
 

Instructie en schermvoorbeelden bij Vele Ajacieden  
 
Geweldig dat je wilt helpen de geschiedenis van Ajax te beschrijven! Zo werk je mee aan een volgend hoofdstuk 
in de clubgeschiedenis: het bewaren van het rjike Ajax-verleden in digitale en beschreven vorm.   
 
Algemeen:  
 
- Het beschrijven van de Ajax-foto’s gebeurt in zes stappen. Met de zevende stap rond je de foto af.  
Per stap wordt gevraagd naar een bepaald aspect van de foto te kijken.  
 
– Beschrijf de foto in de eerste 6 stappen met tags. Dat zijn omschrijvingen in 1 woord. Je kunt deze kiezen uit 
een rijtje, zichtbaar in het uitklapmenu rechts naast het veld. Je kunt beschrijvingen kiezen door langs de lijst te 
scrollen. Ons advies is jouw gewenste beschrijving gewoon in het veld te typen. Bijvoorbeeld: 'aftrap'.  Bij 'af' 
krijg je dan al meteen de suggestie 'aftrap.' 

Stap 7 is een laatste controle. Zodra je op afdrukken hebt gedrukt, gaat een controleur beoordelen of je invoer 
juist is. 
 
–  Op de komende bladzijden wordt het invoeren van de tags verduidelijkt door middel van 
schermafbeeldingen. 
 
- Je kunt op ieder moment terug naar een van de vorige stappen om aanpassingen aan jouw  
invoer te doen. Pas bij de laatste stap wordt alle invoer bij de foto opgeslagen.  
 
- Door de knop tussentijds bewaren te gebruiken, bewaar je jouw gegevens. Dit is vooral aan te  
bevelen wanneer je tussen verschillende stappen wisselt.  
 
- Elke foto wordt eenmaal door jou beschreven en daarna eenmaal gecontroleerd door een controleur.  
Een controleur mag beschrijvingen wijzigen of aanvullen.  
 
- Klik op de knop Opmerkelijk! als je iets bijzonders ziet aan de foto. Dit kan een inhoudelijke tip  
aan de controleur zijn (bijvoorbeeld: ik weet dat dit een bekende voetballer van Ajax is, maar  
ik weet zijn naam niet), of een opmerking over het beeld zelf (bijvoorbeeld: deze foto is  
gekanteld). Ook kan een beroemde voetballer van de tegenstander (bijv. een Gullit, Zidane, Moulijn) via deze 
knop gemeld worden. Op een melding via 'Opmerkelijk!' wordt niet geantwoord.  
 
- Klik op de knop Onbruikbaar als er geen foto in beeld komt of als de foto te slecht zichtbaar is.  
 
– Je hoeft je niet te beperken tot wat je weet of ziet. Je kunt ook bronnen (zoals Google,  
Wikipedia, Ajax jaarboeken, 100 jaar Ajax, ajax.nl) gebruiken om meer informatie toe te voegen.  
Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een juiste naam van een voetballer. 
Tip: boven elke foto staat een datum. Die biedt al veel aanknopingspunten.   
 
– Houd in gedachten dat het doel van dit project is de vindbaarheid van de foto te vergroten. Probeer te  
denken vanuit degene die straks foto’s gaat zoeken. Als ik zoek op een toegevoegde tag, zou ik dan deze foto 
willen vinden?  
Motto: liever een tag te veel dan te weinig, maar wel zo concreet mogelijk.  
Om je een idee te geven van het type beschrijvingen dat je aan een foto kunt koppelen, volgen straks  
voorbeeldfoto’s. Per stap wordt een suggestie gedaan voor de tags die je aan de foto kunt geven.  

- Mocht een speler te klein in beeld zijn gebracht, kun je eenvoudig inzoomen via het knoppenbalkje onderaan 
de foto. 

 

 

 



Tags invullen 

Voordat je begint met het beschrijven van foto's, is het aan te raden eerst een periode te kiezen. Misschien heb 
je een voorkeur voor foto's uit de seizoenen in de jaren negentig. Ga na het inloggen naar het tabje 
Voorkeuren: 

 

Vink vervolgens de seizoenen van jouw voorkeur aan en klik op Opslaan. Als je niets invult, krijg je willekeurig 
foto's uit de gehele Ajax-geschiedenis voorgeschoteld. 

 

Je kunt nu beginnen met beschrijven. 



Stap 1. Welk sfeerbeeld zie je op de foto?  
In deze stap gaat het om dingen, gevoelens of niet-identificeerbare personen. Het is niet nodig alle details  
weer te geven, maar noteer wat kenmerkend is voor deze foto. Denk aan:  

* Momenten (toss, aftrap)  
* Emoties (verdriet, woede)  
* Niet-identificeerbare personen (scheidsrechter, vierde man, miss Ajax) 
* Objecten (spelersbus, skybox, vuurwerk)  
 
Je kunt met de knop '+ Voeg nog een situatie toe' extra beschrijvingen geven.  
Dat kan bij iedere volgende stap. 

Bij onderstaande foto zou dat bijvoorbeeld “juichen” zijn: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 2. In welke competitie speelt Ajax?  
Hier gaat het om officiële wedstrijden, maar bijvoorbeeld ook om een training. 

 

Stap 3. Welke Ajax-spelers zie je op de foto?  
Zowel Ajacieden ten tijde van de foto als ex-spelers van Ajax kun je hier invullen. 

 



Stap 4. Welke niet-spelers van Ajax zie je?  
Hier vul je bijvoorbeeld namen van trainers, verzorgers, elftalleiders of bestuursleden in. Beroemde 
tegenstanders vul je in via de knop ‘Opmerkelijk!’ 

.  

 

Stap 5. In welk stadion speelt Ajax?  
De naam van het stadion: De Meer, Amsterdam Arena, Olympisch stadion etc. Wees zo specifiek mogelijk: het FC 
Twente-stadion bijvoorbeeld heette in een bepaalde periode het Diekman-stadion en later de Grolsch Veste. 

 

 



Stap 6. Tegen welke tegenstander speelt Ajax?  
De naam van de tegenstander: 

 

Als de tegenstander niet of onduidelijk zichtbaar is, kun je deze aan de hand van de datum boven de foto 
proberen te achterhalen. Typ bijv. de datum en “Ajax” in op Google, of zoek in Ajax-jaarboeken! 

Stap 7. Afronden  
Tot slot krijg je jouw invoer van de 6 stappen te zien. Door op een van de stappen te klikken,  
ga je terug naar de betreffende stap en kun je beschrijvingen wijzigen, verwijderen of  
toevoegen. Klik je op de knop ‘Afronden’, dan worden deze beschrijvingen opgeslagen en voorgelegd aan een 
controleur. Voeg eventueel iets toe bij Opmerkelijk!, de button links onderaan.  

 



Je krijgt na klikken op Afronden een nieuwe foto te zien, waar je meteen weer mee aan de slag kunt: 
 

 

Jouw puntensaldo is verhoogd en je kunt verder met het beschrijven van nieuwe foto’s! 

Goed om nog rekening mee te houden: 

– Helaas is het platform Vele Ajacieden niet geoptimaliseerd voor gebruik op de tablet of de mobiel. 
Gebruik dus een desktop (pc thuis) voor het beschrijven van de foto’s. 

– Technische vragen graag sturen naar info@velehanden.nl. Zij kunnen jou dan het beste helpen. 

mailto:info@velehanden.nl

