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Simon Tahamata is zijn carrière als profvoetballer bij 
Ajax gestart. In 1971 mocht hij op proef bij Ajax spelen 
en werd aangenomen voor de jeugdopleiding. Zijn 
toenmalige teamleider van Theole uit Tiel had daarvoor 
het lijntje met Ajax gelegd. Dat was een hele stap voor 
de toen 15-jarige LTS leerling uit de Betuwe. Het was 

Terug in de tijd 
met Simon Tahamata 
ABA Today gaat terug in de tijd. In dit nummer met 
Simon Tahamata, die met Ajax in vier seizoenen drie-
maal kampioen werd. Het was het begin van een in-
drukwekkende voetbalcarrière, die maar liefst twintig 
seizoenen duurde. De voormalige publiekslieveling 
keerde na zijn profloopbaan terug als jeugdtrainer in 
Amsterdam. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied.
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ook een droom voor Simon om bij zijn favoriete club 
te gaan voetballen. Hij doorliep probleemloos de 
jeugdopleiding en kreeg zijn eerste profcontract voor 
het seizoen 1976-1977. Op 24 oktober 1976 debuteerde 
hij tegen FC Utrecht. Ajax stond ruim voor, toen Simon 
inviel. Daar waar de meeste spelers al met hun hoofd 
bij de volgende wedstrijden waren, greep de kleine 
linksbuiten de kans om z’n visitekaartje af te geven. 
Hij strooide met fraaie acties en passeerbewegingen 
en kreeg het publiek, in deze wedstrijd die eigenlijk 
‘op slot zat, op de banken. Vanaf dat moment was hij 
publiekslieveling en dat is hij altijd gebleven. Ook na 
vier seizoenen Ajax, waarin hij driemaal kampioen 
werd en eenmaal met de beker uit de Kuip terugkwam, 
is de populariteit van de Ajacied in hart en ziel nog 
altijd groot.

TWINTIG SE IZOENEN
Na Ajax verhuisde Simon Tahamata naar België en 
ging spelen voor Standard Luik. Ook met die club 
werd hij tweemaal kampioen van België en eenmaal 
bekerwinnaar. Het avontuur in Luik eindigde ook 
na vier seizoenen, maar anders dan in Amsterdam. 
Veel wil Simon er niet over kwijt, maar Standard Luik 
werd veroordeeld voor omkoopschandalen en dat 
betekende dat de spelers in seizoen 1984 – 1985 voor 
een half jaar werden geschorst. Ook Simon mocht een 
half jaar niet spelen en ging op zoek naar een andere 
club. Dat werd uiteindelijk Feyenoord, waar hij tot 
en met de winterstop niet voor het eerste uit mocht 
komen. Simon was toentertijd in gesprek met Ajax 
om terug te keren, maar de concurrent uit Rotterdam 
handelde slagvaardiger. Hij heeft er geen spijt van. 
Drie seizoenen, of eigenlijk tweeënhalf, speelde hij in 
de Kuip. Daar zat iedere thuiswedstrijd 40 tot 50.000 
man publiek, weet Simon nog. ‘Dat was anders dan in 
De Meer, maar De Meer was knusser’, zegt hij. Na het 
seizoen 1987 – 1988 verkaste Simon Tahamata opnieuw 
naar België om vervolgens voor Beerschot en Germinal 
Ekeren uit te komen. In totaal heeft Simon twintig 
seizoenen op het allerhoogste niveau in Nederland 
en België gespeeld. Vrijwel altijd als linksbuiten. Hij 
maakte in 604 wedstrijden 114 doelpunten. ‘Een mooie 

‘Het Ajax shirt draag ik 
nog altijd met trots.’
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score, toch? En dan hebben we het niet over het aantal 
assists, want die waren ontelbaar’, grapt hij. Simon 
Tahamata: ‘Precies tien dagen voor m’n 40ste ben ik 
als profvoetballer gestopt. Ik heb alles uit m’n actieve 
carrière gehaald wat er in zat en heb nergens spijt van. 
Dat is mooi, toch?’

VOETBAL BELG
Simon Tahamata heeft ook in Oranje gespeeld, 21 
keer om precies te zijn. Hij scoorde twee keer. Ruime 
tijd nadat hij als international gestopt was, heeft hij 
de Belgische nationaliteit aangenomen. ‘Dat had een 
praktische reden’, verklaart hij. ‘Bij de club waar ik 
toen speelde stonden vier buitenlanders onder contract 

en er mochten er maar drie voor de wedstrijd worden 
opgesteld. De trainer vroeg mij om voetbal Belg te 
worden en dat heb ik gedaan. Nee, voor de Rode 
Duivels heb ik nooit gespeeld. In mijn paspoort ben ik 
Belg, maar ik voel mij gewoon Nederlander, hoor. In 
de Achterhoek rijdt zelfs een Arriva trein die naar mij 
genoemd is. Nederlandser kan het niet, toch?’

AJAX AMBASSADEUR
Na zijn actieve voetballoopbaan is Simon Tahamata 
aan de slag gegaan als jeugdtrainer. Eerst bij Standard 
Luik en later bij Germinal Beerschot, waar Ajax toen 
een samenwerking mee had. In 2004 kwam Simon 
Tahamata ‘terug’ in Amsterdam en in 2009 ging 
hij aan de slag als jeugd- en techniektrainer bij het 
Saoedi Arabische Al-Ahli. Na vijf jaren in de woestijn 
keerde hij als techniektrainer terug naar Nederland 
om weer bij zijn eerste voetballiefde Ajax aan de slag 
te gaan. Simon Tahamata is dagelijks op De Toekomst 
te vinden. Daar voelt hij zich thuis. Inmiddels is hij 
ook actief als Ajax Ambassadeur en betrokken bij de 
organisatie van talentendagen op locatie. ‘Voetbal is 
mijn leven’, zegt hij. ‘Laat mij maar lekker bezig zijn 
om spelers beter te maken. Dat is mijn passie. Ik sta het 
liefst op het veld, ik ben een echt voetbaldier. Ik ben in 
de jeugd bij Ajax begonnen en ben nu met de talenten 
bij Ajax bezig. Dat is geweldig om te doen. Daarnaast 
speel ik mee met Lucky Ajax. Ook dat is leuk en het 
blijft bijzonder om in het Ajax shirt te spelen. Dat draag 
ik nog altijd met trots’.
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‘Precies tien dagen voor 
m’n 40ste, ben ik als 

profvoetballer gestopt.’

Simon Tahamata op de hoofdtribune 
op Sportpark De Toekomst die is 
vernoemd naar clubicoon en zijn 
‘tweede vader’ Bobby Haarms Fotograaf: Guiseppe Toppers 
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