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DE TOEKOMST

Michael Reiziger en Winston Bogarde speelden beiden 
op 24 mei 1995 in Wenen de finale tegen AC Milan 

en wonnen onder andere de Champions League. 
Tegenwoordig staan beide ex-spelers van het ‘Gouden 
Ajax’ aan het roer van Jong Ajax om de beloften klaar 

te stomen voor het grote werk.

Michael Reiziger en 
Winston Bogarde samen 
verder met Jong Ajax

ALS SPELER TEAMGENOTEN BIJ AJAX, BARCELONA EN IN ORANJE

Michael Reiziger en Winston Bogarde hebben 
opvallend veel raakvlakken: Ajax, AC Milan,  
FC Barcelona, Premier League, Oranje en ook Sparta. 
Beide aanvallers werden bij Ajax omgeschoold tot 
verdedigers en wisten in die positie uit te groeien tot 
basisspelers, Michael op rechts en Winston op links. 
Voor hun komst naar Ajax speelden zij tegen elkaar 
in de eredivisie. Michael was verhuurd aan  
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MICHAEL RE IZ IGER
Michael Reiziger is op 3 mei 1973 geboren in Amstelveen. Hij debuteerde in het seizoen 
1990/1991 in de hoofdmacht van Ajax, toen nog als rechtsbuiten. Het duurde even 
voordat hij doorbrak. Hij werd verhuurd aan FC Volendam en FC Groningen. Toen hij 
terugkwam werd hij op verzoek van Louis van Gaal omgeschoold tot rechtsback. Dat 
bleek een goede zet. Michael werd de vaste man op de ‘2’ positie en won met Ajax begin 
jaren negentig zo’n beetje alle prijzen die er in het clubvoetbal te winnen zijn. Na een 
succesvolle Ajax periode ging hij naar AC Milan, waar hij één seizoen speelde. Daarna 
koos hij voor FC Barcelona, waar op dat moment Louis van Gaal trainer was. Ook 
met de Catalaanse club, waar hij zeven seizoenen speelde, won Michael mooie prijzen, 
waaronder voor zijn tweede keer de UEFA Super Cup. Na Barcelona vertrok hij naar 
Middlesbrough FC, om na twee seizoenen zijn succesvolle carrière af te sluiten bij PSV. 
Met de Eindhovenaren won Michael nog twee keer de schaal.

en werden zij wereldkampioen voor clubteams. Ook 
staan er verschillende landskampioenschappen op 
hun CV. Alleen de KNVB beker ontbreekt. ‘Best wel 
jammer’, biecht Winston Bogarde op. ‘In de halve 
finale verloren we van Feyenoord in het Olympisch 
Stadion door een ‘golden goal’. 

ONDER LOUIS VAN GAAL HERENIGD
Na Ajax gingen beide spelers naar AC Milan, 

FC Groningen en Winston speelde bij Sparta. Winston 
bewaart aan die confrontatie de beste herinneringen. 
Zijn club won, al wist Michael, als schrale troost, wel 
te scoren. Eenmaal bij Ajax wonnen beide spelers 
belangrijke prijzen waaronder de Champions League 

Winston Bogarde: ‘In de Jupiler League komen 
echte talenten nog sneller bovendrijven’
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maar niet tegelijk. Michael vertrok in 1996, 
Winston een jaar later. Michael was na één seizoen 
alweer vertrokken naar FC Barcelona. Diezelfde 
route volgde Winston, ook hij verruilde na één 
voetbaljaargang AC Milan voor Barcelona. 
Daardoor werden beide Ajacieden onder Louis 
van Gaal weer herenigd. Winston speelde drie 
seizoenen in Spanje, Michael zeven. Na de Primera 
Division vertrokken beiden naar Engeland, 
Michael naar Middlesbrough FC en Winston naar 
Chelsea. In Oranje hebben zij ook samengespeeld. 
Michael heeft 72 interlands op zijn naam staan 
en Winston droeg twintig keer het oranje tricot. 
Door het aantal interlands mocht Michael de 
verkorte cursus Coach Betaald Voetbal volgen 
en slaagde daarvoor. Winston moest wel alle 
cursussen volgen en deed dat met succes. Winston 
liep voor zijn trainerscursussen onder andere stage 
in Amsterdam en kwam zodoende terug bij Ajax. 
Michael liep onder andere stage bij de KNVB en 
trad in 2013 in dienst als jeugdtrainer bij Sparta. 
Bij de vroegere club van Winston werd Michael 
naast Alex Pastoor assistent. Deze zomer keerde 
ook hij terug bij Ajax om samen met Winston Jong 
Ajax te trainen.

