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De trainers Jaap Stam en Andries Ulderink staan gezamenlijk aan het roer 
bij Jong Ajax, dat uitkomt in de Jupiler League. Dat is een goede, maar harde 
leerschool. De resultaten zijn ondergeschikt aan het doel: ‘Spelers klaarstomen 
voor de toekomst. Dat is voor enkele talenten het begin van een prachtige 
profcarrière en een opstap naar Ajax 1.’
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JAAP STAM & ANDRIES ULDERINK 

Jong Ajax speelt in de Jupiler League. Op het 
moment van het interview met beide trainers zat die 
competitie, net als de eredivisie, er bijna op. ‘Het is de 
laatste weken stuivertje wisselen tussen onderaan in 
het linker rijtje of bovenaan in het rechter’, zegt Jaap 
Stam. ‘We eindigen in de middenmoot. Dat is niet 
slecht, maar bij Ajax wil je altijd meer, toch? We zijn 
dan ook best tevreden, zeker als je het afzet tegen de 
doelstelling. Want Jong Ajax moet voor een aantal 
jeugdspelers de springplank naar het eerste zijn. Dat 
is niet voor iedereen weggelegd, maar het doel is wel 
dat er enkele spelers via deze route aan Frank de 
Boer en zijn team worden afgeleverd. Dat lukt ook, 
want vanuit de selectie van onze voorganger Alfons 
Groenendijk kan Riechedly Bazoer steeds vaker op 
een basisplaats in Ajax 1 rekenen. Dat is precies de 
bedoeling van het belo� enel� al.’ 

VOL AAN DE BAK
Andries Ulderink: ‘Dit is het tweede seizoen dat Jong 
Ajax meedoet in de Jupiler League. Daarvoor deed 
Jong Ajax mee aan de belo� encompetitie. Daar was 
veel minder weerstand en werd er vaak gewonnen en 
altijd gestreden om de bovenste plaatsen. Dat is mooi, 
maar je leert daar minder van. Dat is nu duidelijk 
anders. Onze belo� en moeten nu wekelijks vol aan 
de bak. Zij zijn over het algemeen jonger dan hun 
tegenstanders, die vaak ook fysiek sterker zijn. 
Dat is een geweldige leerschool. Meedoen in de één 
na hoogste voetbalcompetitie van Nederland bevalt 
goed. Ook Jong Twente en Jong PSV komen we in 
de Jupiler League tegen. In totaal doen er 20 teams 
mee. Dat maakt het best zwaar, zeker voor onze jonge 
gasten, maar nogmaals: het is een leerproces en dat 
werkt goed.’
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‘Je leert er sneller hoe je individuele kwaliteiten 
in dienst van het team moet inzetten.’

SPEELMINUTEN MAKEN
Jaap Stam: ‘Het gaat in de opzet dus niet primair om 
de resultaten. Ook al druist dat wel eens tegen je gevoel 
in. Want Ajacieden willen altijd winnen. Het doel is er 
om individuele spelers klaar te stomen voor een mooie 
vervolgcarrière. We beschikken over een vaste groep. 
Op de teamfoto staan 18 spelers afgebeeld, maar in 
de praktijk hebben we de beschikking over een vaste 
groep van zo’n 14 à 15 spelers. Jong Ajax krijgt vanuit 
het eerste spelers die terugkomen van een blessure en 
weer wedstrijdritme kunnen opdoen. Speelminuten 
maken, daar gaat het om. Op dit moment hebben 
wij Victor Fischer in onze gelederen, die ruim een 
jaar door blessureleed aan de kant hee� gestaan. Het 
is voor onze eigen jongens natuurlijk ook goed om 
met eerste el�alspelers te trainen en te spelen. Dat 
werkt motiverend. Daarnaast worden er regelmatig 
A-junioren aan onze selectie toegevoegd. Met hetzelfde 
idee om ervaring op te doen en om zich verder te 
ontwikkelen.’

ER DICHT TEGENAAN 
Andries Ulderink: ‘Jong Ajax is een team dat 
continu in ontwikkeling is. Dat geldt voor de spelers 
individueel en het team zelf. Natuurlijk wil je zo hoog 
mogelijk eindigen, maar dat is niet het belangrijkste. 
Het belangrijkste is namelijk 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. 
De meeste spelers maken twee seizoenen deel uit 
van de selectie, maar één of drie seizoenen komt 
ook voor. In die periode wordt per individuele 
speler zichtbaar hoe het na Jong Ajax verder gaat. 
Natuurlijk wil iedereen doorbreken, maar die 
vlieger gaat niet op. Hoeveel spelers er per seizoen 
doorbreken? Dat valt niet te zeggen, daar is ook geen 
concrete doelstelling voor. Het valt en staat met het 
beschikbare spelersmateriaal en de ontwikkelingen 
binnen de A-selectie. Dus op de vraag welke spelers 
uit het huidige Jong Ajax in het seizoen 2015 – 2016 in 
Ajax 1 te zien zijn, kan ik je het antwoord niet geven. 
De tijd zal dat leren.’
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KRACHTTRAININGEN
Jaap Stam: ‘Natuurlijk zijn we nu aan het einde van 
het seizoen al volop bezig met de komende nieuwe 
voetbaljaargang. Ieder jaar weer wordt er bij Jong Ajax 
doorgeselecteerd en de contracten voor één of twee 
seizoenen afgesloten. Op dit moment trainen er met 
het oog op het volgende seizoen al volop tweedejaars 
A-junioren mee. Jong Ajax traint acht keer per 
week, meestal twee keer per dag. Alleen de dagen 
voor en na de wedstrijd één keer. Dat zijn niet alleen 
veldtrainingen, maar ook krachttrainingen. Die zijn 
in het moderne voetbal onmisbaar, weet ik uit eigen 
ervaring. Ik was m’n tijd ver vooruit, maar dat hoef je 
niet op te schrijven, hoor.’

IN HET DIEPE
Andries Ulderink: ‘We gaan dus volgend seizoen voor 
het derde jaar op rij de Jupiler League in. Dat bevalt 
goed. Het is ook voor individuele spelers beter, want 
ook al haal je Ajax 1 niet, dan ben je toch een zeer 
nuttige voetbalervaring rijker. Met de leerschool van 
de Jupiler League ben je als speler aantrekkelijker voor 
andere clubs. Je wordt er gehard en zowel lichamelijk 
als geestelijk verder gerijpt. Je leert er ook sneller hoe 

DE TRAINERS
Jaap Stam en Andries Ulderink zijn trainers van Jong Ajax. Beiden hebben een 
contract getekend met een looptijd tot en met 30 juni 2016. Jaap Stam was vorig 
seizoen bij Ajax werkzaam in de rol van assistant and defensive coach waarbij hij 
zowel de jeugd, de belo� en als het eerste el� al trainde. Andries Ulderink is sinds 
1 februari 2013 werkzaam voor de scoutingsafdeling van Ajax. Eerder coachte hij 
onder andere Go Ahead Eagles, De Graafschap en AGOVV. Jaap Stam en Andries 
Ulderink zijn samen verantwoordelijk voor het belo� enel� al. 

je individuele kwaliteiten in dienst van het team moet 
inzetten. Ook dat is een belangrijk leerproces en een 
voorname reden waarom de belo� en van Jong Ajax in 
het diepe van de Jupiler League gegooid worden. De 
echte talenten komen dan nog sneller bovendrijven.’

‘Natuurlijk 
wil iedereen 
doorbreken, 

maar die 
vlieger gaat 

niet op.’
ANDRIES ULDER INK
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