
De voornaamste inkomsten-
bronnen in het Europese 
voetbal

In haar actuele betekenis in de sport- 

en mediasfeer wordt merchandising 

omschreven als de verkoop van uiteen-

lopende producten of diensten die het 

logo en de merknaam van een sportmerk 

vermelden. Merchandising in de sport 

heeft een hoge vlucht genomen omdat 

ze gekoppeld is aan de enorme, soms 

wereldwijde uitstraling van sportmerken. 

Merchandising kent in Europa vooral veel 

toepassingen in het professionele voetbal. 

Inkomsten uit merchandising worden tra-

ditioneel bij de commerciële inkomsten 

gerekend.

Ook op clubniveau zijn er grote verschillen 

waar te nemen. Niet elke club is in dezelf-

de mate afhankelijk van merchandising. 

Een gemiddelde Engelse fan spendeerde 

in 2005/06 184.5 euro, een Franse 134.6 

euro, een Duitse 113.6 euro, een Spaanse 

87 euro en een Italiaanse fan 80 euro 

per jaar aan  merchandising pro ducten 

(De Morgen, 2007).

Tabel 2 wijst op aanzienlijke verschillen in 

afhankelijkheid van inkomsten tussen de 

twintig grootste Europese voetbalclubs. 

De Italiaanse clubs AC en Inter Milan, AS 

Roma en Juventus Turijn zijn, net zoals 

de Franse clubs Ol Lyon en Ol Marseille, 

de Spaanse club FC Valencia en het Duitse 

Werder Bremen, het sterkst afhankelijk 

van de mediarechten. De inkomsten van 

deze clubs komen voor meer dan de helft 

uit de verkoop van hun mediarechten. De 

inkomsten van de Engelse clubs zijn het 

meest gediversifieerd. Zowel de media-

rechten, de ticketverkoop als de commer-

ciële inkomsten zijn goed voor een derde 

van de totale inkomsten. Real Madrid en 

FC Barcelona (respectievelijk op 1 en 3) 

hebben hun inkomstenbronnen onge-

veer evenredig verdeeld. Bij de Duitse 

clubs valt, met uitzondering van Werder 

Bremen, het grote aandeel van de com-

merciële inkomsten op. Bijna de helft van 

de omzet wordt gegenereerd door com-
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Een vergelijking tussen de merchandisinginkomsten in 
het professionele voetbal:

EUROPESE TOPCLUBS 
VERSUS 
DE PIONIER AJAX 
EN CHALLENGER PSV
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Aandeel van inkomstenbronnen voor Europese eersteklasseclubs tijdens de seizoenen 2000-2001 en 2005-2006 (*)

Land Mediarechten Tickets Sponsoring Merchandising, 
    catering, 
    verhuur stadion

 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005
 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006

Engeland 39% 42% 31% 33% 30% 25% - -

Italië 54% 62% 16% 13% 13% 14% 17% 11%

Spanje 51% 35% 25% 28% 24% 37% - -

Duitsland 45% 27% 18% 25% 22% 30% 14% 18%

Frankrijk 51% 57% 16% 15% 18% 18% 15% 10%

Gemiddelde 48% 45% 21% 23% 21% 25% 9% 8%

Nederland 12% 20% 34% 26% 41% 43% 12% 11%

Portugal 20% 20% 42% 29% 18% 13% 20% 38%

Schotland 23% 19% 42% 49% 35% 32% - -

België 13% 24% 33% 30% 54% 46%

Oostenrijk - 10% - 20% - 59% - 11%

Denemarken 4% 10% 17% 14% 43% 49% 36% 28%

Zweden 14% 22% 33% 28% 28% 34% 25% 16%

Gemiddelde 15% 20% 34% 33% 33% 46% 19% 21%

Bron: Deloitte&Touche (2005, 2007), Annual review of football finance, Londen: Deloitte&Touche; Vandeweghe, H. (2003), ‘Football: grote vijf worden 

groter’, Sport international, november 2003; Vandeweghe, H. (2007), Ongelijkheid in Europese voetbal groter dan ooit, Sport & Strategie, oktober 2007; 

Dejonghe T.(2007) Sport en economie: een aftrap, Nieuwegein, Arko Sports Media

(*) De gegevens van Portugal en Schotland voor het seizoen 2000-2001 verwijzen naar het seizoen 1999-2000 en die van Spanje naar 1997-1998. In 

Engeland, Schotland en België worden de inkomsten uit merchandising, catering en verhuur van het stadion, samen met sponsoring, als commerciële 

inkomsten beschouwd. 

