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John Bosman is wat je noemt een laatbloeier. Hij werd 
pas op z’n 17e gescout. Daarvoor was hij wel iedere dag 
met de bal bezig. Overal waar hij kwam had hij een 
bal bij zich. In de schoolpauzes, tussen de middag, na 
school en op zomeravonden ook na het eten. John was 
altijd aan het voetballen. Op z’n zesde werd hij lid van 
R.K.S.V. Roda ‘23 uit Amstelveen en speelde daar tot 
z’n vij� iende. Toen werd hij ‘gehaald’ door het hoger 
spelende RKAVIC uit dezelfde plaats. John is geboren 
en opgegroeid in Bovenkerk, dat deel uitmaakt van de 
gemeente Amstelveen. Hij werd ontdekt door de scouts 

ABA Today gaat terug in de tijd. In dit nummer met 
John Bosman, die vijf seizoenen in Ajax 1 speelde en 
met Ajax mooie prijzen pakte. Ook bij de clubs waar 
hij na zijn Ajax periode voetbalde, was hij succesvol en 
met het Nederlands El� al werd hij in 1988 Europees 
kampioen.

Terug in de tijd 
met John Bosman

van Ajax tijdens het Viersteden toernooi. De eerste keer 
bedankte hij voor de eer, want hij had het goed naar 
z’n zin bij RKAVIC, waar hij nog maar net in het eerste 
speelde. De tweede keer hapte hij wel toe en kwam bij 
Ajax in de A1 dat toen onder leiding stond van Tonny 
Bruins Slot. Binnen een jaar verdiende hij een contract 
en kwam hij in het eerste, waar op dat moment Marco 
van Basten furore maakte. John Bosman: ‘Ik heb mij in 
de luwte van Marco kunnen ontwikkelen. Natuurlijk 
was Marco mijn concurrent voor de spitspositie, maar 
hij was veel meer een collega en we hebben ook veel 
samengespeeld. In het seizoen 1986/1987 scoorde 
Marco 33 keer en ik trof 23 keer het net. Toen namen 
wij beiden de hel�  van de doelpuntenproductie voor 
onze rekening. Een hoogtepunt was natuurlijk het 
winnen van de Europa Cup II onder Johan Cruij�  in 
datzelfde seizoen. Helaas mocht ik toen in de � nale 
niet spelen vanwege een rode kaart in de halve � nale. 
Een jaar later stonden we weer in de � nale tegen K.V. 
Mechelen. Die verloren we jammer genoeg.’
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COMPLETERE VOETBALLER
John Bosman hee�  vijf seizoenen in Ajax 1 gespeeld, 
in totaal 126 wedstrijden in de eredivisie. In het 
seizoen na de verloren Europa Cup II � nale ging hij 
spelen voor K.V. Mechelen, de tegenstander waarvan 
Ajax de � nale had verloren. Aad de Mos was daar toen 
trainer. Hij speelde twee seizoenen voor de club in de 
Belgische Eerste Klasse en won met K.V. Mechelen de 
landstitel en de Europese Supercup. Het was in die 
dagen aantrekkelijk om voor Belgische clubs te spelen, 

weet John nog. John Bosman: ‘Je verdiende er beter 
en het belastingklimaat was er gunstiger.’ Na twee 
seizoenen België keerde hij terug naar Nederland en 
ging bij PSV voetballen. Dit bleek niet de gelukkigste 
periode uit zijn rijke voetballoopbaan. Na één 
seizoen PSV, dat toen landskampioen werd, keerde 
hij terug naar België om bij RSC Anderlecht te 
gaan spelen. Hij kwam daar, net als bij Ajax, 
vijf seizoenen voor uit. John Bosman was in 
die periode op de top van z’n carrière. Hij 
was gerijpt door zijn eerdere ervaringen en 
een completere voetballer geworden. John 
Bosman geldt nog altijd als één van de 
kopsterkste spelers die er op de Nederlandse 
en Belgische velden hee�  rondgelopen. Bij 
Anderlecht werd hij daarom de ‘Gira� e’ 
genoemd. Hij won met de club uit Brussel 
in het seizoen 1993/1994 de ‘Belgische 
Dubbel.’ In het seizoen 1996/1997 keerde 
hij terug naar Nederland. Daar kwam 
hij uit voor FC Twente en AZ Alkmaar. 
Voor beide eredivisieclubs speelde hij 
drie seizoenen. Bij AZ was hij naast 
speler ook van waarde om jongere 
aanvallers te coachen en te trainen. In 2002 
zette hij een punt achter zijn indrukwekkende 
actieve loopbaan van 19 seizoenen op het hoogste 
niveau in Nederland en in België. 

