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Maandoverzicht:
02/04/2017:
Ajax - Feyenoord 2-1
05/04/2017:
Ajax - AZ 4-1
08/04/2017:
NEC - Ajax 1-5
13/04/2017:
Ajax - Schalke 04 2-0
16/04/2017:
Ajax - SC Heerenveen 5-1
20/04/2017:
Schalke 04 - Ajax 3-2
21/04/2017:
Ajax loot Olympique Lyon
23/04/2017:
PSV - Ajax 1-0
25/04/2017:
Amsterdam ArenA wordt
Johan Cruijff ArenA
25/04/2017:
Ajax - Lyon uitverkocht

Nederlands beste voetballer krijgt zijn eigen stadion. © Ajax Images

Amsterdam ArenA wordt
Johan Cruijff ArenA
Het gaat er dan toch echt van komen: De Amsterdam
ArenA wordt omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena.
Dat is vandaag bekend gemaakt, na lang overleg tussen
het bestuur van de Amsterdam ArenA, de directie van Ajax
en de gemeente Amsterdam.

Oproep:
Ajax-sjaals mee
naar Ajax - Lyon
De supportersvereniging
Ajax en de F-Side roepen op
tot het meenemen van
sjaals naar Ajax Olympique Lyon.
Ook wordt er gevraagd om
vóór de warming-up binnen
te zijn. Dit alles om er een
onvergetelijke avond van te
maken.

focusonajax.nl

De ArenA begint meer en meer op een Ajax-stadion te lijken. Rode stoeltjes en
een fantastische naam. © Ajax Images

Lees verderop in deze krant meer over naamswijziging van
de ArenA, inclusief onderhandelingsdetails.
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April maand van de
uiterste, maar er valt nog
genoeg te winnen
Het allerbelangrijkste nieuws deze maand
was zonder twijfel de naamswijziging van
de Amsterdam ArenA. Toch gebeurde er
ook een heleboel andere dingen in april.
Het was een maand van de uiterste.
Kenmerkend hiervoor zijn de eerste en de
laatste wedstrijd van april. Ajax begon deze
maand fantastisch, door Feyenoord in
eigenhuis compleet te overklassen. De
Rotterdammers mochten zich dankbaar
prijzen dat het bij 2-1 bleef, want Ajax had
er minimaal twee extra moeten maken.
Desalniettemin kwam door deze
overwinning de landstitel in zicht. Of zoals
David Neres verwoorde: „Drie punten
achterstand zijn beter dan 6 punten
achterstand.” Daar is geen speld tussen te
krijgen.
Mede door het zeer drukke speelschema in
april, verdween de titelhoop echter als
sneeuw voor de zon. Ajax verloor op bezoek

Ajax opnieuw in
uitverkocht huis tegen Lyon
Het heenduel van de halve finale is
uitverkocht. In no time verdwenen alle
tickets, waardoor Ajax opnieuw in een vol
huis aantreedt.
Zoals gebruikelijk hadden de
seizoenskaarthouders voorrang op de rest.
Voor hun begon de kaartverkoop zaterdag
al. Vanochtend om 10.00u was het de beurt
aan de leden van de supportersvereniging. In
no time was de Johan Cruijff ArenA
uitverkocht.
focusonajax.nl

bij PSV met 1-0, nadat de Amsterdammers
midweeks nog 120 minuten heel diep
hadden moeten gaan tegen Schalke 04.
Dat leverde een ontzettend mooi halve
finale-ticket op, maar kostte Ajax tegen PSV
de kop. Het gat met Feyenoord is daardoor
weer opgelopen naar vier punten. De focus
van Ajax ligt nu dan ook op de Europa
League. Te beginnen a.s. woensdag, met het
heenduel in de halve finale tegen Olympique
Lyon. Want stel je voor: Wordt Feyenoord
eindelijk landskampioen, sneeuwt die
prestatie helemaal onder bij een Europa
League-overwinning van Ajax. Kortom: er
valt nog genoeg te winnen in mei.

De ontlading na het behalen van de halve finale was
groots. © Ajax Images

Het is voor het eerst in 20 jaar dat Ajax in de
halve finale van een Europees toernooi staat.
Dat Ajax na Warschau, Kopenhagen en
Schalke opnieuw in een vol huis aantreedt,
viel dan ook te verwachten.

Laat we hopen op deze taferelen. © VI Images
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Overzicht wedstrijden