Tabel 1 

Spreiding van de inkomsten naar oorsprong voor de twintig meest verdienende Europese voetbalclubs in het voetbalseizoen 2006-2007

 Club Budget Mediarechten Tickets Commerciële 
  (in miljoenen €)   inkomsten (*)

1 Real Madrid 351,0 38% 23% 39%

2 Manchester United 315,2 29% 44% 27%

3 FC Barcelona 209,1 37% 31% 32%

4 Chelsea 283,0 31% 39% 30%

5 Arsenal 263,9 25% 51% 24%

6 AC Milaan 227,2 67% 13% 20%

7 Bayern München 223,3 27% 25% 48%

8 FC Liverpool 198,9 39% 29% 32%

9 Inter Milaan 195,0 66% 15% 19%

10 AS Roma 157,6 66% 15% 19%

11 Tottenham Hotspur 153,1 33% 30% 37%

12 Juventus(**) 145,2 64% 5% 31%

13 Olympique Lyon 140,6 50% 15% 35%

14 Newcastle United 129,4 30% 39% 31%

15 Hamburg SV 120,4 30% 36% 34%

16 Schalke 04 114,3 30% 24% 46%

17 Celtic Glasgow 111,8 31% 46% 23%

18 FC Valencia 107,6 52% 23% 25%

19 Olympic Marseille 99,0 47% 19% 34%

20 Werder Bremen 97,3 53% 23% 24%

Bron: Football Money League 2008, 

(*) Inkomsten uit merchandising, sponsoring, stadionverhuur en catering

(**) Juventus vertoefde in 2006/07 in de Serie B, de Italiaanse  tweede klasse

Tabel 2:
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club en producten gelinkt aan het merk. 

De eerste categorie vertegenwoordigt een 

erg lucratief segment gaande van voet-

balshirts tot ballen, dat in handen is van 

grote sportfabrikanten zoals Adidas, Nike 

en Puma. De tweede categorie bevat alle 

andere voetbalattributen zoals pins, rug-

zakken, babyartikelen, sieraden, tassen, 

sjaals, beeldjes en dassen met clublogo. 

Dit zijn illustraties van brand stretching: het 

gebruik van sportmerknamen op niet-

sportgerelateerde producten of diensten. 

Zo breidde onder andere PSV Eindhoven 

zijn merk uit naar financiële diensten, 

zoals groeps- en bedrijfsongevallen-

verzekeringen.

Toch blijven de inkomsten uit merchandi-

sing  in verhouding tot hun totale omzet 

relatief beperkt. Tabel 3 geeft het aandeel 

weer van de merchandisinginkomsten 

voor verschillende voetbalclubs. Zo rea-

liseerde Arsenal in het voetbalseizoen 

2006-2007 bijna 17 miljoen euro aan 

merchandisingomzet, wat een percen-

tage vertegenwoordigt van 6,8%. Ook 

Tottenham Hotspur behaalde procentu-

eel evenveel inkomsten maar genereer-

de minder totale omzet waardoor de 

merchandisinginkomsten uitkwamen op 

9,8 miljoen euro. Voor Lyon en Liverpool 

zijn deze soort van inkomsten van groter 

belang (13,6%). Terwijl voor West Ham 

United en PSV het aandeel aan mer-

chandising in de totale inkomstenstroom 

beperkt blijft (5,5% en 4,3%). 

merciële activiteiten. Deze vaststelling is 

enerzijds verrassend daar het gemiddelde 

toeschouwersaantal in de Bundesliga het 

hoogste is van alle Europese competities. 

De verklaring situeert zich in de rela-

tief lage toegangsprijzen die aangerekend 

worden(Dejonghe, 2007).

De inkomsten uit 
merchandising: voorbeelden 
uit Europese topclubs

De merchandisinginkomsten  vallen 

onder de commerciële inkomsten. 

