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De opvallendste aankopen voor het seizoen 2018 – 2019 zijn Daley Blind en Dušan Tadić. 
Ook opvallend is  – ondanks serieuze belangstelling van grote buitenlandse clubs – dat spelers 
als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, David Neres en Donny van de Beek ervoor kiezen om 
langer bij Ajax te blijven. Marc Overmars: ‘We leiden geen talenten op om die al (te) jong te 
laten gaan. Dan kunnen we onze jeugdopleiding wel opdoeken.’

Talenten langer 
bij Ajax

‘ONZE JEUGDOPLEIDING IS DE KURK WAAR WE OP DRIJVEN’

Aan het begin van dit voetbalseizoen sprak ABA 
Today met Marc Overmars. Hij is als directeur 
voetbalzaken onder andere verantwoordelijk voor het 
aan- en verkoopbeleid van spelers. Het gesprek ging 
onder andere over de roep om de transferwindow 
eerder te sluiten. In Engeland en Italië sloot dit jaar 
de transfermarkt voor het begin van de competitie. 
Daarmee wijken zij af van de UEFA deadline die op 
31 augustus is gesteld. Na middernacht mogen er 
dan geen spelers meer van club verwisselen. Tot die 
tijd mogen spelers, voordat zij de overstap naar hun 
‘nieuwe’ club maken, nog gewoon voor hun ‘oude’ club 
uitkomen. Zowel bij Europese kwalificatiewedstrijden 
alsook in de competitie. Dat systeem staat al jaren ter 
discussie. Het wordt door velen gezien als een vorm van 
competitievervalsing. Engeland en Italië wijken dit jaar 
af van de standaardregel. ‘Daarmee geven zij het goede 
voorbeeld’, vindt Marc Overmars. ‘Zeker in WK-loze 

jaren kan de sluiting van de transfermarkt best naar 
voren en worden gelijkgesteld met de competitiestart. 
Dat geeft een stuk meer rust voor de technische staf ’. 
Eric ten Hag vertelde in het vorige nummer van ABA 
Today dat hij pas op 1 september 2018 weet hoe de 
definitieve selectie voor het komende seizoen tot aan de 
winterstop er uitziet.

MARCO VAN BASTEN
Marc Overmars: ‘Daar heeft Eric helemaal gelijk in. Of 
het er van gaat komen, dat de markt eerder sluit, valt niet 
te zeggen. We kennen allemaal de UEFA. Veranderingen 
doorvoeren, vraagt tijd. Mogelijk kan Marco van Basten 
zijn invloed daar op uitoefenen. Marco is een sterke 
persoonlijkheid en zit daar goed op z’n plek. Als je het 
niet probeert, weet je het ook niet. Voorlopig hebben we 
met het standaardmodel transferwindow te maken. We 
hebben dit seizoen de groep op tijd compleet. Al weet je 
niet wat er nog gaat gebeuren.’

HAKIM ZIYECH
Het interview met Marc Overmars vond midden 
augustus plaats. ‘Tja... er kan nog van alles gebeuren, 
al zijn de markten in Engeland en Italië nu wel dicht’, 
zegt Marc voorzichtig. ‘Ons beleid is kristalhelder. 
Wij laten niemand meer gaan. Alleen spelers waar wij 
afspraken mee hebben over een vertrekwens kunnen 
nog verkassen. Dat respecteren wij.’ Bedoel je Ziyech, 
Marc? ‘Ik noem geen namen, maar van Hakim weten we 
dat hij toe is aan een volgende stap. Of die er op korte 
termijn komt, weten we over twee weken. Anders is het 
natuurlijk mooi voor heel Ajax als hij zijn verblijf in 
Amsterdam verlengt.’

CHRISTIAN ERIKSEN
‘Op dit moment hebben Eric ten Hag en zijn staf ook 
nog te maken met een lijst van spelers die geblesseerd 
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‘Wij leiden geen jongens 
op, om die (te) jong 

en onervaren te laten 
vertrekken’

zijn en er alles aan doen om en zo snel mogelijk fit 
terug te keren. Zodra zij terug zijn, is het natuurlijk 
belangrijk dat zij weer het vertrouwen krijgen. Ook 
dat speelt een rol bij het samenstellen van de selectie. 
Het is best lastig om een goede balans te vinden. Ons 
beleid is er op gericht om spelers vanuit onze eigen 
jeugdopleiding door te laten stromen naar het eerste en 
om zich daar door te ontwikkelen en voor te bereiden 
op de volgende stap. Voor de meesten is het een droom 
om na Ajax in een grote competitie te spelen. Een goed 
voorbeeld daarvan vind ik Christian Eriksen. Die heeft 
na de jeugdopleiding vier seizoenen in Ajax 1 gespeeld, 
voordat hij de overstap naar Tottenham Hotspur 
maakte. Tijdens zijn verblijf hier, is hij ieder jaar 
gegroeid. Ook in Engeland is dat proces verdergegaan. 
Mooi om dat te zien, toch?’

