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Amin Younes is naar Ajax gekomen om zich 
als voetballer verder te ontwikkelen. Daar is 
hij iedere dag mee bezig. Hij voelt zich thuis 
en gewaardeerd in Amsterdam. In het veld 
krijgt de nummer elf op de linkerflank alle 

ruimte om zijn onnavolgbare dribbelkunsten 
te etaleren. Tot vermaak van het publiek, dat 

weet dat zijn acties ook vaak doeltreffend zijn.
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Amin Younes is geboren in Düsseldorf. Zijn vader 
komt uit Libanon en kwam als gastarbeider naar 
Duitsland. Daar leerde hij zijn vrouw kennen. Samen 
kregen zij drie zonen, waarvan Amin de middelste is. 
Amin groeide liefdevol op in een hecht gezin. Door 
de broederstrijd heeft hij wel leren ‘kampfen’, zoals hij 
dat zo mooi benoemt. Het interview vond plaats in het 
Duits, omdat hij het Nederlands nog niet voldoende 
spreekt. De Nederlandse voetbaltaal spreekt en begrijpt 
hij overigens wel, heel goed zelfs. Hij praat vol respect 
over zijn ouders en broers en vertelt ook dat hij nog 
graag in Libanon komt. ‘Het leven daar is heel anders’, 
verzekert hij. Daar waar het kan, helpt hij zijn Libanese 
familie en vrienden. Hij voelt zich in zijn tweede 
vaderland zeer welkom en wil zich na zijn carrière, 
zeker voor de mensen die het daar moeilijk hebben, 
blijven inzetten. Maar eerst is zijn focus Ajax, waar hij 
tot en met het seizoen 2017-2018 onder contract staat. 
Nu al hoopt hij op een langer verblijf in Amsterdam, 
want hij heeft het bij Ajax uitstekend naar zijn zin. Zijn 
ouders komen bijna iedere wedstrijd kijken. Zeker in 
de ArenA, maar ook bij uitwedstrijden zijn zij er vaak 
bij. Voor de wedstrijden in het oosten van ons land is 
de reistijd vanuit Düsseldorf, waar de familie Younes 
woont, zelfs bijna een thuiswedstrijd.

STRAATVOETBAL
Amin is een voetballer van de straat. Daar maakte hij 
kennis met de harde wetten die in het straatvoetbal 
gelden. Zeker toen hij, als klein mannetje, tegen 
ouderen speelde, leerde hij om slagvaardiger te 
worden. Toen hij vijf jaar was ging hij spelen bij SC 
Unterrath. Hij werd al snel ontdekt door Borussia 
Mönchengladbach. Op zijn zevende maakte hij de 
overstap. Zijn vader bracht hem drie keer in de week 
naar de training. Een afstand van 40 kilometer door 
het, rond die tijd altijd drukke, Ruhrgebied. Er zijn 
maar heel weinig wedstrijden, die zijn ouders gemist 
hebben. Amin zegt dat hij de voetbaltalenten van zijn 
vader heeft, maar het karakter van zijn moeder. Hij 
noemt het een goede mix en dat heeft hem ver gebracht. 
Amin heeft de hele jeugdopleiding bij Borussia 
Mönchengladbach doorlopen en kreeg als beloning een 
profcontract bij het tweede team van die club, maar 
stroomde na een jaar door naar het eerste. Hij heeft van 
2011 tot en met 2015 bij Borussia Mönchengladbach 
onder contract gestaan, al werd hij het laatste seizoen 
uitgeleend aan FC Kaiserslautern. In 2015 kocht Ajax de 
kleine dribbelaar voor anderhalf miljoen euro. 

VERTROUWEN
Voor Amin kwam de belangstelling vanuit Amsterdam 
als een aangename verrassing. Zijn carrière dreigde op 
een dood spoor te raken, maar Frank de Boer en Dennis 
Bergkamp, die getipt waren, zagen het wel zitten in 
de voormalige straatvoetballer. Amin voelde zich niet 

alleen vereerd met de belangstelling van een grote club, 
maar hij voelde zich bij Ajax ook direct thuis. Frank 
de Boer gaf hem veel vertrouwen en Dennis Bergkamp 
nam hem na de training apart om tweebenig te worden. 
Naar binnendraaiend was de linksbuiten al sterk, maar 
hij moest ook leren buitenom te gaan. Amin: ‘Daar heb 
ik samen met Dennis veel tijd ingestoken, ik heb veel 
van hem geleerd en nog steeds. Hij is zeer intelligent en 
brengt zijn kennis en kunde zeer goed op ons over’. 

VIJVERBERG
De vraag of hij, als hij zijn ouders bezoekt, over de 
Vijverberg rijdt, begrijpt Amin direct. Er verschijnt 
een glimlach van een boer met kiespijn op zijn gelaat. 
Amin: ‘Tja… dat was voor ons en onze fans een enorme 
teleurstelling, dat doet nog steeds pijn. Maar het meest 
pijnlijk vind ik het voor Frank de Boer, die had een 
mooier afscheid verdiend. We hebben er als 
groep heel veel van geleerd, dit gebeurt 
ons niet meer. Wij zijn gegroeid en 
inmiddels al weer volop bezig met 
het nieuwe seizoen onder leiding 
van Peter Bosz. Die geeft ons veel 
vertrouwen en wil offensief en hoog 
verdedigend spelen. Dat ligt mij wel, 
dan kom ik optimaal tot m’n recht.’

DIE MANNSCHAFT
Over zijn toekomst is Amin helder 
en bescheiden tegelijk. Hij blikt niet te 
ver vooruit. Amin: ‘Gezond blijven en 
me iedere dag verder ontwikkelen, dat zijn 
op korte termijn de belangrijkste dingen. 
Mijn focus ligt op Ajax, verder kijk ik niet. In 
de voetballerij weet je nooit wat er gebeurt. 
Ik heb vanaf onder 16 tot en met onder 
21 voor het Duitse nationale team 
gespeeld. Natuurlijk lijkt het 
me geweldig om opnieuw 
voor ‘Die Mannschaft’ 
uitgenodigd te 
worden, maar laten 
we eerlijk zijn, dat 
is nog ver weg. 
Bij de huidige 
wereldkampioen 
spelen op dit moment 
de beste spelers van 
de wereld, daar hoor 
ik nog niet bij. Het 
is wel m’n ambitie 
om zover te komen, 
maar eerst wil ik bij 
Ajax laten zien wat ik 
kan, prijzen pakken en 
de fans vermaken.’
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