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Henk Veldmate is geboren en opgegroeid in 
Schalkhaar, ten oosten van Deventer. Op zijn 
elfde begon hij bij Go Ahead Eagles in de jeugd en 
heeft tot en met z’n achttiende alle jeugdelftallen 
doorlopen. Hij koos voor een overstap naar 
FC Groningen, omdat hij ging studeren aan de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding, kortweg 
de ALO, in Groningen. Hij werd semiprof en 
combineerde zijn studie met het voetballen. Hij heeft 
zeven jaar onder contract gestaan bij FC Groningen 
en was verder als profvoetballer actief voor SC 
Cambuur, SC Veendam en Go Ahead Eagles. Bij 
alle clubs stond hij, naast op het trainingsveld en in 
het veld, ook voor de klas. In 1989 is hij gestopt als 
profvoetballer. Vrijwel direct vroeg Martin Koeman, 
de vader van de broers Ronald en Erwin, op dat 

moment verantwoordelijk voor het technische 
beleid bij FC Groningen, of Henk jeugdtrainer wilde 
worden. Dat heeft hij negen seizoenen gedaan, 
totdat hem gevraagd werd om technisch manager 
te worden. Een hele uitdaging, weet hij nog. ‘Het 
betekende eindverantwoordelijk zijn voor het 
technische beleid, van het eerste en de trainers 
tot aan de medische staf en van de selectie en de 
jeugd tot aan de scouting.’ In 2014 werd hij fulltime 
scout bij de groen-witten tot aan zijn overstap naar 
Ajax. In totaal is Henk Veldmate 33 jaar aan FC 
Groningen verbonden geweest. Daar kijkt hij met 
trots en plezier op terug.

SCOUTING NAAR EEN HOGER PLAN
Marc Overmars, directeur spelersbeleid, heeft 
Henk Veldmate naar Ajax gehaald om de scouting 
naar een hoger plan te brengen. Dat is een heldere 
doelstelling. Henk Veldmate is als hoofd scouting 
aangesteld om leiding te geven aan het team 

Henk Veldmate is door Marc Overmars naar Ajax gehaald om de scouting naar een hoger 
plan te brengen. Dat kwam bij Veldmate, die 33 jaar aan FC Groningen verbonden is 
geweest, wel als een verrassing. Veel bedenktijd had hij niet nodig. ‘Als je een kans krijgt 
om je levenswerk, het scouten van voetbaltalenten, bij Ajax een vervolg te geven, dan is die 
keuze niet moeilijk. Want Ajax is de absolute Nederlandse voetbaltop.’

SCOUTEN IS 
TEAMWORK

‘BIJ LUIS SUAREZ WAREN WIJ OP HET JUISTE MOMENT  
OP DE JUISTE PLEK EN HEBBEN HET JUISTE GEDAAN’

‘Onze scouts zijn onze ogen in het 
veld om spelers te beoordelen’

SCOUTING 
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Scouting Betaald Voetbal. Marc Overmars daarover 
op de website van Ajax: ‘Henk Veldmate heeft een 
heel goede naam in de voetbalwereld. Ik heb zelf 
ook veel met hem te maken gehad, hij maakt altijd 
een zeer correcte indruk. Ik kijk er naar uit om 
met hem samen te werken. Zijn komst betekent 
een kwaliteitsimpuls voor onze scouting en die is 
nodig. Henk heeft een goed netwerk, nationaal en 
internationaal. Ik denk dat hij voor ons bijvoorbeeld 
ook veel kan gaan betekenen in Zuid Amerika. Hij 
brengt ruim 16 jaar ervaring mee. Hij heeft zijn 
sporen verdiend met Nederlandse transfers, maar 
ook met het naar Nederland halen van spelers zoals 
Luis Suarez (daarover verderop meer/redactie). 
Henk is gewoon absoluut een vakman en wij zijn blij 
dat hij naar Ajax is gekomen.’

