
KOERS AJAX-AANDEEL GEDIEND BIJ VERLIES VAN AC MILAN (23-04-2004, FD). 
 
Tweede plaats competitie hoogste prioriteit  
Ajax is een gerenommeerde voetbalclub en is het aan zijn stand verplicht het ene na het andere sportieve succes te 
boeken. Zelfs meer dan dat, want Ajax kan worden beschouwd als de Harvard University van het mondiale voetbal 
en is in die hoedanigheid een van de belangrijkste leveranciers van topspelers aan buitenlandse clubs. 
 
Tegelijk is Ajax een beursgenoteerde onderneming en moet het proberen de aandeelhouders tevreden te stellen door 
jaarlijks een royaal dividend uit te keren en ervoor te zorgen dat de koers van het aandeel gestaag omhooggaat.  
 
Meestal gaat het commerciele en sportieve belang hand in hand. Immers, hoe meer sportieve successen er worden 
geboekt, liefst op het internationale podium van de Champions League, hoe harder de kassa rinkelt. 
 
Op het sportieve vlak is dit seizoen voor Ajax meer dan geslaagd. Nu Ajax echter op de drempel staat om de halve 
finale van de fortuinlijke Champions-competitie te halen (elk gelijkspel is al voldoende, alleen bij een 0-0 moet Ajax 
nog even de strafschoppen winnen...) is het de vraag of het vanuit commercieel oogpunt wel verstandig is of Ajax 
a.s. woensdag in de uitwedstrijd tegen AC Milan het beste team op de been brengt. 
 
Vanuit sportief oogpunt is het zonneklaar dat Ajax op volle sterkte en met maximale inzet de strijd moet aangaan. 
Een aandeelhouder kan er echter een heel andere redenering op na houden. Stel dat Ajax de halve finale haalt en dan 
wordt afgedroogd door de volgende tegenstander (uit met 3-0 verliezen en thuis met 0-2). Dan wordt ook pijnlijk 
duidelijk dat Ajax internationaal toch nog tekortschiet, ondanks de imponerende reeks gelijkspelen in de voorronden 
en de kwartfinale. 
 
Als bovendien door het overladen programma in de eindfase van de competitie de tweede plaats in de eredivisie aan 
Feyenoord wordt verspeeld, bijvoorbeeld omdat de spelers met hun hoofd meer bij de confrontatie met Real Madrid 
zijn dan bij de competitiewedstrijden tegen FC Zwolle en FC Groningen, dan mist Ajax ook de kans om in het 
volgend seizoen deel te nemen aan het lucratieve Champions League-toernooi. 
 
Het perspectief voor het volgend seizoen is dan niet zo aantrekkelijk, namelijk deelname aan het sterk 
gedevalueerde Uefa-cup-toernooi. Het is dan ook niet denkbeeldig dat Koeman het bij Ajax voor gezien houdt en 
trainer wordt van Barcelona. In zijn kielzog zullen ook enkele topspelers volgen, waardoor Ajax weer van voren af 
aan kan beginnen met de opbouw van een nieuw, veelbelovend team. 
 
Als Ajax daarentegen 'low profile' de strijd met AC Milan aangaat en met opgeheven hoofd het Champions League-
toernooi verlaat met een 1-0 nederlaag, maar vervolgens wel tweede wordt in de nationale competitie, dan opent 
zich een veel rooskleuriger perspectief. 
 
Ajax mag dan voor de volgende editie van de Champions League allereerst een spannend kwalificatieduel spelen 
(een uit- en een thuiswedstrijd) tegen een buitenlandse subtopper. Bij winst, en wie twijfelt daar aan, wordt Ajax 
vervolgens ingedeeld in een poule met vier teams, met in totaal zes wedstrijden. Dankzij de internationale ervaring 
die de jonge spelersgroep dit seizoen heeft opgedaan, kunnen we er gerust van uitgaan dat het gelouterde Ajax bij de 
bovenste twee van de poule zal eindigen, wat wederom recht geeft om ingedeeld te worden in een poule met zes 
wedstrijden. 
 
In totaal loopt Ajax dus het risico om veertien lucratieve wedstrijden op het hoogste internationale podium mis te 
lopen vanwege het overladen programma in de eindfase van dit seizoen. Alle reden dus (nogmaals, vanuit 
commercieel oogpunt) om op dit moment de vaderlandse competitie absolute prioriteit en het Europese avontuur een 
veel lagere prioriteit te geven. 
 
Dit zou er dan op neerkomen dat het Ajax' sportieve plicht is om te winnen, maar zijn commerciele plicht om te 
verliezen. Het is niet ondenkbaar dat als de commercieel directeur de opstelling van Ajax aanstaande woensdag 
tegen AC Milan zou mogen maken, hij een veredeld B-elftal in het veld zou brengen. 
 
Als beleggers op de beurs de hierboven beschreven redenering onderschrijven, dan zou de beurskoers na een 
uitschakeling van Ajax moeten stijgen, terwijl als Ajax AC Milan uitschakelt de koers op donderdag zal dalen! 
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