
sport
innovatie
studio

Innoveren

SportOn

KNWU gooit de luiken open

kun je leren, een stappenplan

lost een probleem op voor multisporters

                 Met VoetbalTV heeft iedere club zijn eigen tv-zender

     Zo bereikt Fondo zijn gebruikers

Gaat Club Captain voor meer betrokkenheid bij verenigingen zorgen?

                 Data als verdienmodel, en de privacy dan?

SportUnity helpt bonden de ongebonden sporter te binden

voorjaar ����03 |

www.sportinnovatie.studio

www.sportinnovatie.studio/nieuwsbrief

port innovatiestudio is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden 
dat begin 2019 van start is gegaan en vernieuwing in de breedtesport wil 
stimuleren en mogelijk maken. Het is de plek waar innovatieve creatieve 
ideeën een kans krijgen om te experimenteren en tot wasdom te komen. 
Het doel? Zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen!

Abonneer je  
op de nieuwsbrief! 

sport
innovatie
studio

Online samenwerken

Esports en de kansen 

Sporten in tijden van Corona

tips, tools en methoden

 

                 De KNVB bindt de jeugd met e-voetbal

     Zo begin je je eigen challenge

          Digitaal roeien rukt op

                 AI en een betere competitie

Solo maakt een einde aan stayeren

MAGAZINE

voorjaar ����03 |



2

inhoud
13 Inleiding

  4  Sporten in tijden van 
corona

16  Honderden clubs volgen 
voorbeeld ‘18 Days Challenge’ 
ONS Sneek

18 Zo begin je je eigen challenge

19 Hoe sport ook gewoon doorgaat

 12  Sportscholen schakelen massaal 
over op videolessen

 14  Hoe moet dat met de algemene 
ledenvergadering?

  17  Online 
samenwerken

 17  Tools om beter online samen te 
werken 

20  Tips om beter online samen te 
werken 

22  Tips voor video: hou het simpel

27 Zo vergader je met video

30  Tips voor techniek

  32 Esports
34  10 lessen om het fenomeen 

esports beter te begrijpen

38  Esports als bindmiddel   voor 
clubs

42  Voor de KNVB is e-voetbal een 
manier om jongeren te binden

44  De opmars van digitaal roeien

47  Esports maakt autoracen 
toegankelijk

49  Zwift bouwt een brug tussen 
esports en fitness

 52 Projecten
52  Digitale democratie: Grotere 

betrokkenheid  
en betere besluiten

55  Zorgt kunstmatige intelligentie 
voor  
een betere competitie-indeling?

57  Solo maakt een einde aan 
stayeren bij triathlon

61  Mijn zwemcoach: zwemmers 
verbeteren  zwemtechniek  
met de KNZB

64 KNGU traint trainers  digitaal

  67 Jaarverslag 2019
68  Waarom ook al weer een 

Sportinnovatiestudio?

69  Criteria om voor ondersteuning 
van de Sportinnovatiestudio in 
aanmerking te komen

70  Incubator–Ondersteuning bij 
idee-ontwikkeling

72 Strategische advisering

73  Research naar digitale democratie 
& bestuurlijke vernieuwing

75 Research naar binding

76 Initiatieven  in de sport

76 Expertisenetwerk

77  Sportinnovatiestudio 
expertisenetwerk

78 Kennisdeling

78  Sprekers op Sportinnovatie 
Meetups

79 Sprekers tijdens Innovatietafels

79 Magazines

79  Ondersteuning  van 
onderzoeksvragen

80  Ondersteuning van bonden bij 
aanvragen Innovatiefonds

82 Corona

82 Toekomst

Aan deze editie van het magazine van de 
Sportinnovatiestudio werd meegewerkt 
door Erwin Blom, Roeland Stekelenburg, 
Richard Bastiaans, Willem‑Jan Draper, 
Nicolette Nol, Inma Millenaar, Jochem 
Hövels, Leonieke Daalder, Fenne van Loon, 
Bas Janson, Martijn Gussekloo en Lars 
Regeer.

De Sportinnovatiestudio is een initiatief van 
NOC*NSF en sportbonden.

Sportinnovatiestudio
De Loods
Durgerdammerdijk 99B
1026 CD Amsterdam

W: https://sportinnovatie.studio
T: +31 202 101 101
M: info@sportinnovatie.studio



Begin mei 2020. Voor je ligt de derde editie van het 
Sportinnovatie Magazine. Op het moment van schrijven 
van deze inleiding keert de sport met voorzichtige, 
kleine stapjes terug uit de zogenoemde ‘intelligente 
lockdown’.

De eindbalans van wat het coronavirus allemaal heeft 
veroorzaakt zullen we pas veel later opmaken, maar duidelijk is al wel 
dat het een aantal processen in de samenleving die al langere tijd gaande waren 
enorm heeft versneld, zoals bijvoorbeeld de digitalisering. Waar we anders 
jaren over hadden gedaan werd nu in enkele weken tot stand gebracht. Overleg 
via videoverbindingen, virtueel brainstormen, digitale besluitvorming, opeens 
blijkt het allemaal te kunnen en nog behoorlijk goed te werken ook.

Het fijnmazige netwerk van sportverenigingen in Nederland wordt hard 
geraakt door de coronacrisis. Niet alleen financieel vanwege het wegvallen van 
bijvoorbeeld kantine-inkomsten, maar ook existentieel. Want hoe voorkomen 
we dat de schokgolf van de lockdown een ander langetermijnproces versnelt, 
namelijk dat van de teruglopende ledenaantallen? Hoe zorgen we dat de 
georganiseerde sport juist sterker uit deze crisis komt? Vragen, vragen, vragen.

Bij economische tegenspoed is de reflex bij veel bedrijven en instellingen 
om te snijden in activiteiten die best even gemist kunnen worden. Helaas 
horen innovatie, research en vernieuwing daar ook vaak bij. Toch is dat heel 
onverstandig omdat de ervaring leert dat sectoren die tijdens een crisis juist 
investeren in innovatieprojecten zich veel beter en sneller herstellen.

Onze oproep is dan ook om deze periode juist te gebruiken om te vernieuwen. 
Niet alleen in de organisatie van de sport en de manier van werken, waarbij 
efficiëntie, verbinding en duurzaamheid centraal zouden moeten staan, 
maar ook in het sportaanbod dat flexibeler, diverser en laagdrempeliger moet 
worden om aan te blijven sluiten bij de eisen van de post-corona-samenleving.
De Sportinnovatiestudio staat met alle expertise die we in huis hebben klaar 
om aan de zijde van sportverenigingen en -bonden die vernieuwing vorm te 
geven.

In deze editie van het Sportinnovatie Magazine bundelen we veel informatie 
en inspiratie die de afgelopen maanden al te volgen was via onze website. 
Daarnaast zoomen we diep in op het fenomeen esports en zetten we de 
innovatieve projecten waar we op dit moment aan werken op een rij. En in ons 
jaarverslag over 2019, dat we integraal opnemen in dit magazine, blikken we 
terug naar vorig jaar.

Veel leesplezier en gegroet namens team Sportinnovatiestudio,

Roeland Stekelenburg
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Sporten in tijden 
van corona
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Als de informatie van dit magazine gedateerd is 
op het moment dat het magazine verschijnt, dan 
zijn we daar alleen maar blij om. Dan kunnen we 
letterlijk en � guurlijk weer bewegen. 

De coronacrisis hee�  de sportwereld in 2020 in het 
  hart geraakt: competities zijn stilgelegd, kantines 

gesloten, evenementen afgelast. Sporters trainen 
thuis in afwachting van betere tijden, onzeker of de 
doelen die ze zichzelf hebben gesteld nu nog wel 
haalbaar zijn. Bij het ter perse gaan van dit nummer 
kwam de jeugdsport weer voorzichtig op gang  

        
    maar      

        weer in de 
buurt van normaal komen.

In de tussentijd is het zaak om op nieuwe manieren 
te (samen)werken, communiceren en sporten. Vanaf 
het eerste moment zijn we als Sportinnovatiestudio 
op de huidige situatie gaan inspelen. We zijn onze 
ervaringen op het gebied van online samenwerken 
gaan delen, we zijn gaan meedenken met bonden 
over nieuwe sportvormen, we zijn tools gaan 
ontwikkelen om zelf mee aan de slag te gaan. In dit 
magazine vind je tips, best practices en inspirerende 
voorbeelden hoe we tijdens de coronacrisis toch ook 
kunnen werken en sporten en misschien juist wel 
vernieuwend bezig kunnen zijn. 

Sporten in tijden 
van corona n

r
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Als de informatie van dit magazine gedateerd is 
op het moment dat het magazine verschijnt, dan 
zijn we daar alleen maar blij om. Dan kunnen we 
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De 18 Days Challenge van voetbalvereniging ONS Sneek 

was een groot succes. Niet alleen deden de eigen 

jeugdleden met veel enthousiasme mee, honderden 

verenigingen volgden het voorbeeld. We belden met 

Douwe Jan van der Wal, hoofd voetbalzaken van 

ONS Sneek, over  

de ‘18 Days Challenge’.

Honderden clubs volgen 
voorbeeld ‘18 Days Challenge’ 
ONS Sneek
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Hoe is het idee ontstaan?

“Het begon eigenlijk met een berichtje via WhatsApp 
van mijn moeder. Of ik geen oefeningen of trainingen 
per ‘app’ kon versturen in deze tijd van geen sport en 
thuisblijven. Dat leek me wat saai. Toen ben ik gaan 
nadenken over manieren om het leuker te maken. Zo 
is het idee van de Challenge ontstaan. Waarbij iedere 
dag via social media en WhatsApp een opdracht wordt 
gegeven die deelnemers moeten uitvoeren en waarbij 
ze als bewijs een video met de trainer moeten delen. 
Die houdt in een spreadsheet de stand bij. Er zijn per 
opdracht verschillende moeilijkheidsgraden zodat 
zowel de jonge als de oudere jeugd kan meedoen. Het 
is leuk voor de beginner en de gevorderde.”

Hoe werd er op gereageerd? 

“Ik heb dat eerst goed afgetast, want het zijn moei-
lijke tijden. Misschien vinden mensen wel dat je 
geen wedstrijd in zo’n tijd kan organiseren. Maar het 
tegenovergestelde was waar. Trainers hadden er zin in 
om mee te doen en ouders waren ook super positief. 
Dat gaf me vertrouwen, toen ben ik het verder gaan 
ontwikkelen.”

En de spelers? 

“Die vinden het ook prachtig. In sommige gevallen 
doen er wel 13 van de 15 mee. Iedere ochtend om 8 uur 
komt er een challenge online te staan. Een kwartier 
later hebben we de eerste �lmpjes al binnen. Die ze 
dan allemaal weer via hun social kanalen delen. Er zijn 
zelfs ouders die vragen of we de challenges niet later 
kunnen plaatsen, de kinderen willen meteen aan de 
slag. De challenge zorgt echt voor saamhorigheid, ook 
als ze elkaar niet zien.”

Hoe is er door andere clubs op 
gereageerd? 

“Ongeloo�ijk enthousiast. Ook daar kwamen de 
reacties meteen los. Er zijn nu al honderden clubs die 
hun eigen challenge hebben georganiseerd. Ook in 
België is al interesse. Geïnteresseerden kunnen naar 
hoofdvoetbalzaken@onssneek.nl mailen, dan krijgen 
ze challenges, regels, documenten en kunnen ze zelf 
aan de slag.”

Wat zijn de succesfactoren van de 
challenge?

“Ten eerste de verschillende vier nivo’s. Dat maakt het 
voor een heel brede groep interessant. Ten tweede het 
tijdselement. Je moet de challenges niet in één keer 
publiceren, maar een deadline introduceren en de 
dagelijkse verrassing in stand houden. Tot slot spelen 
we met allerlei bonuspunten om het interessant te 
houden. Bijvoorbeeld krijgt iedere speler van een 
team een extra bonuspunt als zijn el�al als geheel de 
meeste video’s op een dag hee� ingestuurd.”   5
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Elders in dit magazine kun je lezen over de 18 Days Challenge van Ons 
Sneek, een succesvol online spel met een belangrijke o�ine component 
bedacht voor deze Coronatijd waarin sportclubs gesloten zijn en we 
allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Spelers krijgen iedere 
dag van een trainer een opdracht. Die kunnen ze thuis in hun eentje uit-
voeren. Ze moeten de opdracht �lmen en op een sociaal platform naar 
keuze delen. Degene die de opdrachten gee�, bekijkt de inzendingen 
en gee� punten als de prestatie wordt goedgekeurd. Zo ontstaat een 
ranglijst met aan het eind een winnaar.

Kunnen we op dit gebied niet ook iets met al die tools waar we door-
gaans mee werken om een zogenoemd ‘minimal viable product’ te 
maken, vroegen we ons af. De gebruiksvriendelijke tool Glide was het 
eerste waar we aan dachten. Op basis van een spreadsheet kun je daar 
relatief eenvoudig (web) apps mee maken.

We zijn een weekeinde aan de slag gegaan en konden op maandag 
de app 30 uitdagingen met de wereld delen. Het is een tool waarin 
opdrachten en spelers samenkomen met tussenstanden, ranglijsten, 
prijzen en meer. De organisator van de wedstrijd bepaalt wie van de 
deelnemers de opdrachten goed hee� uitgevoerd. Die krijgen vervol-
gens punten en daar op gebaseerd prijzen. En dit is voor iedere sport te 
gebruiken.

