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Maandoverzicht:
05/03/2017:
FC Groningen - Ajax 1-1
09/03/2017:
FC Kopenhagen - Ajax 2-1
12/03/2017:
Ajax - FC Twente 3-0
16/03/2017:
Ajax - FC Kopenhagen 2-0
17/03/2017:
Vijf Ajacieden bij Oranje
Ajax loot Schalke 04
19/03/2017:
Excelsior - Ajax 1-1
24/03/2017:
Talent Redan verlaat Ajax

Ajax deed Europees goede zaken, nu nationaal nog. © Ajax Images

Breng het gevoel
van Kopenhagen terug
De mooiste en belangrijkste wedstrijd van de maand maart

Klaassen heeft nog één
droom: „Als aanvoerder
kampioen worden”
Davy Klaassen
was woensdag op
pad met de
ZiggoCam. In het
item van AjaxTV vroeg de
verslaggeefster Klaassen naar
zijn doelen en dromen.
In de video bezoekt Klaassen
zijn oude voetbalclub, Wasmeer.
Deze club komt uit Hilversum,
tevens de woonplaats van onze
captain. In het gesprek gaat het
al snel over doelen en dromen.
Klaassen heeft nog wel een
droom: „Ik ben natuurlijk al drie
keer kampioen geworden, maar
nog niet als aanvoerder. En dat
is wel iets dat ik echt heel graag
wil.”
focusonajax.nl

was ongetwijfeld het duel met FC Kopenhagen. Na de
nederlaag in het heenduel (2-1, red.), was winnen pure
noodzaak. In een uitverkocht huis speelde Ajax één van
haar beste wedstrijden van het seizoen. Vanaf het eerste
tot het laatste fluitsignaal waren de Amsterdammers baas
in eigen huis. Vol zelfvertrouwen en bravoure kreeg
Kopenhagen alle hoeken van het veld te zien. Dat het bij
'slechts' 2-0 bleef, was vooral te wijten aan de gemiste
kansen en een aantal uitstekende reddingen van de
doelman van Kopenhagen.
Door deze fantastische zege bereikte Ajax voor het eerst in
14 jaar de kwartfinale van een Europees eindtoernooi. Dit,
maar met name de manier waarop, gaf de burger moed.
Toen Ajax vervolgens op bezoek bij Excelsior niet verder
dan 1-1 kwam, deden de Amsterdammers slechte zaken in
de titelstrijd. De eerstvolgende wedstrijd is gelukkig gelijk
tegen Feyenoord. Dan kan Ajax het gevoel van
Kopenhagen direct terugbrengen. En dat is nodig ook!
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Toptalent Redan (16) keert Ajax de rug
toe en lijkt op weg naar United

De 16-jarige Redan geldt als een ware goalgetter. © Ajax Images

Van onze verslaggever- Daishwan Redan keert Ajax na dit
seizoen de rug toe. De 16-jarige aanvaller had nog geen
contract. Gesprekken met Ajax liepen op niets uit. Over
belangstelling heeft de jongeling niet te klagen.
Redan staat te boek als toptalent. De multifunctionele aanvaller,
die ook nog op ’10 uit de voeten kan, speelt dit seizoen al
regelmatig mee met Ajax O19. Zo was hij o.a. in Youth League
tegen Juventus en Dinamo Kiev van de partij.
Het is daarom ook niet verwonderlijk dat Ajax het
jeugdexponent graag wilde vastleggen. De aanvaller en zijn
management besloten echter anders. Na meerdere gesprekken,
besloot Redan van een contract af te zien. Dit betekent dat hij
Ajax na dit seizoen de rug toe keert.

van de jongeling is.
Afgelopen december was
Redan op uitnodiging van
United al in Engeland om te
praten over een eventuele
overgang. De Engelse
grootmacht volgt diens
verrichtingen al langer op de
voet, nadat oud-trainer Louis
van Gaal zijn toenmalige
werkgever tipte over Redan.
United had de aanvaller
eigenlijk al uit haar hoofd
gezet, nadat hij een aantal
weken geleden zei Ajax
trouw te blijven. Door de
laatste ontwikkelingen zijn de
'Red Devils' vol in de race om
de handtekening van de 16jarige.
Mocht het rondkomen, dan
treedt Redan in de
voetsporen van Timothy
Fosu-Mensah. De verdediger
brak onder Van Gaal door in
Manchester, maar moet het
onder José Mourinho met
minder minuten doen.

