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Amsterdam, 20 juni 2019
Ajax verlengt contract Erik ten Hag
Ajax heeft overeenstemming bereikt met hoofdtrainer Erik ten Hag over de verlenging van zijn
contract, dat liep tot en met 30 juni 2020. De nieuwe overeenkomst gaat in per 1 juli 2019 en heeft
een looptijd tot en met 30 juni 2022.
Erik ten Hag (Haaksbergen, 2 februari 1970) is sinds 1 januari 2018 hoofdtrainer van het eerste elftal
van Ajax. Het afgelopen seizoen werd de oefenmeester met Ajax landskampioen, won de KNVB
beker en bereikte de halve finale van de UEFA Champions League. Ten Hag won het afgelopen jaar
de Rinus Michels Award, als beste trainer van de Eredivisie. Deze prijs ontving hij drie jaar geleden
ook al eens vanwege de prestaties in zijn eerste jaar bij FC Utrecht.
Van 1 juni 2002 tot medio 2008 was Ten Hag hoofd opleiding van de Voetbalacademie FC
Twente/Heracles Almelo. Van 2009 tot 2012 was hij assistent-trainer bij PSV. In het seizoen 2012/13
was hij trainer van Go Ahead Eagles en promoveerde met die club naar de Eredivisie. In de zomer
van 2013 vertrok de oefenmeester naar Duitsland en had daar de leiding over het beloftenelftal van
Bayern München, met wie hij kampioen werd van de regionalliga. Vanaf het seizoen 2015/2016 was
hij hoofdtrainer van het eerste elftal van FC Utrecht, waarmee hij direct de bekerfinale haalde. Het
seizoen daarop won hij met FC Utrecht de Eredivisie play-offs.
De actieve voetballoopbaan van de op diverse posities inzetbare Ten Hag was van 1989 tot en met
2002. De oud-speler kwam achtereenvolgens uit voor FC Twente, De Graafschap, RKC Waalwijk en
FC Utrecht. Met de club uit Doetinchem werd Ten Hag in 1991 ongeslagen kampioen van de
toenmalige eerste divisie en met de Enschedese club veroverde hij als aanvoerder de KNVB beker.
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Een reactie van Erik ten Hag en Marc Overmars treft u op de verschillende kanalen van Ajax. Foto’s
van de ondertekening zijn voor mediarelaties beschikbaar via https://bba.ajax.nl/.
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