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Edson Álvarez kreeg zaterdagavond rood tegen Vitesse. © EPA

Waarom Ajax vol voor Klaiber en
Klaassen gaat
De blessure van Perr Schuurs, de schorsing voor Edson Álvarez en bovenal
het vertrek van Sergiño Dest accentueren de noodzaak van versterkingen voor
Ajax. Marc Overmars heeft een oude bekende (Davy Klaassen) en een rivaal
(Sean Klaiber) op de korrel om Ajax weer Champions League-proof te krijgen.
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Door Johan Inan
De spelersgroep van Ajax raakt met de aanstaande transfer van Sergiño Dest naar
Barcelona steeds verder uit balans. Trainer Erik ten Hag had voor het smeden van
een solide achterhoede al minder opties dan voor zijn aanval, laat staan nu Ajax na
basisspeler Joël Veltman, jeugdinternational Sven Botman en miskoop Lisandro
Magállan ook de rechtsback van vorig seizoen uitzwaait. Daar werden vooralsnog
welgeteld nul verdedigers voor teruggehaald.
Ajax investeerde namelijk vooral in offensieve krachten. Antony en Mohammed
Kudus kunnen als vervangers van Hakim Ziyech en Donny van de Beek worden

gezien. Met diverse aanvalsleiders, dynamische vleugelspitsen en ook verschillende
schaduwspitsen kan Ten Hag in zijn voorhoede alle kanten op. Voor zijn defensie
geldt het tegenovergestelde: elke absentie kan door de dunne spoeling funest zijn
voor Ajax.

Davy Klaassen (links) en Sean Klaiber. © BSR Agency
Wie de reserves onder de basisploeg zet, ontdekt namelijk dat Lisandro Martínez de
enige logische en ervaren back-up van zowel Daley Blind, Nicolás Tagliafico als
Edson Álvarez is. Laatstgenoemde wacht een schorsing. Martínez als vervanger?
Dat kan, maar dan heeft Ten Hag voor de linkerkant van de achterhoede weer nul
ervaring achter de hand. Tegen Groningen en Heerenveen redt Ajax zich wellicht met
Gravenberch en Kudus voor de verdediging. Stel je zo’n offensief koppel tegen een
topclub in de Champions League op, dan graaf je waarschijnlijk je eigen graf.

Timber achter de hand
Waar Martínez reserve is voor de linkerkant van de verdediging, heeft Ten Hag op
rechts de jonge Jurriën Timber achter de hand. De mandekker viel verdienstelijk in
tegen Vitesse. Maar waar van Perr Schuurs nog moet blijken of hij zich vooral in de
Champions League staande kan houden, gaat dat voor de net overgehevelde Timber
helemaal op.
De man die gehaald werd als vervanger van Matthijs de Ligt, Álvarez, vindt zichzelf
tegenwoordig terug op het middenveld. Voor de komende eredivisieduels is de
Mexicaan na zijn rode kaart tegen Vitesse geschorst. Ten Hag bevestigde na de
zege dat de absentie van Álvarez in de komende wedstrijden de voorbereiding op de

poulefase van de Champions League in de war schopt. In de voorbereiding had de
hoofdtrainer met de felle Álvarez op het middenrif nog de gewenste balans
gevonden. Zo heeft Ten Hag in de eerste weken van het nog rustige seizoen alweer
een puzzel te leggen.
In de ouverture tegen Sparta kreeg Tagliafico al rood. Volgens Ten Hag voorzien de
voorbije jaren aangetrokken latino’s Ajax ‘van gezonde agressie’ waar in het
aankoopbeleid rekening mee is gehouden. Het zogeheten grinta (Latijns-Amerikaans
gif) maakt Ajax moeilijker te verslaan, tenzij de felle Zuid-Amerikanen dus rode
kaarten pakken. Ten Hag vond de uitsluiting van Álvarez onterecht. Van bewust
gemeen spel was waarschijnlijk ook geen sprake, maar met de ruige en soms
ongecontroleerde speelstijl die zijn nieuwe balansbewaker hanteert, loopt Álvarez
vroeg of laat tegen een rode prent aan.
Virus en moordend programma
Tegen Vitesse staakte Schuurs na een half uur de strijd met schouderklachten. De
verdediger is de eerste en de laatste niet. Ook de niet okselfrisse Martínez (Sparta)
en Gravenberch (RKC en Vitesse) ontbraken al. In een seizoen waar een hardnekkig
virus rondwaart, liggen meer absenties continu op de loer. Laat staan nu Ajax aan de
vooravond van een moordend programma staat en rouleren met een dun bezette
defensie amper mogelijk is. Waar de beste aanvallers in de eredivisie af en toe
ontlast kunnen worden, gaat dat voor de defensieve steunpilaren zonder
versterkingen nauwelijks op.
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Zit Ajax stil? ,,We hebben onze targets en weten wat we doen’’, stelde Ten Hag na
de moeizame zege op Vitesse. ,,Ik weet niet of we nog aankopen gaan doen. Dat
hangt vooral af van de mogelijkheden. Als er kansen zijn, zullen we ervoor gaan.’’
De hele zomer speurde Ajax naar een (extra) linksback. Owen Wijndal (AZ) is al
langer in beeld als opvolger van Tagliafico, maar voor een reserverol achter
Tagliafico is hij te duur. Dan is Klaiber als back-up voor Mazraoui stukken
goedkoper.
Ajax en Utrecht zijn reeds in onderhandeling, maar het verschil tussen vraag en
aanbod is nog behoorlijk. Klaiber heeft in Parma bovendien nog een optie. Een
overstap naar Ajax ligt voor Klaiber bovendien gevoelig vanwege de rivaliteit tussen
de clubs. Klaiber heeft de voorbije jaren zijn aversie tegen Ajax ook meermaals laten
blijken.
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Waar Klaiber een oude bekende van Ten Hag is, kent Overmars Klaassen nog goed.
De voetbaldirecteur mikt op een terugkeer van de middenvelder die in 2017 naar
Everton vertrok en bij Werder Bremen transformeerde tot een controlerende
spelmaker. De onderhandelingen met Utrecht en Werder zijn ook al geopend.
Als de defensieve versterkingen er niet al hadden moeten zijn, dan heeft Overmars
nog een week om de balans in de selectie - enigszins - te herstellen. In kwantiteit
zeker, maar of Klaiber en Klaassen het Champions League-niveau hebben, moet
nog blijken. Maar met alle hindernissen die corona met zich meebrengt, is geen
aankopen doen al lang geen optie meer. Komt er niemand bij, dan begint Ajax met
veel instortingsgevaar aan de Europese campagne.
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