Woordzoeker

Saïd Ouaali, Hoofd Jeugdopleiding, baalt van Redans beslissing:
„Wij hebben een traject voor hem uitgestippeld en er is uitvoerig
gesproken met hemzelf en zijn management. Dat er dan op het
allerlaatste moment niet thuis wordt gegeven is bijzonder spijtig,
kennelijk hebben zijn hun zinnen ergens anders op gezet.”
Volgens Engelse media zou Redan een plek bij het eerste
hebben geëist, voor volgend seizoen. Toen de Amsterdammers
hem zeiden dat niet te kunnen beloven, staakte Kamp Redan
naar verluidt de onerhandelingen. In hoeverre dit waar is, is
vooralsnog onbekend.
De jeugdinternational, dezer dagen op pad met Oranje O17,
heeft over belangstelling in ieder geval niet te klagen. Naar
verluidt staan Chelsea, Arsenal, Liverpool, Paris st. Germain en
Red Bull Leipzig in de rij voor Redan. Toch lijkt een andere
Engelse grootmacht de beste papieren te hebben. Engelse
media melden dat Manchester United dichtbij het aantrekken
focusonajax.nl

Redan, Van Gaal, United,
Toptalent, Management,
Goalgetter, Spits, Contract
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Analyse

Opvallend: Als Dolberg scoort, scoort Klaassen niet en
andersom
Kasper Dolberg en Davy Klaassen zijn de twee
productiefste Ajacieden dit seizoen. Klaassen maakte
er als aanvallende middenvelder al 15 (over alle
competities), terwijl spits Dolberg zich met 19 stuks
tevreden mag stemmen. Het opvallende is echter dat
Klaassen en Dolberg nooit samen in één wedstrijd
scoren.
Ga alle Ajax-wedstrijden van dit seizoen er maar op na;
nooit scoorde ze allebei in hetzelfde duel. Als Dolberg
scoort, scoort Klaassen niet. En andersom. Maar er
vallen nog meer dingen op.

Dolberg en Klaassen zijn de topscorers van
Ajax © Ajax Images

Dolberg maakt zijn doelpunten met name in thuisduels. Slechts twee treffers maakte de Deen
buiten de ArenA. Dat zijn echter niet de minste. Vorig jaar legde Dolberg De Kuip het zwijgen
op met een magistrale stiftbal en deze week verzorgde hij het belangrijker uitdoelpunt in het
heenduel met Kopenhagen. Buiten deze twee belangrijke treffers, schiet Dolberg dus vooral
raak in de ArenA. Zo was het eerder driemaal raak tegen NEC en trof Dolberg ook tegen PEC
meer dan eens doel. Hoe zit dat met Davy Klaassen?
De aanvoerder is bezig aan een fantastisch seizoen. Hij kan geweldige statistieken overleggen,
zeker op het gebied van doelpunten. Klaassen speelde dit Eredivisie-seizoen 24 wedstrijden,
waarin-ie 12x scoorde. Hij loopt dus één op 2, erg knap voor een middenvelder. In tegenstelling
tot Dolberg maakt Klaassen zijn doelpunten liever buitenshuis. Over alle competities gezien
maakte Klaassen 12 uit- en drie thuisdoelpunten.
Speler:

