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Ajax is hot. Dat is niet alleen te 
zien door het aantal verkochte 
seizoenkaarten en de nieuwe 
sponsordeals, maar ook door de 
stijging van de inkomsten uit 
merchandising. Ajax’ manager 
merchandising Frans Schoofs 
vertelt over de ontwikkelingen op 
dit gebied.
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BATAVIA STAD
Sinds die geweldige jaarcijfers is er alweer een derde 
fanshop bijgekomen. Vlak voor de kerstdagen 
opende de fanshop in Batavia Stad Fashion Outlet 
zijn deuren. Daar zullen Ajax-artikelen tegen een 
korting van dertig procent worden verkocht. Dat 
zijn niet alleen restpartijen van minder lopende 
items, stelt Schoofs. ‘Het kan ook zijn dat we een 
goedlopende serie alsnog willen vernieuwen, dan 
kunnen we de oude in Batavia Stad aanbieden.’

‘Net als in de Kalverstraat komen in Batavia Stad 
veel toeristen,’ legt Schoofs de keuze uit om in 
Lelystad een fanshop te openen. ‘We kunnen nu 
nog niet zeggen hoe succesvol dat filiaal is. Vooral 
in de vakanties en in het weekeinde is het er druk, 
maar ga je op dinsdagmiddag, dan is het een stuk 
rustiger. Door die golfbewegingen moeten we over 
een langere periode kijken wat het oplevert.’

L ICENTIES
Schoofs begon in 1996 bij Ajax, met de taak om de 
merchandising voor de club te gaan regelen. Ajax 
deed daar destijds zelf weinig tot niets aan, maar 
gaf wel aan tientallen retailbedrijven licenties om 
Ajax-artikelen te verkopen. En het kon niet gek 
genoeg: wekelijks kwamen in Ajax’ hoogtijdagen 
na de Champions Leaguewinst bedrijven langs met 
ideeën. Zo kwam er zelf Ajax-vla in de supermarkt 
te liggen.

Het licentiesysteem was vooral gemakkelijk, 
maar de club liep daardoor inkomsten mis en had 
weinig zeggenschap over waar de artikelen werden 
aangeboden. En dus werd het tijd om zelf het heft in 
handen te nemen, en werd er langzaam maar zeker 
afscheid genomen van de licentiehouders. 
‘Daar waren ze niet allemaal even blij mee,’ 
herinnert Schoofs zich nog. ‘Dat was te begrijpen. 
Met sommigen werkten we al jaren samen. En 
Ajax verkocht natuurlijk. Maar we wilden zelf 
meer controle over waar spullen met een Ajax-logo 
wel of niet werden verkocht. Dat hebben we nu. 

ACHTER DE COULISSEN

Frans Schoofs: 
‘Steentje bijdragen 
aan het succes’

Ajax kon eind september, na een seizoen waarin de club 
Europa verraste, prachtige jaarcijfers overleggen. Los 
van de inkomsten uit de Champions League en enkele 
miljoenentransfers, zag de club de omzet van de eigen 
merchandising flink stijgen: van 14,1 miljoen naar 21,2 
miljoen euro. 

Vooral het thuis- en uitshirt vlogen over de toonbank. 
De omzetstijging kwam echter ook door de opening van 
een extra fanshop, in de Kalverstraat. Daarmee is Ajax 
na de sluiting van de geflopte Ajax Experience op het 
Rembrandtplein, ook weer in de binnenstad te vinden.  
Nu dus louter met een fanshop.

En dit filiaal loopt goed. ‘Het is een prachtige locatie en 
een prachtig pand,’ vat Frans Schoofs zijn enthousiasme 
samen. ‘En het leuke is dat we het pand huren van een 
fervent Ajax-fan en ABA-lid, Max Vorst van ProWinko. 
Als Ajacied heeft hij ons erg geholpen met de realisatie.  
Ik vind het toch het leukst samenwerken met ondernemers 
die iets met Ajax hebben.’

‘We wilden zelf meer controle over 
waar spullen met een Ajax-logo 
wel of niet werden verkocht. Dat 

hebben we nu’
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We verkopen nu in onze shops en webshop zo’n 
vierhonderd producten, maar we werken ook nog 
steeds samen met andere retailers en onlineshops. 
Zoals bol.com. Als iemand daar een pyjama zoekt 
voor zijn zoontje, moet die van Ajax er ook tussen 
staan. Ook al zijn we daarmee een concurrent van 
onze eigen webshop.’

