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ABA Today gaat terug in de tijd. In dit nummer met 
‘Mister Ajax’ Sjaak Swart. De legendarische rechtsbuiten 
speelde 603 officiële wedstrijden voor Ajax 1 en won alle 

prijzen die er in het clubvoetbal te winnen zijn.

Terug in de tijd 
met Sjaak Swart

TERUG IN DE TIJD

Sjaak Swart werd geboren op 3 juli 1938 in Muiderberg. 
Hij verhuisde toen hij anderhalf jaar jong was naar 
Amsterdam. Hij ging voetballen bij OVVO, de club 
die ook bekend stond als top honkbalclub. Toen hij 
nog geen tien jaar was, speelde hij met zijn team tegen 
leeftijdsgenoten van Ajax. Daar werd met vette cijfers 
van gewonnen, het werd 7 – 0. Sjaak scoorde er vijf. 
‘Die kleine willen we hebben’, werd er geroepen en zo 
gebeurde het. Sjaak Swart werd Ajacied en ging in de 
jeugd spelen. Toen hij 17 jaar was en met de A-junioren 
op Sportpark Voorland speelde, werd hij in de rust 
gewisseld. Hij werd diezelfde middag opgeroepen om 
met het eerste mee te doen in de bekerwedstrijd tegen 
Stormvogels. Dat was op 16 september 1956 en het begin 
van een lange en imposante carrière die duurde tot en 
met het seizoen 1972 – 1973. In totaal kwam hij 603 keer 
voor Ajax uit. Nog altijd is hij de speler met de meeste 
wedstrijden in de hoofdmacht en dat record zal nog wel 
een tijdje blijven staan. Met 228 doelpunten mag Swart 

zich één van de productiefste spelers van Ajax 1 noemen. 
Sjaak Swart: ‘Alleen Johan Cruijff was productiever, maar 
dat is logisch, toch?’

UITVERKOCHT OLYMPISCH STADION
Sjaak Swart speelde 17 seizoenen in Ajax 1 en won 
alle prijzen die er in het clubvoetbal te winnen ‘De ballen van Swart zijn een klasse apart’
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zijn. Waaronder drie keer de Europacup 1 voor 
landskampioenen met het ‘Gouden Ajax’ van begin 
jaren zeventig. Op 19 mei 1973 kreeg Mister Ajax 
een afscheidswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in 
een uitverkocht Olympisch Stadion. ‘Dat was een 
onvergetelijke avond, daar krijg ik nog kippenvel van’, 
zegt Sjaak Swart. Vrijwel direct na deze wedstrijd kreeg 
hij een contract aangeboden van de gebroeders Molenaar 
om bij AZ voor nog twee seizoenen te tekenen. Dat deed 
hij niet. Hij had tijdens zijn carrière al een sigarenzaak 
geopend. Dat deden toentertijd meer semi-profs om 
hun boterham te verdienen. Na zijn carrière werd hij 
horecaondernemer en ging het restaurant bij de Jaap 
Edenhal en een drietal zwembaden in Amsterdam 
exploiteren. Ook verkocht hij in de RAI Hollandse 
broodjes. Als hij zelf achter de toonbank stond was 
zijn gevleugelde uitspraak: ‘De ballen van Swart zijn 
een klasse apart’. ‘Die slogan werkte, ik heb er heel wat 
verkocht’, zegt hij met een brede glimlach.

DE WINNENDE
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ook bij 
Sjaak Swart. Hij ging door met voetballen bij de 
zaterdagamateurs van Blauw Wit. Vijf jaar op rij werd 
hij met zijn team kampioen. Daarna stapte hij over 
naar VVGA, de Voetbal Vereniging voor Gemeente 
Ambtenaren. Ook met dat team grossierde de 
legendarische rechtsbuiten in kampioenschappen. Behalve 
voetbal deed Sjaak zo’n beetje alles voor de club. Zelfs de 
shirtjes en broekjes werden bij hem thuis gewassen. Na zijn 
voetbaltijd bij VVGA besloot hij het een tijdje rustig aan te 
doen. Dat duurde niet lang. Sjaak Swart: ‘Ik werd al gauw 
gebeld door meneer Schoevaart of ik met Zaterdag 3 mee 
wilde doen tegen HFC Haarlem. Als die wedstrijd verloren 
zou worden, zouden we degraderen. We wonnen echter en 
ik scoorde de winnende. Het jaar daarop werden we met 
zaterdag 3 zelfs kampioen.’ Pas op z’n 53ste stopte hij op 
amateurniveau en werd de grote motor achter Lucky Ajax. 
Dat gelegenheidsteam van oud Ajax spelers speelt zo’n tien 
tot vijftien wedstrijden per jaar en bestaat binnenkort 25 
jaar.

5 – 1 WEDSTRIJDEN
Gevraagd naar onvergetelijke wedstrijden zegt Sjaak 
Swart: ‘Dat zijn een aantal 5 – 1 wedstrijden.’ Hij legt uit: 
‘De uitwedstrijd tegen Carl Zeiss Jena op een bevroren 
veld verloren we met 3 -1, maar thuis pakten we ze met 
5 – 1 terug. Ook de wedstrijd Ajax – Feyenoord op 26 
mei 1960 eindigde in 5 – 1. Sjaak heeft daar bijzondere 
herinneringen aan, omdat hij zijn huidige vrouw Andrea 
voor die wedstrijd voor het eerst had uitgenodigd. ‘Na 
de wedstrijd wilde zij naar huis, maar ik zei: “we gaan de 
stad in”. Inmiddels zijn we 56 jaar getrouwd. En ook de 
‘mist wedstrijd’ tegen het gerenommeerde Liverpool in 
het Olympisch Stadion eindigde in 5 -1. Sjaak hoorde in 
de eerste helft een fluitsignaal en zocht de kleedkamer 
op, maar het was nog geen rust. Hij werd teruggestuurd, 
kwam het veld weer in, speelde twee tegenstanders uit en 
gaf een voorzet waaruit werd gescoord. Ajax schakelde 
voor het eerst een Europees top team uit. Dat was het begin 
van het ‘Gouden Ajax’. In dat team, met legendarische 
voetbalgrootheden als Johan Cruijff, Piet Keizer, Ruud 
Krol, Johan Neeskens en ga zo maar door, was Sjaak Swart 
een vaste waarde als rechtsbuiten. Om de vraag: ‘Wie 
na hem de beste rechtsbuitenspelers waren, die ook in 
Ajax 1 speelden?’, moet Sjaak wel lachen. ‘Johnny van 
’t Schip, Finidi George en Andy van der Meijde konden er 
ook wel wat van’, antwoordt hij met een vette knipoog.

SJAAK SWART
Sjaak Swart is getrouwd met Andrea. Samen hebben 
zij twee dochters: Jacqueline (55) en Rebecca (50). 
Sjaak is de trotse opa van vier kleinkinderen.

‘Alleen Johan Cruijff was productiever, 
maar dat is logisch, toch?’’

TERUG IN DE TIJD
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