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AJAX A1 BOEKT 
VlERDE ZEGE OP RIJ 7 ' v 7 .  9 I 

1Z2,# & 24 RBRtlARl 201 1 EUROPA /I 
LEAGUE 

1 A~ax (Ned) - RSC Andertecht (&I) 2-0 (3-0) i 
" 

S~artak ~bskou (Rus) - FC B&I &i) 1 - 1 (3-2) 
FC Twente (Ned) - Rubin Kazan (Rus) 2-2 (2-0) 
Zenrt S~nt-Petenburg (Rus) - BSC Young Boys (ZWI) 3- 1 ( 1 - ,  
Sporting Llmbon (Por) - Glasgow Rangers (Sch) 2-2 ( 1 - 1 ) 
PSV (Ned) - Cllle (Fra) 3- 1 (2-2) 
CSKA Moskou (Rus) - PAOK Salonlkr (Gn) I -I (I -0) 
FC Porto (Por) - Sevilla (Spa) 0- I (2- I ) 

J 
Dlnamo Kiev (Oek) - ks~ktas (Tur) 4-0 (4 1) 
Manchester C i  (Eng) - Aris Salonib (Gn) 3-0 (0-0) - -- Bayer Leverkusen (DuI) - Metallst Kharkrv (Oek) 2-0 (4-0) 

Tom Boere - hier op archiefieeid - scoorde in Den Haag drie Villama' (Spa) - (Ita) 2-1 

maal. VfB Stmgart (Dui) - Benfica (Por) 0-2 ( 1-2) 
Pans Saint-Germain (Fra) - BATE Bonsov (WRu) 0-0 (2-2) 

Ajax A l heeft zaterdag op bezoek b!j hekkemluiter 4°mng - Lech 2-0 (@I) I L~erpool (Eng) - Sparta Praag (Tsj) 1-0 (0-0) 
ADO Den Haag een 5-2-zege behaald. De koploper I 
van de Eredivisie voor A-junioren leidde halverwege a1 
met 2- 1 en stelde de zege na rust definit~ef veilig. Sprts 
Tom Boere scoorde drie keer. 1 PROGRAMMA 

'-"TSTE FI"' - Het team van de trainen Fred Grim en Dennrs Bergkamp 
verdedigde de koppositie in Den Haag met succes. Dank: -dRoPA 
zij de vierde competitiezege op tij zit de A l  momenteel 

LEAGUE 

aardig in de winning mopd' 
rent Sparta Rotterdam op eigen veld met mime cijfen l ~ l ~ ~ ~ ~ ~  R~~~~~ (sch) - psv ( ~ ~ d )  

(0-3) van FC Utrecht waardoor Ajax srnds zaterdag een CSKA Moskou (Rus) - FC Porto (Por) 

voonprong van vier punten koestert op Sparta Dinarno lOev (Oek) - Mancheder Cky (Eng) 
Bayer Leverkusen (DuI) - V i l l d  (Spa) 

Ajax begon flrtsend aan de wedstrijd. Al na twee mrnu- Benfica (Par) - Pans Sant-Gmaln (Fra) 
ten zette Mitchell Drjks de A l  op voonprong. De Irnks- Sporting Bwa  (Par) - Llverpool (Eng) 
back kon echter nret lang van z~jn treffer genieten, want 
t~en mrn.uten later stond het alweer I - I. Tien minuten * donderdog maarc 201 ' 
voor ,mst stelde Tom Boere met zrjn eerste doelpynt 

L i 
van de middag orde op zakfn. In de tweede helft kep 
de score verder op. Met twee goals maakte Boere zijn 
hattnck compleet Tussendoor ?aa!de Jody Lukoki na 
54 minuten de derde Ajax-goal van de.middag. Even 
werd het nog spannend toen ADO pa mim een uur 
spelen de 2-4 maakte. De detde goal van Boere maakte 
tien minuten voor tijd uiteindelijk een einde aan alle on- 
zekerhe~d: 2-5. 
Aanstaande zaterdag speelt Ajax A l  thuis tegen FC 
GroningenICambuur A1 . De aftrap van die wedstri'jd is 
om 14:30 uur op sportcomplex de Toekomst. De toe- 
gang is gratis. . I I 
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SU'PER SALE!~  
AJAX-T-SHIRTS I 

NU VAN € 19,95 

VERKRIJGBAAR OP AJAXSHOPeNL, 
IN DE OFFICIAL AJAX FANSHOP OF BEL 0900 - 200 22 00 

AMSTERDAM 
I ARENA IS ROOKVRIJ Y 

Sinds I juli 2008 is de wetgeving op het 
gebied van het rookbele~d veranderd. 
Vanaf die datum zijn de sectoren 
h o r n  kunst en cuttuur en alle ge- 

bouwen of inncht~ngen op het terrein 
van.de sport rookvnj. bax en de h n A  

'FCTwente -Ajax in de Kuip is natuurlijk een 
fantastisch affiche. Het zijn ook twee ploe- i 
gen met een fantastisch publiek. De sfeer zal 
goed zijn. Ajax en FC Twente strijden ook 
om het kampioenschap, dus eigenlijk kan het 
niet beter.Voor mezelf is het bijzonder dat 
FC Twente - Ajax mijn eerste finale wordt 
als hoofdtrainer.Als je prijzen wilt winnen, 
zoals ik, is dit een mooie kans.' 