Merchandisingartikelen worden opge-

deeld in de officiële sportuitrusting van de 

Figuur 1: 
Voorbeeld van kind/baby gerelateerde 
brand stretching bij Manchester United

Aandeel van de merchandising in de omzet van enkele Europese voetbalclubs (*)

Club Merchandising- Omzet % van omzet
 inkomsten

Real Madrid 52.000.000 292.200.000 17,80%

Liverpool 22.850.800 167.298.600 13,66%

Olympique Lyon 19.112.000 140.553.000 13,60%

Glasgow Rangers 6.260.800 58.475.200 10,71%

Ajax 6.119.000 64.891.000 9,43%

Tottenham Hotspur 9.871.400 144.327.400 6,84%

Arsenal 16.898.600 247.109.800 6,84%

West Ham United 4.417.000 80.222.800 5,51%

PSV 3.835.000 87.962.000 4,36%

Bron: jaarverslagen van de clubs

(*) cijfers zijn van de seizoenen 2006-2007, uitgezonderd Real Madrid en Liverpool (2005-2006)

Tabel 3
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sten of 86,3 miljoen euro behoorde tot de 

commerciële inkomsten. 

Als een van de merchandisingpioniers in 

het voetbal tekende Manchester United 

een dertienjarig contract met het sport-

merk Nike voor een bedrag van 438 

miljoen euro. Sinds augustus 2002 bezit 

Nike de rechten op de sponsoring, licen-

ties en merchandising van Manchester 

United. Tijdens het eerste jaar van de 

samen werking gingen 3,9 miljoen Nike-

fanartikelen over de toonbank, waaronder 

2,5 miljoen namaakshirts. De club ver-

kocht in de voetbalseizoenen 2002-’03 

en 2003-’04 zowat 3,8 miljoen voet-

balshirts, waarvan een derde buiten het 

Verenigd Koninkrijk. Manchester United 

breidde zijn merk ook uit naar niet-sport-

gebonden artikelen. Supporters kunnen 

bij de club terecht voor (inter)nationale 

kredietkaarten, hypothecaire leningen, 

spaarproducten en auto-, woning-, reis- 

en levensverzekeringen. Niet-financiële 

producten zoals een breedband inter-

netverbinding en reizen kunnen de fans 

van Manchester United zich eveneens 

aanschaffen. Het unieke voordeel aan 

merchandising is dat de verkoop niet 

beperkt is door landsgrenzen of taalbar-

rières. Hierdoor is de potentiële markt 

voor merchandising groter dan van de 

kaartverkoop Manchester United heeft 

wereldwijd circa 75 miljoen supporters 

en supporterssclubs (zie figuur 3).

Manchester United verkent binnen zijn 

merchandisingpolitiek ook steeds meer 

de mogelijkheden van Zuidoost-Azië. 

De Engelse topclub tekende een nieuw 

merchandising- en licentiecontract met 

Japanese Sports Vision (JSV) in janu-

ari 2002. JSV is de officiële distribu-

teur voor Japan en een belangrijke klant 

van Nike, de merchandisingpartner van 

Manchester United. Een belangrijke rol 

is weggelegd voor de onlineshop van 

Manchester United, waardoor het moge-

lijk wordt om de supporters, waar ook ter 

wereld, ten dienste te zijn. Een belang-

rijke katalysator hierbij was het FIFA 

Wereldkampioenschap voetbal 2002 in 

Japan en Zuid-Korea. Dit voetbaltoernooi 

Voor Real Madrid is het belang van de 

merchandising dan weer groter. Zo 

wordt de verdubbeling van de commer-

ciële inkomsten van Real Madrid sinds het 

voetbalseizoen 2003-’04 door Deloitte 

voor het grootste deel toegeschreven aan 

de gestegen merchandisinginkomsten. 

In het seizoen 2005-2006 bracht het 

merchandisingsegment zelfs 52 miljoen 

euro op. Goed voor bijna 18% van het 

budget. De bijnaam van de topspelers 

van Real Madrid zoals David Beckham, 

Luis Figo, Zinedine Zidane en Ronaldo 

was Los Galacticos, verwijst niet enkel 

naar hun voetbalcapaciteiten maar even-

eens naar hun marketingwaarde naast het 

veld en dit voornamelijk in Azië. Steve 

McManaman, speler bij Real tussen 1999 

en 2003 definieerde dit in zijn autobiogra-

fie als de “Disneyficatie van Real Madrid”

(Mc Manaman & Edworthy,2004).

