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TERUG IN DE TIJD MET EDO OPHOF
Voetbalcarriere
In het magazine ABA Today van juni
2019 verscheen het artikel ‘Terug in
de tijd’ met Edo Ophof, die acht seizoenen in Ajax 1 speelde en in die periode drie keer de Schaal, drie keer de
Beker én de Europa Cup II won. Dit
artikel is hier opvolgend te lezen.

Jeugd
In onze jubileumeditie gaan wij terug
in de tijd met Edo Ophof. Edo werd
geboren op 21 mei 1959 in Rhenen
en groeide in Rhenen op. Op vierjarige
leeftijd zette hij zijn eerste stappen op
sportpark Candia. Hij woonde toen op
de Candialaan naast de KEMBO. Van
zijn woning naar het sportpark was
het maar een klein stukje lopen. Op
6-jarige leeftijd werd hij lid van
Rhenus en na de samenvoeging van
sv Candia’66. Hij ging voetballen bij
de pupillen.

was. De wedstrijd tussen de Halschool en de Ericaschool werd nog
wel eens buiten het voetbalveld over
gedaan.
Het was niet alleen voetbal wat de
klok sloeg bij Edo. Ook deed hij aan
waterpolo en judo, waarmee hij op
hoog niveau presteerde. Tijdens de
voetbaltoernooien op De Zoom, viel hij
op door de daar aanwezige scouts en
op 12-jarige leeftijd werd hij gevraagd
om bij FC Wageningen in de jeugdselectie te komen voetballen.

De voetbalcarrière kreeg geen vervolg
op de Wageningse Berg. Tijdens regionale testwedstijden op De Vijverberg
in Doetinchem speelde hij zich bij verschillende clubs in de kijker. De Graafschap en NEC toonden concrete belangstelling en wilden Edo wel inlijven.
Hij koos voor laatstgenoemde club.
Simpelweg omdat Nijmegen dichterbij
zijn woonplaats lag. Edo was voor het
transport aangewezen op zijn vader
en moeder. ‘Busjes, die jeugdspelers
ophalen en wegbrengen, waren er
toen nog niet. Het waren andere tijden’, zegt hij.
Drie ton
Edo was zestien jaar toen hij bij NEC
tekende. Hij begon in het tweede,
maar werd al snel eerste- elftalspeler. Hij werd geselecteerd voor Jong
Oranje. Tijdens het Espoirs-toernooi,

Ippie Evers was zijn eerste trainer. Edo
maakte deel uit van de generatie met
o.a. Jan Fles, Reindert Evers en Andre
Toonen. Edo kan zich herinneren dat
hij bij de pupillen in een goed team
speelde, dat op hoog niveau voetbalde. Vaak werd er door zijn team met
dubbele cijfers gewonnen.
Edo had iets met straatnamen in Rhenen. Hij woonde aan de Candialaan
en ging voetballen bij Candia’66. Later
woonde hij op de Ericalaan en ging
naar de Ericaschool. Op de
Ericaschool won hij met zijn team het
schoolvoetbaltoernooi door de Halschool te verslaan. Iets wat toen voor
de Halschool moeilijk te verkroppen
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andere talenten doorbreken. Dat was
natuurlijk geweldig om met zulke voetballers binnen de lijnen te staan. We
maakten elkaar sterker. In mijn acht
Amsterdamse seizoenen werden wij
drie keer kampioen, wonnen we drie
keer de Beker en in 1987 onder Johan
Cruijff de Europacup II.’

het prestigieuze voetbaltoernooi voor
nationale jeugdelftallen, in Toulon
in Zuid-Frankrijk kwam hij Jaap van
Praag tegen. De Ajax voorzitter was
daar als afgevaardigde van de KNVB
aanwezig was. Zo is het balletje richting Ajax gaan rollen. In 1980 verhuisde Edo voor drie ton in guldens
van Nijmegen naar Amsterdam. ’Dat
noem je nu een jodenfooi, maar het
was toentertijd veel geld’, zegt Edo.
Hij kwam onder Leo Beenakker in
Ajax 1, waar hij zich ontpopte als een
echte mannetjesputter die als geen
ander druk kon zetten op spelers in
balbezit. Edo speelde meestal in het
centrum van de verdediging of als verdedigende middenvelder. Hij was erg
sterk in één tegen één duels. In zijn
beginjaren bij Ajax speelde hij met de
Denen Frank Arnesen, Søren Lerby
en Henning Jensen in Ajax. Voor de
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eerste twee was Ajax toen de springplank naar grotere Europese clubs.
Henning bewandelde de omgekeerde
weg, hij kwam in zijn nadagen naar
Amsterdam na een succesvolle carrière in de Bundesliga bij Borussia Mönchengladbach en Real Madrid.
Talenten
Edo Ophof: ‘De overstap van NEC
naar Ajax kostte me niet veel aanpassingsvermogen, dat ging soepel.
Ik bleef in Rhenen wonen en reed
iedere dag op en neer. De overgang
van NEC naar Ajax betekende dat ik
mijn studie aan de Haagse Academy
voor Lichamelijke Opvoeding niet kon
voltooien. Ik koos voor een carrière
als full prof voetballer. Bij Ajax zag ik
spelers als Frank Rijkaard, Marco van
Basten, Gerald Vanenburg, Sonny
Silooy, Jesper Olsen en nog enkele

