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VAN MARCEL KEIZER WORDT VERWACHT
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Marcel Keizer werd in 1969 in Badhoevedorp 
geboren. Daar groeide de achterneef van de 
legendarische Ajacied Piet Keizer op. Hij begon zijn 
voetbalcarrière bij De Spartaan, om vervolgens via 
Pancratius en Blauw-Wit in de jeugdopleiding van 
Ajax te komen. Hij haalde ‘het eerste’ van Ajax, 
zoals dat heet. Keizer maakte onderdeel uit van 
een lichting met veel talent, waaronder de tweeling 
De Boer. Marcel had minder talent en ‘was net niet 
goed genoeg’, zoals hij zelf zegt. Daarom verhuisde 
hij naar Friesland en speelde negen seizoenen 
bij SC Cambuur. Hij noemt dat: ‘een mooie tijd’. 
Daarna kwam hij nog uit voor De Graafschap en 
FC Emmen, in totaal staan er veertien seizoenen 
betaald voetbal op zijn C.V. Hij besloot toen hij bij 
De Graafschap voetbalde om, op aanraden van Rob 
Baan, de cursus Coach Betaald Voetbal te volgen. 
Toen hij stopte als voetballer is hij als trainer 
doorgegaan. Inmiddels is hij alweer 17 jaar trainer. 
Na diverse amateurclubs was Telstar zijn eerste 
Betaald Voetbal Organisatie (B.V.O.) waar hij als 
hoofdtrainer werd aangesteld. Via clubs waar hij 
zelf voetbalde, FC Emmen en Cambuur, kwam hij 
vorig seizoen terug op De Toekomst om Jong Ajax 
te gaan trainen. Hij tekende een contract voor twee 
seizoenen.

HET LIEP ANDERS
Marcel Keizer: ‘Mijn terugkeer bij Ajax voelde als 
thuiskomen. Ik kwam weer veel bekenden tegen, 
zelfs uit de tijd dat ik bij Ajax voetbalde. Ik werd in 
2016 aangesteld als hoofdtrainer van Jong Ajax. Met 
de bedoeling voor langere tijd, maar het liep anders. 
Jong Ajax is vorig seizoen als tweede in de Jupiler 
League geëindigd. Dat was een geweldig resultaat. 
Daar had niemand, ik ook niet, aan het begin van 
het seizoen rekening mee gehouden. Vooral de 
manier waarop, was indrukwekkend. Direct na het 
seizoen ben ik met vakantie gegaan. Op 26 juni 
2017 stond de eerste training met Jong Ajax weer 

gepland. De berichten over een mogelijk eerder 
vertrek van Peter Bosz werden in die tijd steeds 
luider. In zo’n periode circuleren er verschillende 
namen van potentiële opvolgers. Op een bepaald 
moment werd ik door het Technisch Hart gepolst 
of ik Peter Bosz wilde opvolgen en al gauw werd 
ook mijn naam in dat rijtje genoemd. Toen het 
allemaal concreter begon te worden, heb ik thuis 
een goed gesprek gevoerd met mijn vrouw en twee 
zonen van 18 en 20 jaar. We weten allemaal dat 
Ajax niet de gemakkelijkste club is om te coachen. 
De druk is nergens zo hoog en er moeten prijzen 
gepakt worden. Dat besef was er thuis ook. Als er 
binnen het gezin iemand geweest was, die er niet 
achterstond, had ik het niet gedaan en was dan 
gewoon trainer van Jong Ajax gebleven. Maar het 
thuisfront zag het als een grote kans en die gunden 
zij mij van harte.’

DE GESCHIKTE KANDIDAAT
Het vertrek van Peter Bosz kwam eerder dan 
verwacht en dus moest het Technisch Hart op zoek 
naar de geschikte kandidaat voor de positie van 
hoofdcoach. Edwin van der Sar daarover op de 
website van Ajax. ‘Vanaf het moment dat de kans 
bestond dat wij op zoek moesten naar een andere 
trainer, was Marcel Keizer voor het Technisch Hart 
de geschikte kandidaat. Het past bij Ajax om eerst 
intern te kijken naar opvolging, in het verleden 
zijn vaker hoofdtrainers uit de eigen organisatie 
aangesteld. Toen duidelijk werd dat Peter Bosz zou 
vertrekken, zijn wij de gesprekken gestart binnen 
het Technisch Hart en de directie. En daarna met de 
RvC en natuurlijk met Marcel zelf. Dat was allemaal 
positief waardoor we een nog beter gevoel hebben 
gekregen bij de keuze voor hem. Hij kent de spelers, 
de organisatie en staat achter de filosofie van de club. 
Bovendien heeft hij het bij de beloften het afgelopen 
seizoen, met een duidelijke speelwijze, uitstekend 
gedaan. Met goede en gevarieerde trainingen heeft 
hij de spelers zichtbaar beter gemaakt. Wij hebben 
er vertrouwen in dat hij dat ook met Ajax 1 kan 
waarmaken. Een aantal jongens kent hij goed 
vanuit het seizoen daarvoor bij Jong Ajax. Die zijn 
inmiddels opgenomen in de selectie van Ajax 1’.