Antiheld Nick Viergever is de
belichaming van de comeback
Nick Viergever straalt eigenlijk
in alles de antiheld uit. De
verdediger heeft nou eenmaal
niet het meest imposante
voorkomen. Viergever is geen
bikkelharde verdediger zoals
bijvoorbeeld Giorgio Chiellini,
maar ook geen sierlijke,
voetballende verdediger als
Jan Vertonghen.
En toch, ondanks zijn hele attitude, was Nick Viergever
de held tegen Schalke 04. Hij was de man die een
signaal afgaf van 'Naar voren, het kan nog'. Als
gelegenheidslinksback speelde Viergever een prima
wedstrijd. Ondanks zijn verloren kopduel, waar de 3-0
uit volgde.
Normaal gesproken nemen Ajax-supporters zo'n fout
Viergever extra kwalijk. Sinds zijn overgang van AZ,
had hij tot dit seizoen zelden kunnen overtuigen. Dit
seizoen is Viergever echter een hele betrouwbare
factor, in het hart van de moeilijk te kloppen Ajaxdefensie. Hierdoor heeft hij wat meer krediet
afgedwongen bij het publiek.
En dat krediet is alleen gegroeid na afgelopen
donderdag. Over zijn 'fout' bij de 3-0 sprak niemand
meer. Dat Viergever de belichaming van de
onwaarschijnlijke comeback werd, hadden weinigen
vooraf voorzien. Viergever bleef maar gaan en kon na
zijn cruciale treffer zelfs amper nog lopen.
Antiheld Nick Viergever is dit seizoen goud waard voor
Ajax. Want ook zijn treffer tegen Legia Warschau
mogen we niet vergeten. Dat de 27-jarige verdediger
nog altijd wacht op een contractaanbieding van Ajax
(zijn contract loopt eind volgend seizoen af), is eigenlijk
onbegrijpelijk. Juist bij Ajax, waar al genoeg technisch
fluwelen voetballers rondlopen, heb je zo af en toe een
speler als Viergever nodig. Eentje die meer op
mentaliteit dan op talent doet. Dat schort er namelijk
bij de technisch fluwelen voetballers nog al eens aan.
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Ajax - Feyenoord 2-1
Wat een heerlijk begin van de
maand was dit zeg. Door
doelpunten van Schöne en Neres
werden de Rotterdammers
verslagen. Lees elders in deze krant
het hele wedstrijdverslag van De
Klassieker.
Ajax - AZ 4-1
De Klassieker kreeg direct een
uitstekend vervolg. Midweeks werd
AZ met 4-1 aan de kant gezet.
Sánchez zorgde voor het
hoogtepunt van de wedstrijd met
een heerlijke omhaal.
NEC - Ajax 1-5
Ook in Nijmegen won Ajax met
ruime cijfers. De topvorm leek dan
toch echt gevonden. Traoré
imponeerde in de spits als
vervanger van Dolberg.
Ajax - Schalke 04 2-0
De basis voor de halve finaleplaatsing werd gelegd in het
heenduel. Onder leiding van
Klaassen - die beide treffers maakte
- versloeg Ajax Schalke zeer
overtuigend.
Ajax - SC Heerenveen 5-1
Tegen Heerenveen kampte Ajax met
wat opstart problemen. Na de
vroege tegentreffer van de Friezen,
speelde de Amsterdammers
overigens een prima duel. Opnieuw
mondde dit uit in een
doelpuntenfestijn.
Schalke 04 - Ajax 3-2
Ajax lag eigenlijk knock-out op de
grond, toen Viergever opstond. De
verdediger werd de absolute man
van de wedstrijd. Younes zorgde in
de laatste minuut voor de definitieve
verlossing. Ajax naar de halve finale!
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Wedstrijdverslag Ajax - Feyenoord
Omdat iedereen door het duel tegen PSV toch een nare smaak aan
april heeft overgehouden, is hier nog een keer het wedstrijdverslag
van Ajax - Feyenoord. Gewoon om dat goede gevoel weer even terug
te brengen.

