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SIGNEERSESS IE SJAAK SWART

IN DE RIJ VOOR BOEK 
OVER MISTER AJAX
Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Ajax 
tegen ADO Den Haag (5-1) was Sjaak Swart naar 
de ABA gekomen om zijn boek Sjaak Swart 80 
te signeren. Daar was veel belangstelling voor. 
Oud en zeker ook jong stonden in de rij voor de 
handtekening van Mister Ajax in dat prachtige boek, 
dat ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag is 
uitgegeven. Sjaak nam alle tijd voor het signeren, 
een praatje, een anekdote en een plaatje. Want 
iedereen wilde graag met deze grote Ajacied op de 
foto. Het boek telt 264 pagina’s over de glansrijke 
carrière van de legendarische rechtsbuiten, die 603 
officiële wedstrijden in het eerste van Ajax speelde. 

Wij zijn onafhankelijke, strategische IT-adviseurs. We worden ingeschakeld als complexe 

digitaliseringsprojecten in een impasse dreigen te raken, innovatie stagneert en de continuïteit van 

uw core business wordt bedreigd. Wij focussen ons op strategisch en technologisch maatwerkadvies 

voor de hoogste bestuursniveaus. Snel en kernachtig geven we u volledig inzicht in vastgelopen of 

complexe IT dossiers. Daarmee krijgt u de controle terug over de digitale koers van uw organisatie.

De reputatie van uw 

onderneming staat 

op het spel. Urgente 

technologische ingrepen 

zijn nodig om zaken te 

herstellen. Wij zorgen 

ervoor dat u weer overzicht 

en controle heeft.

Een digitaliseringstraject 

is complex en 

onoverzichtelijk geworden. 

Doelen dreigen niet 

gehaald te worden. Wij 

brengen snel en helder 

in kaart waar de beste 

oplossingen liggen.

Een veelomvattend IT

project staat voor de deur. 

Er zijn meerdere scenario’s 

mogelijk, maar wat is het 

beste? We geven u het 

heldere inzicht, waardoor 

u de juiste koers kunt 

bepalen.
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