Manchester United: 
de merchandisingkampioen?
Een interessante praktijkstudie over mer-

chandising is die van Manchester United. 

Figuur 2 geeft een overzicht van de oor-

sprong van de inkomsten van Manchester 

United in het voetbalseizoen 2006-2007, 

waarin een omzet van 315,2 miljoen 

euro werd behaald. Toen ontving de club 

137,5 miljoen euro van kaartverkoop 

(44%) en 91,4 miljoen euro uit de media 

(29%). In totaal 27% van de totale inkom-

Figuur 2: 
Spreiding van de inkomsten 
van Manchester United in 
2006-2007 (*)

Bron: Deloitte Football Money League (2008)

(*) In Engeland worden de inkomsten uit merchandising, catering en de verhuur 

van het stadion, samen met sponsoring, als commerciële inkomen beschouwd.
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een twee weken durende promotietoer in 

Azië in de zomer van 2003. Tijdens deze 

rondrit werden verschillende demonstra-

tiewedstrijden gespeeld. Het aantrekken 

van Aziatische topvoetballers, zoals de 

Zuid-Koreaan Park Ji-Sung bij Manchester 

United,, kadert in de internationale mar-

ketingstrategie.

Figuur 4 geeft de geografische spreiding 

weer van de merchandisingverkoop voor 

Manchester United in het voetbalseizoen 

2002-’03.

maakte de Europese voetbalclubs meer 

bewust van de grootte van de Zuidoost-

Aziatische markt. Juventus bijvoorbeeld 

opende in september 2003 een winkel 

in Tokyo omdat bleek dat een vijfde van 

de websitebezoekers uit Azië kwamen. 

Bovendien biedt de club haar website ook 

aan in het Chinees en werd een online 

winkel geopend (juvestore.com) om de 

stijgende internationale vraag te kunnen 

beantwoorden. Ook Real Madrid is niet 

ongevoelig voor de Zuidoost-Aziatische 

markt. Real Madrid ontwikkelde een 

Japanse versie van zijn website en maakte 

Figuur 3: De verspreiding van de officiële Manchester United supportersclubs
Bron: Vanden Broucke L.(2006)
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Op vijf jaar tijd heeft PSV echter zijn 

(beter?) achterstand op Ajax voor een 

groot deel verkleind: waar in 2002-2003 

Ajax nog het achtvoudige van PSV ver-

diende wat betreft merchandisinginkom-

sten werd dit in 2006-2007 gereduceerd 

tot anderhalve keer zoveel. De totale 

omzet van de merchandising verkoop in 

de Nederlandse Eredivisie bedroeg onge-

veer 25 miljoen euro waarvan Feyenoord 

ongeveer 10 miljoen euro voor haar 

rekening nam. Samen met PSV en Ajax 

vertegenwoordigt dit 80% van de totale 

omzet(Sponsormagazine, 2007).

PSV wist haar merchandisinginkomsten 

te vervijfvoudigden. Van 618 000 euro 

in 2002-2003 tot 3 835 000 euro in het 

afgelopen seizoen (+ 521%). De redenen 

achter deze opmerkelijke stijging zijn van 

diverse aard. In eerste instantie werden 

meer clubartikelen door de supporters 

gekocht omdat PSV sportief zeer succes-

vol was, zowel in Nederland (zes titels 

in de afgelopen acht seizoenen) als in 

Europa (uitstekende resultaten in de UEFA 

Champions League). De sterke toename in 

de laatste seizoenen is te danken aan een 

combinatie van verschillende factoren. 

Men begon PSV Merchandising te onder-

De inkomsten uit 
merchandising: 
Voorbeelden uit een 
“kleinere” competitie: 
Ajax versus PSV

In figuur 5 vergelijken we de merchan-

disinginkomsten van PSV en Ajax van 

de afgelopen 5 seizoenen. Opvallend is 

dat Ajax vijf jaar geleden een enorme 

voorsprong uitgebouwd had op PSV in 

het exploiteren van deze inkomstenbron. 

Figuur 4: 
Geografische spreiding van 
de merchandisingverkoop 
van Manchester United 
(2002-’03)

Bron: Bewerking van Sportbusiness international, oktober 2003, 85, 13.

Bron: jaarverslagen van de clubs

Figuur 5: 
Evolutie van de merchandising-
inkomsten van Ajax en PSV.
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tenlandse populariteit en merchandising-

pionier in de lage landen bleek succesvol. 

