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Sinds november vorig jaar is Daphne Koster manager 
vrouwenvoetbal bij Ajax. De ex-sterspeler van Ajax 
Vrouwen gaat zich onder andere bezighouden met 
talentontwikkeling. Daphne Koster: ‘Dat was tot nu toe 
niet nodig, de talenten kwamen toch wel naar Ajax. 
Maar als je aansluiting bij de internationale top wilt 
houden, dan roept dat om verdere professionalisering.’

Ajax talententeam 
voor meiden

AJAX VROUWENVOETBAL WIL MEEGROEIEN MET ENORME 
INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN

DE TOEKOMST

Het wordt het zevende seizoen dat Ajax met een 
vrouwenteam meedoet op het allerhoogste niveau in 
Nederland. De afgelopen twee seizoenen waren de 
succesvolste in de nog relatief jonge geschiedenis binnen 
de club. Twee keer werd zowel de titel alsook de beker 
gewonnen. Dat het vrouwenvoetbal zich razendsnel 
ontwikkelt, is goed zichtbaar. Niet alleen binnen Ajax. 
‘Vooral internationaal gaat het snel’, weet Daphne Koster. 
De voormalige libero speelde de laatste vijf jaar van haar 
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gewild. Bij de wedstrijden van het vrouwenvoetbal zie 
je meer gezinnen met kinderen. Het is belangrijk dat 
wij daar bewust mee omgaan en onze fans er bij blijven 
betrekken.’ 

TALENTENTEAM
Tot dit seizoen had Ajax alleen een vrouwenteam. ‘Er 
werd buiten dit team nog weinig aan talentontwikkeling 
gedaan’, zegt Daphne Koster. ‘Die talenten kwamen 
toch wel van andere clubs, het was niet nodig ze 
zelf op te leiden’. Dat verandert met de komst van 
een talententeam voor meiden. ‘Dat is ook nodig 
om aansluiting bij de internationale top te houden, 
want daar gaan de ontwikkelingen in sneltreinvaart. 
Talentvolle meiden vanaf 15 jaar komen voor het 
team in aanmerking. Uiteraard is het doel om door te 
stromen naar de Ajax Vrouwen. De talenten krijgen de 
kans om mee te trainen en zitten dicht tegen het eerste 
aan. Dat is een goede ontwikkeling, die goed past in 
de filosofie van Ajax om talenten tot bloei te brengen. 
Daar heb ik me tijdens mijn actieve carrière al hard 
voor gemaakt. We kunnen nu onze jeugdige speelsters 
zelf gaan opleiden op een manier die aansluit bij het 
spel van het eerste. Wij spelen op onze manier, altijd 
gericht op de aanval. Benno Nihom is als hoofdcoach 
verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte 
bij Ajax Vrouwen. We ‘battelen’ veel, we kennen elkaar 
natuurlijk goed vanuit voorgaande seizoenen, toen wij 
beiden in een andere rol bij Ajax Vrouwen betrokken 
waren.’

TUSSEN DE JONGENS
Daphne Koster begon op zesjarige leeftijd in 
Assendelft met voetballen bij de plaatselijke club 

actieve carrière bij Ajax en sloot in Amsterdam, na het 
seizoen 2016-2017, haar imposante voetballoopbaan af 
met de dubbel. Na het vertrek van Marleen Molenaar bij 
de club werd Koster vorig seizoen aangesteld als manager 
vrouwenvoetbal. De bedoeling van Daphne haar nieuwe 
rol is duidelijk. Marc Overmars, directeur voetbalzaken, 
daarover: ‘Vrouwenvoetbal is zich enorm aan het 
ontwikkelen en wij willen met Ajax natuurlijk meegroeien. 
Daphne gaat bij ons een belangrijke rol spelen om de Ajax 
Vrouwen naar een nog hoger niveau te krijgen’.

AANRAAKBAAR
Daphne Koster: ‘Het vrouwenvoetbal is binnen Ajax van 
meet af aan serieus genomen. Dat merk je aan alles. Ik 
kwam als speelster in het seizoen 2012-2013, het eerste jaar 
dat Ajax met een vrouwenteam uitkwam in de Eredivisie, 
naar Amsterdam. Alles is hier top geregeld en daar plukten 
wij als kersvers vrouwenteam de vruchten van. Wel vraagt 
het vrouwenvoetbal, niet alleen bij Ajax, een andere 
manier van ‘vermarkten’. We zitten in een andere fase van 
ontwikkeling dan de mannenteams, maar we hoeven niet 
alles te kopiëren zoals het daar gaat. Het verhaal van het 
vrouwenvoetbal is uniek en dus ook de contacten met de 
fans. Vrouwenvoetbal is meer aanraakbaar. Na de wedstrijd 
nemen Ajax Vrouwen uitgebreid de tijd om handtekeningen 
uit te delen en met fans op de foto te gaan. Dat is zeer 

