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D
e inmiddels 81-jarige rechtsbuiten, die 
er (onder meer als spelersadviseur en 
Koning Toto) nog altijd de agenda van een 
veertigjarige op nahoudt, speelde van 1956 tot 

en met 1973 liefst 603 wedstrijden in Ajax 1 en scoorde 
228 doelpunten! 

Swart kreeg één restrictie mee. Hij mocht geen 
spelers uit het bijna onverslaanbare Ajax-elftal 
uit de periode 1970-1973 kiezen. Uiteraard liet hij, 
voor hij zijn ‘gala-team’ bekend maakte, nog wel 
even de verschillende spelers uit de jaren ‘70-ploeg 
de revue passeren. 

Het is de dag na de Champions League-wedstrijd 
Valencia-Ajax (0-3) dat we Sjaak Swart op ‘zijn’ 
sportcomplex De Toekomst treffen. Natuurlijk praten 
we nog even na over de ietwat geflatteerde, doch niet 
minder indrukwekkende zege, over het uitstekende 
spel van Donny van de Beek en uiteraard over die 
fenomenale kegel van Hakim Ziyech. Toch blijft Swart, 
zoals we van hem gewend zijn, kritisch:

‘Er wordt de laatste twee seizoenen bij vlagen goed 
gevoetbald, maar ondanks de prima prestaties zou ik van 
dit Ajax niet zo snel een speler kunnen noemen die er 
vroeger bij ons in had gestaan. 

Als die Ziyech bij ons mee had gedaan, dan had 
Johan hem helemaal verrot gescholden! Zodra de 
mogelijkheid er is, dan moet hij de bal veel sneller 
spelen. Er zijn nu nog wedstrijden dat Ziyech de eerste 
vijf ballen zomaar bij de tegenstander inlevert. Dat 
moesten wij dus niet bij elkaar flikken. 

Tegenwoordig zie je dat ze elkaar na een klote bal 
een duimpje geven. Als je Johan een slechte bal gaf, 
dan hoorde je: ‘Wat is dat godverdomme?’ Als ik een 
waardeloze bal kreeg, dan liep ik niet eens.’ 

Vorig seizoen werd er al links en rechts geopperd 
dat we op dat moment naar het beste Ajax ooit keken. 
Swart reageert daar als door een adder gebeten op: ‘Nee, 
joh! Wij waren technisch veel beter. Kijk alleen maar 
naar de meeste balaannames. Die bal zat bij ons gewoon 
vastgekleefd aan de voet. Nu springt ‘ie vaak vier, vijf 
meter weg.’

‘Als je toch bij zo’n Promes af en toe die bal ziet 
wegspringen... Bij ons zat ‘ie aan een touwtje. Ze hebben 
veel teveel handelingen nodig om het spel voort te 
zetten.’ 

Zodra Sjaak de namen van het sterkste Ajax-team 
waar hij zelf voor uitkwam opsomt, dan is hij af en 

toe even stil en prevelt zachtjes de namen van ‘Pietje’, 
‘Gerrie’, ‘Johan’ en al die andere oud-ploeggenoten 
die relatief jong zijn overleden. Swart heeft het daar 
zichtbaar moeilijk mee: ‘Op dit moment gaat het 
niet zo goed met PSV-legende Willy van der Kuijlen 
(dementie), maar ook met Henk Groot, de ijzersterke 
nummer 9 van Ajax van weleer, gaat het snel achteruit. ’

Swart: ‘Henk Groot is nu gelukkig in een 
verzorgingstehuis opgenomen. Dat is veel beter voor 
hem. Een poosje geleden hadden we een feestje voor 
oud-Ajacieden. Bennie Muller en ik vroegen bij die 
gelegenheid of Henk zich zijn geweldige kopgoal tegen 
Real Madrid-uit nog kon herinneren. Dat was lastig. 
Pas toen we de laptop met de betreffende beelden erbij 
pakten, herkende Henk weer het één en ander en zei: ‘Ja, 
ja, ja...’ 