1 ondenchrijven en dragen dit besluit I Frank de sou, 3 maart 201 1 1 Dat betekent dat het gehele t m i n  van de Amsterdam Are- - 
nA, bij alle sportevenementen, waaronder alle voetbaiwed- , strijden, &j gebied is. Dus ook als word gevoetbald met I 
het dak open, mag er nergens worden gerook Het verbod 
geldt m a f  de ingangen van de Amsterdam ArenA 

KWETSENDE SPREMQRW 1 
SPANDOEKEN 
Ajax doet een dringend beruep op u om uw club op een po- 
sitieve wize te ondersteunen en u te onthouden en afstand I 
te ne& van kwetsende edofdiwriminerende spreekkm ;x~x,p";;~~ b n o m a u i  

afd. kfantemervice. Pbstbus 75. 
spandoeken. Bij kwewnde edof dixnm~nerende spreekko- (automatmh incassa) 2400 AB ~ l p h e n  aan den filn 

redspandoeken zal de dub het spel direct laten stilleggen zz&3zE7 Overige vragen en nabeaoqing: 
AlaxkWa-. 

en het veld vetlaten. Ajax tolereert geen enkele wijze van A d r e s w i B W . ~ ~ ,  Wid&@ 020-31 1 1444 I abonnemenf Wantenseriioe: (maandag Urn wdag 
racisme en zal terstond actie ondernemen tegen bezoeken 0 8 8 - 5 ~ 0 2 ~  IOOO-I&OOW~~ 

die zich schuldlg maken aan welke vorrn van racistixh gedrag cmavrn w09"-2'.m +'w KickOK 
en= 1000- 1 4 . 0 0 ~ ~ ) :  Ponbvs 12522 

dan 00k wwwm-uitgwerrnvkkn- 1 100 AM Amsterdam Zuldoost 

Kn~p deze coupon uit en stuur hem in een envelop zonder postzegel naar 
Ajax K~ck Off, Antwoo~rdnummer 2 1 0 1 3,2 1 30 RG Hoofddorp ...~.................*............................................ 

Ja, ik abonneer mij op Ajax Kick Off en ontvang een jaar lang Ajax Kick Off voor €35,- 
Naa 
Stra 

Postcode: ..................................... ... ...................................................................................................................................................................... 
............ .................................................................................................................................... .. / Wwnplaats: ..................................................... 1 : 

Telefoon (vast): ...................... - ................................................................................................................................. : .................. 
...................... ........................................................................................................................................................................ Telefoon (mobiefj: - 

lkwil van Ajax, zijn partners en zorgvuldlg geselecteerde bedrijven informatie en intermnte aanbiedingen onhcangen via e-mail 
enlof sms 

El Ik rnachtig Ajax / Sanorna Uitgevers hetabannementsgeld ammatisch van mijn rekeningaf te schrijvFn. 
Rekeningnurnmecl I I I I I 

I D Handtekeni 
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1 Er valt voor alle Ajacieden ook dit seizoen weer heelveel te zien en te genieten op Ajax TV. De hele 
week besteedt Ajax TV uitgebreid aandacht aan het verleden, heden en de Toekomst van de club. 
De komende week onder meer aandacht voor de verrichtingen van Ajax 1, Jong Ajax en de Ajax- 
jeugd. Verder op Ajax TV en Ajax Premium TV onder meer ruim aandacht voor de UEFA Europa 
Leagueduels met Spartak Moskou. 

. Y r i f  I l maut: 

Samenvatting Ajax. - Spartak Moskou md 
Reacties na afloop 
Voorbeschouwing Willem II - Ajax 
Ajax tegen ... Willem II 
Heini Lotto 

Zaterdag I 2  en rondag 1 3 mawe: ' 
Herhaling van de leukste items van afgelopen week 
op Ajax TV 

Maandag 14 maam 
Samenvatting Willem II - Ajax im 
Reaaies na afloop 
De wedstrijd van ... E.2 
Jong Ajax tegen ... Jong PSV 

Dinsdag 15 maart 
Beelden van detraining op de Toekomst 

-, :m 
Samenvatting Jong Ajax - Jong PSV :Ei:l 

Readies na afloop 
AEGON Toekomst Joumaal: aandacht voor de A I en 
D I van Ajax 'F ;' 

WaemrkgSQ- 
Top 10: Tien mooie Ajax-goals 
De Manager: exclusief interview met Frank de Boer 

Donderdag 17 maart 
Wedstrijd van toen: een wedstrijd uit de rijke elub- 
historie 

Voorbeschouwing ADO Den Haag - Ajax 
Ajax tegen ... ADO Den Haag 

21 man: 
Samenvatting ADO Den Haag - Ajax 
Readies na afloop 
De wedstrijd van ... 
Jong Ajax tegen ... Jong Heerenveen L 

Dinsdag 22 maaru . . -  
Samenvatting Jong Ajax - Jong Hee~nveenlEmmen 
m ;. 

React~es na afloop : 
Beelden van detraining op de Toekomst 
AEGON Toekomst Joumaal: aandacht voor de jeugd - .  
van Ajax - 3 , .  , 

, - 

Natuudijk valt er de komende week nog veel meer te 
zien en te beleven op Ajax TV. Kijk op www.ajax.nl voor 
een compleet uitzendschema van Ajax TV. Hier zie je 
ook wanneer Ajax TV wordt uitgezonden op Eredivisie 
Live. De items op het clubkanaal zijn ook terug te zien 
op www.ajax.nl. 

Te zien op Ajax Premium TV 
U~tzenddagen zgn altijd onder voorbehoud! 

Voorbeschouwing Spartak Moskou - Ajax 
Sfeerverslag vanuit Moskou . 

Vrgdrg llm 
Samenvatting Spartak Moskou - Ai& 

- 
React~es na afloop E e n a b a n n e m m q k i P r ~ W r s e k k ~  
Ajax I I I jaar! @t irlks t&&mi& 
Heint Lotto . h i . m m & ~ - j e q f d . ~ ~ ~  

unMe beaden van achter de schermen bi 
Zaterdag 19 en zondag 20 maart @&95 Qncl. BTW) kriig je mclusief toegang 

week dw>wsar herhcle 
op Ajax TV , & n a a r m w r w ~ e n p d j e e & , * .  .kh . 

