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Voor Louis van de Vuurst komt het einde van een 
imposante carrière in zicht. In november verschijnt er 
als ode aan de huisfotograaf een prachtig fotoboek over 
33 jaar clubfotografie. Daarin is een selectie van foto’s uit 
zijn omvangrijke levenswerk afgebeeld. Een belangrijk 
deel van de meer dan 2,5 miljoen foto’s die hij gemaakt 
heeft, zijn opgeslagen in de beeldbank van Ajax.

Louis van de Vuurst is een geboren en getogen 
Mokummer. Op 6 augustus 1953 kwam hij in het 
Wilhelmina Gasthuis ter wereld. De eerste jaren 
van zijn leven woonde hij met het gezin in De Pijp, 
in de Van Ostadestraat. Toen hij een jaar of zes was, 
verhuisde de familie naar de tuinsteden en betrok 
een woning in Slotermeer. Daar groeide Louis op en 
ging er naar de lagere school. Zijn vervolgopleiding 
op de banketbakkersschool werd geen succes. Louis 
ging al op jonge leeftijd aan het werk. Zijn vader 
helpen op de markt en later in kwekerijen net buiten 
de stad. Toen hij 18 jaar was, haalde hij zijn rijbewijs 
en niet veel later ook zijn groot rijbewijs. Eerst 
werkte hij als chauffeur op de ambulance en later als 
buschauffeur bij Maarse & Kroon, een particuliere 
autobusonderneming. ‘Wij reden toen ook voor Ajax 
en de koningin’ zegt Louis. ‘Maar die heb ik nooit in 
de bus gehad, hoor.’

VAST CONTRACT
De hobby van Louis was fotografie. ‘Daar ging steeds 
meer tijd inzitten en op het laatst werkte ik nog één 
dag in de week op de bus. Voor m’n ziekenfonds’, 
zegt hij. ‘Van achter het stuur ben ik gestart met mijn 
eigen eenmansbedrijf. Tegenwoordig heet dat zzp‘er. 
In 1984 zegde ik mijn baan als buschauffeur op en 
werd fulltime fotograaf. Eigenlijk persfotograaf, want 
ik werkte in opdracht van kranten en ook van Nieuwe 
Revu, Panorama en Vrij Nederland. Ik kwam bij het 
sportmarketingbureau Inter Football en zodoende 
bezocht ik Ajax en ook andere betaald voetbalclubs. 
Toen het bureau stopte, ben ik doorgegaan bij Ajax. 
Ik deed daar alles, de wedstrijden, trainingen, 
vriendschappelijke toernooien en niet alleen het 
eerste, maar ook de jeugdopleiding. Via Arie van 
Eijden ben ik aan die baan gekomen. Ik kreeg als 
freelancer een vast contract en werd de huisfotograaf 
van Ajax. Dat was nog in De Meer. Er was in het 
stadion zelf nauwelijks werkruimte. Dat gaf niet, 
want ik had mijn doka (donkere kamer) thuis en als 
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ik bij Ajax was, werkte ik in de perskamer. Er stonden 
toen 27 mensen op de loonlijst. Tegenwoordig zijn 
dat er zo’n 400. In 2000 ben ik bij Ajax in loondienst 
getreden. Ajax heeft toen mijn beeldarchieven en zeg 
maar het copyright overgenomen. De laatste jaren 
ben ik als huisfotograaf werkzaam geweest voor de 
afdeling Ajax Media. Ja, ik kan bijna zeggen ‘geweest’, 
want in november eindigt mijn dienstverband 
vanwege leeftijdspensioen.’

DIGITALE FOTOGRAFIE
Louis heeft de overgang van conventionele fotografie 
met filmrolletje naar digitale fotografie van dichtbij 
meegemaakt. ‘In 1998 kocht ik mijn eerste digitale 
camera’, weet hij nog. ‘De manier van fotograferen is 
niet veel anders, maar de verwerking van de beelden 
is wel totaal verschillend. De kwaliteit was in het 
begin niet al te best. Dat is heel snel verbeterd. Ik 
moest mijzelf het vak opnieuw aanleren. De overgang 
van film naar computer is een megastap. Maar ik had 
geen keuze. Het was óf je er in verdiepen, óf stoppen. 
Mijn eerste camera kostte in guldens bijna een ton 
en die was na een jaar nog maximaal de helft waard. 
In die periode heb ik de knoop doorgehakt en ben bij 
Ajax in loondienst gegaan. Achteraf een goede keuze, 
want met sportfotografie valt niet veel te verdienen.’