Sjaak: ‘Keeper Heinz Stuy heeft drie Europa Cup 
1-finales gespeeld. Telkens als ik Heinz tegenkom, dan 
steekt hij veelzeggend zijn vingers op: ‘Drie keer de nul. 
Vijf voor en nul tegen in drie finales!’ 

Heinz was een geweldige keeper. Ik vond hem bij 
Telstar al erg goed. Hij kon van de doellijn bijna naar de 
penaltystip duiken en dan had ‘ie ‘m klemvast. Dat zie je 
de  keepers tegenwoordig niet meer doen. Die blijven 
heerlijk op het lijntje staan. Stuy ging echt naar die 
bal toe. 

Rechtsback Wim Suurbier kwam je simpelweg 
niet voorbij. En hij had een vlijmscherpe tackle! Als 
je daar toch tussen zat. Ik had het duel tussen Wimpie 
en Cristiano Ronaldo weleens willen zien. Ronaldo 
passeert je ook op snelheid, maar die Wimpie was zelf 
ook verschrikkelijk snel en als ‘ie er een beetje de pest in 
had, dan had ‘ie wel een tackletje geplaatst bij meneer 
Ronaldo.’

Velibor Vasović was een natuurlijke leider. Zo 
sterk! Ik heb dat zelden gezien. Hij kwam van Partizan 
Belgrado, waar hij ook al het nodige mee had gewonnen. 
Velibor wist als verdediger instinctief precies waar het 
gevaarlijk werd. Daar dook hij dan ook meteen op en 
één-tegen-één won je nooit van hem. 

Ik vergeet nooit meer zijn duels met Amancio, 
destijds een hele goede spits van Real Madrid. Trainer 
Michels zei voor de wedstrijd: ‘Vasco, ik wil Amancio 
vanavond niet zien.’ Nou, je gelooft het niet... Binnen 
vijf minuten stond de beroemde spits van Real Madrid 
met z’n schoen in zijn handen. Die lag in tweeën! 
Amancio keek verward in de lucht om uit te vinden waar 
de aanval vandaan was gekomen. Dat was de tackle van 
Vasović. Waar gebeurd!

Barry Hulshoff was een echte stopper. Ik heb 
hem persoonlijk naar Ajax gehaald! Hij was tien jaar 
jonger dan ik en woonde als jongetje tegenover mij. 

Sjaak Swart, 
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1_1972. Finale Europa Cup 1 in De Kuip: Ajax-Inter 2-0.

2_Sjaak Swart temidden van voetballen en zitkussens. (1961)

3_De inmiddels 81-jarige Sjaak Swart. (2019)
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De linksbuiten was natuurlijk Piet Keizer. Omdat 
ik eigenlijk altijd naar de Ajax-jeugd ben wezen kijken, 
heb ik ook Keizer vaak genoeg als jeugdspeler zien 
voetballen. Je zag onmiddellijk dat het een mooie speler 
was en dat hij ook zeker zou slagen. 

Pietje kon uit stilstand iemand alleen voor de keeper 
zetten. Hij had daar een speciaal oog voor. Maar hij had 
er ook weleens wedstrijden tussen zitten, dat hij even geen 
trek had. Dan nam hij zogezegd vrij en deed hij ook niets. 

Ondanks zijn onafhankelijke mentaliteit heeft Keizer 
zich later toch aangepast. Ik weet niet of ik het kan 
zeggen, maar hij moest zich op een dag (met Vasović 
en mijn persoon als oudere spelers erbij) bij Michels 
melden. Het was algemeen bekend dat die twee ruzie 
hadden. Tijdens dat gesprek zei Michels letterlijk tegen 
Pietje: ‘Luister! Je speelt zoals ik dat wil of je rot nu op!’ 

Toen heeft Keizer, die in plaats van een vaste stek als 
linksbuiten, veel liever een vrije rol had gehad, toch maar 
voor de eerste optie gekozen.

Sinds Rinus Michels is overleden wordt er via diverse 
media een karaktermoord op die man gepleegd. Ik vind 
dat het niet mag. Michels heeft ons gevormd. Hij heeft 
allemaal persoonlijkheden van ons gemaakt. Goedschiks 
of kwaadschiks. Iedereen, ook Johan, heeft de fijne 
kneepjes van hem geleerd. 

