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Er komt heel wat kijken bij het organiseren van 
wedstrijden in de ArenA. Het uitgangspunt is dat voor 
supporters de wedstrijd, thuis of uit, een onbezorgde 
en bovenal veilige voetbalbeleving moet zijn. ABA 
Today nam een kijkje achter de coulissen en sprak met 
Suzanne Adriaansen, manager wedstrijdorganisatie, 
veiligheid en supportersbeleid.

Wedstrijdorganisatie, 
een serieuze zaak

‘Ik heb mij in de luwte van 
Marco van Basten kunnen 

ontwikkelen.’

Voor supporters is het heel normaal op een 
wedstrijddag het fluitsignaal voor de aftrap van de 
wedstrijd klinkt. Toch komt er bij het organiseren 
van wedstrijden in de Amsterdam ArenA heel wat 
kijken, weet Suzanne Adriaansen. Zij is als ‘Ajax 
official’ verantwoordelijk voor de organisatie van 
de wedstrijd. Dat doet ze uiteraard niet alleen. Er 
staat een team van acht mensen klaar, die onder 
haar leiding er voor zorgen dat supporters zorgeloos 
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naar het stadion kunnen komen, om daar ‘live’ 
de wedstrijd te volgen. Dat geldt niet alleen voor 
thuiswedstrijden in competitie en Europees verband, 
ook de uitwedstrijden in binnen- en buitenland vallen 
binnen het omvangrijke takenpakket van Suzanne en 
haar team.

VEILIGE VOETBALBELEVING
Suzanne Adriaansen: ‘Er zijn bij iedere wedstrijd heel 
wat mensen betrokken, ook van buiten Ajax. Denk 
aan vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, 
de Nationale Politie, het stadion, de KNVB of UEFA. 
Iedereen binnen het overleg heeft er belang bij dat 
een wedstrijd ordelijk verloopt. Daarover moet je 
met elkaar goede afspraken maken. Dat lukt prima, 
hoor. We hebben natuurlijk al heel veel ervaring en 
zijn goed op elkaar ingespeeld. Er zit overigens een 
verschil tussen thuis- en uitwedstrijden van Ajax.  
Als Ajax thuis speelt komt de tegenstander zes weken 
voor de wedstrijd naar de ArenA om alles door te 
nemen. Bij uitwedstrijden is dit andersom. Het werk 
rondom thuiswedstrijden omvat meer dan de wedstrijd 
alleen, daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. 

Voor iedere thuiswedstrijd vindt overleg plaats met 
de event manager van de ArenA. Hierin wordt onder 
andere de inzet van stewards besproken en andere 
zaken rondom de wedstrijd worden kritisch onder 
de loep genomen. Zo wordt er samen met de politie 
een inschatting gemaakt van de risico’s. Ook wordt 
het verkoopregime van de ‘vrije verkoop’ besproken. 
Daarbij streven wij op een verantwoorde manier 
naar meer normalisatie van het verkoopregime en 
minder naar handhaving. Dat zijn allemaal zaken 
die wij uitgebreid met verschillende functionarissen 
bespreken. Het uitgangspunt is dat voor supporters 
de wedstrijd, thuis of uit, een onbezorgde en bovenal 
veilige voetbalbeleving moet zijn. Supporters volgen 
de wedstrijd, wij de rest daaromheen. Dat is onze 
verantwoordelijkheid, die nemen we heel serieus, 
iedere wedstrijd weer’.

SPIN IN HET WEB
Het organiseren van de wedstrijden van Ajax loopt 
parallel aan het speelschema. ‘Dat klopt’, zegt 
Suzanne Adriaansen.’In juni hebben we tijd om 
vakantie te vieren, maar begin juli is het volgende 
seizoen voor ons alweer begonnen. Sterker nog we 

‘Supporters volgen de 
wedstrijd, wij de rest 

daaromheen.’
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zijn eigenlijk nu al bezig met het seizoen 2016 – 2017 
en kijken wanneer er andere evenementen in de stad 
gepland staan en dus politie-inzet een knelpunt kan 
vormen. Daar moeten we rekening mee houden. Dat 
betekent dat het maken van een competitieschema 
door de KNVB best wel een complexe puzzel is. 
Immers alle clubs hebben zo hun lijst met knelpunten. 
Daarnaast hebben we ook rekening te houden met de 
Europese wedstrijden die onder verantwoording van 
de UEFA worden gespeeld. Dat maakt het allemaal 
nog spannender, maar het komt altijd weer goed. 
Het is vooral een kwestie van iedereen in het proces 
goed informeren. Dat is mijn hoofdtaak. Ik ben als 
het ware de ‘spin in het web’. Zo starten we hier 
iedere maandag met een overleg waarbij vanuit alle 
disciplines – dat zijn er tien – vertegenwoordigers aan 
tafel zitten om alles rondom de afgelopen en komende 
wedstrijd te bespreken. Daar valt overigens ook 
Jong Ajax onder. Ook de Jupiler League zit in onze 
portefeuille’.

GEWONNEN WEDSTRIJD
Suzanne Adriaansen werkte tijdens haar studie 
HEAO als uitzendkracht / steward in de ArenA. 
Na haar studie, in 1998, ging ze aan de slag op de 
afdeling Klantenservice. Dat ging om een tijdelijke 
baan, maar het liep anders. Suzanne kwam via 
verschillende functies binnen Ajax in haar huidige 
functie als eindverantwoordelijk manager voor 
wedstrijdorganisatie en meer terecht. ‘Dat is niet 
zomaar een baan en Ajax is ook niet zomaar een 
bedrijf ’, zegt ze trots. ‘Het is hectisch en leuk tegelijk. 
Je bent overal bij betrokken, ook internationaal. 
Europese uitwedstrijden zijn altijd heel bijzonder. 
Daar gaan we gemiddeld met tussen de 500 en 
2.500 supporters in het uit-vak naar toe. Daarnaast 
nemen er bij dit soort wedstrijden meestal 150 tot 
250 supporters, waaronder ook ABA-leden, op de 
eretribune plaats. 

De buitenlandse wedstrijden vragen een ander soort 
organisatie. Het maakt mijn baan extra afwisselend. 
Bij thuiswedstrijden ben ik altijd ruim van te voren 
in de ArenA om alles nog eens goed door te nemen. 
Daarna neem ik samen met de veiligheidsmanager 
van Ajax plaats in de commandokamer. Ook 
de politie en de functionarissen van de ArenA 
monitoren – letterlijk – vanuit de commandokamer 
alles rondom het stadion en de wedstrijd. Dat is de 
beste plek om alles in de gaten te houden. Tijd om 
de wedstrijd te volgen is er eigenlijk niet. Daarvoor 

kom je niet genoeg ‘in’ de wedstrijd. Als er gescoord 
wordt, juich ik natuurlijk wel. Vroeger was ik 
seizoenkaarthouder in De Meer. Je kunt wel zeggen 
dat mijn werk in het verlengde van mijn hobby ligt. 
Maar ik volg de wedstrijd tegenwoordig heel anders. 
Iedere wedstrijd is voor mij ook een wedstrijd. Als de 
wedstrijdorganisatie goed verlopen is, voelt dat als een 
gewonnen wedstrijd. En als Ajax dan ook gewonnen 
heeft, voelt het voor mij helemaal goed’. 

‘Iedere wedstrijd is voor 
mij ook een wedstrijd.’
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