C 

. % 
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Demy de Zeeuw 

HET PLEZIER 
HERVONDEN 
Wat honderdtachtig minuten voetbal en twee doelpunten a1 niet kunnen doen met een 
mens. Demy de Zeeuw keerde een week geleden in de bekerwedstrijd tegen RKC terug 
in de basisopstelling van Ajax en maakte zondag ook tegen AZ de negentig minuten vol. 
In beide wedstrijden scoorde hij. De international straalt voldoening uit. 'Het doet altijd 
we1 goed om eindelijk weer een hele wedstrijd te kunnen spelen. Maar het was ook we1 
zwaar, vooral mentaal. Fysiek kun je nog zo sterk zijn, het komt er ook op aan om van 
het eerste tot het laatste fluitsignaal geconcentreerd te zijn. Dat hakt er best we1 in.' 
Tekst M e n  Deldcw 

ot voor kort was 20 1 0-20 1 I een seizoen 
waaraan Demy de Zeeuw welnlg plezler 
beleefde. De ootzaak van alles mag be- 
kend worden verondersteld: tijdens de 
halve finale op het WK werd hij door de 

Uruguayaan Martin Caceres vol in het gezicht geschopt 
Bewusteloos en met zljn gebit aan gruzelementen ging 
h j  naar de grond. Maar twee dagen later stond hij dood- 
leuk weer op het trainingsveld, gerustgesteld door de 
diagnose van de medlsche staf en brandend van ambrtie 
om ook in de eindstrijd egen Spanje nog van waarde te 
zijn voor Oranje.'Achteraf gezien ben ik er misschien te 
gemakkehjk mee omgegaan. Ik trainde weer en dacht dat 
het dus weer goed zat Maar na verloop van tijd kreeg ik 
allerlei Wachten. Ik had op dat moment waarschjnlrjk beter 
rust kunnen nemen. Maar ik w~lde zelf ook graag spelen. 
Gelukkig voel ik me ook steeds bete1: Het afgelopen half 
jaar zijn er venchlllende ondetzoeken geweest en daar 
IS nlets urt naar voren gekomen. Het stek mij gtrust dat 

er in ieder geval niets beschadigd a of alsnog kapot kan 
gaan. Dat is wet een fijne gedachte' 
Want het was best vervelend om te moeten constateren 
dat zijn medisch dossier onderwerp werd van een soort 
nationale dlscuss~e, waann zich ook mensen mengden die 
De Zeeuw zelf nog nook hadden gesproken of onder- 
zocht'lk denk dat je daar in 20 1 I ni" meer omheen kunt 
Metal die webites en zo veel media dle ertegenwoordig 
bovenop duiken, kan iedereen zijn mening geven. Of die 
nou gefundeerd 1s of nlet voor je het weet praat iedereen 
elkaar na. Leuk is het niet maar ik kan me er niet meer 
druk om maken. Helaas hoort het er tegenwoordig bij, 
zeker als je speler van Ajax bent' 
Excelleren op het voetbalveld is de beste manier om 
roddel en achterkJap te laten verstommen, beseft de inter- 
national.Wat dat betreft kan het in zijn voordeel werken 
dat hij nu pas echt op volle kracht aan het seizoen beglnf 
juist nu de wedstrijden elkaar in hoog tempo opvolgen 
en anderen de to1 voor een lang seizoen moeten betalen. 

www.redwhite.ru



3 'Pas toen we terugkeerden in Nederland en hier in 
een volksfeest terechtkwamen, werd het ons 

duidelijk dat we echt iets moois hadden neergezet. 
Ondanks de ellende die ik er  persoonlijk aan heb 
overgehouden, kijk ik we1 echt met een mooi en 

trots gevoel terug op het WK' 

'Dat zou zomaar kunnen. lk heb de afgelopen weken heel ons en daar stonden dagelijks duizenden mensen op straat 
hard getrand en uit alle tests blijkt ook dat ik ontzettend om ze aan te moedigen. Maar toen we eenmaal aan het - 
ft ben. Nu komt het alleen nog aan op het goede gevoel voetballen waren, hebben we in een m r t  roes geleefd. 

'r .- 
:%ti dat je tijdens de wedstrijden moet krijgen: Pas toen we terugkeerden ~n Nededand en hier in een 
,.r 

LC. volksfeest terechtkwamen, werd het ons du~delijk dat we - SGHERPTE echt iets moors hadden neergezet Ondanks de ellende die 
" Dat hij tegen RKC aan de aftrap stond, dankte De Zeeuw ik er persoonlijk aan heb overgehouden, hjk ~k we1 echt 

enerzijds aan het feit dat trainer Frank de Boer een hand- met een mooi en trots gevoel terug op het WK.' 
vol vaste krachten rust gunde. 'tn die zin was het er we1 
de wedstnjd naar om mijn rentree te maken. Zondag VWF D S N  ZOMEBVAKAMlIE 
kwam AZer al meteen weer achteraan, nu wacht Spartak Hij deeit de ergemis van andere internationals over de 
Moskou weer. As je elke week twee wedstrjden sp,eett, storm van kritiek die losbarrtte na de verioren finale. 
moet je zuinig zijn op de steunpilaren in je elRal.' Oranje zou fysiek zwaar over de schreef zljn gegaan en 

