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De jeugdtrainers zijn met z’n drieën verantwoordelijk 
voor de U11 en U12 (onder 11 en 12 jaar jong), de Ajax 
E1 en D2. Dit zijn de laatste teams in de onderbouw. 
Zij werken volgens het dit seizoen ingevoerde 
roulatiesysteem. Dat wil zeggen dat zij om de twee 
maanden van team wisselen. Twee van hen zijn dan 
‘vast’ aan een team verbonden, de derde is de ‘vrije’ 
man. ‘Dat is wel nodig’, zegt Dennis de Haan. ‘Onze 
groep bestaat uit 54 spelertjes en dan heb je die extra 
‘handen en voeten’ tijdens de wedstrijden en trainingen 
hard nodig’. Marco van Galen vult aan: ‘Daarnaast zijn 
we met z’n drieën ook mentorcoach. Dat houdt in dat 
we de E1 en D2 pupillen individueel extra aandacht 
geven. Denk aan technische en tactische ondersteuning. 
Maar ook mindset en movement zijn belangrijke pijlers 
van het mentor programma. Wij zijn als het ware 
naast trainer en coach ook vertrouwenspersoon’. Joost 
van Dam: ‘U11 en U12 trainen vier keer per week. 
Van maandag tot en met donderdag. Op zaterdag is 

de wedstrijd. Beide teams hebben een vaste leider en 
daarnaast tijdens de wedstrijden en trainingen ook 
een vaste fysiotherapeut’.

TWIN GAMES
Zowel U11 als U12 spelen volgens de dit seizoen 
ingevoerde Twin Games. ‘Dat is echt een openbaring’, 
zegt Joost van Dam. Zijn collega’s zijn het daar 
volledig mee eens. Marco van Galen: ‘Ook al zou je 
dat niet direct zeggen, het basisidee komt uit België. 
Juist toen het Belgische voetbal in het slop zat, zijn er 
daar belangrijke stappen gezet in het denkproces van 
het voetbal. Ajax mag zich met trots de vormgever 
van de Twin Games in Nederland noemen. Deze 
wedstrijdvorm is inmiddels door de KNVB is 
omarmd. Daardoor spelen nagenoeg alle betaald 
voetbalorganisaties (BVO’s) in competitieverband tegen 
elkaar een Twin Game competitie. Dat is ontzettend 
leerzaam en leuk’. 

De weg naar Ajax 1 is lang en niet voor iedereen weggelegd, dat weten de 
onderbouw jeugdtrainers Joost van Dam, Dennis de Haan en Marco van Galen 
als geen ander. Zij zien het als een voorrecht om elke dag talenten beter te mogen 
maken en klaar te stomen voor de volgende stap, de middenbouw.

DE VOLGENDE STAP
TWIN GAMES ZIJN PERFECTE LEERSCHOOL VOOR AJAX E1 EN D2

Joost van 
Dam: 

‘Werken als 
jeugdtrainer 
bij Ajax was 
mijn droom’
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DE TOEKOMST

MARCO VAN GALEN
Marco van Galen (40) heeft  de hele 
jeugdopleiding bij Ajax – van de 
E1 tot en met de A1 – doorlopen. 
Het eerste was voor hem net een 
brug te ver. Marco maakte deel 
uit van een sterke lichting, met 
onder andere Patrick Kluivert, 
Clarence Seedorf en Martijn 
Reuser. Hij voetbalde na zijn jeugd 
bij de zaterdagamateurs van Ajax 
en AFC. Marco is al ruim 10 jaar 
voor Ajax werkzaam. Hij heeft  
verschillende functies vervuld. 
De laatste jaren is hij actief voor de 
onderbouw.