De club heeft volgens een onderzoek van 

Dejonghe e.a.(2006) ook een veel  ruimere 

aanhang binnen Nederland. Terwijl de 

aanhang van PSV vooral geconcentreerd 

is in Noord Brabant en de grensgebieden 

in de provincie Limburg, heeft Ajax tradi-

tioneel een grotere fanbasis in bijna alle 

Nederlandse provincies. Het gemiddeld 

aantal toeschouwers, de directe klanten, 

bedroeg in 2006/07 voor Ajax 48.651 

en voor PSV 33,637 een duidelijk ver-

schil die wegens capaciteitsproblemen in 

het Philips stadion momenteel niet weg-

gewerkt kan worden. Om verdere groei te 

realiseren, lijkt het voor PSV noodzakelijk 

om  het distributienetwerk te vergroten 

en het assortiment te verbreden.. 

Ajax was in 2002 al bezig met het uit-

geven van licenties voor het produceren 

en distribueren van sportartikelen en niet-

sportartikelen voorzien van woord- en 

beeldmerken van Ajax. De club ontwik-

kelde ook artikelen in eigen beheer en 

verzorgde de levering zowel aan de groot-

handelaar als aan de eindverbruiker (via 

mailordering en Internet). 

De club uit Amsterdam probeerde extra 

omzet te creëren via de exploitatie van de 

portretrechten van de spelers. Ajax Images 

beheert deze exclusieve, wereldwijde por-

tretrechten. Deze opbrengsten kenden de 

afgelopen jaren telkens een verhoging, 

behalve in 2006 toen een aantal spelers-

contracten ten einde liepen en ze een 

omzetdaling van de portretrechten van 

0,3 miljoen euro optekenden.

De Official Ajax Fanshop in de Amsterdam 

Arena zorgt met zijn 642 m2 verkoop-

ruimte voor een groot deel van de mer-

chandisinginkomsten. In 2007 steeg de 

omzet hiervan nog met 0,7 miljoen euro 

naar 2,8 miljoen euro. In totaal brengt 

Ajax samen met zijn 35 licentiehouders 

ongeveer 500 verschillende artikelen op 

de markt. 

Om aan te tonen dat beide clubs een 

breed assortiment van clubartikelen aan-

steunen door de marketingafdeling waar-

bij eigen mediakanalen (print, mobiel en 

Internet) werden ingezet en verder gepro-

fessionaliseerd. PSV nam bovendien de 

exploitatie van de merchandising artikelen 

volledig in eigen beheer. De artikelen 

werden zelfstandig ontwikkeld en ver-

kocht aan de distributiekanalen zoals aan 

het netwerk van de PSV FANpoints (31 

officiële PSV-winkels verspreid over heel 

Nederland) en de voetbalgroothandels. 

Ten slotte brachten licentienemers onder 

toezicht van de club PSV-producten in de 

markt (producten voor specifieke distri-

butiekanalen zoals DVD’s, schoolartike-

len, badtextiel,…). 

 

Een andere drijfveer achter de stijgende 

inkomsten is het contract met de EFC 

groep afgesloten met betrekking tot de 

distant selling activiteiten (e-commerce, 

mailordering en telefonische verkoop) 

van de merchandisingartikelen. Het assor-

timent van PSV-producten werd boven-

dien doorheen de jaren uitgebreid en ver-

diept. Zo is naast de officiële collectie van 

Nike de eigen lijn van vrijetijdskleding 

(PSV Fanware) en heeft de speelgoed-

keten Intertoys een eigen PSV collectie.

In het seizoen 2006-2007 realiseerde de 

club een fenomenale stijging: de inkom-

sten stegen van 1,6 naar 3,8 miljoen euro. 

PSV nam haar FANstore (de fanshop in het 

Philips Stadion) immers in eigen beheer 

en realiseerde meteen een omzet van 

1,2 miljoen euro. Daarbovenop kende 

men een stijgende vraag naar club-

merchandise van de voetbalgroothandels, 

de detaillisten en de retailers en nam het 

aantal licentiepartners toe.

Ajax kende niet dezelfde spectaculaire 

toename in haar merchandise inkomsten. 

