsterdam ArenA.

Onder aanvoering van Siem de Jong komt Ajax op voor zijn 300ste competitiewedstrijd in de Am-
sterdam ArenA.

300 COMPETITIEWEDSTRIJDEN IN DE ARENA
S M W G V DV DT
96-97 17 12 4 1 35 11
97-98 17 15 0 2 59 11
98-99 17 11 4 2 45 13
99-00 17 12 1 4 44 23
00-01 17 12 2 3 54 16
01-02 17 14 1 2 45 16
02-03 17 14 2 1 57 18
03-04 17 16 1 0 47 10
04-05 17 11 3 3 32 17
05-06 17 9 6 2 35 15
06-07 17 12 3 2 44 12
07-08 17 12 3 2 57 20
08-09 17 13 3 1 41 9
09-10 17 16 1 0 64 4
10-11 17 13 2 2 38 9
11-12 17 12 4 1 49 14
12-13 17 11 5 1 40 10
13-14 11 9 1 1 26 4
TOT 300 224 46 30 812 232

Zorgeloos is een week later de zege op sc Heerenveen. De toeschouwers 
Johan Cruijff en Michel Platini zien hoe Lasse Schöne zijn ploeg met een hat-
trick aan de overwinning helpt. Ajax lijkt de goede vorm en het noodzake-
lijke vertrouwen te hebben teruggewonnen voor het Europese tweeluik met 
FC Salzburg. De Salzburgers zijn een relatief onbekende tegenpartij. Maar niet 
voor Frank de Boer en zijn trainers- en scoutingstaf. ‘Vooraf pijnig je je hersens 
over de vraag hoe Salzburg te bestrijden,’ blikt De Boer terug op de voorberei-
ding op het eerste Europa League-duel. De Ajax-trainer had de Oostenrijkers 
al vaker aan het werk gezien en kende de verrassende kracht van Salzburg. 
‘Dan hoop je op het ultieme: de tegenstander met eigen Ajax-middelen te 
verslaan. Uiteindelijk waren we niet bij machte om dat die eerste wedstrijd te 
doen. Totaal niet. Ik heb de spelers gewaarschuwd. Maar de spelers moesten 
eerst ondervinden hoe Salzburg speelde. Dat was ook echt ondervinden. Voor 
mij was het geen verrassing dat we het zo moeilijk hadden tegen Salzburg. Ik 
zag die club eerder aan het werk tegen Bayern München. De Duitsers kregen 
misschien twee kansen meer dan wij kregen, maar ook Bayern was kansloos. 
We hebben het zeker niet onderschat.’

DESASTREUS
De doorstart in de UEFA Europa League is desastreus. In de ArenA worden 
de Ajacieden op alle fronten overklast door de Oostenrijkers: 0-3. Het debuut 
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van Ricardo Kishna is een spaarzaam lichtpunt op een sportief aardedonkere 
avond. De strijd in Salzburg is feitelijk op voorhand al gestreden. De Boer 
stuurt in de return niet eens zijn sterkste opstelling het veld op. De Ajacied 
gelooft nog slechts in succes in de Eredivisie en het Bekertoernooi. De Boer: 
‘Het geloof was wel weg na de 3-0-nederlaag thuis.’ Ingeklemd tussen de twee 
ontmoetingen met de Oostenrijkers wordt wel verrassend simpel afgerekend 
met AZ: 4-0. Met een fraaie treffer tekent Kishna bij zijn competitiedebuut 
opnieuw voor een hoogtepunt. 
Kenmerkend voor de ups en downs die de voorbije weken kenmerkten zet 
Ajax in De Kuip een reuzenstap richting landstitel. De Klassieker wordt met 
1-2 gewonnen. De concurrentie zorgt met zijn puntenmorserij voor een extra 
winstpunt. Ajax’ voorsprong op de naaste belager Vitesse is inmiddels opgelo-
pen tot acht punten. Titelprolongatie komt steeds dichterbij; door eigen toe-
doen en door het puntenverlies van de concurrenten. De voordelige marge 
slinkt tot zes punten als de Ajacieden zich voor eigen publiek blameren met 
een 1-1-gelijkspel tegen Cambuur. Ups en downs. Raar maar waar: de ope-
ningstreffer van Siem de Jong in de tweede minuut lijkt Ajax te blokkeren in het 
restant. Rekenen de Ajacieden zich al rijk? Is het kampioenschap in gedachten 
al binnen na de mierzoete Klassiekerzege? Hoe het ook zij, na afl oop van het 
teleurstellende treffen met Cambuur geven verschillende spelers lichtzinnig-
heid toe. De thuisklus tegen de Friezen is te gemakkelijk opgevat. De nog altijd 
royale voorsprong op concurrent Vitesse voorkomt erger. Twente en – toch 
niet meer verwacht – PSV komen iets dichterbij.