Anderzijds was De Zeeuw er ook Waarvoor, a1 verkeert goorde daatmee zijn glanzende reputatie te grabbel. 'Ge- 
hi] natuudljk nog nlet direct In topvotm; mrst hlj nog de zeur,' noemt De Zeeuw dergelljke commentaren. 'lk zat 
echte scherpte die voetballen vaak als wedstrjdritme afgelopen weekend Wencia - Barcelona te kijken. Als 
aanduiden. 'Het gaat erom dat je sltuaties herkent en je dan'ziet hoe lniesta een staande ovatie krijgt van het 
daarop anticipeett Dat gaat nu eenmaal gernakkelijker vottallige publiek als hij gewisseld wordt, dat 1s prachtrg. 
als je een fllnk aantal wedstrijden achter elkaar speelt Zo ga je als land met je beste sporten om. Wij hadden 
Een training is toch anden. In de wedstrijd heb je tegen- die finale ook zornaar kunnen winnen. Aqen Robben 
stand en andere factoren wax je geen invloed op hebt, had kunnen scoren en anders hadden we tijdens een 
zoals de scheidsrechter fn het publlek Het is de kunst penaltyreeks ook een goede kans gemaakt, want Maarten 
om dan toch de dingen uit te voeren zoals je ze op het was In bloedvotm.' 
trainingsveld hebt geoefend.' Na de huldiging in Nederiand kon De Zeeuw welgeteld 
Pas onlangs gunde De Zeeuw zichzelf de tijd om In alle v~jf dagen van zip zomervakantie genieten. Toen dlende 
rust terug te blikken op het WK oan afgelopen zomer. hlj zlch alweer bij Ajax te melden, in de aanloop naar het 
Foto's en dvd's brachten de herinneringen weer tot leven. eerste 
Yoordat het toemooi echt begon, hadden we we1 in de PAOK 
gaten hoe special een WK is en wat het IosmaaM bij Champions League. 'Normaal mis je het voetbal als je 
mensen. Het team van Zuid-Afrika zat in het hotel naast vakanti 
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,.-, I& 
'&$ INTERVIEW 

I z& L- , 

'Ik denk dat het in dit geval we1 
een voordeel is dat we eemt 

thuis spelen. Daarna weten we 
wat ons daar in Moskou 

te dwn staat' 

In de Russ~sche hoofdstad trof FC Twente 
onlangs barre omstandlgheden toen het (; 
tegen Rubln Kazan voetbalde. De Zeeuw && 
hoopt dat de temperaturen wat gunst~ger ' 

zljn tegen de tijd dat de return tegen Spar- !j- 
tak op het programma staat. Naast een 
vnendschappelljke Interland met Oranje 
1s zijn enlge ervanng met voetballen In 
Rusland het Europese due! dat AZ In 2005 1 
aikerkte tegen Krylya Sovetov Samara. 
'Dat was nog een stuk verder vl~egen dan , 
Moskou. En het was in september, toen was het $ 
daar iuist hartstrkke warm. Het zullen hoe dm 1 
ook lastige 
om hier in 

condlties zijn 
Amsterdam 

. Des 
al eel 

te belangrijker 
'1 stevlge basis A DEMY 

DE ZEEUW 

Bijzonder bedrijfsuitje? Volg dan samen met 

5 je collega's een Ajax Corporate Clinic. I -  
I Je speelt op her trainingscomplex van Ajax, vlak 

1 
maal into football. Ajax biedt bedrijven- hierrnee 

naast de Amsterdam ArenA, je leert voetballen een bijzondere dag vol voetbalbeleving. De Ajax 

van Ajax-trainers, je ontmoet oud-Ajax spelers Corporate Clinic.Verreweg het leukste bedrijfsuitje. 
. 

en je bent samen met je collega's een dagje hele- Ga naar,www.ajax.nUbusiness om te resekveren. 
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kh ~itteie kou en bittere pi1 in 1998 .?ax scoort i;;et The Bank 
TWEE NEDERLAGEN Kroonenberg Groep feliciteert Ajax -met de vestiging van 

haar experience in The Bank op de hoek Rembrandtplein/ 

Amstelstraat. In het ruim 1200 m2 grote centrum zal passie 

,I TEGEN MOSKOVIETEN I 1 voor voetbal afle aandacht krijgen. De Ajax exderience 

wordt naar verwachting medio 2011 geopend. 1 Dertlen Pfar gekden &&A@ in de lolatthak 9ian het b r n o o i  ma de UEFA Cup ceok Spartak 
Moskou. Die duels verloor &acal&. IR hR1 scmmkn de KIA- al dz-ie k (1-3). In het 
bitterkoude M w b u  volgde neg em 1Qwge war& tega 

ot de heenwedstnjd tegen Spartak had Ajax een 
goede sene wedstnjden op de mat geiegd. Maar . 

' 
Ajax was best gespannen voor het eerste duel ooit te- 

f pen een Russische opponent. Analyses van Spartak we- 
zen al urt dat het geen gennge opponent zou zijn Dat 
de Russ~sche compet~t~e vanwege de w~nterstop st~llag 
en dat Spartak ach burten de landsgrenzen moest voor- 

FOTO: ARCHIEF AJAX / GEORGE VERBERNE 
? 