Op vijf jaar tijd constateren we een stij-

ging in deze categorie met 25,85%, ofwel 

van 4,9 miljoen naar 6,1 miljoen euro. 

Opmerkelijk is dat de omzet die Ajax in 

2003 aan merchandising realiseerde, nog 

altijd meer is dan wat PSV in 2007 ver-

diende. De Ajax fanshop in Amsterdam 

Arena dateert immers reeds van 1996. 

De combinatie van binnenlandse en bui-



33

D
O

E
N

m
ar

ke
ti

ng

EEN VERGELIJKING TUSSEN DE MERCHANDISINGINKOMSTEN IN HET PROFESSIONELE VOETBAL: EUROPESE TOPCLUBS VERSUS DE PIONIER AJAX EN CHALLENGER PSV

Tot slot kijken we naar de belangrijkheid 

van de merchandisinginkomsten voor de 

clubs. Uit tabel 5 blijkt dat het belang 

ervan voor beide clubs relatief beperkt 

blijft. In het geval van PSV kunnen we dit 

gedeeltelijk verklaren door de zeer lucra-

tieve deelnames aan de CL. Men kan wel 

stellen dat in een periode van vijf seizoe-

nen het aandeel ervan voor de beide clubs 

is toegenomen: van 1,23% naar 4,36% bij 

PSV en van 6,35% naar 9,43% bij Ajax. 

PSV kende echter een veel grotere stijging 

in absolute cijfers: van 0,6 miljoen euro 

naar 3,8 miljoen euro tegenover de stij-

ging van 1,3 miljoen euro bij Ajax.

Figuur 6 geeft voor beide clubs een over-

zicht van de oorsprong van de verschil-

lende inkomsten. Op deze manier wordt 

nagegaan wat het belang is van mer-

chandising in vergelijking met de andere 

inkomstenbronnen. De gegevens hebben 

betrekking op het seizoen 2006-2007. 

In dat seizoen haalde PSV een omzet van 

87,96 miljoen euro terwijl Ajax 64,89 

miljoen inkomsten genereerde. Dit ver-

schil van 23 miljoen was te verklaren door 

het feit dat Ajax zich na de verrassende uit-

schakeling door FC Kopenhagen niet wist 

te kwalificeren voor de groepsfase van de 

UEFA Champions League. Daardoor was 

PSV de enige Nederlandse deelnemer en 

ging het voor Nederland gereserveerde 

marketpoolgeld integraal naar PSV. De 

marketpool is het verdelingssysteem in 

de Champions League voor marketing- en 

Tv-gelden op basis van wat de Tv-rechten 

in de thuismarkt van de club hebben 

opgeleverd. De marketpoolsom bedroeg 

voor Nederland 19,4 miljoen euro. Dit 

bieden, worden in tabel 4 de verschil-

lende productcategorieën opgesomd die 

te koop zijn in de online fanshops van 

Ajax en PSV.

Voor het overgrote deel komen dezelfde 

productcategorieën terug: van de klas-

sieke  wedstrijdtenues, over baby-, bad- 

en bedartikelen tot sieraden. PSV biedt 

een iets ruimer assortiment van producten 

aan dan Ajax en benut ten volle hun deel-

name aan de UEFA Champions League 

(PSV sjaal Champions League) en hun 

kampioenstitel (kampioenenvlag, speciale 

DVD). Bovendien bieden ze de suppor-

ters de mogelijkheid om hun sjaal zelf te 

ontwerpen. 

Assortiment van merchandisingartikelen aange-

boden op de online shops

Ajax PSV

wedstrijdkleding Wedstrijdkleding

trainingskleding trainingskleding

sportartikelen sportartikelen

caps & sjaals caps & sjaals

fanartikelen fanartikelen

tassen tassen

schoolartikelen schoolartikelen

baby-artikelen baby-artikelen

sieraden sieraden

multimedia multimedia

bad & bed badartikelen

computer slaapkamer

outlet store outlet store

vrijetijdskleding carnaval 2008

  champions league

  kampioen 2007

  PSV notebook

  fanwear

  bedrukte sjaals

Bron: www.ajax.nl en www.psv.nl

Tabel 4

Aandeel van merchandisinginkomsten in de omzet van Ajax en PSV 

 (bedragen x 1.000 €) 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Ajax Omzet 76.517 64.233 66.625 74.430 64.891