Thuisdoelpunten

Uitdoelpunten

Totaal

Kasper Dolberg

16

3

19

Davy Klaassen

3

12

15

Wanneer we Klaassen zijn thuisdoelpunten verder uitlichten, treffen we een bijzondere
overeenkomst met Dolberg. Klaassen scoort dus niet vaak thuis, maar tegen PSV deed hij dat
wel. Zo hebben Klaassen en Dolberg beide gescoord in een topper, maar dan wel tegenstrijdig
met hun eigen statistieken.
Je kunt je afvragen wat we met dit gegeven moeten. Het is met name erg opvallend. Een cliché
onder de voetbaltrainers luidt: ‘Het maakt mij niet uit wie ze scoort, als iemand maar scoort.’
Dit is zeker waar, maar het blijft bijzonder. Wellicht dat het dit seizoen toch nog voor gaat
komen, maar voor nu kunnen we zeggen: ‘Als Dolberg scoort, scoort Klaassen niet. En
andersom.’

focusonajax.nl
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Overzicht wedstrijden
FC Groningen - Ajax 1-1
Ajax begon maart met puntenverlies. Op
bezoek bij FC Groningen eiste André
Onana een hoofdrol op. Een
merkwaardig moment van Onana leidde
1-0 in. Klaassen redde acht minuten voor
tijd een punt.
FC Kopenhagen - Ajax 2-1
Het tweeluik met Kopenhagen begon
met een uitduel. Dolberg scoorde in zijn
thuisland, maar dat deed Kopenhagen
ook. Twee keer zelfs. Ajax verliest met
2-1.
Ajax - FC Twente 3-0
Zoals elders in deze krant valt te lezen,
heeft Ajax moeite met de eerste helft.
Ook tegen Twente werd pas in de
tweede helft het verschil gemaakt. Via
Younes en twee treffers van Dolberg
neemt Ajax afstand van de Tukkers.
Ajax - FC Kopenhagen 2-0
De uitnederlaag werd in de return
weggepoetst. Traoré reageerde attent in
de rebound en Dolberg benutte vlak voor
rust een strafschop. Ajax plaatst zich
voor de kwartfinale van de Europa
League.
Excelsior - Ajax 1-1
Maart eindigt zoals-ie begon. Ajax komt
tegen Excelsior niet verder dan 1-1.
Kluivert maakt zijn eerste treffer in Ajax
1. Genoeg voor een overwinning is het
niet. De titel raakt uit zicht.
Bekijk onze website voor de
uitgebreide wedstrijdverslagen. En de
reacties van spelers op de behaalde
resultaten.