Ajax dxt als eerste scoorde toen een steekbal van slotfase Mel~h~ot voor Rudy, lukte het de formatre van 
ichael Laudrup de lopende Shota Atveladze berakte. tamer Morten Olsen nlet om tot de 2-2 te komen. Het 

De grensrechter stak zijn vhg omhooi & treffer werd was zelfs-Spartak dat nog ee'n keer wist te scoren: Ke- 

- van balverlies op het Amsterdamse m~ddenveld, Via een 'Je kunt nu we1 i-a$a!@?i cl~che's voor de dag komen, 
aantal snelle comblnaties rondde Shitko at 0- I. Dezelf- maar In principe is-hZt2ioor ons nu over en did Je weet 
de speler zorgde na rust voor de 0-2. natuurlljk noort hoe een k w  een haas' vangt, maar dit is 
Ajax moest lets doen en speelde vanaf dat moment met een hele nare uitslag.' 
veel ris~co. Sunday Oliseh stoomde door, vond Dean Twee weken later, toevalGg net als dit seizoen op 17 
Go* die de bal vedengde tot bij Atveladze en de Ge- maart voftd in Moskou de return plaats. In de barre 
orgrer scoorde, 1-2. Ajax joeg op de gelijkrnaker, drukte kou won Spartak met 1-0. Vijf m~nuten voor tijd maakte 

, de Russen ver terug maar een belon~ng bleef uit. Ook Shirko toen de winnende treffer op het van gras ye&- 
met Dani voor G o d ,  Benni voor Babangida en ~n de ken voetbattemin in Moskou. . - :$*&& -: 

* r. 

1 *; ,-*t&--.:. 

The bank is een ontwikkeling en belegging van KROON E N  BERG 
www.thebankamsterdarn.nl R E ~ L  E S T A T E  IN;ESTM;NT a D E V E L O P M E N T  www.redwhite.ru



AJAX DENDERT IN STlJL NAAR BEKERFINALE 
Dankzij een eenvoudige zege op RKC Waahvijk stelde 
bekerhouder Ajax opnieuw een finaleplaats veilig. De 
Ajacieden maakten de koude omstandigheden in de 
ArenA iets behaaglijker door met 5-1 naar de 23ste 
bekerfinale in de clubgeschiedenis te denderen. Ajax- 
trainer Flank de Boer gunde enkele Ajacieden rust tegen 
R K  jeroen Verhoeven (ex-RKC) k g  een nieuwe 
kans onder de lat Ook Rasmus Lindgren, Daley-Blind 
en And& Ooijer (recentelgk nog bankzitten dan we1 
invallers) mochten zich vanaf de aftrap laten zien in de 
goedgewlde Amsterdam ArenA 
De kans op een bekerstunt voor RKC leek al binnen 
het eerste kwartier verkeken. Na een steekpasje van 
Miralem Sulejmani schoot Lorenzo Ebecilio hard raalc 
1-0. De Waalwijkse hoop op succes flakkerde een ldein 
&artier later toch weer op. Uitgerekend Daley Blind 
bp te  de bal achteMlaarts voorbij Vehoeven in het ei- 
gen doel. De linkback xhonk de Waalwijken de gelijk- 
maker uit een wije trap van ex-Ajacied Derk Boemgter. 
lets eerder had Ebecilro Ajax' en m k  zijn penoonlijke 
tweede treffer kunnen maken. Het woeste xhot van de 
linksbuiten vloog rakelings n& 

Nog voor de rust stelde spits Mounir El Hamdaoui orde 
op zaken, nadat hij drie minuten eerder nog de lat had 
geraakt. D i iaa l  werden de Ajacieden geholpen door 
een tegenstander. Aanvoerder Frank van Mosselveld , 
koos voor een te zachte terugspeelbal op zijn keeper 
Ohad Levita Sulejmani was er als een duveltje zo snel 8 

bij om de bal op te pikken, waama El Hamdaoui simpel 
en van dichtbij inschoot De 2-1 was gezien het wed- 
stn'jdbeeld terecht De hoop van de nummer twee uit 
de Jupiler League op een finaleplek leek voor de tweede 
maal deze avond verkeken. 
Vehoeven vemchtte kort na rust well~cht de belang- 
rijkste redding van de voetbalavond. De sluitpost met 
het Waalwijkse vededen kreeg nog net een paar vingen 
achter het prima geplaatsk schot van Toni VareIa El 
Hamdaoui was toen al gewisseld voor Vumon A n i i  
die het duel vervolgde als middenvelder. Siem de Jong 
speelde de wedsbijd ve&r uit als spits. 
Het doomhuken van De long leverde de thuisploeg al 
snel een nieuwe treffer op. Een xhot op doel van Daley 
Blind belandde uiteindelijk via een voetje van De Jong 
in het RKCdoel (3- 1 ). De doelpuntmaker toonde zijn 

KNVB BEKER 
HALVE FINALE 

waarde ook als aangever. Derny de Zeeuw ontving enkele minu- 
ten later de bal van Ajax' nummer I0 en d o o t  koel raak: 4- I. 
In het laatste half uur besloot De Boer ook Gregoty van der Wiel 
naar de kant te haten. Ook de international kon zodoende profi- 
teren van e&n half uurtje kostbare rust Ajax vervolgde de halve 
finale met drie echte verdediprs, al verdedigde Anita goed mee. 
Invaller Christian Eriksen speelde een vertrouwde, aanvallende ml 
vanaf het middenveld. Sulejmani was uit een penalty dicht bil Ajax' 
vijfde van de avond. De Se~sche Ajacied werd getackeld door 
Robert Biaber, waama h ~ j  zichzelf op de strafschopstip posteerde. 
Levita keerde de penaity waama De Jong in de rebound vmdangs 
schoot Van een vijfde treffer kwam het alsnog Via de handschoe- 
nen van Levita schoot De Jong vijf minuten vmr  tijd mk 

'Het publiek vond ik de Man of the 
match vanavond. We hebben ook 

tot de laatste seconden geprobeerd 
om het publiek te vermaken' 

Frank de Boer 

n 

W*OWBA63YPPBTaOIl 
2Q45 Amsterdam A& 
maQcol#eo; 28.1 56 
OEI(E#REI(IER: Ranold Wiedemetjer 
-. 13. L m o  Ebecilio 1-0, 27. 
Daley Blind I - I (e.d.), 33 Mounir El Hamdaoui 
2- 1,55. Siem de Jong 3- 1.58. h y  de Zeew 
4- 1,85. Stem de Jong 5- 1 