ADEMPAUZE
Als Ajax ook niet wint van NAC (0-0) is de adempauze die de internationale 
atoomtop verschaft, meer dan welkom. De Boer en zijn manschappen hebben 
tien wedstrijdloze dagen de tijd om de krachten te herpakken en het ver-
trouwen te hervinden. De voetbalfocus wordt weer scherp gesteld. Het lijkt 
een goede aanloop naar de Bekerwedstrijd tegen AZ. Het Bekertreffen in het 
AFAS Stadion kent een bizar en bij vlagen tumultueus verloop. Als Ajax en AZ 
uiteindelijk met tien tegen tien staan, is Lasse Schöne uit een vrije trap beslis-
send: 0-1. De Deen bewijst opnieuw zijn waarde als hij Ajax hoogstpersoonlijk 
naar de Bekerfi nale schiet. De eerste dubbel in het tijdperk-De Boer lonkt!
Als titelconcurrent Twente aantreedt in de ArenA voeren gedachtes vanzelf 
terug naar 15 mei 2011, de dag van de dertigste landstitel en bijbehorende 
derde ster. Het Ajax-stadion zindert, net als een kleine drie jaar terug. Ook dit-
maal kunnen de Ajacieden alle spanning omzetten in daden, met een klinkende 
3-0-zege als passend gevolg. Het duel heeft het karakter, of in elk geval de la-
ding van een kampioenswedstrijd. De overwinning doet de Ajacieden beseffen 
dat het in de kampioensrace eigenlijk niet meer mis kan gaan. 
‘Je wist vooraf, toen we de wedstrijd tegen Twente ingingen: als we deze win-
nen, zijn we echt ver,’ herinnert De Boer zich nog goed. ‘Na de zege op Twente 
hadden we voor het eerst het gevoel dicht bij het kampioenschap te zijn.’ 
Als Ajax een week later aantreedt in de Gelredome kan de titel voor het eerst 
– al is het niet op eigen kracht maar met medewerking van de dichtstbijzijnde 
achtervolger Feyenoord – worden veiliggesteld. Vitesse pompt zich nog een 
keer op en overklast Ajax een (eerste) helft lang. Dat het bij rust ‘slechts’ 1-0 
staat, is een wonder. Sigthórsson tekent vroeg in de tweede helft voor de ge-
lijkmaker, waarna Ajax het restant van de wedstrijd domineert. Het verdiende 
gelijkspel betekent uitstel van het kampioensfeest. Ook de 3-2-zege op ADO 
Den Haag is onvoldoende voor de titel. ‘Dit is ook wel goed, want nu kunnen 
we ons goed voorbereiden op de Bekerfi nale,’ concludeert De Boer na de 
thuiszege op de Hagenaars.
Als de Ajacieden een week later in De Kuip aantreden tegen PEC Zwolle, tekent 
zich al rap een kolossale deceptie af. In een fi nale die wordt ontsierd door sup-
portersmisdragingen en vuurwerkgeweld (veroorzaakt door Ajax-fans), speelt 
underdog PEC het favoriete Ajax na een afkoelingsperiode lachend in de ver-
nieling. Zelden was een Bekernederlaag zo pijnlijk hard, maar terecht: 5-1. Een 
apathisch voetballend Ajax (voordat de fi nale werd gestaakt bemachtigde het 
via Ricardo van Rhijn wél een 1-0-voorsprong) verspeelt zijn eerste hoofdprijs.

