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TERUG IN DE TIJD

ABA Today gaat terug in de tijd. In dit nummer met 
John Heitinga, die als kind van de club terugkeerde 
in Amsterdam. Daar krijgt zijn imposante carrière als 
profvoetballer in grote Europese competities een vervolg 
als assistent-coach bij Jong Ajax.

Terug in de tijd
met John Heitinga
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TERUG IN DE TIJD

‘Ik heb altijd een speciale 
band met de fans gehad’

WK FINALE
Naast het voetballen in clubverband hee� John 
Heitinga ook een indrukwekkende staat van dienst 
bij het Nederlands El�al. Het bereiken van de �nale 
tijdens het WK van 2010 wordt door John als één van 
de hoogtepunten in zijn carrière als speler genoemd. 
Helaas voor John en heel Oranje bleef de beloning voor 
een prachtige interlandloopbaan uit. Die bloedstollend 
spannende WK �nale werd in Spaans voordeel beslist. 
De laatste minuten van de verloren eindstrijd hee� hij 
vanuit de kleedkamer gevolgd, omdat hij vroegtijdig door 
scheidsrechter Howard Webb met twee keer geel van het 
veld gestuurd werd. In totaal speelde hij 87 ‘caps’ en deed 
mee tijdens vijf eindtoernooien, WK’s en EK’s. Daarvoor 
kwam hij al uit in Jong Oranje en als jeugdinternational 
vanaf onder 16, speelde hij ook al in het oranje tricot.

KIPPENVEL
De publiekslieveling keerde in 2015 terug bij Ajax. John 
Heitinga: ‘Mijn terugkeer naar Ajax in 2015 liep anders 
dan ik gedacht en gehoopt had. Toch heb ik sportief gezien 
geen spijt van m’n beslissing, integendeel. Ik heb immers 
bij mijn afscheid in 2008 gezegd ooit terug te keren en dat 
heb ik gedaan. Ik kan nog kippenvel krijgen van het warme 
welkom van de fans bij mijn terugkomst. Ik ben een kind 
van de club en heb altijd een speciale band met de fans 
gehad, door vooral dichtbij mezelf te blijven. Ajax is mijn 
club en daarom wilde ik hier als speler afscheid nemen. 
Dat heb ik met opgeheven hoofd gedaan. Ik zeg vaak: “Als 
er ergens een deur dicht gaat, gaat er altijd wel weer één 
open”. Dat is ook gebeurd. Ik ben met de volgende fase in 
m’n carrière bezig als assistent van coach Marcel Keizer 
bij Jong Ajax. Ook ben ik bezig met de afronding van de 
cursus Trainer-Coach (TC1) aan de KNVB Academy om 
als voetbaltrainer op eigen benen te kunnen staan. Welke 
ambitie ik als trainer heb? Voorlopig nog veel leren in het 
trainersvak, maar ooit wil ik er als coach van Ajax 1 staan. 
Dan is de cirkel mooi rond toch?’

John Heitinga werd geboren op 15 november 1983 
in Alphen aan den Rijn. Daar groeide hij op en ging 
voetballen bij ARC, de club waar zijn vader in het eerste 
speelde. Lang hee� hij daar niet gespeeld. Zijn talenten in 
het veld waren langs de lijn al vroeg zichtbaar. Ooit belde 
zijn moeder naar Ajax met de vraag of John (toen nog: 
Johnny) als verjaardagscadeau een keer mocht meetrainen. 
Na enig aandringen mocht dat. Na twee trainingen waren 
ook de jeugdtrainers in De Meer overtuigd van John z’n 
talenten en begon hij in de E2. Hij doorliep bij Ajax de 
jeugdopleiding waar hij als verdediger werd opgeleid 
tot inschuivende laatste man. Hij sloeg nog wel eens een 
jaargang over. Daardoor kwam het dat hij op 17-jarige 
lee�ijd debuteerde in Ajax 1. Dat was onder Co Adriaanse 
in de Klassieker in De Kuip. Ajax won die wedstrijd met 
1-2. ‘Ik heb in m’n carrière nog nooit van Feyenoord 
verloren’, zegt hij met een vette glimlach. 

GROTE COMPETITIES
John Heitinga kwam ruim zeven seizoenen voor Ajax 
in de Eredivisie uit. Daarbij bleef hij niet bespaard van 
hardnekkig blessureleed, maar John werkte keihard aan 
z’n herstel en kwam weer terug in de basis. In totaal 
speelde de verdediger in zijn eerste Ajax periode 215 
keer in het Ajax shirt. Hij werd twee keer kampioen, 
drie keer bekerwinnaar en hij won vier keer de Johan 
Cruij� schaal. In het seizoen 2007 – 2008, zijn laatste bij 
Ajax, werd hij uitgeroepen tot ‘Speler van het Jaar’ en 
won hij de ‘Gouden Schoen’. De grote buitenlandse clubs 
hadden er lucht van gekregen dat er in Amsterdam een 
bijzondere voetballer rondliep, bovendien te koop voor 
een gelimiteerd transferbedrag. In 2008 maakte Atletico 
Madrid daar gebruik van en nam voor 10 miljoen euro 
de verdediger over. John was in zijn eerste seizoen in de 
Primera Division een vaste waarde bij de tweede club 
van Madrid. In zijn tweede seizoen kwam hij amper aan 
spelen toe. Bovendien was de �nanciële situatie bij Atletico 
Madrid verre van stabiel, waardoor John besloot om zijn 
voetbalcarrière in Engeland voort te zetten. Hij tekende 
bij Everton. In totaal speelde hij vijf seizoenen in de 
Premier League, waarvan het overgrote deel bij de club uit 
Liverpool en het laatste seizoen bij Fulham. Het volgende 
station werd Hertha BSC in Berlijn. Daarmee kwam ook 
de Bundesliga op zijn CV. John Heitinga hee� in bijna alle 
grote competities gespeeld. ‘Alleen de serie A ontbreekt, 
maar voor de rest is het wel een leuk rijtje, toch?’ grapt hij.

John Heitinga is getrouwd met Charlotte-Sophie 
Zenden. Samen hebben zij een dochter: Jezebel (8) en 
een zoon: Lennox (5).

‘Ajax is mijn club en daarom wilde ik hier 
als speler afscheid nemen’HAAGEN & PARTNERS
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Haagen   &   Partners,   experts   in    rentals.
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