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tekst Wout Maas

‘Er verandert vanaf 1 januari zeker meer dan de 
naam. De venue is nu nog enigszins kaal en steriel, wij 
willen dat een bezoek veel meer een experience wordt. Ook 
een digitale ervaring, dat pas bij ons merk-DNA.’ Delahaye 
begon in 2006 als consultant, werd in 2009 marketingmanager 
en eind vorig jaar werd hij dus de baas van de marketingafde-
ling. Daarmee volgde hij Truus Koppelaar op. Zij was jarenlang 
dé strateeg en het gezicht van het bedrijf. ‘Zij heeft echt een 
brand gemaakt van Afas. Toen mij werd gevraagd om haar 
functie over te nemen, heb ik mezelf wel even hardop afge-
vraagd of ik dat wel zou kunnen? Maar dat gevoel heb ik vervol-
gens snel van me afgezet. Ik heb toen tegen mezelf gezegd: “Dit 
ga je gewoon doen!”. Truus en ik lachen er soms nog om’, zo 
blikt Delahaye terug.

Wennen
Hij heeft zich aan zijn voornemen gehouden en zijn functie 
aantoonbaar voortvarend opgepakt. Het sponsorcontract met 
voetbalclub AZ werd onder zijn leiding met 6 jaar verlengd, het 
eigen tennistoernooi Afas Tennis Classic werd na 15 jaar beëin-
digd, in oktober presenteerde Afas Inspiration360 in Ziggo 
Dome met onder meer Richard Branson en Al Gore als sprekers 
en recent werd Afas Live – voor een periode van 10 jaar – dus 
toegevoegd aan het sponsorportfolio. Dat de nieuwe naam van 
de muziekvenue voor veel mensen wennen is, en mogelijk zelfs 
tot weerstand leidt, baart Delahaye geen zorgen. Hij verwijst 
naar de naamswijziging van het voetbalstadion van AZ in 2010 
van DSB Stadion naar Afas Stadion. ‘Dirk Scheringa was een 
lokale held, want hij had de club kampioen gemaakt, en toch 
zijn we er al snel in geslaagd om de supporters van AZ voor ons 
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Afas Live werd 
voor een periode 
van 10 jaar toe-
gevoegd aan het 
sponsorportfolio

Sport en entertainment
Afas presenteert zichzelf sinds zijn oprichting in 1996 als 
sponsor, in de vorm van zeven evenementenlocaties. Het is 
hoofdsponsor van zowel voetbalclub AZ als het Belgische 
KV Mechelen en draagt de naam van beide stadions, een 
trainingscomplex in Zaanstad, het heeft een eigen Afas 
Circustheater in Scheveningen, Flint Theater in Amersfoort, 
de Sprookjesweken in Apeldoorn en vanaf 1 januari 2017 
Afas Live nabij Amsterdam Arena.
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Dat de nieuwe naam voor 
veel mensen wennen is, baart 
Delahaye geen zorgen

Afas Live, zo luidt per 1 januari 2017 de nieuwe naam 
van de muziekvenue die tot het eind van dit jaar nog 
Heineken Music Hall (HMH) heet. Het is het meest in het 
oog springende wapenfeit dat Directeur Marketing 
& Communicatie Martijn Delahaye van 
softwarebedrijf Afas software sinds zijn aantreden 
in december 2015 op zijn conto heeft geschreven. 

HMH wordt Afas Live

‘Afas Live is de
ultieme drager van emotie’

te winnen. Dat is gelukt door hen serieus te nemen en te laten 
voelen dat onze betrokkenheid bij hun club oprecht is, het is 
namelijk ook onze club. Kijk, de ene keer delen we een biertje 
uit, de andere keer een sjaaltje, of we doen we een actie waar-
bij supporters op hun verjaardag gratis een nieuw clubshirt 
mogen bestellen. Dat zijn natuurlijk kleine gebaren, maar ze 
worden wel gezien. Door dit soort acties hadden de AZ-suppor-
ters al snel door dat wij weten wat er bij hen leeft.’
Het zal naar de inschatting van Delahaye met Afas Live niet 
anders gaan. ‘Eerst moeten mensen nog wennen aan de naam, 
maar zodra ze eenmaal binnen zijn, merken dat de programme-
ring nog steeds staat als een huis en er alleen maar een betere 
ervaring voor in de plaats is gekomen dan zijn ze zo om’, zo stelt 
hij zelfverzekerd.

Renovatie
Sponsoring gaat wat Delahaye betreft in essentie om het over-
dragen van emotie. ‘Daar is Afas Live de ultieme drager van.’ De 
programmering van wordt gebouwd op vier fundamenten: pop, 
rock, dance en theater. In dat opzicht zijn er dus geen wezenlijke 
verschillen met voorganger Heineken. Hoewel er wellicht wat 
meer zakelijke evenementen zullen worden georganiseerd dan 
nu het geval is. ‘Dat past goed bij ons als B2B-bedrijf dat de blik 
naar buiten heeft gericht’, zo licht Delahaye toe.
De inrichting en bouwstijl zal daarentegen wel een grondige 
renovatie ondergaan. ‘In de locatie zie je nu veel staal en glas, 

mat licht en kille kleuren. Wij willen dat het een warmere, ver-
rassende en digitale ervaring wordt om in deze ruimte te zijn. 
Hoe dat er precies uit zal zien? Dat zullen bezoekers vanaf 1 
januari gaan ervaren. Er wordt nu al volop verbouwd.’
Sponsorschappen verlengen zoals met AZ , en een nieuwe 
sponsorpartnership aangaan zoals met Afas Live, is uiteraard 
een kolfje naar zijn hand. Een jarenlang partnership beëindigen 
met oud-toptennisser Jacco Eltingh hoort er helaas ook bij. 
‘Afas Tennis Classic was elk jaar slechts vier dagen. Dat was 
niet praktisch omdat de aandacht die je op je merk wilt vestigen 
bij voorkeur permanent moet zijn. Met andere woorden, het 
moeten plekken zijn waar je het hele jaar naartoe kunt. Het 
gesprek met Eltingh daarover was uiteraard lastig, maar het is 
uiteindelijk een zakelijk beslissing. Gelukkig had hij uiteindelijk 
begrip voor onze beslissing en zijn de betrekkingen tussen ons 
nog steeds goed.’
Delahaye is vastbesloten om Afas de komende jaren verder 
op te stuwen in de vaart der volkeren. Over de functie van 
zijn afdeling is hij duidelijk: ‘Zoveel mogelijk sales qualified 
leads opleveren aan de salesafdeling. De schoorsteen moet 
roken!’. De sponsorpartnerships brengen emotie, iets wat je 
nou niet onmiddellijk associeert met software, zo erkent hij. 
‘Je kunt ons product niet voelen, proeven of ruiken. In onze 
sponsoring laten we zien wat wij belangrijk vinden en kun-
nen we al onze doelgroepen bereiken. En daar hebben zij 
gelukkig veel plezier van.’

> ‘ Nu prijkt de naam van 
naamgevend sponsor 
Heineken nog prominent 
op de gevel; vanaf 1 
januari 2017 is de naam 
van de concertzaal Afas 
Live.’