BUITENSPELERS
De fascinatie voor het vak is ontstaan in Louis’ kinder-
jaren. Vaak ging hij met zijn vader naar het Olympisch 
Stadion om sportwedstrijden te bekijken. Speedway en 
baanwielrennen waren toen populair. Hij zei toen tegen 
zijn vader dat hij wilde zitten, waar de fotografen zaten. 
Dat is uiteindelijk gelukt. Dat ging niet vanzelf. ‘Ik denk 
dat bijna alles kan, maar je moet wel dingen durven’, is één 
van Louis’ levenslessen. Met die instelling vervulde hij zijn 
wens om fotograaf te worden en van zijn hobby zijn werk 
te maken. Want Louis houdt van sport. ‘Vooral motoren, 
wielrennen en voetbal’, vind ik mooi en volg ik graag’, zegt 
hij. ‘Ik groeide op in een D.W.S. buurt en stond dagelijks 
op het trainingsveld langs de lijn. Thuis hadden we een 
zwart-wittelevisie en keken op zondagavond naar Sport in 
Beeld. Natuurlijk waren wij als Amsterdammers voor Ajax. 
ik zag mijn helden Sjaak Swart en Piet Keizer. Ik ben gek 
op buitenspelers. Toen ik zelf voetbalde, deed ik dat met 
rugnummer 8. Sport zit in m’n genen. Dat heeft mijn werk 
als sportfotograaf nog mooier gemaakt.’

NELSON MANDELA
Tijdens zijn carrière als sportfotograaf bij Ajax heeft Louis 
ongelooflijk veel meegemaakt. ‘Het aantal hoogtepunten is 
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‘Ik ben gek op 
buitenspelers’

RICHARD WITSCHGE 
AJAX – FEYENOORD 4-0

AMSTERDAM, 26 OKTOBER 1997

Ajax stond al met 4-0 voor, toen 
Witschge een opzienbarende 

actie uit de kast trok. Links aan de 
zijlijn hield de middenvelder de bal 
in volle loop negen maal hoog. De 

frivole en kalme hooghoudactie 
frustreerde de Feyenoorders. Een 

provocatie? Welnee. Witschge: ‘Ik 
dacht alleen maar: kom, ik doe 

eens iets aparts en loop door met 
die bal.’

FINIDI GEORGE
AJAX – BAYERN MÜNCHEN 5-2

AMSTERDAM, 19 APRIL 1995

Zijn belangrijkste en mooiste 
doelpunt maakte Finidi George 

in de halve finale van de 
Champions League tegen Bayern 

München. Van twintig meter 
afstand knalde hij de bal met 

een even onstuitbare elegante 
curve in de bovenhoek van het 
vijandelijke doel. Ajax versloeg 

Bayern met maar liefst 5-2 en 
plaatste zich voor de finale.

▶

▶
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heb hem 3 keer in Amsterdam en een maal in Zuid-Afrika 
getroffen en ik heb zelfs een spreuk van hem op mijn arm 
laten tatoeëren. En zo kan ik nog uren doorgaan met het 
noemen van bijzondere momenten.’

NOURI
Louis: ‘Helaas zijn er ook dieptepunten. Die snijden nog 
altijd diep in m’n ziel. Denk aan Abdelhak Nouri. Ik 
was er die bewuste zaterdagmiddag op 8 juli 2017 in het 
Oostenrijkse Zillertal bij en heb de laatste actiebeelden 
van hem geschoten. Hij stortte vlak voor m’n neus neer. 
Dat doet nog altijd pijn. Ook de ramp met het SLM toestel 
op 7 juni 1989 in Paramaribo was een drama. Wij verloren 
toen onze reservekeeper Lloyd Doesburg, verschrikkelijk. 
En het overlijden van clubicoon Bobby Haarms stemt 
me nog steeds verdrietig. Bobby en ik hebben zoveel 
meegemaakt. Door de keerzijde van de succesmedaille 
leer je wel de betrekkelijkheid van dingen inzien.’