 merchandising 4.862 5.835 6.180 5.424 6.119

 % merchandising  6,35% 9,08% 9,28% 7,29% 9,43%

PSV Omzet 50.394 55.525 64.891 62.869 87.962

 merchandising 618 469 1.082 1.681 3.835

 % merchandising  1,23% 0,84% 1,67% 2,67% 4,36%

Bron: jaarverslagen Ajax en PSV en eigen verwerking

Tabel 5
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bal met theoretisch “twee” Nederlandse 

vertegenwoordigers.  In 2007/08 werd 

Ajax uitgeschakeld in de voorronde door 

Slavia Praag en ging de totale market-

poolpot terug naar PSV. In de laatste 

twee seizoenen verwierf PSV 38.8 miljoen 

euro uit demarket pool, een bedrag dat 

‘slechts’ 21,34 miljoen euro zou geweest 

zijn indien Ajax zich wel gekwalificeerd 

had. Daarbij kwamen dan nog de recettes 

en de premies voor het bereiken van de 

kwartfinales waardoor PSV uitkwam op 

36,4 miljoen euro aan inkomsten uit de 

UEFA Champions League. 

Tabel 6 geeft de inkomsten (marketpool 

en premies) weer die de Nederlandse 

clubs behaald hebben uit hun deel names 

aan de Champions League. PSV was aan-

wezig op 11 van de 15 edities en verdien-

de in totaal 144.4 miljoen euro, waarvan 

110,7 miljoen euro in de afgelopen vijf 

seizoenen. Ajax nam 8 keer deel aan 

door de NOS betaald bedrag is hoog in 

vergelijking met andere kleinere landen in 

Europa (België 4,8 miljoen euro). De NOS 

had al de nationale competitierechten ver-

loren aan Talpa/RTL/Versatel/Tele2 en 

wilde zich verzekeren van Europese voet-

Figuur 6: 
Spreiding inkomsten PSV en Ajax

Verdiensten Nederlandse clubs in de Champions League.

CL-edities  Club Verdiensten Prestatie
(aantal clubs)   (in € mln)

1992-1993 (16) PSV 1,54 eerste ronde

1993-1994 (16) - - -

1994-1995 (16) Ajax 10,03 winnaar

1995-1996 (16) Ajax 10,44 finale

1996-1997 (16) Ajax 7,81 halve finale

1997-1998 (24) PSV 4,08 eerste ronde

    Feyenoord 3,68 eerste ronde

1998-1999 (24) Ajax 3,49 eerste ronde

    PSV 3,36 eerste ronde

1999-2000 (32) Feyenoord 9,94 tweede ronde

    Willem II 5,08 eerste ronde

    PSV 4,81 eerste ronde

2000-2001 (32) PSV 8,49 eerste ronde

    sc Heerenveen 7,62 eerste ronde

2001-2002 (32) PSV 9,03 eerste ronde

    Feyenoord 8,47 eerste ronde

2002-2003 (32) Ajax 14,96 kwartfinale

    PSV 7,8 eerste ronde

2003-2004 (32) Ajax 13,16 eerste ronde

    PSV 14,33 eerste ronde

2004-2005 (32) PSV 15,66 halve finale

    Ajax 7,84 eerste ronde

2005-2006 (32) Ajax 16,99 achtste finale

    PSV 17,41 achtste finale

2006-2007 (32) PSV 31,6 achtste finale

2007-2008 (32) PSV 31.7 eerste ronde

Bron: Vandeweghe H. (2007) Meer geld op het kampioenenbal dan ooit: Champions League halen steeds 

belangrijker, Sport & Strategie, december 2007, n°2, jg. 1, p. 23; voor 2007/08 eigen verwerking

Tabel 6
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Bekijken we de commerciële inkomsten 

van beide clubs dan valt op dat Ajax meer 

afhankelijk is van sponsoring dan PSV: 

29% tegenover 19%. Inkomsten uit het 

exploiteren van het stadion brengen pro-

centueel gezien hetzelfde op. Ten slotte 

zijn er de merchandisinggelden. Deze 

vertegenwoordigen een groter aandeel bij 

Ajax (1 op de 10 euro omzet is afkomstig 

van merchandising) dan bij PSV. In verge-

lijking met de andere inkomstenbronnen 

is dit relatief beperkt, maar in absolute 

termen zijn de merchandisinginkomsten 

al mooi meegenomen. En … de toekomst 

voor merchandising oogt meer dan ooit 

mooi!

