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Daan Germans (34) is hoofdredacteur bij Ajax 
Media. In die hoedanigheid stuurt hij een team 
aan van zo’n 30 medewerkers sterk (vast, freelance, 
gedetacheerd en stagiaires), allen werkzaam op 
de media-afdeling van AFC Ajax. Je mag eigenlijk 
gerust zeggen dat deze afdeling een volwaardig en 
professioneel bedrijf is en een belangrijke pijler 
onder Ajax. Ajax Media, niet te verwarren met de 
Persafdeling, heeft  voor verschillende disciplines 
eigen kanalen zoals Ajax TV, social media, Ajax.
nl, de Ajax App en ook voor print. Daan Germans: 
‘Ongeveer de helft  van ons team is bezig met 
videoproducties. Die video’s verschijnen op onze 
website, ons YouTube-kanaal en al onze social media 
kanalen. Verder produceren we iedere werkdag 
een kwartier Ajax TV op FOX Sports. Voor die 
zender maken we, onder aanvoering van collega 
Okko van de Berkt (producent Ajax TV), ieder jaar 
ook een aantal specials en 3 documentaires, zoals 
bijvoorbeeld over meesterscout John Steen Olsen, 

met medewerking van Zlatan Ibrahimovic en een 
fi lm met veel prominenten over de (sportieve) 
nalatenschap van Johan Cruijff . De door Ajax TV 
gemaakte documentaire over Andre Onana is 
onlangs op FOX Sports in première gegaan. Een 
bijzondere productie, waarbij we hem zowel in 
Nederland als in Kameroen hebben gevolgd. Hij gaf 
ons een unieke inkijk in zijn leven. Op vrijdagavond 
hebben we een eigen programma op Ziggo Sport. 
Dat programma, Inside Ajax, nemen we op in onze 
eigen studio op sportcomplex de Toekomst en wordt 
gepresenteerd door Fresia Cousiño Arias.’

HEEL AJAX
Daan Germans: ‘Met onze afdeling coveren we héél 
Ajax van het eerste elft al tot de Ajax Vrouwen en 
van Onder 19 tot Jong Ajax. Rondom deze teams 
maken we allerlei verschillende verhalen, die we 
publiceren op de daarvoor relevante kanalen. Daar 
zijn we met ons hele team dag in, dag uit mee bezig. 
Vaak zeven dagen in de week en vrijwel altijd ’s 
avonds. De eerstkomende wedstrijd staat centraal bij 
alles wat we doen. Denk hierbij aan het produceren 
van items als voorbeschouwingen, feiten en weetjes, 
interviews met spelers en trainers, persconferenties 
en andere eigen verhalen. Die content wordt door de 
verschillende deelredacties gecreëerd. Zij bewerken 
de video’s, foto’s en geschreven verhalen zodanig dat 

De afdeling Ajax Media mag je gerust een volwaardig 
en professioneel mediabedrijf noemen. Hier wordt de 
content gecreëerd die vanuit Ajax met de wereld wordt 
gedeeld. Dat gebeurt via verschillende online en offl  ine 
communicatiekanalen.
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het op ieder platform op een zo goed mogelijke wijze 
wordt gepresenteerd. Dat vraagt uiteraard om een 
goede onderlinge afstemming.’

WK VOETBAL
Dat planning en timing dus heel belangrijk zijn, 
weet Daan Germans. ‘De wedstrijdschema’s van alle 
Ajax-teams zijn leidend in onze planning. Verder 
halen we veel uit onze historische kalender, waarop 
alle gebeurtenissen uit de Ajax-geschiedenis per 
datum terug te vinden zijn. Een naderend jubileum 
of bijzondere datum ben je op die manier snel op 
het spoor. Die kalender gebruiken we als input 
voor redactionele onderwerpen. Iedere maandag 
hebben we ons mediaoverleg. Dan nemen we aan 
de hand van de jaarplanning en actuele agenda 
door wat er die week te gebeuren staat en kijken we 
hoe we hier vanuit Ajax Media op inspelen. Er is 
altijd wat te doen. Dat geldt bijna het hele jaar door. 
Na het voetbalseizoen is het normaal gesproken 
wat rustiger totdat de voorbereiding op de nieuwe 
voetbaljaargang weer begint. Maar dit jaar hebben 
we het wereldkampioenschap voetbal en dat levert 
ook interessante verhaallijnen op. Dan volgen we 
onze huidige en oud-spelers die tijdens het WK in 
actie komen.’