De tools waar dit mee gebouwd is, zoals gezegd Glide, is gratis. Ga er 
eens mee spelen, daar kun je nog veel meer moois mee maken! En de 
app die wij gemaakt hebben kun je kopiëren en helemaal naar je eigen 
hand zetten. Dit is een template, een raamwerk om mee aan de slag te 
gaan. Om van start te gaan heb je een Google account nodig (voor de 
Google Sheet die de basis vormt) en een Glide account. Kopieer vervol-
gens de 30 Uitdagingen app en ga aan de slag. In de app vind je onder 
het tabblad ‘Hoe’ meer uitleg, daar vind je onder meer een uitlegvideo 
zodat je snel aan de slag kunt.
Bekijk de app: http://30uitdagingen.glideapp.io

Zo begin je je  
    eigen challenge

Eat your own dog food. 

Doe wat je predikt. 

Daar zijn we van bij de 

Sportinnovatiestudio. 

We zeggen vaak dat 

je met de bestaande 

middelen relatief 

goedkoop al veel kunt 

maken. In ieder geval 

goed genoeg om mee te 

testen, om te kijken of 

er behoefte is aan het 

product of de dienst 

die je bedacht hebt. 

Daarom maakten we 30 

Uitdagingen, een app 

waarmee iedere trainer 

of vereniging zijn eigen 

‘challenge’ kan starten. 

8



9MAGAZINE 03sportinnovatiestudio

n

r
na

sportZo begin je je 
    eigen challenge

Dat het land op zijn gat ligt in een ernstige situatie als van het 

coronavirus, dat sporttrainingen en wedstrijden 

dan niet plaatsvinden, we weten allemaal hoe 

erg het is. Maar sporters, verenigingen 

en bonden zoeken overal ook naar 

mogelijkheden om binnen de regels 

en voorschriften actief te zijn. Dat 

heeft dezelfde periode laten zien. 

Een aantal voorbeelden.

Atletiek

Binnen de atletiek zijn veel individuele 
oefeningen mogelijk. In je eentje hardlo-

pen, het mag en het kan, alternatieven voor 
gewichten vinden, het is ook mogelijk. Bij AC Tion in 
Enschede is met inzet van Microso�  Teams aan een 
alternatief trainingsprogramma gewerkt, is te lezen 
op de site van de Atletiekunie.  
“Natuurlijk kunnen we niet onze baantrainingen 
afwerken, maar met core stability, mobiliteit, kracht 

en cardio komen we ook een heel eind om allemaal 
� t te blijven”, vertelt trainer Rik Hardon. “De eerste 
sessie van de training werd afgewerkt met 45 atleten, 
waaronder een aantal vaders en moeders die op de 
achtergrond hebben meegedaan.”

Hoe sport ook 
gewoon doorgaat
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Wielrennen 

We zagen nu en dag nog steeds groepjes 
�etsers de wijde wereld intrekken, maar 

�etsen kan en moet in deze tijd solistisch en 
gelukkig waren er daar veel meer van. En dan kan er 
opeens nog gewoon veel. Ook stappen veel sportieve-
lingen in huis op de �ets.
Fondo, de app en dienst waarmee de KNWU �etsers 
middels trainingsprogramma’s beter wil maken, hee� 
sinds kort het #ridesolo-trainingsprogramma ge-
schreven wat bestaat uit matig-intensieve trainingen 
die ook goed binnen uitgevoerd kunnen worden. In de 
eerste paar dagen hadden al meer dan 500 deelne-
mers aan dit programma zich gemeld.

Tafeltennis 

Er zijn mensen die thuis een tafel-
tennistafel hebben, of in de buurt 

op het pleintje op meer dan 1,5 meter 
afstand een spelletje kunnen spelen. De 

NTTB roept al die mensen op om hun tafel via de app 
Pingpongbaas te registreren omdat je dan met de 
mensen met wie het kan een competitie met ranglijst 
kunt spelen.
Maar ook zonder o«ciële uitrusting kun je met een 
balletje en een batje aan de gang. Zet een tafel tegen 
de muur en oefen in je eentje, of pak willekeurig welke 
tafel en speel een wedstrijd in huis. Een kleine tafel 
kan juist heel leuk zijn, laat oud tafeltennisser Mirjam 
Kloppenburg op YouTube zien.
De #PingpongAtHome Challenge riep mensen op om 

te tafeltennissen met wat ook maar mogelijk is. Dat 
leverde heel leuke �lmpjes op. Spelen met pannen-
deksels bijvoorbeeld. 

Turnen 

Om mensen ook thuis te laten bewe-
gen hee� Dutch Gymnastics in maart de 

DG challenge van de dag geïntroduceerd. Om elkaar te 
inspireren worden social media posts met de hashtag 
#dgathome #corona�tnl #beweegmee op een zoge-
noemde wall gebundeld.
“Die challenges bedenken we niet zelf, maar worden 
aangeleverd door andere partijen in ons netwerk. Dat 
kunnen clubs zijn, maar ook partijen als Beter Turnen 
en Monkey Moves. Met vermelding: Beter Turnen 
empowering Dutch Gymnastics. Zo geven we letter-
lijk anderen het podium”, aldus Marit Jonker van de 
KNGU. Iedere vrijdag worden prijzen voor de leukste 
bijdragen uitgereikt.
Mooi om te zien hoeveel creativiteit dit losmaakt. 
Bijvoorbeeld van een moeder die school en bewegen 
combineert: rekenen en traplopen gaan goed samen.

Biljart / Jeux de Boules

Blijven bewegen moet, maar het 
 sociale contact is ook een belangrijke kracht van 
sport. Dat dreigt nu voor een deel van de sporters weg 
te vallen. De KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart-
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bond) en NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) 
hebben daarom middels het platform Spor-
ters voor Elkaar de handen ineen geslagen om 
sporters die nu thuis zitten in contact met elkaar 
te brengen.
“Beide sportbonden hebben een grote groep 
ouderen onder haar leden. Deze groep is het 
meest vatbaar en hee� de grootste kans om in 
een sociaal isolement te komen”, valt op de site te 
lezen. Daar kunnen geïnteresseerden zich melden 
waarna de bonden aan het matchen slaan.

Vissen

Zoals bij alle sportbonden, zijn ook bij 
Sportvisserij Nederland  alle evenementen 

afgelast. De organisatie onderstreept natuurlijk 
het belang van de regels. Maar wie solistisch 
opereert, kan ook nog actief blijven.
“Sportvissers die toch willen gaan vissen om 
een frisse neus te halen, krijgen van Sportvisserij 
Nederland het dringende verzoek om maatrege-
len van gemeentes na te leven en hoe dan ook de 
volgende richtlijnen in acht te nemen: Áls je gaat 
vissen, ga dan in je eentje – ook als je met een 
boot het water opgaat.
Kies je stekken liefst in landelijk gebied, zodat je 
weinig andere mensen tegenkomt.
Houd je te allen tijde aan de minimale afstand 
van 1,5 meter.”

Voetbal

Ons Sneek was een van de eerste 
voetbalclubs die met een zogenoem-

de challenge begon, inmiddels is het 
initiatief door honderden clubs overgenomen, zie 
het artikel elders in dit magazine. Iedere dag ont-
vangen spelers online op vier nivo's een opdracht 
die ze moeten uitvoeren, �lmen en met de trainer 
moeten delen. Zo verzamelen ze punten en 
ontstaat er een online ranglijst. Het delen van de 
�lmpjes via social media werkt erg aanstekelijk.
Initiatiefnemer Douwe Jan van der Wal over de 
succesfactoren: “Ten eerste de verschillende vier 
nivo’s. Dat maakt het voor een heel brede groep 
interessant. Ten tweede het tijdselement. Je 
moet de challenges niet in één keer publiceren, 
maar een deadline introduceren en de dagelijkse 
verrassing in stand houden. Tot slot spelen we 
met  allerlei bonuspunten om het interessant te 
houden. Bijvoorbeeld krijgt iedere speler van een 
team een extra bonuspunt als zijn el�al als geheel 
de meeste video’s op een dag hee� ingestuurd.”  
5



Voor sportscholen betekent de sluiting wegens Corona een 

economische strop, voor hun klanten is het een frustratie. Om aan 

beide problemen tegemoet te komen, kwam er een grote stroom aan 

online lessen op gang. Een aantal voorbeelden …  

         Sportscholen schakelen  
             massaal over op  
                                videolessen

12
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Club Exercise / Voorburg

Club Exercise uit Voorburg verplaatste een groot deel 
van de activiteiten naar Instagram. De lessen vinden 
via Instagram Live plaats. Een uitgebreid schema werd 
al snel via de social media kanalen gedeeld.

Sportcenter Allround / Den Hoorn 

Sportcenter Allround uit Den Hoorn zocht zijn toe-
vlucht snel op YouTube. “Thuis stilzitten? Dat is niets 
voor Allrounders!  We zetten de komende tijd geregeld 
nieuwe trainingen online, die je gewoon vanuit huis 
mee kunt doen, wanneer en zo vaak als je wilt!”

Budo Academy Physical / Ede 

Ook de Budo Academy Physical uit Ede was snel op ‘s 
werelds grootste videoplatform te vinden. “We heb-
ben onze fysieke deuren moeten sluiten, maar gaan 
jullie toch proberen te inspireren, helpen en begelei-
den om thuis met je � theid bezig te zijn”, aldus Edgar 
Kruyning van de Academy.

Ready4More / Berlicum 

Ready4More uit Berlicum kiest voor Facebook als plat-
form om zijn klanten te bedienen. “Wij pakken door 
omdat wij het zeer belangrijk vinden dat iedereen zo 
� t mogelijk blij� . Wij zullen in de komende weken 
middels Facebook live-stream veel van onze lessen 
aanbieden. Wel met aangepaste lestijden en de duur 
er van. En muziek mag helaas niet van Facebook. Ook 
thuis heb je een handdoek nodig en wat te drinken. 
En de ruimte om te kunnen liggen, dan moet het goed 
komen ”   5

         Sportscholen schakelen 
             massaal over op 
                                videolessen
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Voor sportclubs ligt het sportieve 

leven door het coronavirus stil, 

maar hoe blijf je de noodzakelijke 

vergaderingen binnen de 

verenigingen houden als je elkaar 

niet mag ontmoeten? Kort voor een 

noodwet de mogelijkheden oprekten, 

spraken we met notaris Aldo van 

Commenée, tevens voorzitter van de 

sponsorcommissie bij een hockeyclub..

Hoe moet dat 
met de algemene 
ledenvergadering?
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Er zijn in Nederland 26.000 verenigingen die op het 
moment van schrijven van dit artikel fysiek niet 
bij elkaar kunnen komen. Betekent dit dat alle 
algemene ledenvergaderingen worden uitgesteld?
“Als er geen dringende zaken zijn en het een reguliere 
vergadering betre�  is het waarschijnlijk wijsheid de 
vergadering 2 maanden uit te stellen. Dat is beter, 
aardiger en praktischer. Bij sommige verenigingen is 
de noodzaak om te vergaderen echter groot. Bijvoor-
beeld omdat er nieuwe bestuurders moeten worden 
aangesteld of dat er een zwaarwegend besluit moet 
worden genomen. Dan zullen we in deze bijzondere 
tijd toch een ALV moeten houden.”

Hoe dan?  
“De oplossing zit in videoprogramma’s als Zoom 
bijvoorbeeld, waarmee je heel eenvoudig samen kunt 
vergaderen, maar op afstand. Alle leden kunnen met 
Zoom of een soortgelijk programma aansluiten in de 
vergadering. Het bestuur, of een klein deel van het 
bestuur, is dan wel fysiek aanwezig. En dan kunnen de 
leden digitaal aanwezig zijn via een videoverbinding. 
Bijna iedereen hee�  een mobiele telefoon danwel 
laptop, of iemand in de buurt met een laptop. De ver-
gadering zal geleid worden door de voorzitter, dus die 
spreekt zoals dat in een ALV gebruikelijk is. De voor-
zitter opent de vergadering, heet iedereen welkom 
en leest de agenda voor. De agendapunten kunnen 
ook vertoond worden via een shared screen dus zijn 
inzichtelijk voor iedereen. Op deze manier kunnen alle 
leden meepraten, als je je hand opsteekt, krijg je het 
woord. Net zoals in een gewone vergadering.”

Vergaderen kan dus wel, maar hoe zit dat met het 
nemen van besluiten? Bijvoorbeeld in het geval van 
het benoemen van nieuwe bestuursleden. Als je 
dan als vereniging besluiten wilt nemen, is dat in 
deze vorm van vergadering dan wel rechtsgeldig? 
“In het algemeen worden besluiten genomen in de 
ALV, soms kan een besluit ook buiten de vergadering 
worden genomen middels een eenstemmig besluit 
van alle stemgerechtigde leden. Dat kan schri� elijk of 
via de email of whatsapp. Je kunt dus buiten de verga-
dering stemmen volgens de statuten, maar dan moet 
iedereen meestemmen. Mocht het een hele kleine 
vereniging betre³ en met 10 leden en iedereen is voor 
en ze stemmen allemaal schri� elijk (of per email of 
whatsapp) dan is het een geldig besluit. Zou één van 
die 10 niet stemmen, zijn stem onthouden, dan is er 
geen geldig besluit. Met meer dan 100 leden bijvoor-
beeld is dat al bijna een praktische onmogelijkheid.  

