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Hoeveel tijd krijgt avonturier Bosz nog?
VOORRONDE�CHAMPIONS�LEAGUE

Een fantasieloos Ajax heeft
in Rostov een harde
afstraffing gekregen.
Reputatieverlies en tien
miljoen minder op de bank.

Door�onze�redacteur
Bart�Hinke

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Het is een blamage die
voor altijd aan Peter Bosz’ Ajax-c ar-
rière zal blijven kleven, ongeacht hoe-
lang die nog moge duren. Fantasie-
loos ten onder in het Olimp-2-stadion
in Rostov, met een afstraffing die in-
ternationaal maar toch vooral in voet-
balland Nederland tot beroering leidt.
Ajax verloor met 4-1 in de return van
de laatste voorronde van de Champi-
ons League.

De geschiedenis die Ajax met zich
meedraagt, verdraagt zich moeizaam
met de vernedering aan de Don
woensdagavond. Sinds 1980 verloor
Ajax alleen maar met vier doelpunten
van Bayern München en Real Madrid,
tegen Rostov bleef de marge maar net
aan drie in een duel dat niet slechts
een voortzetting was van de afkalving
van de schillenploeg van Peter Bosz,
maar een nieuw dieptepunt in het Ne-
derlands voetbal markeert.

Het is pijnlijk dat het de avonturier
Bosz overkomt, maar het zij zo. Ajax
doet niet meer mee in de Champions
League, maar de ontrafeling van het
elftal strekt veel verder dan slechts
die uitschakeling. Dit was een implo-
sie. Afgestraft in de één-tegen-één-
duels, geen enkel idee in de combina-
tie naar voren. Geen beweging. Geen
diepgang. En vooral zo troosteloos
traag allemaal. Rostov, wonderlijke
nummer twee in Rusland vorig sei-
zoen, was beter in alles.

Voor Ajax rest de groepsfase Eu-
ropa League, een slordige 10 miljoen
minder op de bankrekening, al is de
pijn van de afgang amper in geld uit te
drukken. Bosz trad tegen Rostov in de
return aan in een opstelling die er een
van vorig seizoen onder Frank de
Boer geweest had kunnen zijn – met
alleen Bertrand Traoré als nieuweling
in de spits op de plek van de voor goed
geld aan Napoli versleten Arek Milik.
Dat moest houvast bieden, maar Bosz
heeft al te veel met de kwetsbare pop-
petjes in de defensie geschoven om
nog een beroep te kunnen doen op
patronen van weleer.

Terug bij af dus, of zeg maar bij min
tien. Bosz had gedacht, zei hij deze
week, dat Ajax verder was. Gedacht
dat de Ajacieden uit die schitterende
Ajax-opleiding zijn tempovoetbal,

Kenny�Tete,�Joël�Veltman,�keeper�Jasper�Cillessen�en�Nemanja�Gudelj�balen�na�de�1-0�van�Rostov.�Ajax�komt�nu�terecht�in�de�groepsfase�van�de�Europa�League.
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met meer druk en risico achterin, in
een paar weken tijd zouden verinner-
lijken. Maar ook Ajacieden hebben
dus maanden nodig. Tijd die er niet
was, hoorde je overal.

Wist hij dan niet dat Ajax dit decen-
nium eigenlijk nooit echt veel verder
is gekomen? Hoogstens in de loop van
een seizoen zit er stijgende lijn in, dat
heet dan houvast en herkenbaarheid.

Internationaal schiet het in handig-
heid, in snelheid, in gewicht zo vaak
al zo gauw tekort. De Boer wist dat als
geen ander, maar hij hoopte altijd dat
het één seizoen goed zou vallen. Na
vijf jaar was hij het wel eens een keer
z at .

Zijn opvolger Bosz vertrouwde dus
woensdagavond, in de wetenschap
dat uitschakeling acute crisis zou be-
tekenen, alleen de jongens die al een
tijdje Ajacied zijn. Geconcludeerd
kan worden dat Bosz de zomerse in-
spanningen van directeur spelersza-

ken Marc Overmars misschien wel
waardeert, maar dat de trainer het
met bijvoorbeeld diens Colombi-
aanse aankopen niet aandurft als zijn
eigen hachje op het spel staat.

En zo is er al na zeven weken Bosz
genoeg te gal te spuwen. Aankoopbe-
leid gefaald. Weer. Niet op tijd ade-
quaat versterkt, prima verkocht! En
Bosz zelf: verdwaald geraakt in zijn
eigen ambitie om het voor het oog van
de voetballiefhebber, dat ook wat wil,
beter te doen dan zijn voorganger.
Een heilloze missie, nu al. Zo makke-
lijk was het allemaal niet om uit deze
voetballers resultaat te persen.

Vijf punten achterstand liep Ajax al
op in de competitie, na drie rondes.
Dankzij de uitschakeling voor de
Champions League is nog meer verlo-
ren – vooral aanzien. Na de unieke ne-
derlaag thuis tegen Willem II zaterdag
giste het al, na Rostov uit is Bosz een
man zonder krediet met spelers die
een wanvertoning leverden.

Bosz koos tegen Rostov twee bui-
tenspelers die het veld breed en hoog
houden, maar Amin Younes en Anwar
El Ghazi deden amper mee. Door de
rangen gesloten te houden, zoals dat
daar aan de Don gaat, had Rostov er al
met al geen enkel moment moeite
mee. Rostov, en dus niet Ajax dat een
doelpunt moest maken na de 1-1 in

Amsterdam vorige week, drong aan.
De Russen, comfortabel voetballend,
met groeiend besef dat dit niet het
grote Ajax is, maar een heel klein Ajax
met niet zo hele goede voetballers.

