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Tijdens de ABN AMRO Future Cup krijgen 
aanstormende talenten in de lee�ijdscategorie tot 
17 jaar de mogelijkheid om zich te meten met hun 
generatiegenoten van internationale topclubs. Ook 
dit keer waren het niet de minste clubs, die aan het 
driedaagse toernooi op sportpark De Toekomst 
deelnamen. Er waren acht topclubs in Amsterdam 

actief. Naast gastheer AFC Ajax deden ook RSC 
Anderlecht, FC Schalke 04, FC Porto, Galatasaray 
AS, Liverpool FC, Juventus FC en Celtic FC aan het 
prestigieuze jeugdtoernooi mee. Opnieuw is het de 
organisatie gelukt een ijzersterk deelnemersveld 
voor de a�rap van dit ambitieuze jeugdtoernooi 
vast te leggen. Een prachtig a�che. De naam van 
het toernooi is dit jaar gewijzigd. De naam Aegon 
is vervangen. Dat hee� alles met de komst van de 
nieuwe partner van De Toekomst, ABN AMRO, 
te maken. De vertrouwde naam die tegenwoordig 
ook op de shirts van de Ajax jeugd, vrouwen en 
zaterdagamateurs prijkt.

Z INDERENDE ONTKNOPING
Zoals gebruikelijk worden de wedstijden verdeeld 
over drie dagen en wordt er gestart vanuit twee poules 
met elk vier ploegen. Op paaszaterdag en eerste 
paasdag worden de poulewedstijden gespeeld. De 
derde speeldag, op tweede paasdag, is de �naledag. 
Die begint met de kruis�nales tussen de nummers 
één en twee van de poules. Die dag ontmoeten ook 
de nummers drie en vier elkaar om in een onderlinge 
confrontatie de volgorde in de totaalrangschikking uit 
te maken. Later op dag drie staan de troost�nale en 
uiteindelijk de ‘echte’ �nale op het programma.  
Op voorhand valt nooit te voorspellen welke teams het 

ABN AMRO 
FUTURE CUP
In het paasweekend werd voor de zesde keer in 
successie de ABN AMRO Future Cup georganiseerd. 
‘Wie de jeugd hee�, hee� de toekomst.’ Ajax hee� 
allebei, blijkt. Een talentvolle jeugd én het prachtige 
sportpark De Toekomst, waar deze talenten tijdens 
het internationale jeugdtoernooi voor topclubs hun 
voetbalkunsten konden laten zien.
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in dit toernooi het verst schoppen. Dat is en blij� het 
mooie aan voetbal. Ook dit jaar was de ABN AMRO 
Future Cup vanaf het eerste �uitsignaal spannend. En 
ook de �nale zorgde voor een zinderende ontknoping 
met uiteindelijk, voor de eerste keer, de beslissing na 
het nemen van strafschoppen. Daarover later meer.

TWEE VERSCHILLENDE WINNAARS
Vanzelfsprekend deed de B1 van Ajax, de koploper in 
de eredivisie, mee aan de ABN AMRO Future Cup. 
De druk was groot voor de drievoudige winnaar. 
De eerste overwinning dateert uit 2010, toen werd 
de allereerste editie gewonnen. Ook in 2012 bleef de 
prachtige beker in Amsterdam, net als vorig jaar. 
Toen werd in een heroïsche �nale van Liverpool 
FC gewonnen. In de jaren 2011 en 2013 mocht 
het Belgische Anderlecht de hoogste plaats op het 
ereschavot betreden. Daarmee kent de ABN AMRO 
Future Cup twee verschillende winnaars. Op zich niet 
zo verwonderlijk, want zowel Ajax alsook Anderlecht 
behoren met hun jeugdopleiding tot de top in Europa. 
Nog nooit hee� overigens een team tweemaal op rij 
gewonnen. Zou die trend dit keer gebroken worden?

BUITENGEWONE PRESTATIE
Het enige team die dat zou kunnen bewerkstelligen 
was onze Ajax B1. De B1 stond tijdens de ABN AMRO 

Future Cup onder leiding van Frank Peereboom. De 
start was veelbelovend. In de eerste wedstrijd werd 
FC Schalke 04 met 4-0 vrij eenvoudig opzij gezet. Het 
volgende duel tegen FC Porto werd echter krap met 
0-1 verloren, zodat de laatste wedstijd in de poulefase 
tegen Galatasaray AS de volgende dag gewonnen 
moest worden. Dat deden de jonge Ajax talenten met 
2-0 en goed spel zeer gedecideerd. Daarmee dwongen 
zij als groepswinnaar een plaats in de kruis�nales 
af. Daarin was Juventus FC, de nummer twee van 
de andere poule, de tegenstander. En niet de minste 
bleek al snel. Toch trok in deze spannende wedstijd 
de jeugdbrigade van coach Peereboom aan het 
langste eind, want ook deze wedstrijd werd met 2-0 
gewonnen. Daarmee werd voor de zesde keer de �nale 
bereikt. Op zich al een buitengewone prestatie. Want 
als je het toernooi wilt winnen, moet je in de �nale 
staan, toch?

