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In ABA Today dit keer aandacht 
voor het Ajax Vrouwenvoetbal. Deze 

‘nieuwe tak’ binnen Ajax, onder 
leiding van coach Ed Engelkes, hee� 

zich in vijf seizoenen enorm snel 
ontwikkeld. De terechte beloning 

daarvoor, de eerste landstitel in de 
clubgeschiedenis, is binnen.

Ajax Vrouwen
DE EERSTE LANDSTITEL IN DE CLUBGESCHIEDENIS

ROOTS
Ed Engelkes weet wat het is om Schalen en Bekers te 
winnen. Hij deed dat eerder met de AZ Vrouwen. Zijn 
roots in het vrouwenvoetbal liggen bij de KNVB. Van 
2004 tot en met 2012 was hij bij het Nederlands el�al 
betrokken. In die hoedanigheid hee� hij veel van de 
wereld gezien en in het vrouwenvoetbal alles meegemaakt. 
Eén van de hoogtepunten was het EK van 2009 in Finland, 
toen Nederland knap derde werd. Dit jaar wordt van 16 
juli tot en met 6 augustus het EK, de WEURO 2017, in 
eigen land gehouden. Er wordt in verschillende steden om 
de titel gespeeld. Er doen zestien landen, waaronder de 
Oranje Leeuwinnen aan mee.

PROFESSIONALISERING
Terug naar de Ajax Vrouwen. Ed Engelkes is daar 
vanaf het begin bij betrokken. Hij herinnert zich de 
start in 2012. ‘We hadden toen niet veel tijd om onze 
selectie samen te stellen. Het was bovendien binnen 
Ajax allemaal nieuw en in feite was het voor iedereen 
wennen. Inmiddels is vrouwenvoetbal binnen Ajax 
ingeburgerd. De vrouwen hebben een contract voor 
20 uur en combineren voetballen met hun jobs. Je ziet 
de professionalisering steeds verder gaan. Zo hee� 
een aantal vrouwen inmiddels een zaakwaarnemer, 
al praat je nog altijd wel over heel andere bedragen 
dan bij het mannenvoetbal. Wij trainen van maandag 
tot en met donderdag, meestal ‘s morgens om 11:00 
uur en spelen op vrijdagavond op De Toekomst. Wij 
genieten als vrouwenteam dezelfde professionele 
faciliteiten als de mannen en de jeugd. Dat is bij Ajax 
allemaal goed geregeld. Er is sinds het begin, drie 
seizoenen terug, veel veranderd. We zijn op de goede 
weg. Ook al zit vrouwenvoetbal nog niet in het DNA 
van Ajax. Inmiddels weet iedereen binnen Ajax wel 
wie de Ajax Vrouwen zijn. Ik ben heel tevreden over 
hoe wij er binnen Ajax op staan. Dat hee� nu eenmaal 
tijd nodig. Een cultuur verander je nooit binnen 
enkele jaren. De club hee� er in elk geval veel tijd en 
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ED ENGELKES
Ed Engelkes (53) is aan zijn vijfde seizoen als coach van Ajax Vrouwen bezig. 
Daarnaast staat hij ook als coach langs de lijn bij VVOG uit Harderwijk dat in de 
derde divisie uitkomt. Hij hee� onder andere bij HFC Haarlem gespeeld, maar 
besloot al vroeg om zich te richten op het trainersvak. Aanvankelijk bij Haarlem, 
later bij andere amateurclubs in de regio. In 1990 trad hij in dienst bij de KNVB, 
waar hij onder andere clubs bezocht, gasttrainingen gaf en jong talent voor 
vertegenwoordigende el�allen scoutte. In 2004 vroeg bondscoach Vera Pauw hem 
om assistent te worden. Dit combineerde hij met een taak als coördinator en coach 
van het el�al onder 19 jaar. In 2007 ging hij naar AZ, dat met een el�al startte 
in de Eredivisie voor vrouwen. Ook dit combineerde hij met zijn rol als assistent 
van Vera Pauw. In 2008 en 2009 werd hij met de AZ Vrouwen kampioen van 
Nederland.

energie ingestoken om ons een volwaardig onderdeel 
van de vereniging te laten zijn. Vrouwenvoetbal 
is sowieso nog een jonge sport en pas zo’n 40 jaar 
in ontwikkeling. Vrouwenvoetbal is wel de snelst 
groeiende sport. Dat ziet Ajax ook, we worden volledig 
geaccepteerd.’

SLEUTELROL
Ed Engelkes: ‘Er is nog wel veel werk aan de winkel voor 
het vrouwenvoetbal. Niet alleen binnen Ajax, maar ook 
binnen de KNVB. De bond speelt een sleutelrol als het 
gaat om het verder ontwikkelen en professionaliseren. 
Dat gaat in samenwerking met de clubs, maar nog niet 
alle clubs doen daar aan mee. Zo hee� Feyenoord geen 
vrouwenteam. Dat begrijp ik niet en is ook jammer. 
Er loopt in ons land genoeg talent rond. De KNVB 
hee� in Amsterdam en Eindhoven een Centrum voor 
Topsportontwikkeling (CTO), waar jonge talenten 
terecht kunnen. Daar staat school op de eerste plaats 
en daarna voetbal en niet andersom. Voor Ajax zijn 
de CTO’s een belangrijke kweekvijver. Daar halen we 
onze speelsters vandaan, net als uit de topklasse. Ook 
zijn er buitenlandse talenten die zich op De Toekomst 
aanmelden. Iedereen wil bij Ajax spelen. Ajax is en blij� 
in binnen- en buitenland een betrouwbare merknaam. 
Toch is het wel wenselijk dat er in de toekomst een Ajax 
jeugdopleiding komt. Dat is een belangrijke vervolgstap 
om Ajax Vrouwen, net als de mannen, in Nederland en 
daarbuiten groot te maken.’

AFSCHEIDSCADEAU
De wegen van Ed Engelkes en Ajax scheiden zich na dit
seizoen. Een beslissing die in goed overleg met elkaar
genomen is. ‘Wat is er dan mooier dan afscheid nemen

met de eerste landstitel voor de Ajax Vrouwen?’ zegt
Ed Engelkes. ‘Dat is, na een seizoen hard werken,
gelukt. Het is een verdiende beloning voor de meiden
en iedereen die bij het team betrokken is’. Wat Ed
Engelkes volgend seizoen gaat doen, staat nog volledig
open. Met zo’n staat van dienst in het vrouwenvoetbal
in Nederland lijkt een buitenlands avontuur als coach
een logische volgende stap, maar alles staat nog open.
De beker�nale wisten de Ajax Vrouwen dit jaar, net 
als in 2014, ook winnend af te sluiten. Daarmee is dit 
seizoen zelfs de ‘dubbel’ binnen. ‘Dat is mooi voor 
de meiden, voor de club en voor mij persoonlijk ook, 
natuurlijk’, zegt de scheidend coach trots.

‘Ajax is en blij� in binnen- en buitenland 
een betrouwbare merknaam’

‘Inmiddels weet iedereen 
binnen Ajax wel wie de 

Ajax Vrouwen zijn’
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