J e w  V e h e w n  Gregoty van der Wel(61. 
Chnsttan Enken), Andd Ooijer, Ja_n V&c&en 
Q. Daley Blind: Demy & Z ~ ~ U L Y .  I 41em de Jong. 
Rasmus Lindgren:8 Mtralern Sulejmani. Mounir El 
Hamdaoui ( W u m o r  Anrta). Lorenzo Ebecilio 
(73. ~ r a s  i l ~ b ~ ~ i i )  
COACH: Frank & Boet 
NIEI INGEm: Maarten Stekelenburg. Toby Alder- 
weireld, Olegwr. Eyong Enoh 

RKC WAALWIJK: 
Ohad Levita;l~igourne~ Bandjar, Henrico Drosf 
Guy Ramos. Frankvan Mosselveld Q aToni 
Varela (80. Aaron Meijers). Robert Braber, 
Sander Duits (68. Mark Janssen): Fred Benson 
(39. Hans Mulder). Donny de Groot. Derk 
Boenigter 
COACH: Ruud Brood 
NET I N G m  Ajan van Dijk Ard van Peppen. 
Karim Bridji, Jeff Stans 

1. ;Lorem Ebecilio opende met zijn eerste 
; doelpunt w r  &ax de score. 
2. RKCaanvoerder Rank van Moswlveld in 

duel met M e m  Suleimani.. 
3. Terwijl de RKC'ers @ever@) protesteren, 

viert Siem de Jong de 3-1. 
FOTO'S: PRO SHOTS I JASPER RUHE 
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TERUGBLIK TERUGBLIK @ 

ZORGELOZE ZEGE OP AZ 
Ajax - AZ leverde naast een g o d e ~ ~ e t b a l u ~ o e n n g  De doelman urt Costa hca werd In net vervoig van de 
vier Amsterdamse Wefen o p  Trainer Frank de Boer eerste helft nauweljks 4cht getest Alvarado lag d m  
kon tevreden terugblikken na de 4-0-overwinning op (of kon de bal makkelijk vangen) bij afstandsschoten van 

' 

de Allunaarders. Eriksen. Ook een vrije trap van Jan Vertonghen werd 
Een dag nadat PSV en FC Twente hun competitiever- simpel opgepakt door de Zuid-Amerikaanse AZ'er. 
plichting al winnend hadden afgesloten, wist Ajax wat Aan de overkant had ook Maarten Stekelenburg bepaald 

' 

ZONDAG 6 MAART 201 1 
het moest doen tegen AZ. Vumon Anita vertolkte een geen overwerlc Al zag de international op slag van rust 
nieuwe rol als controlerende middenvelder. De zelfop- we1 tot zijn opluchting hoe Blind de instormende Brett TOESCHOUWERS: 18.328 

geleide rechtspaot nam de plek tn van de gepasseerde Holman op het juiste moment kon blokken. SCHEIDSRECHTER: Kevln BIO~ 

Eyong Enoh. Daley Blind nam de honneurs weer waar Ylak na rust was Eriksen dicht bij een tweede Ajax-tref- SCOREVERLOW 5. Derny de Zeew 1-0. 
5P4ern de long 2-0.72. Lorenzo Ebecll~o 3-0. 

als linksback TWee dagen nadat trainer Frank de Boer fer. De middenvelder dook voor Ahmado op, k e g  de 89% Yunon Anita 4-0 
Mounir El Harndaoui naar Jong Ajax had verwezen, bal voorbij de keeper, maar zag tot zijn teleurQelling hoe 
startte Siem de Jong als spits. Aja' nummer 10 vond deze zijn inzet almog voor de doellijn keerde 
Demy de Zeeuw en Christian Eriksen als offensieve De Jong I* in & 5 b t e  mmuut het fundament voor 

Toby Akkweireld. Jan Vertonghen. Daley Fnd: 
middenspelers in zijn rug. de 24, t~&-@,~de deal op randje zestiieh af&d)op Su- Vumon hrta, Christian hksm (67. Dario 
Uttgerekend de van P;I afkomstige De Zeeuw be- Cvitan~ch), Demy de Zeeuw (75, Rasmus ( 

zorgde Ajax al na vijf minuten een I -0-voorspmng. CYe hdgren): Miralem Sule~rnani, Siem deJong. 

Ajacied profteerde van een hoge voorzet van linksbui- s een koud kmsijh voor l lorenzo Ebectko (84. Aras Ozb111z) . 
.4BACH: Fank de Boer 

ten Lorenzo Ebecilio. De Zeeuw wed  vogelvnj platen van Ebecilio, een m e r  MEI WEZlZ lercen Verbeven, Eyong Enoh, 
in het Allonaarse verdedigingshart en gleed de bal mrl, +dd Ooqer, Oleguer 

dichtbij voorbij de h s l m  keeper Esteban AI1&3& 
Brown. Na een periode vol tegenslag boekte de Ajacied Edeban A h a d o  Brown; D~rk Marcellls, NI~& 
met zijn treffer eindelijk weer eens succes en dwong hij Mo~ander; H&w Moreno, Ragnt Farnu, 

verdiend applaus af 1 Mm (71 .1 Cadan0 PelI&)! Erik Falkkrih* 
(76. Adan Maher), Stijjn' Schaars Q Brek 
Holman (66. Chari~son Benxhop). Kolbeinn 
Sigth6nson. Johann Berg Gudmundsson 
OOAW Gertjan Verbeek 
NIET I N G m  Enk Heijblok. Etiienne Re~jnen. Slmor 
' Poulsen, Celso Omz 