SCOUTEN IS TEAMWORK
Henk Veldmate: ‘Scouting heb ik altijd het leukste 
deel van mijn werkzaamheden als technisch 
manager gevonden. Bij FC Groningen is scouting 
een prioriteitsgebied. Het is de levensader van 
de club. Dat ligt hier bij Ajax anders. Daar is de 
jeugdopleiding de eerste prioriteit. Toch is scouting 
ook voor Ajax noodzakelijk om aansluiting bij de 
top te houden. Het is belangrijk dat de grootste 
talenten bij Ajax in de opleiding komen. Daar 
werken we met onze teams hard aan, want scouten is 
teamwork. De focus van het team Scouting Betaald 
Voetbal is gericht op het scouten van spelers voor 
Ajax 1. In dat team werken we op De Toekomst 
samen met Hans van der Zee, Roy Wesseling 
en Fred Arroyo. Dat is de vaste staf, maar in het 
buitenland zijn ook enkele scouts voor Ajax aan 
het werk. Denk bijvoorbeeld aan John Steen Olsen, 
die voor Ajax talenten zoekt in Scandinavië. Met 
onze buitenlandse scouts en contactpersonen 
onderhouden we vanaf De Toekomst intensief 
contact en vaak gaan we ook met hen de velden in 
hun regio af. Daarnaast hebben we een afdeling 
jeugdscouting, onder leiding van Patrick Ladru. 
Patrick en zijn mannen gaan op zoek naar 
jeugdige talenten in het binnen- en buitenland. De 
allerbesten halen we naar de jeugdopleiding van 
Ajax.’

ONTDEKKER LUIS SUAREZ
‘Zelf ben ik ook vaak als scout voor Ajax onderweg’, 
vertelt Henk Veldmate. ‘Ik richt me vooral op 
Nederland, België, Scandinavië, Tsjechië, Kroatië 
en Zuid Amerika. Zo heeft iedere scout zijn eigen 
prioriteitsgebieden. Veldmate kent het continent 
Zuid-Amerika maar al te goed vanuit zijn tijd bij 
FC Groningen. ‘Er lopen daar ontzettend veel goede 
voetballers rond’, weet hij. Henk Veldmate staat in 

de voetballerij bekend als de ontdekker van Luis 
Suarez, die hij destijds naar FC Groningen haalde. 
De bescheiden Veldmate nuanceert dat. ‘Ik was daar 
toentertijd samen met algemeen directeur Hans 
Nijland. Wij waren op het juiste moment op de juiste 
plek en hebben het juiste gedaan. We waren daar 
overigens in eerste instantie voor een andere speler, 
waarover we getipt waren. En omdat Suarez al in 
onze database zat en wij daar toch waren, hebben we 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem aan het 

Onze wereld vraagt erom.

The future is data-driven
Data zijn de bouwstenen van de 21e eeuw. Door slim datagebruik kun je een gebouw beter sturen. 
En dat voegt waarde toe aan je bedrijf. Zowel in termen van efficiency en duurzaamheid als in termen van 
comfort. 

Als strategische partner van de Amsterdam Innovation Arena zetten wij maximaal in op besparing in 
onderhoud, lager energieverbruik en verhoging van de belevingswaarde van bezoekers. Met een innovatief 
gebouwmanagement-systeem brengen we alle technische systemen in het stadion samen en worden KPI’s 
vastgesteld om continu te kunnen verbeteren. 

Speciale sensoren verzamelen data van de aangesloten apparatuur. Data-analyse stelt ons in staat storingen 
vroegtijdig te detecteren en zelfs te voorkomen. Samen met partner Honeywell maken we van de 
Amsterdam ArenA een vlaggenschip op het gebied van datagestuurd opereren. Preventief en protocollair 
onderhoud maakt plaats voor voorspelbaar en datagestuurd onderhoud. 

Voor ons staat het primaire proces van onze opdrachtgevers altijd voorop. We stellen alles in het werk om 
Amsterdam ArenA optimaal te laten presteren. En dat vertaalt zich in een mooie toekomst met memorabele 
wedstrijden en grootse evenementen.

De ambities van Amsterdam ArenA en BAM Bouw en Techniek komen volledig met elkaar overeen. 
Het verlengen van de foundersovereenkomst is daarom een logisch gevolg. 

Wij zijn trots op onze langjarige relatie met Amsterdam ArenA. 