DAVY KLAASSEN 
Marc Overmars: ‘Helaas is dat bij Davy Klaassen, die 
hier ook tot z’n 24e heeft gespeeld, anders gelopen. Die 
heeft pech gehad met het voortijdige vertrek van Ronald 
Koeman bij Everton. Davy is een echte diesel. Die moet 
je het vertrouwen geven door hem 15 wedstrijden in 
de basis te laten spelen. Als ik de baas van bijvoorbeeld 
Arsenal zou zijn, zou ik Davy direct halen. Het is 
en blijft zo, dat je met mensen werkt en die moet je 
begrijpen om het beste er uit te halen.’

JUSTIN KLUIVERT
Nu we toch namen noemen: “Kluivert?” Marc 
Overmars: ‘Ik vind het jammer dat Justin naar AS Roma 
is gegaan, dat had ik liever anders gezien. Conform ons 
beleid: om eerst hier nog een paar jaar te spelen en dan 
met meer ervaring de overstap te maken. Dat is helaas 
anders gelopen. Ik ben er wel van overtuigd dat Justin 
een echte Ajacied is. Ik hoop van harte dat het Justin 
allemaal lukt. Niet alleen ik, maar alle betrokkenen bij 
Ajax gunnen hem het beste.’

DALEY BLIND
Over echte Ajacieden gesproken: “Daley Blind”. Marc 
Overmars: ‘Ja, het mooie aan Daley is dat hij de club 
door en door kent, in de kracht van z’n leven is en veel 
ervaring in de Premier League heeft opgedaan. Dat 
is ook voor Matthijs de Ligt heel belangrijk voor zijn 
ontwikkeling. Om Daley terug te halen zijn we tot het 
uiterste gegaan, maar het past in ons beleid om dit 
seizoen een gezondere balans tussen talent en ervaring 
in de selectie aan te brengen. Daar hoort ook de aankoop 
van Dušan Tadić bij. Daar zijn we acht maanden mee Onze wereld vraagt erom.

The future is data-driven
Data zijn de bouwstenen van de 21e eeuw. Door slim datagebruik kun je een gebouw beter sturen. 
En dat voegt waarde toe aan je bedrijf. Zowel in termen van efficiency en duurzaamheid als in termen van 
comfort. 

Als strategische partner van de Amsterdam Innovation Arena zetten wij maximaal in op besparing in 
onderhoud, lager energieverbruik en verhoging van de belevingswaarde van bezoekers. Met een innovatief 
gebouwmanagement-systeem brengen we alle technische systemen in het stadion samen en worden KPI’s 
vastgesteld om continu te kunnen verbeteren. 

Speciale sensoren verzamelen data van de aangesloten apparatuur. Data-analyse stelt ons in staat storingen 
vroegtijdig te detecteren en zelfs te voorkomen. Samen met partner Honeywell maken we van de 
Amsterdam ArenA een vlaggenschip op het gebied van datagestuurd opereren. Preventief en protocollair 
onderhoud maakt plaats voor voorspelbaar en datagestuurd onderhoud. 

Voor ons staat het primaire proces van onze opdrachtgevers altijd voorop. We stellen alles in het werk om 
Amsterdam ArenA optimaal te laten presteren. En dat vertaalt zich in een mooie toekomst met memorabele 
wedstrijden en grootse evenementen.

De ambities van Amsterdam ArenA en BAM Bouw en Techniek komen volledig met elkaar overeen. 
Het verlengen van de foundersovereenkomst is daarom een logisch gevolg. 

Wij zijn trots op onze langjarige relatie met Amsterdam ArenA. 

BAM Bouw en Techniek - Regio Midden  |  Regulierenring 35, 3981 LA Bunnik  
Postbus 17, 3980 CA Bunnik  |  T (030) 256 86 20  |  E midden@bam.nl |  www.bambouwentechniek.nl

BAM Bouw en Techniek staat voor  integraal 
denken en doen. 

Dat doen wij niet alleen fysiek maar ook digitaal. 
Eerst  ontwikkelen, bouwen en exploiteren we de 
leefomgeving  digitaal, om deze later fysiek te 
kunnen realiseren en exploiteren. 

BAM Bouw en Techniek realiseert  vastgoed voor 
wonen, werken en recreatie. Het zijn huisvestingen 
die flexibel zijn in functie en ruimte en daarnaast 
de maximale beleving geven. 