Rostov speelde het gewoon goed
uit. De pass vanuit het centrum naar
de opkomende back. De voorzet, de
kopbal, de 1-0. Met het voorwaarts
momentum van een spits die goed ti-
men kan, torende Sardar Azmoun bo-
ven kansloze Kenny Tete uit. Na rust
kwam de 2-0, een vrije trap van
Rostov, ongehinderd ingekopt. En de
3-0, uit de kluts. En nog een 4-0, uit
een counter van Rostov, toen Ajax va
banque ging maar amper tot iets
kwam. Aanvoerder Davy Klaassen
maakte tien voor tijd uit een penalty
nog 4-1, maar de eer werd niet ge-
re d .

Nu de gloedvolle betogen over ho-
ger druk zetten en sneller vooruit spe-
len niet langer tot de verbeelding
spreken, is de vraag wat Bosz gaat
doen met de rest van dit seizoen. Bou-
wen? Bouwen dan in de eredivisie en
in de Europa League, het podium dat
meer past bij Ajax momenteel. De di-
rectie zal zijn gedroomde trainer Bosz
vast nog wel dekken, maar de gesel
van supporters zal knallen.

Zondag wacht Go Ahead Eagles uit,
dit Ajax lijkt reddeloos.

Debacle in Rusland is een
nieuw dieptepunt voor het
Nederlandse clubvoetbal
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Herenhorloge met lederen band
Voor iedere gelegenheid een stijlvol horloge 85% korting

335,-

49,95
Alleen vandaag
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Nu staat een lullig paaltje in de weg
Steven Kruijswijk is
opnieuw gevallen. Nadat hij
in mei de Ronde van Italië
verloor door een duikeling,
ligt hij er nu in de Vuelta uit.

Door�onze�redacteur
Dennis�Meinema

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Er stond een paaltje dat
er altijd staat, waarschijnlijk al vele ja-
ren. Het leidt op wielerloze dagen het
elkaar kruisend verkeer in de glooi-
ende straten van Lugo in de Spaanse
regio Galicië in goede banen, het mar-
keert parkeerplaatsen, hoe dan ook
voorkomt het ongelukken.

Maar een zowat tweehonderd kop-
pen tellend peloton dat zich in de
laatste twee kilometer van een etappe
met oplopende snelheid en schou-
derduwend en worstelend opmaakt
voor een massasprint ziet zo’n paaltje
gemakkelijk over het hoofd. Dan ko-
men er juist ongelukken van.

En dus markeert de organisatie van
een wielerwedstrijd zulk soort obsta-
kels vaak met een vlag, of met een op-
vallend lint en soms gaat er een man-
netje bij staan met een fluitje. Dan kan
er niemand met zestig kilometer per
uur tegenop fietsen. Maar dat was
woensdagmiddag niet gebeurd, in de
vijfde etappe van de Ronde van
Spanje.

Het paaltje stond een meter van de
stoep plompverloren op de rijbaan,
geschilderd in dezelfde zwarttint als
het asfalt. En Lotto-Jumbo-kopman
Steven Kruijswijk reed er vol tegen-
aan, smakte tegen de grond, en brak
daarbij zijn linkersleutelbeen – zijn
ribben deden ook zeer, zei hij. Lig-
gend op zijn rug kreeg hij een mitella
aangemeten, zijn grimas verried een
enorme pijn. Kruijswijk liet zich nog
nakijken in een Spaans ziekenhuis,
maar hij wist wel beter. Om half negen
werd het officieel: Steven Kruijswijk,
a b a n d o n o, nummer zes al in deze nog
jonge Ronde van Spanje. De Tour de
France had in deze fase van de strijd

nog geen slachtoffers gemaakt.
Het peloton reageerde razend na de

valpartij, want het was niet voor het
eerst dat slecht aangegeven obstakels
op de weg tot ongelukken hadden ge-
leid. Twitter bleek een welkome uit-
laatklep. ‘Wat deed die paal daar in
h e m e l s n a a m’, tikte Kruijswijks team-
genoot George Bennett. ‘Heeft de UCI
dan niets geleerd van het Baskenland
vorig jaar?’

In de eerste etappe van die koers re-
den vier wielrenners in het laatste
rechte stuk tegen twee ijzeren palen
die slechts waren gemarkeerd met
een oranje pilon. De Spanjaard Sergio
Pardilla liep daarbij hoofdletsel op en
andere renners moesten maanden
herstellen van b o t b re u ke n .

Dat lot lijkt Kruijswijk nu bespaard
gebleven, maar feit is dat opnieuw
een valpartij een einde maakt aan zijn
klassement, „door een obstakel dat
daar niet hoort te staan”, vond hij zelf
ook. In mei verloor hij de Ronde van
Italië door een duikeling in een ijs-
wand net over de grens in Frankrijk –
hij was verreweg de beste renner in
koers, maar had zich verkeken op een
bocht naar links in de afdaling van de
Col d’Ag n e l .

Niet dat hij er nu in Spanje net zo
goed voorstond, nee, mannen als
Nairo Quintana en Chris Froome had-
den de Brabander al op drie minuten
gereden. Kruijswijk was ziek gewor-
den in aanloop naar de Vuelta en dat
ontnam hem de macht om al in de eer-
ste week met de besten mee omhoog
te kunnen. Maar hij hoopte nog te
groeien. Maar een lullig paaltje stak
daar een stokje voor. Zo’n paaltje dat
er altijd staat, waarschijnlijk al jaren.

Het peloton reageerde
razend na de valpartij van
Steven Kruijswijk

Steven�Kruijswijk�na�zijn�val in�de�Ronde�van�Italië�in�mei.�Van�de�valpartij�van�woensdag�waren�geen�foto’s�beschikbaar.
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