100STE AJAX-DEBUTANT 
IN ORANJE

Klaassen was in Parijs de honderdste international die op het moment van 
zijn debuut in het Nederlands elftal Ajacied was. Na Gerard Fortgens, die op 
19 maart 1911 als eerste Ajacied voor het Nederlands elftal uitkwam, was 
Davy Klaassen alweer de 115de Ajacied in Oranje. De Ajax-selectie 2013-
2014 kende daarmee zeven Oranje-internationals. Naast Klaassen waren 
dat Siem de Jong (109), Ricardo van Rhijn (110), Daley Blind (111), Kenneth 
Vermeer (112),  Jasper Cillessen (113) en Joël Veltman (114).
In het met 78.292 toeschouwers gevulde Stade de France kwam Davy 
Klaassen in de 72ste minuut in het veld voor Wesley Sneijder. Nederland 
stond toen al door doelpunten van Karim Benzema en Blaise Matuidi in de 
eerste helft met 2-0 achter. Zijn invalbeurt was geen verrassing. Klaassen: 
‘De bondscoach had van tevoren al gezegd dat ik mogelijk zou invallen voor 
Wesley Sneijder, dus daar had ik rekening mee gehouden. Het was geen 
gemakkelijk moment om in te vallen. De wedstrijd was een beetje aan het 
doodbloeden. Ik ben weinig aan de bal geweest en heb geen geweldige 
dingen kunnen doen. En ik heb een hekel aan verliezen. Maar achteraf over-
heerst de blijdschap.’
De Ajacied heeft zijn haasje te pakken, het speldje dat iedere Oranje-debu-
tant krijgt van de KNVB als aandenken aan het bijzondere moment. Hij zal 
het op zijn shirt prikken en dat laten inlijsten: ‘Al is het jammer dat mijn naam 
niet op de rug staat.’ Oranje speelde tegen Frankrijk eenmalig zonder namen 
op de rug van het nieuwe shirt.

In de interland tegen Frankrijk op 5 maart 2014 maakte Davy Klaassen zijn 
Oranje-debuut. Het was een jubileum.

Davy Klaassen: ‘Blij met debuut, ondanks nederlaag.’

KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014 • KRONIEK 2013-2014



20   AJAX JAARBOEK 2013-2014    

‘PEC was veilig en kon zich vier weken lang op de Bekerfi nale richten,’ blikt De 
Boer na het seizoen terug. ‘Als zoiets gebeurt en de fi nale begint, dan weet je 
dat er een explosie volgt. En dat PEC het lang kan volhouden. Achteraf had-
den wij ons misschien beter op de fi nale moeten focussen. Zwolle geloofde 
er gewoon veel meer in dan wij. Dat dwing je ook af. Door gretig te zijn, door 
kopduels te wíllen winnen. En natuurlijk gaan alle ballen er dan ook in. Vijf 
kansen, vijf doelpunten. Uiteindelijk heeft PEC terecht gewonnen. Wij waren 
misschien te veel met het, voor ons veel belangrijkere, kampioenschap bezig. 
Wij begonnen pas drie dagen vooraf aan de fi nale te denken. PEC ontsteeg 
zichzelf en wij hadden een mindere dag. Dan is dit het gevolg.’

TITELSTRIJD BESLIST
De kater kan slechts op één wijze worden weggespoeld. Als de uitwedstrijd te-
gen Heracles Almelo wacht, gloort de kans om de titelstrijd te beslissen. Voor het 
eerst op eigen kracht. Het is een kans die Ajax niet laat lopen. Het 1-1-gelijkspel 
op het Almelose kunstrgras volstaat voor de 33ste landstitel in de clubhistorie.
‘Vooraf was er stilte in de bus, stilte ook in de kleedkamer. Er stond best wat 
spanning op de spelers,’ gaat De Boer terug naar de uren voorafgaand aan de 
kampioenswedstrijd. ‘Het werd tegen Heracles ook een bar slechte wedstrijd. 
Jongens die normaal hun niveau halen, doken daar nu onder. Uiteindelijk ben je 
blij dat het is gelukt. Al had het allemaal niet veel langer moeten duren. Dat is 
ook helemaal niet gek met zo’n jonge groep en sommige jongens met weinig 
Eredivisie-ervaring.’ 
Trainer Frank de Boer levert een unieke prestatie door Ajax voor het eerst 
vier keer op rij naar de titel te loodsen. Het ArenAPark stroomt vol voor een 
grootse huldiging. Kampioensfeestjes vervelen nooit. Clubicoon Johan Cruijff 
zag ‘zijn’ Ajax op cruciale momenten op de been blijven en de concurrenten 
telkens struikelen. ‘Ajax wist het beste met het móéten winnen om te gaan,’ 
kenschetst de beste Ajacied ooit treffend Ajax’ nieuwste titel. 
Aan kampioenservaring geen gebrek bij de nieuwste lichting Ajacieden. ‘Dit is 
de titel van het collectief,’ verwoordt kampioenenmaker De Boer zijn gevoel bij 
Ajax’ 33ste en zijn vierde kampioenschap als hoofdtrainer. Later, als de Ajacied 
na alle feestvreugde en bijpassende huldigingen iets rustiger kan terugblikken, 
is het tijd voor rapportcijfers: ‘De ploeg verdient dit seizoen een zeventje, geen 
dikke zeven. Qua speelstijl zou ik een zes min geven. Maar qua nieuwigheden 
en spelers inpassen een acht.’