We zijn de ultieme partner voor de volledige 
levenscyclus van een gebouw. Van planvorming en 
realisatie tot langdurige exploitatie en onderhoud. 
Onze betrokkenheid, op basis van innovatie, 
ervaring en expertise, laat ons commitment zien 
en zorgt voor integraliteit. In ieder aanbod staat 
de energietransitie voorop. 

Wat is de impact op de mens, op de maatschappij 
en op de financiële exploitatie. Dit zijn de vragen 
waarop BAM Bouw en Techniek altijd het juiste 
antwoord biedt.

Building the 
present, creating 
the future.
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bezig geweest. Dušan wilde graag bij Ajax voetballen. 
Hij is vol lof over de kwaliteit van de spelers die hier 
voetballen en heeft zich als doel gesteld dat hij graag 
onderdeel wil zijn van een succesvolle periode bij Ajax.’

HOOGSTE PODIUM
Marc Overmars: ‘De omvang van de selectie is best 
moeilijk in te schatten. Een te brede selectie levert 
gemopper bij de bankzitters op. Spelers komen naar 
Ajax om te spelen. Bij bijvoorbeeld FC Barcelona is 
een bredere selectie veel meer geaccepteerd. Dat weten 
spelers die voor Barça kiezen. De Catalanen komen 
altijd ver in de Champions League en alle andere 
toernooien. Dan heb je ook een bredere selectie nodig. 
Bij Ajax weten we aan het begin van het seizoen nooit 
of we wel of niet overwinteren in Europa. Dat is dus 
een ander verhaal. Toen we in 2017 onder Peter Bosz 
de finale van de Europa League haalden, speelden we 

in dat seizoen 59 wedstrijden, 18 meer dan normaal. 
Dat heeft ons in de competitie punten en ook de titel 
gekost. Het was natuurlijk wel mooi dat we die finale 
toen hebben gehaald. Ook al weet je dat daarna de 
beste spelers worden weggekocht. Dat hou je niet 
tegen. Sterker: wij willen als Ajax op het hoogste 
podium spelen en zover mogelijk komen, dat willen 
onze spelers ook. Ook daarvoor spelen zij bij Ajax.’

WIN/WIN/WIN EFFECT
Dat Ajax in Europa niet meer bij het selecte 
gezelschap clubs behoort, dat ieder jaar voor de 
hoofdprijzen gaat, weet iedere realistische Ajacied. 
Het bereiken van de finale van de Europa League in 
Stockholm, exact 22 jaar na de gewonnen Champions 
League finale op 24 mei 1995 in Wenen, bevestigt dat. 
Marc Overmars was daarbij en weet wat het is om 
finales te halen en te winnen. ‘Dat is onbeschrijflijk. 
Dat is maar voor weinigen weggelegd. Als Ajax 
kennen we onze plek in het Europese speelveld. 
Onze jeugdopleiding is de kurk waar Ajax op drijft. 
Maar wij leiden geen jongens op, om die te jong en 
onervaren te laten vertrekken. Wij willen talenten 
langer aan ons binden. Dat is beter voor de speler 
zelf en ook voor zijn omgeving. Dat is ook beter voor 
Ajax, want zodoende plukken we langer de vruchten 
van onze jongens die we zelf hebben opgeleid. Het is 
tenslotte ook beter voor het publiek, want die kunnen 
langer van onze eigen jongens genieten. Dan praat je 
over een win/win/win effect. Daar staan we voor en 
daar gaan we voor.’

MARC OVERMARS
Marc Overmars kwam in 1992 over van Willem II. Hij speelde vijf 
seizoenen bij Ajax en beleefde hier zijn grootste successen, zoals het 
winnen van de Champions League en wereldbeker voor clubteams 
in 1995. Na Ajax speelde hij bij Arsenal en FC Barcelona. In 2009 
beëindigde hij zijn spelersloopbaan bij Go Ahead Eagles, de club waar 
hij in de jeugd begon. Na zijn actieve carrière werd hij in Deventer hoofd 
technische zaken. In 2012 werd hij directeur voetbalzaken bij Ajax. In 
die functie is hij onder andere verantwoordelijk voor transferzaken, de 
jeugdopleiding en scouting.

‘Daley Blind is voor Matthijs de Ligt heel 
belangrijk voor zijn ontwikkeling’

Nu tijdelijk voor de lezers van ABA TODAY de koning van de Italiaanse wijnen:
De Mari Barolo 2013 van € 24,95 voor € 19,95

Sinds 1971 de goedkoopste en het breedste assortiment: 6.000 dranken!
Particulieren-Horeca-Bedrijven-Kerstpakketten  
Hoofddorpplein 11 Amsterdam 020 615 7142

www.tonovermars.nl info@tonovermars.nl

Waar scout Marc zijn drank?
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