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Trainer van Ajax zei bloedserieus
dat zijn club keer op keer wordt
benadeeld
COLUMN
Dat Ajax gisteren niet hoefde te voetballen in Utrecht, kwam de club niet zo
slecht uit, denkt columnist Willem van Hanegem. ,,Zonder Hakim Ziyech is dat
elftal een stuk minder.’’
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Ik liep gisteren al vroeg de fietsen en vuilnisbakken, die rond het huis stonden, een
veilig plekje te geven. Dat moest ik doen, want Ciara kwam eraan. De KNVB
schrapte ook maar meteen het hele programma van zondag, omdat niets boven de
veiligheid van supporters gaat. Ik ken toevallig een paar supporters die vorige maand
naar Sittard waren gereisd voor Fortuna tegen Feyenoord. Dat die mensen door

potdichte mist nog 200 kilometer naar huis moesten, na een vooraf te voorspellen
gestaakte wedstrijd, vond de KNVB volgens mij prima.
Dus eerst zien en dan geloven, als ze zeggen dat ze nooit aan de veiligheid van
supporters willen tornen. Ajax kwam het gisteren vast goed uit, want zonder Hakim
Ziyech is dat elftal een stuk minder. Erik ten Hag had het echter liever over iets
anders. Met een bijna hijgende journalist stelde hij vrijdag vast dat Ajax zo enorm
wordt benadeeld.
Eerst in Europa tegen Chelsea. Iemand bij de UEFA had iets gezegd over de
arbitrage die avond. Voor Ten Hag was dat allemaal nog niet genoeg. Ze werden
veel vaker benadeeld, zei hij. Chelsea-thuis ook, zei hij. En FC Groningen-uit, omdat
Sierhuis hands had gemaakt bij de 1-0, in een wedstrijd waarin Ajax er echt niets van
bakte. Ten Hag was nog niet klaar. Want laten we allemaal de strafschop die Sergiño
Dest niet kreeg tegen PSV, in vredesnaam niet vergeten.

Vreselijk klein

Als mijn vriend Sjaak Swart zoiets roept, liggen we
allemaal een week in een deuk
Ik vond het allemaal zo vreselijk klein. Dit is de trainer van de club waarvoor
afgelopen seizoen heel het competitieschema op de schop moest, om de spelers
maar zo fit mogelijk te kunnen houden. En vorig seizoen zag ik toch echt Kostas
Lamprou namens Ajax Sam Lammers volledig omverlopen, maar Serdar Gözübüyük
en de VAR keken net even de andere kant op. Het werd 4-4 die middag.
Vorig seizoen won Ajax ook met 1-0 bij VVV. Die ploeg had keurig gescoord, maar
omdat Samuelsen een vingertje op het shirt van Tagliafico had gelegd, greep de
VAR toch maar even genadeloos in. En heel Nederland keek met verbazing naar
scheidsrechter Jochem Kamphuis, die net als wij had gezien dat Matthijs de Ligt de
doorgebroken PEC-speler Ehizibue zonder pardon neersabelde. Toch vond hij het
geen rood en de VAR ook niet.
Later in het seizoen tegen Groningen gaf Huntelaar een duidelijke elleboogstoot,
maar Dennis Higler vond geel wel zwaar genoeg. Huntelaar mocht bij de winnende
treffer ook gewoon een verdediger wegzetten. En de handsbal van Tagliafico in de
slotfase was slechts een bal op zijn bovenarm, zei Higler letterlijk. Bovenarm.
En dit zijn alleen maar de voorbeelden die ik uit mijn hoofd weet. Al die keren heb ik
die Ten Hag niet eenmaal gehoord. Maar nu zag ik de trainer van het grote Ajax
bloedserieus tegen die eveneens zo aangeslagen journalist zeggen dat zijn club zo
vreselijk vaak wordt benadeeld. Keer op keer. Als mijn vriend Sjaak Swart zoiets
roept, liggen we allemaal een week in een deuk. Maar Ten Hag heeft een paar
wedstrijden gewonnen en dan knikken we allemaal maar ja en amen.
Het allergekste kwam op het einde van het gesprek. Dat structurele benadelen van
Ajax, Ten Hag wist niet of ook dát invloed had gehad op al die blessures die zijn
spelers nu hebben. Hij zei het echt.