REALISTISCHE ANALYSE
De cijfers gaan vergezeld van een kritische, maar vooral realistische analyse. 
‘We creëerden vaak te weinig kansen en waren de tweede seizoenshelft te 
wisselvallig. Ajax had dominanter moeten zijn. Als dit een ervarener ploeg was 
geweest, had ik misschien een zes gegeven. Maar deze jongens zijn nog niet 
gewend aan 34 duels op het hoogste niveau. Dat is ook niet vreemd; daarvoor 
moet je eerst meters maken. Deze jongens zijn wel betrouwbaar. Als je ze iets 
vraagt, voeren ze het uit. Het is ook een voordeel dat ik met sommige jongens 
eerder samenwerkte in de jeugd. Je weet hoe iemand speelt én karakterolo-
gisch in elkaar steekt. Niet de een linksaf en de ander rechtsaf, maar met zijn 
allen rechtdoor.’ 
De Boer verliest Ajax’ jeugdigheid niet uit het oog. Na vier kampioenschappen 
in drieënhalf seizoen hoofdtrainerschap is de oud-speler zelf ook nog lang niet 
uitgeleerd. ‘Het gaat qua ontwikkeling minder hard, ook omdat je al langer bezig 
bent als trainer,’ werpt De Boer een blik in zijn trainersspiegel. ‘Je hebt steeds 
meer situaties al een keer meegemaakt. Je leert elke dag weer, maar als trainer 
ben je volwassener geworden. Het is een gestage ontwikkeling.’ 
De trainer blijft benadrukken dat naast de spelers ook de begeleidingsstaf 
teamwerk levert. ‘Ik geef de staf veel verantwoordelijkheid, ook om zelf ini-
tiatief te nemen. Dat gaat goed. De stafl eden hebben recht op een mening. 
En die geven ze ook. Niet alles wordt klakkeloos overgenomen. Er hoort ook 
een bepaalde transparantie te zijn. Open en eerlijk naar elkaar toe. Dat kan 
alleen in een goede sfeer. We kunnen met deze staf niet dichter naar elkaar 
toe groeien denk ik.’

IN DE CLUB VAN 100

Met zijn honderdste offi ciële wedstrijd in dienst van Ajax was Ricardo van 
Rhijn de 151ste Ajacied die toetrad tot de Club van 100. In dit offi cieuze, 
maar daarom niet minder prestigieuze gezelschap worden Ajacieden opge-
nomen die honderd offi ciële wedstrijden in Ajax 1 hebben gespeeld.
Van Rhijn debuteerde op 21 september 2011 in de Bekerwedstrijd Noord-
wijk - Ajax (1-3) in Ajax 1. In de 65ste minuut kwam hij in het veld voor 
Toby Alderweireld. Ook Jasper Cillessen en Lesly de Sa maakten deze 
Bekeravond hun offi ciële debuut.
Het duurde daarna even voor de verdediger weer aan het eerste elftal 
mocht ruiken. Ruim twee maanden later zat hij een paar keer op de bank 
en op 18 december 2011 maakte hij in de thuiswedstrijd tegen ADO 
Den Haag (4-0) – als basisspeler – zijn competitiedebuut. In totaal kwam 
Van Rhijn in het seizoen 2011-2012 tot 17 offi ciële wedstrijden. Inmiddels 
(tot en met het seizoen 2013-2014) staat zijn teller op 107 wedstrijden: 
77 competitie, 2 Johan Cruijff Schaal, 10 Beker, 12 Champions League en 
6 Europa League.

Ricardo van Rhijn speelde op 16 maart 2014 tegen NAC Breda zijn honderdste 
officiële wedstrijd voor Ajax en trad daarmee toe tot de Club van 100.

Ricardo van Rhijn in zijn jubileumwedstrijd tegen NAC.
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