Met Michels begon het professionalisme. Ik vergeet 
nooit meer zijn eerste bespreking. Met die karakteristieke 
zware stem verkondigde hij: ‘Luister! We worden profs en 
daar gelden bepaalde regels voor. Zo gaan we zeven keer 
in de week trainen. Als er nu iemand is die denkt, dat hij 
dat niet redt, dan kan hij nu gelijk van tafel stappen.’ 

Op het einde van deze bespreking zei iedereen: ‘We 
gaan ervoor!’ Zo is het begonnen.’

De keuzeS van Sjaak Swart:
‘Edwin van der Sar was een geweldige keeper. Als jonge 
jongen was hij nog wat bleu, maar daarna is hij qua 
persoonlijkheid enorm gegroeid. Wat ik bij Van der 
Sar mooi vond was, dat hij net als Gordon Banks, die 
Engelse keeper van weleer, precies van tevoren wist in 
welke hoek de bal kwam. De meeste keepers duiken op 
iedere bal, maar Van der Sar pakte de bal gewoon voor 
je neus weg, omdat hij er simpelweg al stond. Daar had 
hij gevoel voor.

Van der Sar is voor mij als keeper de absolute 
nummer 1. Bij uittrappen of spelvoortzettingen legde 
hij de ballen ook precies waar hij ze hebben wilde. Voor 
een type als Piet Schrijvers was je bang. Dat was een 
moordenaar. Maar in vergelijking met Van der Sar toch 
voornamelijk een ‘ballenstopper’. ’

Sjaak kiest aanvankelijk voor een driemans-
achterhoede met John Heitinga, Frank Rijkaard en 
Frank de Boer. Maar plotseling beseft hij dat hij Cor van 
der Hart is vergeten. 

Swart: ‘Jezus! Van der Hart moet er echt in. Dat 
was een superspeler. Die Cor had me toch een pass in 
zijn poten... Zo’n strakke bal, over veertig, vijftig meter, 
kwam twintig centimeter boven de grond als een raket 
op je af. Daar hoefde je niets aan te doen. En zowel 
links als rechts, hè?!’ 

Van der Hart volgde later het verleidelijke spoor 
van het geld. Zo belandde hij bij het Franse Lille 
OSC en bij Fortuna’54, de eerste Nederlandse profclub. 

De meeste Ajax-spelers uit mijn periode dachten 
nooit aan geld. Wij wisten ook niet beter. Je was blij dat 
je erin stond. Bij mijn eerste contract ontving ik 1.500 
gulden vooraf. De premies waren 40 gulden voor een 
overwinning, 20 gulden voor een gelijkspel en niets bij een 
nederlaag. Voor een training kreeg je 7 gulden en 50 cent. 

Pas aan het eind van mijn carrière begon ik wat 
te verdienen. Toen we in 1972 liefst vijf titels/bekers 
pakten, verdiende ik een ton aan guldens. Ja, dat 
was bruto. Bij Ajax was Jan Timman namelijk de 
penningmeester en die werkte toevallig bij de belasting...’

Swart posteert nu Frank Rijkaard in zijn opstelling 
op het middenveld, maar laat John Heitinga gewoon 
rechts in de verdediging staan. Sjaak: ‘Johnny was 
als vijftienjarige voetballer een openbaring. Hij was 
een natuurlijke leider, gaf passes over vijftig meter en 
stoomde met de bal aan de voet zo twee, drie spelers 
voorbij. De eerste jaren in de hoofdmacht van Ajax was 
hij ook fantastisch. Jammer genoeg raakte hij, na een 
gemene charge van die teringlijer die altijd bij NEC 
achterin stond, zwaar geblesseerd aan zijn knie. Geloof 
mij, anders had hij nu nog op niveau gevoetbald. Als je 
ziet hoe abnormaal zijn knie er bij staat, dan schrik je. 

