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Davy Klaassen is sinds het begin van  
dit seizoen de nieuwe aanvoerder én 

de nieuwe nummer 10. Die positie, waar 
roemrijke spelers als Jari Litmanen en Wesley 
Sneijder ooit schitterden, is in ere hersteld en 
toebedeeld aan Davy Klaassen. Dat bevalt 
hem goed. ‘Ik vul het op m’n eigen manier 
in. Vroeger was ik aanvallender ingesteld,  

nu ben ik als middenvelder allrounder’.
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DAVY KLAASSEN
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Davy Klaassen werd geboren in Hilversum en 
woont daar nog steeds. Hij is het oudste kind in een 
sportief gezin. Davy heeft een broer Aron die bij de 
zaterdagamateurs van Huizen voetbalt en een zus 
[naam] die softbalt. Op zijn zesde werd hij lid van HVV 
de Zebra’s, maar eigenlijk voetbalde hij daar al eerder, 
want Davy was altijd op de club. Net als vader Gert-Jan, 
die zich als vrijwilliger ook zo’n beetje dag en nacht voor 
de Zebra’s inzette. In 2003 maakte hij de overstap naar 
HSV Wasmeer, de andere club uit dezelfde buurt. Daar 
werd hij ontdekt toen hij een keer tegen Ajax speelde. Hij 
mocht komen ‘proeftrainen’ en kwam op z’n elfde jaar in 
Ajax B3, dat toen getraind werd door Simon Tahamata.

SCOREN IN DEBUUTWEDSTRIJD
In de jeugdopleiding van Ajax komen was een 
jongensdroom van Davy Klaassen. Dat realiseerde 
Davy zich, hij zette er alles voor opzij. Op 22 november 
2011 debuteerde hij als A-junior in het eerste van 
Ajax in een Champions League wedstrijd tegen 
Olympique Lyonnais. Een week later viel hij in, in een 
uitwedstrijd tegen N.E.C. in Nijmegen. Hij deed wat 
veel grootheden in de Ajax historie deden, scoren in 
een debuutwedstrijd. Al na 42 seconden, zelfs. Davy 
Klaassen ontwikkelde zich voortvarend en speelde – nog 
steeds als eerstejaars A-junior – met regelmaat in Jong 
Ajax en werd ook steeds vaker als basisspeler in Ajax 1 
opgesteld. Toch kende hij ook tegenslag. In zijn tweede 
jaar als A-junior stond hij bijna een heel seizoen langs de 
kant vanwege een hardnekkige liesblessure. Het tekent 
de prof Klaassen dat hij toen keihard en met succes aan 
zijn herstel gewerkt heeft.

JOHAN CRUIJFF PRIJS
Hoewel Davy Klaassen nog maar aan het begin van 
z’n carrière als voetbalprof staat, heeft hij met Ajax al 
mooie prijzen gepakt. Drie titels op rij (bij de eerste was 
hij geblesseerd) en ook de Amstel Cup en Johan Cruijff 
Schaal. Na de laatste wedstrijd in het seizoen 2013 - 2014 

werd hij uitgeroepen tot Ajax talent van het jaar en 
ontving hij de Marco van Basten Trofee. Ook ontving 
hij dat seizoen de Johan Cruijff Prijs voor grootste talent 
van de Eredivisie. 

NEDERLANDS ELFTAL
In Oranje heeft Davy ook al een aardige staat van dienst. 
Op 5 maart 2014 debuteerde hij onder bondscoach Louis 
van Gaal als invaller in een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Frankrijk. Ook zat hij bij de voorselectie voor het 
WK van 2014 in Brazilië. Door een blessure viel hij af. 
Inmiddels is Davy een vaste waarde in het Nederlands 
Elftal van Danny Blind, ook al wordt zijn geduld voor 
een groot eindtoernooi nog op de proef gesteld, helaas.

PRIJZEN PAKKEN
Terug naar Ajax. Davy Klaassen zit goed in z’n vel en 
voelt zich als een vis in het water in de huidige selectie 
van coach Frank de Boer. Hij is na het vertrek van 
Niklas Moisander de nieuwe aanvoerder en draagt die 
band met trots. Hij kent z’n plek en weet wat er van 
hem verwacht wordt. ‘We zijn goed aan de competitie 
begonnen en kunnen als team alleen nog maar beter 
worden. De schaal is nog ver weg, maar dat is wel het 
ultieme doel voor dit seizoen’. Dat Davy Klaassen daarin 
gelooft, spreekt wel uit het feit, dat hij onlangs zijn 
contract bij Ajax heeft verlengd tot en met 30 juni 2019. 
Bij die gelegenheid zei hij: ‘Een heel mooi moment om 
weer bij te tekenen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb 
geen moment getwijfeld toen de contractverlenging me 
werd aangeboden. Ajax is echt mijn club. Ik speel hier al 
zo lang en ik heb nog niet het idee dat ik weg wil. Ik wil 
met Ajax nog mooie prijzen pakken’.
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‘De schaal is nog ver weg, maar dat is wel 
het ultieme doel voor dit seizoen.’