focusonajax.nl
Van geruchten tot keiharde feiten

focusonajax.nl

Column

Heiko is voorbijgestreefd
Het contrast kan haast niet
groter. Terwijl de 17-jarige
Matthijs de Ligt voor het eerst
werd geselecteerd voor het
Nederlands Elftal, zat Heiko
Westermann gisteren weer 90
minuten op de bank. Althans 90, even gloorde
er hoop voor de routinier.
We zaten om en nabij minuut 60 toen
Westermann zijn Ajax-jas uitdeed en de mooie
Mercedes-stoelen verruilde voor een plek aan de
zijlijn. Samen met Frenkie de Jong, Daley
Sinkgraven en Justin Kluivert liep-ie daar. Wellicht
tegen beter weten in.
‘Wie is die kale?’ ‘Dat is die Duitser toch?’ ‘Oh ja,
Heiko mag ook even lopen.’ De reacties op de
tribune verraden veel. Westermann heeft zijn
eigen fans nog niet van zijn kwaliteiten kunnen
overtuigen. En dat gaat-ie waarschijnlijk ook niet
meer doen.
Heiko is voorbijgestreefd. Peter Bosz had
behoefte aan een fysiek sterke mandekker, eentje
die de gevreesde aanval van Kopenhagen in
toom kon houden. Heiko moet toch gedacht
hebben dat er een rol voor hem zou zijn
weggelegd, aan het begin van dit tweeluik. Maar
Bosz koos voor De Ligt.
Die speelde in Denemarken een redelijk duel,
maar kon zijn directe tegenstander niet van score
afhouden. In de return kon Ajax echter weer
beschikken over Davinson Sánchez. Naast
Sánchez koos Bosz opvallend genoeg (opnieuw)
voor De Ligt. Het talent maakte het vertrouwen
meer dan waar, werd matchwinner en verdiende
een uitverkiezing voor Oranje. Niemand die een
woord over Westermann rept.
Het contrast is dan ook enorm. De man die 2x
zou oud is als De Ligt, werd rond minuut 70 door
Bosz bij zich geroepen. Niet om in te vallen, maar
om te melden dat-ie weer kon gaan zitten. ‘Gaat
die kale nou nog komen ook?’ ‘Nee, gelukkig. Hij
doet zijn jas weer aan.’
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Ajax heeft
moeite met de
eerste helft
Ajax blijkt heel veel moeite
te hebben met goed spelen
in de eerste helft. In de
duels met Cambuur,
Twente, PEC, Utrecht,
ADO, Roda, Sparta,
Vitesse, Legia, Heracles,
Groningen, Kopenhagen en
de afgelopen wedstrijd
tegen Twente, was het
niveau in de eerste helft
ver ondermaats. Tijd voor
een analyse.
Na de nederlaag van Ajax
bij Twente (begin
december), kwam het elftal
in een kleine dip. De
wedstrijd erop knikkerde
Cambuur Ajax namelijk
plots uit de beker. Bosz
verklaarde dat hij zijn
spelers op mentaal vlak
misschien niet goed het
voorbereid. Het duel erop
was er geen sprake van een
matige mentale
voorbereiding, niet zo gek
tegen PSV. Dan hoef je
namelijk niet echt opgepept
te worden om te spelen.
Na de winterstop ontstond
echter een merkwaardig
fenomeen. Ajax had het
vaak lastig in de
openingsfase (de eerste 15
tot 20 minuten) of soms
zelfs de hele eerste helft.
Tegen achtereenvolgens
PEC Zwolle en FC Utrecht,
werd er pas in de tweede
helft gescoord en was het
voetbal voor rust niet best.
focusonajax.nl

Na PEC-uit zei Bosz het
zichzelf kwalijk te nemen,
dat hij de spelers niet het
kunnen opladen voor een
felle eerste helft.
ADO thuis was dan ook een
ander verhaal, althans cijfer
technisch. Hakim Ziyech
scoorde al na 11 minuten,
maar hiervoor was het
opnieuw pover wat Ajax liet
zien. De rest van de eerste
helft was dan ook weinig
attractief.
Tegen Roda en Vitesse
weer hetzelfde verhaal.
Weliswaar wist Ajax deze
lastige uitwedstrijden te
winnen, met name tegen
Vitesse kwamen de
Amsterdammers in de
openingsfase goed weg.
Tussendoor het Ajax het
tegen Sparta aan Bertrand
Traoré te danken dat het
met een voorsprong de rust
in mocht. De eerste helft
was matig.
Vervolgens werd Legia in
eigen huis met 1-0
verslagen, niet
verwonderlijk dat die treffer
pas in de tweede helft viel.
Ajax - Heracles: bijna idem
dito aan de eerder
beschreven wedstrijden.
Weliswaar scoorde Ajax in
de eerste helft, dit
verbloemde het matig en
slappe spel. Heracles
profiteerde hier nog voor
rust van, door in de persoon
van Samuel Armenteros
gelijk te maken. Vervolgens
trok Matthijs de Ligt Ajax in