LEVENSWERK
Aan het levenswerk van Louis van de Vuurst komt 
binnenkort een einde. Er verschijnt een schitterend boek, 
getiteld ‘33 jaar Ajax’. Voor echte Ajax-fans een ‘must have’. 
Het wordt voor Louis wel even wennen. ‘Onlangs tegen 
PAOK heb ik voor het eerst de wedstrijd vanaf de tribune 
gezien. Dat was van kinds af aan niet meer gebeurd’, zegt 
hij. ‘Ik ga me niet vervelen, hoor. Ik blijf nog wel een 
paar dagen in de week met fotograferen actief, maar ik 
heb eindelijk meer tijd voor dingen die er tijdens mijn 
werkzame leven niet van gekomen zijn. Tijd ook voor 
m’n grote passie, m’n Harley Davidson. En tijd voor m’n 
pasgeboren kleinzoon Eden. Ik hoop, zodra hij kan lopen, 
met hem naar Ajax te gaan. Wie weet wil Eden dan later 
ook op het veld achter het doel zitten, waar vroeger zijn 
opa zat.’

U kunt het boek bestellen via www.ajax.nl/fotoboek of 
via de officiële AJAX Fanshop of Ajaxshop.nl.  
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SIGNEERSESSIE
Het fotoboek over 33 jaar clubfotografie door 
Ajax-fotograaf Louis van de Vuurst is heel 
toepasselijk getiteld: ‘LOUIS, een en al Ajax’. 
Het voorwoord is geschreven door Louis van 
Gaal. Het fotoboek verschijnt in dit najaar. Het 
boek is een coproductie van Ajax Media en 
Kick uitgevers. Voorafgaande aan de wedstrijd 
Ajax – Heracles Almelo op 23 november 2019 
organiseert ABA een signeersessie met Louis van 
de Vuurst. Het is dan mogelijk om het boek met 
een prachtige selectie van het levenswerk van 
Louis, voorzien van zijn handtekening, te kopen. 
De prijs van het boek is € 29,95.

niet op de vingers van tien paar handen te tellen’, zegt hij. 
‘Noem maar op: de gewonnen finales in Tokio en Wenen, 
maar ook de verloren finales in Rome en Stockholm 
waren memorabel. Dat geldt zeker voor de tweede 
finalewedstrijd in 1992 in het Olympisch Stadion tegen 
Torino, toen we de UEFA cup wonnen. Na afloop reden 
we met de bus langs het huis van Dennis Bergkamp, die 
toen met koorts op bed lag en daardoor niet kon spelen. 
Aanvoerder Danny Blind, assistent-trainer Gerard van 
der Lem en ik mochten met de cup op ziekenbezoek, heel 
bijzonder. Ook mijn ontmoeting met Nelson Mandela 
vergeet ik nooit van m’n leven. Via Ajax Cape Town kwam 
ik met hem in contact. Mandela is mijn absolute held. Ik 

‘Ik denk dat bijna alles kan, maar je 
moet wel dingen durven’

PATRICK KLUIVERT
AJAX – FC UTRECHT

AMSTERDAM, 20 AUGUSTUS 1995

Het was een tropisch warme 
augustusmiddag in de 
Amsterdamse Meer en 

kampioen Ajax trapte de eerste 
Eredivisie-wedstrijd van het 

seizoen af tegen FC Utrecht. 
De 0-0-ruststand zat het Ajax-

publiek niet lekker, maar enkele 
minuten na rust maakte Edgar 

Davids de openingstreffer. 
Tien minuten later was het de 

beurt aan Patrick Kluivert om te 
scoren. De jonge Kluivert rende 
naar de tribune en gooide zijn 
vuist in de lucht. Een menigte 

blote mannentorso’s volgde zijn 
voorbeeld.

▶
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