DERTIG INTERLANDS
Ook in en met Oranje beleefde John Bosman mooie 
tijden en hoogtepunten. Het gewonnen Europese 
kampioenschap in 1988 was daar één van. John 
zat bij de selectie en stond de eerste wedstrijd 
tegen de - toen nog - Sovjet-Unie in de basis. 
Die wedstrijd werd verloren, waardoor 
Marco van Basten in de tweede wedstrijd 
de kans kreeg. Het vervolg kent iedere 
doorgewinterde voetballie� ebber. 
Oranje werd onder leiding van 
Rinus Michels op 25 juni 1988 in het 

‘Ik heb mij in de luwte van Marco van 
Basten kunnen ontwikkelen.’
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Olympiastadion in München Europees kampioen. 
De goal van Marco van Basten in de �nale staat nog 
op menig netvlies, ook op die van John Bosman, 
die Marco vanaf de bank zag scoren. Natuurlijk had 
hij er graag gestaan, maar het is gegaan, zoals het 
gegaan is. John Bosman: ‘Marco was een wereldspits, 
jammer dat zijn voetballoopbaan zo kort was. Het was 
natuurlijk een fantastische ervaring om het allemaal 
van dichtbij mee te mogen maken. Het varen door 
de grachten vergeet ik nooit meer, dat was geweldig.’ 
Ook blikt hij met genoegen terug op de oefeninterland 
tegen Engeland in maart 1988 op het heilige gras 
van Wembley. John zag daar een jongensdroom in 
vervulling gaan, door in die wedstrijd te scoren. ‘Een 
onvergetelijke herinnering’, noemt hij het. In totaal 
speelde John Bosman dertig interlands.

PLAN CRUIJFF
Na zijn actieve carrière bleef John aanvankelijk in 
dienst bij AZ om daar door te gaan met wat hij al 
deed, namelijk aanvallers beter, sterker en slimmer 
maken. Toen Wim Jonk hem in 2012 belde en het 
‘Plan Cruij�’ op De Toekomst werd geïntroduceerd, 
keerde John Bosman terug op het oude en vertrouwde 
nest. John hee� sindsdien verschillende functies 
uitgeoefend. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met 
individuele begeleiding van aanvallende spelers in de 
bovenbouw. Die leert hij nog beter trappen, afwerken 
en vooral koppen. Ook assisteert hij bij wedstrijden. 
John beschikt zelf over een TC 3 trainersdiploma. Hij 
hee� niet de ambitie om hoofdcoach te worden. Daar 
komt veel meer bij kijken. Dit past hem beter. ‘Laat mij 
maar lekker iedere dag met de bal bezig zijn’, zegt hij 
tevreden.

LUCKY AJAX
Op zaterdag voetbalt John, als het werk bij Ajax dat 
toelaat, met z’n vrienden bij Roda ’23, z’n ‘eerste 
cluppie.’ Daarnaast speelt hij ook zeer geregeld in 

Lucky Ajax. Dat regelt Sjaak Swart allemaal. John 
Bosman: ‘Als het even kan, speel ik mee. Voetbal is 
mijn leven. Ik heb het goed naar m’n zin bij Ajax en 
kan tevreden terugkijken op een geslaagde carrière. 
Met Ajax heb ik de Europacup II, die is opgegaan in de 
Europa League, en tweemaal de Amstel cup gewonnen. 

Ook ben ik met Ajax kampioen van Nederland 
geworden. In totaal heb ik met vier verschillende clubs 
de landstitel gepakt. Dat is best bijzonder. Kortom, 
ik heb alles eruit gehaald, wat er inzat en veel prijzen 
gewonnen. Het is mooi om die ervaring nu in te zetten 
om aanstormende talenten te helpen om als voetbalprof 
ook succesvol te worden, toch?’
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‘Laat mij maar lekker iedere dag 
met de bal bezig zijn.’
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