Ik wist daarom precies wat hij kon. Maar Ajax (onder 
meer Cruijff-ontdekker Jany van der Veen) bleef maar 
twijfelen. Pas nadat ik hem drie keer naar Ajax had 
meegenomen, hebben ze hem uiteindelijk aangenomen. 

Later werd Barry wel de beste stopper van Europa. 
Hij won alle kopduels, stak overal bovenuit, was één-
tegen-één sterk, pikte nog regelmatig een goaltje mee en 
was, eenmaal in balbezit, verstandig genoeg om de bal 
gelijk naar iemand te spelen die iets extra’s met die bal 
kon doen.

Ruud Krol had in de eerste jaren nog dat laconieke 
in zijn spel, maar later werd hij een speler van 
wereldklasse. Hij had die natuurlijke arrogantie. Zo 
van: ‘Wat moeten jullie nou?’ Als hij de bal had dan 
durfden ze hem niet eens aan te vallen. Dat dwong hij 
af. Zijn linkerbeen was eigenlijk niet eens goed genoeg 
voor de linksbackpositie waar hij aanvankelijk stond, 
maar dat werd geleidelijk aan steeds beter. In het 
begin liepen Johan en ik, nog voordat hij de bal had 
voorgegeven, al terug. Die belandde dan ook prompt 
achter het doel. 

Bij SSC Napoli was hij als laatste man grandioos 
en ook als trainer heeft hij het later erg goed gedaan. 

Ik spreek de voorzitter van de Egyptische club Al-
Zamalek nog weleens. Die vindt de trainer Ruud 
Krol nog altijd een geweldenaar. Ruud is nu alweer 
een poosje in Tunesië actief.

Johan Neeskens heeft toen hij 18 jaar was 
twee jaar lang ieder weekend bij mij thuis geslapen en 

telkens volgde daar hetzelfde ritueel. Als we op zater-
dagochtend hadden getraind, dan keken we ‘s middags 
nog naar een amateurwedstrijdje, daarna aten we thuis, 
belandden in onze ochtendjas op de bank voor de 
televisie of gingen een kaartje leggen en dan zei ik om 
kwart voor tien: ‘Nees, we gaan duiken!’ Johan wilde 
dan meestal nog even op de Duitse zender naar wat 
voetbalsamenvattingen kijken, maar dan zei ik: ‘Niets 
ervan! Kom op, slapen!’ En dan ging hij, hoor. 

Neeskens was zó sterk. Als wij druk gingen zetten, 
dan was hij de aanjager die voorop ging. Hij joeg van man 
naar man en dan kwam het hele zooitje achter hem aan. 

Centraal heb ik Arie Haan. Het klopt dat hij qua 
persoon niet de populairste voetballer was, maar het was 
een sterke gozer met een enorme trap in zijn benen. Hij 
voelde het spelletje aan en je kon hem op diverse posities 
neerzetten. Arie zette je niet zomaar opzij. Ik vond het 
een hele goede en, zeker met het oog op het evenwicht in 
het elftal, belangrijke speler. 

Gerrie Mühren was de technicus pur sang. Hij 
passeerde nooit een tegenstander, maar als hij de bal bij 
zich had, dan pakte niemand ‘m van zijn voet af. Hij had 
een fantastisch linkerbeen en beschikte ook nog over een 

fraaie schijntrap. Zijn jongere broertje Arnold was in die 
periode wisselspeler. Arnold was wel wat doeltreffender 
en heeft nadien als speler van Ipswich Town en 
Manchester United fantastische jaren gekend. Toen 
Johan Cruijff midden jaren ‘80 trainer bij Ajax werd, 
zei hij: ‘Ik moet verdomme nog een linkermiddenvelder 
hebben.’ Ik heb toen ter plekke geopperd: ‘Waarom 
halen we Arnold Mühren niet terug uit Engeland?’ 
Cruijff antwoordde: ‘Meteen bellen!’ Tien minuten later 
was het geregeld. 

Johan Cruijff was natuurlijk een fenomeen. Toen 
ik er bij Ajax als zeventienjarige net inkwam, werkte 
Manus, de vader van Johan, als terreinknecht bij Ajax. 
Als wij om vier uur trainden en een partijtje speelden, 
dan stond ‘die kleine’ na zijn schooltijd al van achter 
de goal de ballen terug te schieten. Hij was toen acht, 
negen jaar. 