Kan het stemmen dan digitaal?  
 “Digitaal stemmen kan eigenlijk niet. In nood zou het 
waarschijnlijk wel kunnen maar het is niet helemaal 
waterdicht, een besluit moet voldoen aan de regels 
van de wet en de statuten. Wat wel zou kunnen is dat 
twee (bestuurs-)leden als vertegenwoordiger van de 
leden in de vergadering fysiek aanwezig zijn. Er zijn 
dus twee leden lijfelijk aanwezig. Eén is tegen en één 
is voor. De leden die digitaal meekijken kunnen dan 
tijdens de vergadering op een gegeven moment via 
de email een volmacht sturen. De email wordt als een 
schri� elijke volmacht aangemerkt. In de vergadering 
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Hoe moet dat 
met de algemene 
ledenvergadering?
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zal dan een stemronde plaatsvinden waarbij het ene 
lid namens zijn volmachtgevers voor stemt en het an-
der lid stemt namens zijn volmachtgevers tegen. Zo 
kan een besluit worden aangenomen of verworpen. 
Een soort van getrapte vertegenwoordiging.”

Wat als een lid het er niet mee eens is 
en naar de rechter zou stappen?
“De vergadering moet vanzelfsprekend rechtsgeldig 
uitgeschreven zijn en aan alle statutaire voorwaar-
den moet voldaan zijn. De discussie zou dan kunnen 
worden of de volmachtverlening en daarmee de 
stemming geldig is geweest. Ik denk dat volmachten 
geldig zijn en dat de toegang tot de ALV niet beperkt 
is. Hoogstens een klein beetje omdat je een technisch 
apparaat nodig hebt om deel te kunnen nemen. Dat is 
momenteel minder een probleem dan dat je naar de 
vergadering komt. Als extra veiligheidsmaatregel kun 
je afspreken dat de besluiten van de online vergade-
ring achteraf bekrachtigd worden. In het kader van 
dubbel genaaid houdt beter. Ik denk dat de rechtbank 
zal zeggen dat door de bijzondere omstandigheden 
van het coronavirus en het feit dat lang uitstel niet 

kan worden geduld deze op-
lossing acceptabel is.”

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt 
of het eventueel nodig is om in deze tijden van corona 
een spoed- of noodwetgeving te ontwikkelen voor 
verenigingen als het gaat om het houden van ALV’s.
“Het zou mooi zijn als justitie zou zeggen dat een 
oplossing zoals ik die beschrijf voor nu passend is, 
dat biedt ondersteuning. Dat zou voor deze tijdelijke 
situatie wel een geruststelling zijn voor veel vereni-
gingen.”

Is er ook een toekomst denkbaar waar men niet 
meer fysiek bijeen hoe�  te komen voor een ALV?
“Persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk dat je lid bent 
van een vereniging maar dat je niet de moeite neemt 
om de jaarvergadering bij te wonen. Ook uit beleefd-
heid en dankbaarheid naar het bestuur. In het woord 
vereniging zit het verenigen van mensen, leden, als 
groep, in mijn ogen is dat fysiek samenkomen, dat 
hoort bij een vereniging. Samen besluiten nemen in 
een vergadering waar je elkaar ziet en hoort. Waar je 
de hectiek van een vergadering voelt en de argumen-
ten van voor en tegen goed kunt afwegen. Fysiek bij 
elkaar komen is de basis. Maar nu gaat het erom zo 
goed mogelijk door te kunnen gaan in deze moeilijke 
tijden.”

Als je verenigingen één advies mag 
geven, wat is dat dan?
“Ben niet te bang. In deze tijd moet je ook wel een 
beetje durven. Zoek niet naar alle hindernissen, maar 
zoek naar de oplossing. Schroom niet om je plaat-
selijke notaris te bellen om creatieve oplossingen te 
bespreken. Doe recht aan alle posities van iedereen in 
de club, dus zorg dat je geen mensen achterstelt, geen 
mensen buitensluit en iedereen kunt laten deelne-
men. Als er achteraf gedoe komt en je kunt aantonen 
dat je er alles aan gedaan hebt om je vereniging zo 
goed mogelijk door te laten functioneren moet dat 
gewoon goedkomen.”   5

T
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TTools
om beter online samen te werken

samenwerken

online

Sinds door de coronacrisis thuiswerken de norm is 

geworden, vragen veel mensen zich af hoe ze efficiënt en 

plezierig kunnen (samen) werken, zonder op dezelfde locatie 

te aanwezig te zijn.

Bij de Sportinnovatiestudio werkten we altijd al graag en 

veel online, ook omdat we minder willen rijden en vliegen. 

We zetten in dit bericht daarom een aantal tools op een rij 

waar we zelf graag mee werken en die bijna altijd gratis 

zijn. Doe er je voordeel mee!

MAGAZINE 03sportinnovatiestudio
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Videoconferencing

Als we niet meer naar kantoor gaan, hebben we een 
andere manier van overleg nodig. Natuurlijk, bellen 
kan, maar videoconferencing is zoals iedereen inmid-
dels weet ook een handige optie. Met Zoom kun je 
in de gratis versie tot 100 mensen aan board hebben, 
al moet je de bijeenkomst tot 40 minuten beperken, 
maar dat lijkt ons alleen maar goed. Er zijn vragen 
geweest over het privacybeleid van Zoom, maar de 
CEO van het bedrijf hee�  beterschap beloofd op de 
terreinen waar kritiek op was.
Ben je met een kleinere groep, met Whereby kun je 
zonder login kwalitatief goed een video overleg beleg-
gen. De toegankelijkheid is � jn. Gratis tm 4 personen.

Video kennisoverdracht

Wil je kennis overdragen? Wil je een verhaal vertellen 
met een goed ogende powerpoint-achtige tool? Pro-
beer Prezi Video eens. In het verlengde daarvan laat 
ook Loom je de lessen die je wilt geven of de uitleg die 
je aan anderen online wilt geven in video vastleggen 
en publiceren. Al dan niet achter wachtwoord.

Brainstormen

Communicatie is belangrijk, maar samen ideeën of 
strategieën uitwerken doe je lekker aan een white-
board. Een online whiteboard in dit geval. Miro is 
veelzijdig en hee�  een aantrekkelijke gratis versie.

Het wemelt van de tools 
waarmee je online kunt 
samenwerken. Voor ieder van 
de tools die hier genoemd 
wordt, is dan ook ongetwijfeld 
een aantal goede alternatieven 
te noemen. En veel mensen 
zullen al voorzien zijn van een 
intranet met een set aan tools 
waar veel mee kan. Maar kijk 
ook eens naar ons lijstje. En 
bezoek onze site voor de links.

Tools om beter online 
          samen te werken
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samenwerken

online

Mindmeister richt zich op samen aan een mindmap 
werken en hee� ook al jaren zijn klasse bewezen.

Samenwerken

We hadden in dit artikel een aparte kop ‘chats’ kun-
nen zetten, maar dat hoe� niet. In projectmanage-
ment-tool Basecamp heb je namelijk een chatfunctie, 
en gezamenlijke todo-list, een gezamenlijke kalender, 
een gezamenlijk documentendeel. Echt met Base-
camp kun je heel veel. En tot 20 mensen gratis.

Afspraken maken

Ook als je online werkt moet je afspraken maken. 
Bijvoorbeeld omdat je een goede tijd zoekt voor een 
videoconference. Calendly kijkt mee in de gewone 
online calender van betrokkenen en zorgt voor goede 
voorstellen.

Online Office

Voor wie van Microso� houdt kun je met O«ce 365 en 
het bijbehorende Teams bijna alles online wat je wil. 
Een variant daarop is de Google Suite. Samen docu-
menten schrijven, samen spreadsheets vullen, samen 
presentaties maken.   5
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om beter     online samen te werken
Lieten we je eerder zien welke tools in deze tijd van thuiswerken 

vanwege het coronavirus kunnen helpen, nu geven we tips om beter 

samen te werken. En we doen dat door te leren van de bedrijven die 

al grote ervaring hebben met ‘remote’ werken. Lees de handleidingen 

vooral zelf, maar wij halen wat krenten uit de pap voor je.

Tips
Zapier, een dienst waarmee je zonder technische 
kennis handelingen kunt automatiseren, hee�  al 
sinds 2011 ervaring met remote werken. Meer dan 
200 mensen werken vanuit 20 landen aan een en 
hetzelfde product. In een digitaal boek delen ze hun 
successen en lessen. Lessen van Zapier:
•  Zorg voor een wekelijkse videoconference waarbij 

iedereen online is. Dat zorgt voor teambuilding. 
Leer elkaar kennen en leer van elkaar.

•  Zorg voor een wekelijkse 1 op 1 in video waarbij een 
leidinggevende de tijd neemt voor een lid van zijn 
team.

•  Laat iedereen wekelijks (of dagelijks) in een 
 document vastleggen wat hij gedaan hee�  en 
waar hij tegenaan loopt.

Trello is een veelzijdige tool waarmee je projecten 
kunt managen of lijstjes kunt bijhouden. Ook dit 
bedrijf hee�  zijn personeel verspreid over de hele 
wereld werken. Lessen van Trello:
•  Een remote cultuur begint van boven. Goed 

 voorbeeld doet goed volgen.
•  Remote werkers hoeven niet altijd bereikbaar te 

zijn. Maak daar afspraken over.
•  Laat de communicatie niet alleen over werk gaan. 

Ook op afstand zijn ditjes en datjes belangrijk.

The Ultimate Guide To Remote WorkThe Ultimate Guide To Remote WorkThe Ultimate Guide To Remote Work

How To Embrace Remote WorkHow To Embrace Remote WorkHow To Embrace Remote Work
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om beter     online samen te werken

samenwerken

online

Tips
Slack, een uitgebreide chat-tool, is ook over de hele 
wereld verspreid. In een handleiding focust het 
bedrijf zich op de manager. Lessen van Slack:
•  Communiceer helder. Denk goed na over ieder 

bericht. Tekst is sterk, maar kan ook voor mis-
verstanden zorgen.

•  Zet het juiste medium in het juiste geval in. De 
ene keer is chat prima, de andere keer werkt een 
uitgeschreven verhaal, soms zijn audio of video 
het best.

•  Focus op output, niet op de tijd die iemand 
besteedt

‘Remote, O«  ce Not Required’ is een boek uit 2013. 
De makers van project management tool Basecamp 
zijn dan ook al lang met deze materie bezig. Een 
belangrijke component van remote werken is com-
municatie. Basecamp schreef een gids over het hoe 
en waarom. Lessen van Basecamp:
•  Schrijf! Bij Basecamp wordt veel gezamenlijk aan 

documenten gewerkt. “Speaking only helps who’s 
in the room, writing helps everyone.”

•  Heb geduld. In een realtime wereld hebben we 
de neiging om onmiddellijk antwoord te willen 
hebben. Laat mensen ook de tijd nemen.

•  Hou alleen (online) meetings als het wat toevoegt. 
Vergader niet om te vergaderen.

The Basecamp Guide To Internal 
Communication
The Basecamp Guide To Internal 
Communication

The Manager’s Manual To Remote WorkThe Manager’s Manual To Remote WorkThe Manager’s Manual To Remote Work
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Tips 
voor
video hou het simpel
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Tips 
voor
video 

Leg de nadruk op geluid

Natuurlijk is een mooi plaatje belangrijk, maar 
echt, nog belangrijker is goed geluid. Dat heb-
ben we niet zelf verzonnen, dat is a· omstig 
van een van de topmensen van de BBC. Hoe 
mooi je beeld ook is, als het geluid onvol-
doende is haken mensen af. En bij goed geluid 
met een goed verhaal kun je mensen met 
suboptimaal beeld nog wel degelijk boeien. 
Dat geldt zowel voor een webinar als voor 
een video-overleg. Goed geluid is niet het-
zelfde als dure spullen. Ook met eenvoudi-
ge middelen kun je ver komen. Bijvoorbeeld 
als je buiten rekening houdt met de wind 
die niet in je microfoon waait, als je binnen 
zoekt naar een plek met weinig galm, als je 
dicht op de microfoon gaat zitten en niet 

voor afstand kiest. 

Licht goed uit

Kijk natuurlijk ook goed naar het plaatje dat je aan 
het maken bent. Doe je dat buiten, kijk dan heel goed 
waar de zon vandaan komt, zoek een plek op waar 
het licht je beeld mooier maakt en het tegenlicht je 

opname niet verruïneert. Neem daar echt even de tijd 
voor. Het plaatje hangt niet op de eerste plaats af van 
de kwaliteit van je camera, maar van je compositie en 
je positie. 
Zit je binnen, zorg dan voor extra licht die er voor 
zorgt dat de camera die je gebruikt de spreker er zo 
goed mogelijk laat uitzien. Laat het voelen alsof er 
natuurlijke lichtinval is, kijk uit voor te fel licht. Speel 
hier even mee. Met één lamp, met twee, met dichtbij, 
met ver weg. Neem wederom de tijd. Even spelen, 
even proberen, even kijken. 