KLAARSTOMEN VOOR DE TOEKOMST
Jong Ajax komt voor het vijfde seizoen uit in de 
Jupiler League. Vorig seizoen wisten de beloften 
onder leiding van Marcel Keizer heel knap 
tweede te worden in die competitie. Een prachtige 
prestatie, maar dat is niet het belangrijkste. De 
resultaten zijn ondergeschikt aan het doel: ‘Spelers 
klaarstomen voor de toekomst.’ Dat is voor 

WINSTON BOGARDE
Winston Bogarde is op 22 oktober 1970 geboren in Rotterdam. Hij kwam in het 
seizoen 1994/1995 naar Ajax. Daarvoor speelde hij als prof onder andere bij SVV 
en Excelsior in de Eerste Divisie en vanaf 1991/1992 in de Eredivisie voor Sparta. 
Ook Winston Bogarde werd onder Louis van Gaal omgeschoold tot verdediger 
en wist op links een vaste waarde binnen het succesvolle team te worden. Naast 
de ‘cup met de grote oren’ won hij op 28 november 1995 met Ajax de wereldbeker 
en in dat seizoen ook de Europese Supercup. Na Ajax vertrok hij naar AC Milan, 
waar hij één seizoen speelde, om zich vervolgens weer te herenigen met Louis 
van Gaal bij FC Barcelona. Daar speelde hij drie seizoenen, toen hij inging op een 
aanbieding van Chelsea. Door een trainerswissel en blessureleed speelde hij weinig 
in de Premier League. Hij diende in Londen wel zijn contract van vier seizoenen 
uit. Hij stopte als profvoetballer na het seizoen 2003/2004.

enkele talenten het begin van een veelbelovende 
profcarrière en een opstap naar Ajax 1. Voor 
diegenen die het eerste niet halen, wacht vaak een 
mooie carrière als profvoetballer elders.

WEKELIJKS VOL AAN DE BAK
Michael Reiziger: ‘De Jupiler League is een goede, 
maar harde leerschool voor onze jonge jongens. 
Het is een ideale opleiding voor het grote werk. 
Onze beloften moeten wekelijks vol aan de 
bak. Zij zijn over het algemeen jonger dan hun 
tegenstanders, die vaak ook fysiek sterker zijn. 
Het gaat dus niet primair om de resultaten. Ook 
al druist dat wel eens tegen je gevoel in. Want 
Ajacieden willen altijd winnen. Het doel is om 
individuele spelers klaar te stomen voor een 
mooie vervolgcarrière. We beschikken over een 
vaste groep, die wordt aangevuld met spelers uit 
Ajax 1, die na een blessure op de weg terug zijn en 
speelminuten moeten maken, en spelers van Ajax 
U19.’

BELANGRIJK LEERPROCES
Winston Bogarde: ‘Jong Ajax is een team dat 
continu in ontwikkeling is. Dat geldt voor 
de spelers individueel en het team zelf. De 
belangrijkste doelstelling is om spelers aan het 
eerste af te leveren. Dit is natuurlijk maar voor 
een enkeling weggelegd. Dat weet iedereen binnen 
de groep. Als je in Jong Ajax speelt zit je er dicht 
tegenaan. Ook dat weet iedereen en motiveert 
zeker een aantal talenten om nog beter te willen 
worden. Je wordt er gehard en zowel lichamelijk als 
geestelijk verder gerijpt. Je leert er ook sneller hoe 
je individuele kwaliteiten in dienst van het team 
moet inzetten. Ook dat is een belangrijk leerproces 
en een voorname reden waarom de beloften van 
Jong Ajax in het diepe van de Jupiler League 
gegooid worden. De echte talenten komen dan nog 
sneller bovendrijven.’

Michael Reiziger: ‘De Jupiler League is een 
goede, maar harde leerschool voor onze jonge 

jongens’
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