WIM LAGAE

het kampioenenbal en won de compe-

titie zelfs in het seizoen 1994-1995. De 

Amsterdamse club vergaarde in totaal 

84,7 miljoen euro aan inkomsten. De 

gelden van de marketpool zijn onderge-

bracht bij de Tv-rechten, terwijl de recet-

tes en premies bij de tickets (wedstrijd-

opbrengsten) thuishoren. Het missen van 

de Champions League zou voor PSV een 

financiële ramp betekenen aangezien ze 

dan meer dan 1/3 van hun omzet zouden 

mislopen. 

PSV ontving in 2006-2007 uit kaart-

verkoop 24,6 miljoen euro (27,94%), 

26,8 miljoen euro uit de media (30,47%) 

en 41,59% of 36,6 miljoen euro kwam 

van commerciële inkomsten. Ajax haalde 

31,3% of 20,3 miljoen euro uit ticketting 

en realiseerde 8,8 miljoen euro (13,61%) 

uit Tv-rechten. Meer dan de helft (55%) 

kwam uit commerciële inkomsten, goed 

voor 35,7 miljoen euro. 

Bronnen
• Ajax (2008) www.ajax.nl

• Dejonghe T. (2007) Sport en 

economie : een aftrap, 

Nieuwegein, Arko Sports Media

• Dejonghe T., Van Hoof S. 

& Kemmeren T.(2006) Voetballen 

in de kleine ruimte: een onder-

zoek naar de geografische 

marktgebieden en ruimtelijke 

uitbreidings mogelijkheden 

voor de clubs in het 

Nederlandse Betaald Voetbal, 

Nieuwegein,WJH  Mulier 

Instituut, Arko Sports Media

• De Morgen (2007) Europese 

voetbalsupporters besteden 

jaarlijks 7 miljard euro aan 

gadgets, De Morgen, 

14 maart 2007, p.27

• Derbaix, A., Decrop, 

A., Cabossart, O. (2002), 

“Colors and Scarves: 

The Symbolic Consumption of 

Material Possessions by Soccer 

Fans”, Advances in Consumer 

Research. 29, 511-518.

• McManaman S. & Edworthy S. 

(2004) El Macca: Four years with 

Real, London, Simon & Schuster 

UK Ltd

• PSV (2008) www.psv.nl

• Jaarverslagen Ajax van seizoen 

2003-2004 tot en met 2006-2007

• Jaarverslagen PSV van seizoen 

2003-2004 tot en met 2006-2007

• Deloitte Football Money League 

2005, 2006, 2007, 2008

• sponsormagazine(2007), 

september 2007 nr 5 

• Vanden Broucke L.(2006) 

De economische impact van een 

mega-sportbedrijf op stad en 

regio: een dynamische factor? 

De case Manchester United., 

De Aaardrijkskunde, 2006,2/3, 

p.55-64

• Vandeweghe, H. (2007), 

Ongelijkheid in Europese 

voetbal groter dan ooit, 

Sport & Strategie, oktober 2007, 

n°1, jg. 1, p. 20-21

• Vandeweghe H. (2007) 

Meer geld op het kampioenen-

bal dan ooit: Champions League 

halen steeds belangrijker, Sport 

& Strategie, december 2007, n°2, 

jg. 1, p. 23

Wim Lagae (°1964) is licentiaat in de Toegepaste Economische Weten-

schappen (UFSIA Antwerpen), Master of Arts in Economics (Doctum  

Colloquium Program, KU Leuven) en doctor in de Economische 

Wetenschappen (KU Leuven). Hij is hoofddocent marketing (communicatie) 

en toegepaste marketing aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen en is 

deeltijd-hoofddocent sportmarketing aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatie-

wetenschappen van de K.U. Leuven. 

Dr. Wim Lagae is de auteur van het lees- en studieboek Marketingcommunicatie in de sport 

(uitgever Pearson Education Benelux in Amsterdam; 292p.; tweede editie uitgegeven in 

2006). Begin 2005 verscheen de Engelstalige, Europese editie van zijn handboek: “Sport 

Sponsorship and Marketing Communications: a European Perspective” (Financial Times/

Prentice Hall, Harlow, 248 p.).
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