Bereid voor

Goed licht en goed geluid gelden voor zowel video-
conferences als webinars. Maar dat geldt evenzo voor 
het grote belang van goede voorbereiding. Hou je ver-
gadering kort, krachtig en to the point, maar laat ook 
ruimte voor losse en luchtige elementen zoals op kan-
toor het geval zou zijn. Vergaderen zijn we gewend, 
webinars geven minder. Een goede voorbereiding is 
daar daarom nog belangrijker. Want ook wie gewend 
is een verhaal, les of training aan een grote groep te 
geven, zal merken dat praten tegen een camera en 
tegen een publiek dat je niet ziet echt andere koek is. 
Aarzel daarom niet te testen, ga uren maken. Ook hier 

samenwerken

online

Leg de nadruk op geluid

echt, nog belangrijker is goed geluid. Dat heb-

van een van de topmensen van de BBC. Hoe 

doende is haken mensen af. En bij goed geluid 
met een goed verhaal kun je mensen met 
suboptimaal beeld nog wel degelijk boeien. 
Dat geldt zowel voor een webinar als voor 
een video-overleg. Goed geluid is niet het-
zelfde als dure spullen. Ook met eenvoudi-
ge middelen kun je ver komen. Bijvoorbeeld 
als je buiten rekening houdt met de wind 
die niet in je microfoon waait, als je binnen 
zoekt naar een plek met weinig galm, als je 

Tips over video zijn natuurlijk voor en van alle tijden, 

maar nu zijn we met zijn allen meer met de mogelijkheden 

van video bezig dan ooit. We zetten online video in voor 

vergaderen, voor lessen, voor cursussen, etcetera. Tips 

over de inzet van online video. De hoofdlijnen.
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geldt dat je van veel doen, terugkijken, analyseren en 
aanpassen beter wordt. We komen in een volgende 
a�evering nog terug op speci�eke kenmerken van een 
webinar, voor nu is de nadruk op voorbereiding en 
uren maken voldoende.

Denk in formats

Of je nu een vergadering belegt of een webinar 
organiseert, het is belangrijk dat er houvast is. Dat 
geldt voor de zender die weet wat hij/zij moet maken, 
dat geldt voor de ontvanger die weet wat hij/zij kan 
verwachten. Denk in een format met vaste elementen, 
een kop, een staart, een middenstuk, afwisseling, 
communiceer dat naar je publiek en hou je er aan.

Wees natuurlijk

Dit is een moeilijke, zeker bij webinars. Want we zijn 
het niet gewend, in het luchtledige praten. Maar des 
te natuurlijker je je verhaal kunt doen, des te beter 
mensen luisteren. Want de inhoud is belangrijk, maar 
de manier waarop je het brengt is nog belangrijker. 
Om dat voor elkaar te krijgen moet je ook weer oefe-
nen en leren van jezelf, maar begin ermee dat je een 
kijker in je achterhoofd neemt. Dat je je inbeeldt dat 
je je verhaal aan één persoon vertelt. Maak het klein, 
niet groot. Breng het verhaal dat je wilt doen dichtbij. 
En aarzel dan ook niet gewone gesprekselementen toe 
te voegen. Daar horen uh’s en ah’s bij. Doe daar niet 
moeilijk over.

Laat je niet door de techniek in de war 
brengen

We gaan in deze serie nog uitgebreid aandacht aan 
techniek besteden, we komen met tips voor betaal-
bare en goede spullen, met tools voor productie en 
distributie. Maar het gaat uiteindelijk echt niet om de 
techniek. Een goede verhalenverteller hee� weinig no-
dig. Een goede �lmer kan ook met een slechte camera 
uit de voeten, een slechte mediamaker wordt met de 
beste camera niet beter. Focus je daar niet teveel op. 
Focus je op je verhaal. Dat moet goed zijn. Focus je 
op de toon. Maak het zo persoonlijk mogelijk. Neem 
daarna alle bovenstaande punten in acht! 

Hou het simpel

Gebruik je zwakte als je kracht. De kans is groot dat 
je geen meesterverteller of meesterinterviewer bent, 
maar dat hoe� ook helemaal niet. Je maakt een 
verhaal voor jouw publiek. Dat publiek snapt ook dat 
we in rare tijden zitten en is blij met de stappen die je 
zet, de pogingen die je doet, de verhalen die je vertelt. 
En dat je dat in een eenvoudige opstelling doet zorgt 
voor minder a¸ankelijkheden en dus voor een grotere 
kans op succes. Hou het dus simpel, ga het gewoon 
doen, dan zal je zien dat alles over tijd beter wordt. 
Want doen is leren.   5

inhoud is belangrijk, 
maar de manier 
waarop je het brengt is 
nog belangrijker
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Zo vergader je 
beter met video

We moeten met zijn allen wel, andere manieren van overleg vinden in 

tijden van thuiswerken. Video is de afgelopen tijd al door veel mensen 

ingezet, maar dat kan nog veel meer en, eerlijk is eerlijk, het kan ook 

veel beter. Daarom zetten we wat tips op een rij.
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Zorg voor goed internet

Natuurlijk hebben jullie de bandbreedte naar en van 
je huis niet in de hand, maar in je huis kun je ook veel 
doen. Ga op een plek zitten waar je wi� signaal sterk 
is. En nog beter: leg een ethernet-kabel aan tussen je 
modem en je computer. Weet je niet wat dat is? Dat is 
zo’n kabel die je voor het wi�-tijdperk altijd nodig had 
om online te gaan.

Kies goede online software

Er zijn veel tools die je kunnen helpen, als je een 
favoriet hebt blijf daar lekker bij, maar wij wijzen je 
voor nu op de tools die wij goed en handig vinden en 
internationaal veel opduiken. Whereby is een aanra-
der voor kleine overleggen. Het is heel �jn omdat je er 
geen pro�el voor nodig hebt, maar je bij een overleg 
kunt voegen als je de link hebt. Tot vier personen 
gratis, tot twaalf personen een tientje en daarbo-
ven duurder. Zoom is voor grotere groepen. Tot 100 
deelnemers maximaal 40 minuten gratis, daarboven 
vanaf 13,99 per maand.

Focus op je geluid

Zoals in een eerdere post al gezegd, goed geluid is 
cruciaal. Prima als je daar een goede microfoon voor 
hebt, maar dat hoe� niet. Zorg dat je lekker dicht op 
de microfoon van je computer zit of praat goed in je 
mobiel. Daarnaast: bedenk goed waar je gaat zitten. 
Het is �jn als het beeld en het licht daar goed zijn, 
maar luister naar de ruimte. Kies een plek waar zo min 
mogelijk galm is, want indirect geluid luistert niet 
�jn. Als er wel galm is, kijk wat je daar aan kunt doen. 
Leg bijvoorbeeld een handdoek onder je computer 
dat zorgt voor minder weerkaatsing van je stem. Nog 
een tip: mute jezelf, zet je geluid uit, als je niet aan het 
woord bent, dat voorkomt een optelsom van achter-
grondgeluid van alle deelnemers.

Werk met een koptelefoon 

Als je een koptelefoon hebt, gebruik hem. Want ook al 
probeert de so�ware ander geluid uit te �lteren en dat 
gaat meestal goed, als het niet goed werkt zorgt het 
geluid dat uit je speaker komt voor rondzingen omdat 
het ook je microfoon weer ingaat. Een koptelefoon is 
belangrijk.

Organiseer je bijeenkomst

Net als bij gewoon overleg is het belangrijk dat je 
beslagen ten ijs komt. Dat begint met het bepalen 
wie de voorzitter is. Aan hem of haar de taak om het 
gesprek te leiden. Bepaal daarnaast een agenda. Stuur 
rond wat je wilt gaan bespreken en druk iedereen goe-
de voorbereiding op het hart. Als het nodig is om een 
geschikt moment in ieders agenda te vinden, werk je 
met Calendly. Vat tot slot zoals na iedere bijeenkomst 
de besluiten samen en communiceer ze met iedereen 
die dat moet weten.

Spreek een video etiquette af

Maak een afspraak met elkaar hoe jullie je bijeen-
komst organiseren en wat je wel of niet doet. Als de 
groep groter wordt is het risico van chaos door door 
elkaar spreken groot. Zoom hee� daarvoor de functie 
‘raise hand’ ingebouwd. Als je daarop klikt geef je aan 
dat je het woord wilt, de voorzitter kan je aan de beurt 
laten als het juiste moment daar is. En spreek in ieder 
geval af dat de hoofdmoot kort en bondig is, maar 
geef aan het einde ruimte voor ditjes en datjes. Op 
kantoor zijn die ook belangrijk.   5
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Kies het middel dat het best bij het doel past dat je hebt. Voor een 

vergadering waar een groep mensen met elkaar in gesprek wil, is 

videoconferencing geschikt. Maar wil je aan kennisoverdacht doen, wil 

je een les geven, een cursus organiseren, instructies overbrengen, dan 

is een webinar meer geschikt. Een aantal tips …

Zo 
haal je 
meer 
uit  
je

samenwerken

online



28

ij een webinar heb je in principe een zender 
en een groep ontvangers. Er is iemand die het 

verhaal doet en er is een groep die kijkt en luistert. Zie 
het als een hoorcollege, zie het als een presentatie, 
zie het als een instructie. Iedere webinartool hee� 
de combinatie van een camera (je webcam of eigen 
camera) en schermdeling. Daardoor kun je bijvoor-
beeld je presentatie laten zien.
Waar het vertelde verhaal het belangrijkste is bij 
een webinar, is er ook de mogelijkheid tot  interactie. 
Doorgaans is er een chat-box waarin de kijkers 
commentaar kunnen geven of vragen kunnen stellen. 
Meestal in tekst, soms in video. Soms is er de optie 
om in een aparte sectie speci�ek vragen te stellen 
waar het publiek op kan stemmen. Dan weet de spre-
ker waar de interesse ligt. En ook komt het voor dat 
er een pol gestart kan worden om een beeld van het 
publiek te krijgen.
Een aantal van de tips die voor video conferencing gel-
den, gelden natuurlijk ook voor webinars. Zorg voor 
goed internet, focus op je geluid, werk met een kop-
telefoon, etcetera. Nu meer speci�ek over webinars:

Kies de juiste software

Ook webinarso�ware is er in 
soorten en maten. En er is 
veel goed spul, maar zoals 
altijd lichten wij er voor-
beelden uit die we zelf van 
dichtbij kennen en dus als 
gebruiker aanraden. Als je 
al met Zoom werkt voor je 

videoconferencing zou ik lekker bij die tool blijven 
als je ook webinars wilt geven. Als je graag een aparte 
sectie vragen wilt waar mensen op kunnen stemmen 
is Livestorm een aanrader. Crowdcast voegt daar nog 
aan toe dat je in de on demand versie (de meeste we-
binartools bieden later terugkijken als optie aan) door 
te klikken op de behandelde vragen naar de juiste plek 
in de opname springt. Uit Nederland zijn Webinargeek 
en Streaminar goeie partijen.

Beperk de tijd

Op afstand is het moeilijker om lang gefocussed te 
blijven, houd daar rekening mee. Bedenk goed wat 
je wilt overbrengen, kies alleen voor de belangrijkste 
punten of deel je verhaal op in a�everingen.

Betrek je publiek

Om je publiek bij de les te houden is het slim om 
interactiemomenten of -mogelijkheden in te bouwen. 
Werk in blokjes. Vertel een deel van je verhaal, hou 
dan een paar minuten voor vragen van de kijker en 
herhaal dat.
Ook kan het slim zijn om je publiek voor je  webinar 

begint te betrekken. Vraag ze per mail, 
nieuwsbrief of social media wat de 

vragen zijn waar zij mee zitten, wat 
de problemen zijn waar ze tegen-

B
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aanlopen, wat de lessen zijn die ze willen 
leren. Dat helpt je bij de voorbereiding 
en een kijker die weet dat ie antwoord 
krijgt op zijn / haar vraag, is een aan-
dachtiger luisteraar.

Doe aan verwachtingsmanagement

Leg aan het begin van je webinar goed uit wat je 
publiek kan verwachten. Deel de agenda, geef het 
tijdsschema, vertel over de inhoud die ze kunnen 
verwachten.

Hou je aan alle presentatieregels

Nou ja, van mij mag je natuurlijk doen wat je wilt, 
maar een presentatie werkt als volgt echt beter: 
         

       
•  Verplaats je in je publiek: op welke vragen wil de 

kijker antwoord?
•  Wissel af: geef feiten naast lessen naast ervaringen
•  Werk met weinig tekst op slides en een beperkt 

aantal bullets
•  Gebruik aºeeldingen die illustreren, die wat 

toevoegen
•  Ga niet voorlezen wat je publiek zelf ook kan zien
•  Werk met lekkere grote letters, zorg voor goed 

contrast in kleuren, vermijdt complexe gra�eken

Oefen

Oefenen is belangrijk. Daarmee leer je de stof die je 
wilt overbrengen beter vertellen. En des te beter je 
vertelt, des te meer je boodschap overkomt. En geloof 
ons, ook de echte meestervertellers doen dat. Steve 
Jobs van Apple leek altijd uit de losse pols te presen-
teren, maar had in werkelijk zijn presentatie tot in de 
puntjes voorbereid.