de tweede helft over het
dode punt, waarna er een
ietwat geflatteerde
overwinning volgde.
Tegen FC Groningen kreeg
Ajax pas voor het eerst in
de vorm van puntenverlies
de deksel op zijn neus voor
de tamme eerste helft.
Bryan Linssen scoorde na
een overtreding op Onana,
terwijl de gelijkmaker van
Klaassen te laat kwam voor
de overwinning.
Tegen Kopenhagen was de
openingsfase vervolgens
wel heel extreem. Binnen 30
seconden (!) zette Falk de
Denen op voorsprong.
Ook tegen Twente begon de
motor pas in de tweede
helft te draaien. Afgezien
van een goede kans voor
Dolberg in de 4e minuut,
creëerde Ajax weinig in de
eerste helft. De tweede helft
werd dit vervolgens
hersteld, met een goede 3-0
zege tot gevolg.
Al de bovenstaande
wedstrijden vertellen ons
dat Ajax in de openingsfase
vaak niet scherp is. Vanuit
achteruit zijn de
inspeelpasses slordig,
terwijl het voorin allemaal
wat statisch is. Wanneer
Ajax dan ook nog eens
wordt afgetroefd in de duels
- zoals tegen Kopenhagen krijg je een lastig duel.
De boodschap voor
aankomende donderdag én
het restant van de
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competitie is dan ook gelijk
fel te zijn. Zorg dat je niet
eerst wakker geschud
moet worden door een
tegendoelpunt, maar win
je duels en wees zuiver in
de passing. In de Eredivisie
redt Ajax het meestal nog
wel met één helft goed
voetbal, maar Europees
meestal niet meer. Ajax zal
tegen Kopenhagen vanaf
de eerste minuut moeten
laten zien wie de baas is,
dan komt het goed.
En goed kwam het. Ajax klapte er
vol op en overrompelde de
Denen de gehele wedstrijd.

Ajax 117 jaar
Op 18 maart 1900 werd Ajax
opgericht. Afgelopen 18
maart vierde de club dan ook
haar 117-jarig bestaan.
33 Landstitels
18 KNVB Bekers
8 Johan Cruijff Schalen
4 Champions League's
3 Europese Supercups
2 Wereldbekers
1 UEFA Cup
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Herboren Dolberg na korte vakantie

Dolberg bezocht familie in Denemarken en keerde herboren terug. © Ajax Images

Kasper Dolberg kent een geweldig seizoen. De 19-jarige
aanvaller debuteerde dit jaar in de hoofdmacht, kende een
korte vormdip, maar dankzij een korte vakantie lonkt er nu
weer meer. Een record van Patrick Kluivert is in zicht.
Waar wij voor Ajax - FC Twente al melding maakte van een
bijzondere statistiek die Dolberg kan overleggen, onderstreepte
de Deen deze nog maar eens. Met twee treffers in opnieuw een
thuisduel, komt er een record in zicht. Patrick Kluivert scoorde in
zijn debuutseizoen 13x in thuisduels, Dolberg kan dat aantal
evenaren en overtreffen.
‘Ik heb de statistieken gezien. Ja, ik hou ervan om in de ArenA te
spelen en het aantal van Kluivert is een mooi streven.’ Liet
Dolberg na de wedstrijd tegen Twente optekenen door De
Telegraaf.
Kluivert scoorde niet alleen 13x in Amsterdam, in het volledige
Eredivisie-seizoen maakte hij 18 treffers. Dat zou voor Dolberg
een mooi aantal zijn. De spits maakte tot nog toe 13 treffers. Hij
heeft nog 6 wedstrijden om ook dat aantal van Kluivert te
overtreffen.
Wanneer Dolberg in het tempo van de laatste weken doorgaat
met scoren, moet dat aantal haalbaar zijn. Toch kende de Deen
ook even een mindere periode. Een korte vakantie in eigen land
deed Dolberg echter goed: ‘De trainer belde me na de wedstrijd
tegen Heracles. Hij zei dat hij wilde dat ik naar Denemarken
ging, omdat we toch geen midweekse verplichtingen hadden.’
De Deen keerde herboren terug uit zijn thuisland: ‘Ik heb weer
nieuwe energie. Ik mocht lekker bij familie relaxen. Die rust had
ik even nodig. Het was gewoon even vier dagen niet aan
voetbal denken.’
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zondag 14.30u | Amsterdam ArenA | Eredivisie |
02/04/2017 | Speelronde 28
De Klassieker
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