'In balbezit bouwden we 
goed op en ook verdedigend 

stond het goed. We hebben heel 
veel jonge spelers, die nog 

stappen kunnen maken; 
We zitten nu op 70 procent 

van wat we kunnen' 
Frank de Boer . . 
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SPEEL JE MEE 

ADO Detl Haag I! lisl 

Excelsior 

Feyenoord 

sc Heerenveen 

Herades Almelo 

MAC Breda l NEC 

PSV 

Roda JC 

FC Twente 

FC Utrecht 

V i s e  

W-Venlo 

Willem II 

www.redwhite.ru



UlTSLAGEN & PROGRAMMA AJAX 201 0-201 1 
m 2 8  07 2010 a 4 5  VCL Ajax 

za 31 07 2010 MOO ]CS Ajax 

~ 0 4  08 2010 m.4~ v a  P ~ K  

w 08 08 2010 1430 ERE FCGrdngen 

za 14 08 M I 0  1895 ERE &ax 

d 1708 2010'2@45 VCL DramoKiev 

za 21 08 2010 2W5 EpE &ex 

w 25 08 2010 2045 Va &m 

a, 2908 2010 I230 ERE DeGraalschap 

za 1 1  09 2010 1845 ERE Ayuc 

, w 1509 2010 -5 UCL RealMadnd 

' m 19 09 2010 1230 ERE 

1 ~ 0 2 2 0 9  2010 l&45 KB k p  

za 2509 2010 20?15 ERE FCTwente 

a 2809 2610 2045 u a  w 
iu 03 10 2010 12.3 ERE &ax 

i za 16 10 2010 1k45 ERE A& 

' di 19 10 2010 2@45 X L  

w 24 10 2010 I230 ERE ExcddoF ! vm 27 I0 2010 19m ERE &m 

' za 30 10 2010 1945 ERE M e r a d e s W  

w 0 3  I I  2010 2W5 LnplAuem 
' 

i m 07 1 1  20:IO 1233 ERE rjllc 

, & l l  l l  2010 1895 KB i+x 

, w 14 1 1  2010 1430 ERE AZ 

za 20 1 1  2010 m 5  ERE & 

I d 2311 20102cr45 ua /biau 
I zo 28 1 1  2010 1 4 3  ERE WVenlo 

za 04 12 2010 1845 ERE Apx 

W O ~  I2 2010 2W5 UCL ACMii 

w I2 I2 2010 12.3 ERE V I  

zo 19 12 M I 0  1 2 9  ERE k& 

&23I220102CM5 KB + . c  

PAOK FC 

FCTwente 

;rriur 

puD( 
v i  * 
WJC 
DvramoKiev 

w 
WlHem I1 

e 
m 
M W ,  + 
AC Mlbn 

F c m  
N A C M  

4- 
Alax 
x Heermem 

w 
w 
ADO Den Haag 

BVVeendam 

AQX 
PN 

Real Madnd 

w 
N U  

siu 
-. - 
AZ 

1-1 w 19 01 201 1 2W5 ERE 

0-1 zo 23 01 201 1 1230 ERE 

3-3 do2701 2011 2095 KB 

2-2 zo #) 01 2011 1430 ERE 

4-2 w 04022011 2045 ERE 

1-1 zo 13 02 2011 1430 WE 

2-1 zo 20022011 1430 ERE 

2-0 zo 2702 2011 1 4 3  WE 

2-0 do0303 2011 2W5 KB 

1-2 zo 0603 2011 I&#) ERE 

50 do 10 03 201 l 2105 EL 

2-2 w 1303 2011 1430 ERE 

1 - 1  do 17 03 201 l 19M) EL 

1-2 m 2003 2011 1230 ERE 

M w 0 3 0 4 M l l  1430 ERE 

2-2 w 10042011 1430 ERE 

$1 do 14 04 2011 EL 

1-4 zo 17 04 2011 1430 ERE 

2-1 m24042011 143 ERE 

0-4 m 1505 2011 1430 ERE 

@2 ~ 1 8 0 5  2011 EL 

1-1 

x- w 
H& finale 

FCTwente Pyac 

@ F C T w  

Rnale 
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AJACIEDEN 201 0-201 1 
WEDSTRIJDEN MINUTEN DOELPUNTEN 
EREJCS KB VCL UCL EL TOT ERE JGS KB VCL UCL E l  TOT ERE JCS KB VCL UCL E l  TOT 

rsatl 2 

derwe~reld 20 

~rta 23 

ouba ' - 
Blind 6 

W u l  

Bonevac~a I 

Cvrtan~ch 2 

Donald 

Ebeul~o 9 

Ernarmelson 18 

Enoh 21 
Eriksen 20 

El Harndaou~ 22 

De Jong 24 
J o z e f m  4 

Lndgren I 5  

Lodelro 

Lukok I 

MK10 5  

Oleguer 2 

Ooljer 8 

Zlzblllz 8 

Sarpong 
Stekelenburg 26 

S u m  13 

Suk 
Sulejman~ 24 

Ta~nlo 2 

VerhoeYen I 

Verrneer 

Vertonghen 25 

Van derWel 25 
Zeegelaar 2 

DeZeeuw 21 

Ed. tegenstander 

B 

BLIGEWB#I 
tlm W.0320 10 
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5 Vurnon Anita 
6 Eyong Enoh 
7 Miralern Sulejrnani 
8 Christian Eriksen 
9 b u n i r  El Hamdaouii- . 
10 Siem de Jong 