Overtuig

We kennen ze allemaal de presenta-
ties van ongetwijfeld knappe koppen waar je door 
toon en verteltrand nauwelijks naar kan luisteren kan 
en waar niks van blij� hangen. We hoeven allemaal 
geen Steve Jobs te zijn, dat kan helemaal niet, maar 
op afstand moeten toon en uitstraling nog overtui-
gender zijn dan in de nabijheid. Hoe één iemand voor 
ogen, doe alsof je je verhaal tegen die persoon houdt. 
Als het goed is denken dan alle kijkers dat je het speci-
�ek tegen hun hebt.

Agendeer

Of je nu je collega’s wilt bereiken van wie je een 
e-mailadres hebt of dat je je abonnees op je nieuws-
brief wilt trekken of via social media mensen gaat 
bereiken, bereid je goed voor. Bepaal de inhoud, trek 
de agenda, vertel het voort en stuur een herinnering 
vlak voor je van start gaat. Doe je het vaker? Denk in 
een ritme, dat is goed voor de continuiteit en helpt je 
publiek herinneren. Iedere dag om …, iedere week op 
…, dat idee.

Doe het samen

Zeker, je kunt een webinar in je eentje geven, maar 
met zijn tweeën is wel beter. Dan kan de presentator 
op het verhaal focussen en de ander als moderator 
functioneren die de belangrijke vragen uit de chat of 
vragenlijst �ltert.   5

samenwerken

online
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Tips voor

We kunnen het niet 

vaak genoeg zeggen: 

je kunt met de spullen 

van start die je al hebt. 

Met je mobiel, met je 

laptop, met je desktop 

computer. Maar als 

je meer wil, dan kan 

dat ook. Er zijn meer 

mogelijkheden dan 

we kunnen opsommen, 

daarom een kleine 

bloemlezing van 

betaalbare spullen die 

je nivo een tandje op 

kunnen tillen als je dat 

wilt!

Geluid

We houden dit in eerste instantie eenvoudig, gaan 
ervan uit dat je alleen voor je computer zit, of het 
nu voor een conference call of een webinar is. Wil je 
een groepsgesprek vastleggen dan moet je meerdere 
microfoons en een mengtafel hebben. Dat vergeten 
we voor nu even.
Een Røde NT-USB kun je zo in je computer pluggen en 
voor je videoconference of webinar inzetten. Hoog-
waardig spul voor 143 euro.
Aan de onderkant van de markt zit het huismerk van 
Bax: Devine. Met de Devine M-Mic USB BK is helemaal 
niks mis voor 31 euro.
Wil je een koptelefoon met microfoon alsof je bij de 
klantenservice werkt, dat kan super handig zijn. Een 
Sennheiser ME 3-II kost 143 euro. Maar ook voor een 
paar tientjes vind je kwaliteit. 

te
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Tips voor

Wil je niet achter een microfoon in beeld zitten of 
geen koptelefoon met microfoon inzetten, dan is een 
speldmicrofoon een optie. Een Rode Lavalier Go heb 
je al vanaf 60 euro, maar dan heb je nog een klein usb 
mengtafeltje (Behringer vanaf 51 euro) nodig om het 
signaal naar je computer te krijgen.

Beeld

De meest eenvoudige stap naar beter beeld is een HD 
webcam van bijvoorbeeld Logitech. De Streamcam is 
een veelzijdig apparaat voor ongeveer 170 euro. Zet 
hem op een standaard of prik hem op je computer, je 
kunt makkelijk van start.
Wil je daar weer een stap bovenuit, dan ga je het jezelf 
meteen een stapje moeilijker maken. Dan moet je 
er in ieder geval wat meer tijd instoppen. Dan wil je 

bijvoorbeeld een Atem Mini. Dat is een 
switchboard voor ruim 200 euro waar je 
vier bronnen op aan kunt sluiten. Bijvoor-
beeld om 3 camera’s van 200 euro en een 
laptop op aan te sluiten zodat je als een 
regisseur je uitzending afwisselend kunt 
maken.
Maar ja, als je dat doet dan wil je vast ook 
die mengtafel en die 4 microfoons zodat je ook ronde-
tafelgesprekken kunt gaan uitzenden of vastleggen. 
Voor het idee: een complete studio die echt mooie 
kwaliteit is heb je dan voor ruim 2.000 euro.
Dan heb je in ieder geval een idee, het is te overzien 
als dit is wat je wilt. Maar persoonlijk zou ik het je 
niet aanraden. We zijn deze serie verhalen immers 
niet voor niks begonnen met de a�evering ‘Hou het 
simpel!’

Licht

Licht is ook een belangrijk punt om aandacht aan te 
besteden. Je kunt ver komen met (schemer)lampen op 
de juiste plaats te positioneren, maar ook ledlampen 
zijn tegenwoordig steeds betaalbaarder aan het wor-
den. Bijvoorbeeld de Falcon Eyes Bi-Color LED Lamp 
Sophiez SO-48TD voor ruim 300 euro is een aanrader. 
Begin met één, maar schakel op naar twee als je merkt 
dat dat nodig is. Van twee hoeken licht is mooi.

Software

Als je volop wilt uitpakken (wat we dus niet aanraden 
)  moet je qua so�ware naar Open Broadcaster 

So�ware kijken. Dat is gratis hoogwaardige so�ware 
waar je bijna hetzelfde mee kunt als Wirecast dat 600 
euro kost.
Het voordeel is dat je bij videoconferencing en 
webinars in principe werkt met de online tools van 
de dienst. Je hebt daar dus geen aparte so�ware voor 
nodig. Maar wat iedereen desalnietemin zeker eens 
moet uitproberen is Krisp. Dat is een tool die met 
behulp van Arti�cial Intelligence achtergrond geluid 
verwijdert (zowel een ronkende koelkast als jellende 
kinderen). Er is nu ook een variant waarmee je een 
galmende ruimte minder ruimtelijk laat klinken. Kijk 
eens of het voor je werkt.   5

samenwerken

online
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In gesprekken met 
sportbonden komt bij de 
Sportinnovatiestudio één 
onderwerp bovengemiddeld 
vaak bovendrijven: esports. 
Maar wat is esports precies en 
wat speelt er op dit moment 
qua esports in Nederland? Het is 
een breed onderwerp. Enerzijds 
wordt over esports gesproken 
als het gaat om Zwi�  (  etsen) of 
F1 (simracing), activiteiten die 
rechtstreeks in het verlengde 
van sport liggen en een rol 
spelen bij training, wedstrijden 
en selectie. Aan de andere 
kant van het spectrum worden 
reguliere computerspellen 
ook onder dezelfde noemer 
geschaard. Hoe dan ook: esports 
zijn razend populair.  Een special 
over het thema.

esports
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lessen om het fenomeen

De populariteit en groei van esports is niet te ontkennen. De vraag voor 

sportbonden is hoe ze om moeten gaan met dit nieuwe fenomeen. Welke 

rol kan esports vervullen en wat kunnen sportbonden van esports leren?  

Voordat je wel of niet iets doet met esports besluit te doen moet je als 

sportbond eerst goed begrijpen wat esports is. Dit zijn 10 lessen over 

esports om het fenomeen beter te 

begrijpen.

Esports verschilt in de basis niet veel van competitie-
ve sport. Esports is namelijk georganiseerd compe-
titief gamen. Spelers of teams spelen een speci�eke 
game binnen een competitie met regels die worden 
gehandhaafd door een derde partij. Deze derde partij 
kan de ontwikkelaar zijn van de game, maar ook een 
commercieel bedrijf. 
Hierna vormt de vergelijking tussen sport en esports 
snel een risico waarin verkeerde aannames worden 
gedaan. Esports wordt namelijk anders georganiseerd, 
is toegankelijker en omvat enkel het competitieve 
deel van gaming dat vele malen kleiner is dan het 
recreatieve. 
 

Esports en gaming zijn 
niet hetzelfde

Het onderscheid tussen gaming en esports is essen-
tieel. Esports valt weliswaar onder het begrip gaming, 
maar  is het competitieve deel hiervan. Naast com-
petitief gamen wordt er ook veel recreatief gegamed. 
Dit is wat het overgrote deel van de mensen doet die 
games speelt. Vergelijk het met hardlopen op een re-
creatieve en competitieve manier. Vrienden die samen 
FIFA spelen op de bank zijn dus niet bezig met esports, 
maar zijn gewoon lekker aan het gamen. Pas wanneer 
zij mee gaan doen met georganiseerde competities 
hebben we het over esports.  

es
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Esports zijn niet alleen 
sportgames

Er zijn vier categorieën esports: schietspellen, strate-
giespellen, vechtspellen en sportspellen. Daarbij is de 
laatste categorie de kleinste van de vier. Sportspellen 
zijn een klein onderdeel van esports. 

Esports is een 
verzamelbegrip

Ga niet op zoek naar de esportsfan. Je zult hem of haar 
niet vinden. Esports is namelijk een verzamelbegrip. 
Het omvat verschillende games die competitief wor-
den gespeeld. Fans, spelers en organisatoren houden 
zich bezig met individuele games zoals League of 
Legends, Counter-Strike: Global O³ ensive, FIFA, Over-
watch en Rainbow Six: Siege. Zoals je een voetbalfan 
en een schaatsfan hebt.

Iedere game heeft 
een eigen doelgroep

Het verschil tussen verschillende games kan groot 
zijn. Spelers van Fortnite zijn bijvoorbeeld over-
wegend jong en divers, terwijl fans van StarCra�  II 
ouder en meer beta georiënteerd zijn. Wil je iets met 
esports of gaming doen als sportbond of club, dan is 
het goed om eerste te bepalen wie je wilt bereiken en 
daar vervolgens de juiste game bij te zoeken. Het kan 
zijn dat de doelgroep die FIFA speelt ook heel goed 
past bij een hockey- of korº alvereniging. Daarmee 
kan FIFA een interessante game zijn om nieuwe po-
tentiële leden aan te trekken. 

Niet iedere sport heeft 
een FIFA

Maar kun je als hockey- of korº alvereniging niet 
beter met een game van jouw sport aan de slag gaan 
om bijvoorbeeld de jeugd aan te spreken? Nee. Er zijn 
nu eenmaal geen goede schaats-, hockey- of korº al-
games. Staar je daar dan ook niet blind op en zoek 
vooral naar games die mensen leuk vinden om te 
spelen. Dat kan ook Mario Kart zijn. Dit is vele malen 
belangrijker dan dat mensen de game spelen die een 
directe link hee�  met je sport. 

Esports maakt gamen 
niet per se leuker

Mario Kart is het beste voorbeeld waarom esports 
gamen niet per se leuker maakt. Bijna iedereen wil 
gezellig een potje Mario Kart spelen. Sluit een Ninten-
do aan in een sportkantine en mensen beleven het 
grootste plezier met elkaar.  
Maar noem het esports en mensen haken af. Een 
veelgenoemde reden is dat mensen zichzelf niet goed 
genoeg vinden voor esports. Het is ineens serieus. 
Door gamen esports te noemen, zorgt dit soms voor 
teveel gewicht. Hierdoor bereik je mogelijk niet wat je 
wilde bereiken, zoals leden met elkaar te verbinden. 

2. 

5. 

6. 

3. 

4. 
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Gaming en esports 
zijn slechts een middel

Games zijn een middel om mensen met elkaar te 
verbinden. Dit is wat esports doet. Mensen met een 
passie voor een speci� eke game samenbrengen en de 
wedstrijden van de beste spelers in beeld brengen. Het 
doel van games en esports binnen een club of vereni-
ging introduceren moet dan ook geen doel op zichzelf 
zijn. Activiteiten organiseren voor je leden, verbinden 
of leden werven wel. Als gaming en esports daarbij 
een rol kan spelen, zet het daar dan vooral voor in.

Esports is toegan   ke-
lijker dan sport

Iedereen die een PC of console hee�  kan meedoen 
met esports. Daarnaast zijn veel games die com-
petitief worden gespeeld, zoals League of Legends 
en Dota 2, zelfs gratis. Hierdoor is het makkelijk om 
games uit te proberen en deel te nemen aan compe-
tities. Dit in tegenstelling tot sport waarvoor je vaak 
de deur uit moet, een speciale uitrusting moet kopen 
en je moet aanmelden bij een club of vereniging. Dit 
verschil zal nooit veranderen, dus denk vooral na hoe 
games kunnen helpen om de drempel om kennis te 
maken met je sport te verlagen. 

Digitale 
communities hebben 

een centrale rol
Games zijn digitaal en dit betekent dat de spelers en 
communities van deze games zich ook digitaal orga-
niseren via toernooi- en communityplatformen. Het 
fysieke aspect van een stadion gevuld met mensen of 
het spelen van een wedstrijden op een o�  ine locatie 
is daarmee eerder uitzondering dan regel.  
Esports is ook verre van gereguleerd en dat betekent 
dat de manier waarop communities zich organiseren 
organisch gebeurt. Omdat iedere game hierdoor een 
andere sociale structuur hee�  is het lastig om deze te 
doorgronden, maar biedt esports wel veel verschillen-
de voorbeelden hoe je je als sportbond digitaal kunt 
organiseren in 2020. 