DENNIS DE HAAN
Dennis de Haan (38) heeft  8 jaar 
in de jeugd bij Ajax gespeeld. 
Daarvoor voetbalde – en werd hij 
ontdekt – bij IVV in Landsmeer. In 
zijn A-junioren tijd maakte Dennis 
de keuze om het ideaalbeeld om 
profvoetballer te worden – net als 
zijn vader Günther – uit zijn hoofd 
te zetten en koos hij voor zekerheid 
van een goede studie. Hij rondde 
het CIOS af en kwam op zijn 19de 
als stagiair op De Toekomst. Daar 
is hij nooit meer weggegaan. Op 
zijn 21ste werd hij jeugdtrainer 
en inmiddels is hij aan zijn 18de 
seizoen bezig.

JOOST VAN DAM
Joost van Dam (32) is aan zijn 
zesde seizoen als jeugdtrainer op 
De Toekomst bezig. Hij begon 
zijn nog jonge trainerscarrière 
bij Fortius, de club waar hij ooit 
ook zelf voetbalde. Via AFC kreeg 
hij de kans om bij Ajax aan de 
slag te gaan. Die greep hij met 
twee handen aan. Joost heeft  de 
opleiding ‘Sport en Bewegen’ 
voltooid en met die achtergrond 
is hij bezig met de jongste Ajax 
jeugd. Niet alleen op het veld, 
maar ook als mentorcoach.

STRAATVOETBAL
Dennis de Haan: ‘Twin Games worden op kleinere 
veldjes gespeeld. Doel is om de jonge voetballertjes 
zoveel mogelijk balcontacten te laten hebben. Ook 
wordt er continu van positie gewisseld om de spelers 
zoveel mogelijk (nieuwe) prikkels te geven. Voor 
een linksbuiten is het goed om ook eens achterin te 
staan. Een verdediger moet op zijn beurt ook kunnen 
ervaren hoe het is om een doelpunt te maken. Het idee 
is om spelertjes uit hun comfortzone te halen en het 
straatvoetbal weer terug te brengen’. 

LEERSCHOOL
Joost van Dam: ‘Bij Ajax spelen de F1 pupillen en onze 
E1 en D2 Twin Games. Ajax D1 speelt op een groot 
veld. De D2 speelt met 8 spelertjes op een veld van 
64 meter lang en 45 meter breed. Het veld voor de 
E1 is iets kleiner, namelijk 56 x 38 meter. Ook zij 
spelen 8 tegen 8. Die veldjes worden uitgezet op twee 
speelhelft en. De totale groep wordt in tweeën gesplitst. 
Er wordt vier keer een kwartier gespeeld. Na twee 
parten wisselt één team, waardoor ieder team voor 
de laatste twee parten nieuwe tegenstanders treft . We 
spelen vaak volgens het 1-3-1-3 systeem, gerelateerd 
aan het Ajax systeem met buitenspelers. Daar spelen 
onze tegenstanders vaak op in door ons vast te zetten. 
Dat betekent veel positie wisselen en dat is een perfecte 
leerschool. Er wordt gespeeld met aangepaste spelregels, 
zoals niet ingooien, maar indribbelen. De totaalscores 
op de twee veldjes worden bij elkaar opgeteld en dat 
bepaalt de uitslag. Maar die is – en dat is niet des Ajax – 
ondergeschikt aan het leerdoel’.

PASSIE EN GEDREVENHEID
De passie en gedrevenheid van de drie jeugdtrainers 
ontlopen elkaar niet veel. Dennis de Haan: ‘Talent 
ontwikkelen én trainen zit in mijn DNA. Het is een 
schitterend voorrecht om elke dag talenten beter te 
mogen maken’. Marco van Galen beaamt dat: ‘Ik besef 
me heel goed dat De Toekomst de beste omgeving is 
om talenten klaar te stomen voor de top. Het is elke 
dag een feest om hier te zijn’. Dat geldt ook voor Joost 
van Dam die op De Toekomst zijn droom, om trainer 
te worden bij zijn favoriete club, in vervulling zag gaan. 
‘Werken als jeugdtrainer bij Ajax was mijn droom, die 
werkelijkheid is geworden’.

TRAINERS UITGELICHT

Dennis de Haan: 
‘Het is een schitterend 

voorrecht om spelers beter te 
mogen maken’
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