DERBY DER LAGE LANDEN
Het werd in de �nale opnieuw een ‘derby der lage 
landen’, want daarin tro�en de Amsterdammers voor 
de derde keer Anderlecht RSC. De twee voorgaande 
edities gingen verloren en dus werd het tijd om 
af te rekenen met de Belgische ‘angstgegner.’ Dat 
lukte in de reguliere speeltijd niet en dus moesten 
pingels de beslissing brengen. De Belgen hadden in 
de kruis�nalewedstrijd daarvoor tegen FC Porto 
geoefend. Toen moesten er strafschoppen aan te pas 
komen om een beslissing te forceren. Ook in de �nale 
pakte het nemen van strafschoppen voor Anderlecht 
goed uit. Zij wonnen de serie tegen Ajax met 4-3. 
Daarmee pakten de Brusselaren voor de derde keer  
de ABN AMRO Future Cup en plaatsten zich daarmee 
op gelijke hoogte met Ajax als drievoudig winnaar  
van dit prestigieuze internationale jeugdtoernooi.  
De onderlinge stand is weer in evenwicht: 3-3.

‘Als je het toernooi wilt winnen, 
moet je in de �nale staan, toch?’
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DE GOUDEN SCHOEN
Ondanks de teleurstelling in het Ajax kamp kort 
na het verliezen van de � nale, kan er met een goed 
gevoel op de ABN AMRO Future Cup worden 
teruggekeken. De jonge talenten hebben gevochten 
als leeuwen. Hoewel de ontknoping voor iedereen 
met een rood-wit voetbalhart teleurstellend was, 
mocht Ajax B1 met een voldaan gevoel terugkijken. 
‘Het was een fantastisch weekend’, vond ook 
verliezend coach Frank Peereboom. ‘We hebben 
als groep een stap gezet en de spelers hebben weer 
een � inke dosis ervaring opgedaan. Daarnaast 
hebben we drie hele goede wedstrijden gespeeld en 
Ajax daarmee op de internationale kaart gezet.’ Tot 
beste speler van de ABN AMRO Future Cup werd 
verdediger Matthijs de Ligt (onthoud die naam!) 
uitgeroepen. Hij ontving uit handen van Barry 
Hulsho�  en Wim Jonk ‘de gouden schoen’ en volgde 
daarmee Abdelhak Nouri op, die vorig jaar deze 
onderscheiding kreeg. De belo� e van de ABN AMRO 
Future Cup is: ‘Ontdek de topvoetballers van de 
toekomst.’ Of dat zo is weten we natuurlijk pas over 

enkele voetbalseizoenen. De weg van de Future Cup 
naar de Champions League is best lang. Feit is wel 
dat de beste speler van het eerste toernooi in 2010, 
Davy Klaasen, nu een vaste waarde in Ajax 1 is en de 
winnaar van ‘de gouden schoen’ in 2012, Queensy 
Menig, hard op weg is om in Davy’s voetsporen te 
treden.

ZEER GESLAAGD
Deze editie van de ABN AMRO Future Cup gaat 
zonder meer de geschiedenis in als zeer geslaagd. 
Mooie wedstrijden, veel publiek, sportieve strijd, een 
zinderende ontknoping en een perfecte organisatie. 
Alle ingrediënten voor succes waren aanwezig, 
het klopte van A tot Z. ‘Wie de jeugd hee� , hee�  
de toekomst.’ Ajax hee�  allebei, een fantastische 
jeugdopleiding en met sportpark De Toekomst een 
geweldige ambiance en podium voor dit sterk bezette 
internationale jeugdtoernooi. Het is voor herhaling 
vatbaar, op naar de zevende editie. Ontdek zelf 
volgend jaar Pasen de topvoetballers van de toekomst 
tijdens de ABN AMRO Future Cup.

ABN AMRO 
FUTURE CUP
EINDUITSLAG

1 RSC ANDERLECHT

2 AFC AJAX

3 FC PORTO

4 JUVENTUS FC

5 LIVERPOOL FC

6 GALATASARAY AS

7 FC SCHALKE 04

8 CELTIC FC

DE TOEKOMST

(vlnr) Barry Hulsho� , Matthijs de Ligt, Wim Jonk en 
Daniel Casalod, directeur Communicatie & Duurzaamheid bij ABN AMRO
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