I 
1 2 Kenneth Verrneer 
13 Andt-6 Ooijer 
15 Nicolb Lodeiro 

I 
17 Daley Blind 
18 Rasrnus Lindgren .. / 
1 9 Teemu Tainio 
20 Demy de Zeeuw 
21 Hyun Jun Suk 
23 Oleguer 
25 Mitchell Donald 
27 Dario Cvitanich 
28 Roly Bonevacia 
29 ThirnothCe Atotah- 
30 Jemen Verhoeve 
33 Aras Ozbiliz 
37 Jody Lukolii 
4 1 Lorenzo EbiKilio 
43 Rodney Sneijdet 
46 Florian jozefroo.. 
52 Tom Overtoom. '1 

WlliQn 
Alex ' 

Sergei Parshivlyuk 
-Evgeni Makeev 
- Marek Suchy 
N~colas Pareja 
Aleksandr Zotc 
Marcos Rojo 
lgor Klreev 
Artern Dzyuba 
Anton Khodyrt 
Jano Anan~dze 
N~kola~ Zabolorn~ 
Rafael Car~oca 
Dmrtr~ Kayurnov 
Vladlm~r Obukhov 
Pavel Yakovlev @ 

Fil~p Ozoblc . 
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I L!!! 
Spartak Moskou 

I HET AJAX VA:9 RCGLA;;3 

rote man achter de glonepenode van Spartak 
was Oleg Romantsev. De negenvoud~ge Rus- 
s~sche lntemat~onal d~ende de hoofdstedelijke 

topclub als speler 1 80 duels tussen 1976 en 1 983 en 
werd zes jaar na beeind~ging van zijn actieve carri&-e 
hoofdcoach van de club van zijn hart Z~jn tweede 
drenmerband bij Spartak tluurde tot M03 (40 1 duels), 
een penode waarin h ~ j  het hoofdtrainerschap de laatste 
tien jaar ook nog comb~neerde met het presidentschap 

van de dub. Naast negen landstrteis leverde iijn ambts- 
termijn kfeiier Rvssixhe b e k e ~  en halve finaleplaatsen op I 
in de: Europa Cup I, Europa Cup 2 en UEFA Cup. En 1 
dat allem&l met zet fgebkte en tot gemperteerde I 
internationals uitgqroeide spelen als ilya Ty-hbaIar, 
Andrey Tikhonov en Egor Trtov. De beslrssing )om ajn , 
dubbelrol in 200B op te geven, leidde het Rinde m h& 
succesfijdprk in. Romantsev w~lde zkh c h o ~ c ~  l 

op het technische gedeeke van SpaCkk en niet ranger x 
. I  

Aiden McGeady, hier in actl]en Spartaken Chelsea op 19 olttobr 2010 @kt), 
kwam dit seizoen na zeven jw &BIc nnarI%QsRou. Hoewel geboren in Schotland, is McGeady Iers international. FOTO: PRO 
SflOTS /ACTION IMAGES 

1 
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clube~~~~lclar raakte zo onder de rndruk van de ideeen 
van de ex-international, oud-speler van Spartak en voor- 
malig Russ~sch Voetballervan het jaar (1 999) dat hij hem 
in april2009 ookhet trainerschap toevertrouwde. S~nds 
het Spartak-hart van Karpin spreekt in Moskou, is de club 
teruggekeerd naar zijn oude waarden. Tot grote mugde 
van Romantsev (53, die in 2009 onm~ddellijk 'ja' zei op 
Karpins vraag om als diens Wankbord te fungeren. 

)BRAIvTOmEAY 
Met de twee clubiconen aan het roer heeft het aantal 
Russische spelers eindelijk weer de overhand in de se- 
lectie van Spartak Langzaamaan wordt er gebouwd aan 
een nreuw topteam, dat brj elkaar te houden IS met het 
oliegeld van Fedun. De eerste landstitel sinds 2001 en 
nieuw Europees succes liggen binnen handbereik Als 
dat maar niet opnieuw ten koste gaat van Ajax, zoals 
bij de vorige en tot nu toe enige Europese ontmoeting I tussen beide teams in 1998 (1 -3- en I -0-verlies), in de 
kwartfinale v j l ~  de.UEFA Cup. Daar weet Frank de Boer 

pwident zijk Hij ve&xht gjn club aan oliemagnaat 
Andrei Chervichenko, met wie hij zich binnen &ele ' 

maanden brouilleede. Gkvolg: Romantsevwerd zonder 
mededogen buiten de d&r gezet ~en'jaar na de koop 

1 wade Chervichenko alweer af b zijn speekje. LUKoil- 
1 het bedtif van oiiebaron Leonid Mun - werd voor 50 ! 

miljoen euk graotaandeelhouder. 1 
[WREAA##QPEII 
Met de komst van het grote oliegejd verfoochende Spar 
takal snel de calhrurvan de club..E'lgen jong talent kree 
geen tijd meer om te rijpen en dure aankopen moe 
ten voor me1 succes zorgen. Z& dat uitbleef, *o 
weer een trainer de laan uit Nevio Seala, Aleksand 
SWws,  Vladimir Fedotov, Stanislav Cherchesov en 
Michael Laudrup kumen erover meepraten. Tussen 
2003 en 2009 werden zij allemaal even snel Fngenomen 
als ondagen. 
.Na hoodlopend een pw jaar pad aa&odderen bewanddde. zag Daamm Fedun bedanbe in dat hij een hij L.--/ 

M n  @a&& b ~ i )  is een vaa ~ & ' ~ ~ & m l e  

sportier directeur Sergey Shavto in 2007 k r  b e w e n  ~ ~ ~ M o s k o u .  De middenvelderkwam.de P10eginZ009 
diensten en verving hem door Valery Karpin (42). De FOTO. PRO SH& / ACTYON IMAGES 
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