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JOHAN CRUIJFF ARENA

Nummer 14 is in 
de ArenA een heilig 
nummer geworden

MARC OVERMARS

Talenten langer 
aan Ajax bindenaan Ajax binden

SJAAK SWART 80
Prachtig boek over de imposante 
voetballoopbaan van Mister Ajax

WWW.ABA-ONLINE.NL

Frank de Boer
weet wat heel Ajax 
van hem verwacht

WWW.ABA-ONLINE.NL

ROOD -WIT ROND DE TAFEL

Zit de textiel 
nog op fluweel?

TERUG IN DE TIJD S IMON TAHAMATA

‘Het Ajax shirt draag 
ik nog altijd met trots’ 

SPELERSPROFIEL

De nieuwe 
nummer 10

RELATIEBEHEER

ABA-leden
uitgelicht

DICK SCHOENAKER

‘Johan Cruijff was een 
verschrikkelijk goeie 
voetballer, ook in zijn 
nadagen’

MATTHIJS DE L IGT

‘Wij willen 
kampioen worden’

JOHN HE ITINGA

‘Bij Ajax O19 staat de
ontwikkeling centraal’

Louis van Gaal
Thema-avond over de carrière van 
één van de succesvolste voetbalcoaches

WWW.ABA-ONLINE.NL

Peter Bosz wil met Ajax 
prijzen pakken met 

aantrekkelijk voetbal

WWW.ABA- ONLINE.NL

TERUG IN DE TIJD MET ARON WINTER

‘Ajax is m’n tweede huis 
en voetbal m’n leven!’ 

 SPELERSPROFIEL

Amin Younes
‘De kleine dribbelaar’

20 JAAR AMSTERDAM ARENA 

Het gaat om vermaak in het 
‘Las Vegas aan de Amstel’

ERFGOED

Ajax Erfgoed in kaart

WWW.ABA- ONLINE.NL

COMMERCIEEL DIRECTEUR MENNO GEELEN

‘Sponsoring is win/win’

DE TOEKOMST

Ajax Vrouwen: eerste landstitel 
in clubgeschiedenis

AMSTERDAM INNOVATION ARENA

‘In 2020 één van de
modernste en duurzaamste
stadions ter wereld’

John Heitinga
Eens een Ajacied,
altijd een Ajacied

 SPELERSPROFIEL

Andre Onana
‘Meevoetballende keeper’

WWW.ABA-ONLINE.NL

MICHEAL RE I Z IGER 
EN WINSTON BOGARDE

Samen verder
met Jong Ajax

SPELERSPROFIEL

Siem de Jong
Terug van weggeweest

HENK VELDMATE , HOOFD SCOUTING

‘Scouten is teamwork’

Marcel Keizer
Aanvallend voetbal 
koppelen aan resultaat

 SJAAK SWART

‘Alleen Johan Cruijff
was productiever, maar
dat is logisch, toch?’

WWW.ABA-ONLINE.NL

ERIK TEN HAG

‘Bij mijn komst naar 
Ajax is door beide 
partijen over dit seizoen 
heen gekeken’

Lasse Schöne
‘Ajax hoort in 
Europa thuis’

 R ICHARD WITSCHGE:

‘Zonder Johan Cruijff 
had mijn voetballoopbaan 
er anders uitgezien’

DE TOEKOMST

Historische titel 
voor Jong Ajax

er anders uitgezien’

MICHEL KREEK  

‘Toen Louis van Gaal het
roer overnam, zette hij het 
elftal meteen naar zijn hand’

DONNY VAN DE BEEK

‘We gaan voor alle prijzen. 
Een prijs is een prijs’

elftal meteen naar zijn hand’

Michael van Praag
‘Het is ook zo lekker om weer onbevangen 
te kunnen juichen als Ajax scoort’

WWW.ABA-ONLINE.NL #12

WWW.ABA-ONLINE.NL

EDWIN VAN DER SAR

‘Ajax heeft  ook mij 
alles gegeven’

DANNY BLIND

Acht rollen bij 
grote liefde Ajax

Johan Cruijff
Vereeuwigd naast de ArenA

#14

ABA Today Oktober 2020.indd   1 20-10-2020   12:02:44



Voor Ajacieden, door Ajacieden

Het ABA Today Magazine is niet meer weg te denken. Het glossy magazine wordt niet alleen in kringen van de 
Ajax Business Associates | ABA en AFC Ajax, maar ook daar buiten door fans van ons dierbaar Rood & Wit zeer 
gewaardeerd. Dit is nummer 14 en uiteraard prijkt onze Johan, de grootste Ajacied aller tijden, op de cover. 
Deze veertiende editie is het laatste nummer waar ik mijn bijdragen aan heb geleverd. Ik heb dat altijd met 
enorm veel passie & plezier gedaan, maar het is mooi geweest. Die beslissing heb ik weloverwogen genomen.

Teamwork

Overigens is het maken van artikelen voor ABA Today teamwork. Ik ben er trots op en dankbaar voor dat ik heb 
mogen samenwerken met zeer vakkundige professionals. Dat is: Dirk van Harten die in al mijn verhalen de 
juiste puntjes op de i gezet heeft. Dat is ook Teun Putter, die naast het schrijven van prachtige artikelen, waar 
de geïnterviewden blij van werden, ook de eindredactie heeft verzorgd. En last but not least: Giuseppe Toppers. 
Hij leverde met zijn sprekende beelden en prachtige foto-impressies de absolute meerwaarde. 
Iedereen – niemand uitgezonderd – die door Giuseppe voor ABA Today werd gefotografeerd was vol lof over 
zijn prachtige fotowerk. Chapeau!

Het was dan ook een geweldige eer om samen met deze kanjers voor veertien prachtige uitgaven content te hebben 
te mogen maken. Het ABA Today Magazine wordt gemaakt voor Ajacieden, door Ajacieden. Bedankt allen!

Een zeer trotse Ajacied
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