Digitale versie van je 
sport kan rol innemen 

van esports
Je hebt niet per se esports nodig om leden van je 
bond een meerwaarde te bieden. Voor voetbalclubs 
mag FIFA dan een mooie optie zijn, maar mogelijk is 
er ook een digitale versie van je sport. Zoals Zwi�  bij 
wielrennen of het RP3 systeem bij roeien. Het voordeel 
van een digitale versie van je sport zorgt ervoor dat 
je van bepaalde voordelen kunt pro� teren die games 
hebben. Hier zijn games en esports mogelijk niet het 
middel, maar wel een voorbeeld van hoe je mensen 
digitaal samen kunt brengen rondom hun passie.   5
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“Yes!”
“Kill!”
“Hoe kom ik van dat dak af?”
Met opperste concentratie en zonder door te hebben 
dat ze kreten slaken, zitten twee teams van vijf tegen-
over elkaar. Door de grote schermen en computerkas-
ten zien ze de ander niet. Maar online komen ze elkaar 
wel tegen, op straat. In een warzone. “Dit is een gun 
game,” vertelt de jongen die rondloopt om uitleg te 
geven. “Dus hoe meer kills je maakt, hoe meer wapens 
je krijgt.” Dat valt in de praktijk niet mee, zo blijkt. 
“Heel leuk, maar ik word alleen maar doodgeschoten.”
Ze zitten in een ‘race chair’ in de voormalige gymzaal 
van dit schoolgebouw. Sjaak Kuil is general manager 
van H20 in Purmerend en vertelt over de plannen 
die er zijn voor dit pand. “We gaan hier het grootste 
esports-stadion van West-Europa bouwen.”

De race om de stadions

Het zijn de oude gymzalen van deze school waar het 
straks allemaal moet gebeuren. Op de vloer zie je nog 

In Purmerend bouwt H20 

het grootste esports 

stadion van West-Europa. 

De Sportinnovatiestudio 

organiseerde er op 10 

maart een workshop. 

Bonden, gemeenten en 

andere geïnteresseerden 

konden er verder 

kennismaken met het 

begrip esports.

Esports als 
bindmiddel   
voor clubs
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de gekleurde lijnen lopen van de verschillende spor-
ten. Aan de wand hangen hier en daar nog klimtoe-
stellen. Over een paar maanden moeten deze ruimtes 
vollopen met esport supporters. Tussen de 1000 en 
1200 mensen kunnen hier straks een wedstrijd komen 
kijken. Sjaak gaat op een stoel staan. “Hier komt de 
tribune. En daar komen de spelers in te zitten.” Hij 
wijst naar een grote glazen bak, een ruimte waar ach-
ter een tafel met computerschermen grote race chairs 
staan. Gamers zullen hier niet alleen op een scherm 
van 20 meter hoog de wedstrijden live kunnen zien, 
maar ze zien ook de spelers. “Dat zijn helden voor ze. 
Die esporters zijn soms wereldberoemd!” 
Overigens wordt H20 niet alleen een plek om te 
kijken, maar ook nadrukkelijk een plek om te spelen. 
En dan niet alleen computergames, maar ook fysieke 
games met een digitale component, bijvoorbeeld een 
balspel tegen een digitale muur.
“De race om de stadions hebben we helaas al verlo-
ren,” zegt Wim Noordzij. Hij voorzag drie jaar geleden 
dat het competitief gamen groot gingen worden en 
richtte het bedrijf House of Esports op. In de Verenig-
de Staten en verschillende landen in Azië waren toen 

al stadions. Maar er is nog hoop, volgens Noordzij. 
We zullen ons moeten richten op het opleiden en 
trainen van spelers. Want dat dit nu een sport is, dat 
is volgens hem helder. “We noemen iets een sport als 
je competitief de strijd aangaat en traint om beter te 
worden. Dat is precies wat je bij esports ook doet.”

Gamen is als een potje straatvoetbal

Er is echt een verschil tussen recreatief gamen en 
competitief esporten, legt Ward Geene uit in een pre-
sentatie. Hij is esports deskundige en mede-oprichter 
van de Esports Club. In zijn presentatie ’10 lessen om 
esports te ontstressen’ vertelt hij nuchter over de bij 
jongeren zo populaire tijdsbesteding. Gamen is als 
een potje straatvoetbal, zegt hij. Esporters spelen bij 
een serieuze club spelen of zelfs in de eredivisie. Maar 
gamen kan zeker een middel zijn om bepaalde groe-
pen aan je te binden. “Iedere game hee� een bepaalde 
doelgroep. Studenten spelen veel Starcra�, waarbij 
je 600 acties moet doen in een minuut. De stoerdere 
alfamannen spelen liever schietspellen. En de �ghting 
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games zijn meer voor de urbangroep.” Om ze te berei-
ken moet je wel je best doen. Dat kan via internetfora, 
waar ze kun kennis en ervaringen delen. Maar de 
jongere gamers spelen weer vaker op hun telefoon.” 
Je kunt gebruik maken van in�uencers, die een groot 
bereik hebben. Het zijn in ieder geval mensen die een 
passie delen. 
Vrijwel alle sportbonden proberen juist die jonge doel-
groep op nieuwe manieren aan zich te binden. Bij de 
KNVB merken ze dat jongeren in de lee�ijd van 16 tot 
20 steeds meer a¸aken. De voetbalbond hee� nu een 
speciaal budget vrijgemaakt om naast het vrouwen-
voetbal, het Nederlands el�al en het amateurvoetbal 
te onderzoeken of esports een toekomstig domein 
moet worden. En ook in de roeiwereld wordt gezocht 
naar oplossingen om de uitloop tegen te gaan. “Het 
zijn vooral studenten die bewust kiezen voor roeien, 
maar als je 27 bent, ben je al veteraan,” zegt Jan Lam-
mers. Hij is CEO bij RP3 Rowing, dat ‘connected’ roei-
toestellen maakt waarmee je online tegen anderen 
kunt strijden. “Roeiers kunnen hun prestaties meten, 
trainers zien waar de kwaliteiten liggen en we zetten 
het in als talentherkenning.” 

RP3 Rowing hee� ook vier games ontwikkeld waarbij 
je in beweging roeit, maar op het scherm een spel 
speelt dat verder niets met de sport te maken hee�. 
Toch zijn ze er in de roeiwereld enthousiast over. Zo 
lieten ze in Duitsland al jongeren die niet roeien de 
game spelen, vooral om te kijken wie er gevoel hee� 
voor de sport.
Twee dames rennen druk heen en weer voor een me-
ters hoog smart scherm. Ze gooien er met gekleurde 
ballen naar. “Als je die bommen niet op tijd raakt, raak 
je levens kwijt”, hijgt Kim Boterenbrood. Dit is geen 
kwestie van lui gamen, dit is intensief, stelt ze vast. Ze 
is accountmanager voor de sportbonden bij NOC*NSF. 
Ook zij wil vandaag meer horen over wat er mogelijk 
is rond esports. De sportbonden komen geregeld met 
vragen en ze wil ze goed kunnen adviseren. “De mees-
te bonden zijn alleen wel op zoek naar die combinatie 
van gamen en fysiek sporten. Ze willen op die manier 
nieuwe leden aantrekken en jongeren in beweging 
krijgen. Ik zie alleen nog niet helemaal waarom een 
spelletje als Fortnite er bij een handbalvereniging voor 
kan zorgen dat mensen enthousiast worden over die 
sport.”
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Jongeren van de bank krijgen

Volgens Wim Noordzij is dat ook niet wat je zou 
moeten willen bereiken. Hij vindt dat je het los moet 
zien van elkaar. In Rotterdam hee� zijn bedrijf House 
of Esports een pilot laten draaien bij 8 sportverenigin-
gen. Jongeren konden er de game League of Legends 
spelen, een fantasie spel. “Het primaire doel is om de 
jongeren erbij te halen die je anders niet bereikt. Je 
moet ze van de bank a·rijgen. En dat lukt met games. 
Jongeren geven altijd aan dat gamen een manier is 
om elkaar te ontmoeten.” Het is de morele plicht van 
sportverenigingen, vindt hij. En dat bewegen komt 
dan vanzelf wel. “Wat dacht je? Een esporter moet 
top�t zijn. Die krijgt voedingsadvies en hee� een 
mental coach. Het is topsport. Hoe denk je anders 
dat ze het volhouden, urenlang gefocust achter zo’n 
scherm?” 
Bij de KNVB willen ze zich wel gewoon richten op voet-
bal als het gaat om esports, vertelt Nick Hoogebeen, 
die activatiemanager is bij de bond. Wellicht hee� 

elke amateurvereniging in de toekomst zijn eigen 
esports team. Veel jongeren zien het voetballen op 
het scherm en het spelen op een veld als iets wat met 
elkaar te maken hee�, als een lifestyle.
De hele structuur moet nog wel opgezet worden. 
Sjaak van H20 legt uit. “Als je gaat voetballen, dan 
word je lid van een club. Als je beter wordt, kun je 
naar een andere club doorstromen. En als je echt tot 
de besten behoort, kun je prof worden. In esports 
ontbreekt die structuur in Nederland nog. Die willen 
wij gaan bouwen.” Esportsspelers kunnen dan lid wor-
den en er moet een opleiding komen, zodat ze zich 
kunnen ontwikkelen. En dat kan dan allemaal hier in 
Purmerend. “We hebben straks 1000 vierkante meter. 
Genoeg om kinderen en jongeren te trainen en zich 
creatief te laten ontwikkelen. Want als ze uiteindelijk 
zelf niet gaan spelen, dan kunnen ze altijd nog develo-
per worden. Dat kan hier straks allemaal.”   5
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Esports, o�ewel competitief gamen, is de laatste 
jaren aan een �inke opmars bezig. FIFA 20 is een van 
de games die wereldwijd door miljoenen spelers ge-
speeld wordt en waar veel toernooien en competities 
voor worden georganiseerd. Bij het WK FIFA 19 werd 
500.000 dollar prijzengeld verdeeld. Het is een feno-
meen waar de KNVB dus ook niet meer omheen kan.
De KNVB begon ongeveer een jaar geleden met het 

Voetbal blijft de core 

business, maar esports 

is voor de KNVB meer 

dan een spelletje. 

Nick Hoogebeen, 

activatiemanager 

bij de KNVB, vertelt 

over het belang dat de 

bond aan FIFA hecht. 

“Voetbal blijft onze 

core business, maar we 

zien gewoon kansen om 

een bepaalde doelgroep 

aan ons te binden via 

gaming.”

Voor de KNVB is  
e-voetbal een manier 
om jongeren te binden
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enigingen. “We zagen vanuit marketing een kans om 
middels gaming amateurclubs bepaalde hulpmidde-
len te geven om jonge leden meer aan zich te binden,” 
vertelt Hoogebeen. “Ook kunnen verenigingen op 
deze manier nieuwe leden werven.” 

Voetbal en gaming hand in hand

Vanuit deze gedachte is de E-Talents Cup ontstaan. 
Een toernooi waar FIFA 19 en voetbal werden gecom-
bineerd. In de kantine werd 2-tegen-2 FIFA gespeeld 
op de PlayStation 4 en op het voetbalveld moesten de 
spelers zogenaamde ‘skill games’ doen die recht-
streeks uit het spel komen. Denk hierbij aan dribbe-
len, koppen en schieten. De beste FIFA-spelers én de 
beste voetballers werden uitgeroepen tot winnaars 
die hun vereniging mochten vertegenwoordigen 
tijdens de landelijke �nale.
De combinatie van gamen en echt voetballen is vol-
gens Hoogebeen heel belangrijk: “Wij willen gamen 
niet overstimuleren, dus bij onze evenementen zie 
je altijd ook een gedeelte dat zich op het voetbalveld 
afspeelt. Wij zullen binnen het amateurvoetbal nooit 
iets organiseren dat enkel om gaming gaat.”

Gamen moet geen doel zijn

Vanzelfsprekend was er in het begin ook veel discus-
sie toen de KNVB zich net begon te mengen binnen 
esports en gaming, vervolgt Hoogebeen: “Een collega 
bleef na de E-Talent Cup volhouden dat er enorm veel 
potentie in deze markt zat waar we echt iets mee 
moesten doen. Het doel dat we willen bereiken is 
echter veel groter dan alleen maar de E-Talents Cup. 
Gamen zelf moet geen doel zijn, maar juist een instru-
ment om de doelgroep in contact te brengen met de 
KNVB en de verenigingen.”
“Esports is geen trend meer,” stelt Hoogebeen. “Het 
is er echt. Om het groter geheel te snappen is het ver-
schil tussen gaming en esports ook erg belangrijk. We 
focussen ons vanuit de KNVB op ‘eVoetbal’, o�ewel 
het digitale voetballen. Daar is een duidelijke keuze in 
gemaakt vanuit de voetbalbond. Daardoor is de deur 
naar andere games ook direct gesloten.

Alleen maar voetbalgames

“Wij zijn puur gericht op voetbal en dus op de 
voetbalgames FIFA en Pro Evolution Soccer. Je zal de 
KNVB zich niet zien mengen in League of Legends 
bijvoorbeeld, dat past niet bij de organisatie.” PSV is 
de eerste Nederlandse voetbalclub die een League of 
Legends-team hee� opgericht en momenteel partici-
peert in de o«ciële Nederlandse competitie, de Dutch 
League. Hoogebeen begrijpt de keuze enigszins: “Dat 
zie je in het buitenland ook vaak, zoals bij Barcelona 
en PSG. Die hebben teams in meerdere disciplines, 
zoals voetbal, basketbal en esports.”
PSV strijdt samen met 17 andere Eredivisieclubs ook al 
een paar seizoen in de digitale versie van de Eredivisie, 
namelijk de eDivisie. “Dat wordt volledig georgani-
seerd door de Eredivisie en daar hee� de KNVB organi-
satorisch en strategisch dan ook niets mee te maken. 
We volgen het natuurlijk wel nauwlettend en ook de 
FIFA en de UEFA erkennen dat eVoetbal in populariteit 
groeit.”