Ik ging iedere zaterdag naar Johan kijken. Bij de 
welpen liep hij op zijn gemak vijf man voorbij. Hij kon 
alles met de bal. Ik had een goed contact met zijn vader. 
Het blijft jammer dat hij zo jong overleed en nooit iets 
van zijn zoon heeft gezien. 

Of Cruijff beter was dan Messi? Ik denk dat Messi 
nóg doeltreffender is. Als je toch al die goals en assists 
ziet... En dat al  jarenlang! Bennie Muller en ik bellen 
elkaar bijna tijdens iedere wedstrijd van Messi op. Dan 
zeggen we: ‘Heb je nou weer gezien wat die kleine 
gedaan heeft?’ Zelfs als hij middenin de nacht speelt, dan 
gaan we nog kijken. 

Ik hoor ook regelmatig dat Cristiano Ronaldo beter 
is. Natuurlijk is Ronaldo een uitmuntende sportman, 
maar in vergelijking met Messi is en blijft het een 
gemaakte voetballer.’

Sjaak Swart in zijn sigarenzaak in Amsterdam. (1968)Sjaak Swart in 1972.
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Hij kan ‘m ook niet meer normaal strekken.
Linksback Frank de Boer had een verschrikkelijk 

goed gevoel voor positie, een geweldig overzicht en een 
prachtig linkerbeen. De backposities zijn bij Ajax over 
het algemeen nooit de sterkst bezette plekken geweest, 
maar Frank vond ik een erg goede voetballer.

Dat Wesley Sneijder de meeste Oranje-wedstrijden 
heeft gespeeld, zegt natuurlijk alles. Hij was volledig 
tweebenig, zag het spel en kon de bal overal neerleggen. 
Een topspeler. 

Frank Rijkaard was zowel in de verdediging als op 
het middenveld een klasse apart. Naast zijn superieure 
techniek was die man fysiek zó enorm sterk. Ik heb hem 
toen hij in zijn eerste Ajax-periode op het middenveld 
kwam te spelen nog de tip meegegeven, dat hij zich bij 
corners rond de zestienmeter moest ophouden. Als hij 
dan vervolgens met zijn atletische lichaam richting de 
penaltystip zou in komen lopen, dan was daar niets of 
niemand tegen opgewassen. Rijkaard heeft daarna een 
keertje of vijftien op deze wijze gescoord en na iedere 
treffer ging zijn hand omhoog en zwaaide hij even mijn 
richting uit. Vraag het maar een keer aan hem.

Rijkaard is altijd een heerlijk, relaxed persoon 
geweest. Maar je moest ‘m niet chagrijnig maken. Ik 

heb hem een keer, ik meen in België, mee laten 
doen met een wedstrijdje van kledingsponsor 
O’Neill. We speelden daar tegen een politieteam. 
Maar toen één van die agenten de hele tijd bij 

Rijkaard in de mandekking ging staan, kreeg Frank er 
een beetje de kolere over in en gaf die felle mandekker 
toch een kegel... Dat agentje kon daarna niet meer 
verder spelen. 

De wijze waarop Rafael van der Vaart zich vaak tussen 
de linies bewoog vond ik meesterlijk. Ondanks dat hij 
gedekt werd, kon hij door heel slim te lopen net één of twee 
meter vrijkomen, waardoor ze hem toch weer aan konden 
spelen. Hij was dikwijls onbespeelbaar voor een directe 
tegenstander, omdat hij altijd controle over de bal had en 
vaak direct speelde. Rafael was een geweldenaar die met 
mijn mentaliteit nog veel verder was gekomen en ook zeker 
voor dat Oranje-record in aanmerking was gekomen.

Dennis Bergkamp zag ik in de Ajax-jeugd als 
voorstopper en rechtsback spelen. Hij was een speler 
waarvan je dacht: ‘Ok, een prima speler.’ Maar zo goed 
als hij later in Engeland en bij Oranje is geworden, dat 
had toen niemand kunnen bevroeden. 