TEAMWORK
‘Ajax Media werkt heel nauw samen met andere 
afdelingen binnen Ajax’, zegt Daan Germans. 
‘Zo werken we bijvoorbeeld met de afdeling 
Sponsoring samen om met onze sponsors en partners 
content te creëren. Die co-creatie levert goede en 
onderscheidende items voor onze mediakanalen 
op. Voorheen ging het vooral om naamsbekendheid 

en zichtbaarheid in het stadion via onder andere 
reclame op de boarding langs het veld. Tegenwoordig 
is het voor sponsors en partners ook belangrijk 
dat zij, samen met Ajax, hun verhaal goed over 
de bühne kunnen brengen. Daar helpen wij graag 
bij en hebben we alles voor in huis. Niet alleen 
professionele apparatuur, maar ook kennis van het 
medialandschap. Daarnaast werken we ook intensief 
samen met andere afdelingen, zoals de Persafdeling, 
Marketing, Events en de Ajax Foundation, om er 
een paar te noemen. Het maken van content is echt 
teamwork en in die zin vergelijkbaar met voetbal, 
waarin je met elkaar een teamprestatie levert. De 
maandagmiddag staat altijd in het teken van het 
communicatie-overleg. Tijdens die wekelijkse 
vergadering bespreken we met afgevaardigden van 
verschillende afdelingen welke redactionele kansen er 
op ons afk omen en hoe we die invullen. Dan gaat het 
vaak over allerhande zaken die op dat moment spelen. 
Daarnaast organiseren we met enige regelmaat een 
brainstormsessie, zowel met de gehele redactie als in 
kleinere teams, aangevuld met externe specialisten 
en collega’s van andere afdelingen. Tijdens die sessies 
worden vaak nieuwe ideeën en initiatieven geboren, 
waar we later iets mee kunnen. Dat is belangrijk, 
want we willen onze fans telkens blijven verrassen 
met onderscheidende videoclips, verhalen, rubrieken 
en andere items. Daar zijn altijd nieuwe creatieve 
impulsen voor nodig.’

YOUTUBE
Daan Germans: ‘Social media spelen een belangrijke 
rol in ons leven. Dat is bij Ajax niet anders. Vooral 
als je de jeugd wilt bereiken, dan zijn de social media 
daarvoor de aangewezen kanalen. Bijna alle spelers 
zijn zelf ook actief op social media en dan met name 
op Instagram. Dat kanaal groeit snel en biedt veel 
kansen om met de achterban te communiceren. 
De fans kunnen als het ware dichter bij hun helden 
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komen dankzij de content die spelers op hun 
eigen kanalen en, via Ajax Media, op de Ajax-
platformen posten. Het maakt de wisselwerking 
tussen de media-afdeling en de spelers daardoor 
nog eenvoudiger omdat zij verzoeken als het 
inspreken van een videoboodschap of poseren voor 
een foto als geen ander begrijpen. Dat geldt ook 
voor hun medewerking aan speciale items voor 
YouTube. Dit online videoplatform wordt intensief 
bekeken. Sinds een half jaar hebben we bewust 
voor een andere koers gekozen op dit kanaal. Met 
speciale vormgeving, onderscheidende montage 
en meer mogelijkheden tot interactie met fans is 
ons YouTube-kanaal enorm gegroeid en steeds 
belangrijker aan het worden. We zijn inmiddels 
de grens van 250.000 abonnees gepasseerd. Qua 
views op YouTube kunnen we ons met Europese 

topclubs meten. Video’s worden steeds belangrijker 
en hebben dankzij onze verschillende platformen 
een enorm bereik. Naast YouTube, onze website 
en TV-uitzendingen hebben we via Facebook 
(wereldwijd 2,5 miljoen volgers), Twitter (bijna een 
miljoen), Instagram (ruim 700.000) en Snapchat de 
mogelijkheid om onze fans aan ons te binden. Via 
social media bereiken we meer mensen dan via Ajax.
nl. Dat is een logische ontwikkeling, maar dat neemt 
niet weg dat we onze site ook als belangrijke pijler 
blijven zien. Het een kan niet zonder het ander.’

WAARDEVOL
‘Naast online zijn we ook offl  ine actief ’, zegt Daan 
Germans. ‘Gedrukte media maken een klein, maar 
nog altijd belangrijk onderdeel van onze totale mix 
uit. Boeken vormen daarin voor ons de basis. We 
zijn enkele jaren geleden met het programmaboekje 
bij thuisduels gestopt en geven ook al enige tijd 
geen magazines meer uit. De Ajax-boeken die we 
samen met onze boekenpartner Kick Uitgevers 
produceren zijn meer bedoeld voor de diepgang. 
Neem bijvoorbeeld onze offi  ciële jaarboeken 
(tegenwoordig Ajax Encyclopedie). Die geven we 
al 25 jaar uit. Die uitgaven zijn voor een bepaalde 
groep oudere supporters en boekenliefh ebbers zeer 
waardevol. Ook andere boeken over Ajax worden 
nog altijd goed verkocht. Zo geven we samen met 
de Ajax Foundation een speciaal Ajax-kookboek 
uit en verschijnt er rond de 80ste verjaardag van 
Sjaak Swart een boek over ‘Mister Ajax.’ Ook voor 
de komende jaren staan er een aantal bijzondere 
boekprojecten gepland. Daarmee zie je dat de rol 
van gedrukte media nog lang niet is uitgespeeld. 
Ajax Media wil iedereen kunnen bereiken op een 
manier die bij hem of haar past.’
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