Geen verkapte esportsbond

Ondanks dat de KNVB met al hun initiatieven voor-
zichtig a�ast wat gaming en esports voor hen kan 
betekenen, wil Hoogebeen nog wel iets benadrukken: 
“We hebben als KNVB absoluut niet de intentie om 
een verkapte esportsbond te worden. Voetbal blij� 
onze core business, maar we zien gewoon kansen 
om een bepaalde doelgroep aan ons te binden via 
gaming.”
“Het aantal leden bij amateurverenigingen stagneert 
de afgelopen jaren, maar loopt gelukkig nog niet 
terug. Dit komt onder andere door successen van het 
Nederlands El�al, zowel de dames als de heren. De 
uitstroom op oudere lee�ijd is wel te merken en door 
meer met gaming en esports te doen hopen we deze 
doelgroep langer aan ons te kunnen binden.”
Ondanks het nobele streven om op deze manier leden 
langer aan zich te binden, trekt de KNVB wel een 
duidelijke grens. “Er is voor ons een duidelijk ver-
schil tussen gaming en competitief gamen,” besluit 
Hoogebeen daadkrachtig. “Het tweede zou in de toe-
komst wellicht tot de mogelijkheden om de doelgroep 
in contact te laten komen met de KNVB.”   5
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Eind januari roeiden acht jonge Nederlanders via een online systeem 

(RP3 Dynamic) tegen het roeiteam van de Universiteit van Washington. 

Door middel van een zeer geavanceerd roeiapparaat hoefden de mannen 

het water niet op.

Jan Lammers is de CEO van het bedrijf RP3 Rowing 
dat deze roeisystemen ontwikkelt. Sinds 1991 is hij al 
betrokken bij het concept en in 2011 nam hij het bedrijf 
over van oorspronkelijke oprichter Cas Rekers die kwam 
te overlijden. Zo’n negen jaar later traint 85 procent van 
de internationale roeiwereld door middel van zijn appa-
raten, beter bekend als Dynamic Indoor Rowers.

De opmars 
van digitaal roeien
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“De beweging die je op ons apparaat maakt is anders 
dan de bekende roeimachine in de sportschool. We 
hebben in het begin onze RP3 Dynamic beschikbaar 
gesteld aan roeiers die last kregen van de onderrug. 
Toen bleek dat zij met onze roeimachine hier geen 
last van ondervonden, zijn we van daaruit verder gaan 
ontwikkelen”, vertelt Lammers. “Het balletje is toen 

heel snel gaan rollen en ook het Nederlandse roeiteam 
ging er mee werken. Voordat we het wisten gebruik-
ten teams over de hele wereld ons apparaat.”

Eerste grote test

De techniek is niet alleen gunstig om te trainen, maar 
biedt ook mogelijkheden voor teams om tegen elkaar 
te roeien. Door de systemen op het internet aan te 
sluiten is het mogelijk om verbinding te maken met 
roeiers over de hele wereld en een wedstrijd tegen 
elkaar te roeien. In januari was de eerste grote test van 
dit experiment en het was volgers Lammers een groot 
succes.
“De wedstrijd tussen de Nederlandse Mannen Talent 
8+ en de Universiteit van Washington werd live 
gestreamd op World Rowing Facebook en YouTube. 
Bijna 8000 kilometer van elkaar vandaan roeiden de 
mannen een race van 2 kilometer tegen elkaar”, licht 
Lammers toe. “De machines waren per team allemaal 
aan elkaar gekoppeld waardoor alles invloed hee� op 
de race, net als bij een echte boot.”
“Zelfs het gewicht van de sporters en de weerstand 
van het water wordt meegenomen in de simulatie”, 
vervolgt Lammers. “Ook als een van de sporters in het 
verkeerde tempo roeit hee� dat direct impact, want 
dan remt de digitale boot af.” Het mag duidelijk zijn 
dat Lammers en zijn team er alles aan doen om de 
simulatie zo realistisch mogelijk te maken. De roeiers 
zien op een schermpje de progressie van de race en 
wat de afstand tot de tegenstanders is.

Uitstekende voorbereiding

Er was veel voorbereiding nodig om de wedstrijd 
vlekkeloos te laten verlopen, vertelt Lammers: “In de 
eerste plaats heb je een goede internetverbinding 
nodig om zoiets te doen. Je kunt hier geen risico mee 

es
r
s

De opmars 
van digitaal roeien
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nemen, dus we hadden overal back-ups voor. Als de 
verbinding wegvalt weten de sporters bijvoorbeeld 
niet meer of ze voor of achter liggen op de concurren-
tie.”
De race verliep zonder problemen en Lammers spreekt 
dus ook van een succes. Nu is het zaak om te kijken 
naar het vervolg, want digitaal sporten zou zomaar 
eens belangrijk kunnen worden in de toekomst. Er 
worden al veel computerspellen in competitievorm 
gespeeld, maar daar komt weinig fysieke inspanning 
bij kijken. Bij een voetbalspel zoals FIFA zitten de 
spelers gewoon stil met een controller in hun handen. 
Dat is bij digitaal roeien natuurlijk een ander verhaal.

Echt sporten versus digitaal sporten

Lammers ziet veel aanknopingspunten tussen de 
digitale manier van sporten en de ‘echte’ manier: 
“Mensen gaan zich door een wedstrijdelement altijd 
anders gedragen. Wat dat betre� maakt het niets uit 
of de sporters op een roeimachine zitten of in een 
boot op het water.” Ook het e³ect van een boot die 
voor of achter je vaart hee� invloed op de mate van 
inspanning van een sporter.
Het allergrootste voordeel van het digitale roeien is 
het feit dat teams veel vaker tegen elkaar kunnen 
roeien dan normaal gesproken. Je kunt met deze 
techniek wereldwijd afspraken maken met andere 
teams om op een bepaald moment op de apparaten 
tegen elkaar te racen. Bovendien kunnen coaches 
allerlei informatie herleiden uit de race, zodat ze beter 
kunnen bijsturen. Je kunt bijvoorbeeld achterhalen 
hoe iemand zijn krachten verdeelt tijdens een race of 
hoe de hartslag zich gedraagt.
Lammers hee� nog geen nadelen ontdekt, vertelt 
hij: “Iedereen is tot nu toe enorm enthousiast over 
deze vorm van roeien en ik heb nog geen tegengeluid 
gehad. Zelf zie ik ook alleen maar voordelen momen-
teel.”
Los van de professionele insteek kunnen de machi-
nes ook anders worden ingezet. Roeien is niet heel 
populair onder de jeugd en dat vindt Lammers zonde. 

Daarom is hij ook bezig met de ontwikkeling van een 
daadwerkelijk computerspel dat via de RP3 Dynamic 
te spelen is. “Door middel van roeien kun je dan je 
personage of een voertuig in het spel besturen. Dat 
maakt het voor kinderen aantrekkelijk om het roeien 
eens te verkennen.”
Of digitaal roeien ooit het echte roeien kan vervan-
gen? “Nee, dat nooit”, aldus Lammers. “Roeien op 
het water blij� het ultieme roeien, maar apparaten 
zoals deze gaan een belangrijk onderdeel binnen de 
roeiwereld worden. De Internationale Roeibond (FISA) 
hee� al aangegeven dat indoor roeien een van de drie 
belangrijkste pijlers wordt voor de toekomst.”
“Het is zeker mogelijk dat indoor roeien onderdeel 
wordt van de Olympische Spelen in de toekomst”, 
besluit Lammers. De tijd zal leren of hij hier gelijk in 
krijgt, maar het is wel duidelijk dat deze simulatie veel 
meer is dan alleen een �tnessapparaat.

Roeibond ziet mogelijkheden

Ook de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) 
ziet toekomst in alternatieven voor het traditionele 
roeien. “We willen een bond zijn voor alle roeiers, 
zowel indoor als outdoor”, stelt Stijn Stevens, mede-
werker Sportparticipatie bij de KNRB. Het is voor hem 
dan ook belangrijk dat mensen kennismaken met het 
fenomeen. “We organiseren meerdere evenementen 
per jaar waar men zelf het indoorroeien kan ervaren. 
Daarmee hopen we ook nieuwe jeugd te enthousias-
meren voor de roeisport. Door game-elementen toe 
te voegen aan het roeien gee� dit een hele nieuwe 
dimensie.”
Stevens dur� zich niet te wagen aan een voorspelling 
over digitaal roeien op de Olympische Spelen, maar 
ziet wel mogelijkheden. “Het is natuurlijk toekomst-
muziek, dus de tijd zal het leren, maar feit is wel dat je 
de roeisport wellicht aantrekkelijker kan maken voor 
de kijker door bepaalde elementen toe te voegen. Een 
digitale competitie tussen sportscholen, verenigingen 
of landen is bijvoorbeeld ook denkbaar.”   5
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Max Verstappen is vaak online te vinden. Dan racet hij virtueel in 

de F1. Zo lopen online en offline in de autosport door elkaar heen 

en versterken ze elkaar. Esports maakt autoracen toegankelijk. 

Maarten van Wesenbeeck van de KNAF vertelt hoe zijn bond tegen 

esports aankijkt.

Esports maakt  
autoracen

    toegankelijk
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Waarom is esports voor jullie 
belangrijk?

“Esports is voor ons belangrijk omdat het de meest 
toegankelijke vorm van autosport is. Autosport is 
in zijn originele vorm prijzig, dankzij esports is het 
voor iedereen toegankelijk. Met een gameconsole, 
een setje van een stuur en pedalen, kun je een voor 
een paar honderd euro serieus aan de slag. Dat doen 
honderduizenden mensen.” 

Voor jullie als bond is het geen vraag 
meer of esports sport is. Daar antwoorden 
jullie volmondig ja op. Welk traject 
hebben jullie daarin doorlopen?

“Het is begonnen toen wij met onze toptalenten in 
een simulator gingen trainen. We zagen dat dat voor 
de kosten interessant was, maar we zagen ook dat 
onze rijders zich daardoor goed ontwikkelden wat tot 
beter resultaat op de weg leidde. Zo kamen we in die 
wereld terecht. We kwamen in contact met de Sim 
Race Vereniging Nederland wat uiteindelijk de eerste 
bij de KNAF aangesloten virtuele raceclub werd. Daar-
naast speelden er internationaal ontwikkelingen en 
werd virtueel racen een o«  ciële tak van autosport."
Wat jullie ook vast geholpen zal hebben is dat Max 
Verstappen een fanatiek racer op de console is. Top-
pers mogen maar een beperkt aantal uren in hun auto 
rijden, die zoeken dus alternatieve trainingsvormen …
"Ja, dat klopt, de simulator is perfect voor training. 
Ook voor toppers. Ze halen zo ook data op. Hoe rea-
geert een auto in bepaalde situaties, die kan dan beter 
afgesteld worden op jouw rijstijl. Het vervangt niet 
het trainen op een circuit, de echte snelheidsbeleving 
heb je alleen in je echte auto, maar het helpt je wel 
een betere coureur te worden.”

Welke rol kan virtueel racen voor jullie 
ledenaantal betekenen?

“Wij zien daar zeker groeimogelijkheden. In eerste 
instantie door mensen extra’s te bieden, bijvoorbeeld 
korting op spelen, maar later moet de KNAF ook in de 

esportswereld een merk zijn waar je bij wilt horen. 
Wij gaan van start met de zogenoemde challenger-
series die bedoeld zijn om mensen kennis te laten 
maken met virtueel racen, om ze dat zelf te laten 
ervaren. Dat zullen we op lokatie doen, op plekken 
waar veel mensen bij elkaar komen. Op festivals, op 
evenementen.”
“We hebben geleerd dat fysieke aanwezigheid op 
populaire plekken echt belangrijk is. Alleen online 
activatie is niet voldoende. Als mensen daardoor en-
thousiast geraakt zijn en echt gaan racen, dan hopen 
we ze tot een licentie te verleiden om aan de competi-
tie deel te nemen.”

Is esports voor jullie een potentieel 
verdienmodel of wil je er op de eerste 
plaats meer mensen mee bereiken?

“Het is voor ons en-en. Als we er meer mensen mee 
bereiken dan gaat ons dat op termijn ook meer in-
komsten opleveren. Maar we denken wel dat we daar 
een aanloopperiode van twee jaar voor nodig hebben.”

Wat willen jullie dit jaar bereiken?

“We willen een paar duizend actieve spelers en 
naamsbekendheid bij een miljoen mensen. Dat moet 
kunnen.”

In hoeverre is het ingewikkeld voor 
jullie dat je niet de eigenaar bent van de 
games die mensen spelen?

“Als KNAF zijn we een federatie waarvan de organisa-
toren van wedstrijden lid zijn. We zijn dus gewend om 
samen te werken, dat doen we ook met de eigenaren 
van de games. We proberen wel een bepaalde mate 
van exclusiviteit te krijgen. We zijn in gesprek met 
Formula 1 Management om een F1 serie op te zetten, 
het liefst in heel Europa, maar laten we exclusief in 
de Benelux beginnen. Maar daar zijn veel commer-
ciële belangen meegemoeid en dat zorgt zeker voor 
complexiteit.”   5
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Fietsen is sinds jaar en dag een hobby én een sport die in de 

buitenlucht wordt beoefend. De techniek staat echter niet 

stil en de vraag naar alternatieven groeit. Zwift is een van 

de grootste spelers op het gebied van virtueel fietsen en legt 

uit hoe dit is ontstaan.

