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Jong Ajax is kampioen van de Jupiler League geworden en schrijft daarmee historie. Nog 
nooit eerder werd een beloftenteam kampioen van de op één na hoogste afdeling in het 
betaald voetbal. Dit seizoen eindigde Jong Ajax, onder leiding van Michael Reiziger en 
Winston Bogarde, als eerste. Een bijzonder knappe prestatie.

Historische titel
KAMPIOEN VAN DE JUPILER LEAGUE DRAAGT TITEL OP AAN ABDELHAK NOURI

Beloftenteams mogen sinds vijf seizoenen meedoen in 
de Jupiler League, maar kunnen niet promoveren. Ook 
mogen zij niet deelnemen aan de play-offs en daarmee 
strijden om één van de twee plekken in de Eredivisie. 
Jong Ajax won afgelopen seizoen de eerste periodetitel, 
maar dat is voor de statistieken. Ajax 2 blijft in de 
eerste divisie, die volgend seizoen een andere naam 
krijgt omdat bierbrouwer Jupiler na twaalf seizoenen 
stopt met de sponsoring. Het feest op Sportpark De 
Toekomst was er, na het behalen van de historische 
titel in de laatste speelronde, niet minder om. Ook 
in Limburg was het feest, want de nummer twee, 
Fortuna Sittard, promoveert na jaren van afwezigheid 
automatisch naar het hoogste niveau.
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PRACHTIG EN RESPECTVOL
Direct na het laatste fluitsignaal van een 
zenuwslopende laatste thuiswedstrijd tegen MVV 
Maastricht barstte het kampioensfeest los. De 
titel werd opgedragen aan Abdelhak Nouri, die 
in het tweede de basis legde voor een vervolg 
bij Ajax 1. Helaas werd hij in juli 2017 tijdens 
een trainingskamp in Oostenrijk getroffen door 
hartfalen, waardoor er een abrupt einde kwam 
aan zijn veelbelovende carrière. De spelers 
van Jong Ajax zijn in alle euforie hun vroegere 
teamgenoot niet vergeten, dat bleek. Een prachtig 
en respectvol gebaar. Hoe verdrietig de situatie 
voor Nouri ook is en blijft.

LEERPROCES
Volgens de regels van de KNVB dient een 
beloftenteam te bestaan uit spelers tot 23 jaar 
aangevuld met maximaal drie veldspelers 
en één keeper ouder dan 23 jaar. Voordat 
toetreding tot de één na hoogste divisie in het 
betaald voetbal mogelijk was, speelde Jong 
Ajax in de beloftencompetitie. Daar was veel 
minder weerstand, werd er meestal gewonnen 

Michael Reiziger en 
Winston Bogarde

Leon Bergsma, 
trotse winnaar van 
de Bronzen Stier
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en altijd gestreden om de bovenste plaatsen. 
Dat gebeurde in een heel andere ambiance 
dan in de Jupiler League. Daar moet Jong 
Ajax wekelijks vol aan de bak. De wedstrijden 
trekken sowieso meer publiek dan voorheen in 
de beloft encompetitie en worden vaak ook op tv 
uitgezonden. De spelers zijn over het algemeen 
jonger dan hun tegenstanders, die vaak ook 
fysiek sterker zijn. Dat is een goede, maar harde 
leerschool. Meedoen in de eerste divisie is voor 
de spelers van het tweede de ideale opleiding 
voor het grote werk. Ook Jong PSV – als vijfde 
geëindigd – Jong AZ en Jong FC Utrecht deden 
afgelopen seizoen in de Jupiler League mee. In 
totaal doen er in de Jupiler League 20 teams 
mee. Dat is voor de jonge gasten van Jong Ajax 
best zwaar en maakt de prestatie – het winnen 
van de Schaal – des te groter. Ook al gaat het 
primair om het leerproces.

SPRINGPLANK
Het doel van Jong Ajax is: spelers klaarstomen 
voor de toekomst. De resultaten zijn 
ondergeschikt aan dat doel. Het team onder 
leiding van Michael Reiziger en Winston 
Bogarde, is voor een aantal jeugdspelers de 
springplank naar het eerste. Afgelopen seizoen 
wisten Noussair Mazraoui, Dani de Wit, 
Azor Matusiwa en de Noor Dennis Johnsen 
speelminuten in het eerste te maken. Daarnaast 
selecteerden zowel Marcel Keizer alsook Erik 
ten Hag, met enige regelmaat spelers van Jong 
Ajax. Het team bestaat uit een vaste groep 
contractspelers. Jong Ajax wordt ook aangevuld 
met spelers uit Ajax 1, die na een blessure op de 
weg terug zijn en speelminuten moeten maken. 
Het is voor de jongens van het tweede goed om 
met eerste elft alspelers te trainen en te spelen. info@lengersyachts.nl |  www.lengersyachts.com
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VIJF SE IZOENEN JONG AJAX
Seizoen Trainers Plaats in Jupiler League
2013-2014 Alfons Groenendijk 14e plaats
2014-2015 Jaap Stam / Andries Ulderink 12e plaats
2015-2016 Jaap Stam / Andries Ulderink 9e plaats
2016-2017 Marcel Keizer 2e plaats
2017-2018 Michael Reiziger / Winston Bogarde 1e plaats

Dat werkt motiverend. Daarnaast worden er 
regelmatig spelers van Ajax U19 aan de selectie 
toegevoegd. Met hetzelfde idee dat deze junioren 
ervaring op kunnen doen en zich verder kunnen 
ontwikkelen.

IN HET DIEPE
Binnen Jong Ajax worden spelers individueel 
– lichamelijk en geestelijk – verder gerijpt. 
Spelers leren in de Jupiler League sneller hoe 
individuele kwaliteiten in dienst van het team 
moeten worden ingezet. Dat is een belangrijk 
leerproces en een voorname reden waarom de 
beloft en van Jong Ajax in het diepe van de eerste 
divisie gegooid worden. De echte talenten komen 
daar nog sneller bovendrijven. Als spelers Ajax 
1 niet halen – dat is tenslotte maar voor enkele 
zeer getalenteerde spelers weggelegd – dan is 
Jong Ajax toch een zeer waardevolle opleiding. 
Want met de opgedane voetbalervaring bij Jong 
Ajax, zijn spelers meestal zeer aantrekkelijk voor 
andere clubs.
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