Ik verkies Bergkamp net boven Litmanen. Zoals 
ik Wesley en Rafael ten koste van Clarence Seedorf en 
Edgar Davids heb opgesteld. Zij hadden net wat meer 
brille in hun spel. Seedorf en Davids moesten het in 
vergelijking met deze spelers toch ook vaak knokkend of 
met hun fysiek oplossen. 

De keuze voor Luis Suárez als rechtsbuiten lijkt mij 
logisch. Dat kunnen we iedere week op de televisie zien. 
Eigenlijk heb je in ieder elftal zo iemand nodig. Een 
speler die continu in de aanvalslinie sleurt. Hij is van 
de eerste tot de laatste minuut een lastlijer. Zo’n Messi 
vindt het fantastisch om hem erbij te hebben. Suárez 
maakt ruimte, knokt en je kunt altijd de bal bij ‘m kwijt. 
Het zijn trouwens ook nog eens gabbers. Die chemie had 
Messi dus niet met Ibrahimović. 

Marco van Basten was buitengewoon. Hij kon à la 
Messi een tegenstander in de kleine ruimte uitspelen. Ja, 
ik vond hem beter dan Zlatan Ibrahimović. Ibrahimović 
vermoordde je. Hij was sterk en een goalgetter. Toch 
prefereer ik de Van Basten-stijl. Marco was een pure 
liefhebber en ging iemand altijd op een schitterende 
manier voorbij, terwijl Zlatan een tegenspeler regelmatig 
met zijn lichaam opzij moest zetten. 

Jesper Olsen vond ik een fabelachtige linksbuiten. Na 
die onnavolgbare solo van hem in De Kuip liggen er bij 
Feyenoord nu nóg vier spelers op de grond. Herinner je het 
je nog? Wijnstekers probeerde hem nog met een ultieme 
doodschop te stoppen, maar ook hij kon ‘m niet meer 
raken. Na zijn transfer naar Manchester United raakte hij 
zwaar geblesseerd aan zijn enkel en is hij als dartele/rappe 
linksbuiten nooit meer helemaal de oude geworden. 

Als trainer kies ik voor Vic Buckingham. Een 
fantastische trainer die mij bij Ajax heeft laten 
debuteren. Hij noemde mij Stanley Matthews, naar 
de legendarische Engelse rechtsbuiten. Buckingham 
ging na de training altijd individueel met mij trainen. 
Dan moest ik hem opzoeken met de bal, buitenom 
passeren en voorzetten geven. Hij vond dat prachtig. 
Op het gebied van conditie, blessurepreventie en 
-behandeling was hij zijn tijd ver vooruit. Daar had 
hij echt sjoege van. Later is Buckingham nog een keer 
teruggekeerd als trainer van Ajax, maar toen ging hij iets 
teveel achter de vrouwen aan.’ ■
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Beste AjAx-teAm 1970-1973
Trainer: rinus Michels

Wisselspelers:

Stanley Menzo, Keje Molenaar (‘ik vond hem voor zijn blessures een type Manfred Kaltz’), 

Edgar Davids, Clarence Seedorf, Ronald de Boer, Jari Litmanen, Ronald Koeman, Danny Blind, Bennie Muller, Michael Reiziger, 

Patrick Kluivert (‘Ibrahimović werd in het buitenland pas echt een superster’) Søren Lerby en Frank Arnesen. 

Het Beste AjAx Aller tijden
Trainer: Vic BuckinghaM

Keeper: Heinz Stuy

Wim Suurbier

Velibor Vasović Barry Hulshoff 

Arie Haan
Johan Neeskens Gerrie Mühren 

Sjaak Swart

Johan Cruijff

 Piet Keizer

Edwin van der Sar

 Frank de Boer John Heitinga

Cor van der Hart 

 Jesper Olsen

  Marco van Basten

Luis Suárez 

Rafael van der Vaart Wesley Sneijder

Frank Rijkaard

Ruud Krol

Dennis Bergkamp
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