Ajax overklast Feyenoord en is
terug in de titelrace
Ajax heeft Feyenoord vanmiddag alle hoeken van de
ArenA laten zien. De Rotterdammers hadden in
Amsterdam niets in te brengen. Door deze
overwinning is Ajax terug in de titelrace.
Ajax kampte vooraf met wat blessureleed. Van Kasper
Dolberg was al bekend dat-ie geblesseerd was. Vlak
voor de wedstrijd voegde ook Amin Younes zich bij hem.
Bertrand Traoré startte, net als tegen Excelsior, in de
spits. De flankposities werden bezet door jongelingen
Justin Kluivert en David Neres. Voor de Braziliaan
betekende het zijn eerste wedstrijd vanaf de aftrap als
Ajacied.
Voordat Feyenoord goed en wel door had dat De
Klassieker begonnen was, kon Brad Jones de bal al uit
het net vissen. Lasse Schöne had Ajax na vijftig
seconden met een schitterende vrije trap op 1-0 gezet.
Vanaf een meter of 30 verdween zijn inzet via de
onderkant van de lat in het doel.
Waar dit voor Feyenoord misschien een wake-up call
had moeten zijn, was het Ajax dat het heft in handen
nam. Op alle plekken werd Feyenoord afgetroefd, elke
vorm van voetbal werd de ploeg van Giovanni van
Bronckhorst onmogelijk gemaakt. Dit resulteerde
uiteindelijk in 2-0.
De sterk spelende Hakim Ziyech legde de bal op gevoel
bij de tweede paal neer. Voor basisdebutant Neres was
het vervolgens een koud kunstje om Jones voor de
tweede keer te kloppen. 2-0, wat een weelde.
Dat de ruststand uiteindelijk niet hoger uitviel dan 2-0,
had Ajax vooral aan zichzelf te danken. Met name de
goed spelende Betrand Traoré vergat zichzelf te
belonen. Desondanks was er geen vuiltje aan de lucht.
Ajax overklaste Feyenoord op alle fronten. Als je niet
beter zou weten zou je denken dat de koploper vandaag
niet in het lichtblauw, maar in rood-wit speelde.
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PSV - Ajax 1-0
Het contrast kan haast niet groter.
Van plaatsing voor de halve finale,
naar het vergooien van de
titelkansen. Wij nemen Ajax weinig
kwalijk. Wat wil je als je drie dagen
eerder nog 120 minuten alles hebt
gegeven in Duitsland? Balen was
het natuurlijk wel.
Bekijk onze website voor de
uitgebreide wedstrijdverslagen. En
de reacties van spelers op de
behaalde resultaten.
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Ziyech, de grote roergangers in
aanvallend opzicht, creëerde Ajax
een aantal goede kansen. Opnieuw
lukte het Traoré niet zijn prima
optreden te bekronen, waardoor het
duel nog altijd niet op slot zat.
In de blessuretijd strafte Michiel
Kramer de gemiste Ajax-kansen af.
Vanaf randje ’16 kon de reservespits
relatief vrijstaand inschieten. Dit
was het enige smetje op het verder
sublieme optreden van Ajax.
Het gat met Feyenoord werd
verkleind van zes naar drie punten,
waardoor de titel weer in zicht komt.
Met nog vijf duels te gaan kan Ajax
zich geen misstap permitteren. Toch
zal men in Rotterdam niet blij zijn
met de nederlaag. Met name de
manier waarop is voor de
Rotterdammers een flinke
ontluistering. Het beloven dan ook
ongelofelijk spannende slotweken
van de competitie te worden.
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Fotopagina
De maand april in beeld. Heerlijke ontlading, keiharde
teleurstelling, fantastische juichplaten en actiefoto's; alles
komt voorbij.
Zo ook deze maand. Foto's zijn er van De Klassieker, de duels
met Schalke en de Eredivisiewedstrijden. Ook is er aandacht
van Ajax O17, dat de Future Cup won.
Alle foto's zijn afkomstig van Ajax Images. Veel kijkplezier!

focusonajax.nl

5

2 mei 2017

April Editie

Fotopagina

Colofon:
Hoofdredactie:
Thijs Zwagerman
redactie@focusonajax.nl

Volg onze social media kanalen om niets meer van
Focus on Ajax te missen.
Klik hier om onze kanalen gemakkelijk te vinden.

focusonajax.nl
© 2017 Niets van deze uitgave mag worden
gekopieerd of vermenigvuldigd zonder
schriftelijke toestemming van Focus on Ajax.
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Amsterdam ArenA wordt
Johan Cruijff ArenA
(vervolg)
Het gaat er dan toch echt van komen: De
Amsterdam ArenA wordt omgedoopt tot
de Johan Cruijff Arena.
Dat is vandaag bekend gemaakt, na lang
overleg tussen het bestuur van de
Amsterdam ArenA, de directie van Ajax en
de gemeente Amsterdam.
In een officiële verklaring laat Ajax weten dat
de gesprekken al maanden bezig liepen.
Vrijwel direct na het overlijden van Cruijff,
heeft de burgemeester van Amsterdam,
Eberhard van der Laan, in gesprek met de
familie de intentie van Amsterdam
uitgesproken. Het was voor de gemeente en
Ajax erg belangrijk om Nederlands’ beste
voetballer aller tijden op een
gedenkwaardige manier te eren.
De ArenA is dan ook niet het enige dat in de
toekomst de naam van Johan Cruijff gaat
dragen. Op dit moment worden ook de
opties onderzocht om bijvoorbeeld een

straat, brug of plein naar de nummer 14 te
vernoemen.
De naamswijziging is vanzelfsprekend niet
per direct. Er is vooralsnog alleen een
intentieovereenkomst getekend. Zoals het
woord al aangeeft, is hierin de intentie van
de naamswijziging uitgesproken. De
bedoeling is dat dit eerbetoon in de komende
zes maanden definitief wordt gemaakt. Er
lijkt echter geen vuiltje meer aan de lucht.
Jordi Cruijff reageerde namens de familie
Cruijff verheugd en vereerd.
Met het vernoemen van de ArenA komt een
langgekoesterde wens van alle Ajacieden
uit. Direct na het overlijden van Cruijff begon
de roep om dit eerbetoon. Zo werden er
honderduizenden handtekeningen
verzameld in een petitie. Dat het nu eindelijk
zover is, zal voor velen een opluchting zijn.
De laatste weken nam de kritiek op, met
name, Ajax toe. De vraag van veel
supporters was waarom het allemaal zo
lang moest duren. Zij zullen dan ook blij zijn
me dit nieuws. En zeg nou zelf: Er is toch
geen mooiere manier om Johan Cruijff te
eren, dan de Arena naar hem te vernoemen?
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03/04/2017:

Ajax - Olympique Lyon
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