‘Op de reservebank leer je 
niet voetballen’

Sinds het begin van dit seizoen is Marcel Keizer de nieuwe hoofdtrainer 
van Ajax. Hij volgde Peter Bosz op die, na één seizoen Ajax, koos voor 
een vervolg van zijn trainerscarrière bij Borussia Dortmund. Voor 
het Technisch Hart was snel duidelijk dat Keizer de nieuwe technisch 
eindverantwoordelijke moest worden. De nieuwe coach tekende voor 
twee jaar en een optie voor nog een jaar.
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‘We weten allemaal dat Ajax niet de 
gemakkelijkste club is om te coachen’

verloren. Toch hebben we niets te verliezen in de 
strijd om de titel en de beker. Daarop ligt dit seizoen 
onze focus. De meeste jongens zijn er vorig seizoen, 
na het bereiken van de finale van de Europa League, 
dichtbij geweest. Ze hunkeren er naar dit seizoen wel 
een prijs te pakken. Daarvoor spelen zij bij Ajax.’

GROTE COMPETITIE
Marcel Keizer: ‘Laten we niet vergeten dat er 
afgelopen transferwindow veel gebeurd is. Dat 
we Davy Klaassen kwijt zouden raken, wisten we. 
Maar er zijn ook andere spelers vertrokken. Denk 
aan Davidson Sanchez. Zo’n speler is niet één, 
twee, drie te vervangen. Dat is de situatie waar we 
mee te maken hebben. Nederland is qua voetbal 
een opleidingsland geworden en Ajax loopt daarin 
voorop. Voor veel spelers uit de huidige selectie is na 
Ajax, voetballen in een grote competitie een droom. 
Dat is logisch. Daar kleeft ook een nadeel aan, 
namelijk dat getalenteerde spelers te vroeg weggaan 
en het bij hun nieuwe club net niet redden en op de 
bank terecht komen. Op de reservebank leer je niet 

UNDERSTATEMENT
De nieuwe trainer van Ajax heeft geen gemakkelijke 
seizoenstart gekend. ‘Dat is een understatement’, 
zegt hij daarover. ‘We weten allemaal waar en 
over wie het gaat. Wat er met Abdelhak Nouri in 
Oostenrijk is gebeurd valt niet onder woorden te 
brengen, dat overstijgt het verschrikkelijke. Dat 
heeft een enorme smet op de eerste maand van dit 
seizoen geworpen. Niet alleen technisch, vooral 
mentaal. Het heeft veel met onze jongens gedaan 
en natuurlijk wordt er nog steeds over gesproken. 
Het laat niemand los. Toch moet Ajax 1 vooruit. 
Ook dat is niet gegaan zoals de club gewild heeft. 
Ajax hoort in Europa mee te doen. Dat hield na 
vier kwalificatiewedstrijden al op. Ook in de eerste 
wedstrijden in de competitie zijn er onnodig punten 
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voetballen, dat is een aloude voetbalwet. Kijk, zoals 
Davy is vertrokken, is een mooi voorbeeld. Eerst 
uitgegroeid tot een belangrijke speler in Ajax en 
vervolgens op, in zijn geval, 24-jarige leeftijd de stap 
maken. Dan is de kans op slagen een stuk groter. 
Daarom proberen we om jonge talenten langer aan 
ons te binden. Dat is voor iedereen een win/win. 
Het is voor het rijpingsproces van de spelers zelf 
beter en we kunnen bij Ajax langer van deze jongens 
genieten. Dat helpt ons ook verder richting top.’

DE LIJN-AJAX
Vanuit Jong Ajax heeft Marcel Keizer vorig jaar 
de verrichtingen van Ajax 1 op de voet gevolgd. 
De Lijn-Ajax is hem niet vreemd. Van de opvolger 
van Peter Bosz wordt verwacht dat hij die doorzet. 
Ofwel, aanvallend en attractief voetbal koppelen aan 
resultaat, met een jong elftal waarin een mix van 
jeugdspelers en gerichte aankopen elkaar versterken. 
De wisseling van het gezicht voor de groep mag 
daarin geen hapering zijn. In de eerste ABA Today 
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‘Nederland is qua voetbal een 
opleidingsland geworden en 
Ajax loopt daarin voorop’

van het vorige seizoen vertelde Peter Bosz dat hij 
met Ajax met aantrekkelijk voetbal prijzen wilde 
pakken. Het eerste is Bosz gelukt, het tweede niet. 
Het is aan Keizer en zijn staf om beide te realiseren 
dit seizoen.
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