
Verslag  
 
Het boek mijn zoon ajacied is geschreven door Hajo de Boer zijn zoon 

Felix zat 2 jaar in de Ajax jeugdafdeling. In het boek krijg je veel te weten 

over de realiteit van een kind dat speeld bij ajax het is niet alleen maar 

voetbal dit voetbal dit er komt veel meer bij kijken. Op een dag krijg Hajo 

een telefoontje van Ajax dat ze nog een keeper nodig hadden bij Ajax zijn 

vader dacht meteen ja dat moeten we doen paar dagen later komen ze bij 

AFC dat is de oude club van Felix daar was Peggy die was er niet mee 

eens dat Felix naar Ajax moest gaan hij zei dat het een strafkamp zou zijn 

Hajo was daar totaal niet mee eens, toch is hij naar Ajax gegaan. Felix 

hield bijna meer dan zijn tablet, hij kreeg ook vaak huiswerk van Ajax 

mee naar huis dat deed Felix niet zo vaak omdat hij altijd op zijn tablet 

zat. Bij Ajax gaat het allemaal op perfectie je mag niet te dik zijn niet te 

klein zijn als doelman maar Felix was niet zo groot ze gingen naar de 

dokter om te kijken hoe groot hij zou worden dat was te klein om een 

goede keeper te worden bij Ajax. Het was de enige echte dag in het jaar 

de wedstrijd tussen AFC-Ajax toen ze het sportpark opliepen werden ze 

meteen vriendelijk begroet door Felix zijn oude trainer hij gaf Felix een 

high five en vroeg hoe het ging bij Ajax. Helaas verloor Ajax met 6-2 Hajo 

probeerde nog een beetje glimlachend over het sportpark te lopen maar 

van binnen was hij kapot verloren van Felix zijn oude club dat kan 

gewoon niet. Het was bijna het einde van het seizoen de internationale 

toernooien kwamen er weer aan 1 in België 1 in Frankrijk en 1 in 

Portugal. Felix mocht mee naar Portugal zijn vader Hajo kwam later 

kijken bij het toernooi een vader van iemand uit Felix zijn team was al wel 

vaker met het toernooi in Portugal mee geweest hij wist precies waar ze 

moesten zitten met het hotel en waar niet hun zaten wat verder van het 

stadion af omdat ze niet bij de andere ouders willen zitten zoals de ouders 

van Tobias. Wil je weten hoe het boek afloopt moet je het boek gaan 

lezen. 



 