Oranje
In zijn Ajax tijd werd Edo Ophof door
bondscoach Kees Rijvers geselecteerd voor het Nederlands Elftal. In de
periode 1981 – 1985 kwam hij vijftien
keer uit voor Oranje. Hij scoorde twee
keer, één keer van afstand en één uit
een penalty. Bij de clubs mocht Edo
ook vaak pingels vaak nemen, die hij
meestal snoeihard in het net werkte. Voor een verdedigende voetballer
scoorde hij zodoende met deze specialiteit relatief veel. Na Ajax voetbalde
hij nog twee seizoenen op het hoogste
niveau van het betaalde voetbal, bij
AZ en FC Utrecht. De keuze voor die
clubs werd mede bepaald door het feit
dat Edo in dienst was getreden bij het
Italiaanse sportmerk Lotto. Toen hij in
Alkmaar speelde, had AZ een contract
met Lotto. Toen er een einde aan de
sponsordeal kwam, stopte Edo ook,
omdat hij op zijn Lotto’s wilde blijven
spelen. Dat kon wel bij FC Utrecht, dat
ook door Lotto gesponsord werd.
Europa Cup II
Na zijn actieve carrière bleef Edo in
dienst bij de Italiaanse sportfirma en
was verantwoordelijk voor de wereldwijde sponsoring van sportclubs
en contractspelers. ‘Lotto was groot
in voetbal en tennis’, zegt Edo. ‘Namens Lotto heb ik een contract afgesloten met het Nederlands Elftal. Toen
kwam ik Johan Cruijff voor de derde
keer in mijn carrière tegen. Ik ken hem
als voetballer en als coach. Na zijn
tussenjaar als voetballer in Rotterdam-Zuid keerde Johan als debuterend coach terug naar De Meer. Met
hem als coach wonnen we
dus de Europa Cup II. Het was overigens niet mijn gelukkigste periode als
voetbalprof. Ik was in die tijd veel ge-
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blesseerd met lange revalidatietrajecten. Ik heb met bloed, zweet en tranen
met Bobby Haarms heel wat trainingen op het beruchte ‘bankie’ afgewerkt. Mijn knie was het euvel van al
het blessure leed. De binnenbanden,
voorste kruisbanden en meniscus
waren totaal kapot. Je had toentertijd
nog geen MRI scans. Anders had het
euvel veel eerder gesignaleerd en verholpen kunnen worden.’
Grootste fan
Edo Ophof: ‘Door mijn blessure haalde ik mijn niveau niet meer en kwam
weinig aan spelen toe. Dat vond Johan jammer. Hij kende mijn inzet als
voetballer. Daar was hij enorm van
gecharmeerd. Als speler werkte ik me
kapot voor Cruijff en leverde de veroverde ballen zo snel mogelijk weer bij
hem in. Johan had iemand nodig die
de hete kolen uit het vuur haalde. Die
rol vulde ik voor hem in. Als coach had
hij graag een beroep op me gedaan,
maar dat zat er tot onze teleurstelling
niet meer in. Na mijn carrière heb ik
mijn functie als sponsormanager van
Lotto bij Oranje Johan ook leren kennen als vader. Zijn zoon Jordy speelde
in het Nederlands elftal. Johan was
zijn grootste fan. Dat heeft mijn ogen
wel geopend. Johan was niet alleen
als voetballer en trainer, maar ook als
mens, ontzettend groot.’

de aandelen van de zaak van zijn
vader en zijn compagnon overgenomen. ‘Dat was wel het laatste wat ik
van plan was, maar toen mijn vader
dat vroeg, heb ik daar toch voor gekozen’, zegt hij. Sindsdien is Edo directeur / grootaandeelhouder van de
Technische Metaal Industrie | TMI in
Rhenen. TMI is een metaalverwerkend
bedrijf dat in eigen huis producten
maakt die onder meer worden toegepast in retail, automotive en utility.
Naast eigen productie is TMI ook actief
als handelsbedrijf. ‘Er is veel werk aan
de winkel, ik verveel me geen seconde’, zegt de ex-voetballer, die veertien
seizoenen in het betaalde voetbal gespeeld heeft. ‘In de voetballerij heb ik

op dit moment geen functies meer.
Wel volg ik Ajax als supporter. “Dat
is logisch”, zou Johan zeggen. Mijn
bedrijf heeft twee business-seats en
is lid van de ABA. Daar maak ik, als
ik met relaties ben, vaak gebruik van.
Dat werkt prima. Als ik niet bij de ABA
ben, zwerf ik wel door de hele Johan
Cruijff ArenA. Ik heb overal mijn contacten en de voetbalwereld is klein.
Ik ben lid van de vereniging AFC Ajax
en de Ajax-bordjes club. Verder ben
ik betrokken bij Lucky Ajax en al van
kinds af aan fan van Ajax. Ajax is en
blijft een belangrijk deel van mijn leven
en daar ben ik heel trots op.’
Edo Ophof
Edo is getrouwd met Annet. Uit een
eerder huwelijk heeft hij een zoon Mike
(36) en een dochter Sara (34). Hij is
trotse opa van Sara’s dochter Gwen
(4). Samen met Annet heeft hij nog
twee dochters Zenzi (20) en Quinty
(18).
Herkomst artiekel
Dit artikel is gepubliceerd in het ABA
Today Magazine, een uitgave van Ajax
Business Associates. Tekst:
Peter Zwetsloot [PZC] Beeld: Giuseppe Toppers [Danto]

Ajax supporter
In het millenniumjaar 2000 heeft Edo
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