SHIRTJES
Inmiddels liggen de fanshops vol met Ajax-
artikelen, van ballen, klokken en sleutelhangers 
tot borstbeelden van de Griekse held. Online doen 
vooral pyjama’s en dekbedovertrekken het goed. 
Maar veel fans is het toch vooral te doen om dat 
ene item: het officiële Ajax-shirt. De thuisshirts 
zijn al een paar jaar niet aan te slepen; op een paar 
kindermaten na is die van het huidige seizoen 
uitverkocht. Ook het uitshirt gaat net als vorig 
seizoen erg hard.

Het is uiteraard lastig om een ‘nee’ te moeten 
verkopen aan fans die zo aan het einde van het 
seizoen nog een wedstrijdshirt willen kopen, 
maar Schoofs kan ook niet zomaar even wat extra 
dozen shirtjes ophalen bij kledingsponsor adidas. 
‘We bestellen in september al de shirts voor het 
volgende seizoen. Op dat moment kunnen we 
niet voorspellen wat voor een seizoen het sportief 
gaat worden. We hebben helaas geen glazen bol. 
Gelukkig kunnen we soms tussentijds extra 
wedstrijdshirts bijbestellen, maar het blijft een 

lastig spel om precies de goede aantallen in huis 
te hebben. Het gaat al om bedragen met zes 
nullen. En je wil ook niet aan het einde van het 
seizoen een magazijn vol dozen hebben staan.’

BUITENLAND
De omzet steeg afgelopen jaar al naar 
recordhoogte, maar wat Schoofs betreft 
zit er nog meer rek in. En niet alleen op de 
Nederlandse markt. Er wordt ook gekeken naar 
mogelijkheden om de omzet in het buitenland 
te vergroten. Zoals in New York, waar Ajax kijkt 
naar de mogelijkheid om een shop-in-shop te 
openen. 

Schoofs bezocht afgelopen tijd meerdere 
buitenlandse clubs om daar een kijkje in de 
keuken te nemen. ‘Om van elkaar te leren,’ stelt 
hij. ‘Afgaande van wat ik heb gezien, denk ik dat 
we al op de goede weg zijn. Onze omzet is de 
laatste jaren flink gegroeid. Dat komt deels door 
de sportieve successen, maar we merken dat de 
basis sterker is. Dat maakt de omzetverwachting 
stabieler. De pieken na een kampioenschap zijn 
minder hoog dan pakweg tien jaar terug.’

STRATEGIE
Ondanks dat Ajax nu al een hogere 
merchandise-omzet heeft dan PSV en Feyenoord 
bij elkaar, kan het nog beter. Bijvoorbeeld met 
het uitrollen van een digitale strategie, waar Ajax 
nu druk mee bezig is. Schoofs legt uit: ‘Als jij dit 
seizoen een thuisshirtje voor je kind koopt, met 
maatje 140, dan kunnen we je door een nieuw 
klantensysteem jou een jaar later een mailing 
sturen over het nieuwe shirt in maat 152. We 
weten beter waar de interesses van de fans liggen 
en kunnen daar op inspelen.’

Vraag is of er na de opening van de fanshop in 
Batavia Stad nog een vierde op het lijstje staat. 
Nog niet, zegt Schoofs, maar hij sluit niets uit. 
‘Zoals Marc Overmars altijd zegt over spelers: 
als zich een buitenkansje voordoet, gaan we daar 
zeker naar kijken. Maar dat ligt aan de locatie, 
hoeveel Ajax-fans daar in de buurt wonen, en 
of we dan niet juist de klanten uit onze andere 
filialen wegtrekken. Als we een nieuwe groep 
klanten kunnen aanboren, kan het interessant 
zijn.’

Zo zal Schoofs blijven zoeken naar manieren om 
de omzet te verhogen. ‘Uiteindelijk gaat het om 
het sportieve succes. Om een zo goed mogelijk 
team op het veld te hebben, moet de omzet 
verder omhoog. Wij kunnen en moeten daar ons 
steentje aan bijdragen. Dat is mooi werk.’ 

ACHTER DE COULISSEN

‘Ik vind het toch het leukst 
samenwerken met ondernemers die 

iets met Ajax hebben’Timeless by 
Tradition
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