‘Talentontwikkeling is nodig om 
aansluiting bij de internationale top 

te houden’
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SVA. ‘Tussen de jongens. Dat heb ik lang volgehouden. 
Dat vind ik ook een goede ontwikkeling. Meiden 
leren op jongere leeftijd beter voetballen in gemengde 
teams. Ik maakte op mijn negentiende de overstap 
naar hoofdklasser Ter Leede in Sassenheim. Met dat 
team werd ik onder andere vier keer landskampioen, 
voordat ik in 2007 de stap zette naar de op dat moment 
nieuw opgerichte Eredivisie. Ik ging spelen bij AZ. Daar 
heb ik tweeëneenhalf jaar met veel plezier gespeeld, 
voordat ik de overstap naar Amerika maakte. Daar heb 
ik een seizoen bij Sky Blue uit New Jersey gespeeld. Dat 
was een fantastische tijd. Vooral van de Amerikaanse 
sportmentaliteit heb ik wel het een en ander opgestoken. 
Terug in Nederland ben ik via AZ bij SC Telstar VVNH 
terechtgekomen. In 2012 koos ik voor de overstap naar 
Ajax, toen het in het seizoen 2012-2013 voor het eerst 
met een vrouwenteam aan de competitie deel ging 
nemen.’

‘Meiden leren op jongere leeftijd 
in gemengde teams beter 

voetballen’

MEISJESDROOM
Daphne Koster komt uit een gezin waar op zondag bij 
opa en oma om zeven uur met het bord op schoot naar 
Studio Sport werd gekeken. Zij werd gegrepen door de 
gouden lichting onder leiding van Louis van Gaal begin 
jaren negentig. Ajax werd haar club, toen niet wetende 
dat zij daar later ook voor zou spelen en werken. Daphne 
Koster: ‘Fantastisch, toch? Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. 
Dat ik daar een rol in mag spelen is, in dit geval, een 
meisjesdroom die uitkomt.’

Loungebar & Restaurant Vanzz 

De Corridor 2 •  1101 BD Amsterdam ZO 

T 020 – 567 24 44 • F 020 – 567 24 51 

info@vanzz.nl •  www.vanzz.nl

W e l k o m  b i j  V a n z z !

Vanzz
Sinds april 2012 vindt u Loungebar & Restaurant Vanzz direct achter de Afas 
Live bij de ingang P6.

Vanzz is de bijzondere en eigentijdse mengeling van restaurant, lounge en bar 
verpakt in een stijlvolle ambiance. Overdag de plek voor een lunch, of relaxen 
in de zon op het terras aan het water en ’s avonds trendy tafelen. 

Vanzz telt 250 zitplaatsen verspreid over twee etages. Op de eerste etage 
bevindt zich onze prachtige vide. Ideaal geschikt voor besloten feesten, private 
dining en zakelijke bijeenkomsten. 

Vanzz restaurant
Een stijlvol restaurant, waar kwaliteit en gastvrijheid het motto is. Van 
pastagerechten tot vlees- en visgerechten. Onze keuken werkt zoveel mogelijk 
op duurzame basis, met seizoensgebonden en dagverse producten. Goed 
bereid met kwalitatief hoogwaardige producten. Het bewijs ligt bij Vanzz op uw 
bord!

Vanzz loungebar
Gezellig een drankje en hapje doen na een dagje winkelen, een concert, 
voetbalwedstrijd of gewoon met je collega’s. 

Heerlijk na het werken borrelen bij Vanzz. Iedere donderdag zorgt onze live 
DJ voor een gezellig, maar bovenal prettig ritme. Genieten aan de bar of in de 
verwarmde serre met de Vanzz loungehoek, waar roken is toegestaan. Of bij 
mooi weer op het terras aan het water. 

Vanzz zakelijk
De eerste etage beschikt over een afsluitbare ruimte tot maximaal 50 
personen. Uitermate geschikt voor zakelijke bijeenkomsten, waar beslotenheid 
is gegarandeerd. Alle zakelijke faciliteiten zijn (gratis) aanwezig. Voor 
bijeenkomsten van 50 tot 150 personen kunt u gebruik maken van de gehele 
eerste etage. 

Heeft u voor uw bijeenkomst speciale culinaire wensen? Onze keuken laat zich 
graag inspireren. 

Parkeren is bij Vanzz geen enkel probleem. Direct tegenover Vanzz bevindt zich 
de parkeergarage P6.

Vanzz wensen
Zin om met z’n tweetjes te genieten of iets te vieren met een groep? Bij Vanzz 
kunt u al vanaf twee personen terecht voor High Tea of High Wine, maar ook voor 
al uw andere wensen. 

Vanzz is van maandag t/m vrijdag geopend vanaf 10.00 uur en in de weekenden 
vanaf 17.00 uur (tijdens evenementen verruimde openingstijden).

0218991.pdf   1 26-9-2018   10:27:48