BAM Bouw en Techniek - Regio Midden  |  Regulierenring 35, 3981 LA Bunnik  
Postbus 17, 3980 CA Bunnik  |  T (030) 256 86 20  |  E midden@bam.nl |  www.bambouwentechniek.nl

BAM Bouw en Techniek staat voor  integraal 
denken en doen. 

Dat doen wij niet alleen fysiek maar ook digitaal. 
Eerst  ontwikkelen, bouwen en exploiteren we de 
leefomgeving  digitaal, om deze later fysiek te 
kunnen realiseren en exploiteren. 

BAM Bouw en Techniek realiseert  vastgoed voor 
wonen, werken en recreatie. Het zijn huisvestingen 
die flexibel zijn in functie en ruimte en daarnaast 
de maximale beleving geven. 

We zijn de ultieme partner voor de volledige 
levenscyclus van een gebouw. Van planvorming en 
realisatie tot langdurige exploitatie en onderhoud. 
Onze betrokkenheid, op basis van innovatie, 
ervaring en expertise, laat ons commitment zien 
en zorgt voor integraliteit. In ieder aanbod staat 
de energietransitie voorop. 

Wat is de impact op de mens, op de maatschappij 
en op de financiële exploitatie. Dit zijn de vragen 
waarop BAM Bouw en Techniek altijd het juiste 
antwoord biedt.

Building the 
present, creating 
the future.
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werk te zien en te spreken. Toen waren we overtuigd 
en hebben hem voor 1,5 miljoen euro naar Groningen 
gehaald, waar hij voor vijf jaar tekende. Daarvan heeft 
hij één seizoen volgemaakt, want hij wilde per se naar 
Ajax. Daar zijn FC Groningen en Ajax uitgekomen. 
Ajax heeft toen acht miljoen euro voor de huidige 
speler van FC Barcelona betaald.’

ELKE SPELER IS ANDERS
Henk Veldmate: ‘Het is de taak van het 
scoutingapparaat om zoveel mogelijk informatie 
over talentvolle spelers te verzamelen’, zegt Henk 
Veldmate. ‘Zo breed mogelijk, om deze informatie 
vervolgens zo scherp mogelijk, ‘to the point’, terug 
te brengen. Onze scouts zijn onze ogen in het veld 
om spelers te beoordelen. Hoe dat werkt? Het is van 
cruciaal belang om een goed netwerk te hebben. 

Zonder netwerk kom je niet ver. Netwerken houdt 
‘never nooit’ op. De komst van een speler is het 
resultaat van een langdurig proces. De club komt met 
een zoekopdracht, aan welk type speler  er behoefte 
is en daar vloeit een profiel uit voort. Dan ga je op 
zoek en dat leidt tot namen van spelers die kenmerken 
tonen uit dat profiel. Elke speler is anders. Dan is 
het aan ons, in overleg met het technisch hart, om te 
kijken wie bovenaan het lijstje komt. Met het halen 
van een talentvolle speler alleen ben je er nog niet. 
Dat is pas het begin. Elk talent heeft tijd nodig om te 
acclimatiseren. De een past zich gemakkelijker aan 
dan de ander. Het draait om opleiding, ontwikkeling 
en begeleiding. Onderschat dat laatste niet. Zeker 
als het om buitenlandse spelers gaat, die vaak al op 
jeugdige leeftijd naar Ajax komen. Die verdienen 
aandacht, want aandacht is groeien.’

SCOUTING 

VHC Jongens is sponsor van AJAX, totaalleverancier voor de horeca, 
gespecialiseerd in service en beschikt o.a. over een zeer gespecialiseerde 

AGF afdeling en een eigen slagerij. Met meer dan 90 vrachtwagens bedienen 
wij dagelijks onze klanten in heel Noord-Holland, waaronder De Toekomst. 

vhcjongensbv.nl

Met het beste team
speel je elk seizoen

op topniveau...

Er komt een
Italiaanse sterspeler

naar de ArenA...

In Nederland is Bluespresso Official Lavazza Distributor voor de professionele 
horeca en zakelijke markt. Tevens zijn wij trotse sponsor van AJAX. Een goede 

kans dus dat u straks ook in de ArenA van deze Italiaanse sterspeler kunt 
genieten. Binnenkort ook bij u thuis en op de zaak? 

Lavazza-Nederland.nl
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