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Endemol Beyond en Voetbalprimeur.nl lanceren YouTubekanaal
'Koning FIFA'
Meervoudig kampioen vanpopulaire game strijdt tegen bekende voetballers uit Nederlandse
competitie
Endemol Beyond en hetonline platform Voetbalprimeur.nl hebben hun krachten gebundeld en
lanceren op de dag van de lancering van de nieuwe voetbalgame FIFA16 ook het nieuwe
YouTube kanaal ‘Koning FIFA’. Voor dit kanaal is meervoudig kampioen Koen Weijland bereid
gevonden om gameliefhebberswekelijks waardevolle tips en tricks prijs te geven. Daarnaast
daagt hijwekelijks een bekende voetballer uit in de hoophem genadeloos van de digitale
grasmat te spelen.

“Dat ik een centrale rol mag spelen in de invulling van dit nieuwe YouTube kanaal is voor
mij heel bijzonder. Het stelt mij in staat om het produceren van online content naar een
volgend level te brengen en een professionaliseringsslag te maken.„
— Koen Weijland, meervoudig Nederlands Kampioen FIFA

Endemol Beyond is eeninitiatief van het mediabedrijf Endemol Shine Nederland en onderdeel van een
wereldwijd online videonetwerk. Voetbalprimeur.nl is een entiteit als het gaat omonline voetbalnieuws.
Waar Endemol Beyond beschikt over een grote expertise alshet gaat om videocontent, voorziet
Voetbalprimeur.nl in een enorm bereik onderliefhebbers van voetbal.

“De samenwerking met Endemol Beyond is een mooie aanvulling op het brede online
nieuws platform dat wij voetballiefhebbers bieden. Door onze doelgroep nu ook op een
andere manier te bedienen, hopen we niet alleen nog meer bereik te genereren, maar
ook onze doelgroep te verbreden.„
— Pascal Batelaan, CEO Voetbalprimeur.nl

“Toen we dit voorjaar Endemol Beyond lanceerden, spraken we daarmee het geloof in
de toekomst van online video uit. We zijn trots dat we in samenwerking met
Voetbalprimeur.nl opnieuw een YouTube kanaal lanceren. Het feit dat ‘Koning FIFA’
zonder enige vooraankondiging al binnen een dag 30.000 views heeft opgeleverd, heeft
onze verwachtingen overstegen.„
— Laurens Drillich, CEO Endemol Shine Nederland

Afgelopen maandag was Koen Weijland te gast bij Coen en Sander op 538 en speelde hij zijn eerste
potjes FIFA16 tegen El Ghazi en Tete van Ajax en Darri van Heracles Almelo vanuit de FIFA16
Experience Center in Amsterdam.
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Over EndemolShine
Als grootste onafhankelijke producent ontwikkelt EndemolShine Nederland videocontent voor elk platform, in elk
genre en voor iedereen. De organisatie staat voor creativiteit en kwaliteit en is als marktleider in Nederland
afzender van talloze hits, zoals GTST, Hunted, The Wall, All You Need Is Love, Ik Vertrek, Big Brother,
Miljoenenjacht, dramaseries als De 12 van Oldenheim en LOIS en de YouTube-hits Legends of Gaming, edivisie
en Challenges Cup. Tevens is EndemolShine Nederland als grootste sportproducent verantwoordelijk voor de
voetbalkanalen van FOX en de Eredivisie. Onder de paraplu van het bedrijf vallen de Nederlandse
productiebedrijven Simpel Media, NL Film, TVBV en Human Factor. EndemolShine Nederland is onderdeel van
EndemolShine Group: ‘s werelds grootste onafhankelijke producent van televisie- en digitale content. De
organisatie omvat meer dan 120 productiebedrijven in 23 landen en biedt een ongeëvenaard creatief en
productioneel netwerk, waarin alle creatieve ideeën, productie expertise en know-how worden gedeeld.

EndemolShine Nederlandnewsroom