Zwift  bouwt een 
brug tussen esports en fi tness
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Via de so� ware van Zwi�  kun je online 
� etsen terwijl je thuis op de hometrainer 
zit. In de simulatie � ets je met gemak het 
ene moment door Engeland en dan weer 

in de Verenigde Staten. Zwi�  noemt zichzelf ‘de 
makkelijkste manier om online virtueel te � etsen’ en 
wordt gebruikt door zowel recreatieve als competitie-
ve � etsers. Het is hobbymatig leuk tijdverdrijf en voor 
de professionele � etser een serieuze trainingstool. 
Bovendien faciliteert Zwi�  een community van gelijk-
gestemde mensen die elkaar kunnen helpen.
Zwi�  werd in 2014 opgericht door vier mannen, vertelt 
Chris Snook, Senior PR Manager bij Zwi� . Voor dit 
gesprek legt hij de focus op twee van de vier: “Eric Min 
was als kind al een erg goede � etser en hij schopte het 
tot het Olympisch trainingskamp. Zijn passie voor het 
� etsen is nooit verloren gaan, ondanks een carriè-
reswitch. In zijn toenmalige functie als oprichter van 
Sakonnet had hij maar weinig tijd over om te � etsen 
en bovendien was het in het centrum van London niet 
altijd even makkelijk. Hij trainde wel binnen op een 
hometrainer, maar dat vond hij saai.”
“De tweede persoon is Jon May� eld, die als ‘videoga-
me engineer’ altijd al bezig was met gaming. May� eld 
is eveneens een groot � etslie  ̧ ebber en zocht naar 
mogelijkheden om � etsen leuker te maken. Toen hij 
eens een � etsgerelateerde game ontwierp en deze 
online zette, merkte Min hem op en kwamen de twee 
in contact.”

Fusie tussen gamen en fitness

Zo begon het verhaal van Zwi� , dat in 2014 het dag-
licht zag. Het idee was om gaming en � tness te fuse-
ren en op die manier een nieuwe markt aan te boren. 
De so� ware begon als gratis product, maar werd in 
2015 al snel omgezet naar een betaalde versie.
Zwi�  is dus een fusie van twee concepten, maar hee�  
nog een belangrijk doel. “Min miste in het verleden 
het sociale aspect van het � etsen. Zwi�  biedt een 
sociaal platform waar � etsers met elkaar kunnen 
communiceren en zelfs samen kunnen � etsen zonder 
daadwerkelijk bij elkaar in de buurt te hoeven zijn,” 
legt Snook uit.

Online community

Die community is inmiddels gegroeid tot 
meer dan 1,6 miljoen accounts wereldwijd. 
De � etsers hebben de afgelopen jaren samen 
meer dan een miljard kilometer afgelegd. Het 
is dan ook bijna vanzelfsprekend dat Zwi�  
zich nu ook oriënteert op uitbreiding richting 
esports, het competitieve gamen. “In eerste 
instantie is het nooit de bedoeling geweest 
om esports te gaan doen,” reageert Snook. 
“Maar vanaf de eerste dag waren er al initia-
tieven vanuit de community om tegen elkaar 
te racen, dus daar is duidelijk vraag naar.”
“In het begin zochten mensen hun eigen ma-
nier om competitief bezig te zijn. Ze spraken 
elkaar online en spraken een tijd en locatie 
af op Jarvis Island, het virtuele eiland van de 
so� ware. Onderling werd dan het aantal rond-
jes afgesproken en de � etsers bedachten zo 
hun eigen race”, vervolgt Snook. “Toen reali-
seerden we dat we dit als ingebouwde functie 
nodig hadden en vanaf dat punt zijn wij de competi-
tieve mogelijkheden zelf verder gaan ontwikkelen.”

Esports en Olympische Spelen

Inmiddels hee�  Zwi�  de eerste stappen in esports 
daadwerkelijk gezet met partners uit de sportwereld. 
Zo is het NK Zwi�  met de KNWU al een aantal keren 
gereden. In januari 2019 organiseerde Zwi�  daarnaast 
de KISS Super League, een online competitie via de 
so� ware van Zwi� . Dit jaar is er een grote primeur, na-
melijk de UCI Cycling Esports World Championships. 
Dit is het eerste o«  ciële WK op het gebied van virtueel 
� etsen. Dat dit ondersteund wordt door de UCI (de 
internationale organisatie voor de wielersport) is een 
enorme stap. Een unicum dus, zowel voor de � etswe-
reld als voor esports.
Er is al enige tijd discussie of esports onderdeel moet 
worden van de Olympische Spelen en natuurlijk komt 
dat bij Zwi�  ook ter sprake. Volgens Snook is het vrij 
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realistisch om te denken dat virtueel �etsen het zou 
kunnen redden tot de Spelen. “Ze kijken echt seri-
eus naar esports bij het Internationaal Olympische 
Comité (IOC). Bovendien is een van de hoge leden van 
de UCI ook actief bij het IOC. Esports wordt steeds 
belangrijker voor de toekomst.”
Het zou een droom zijn als het lukt om met virtueel 
�etsen bij de Olympische Spelen van 2028 aanwezig 
te zijn als erkende sport. Die editie wordt gehouden in 
Los Angeles. “Dat zou geweldig zijn,” bekent Snook.
Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur en mane-
schijn en Zwi� krijgt ook kritiek. “Esports loopt altijd 
tegen weerstand aan, vooral van lie¸ebbers van de 
‘echte’ sport. We vinden het juist leuk om die uitda-
ging aan te gaan en tegen de stroom in te gaan,” zegt 
Snook. “Bovendien is het niet ons doel om mensen 
virtueel te laten �etsen in plaats van in het echt, maar 
we geven mensen juist de mogelijkheid om het allebei 
te doen. Het houdt het leuk en afwisselend.”

Veel meer mogelijkheden

Snook doelt op het feit dat je dankzij so�ware als 
Zwi� veel mogelijkheden hebt die je buiten op de �ets 
niet hebt. “Je kunt de kaart van London, Bologna, New 
York of een van de ander steden inladen en daar een 
stukje �etsen. Dat is een stuk makkelijker dan er in 
het echt naar af moeten reizen.”
En er zijn meer voordelen aan virtueel �etsen, zoals 
bepaalde spelelementen. “Een van de kaarten die we 
ontworpen hebben is Wattopia. Dat is een vulkanisch 
fantasie-eiland met af en toe een dinosaurus langs de 
weg,” vertelt Snook. “En in New York hebben we onze 
eigen versie van de stad in 2119 ontworpen. Over gla-
zen wegen �ets je omhoog langs de wolkenkrabbers!”
Zwi� hee� duidelijk twee doelen die het wil bereiken 
met de so�ware. In de eerste plaats willen ze �etsen 
leuker maken door de toevoeging van spelelementen 
bij het virtuele �etsen. Daarnaast willen ze de profes-
sionele kant van het �etsen helpen door de trainings-
mogelijkheden te vergemakkelijken.   5
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Digitale democratie

De kogel is door de kerk: een eerste versie van een tool voor 

Digitale Democratie gaat gebouwd worden. En door de coronacrisis 

gaat de tool in de hoogste versnelling gerealiseerd worden. De 

behoefte aan nieuwe online middelen is groot in de sport. Vorig 

jaar onderzochten we nieuwe vormen van samenwerken en beslissen 

en bekeken we de wensen en behoeften van sporters en bestuurders, 

dit jaar gaan we samen met potentiële gebruikers een eerste versie 

realiseren. Om grotere betrokkenheid en betere besluiten te kunnen 

nemen. Voor nu en in de toekomst.

  Grotere 
betrokkenheid
      en betere besluiten
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De oorprong

Laten we beginnen met de oorsprong van dit project. 
De manier waarop we met zijn allen communiceren 
is het afgelopen decennium sterk veranderd, we zijn 
(bijna) altijd bereikbaar en kunnen op ieder moment 
met wie we maar willen communiceren. Die veran-
derende wereld zien we echter heel beperkt terug 

in verenigingen of bonden. Behalve aan de bar in de 
kantine, is er maar een zeer beperkt aantal momenten 
om mee te praten of mee te beslissen. Dat is vanuit de 
leden bezien jammer (‘we horen zo weinig’), maar ook 
vanuit de bestuurders (‘het zou mooi zijn als we vaker 
per jaar meningen konden peilen of ideeen konden 
ophalen’).

  Grotere 
betrokkenheid
      en betere besluiten
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Het onderzoek

Bovengenoemde reacties kwamen naar voren uit het 
onderzoek dat we onder een kleine twintig sporters 
en bestuurders hebben gedaan. Niet dat iedereen 
overal over wil mee praten, liever niet zelfs, maar ie-
dereen wil wel zijn zegje kunnen doen over de onder-
werpen waar hij / zij verstand van of belang bij hee�. 
Uit ons onderzoek kwamen de volgende conclusies 
naar boven:
•  Bestuurders hebben behoe�e aan participatie bij 

kwesties over clubervaring en sportieve inhoud. Dat 
zijn de onderwerpen die de meeste mensen aangaan 
en waar ze in de praktijk graag over zouden willen 
meepraten.  

•  Besturen zijn voornamelijk zendend in hun com-
municatie. De leden geven informeel feedback. 
Daardoor hee� de stille meerderheid niet echt een 
stem. Een mogelijkheid om hun betrokkenheid te 
vergroten zou meer dan welkom zijn.

•  Er worden al veel communicatiekanalen gebruikt. De 
tool moet een aanvulling zijn en aansluiten bij wat 
er al is.

De geïnterviewden zagen overduidelijk mogelijkhe-
den voor online gereedschap: laagdrempelig tempe-
ratuur meten (wat vinden de leden?),  ideeën ophalen 
(wat lee� er binnen de club of bond?), democratie 
versterken (transparante besluitvorming).

Pakket van eisen

Daarna zijn we gaan nadenken. Welke eisen horen 
er bij het gereedschap dat verenigingen en bonden 
kunnen inzetten?
•  Simpelheid moet voorop staan. Het moet zo 

 aanvoelen, in alles, dat de tool precies is wat nodig 
is voor de betre³ende vereniging of bond (niets 
minder, maar zeker ook niets meer). 

•  De tool moet de taal spreken van de vereniging (juis-
te termen gebruiken, gepaste aanspreekvorm, etc.).

•  Het moet voor gebruikers vanzelfsprekend zijn hoe 
je de de tool het beste inzet (zowel voor gebruikers 
als voor beheerders).

•  Het kunnen ‘branden’ van de tool is belangrijk om 
ervoor te zorgen dat gebruikers zich aangesproken 
en verbonden voelen.

•  Het gaat om de inhoud, niet om de tool.

De eerste schets

Met deze eisen in het achterhoofd zijn we gaan schet-
sen. Een eenvoudig klikbaar prototype om een idee 
te krijgen. Een tool waarmee je zowel 3 tenues aan 
de leden kan voorleggen waaruit zij kunnen kiezen, 
als waarmee je de jaarstukken ter goedkeuring aan 
de leden kan voorleggen. Of je dat moet willen en of 
dat juridisch kan, daar is nu veel over te doen, maar in 
ieder geval moet het kunnen. 
Met onze schets hebben we een uitgebreide ronde 
langs betrokkenen gemaakt. We kregen hier in over-
grote meerderheid enthousiasme op terug. Dat gee� 
ons vertrouwen dat we een volgende fase in kunnen. 
En die fase gaan we dus versneld in.    5
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Smart Schedule

   Zorgt 
kunstmatige intelligentie 
                 voor een betere 
                  competitie-indeling?

Artificial Intelligence oftewel kunstmatige intelligentie is zowel 

een modewoord als een krachtige manier om op een slimme wijze 

computerkracht in te zetten bij het oplossen van problemen. Samen met 

de Nevobo en de KNHB is de Sportinnovatiestudio een onderzoekstraject 

begonnen om te kijken of AI een rol kan spelen bij een betere 

competitie-indeling. We nemen je mee in het proces van het zogenoemde 

Smart Schedule project.
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Het begon met een vraag van de Nevobo: “Hoe kun je 
er voor zorgen dat een competitie zo optimaal moge-
lijk wordt ingedeeld?” Dit is natuurlijk een onderwerp 
dat bij veel partijen speelt, maar om eerst op kleine 
schaal de materie en de knelpunten te leren kennen, 
is besloten om de huidige onderzoeksfase met twee 
bonden te verkennen: Nevobo en KNHB.
Dan leer je onmiddellijk dat verschillende bonden 
verschillend werken, dat ze verschillende systemen 
hebben, dat ze speci� eke complexiteiten hebben. Zo 
is een binnensport als volleybal anders dan een bui-
tensport als hockey omdat in het eerste geval e«  ciënt 
met een hal moet worden omgegaan en rekening 
met de favoriete spelmomenten van spelers wordt 
gehouden.

Groot verschil is niet leuk

Er zijn veel elementen die meespelen bij een goede 
competitie-indeling. Want een competitie wordt 
bijvoorbeeld als goed gezien als te grote krachts-
verschillen kunnen worden voorkomen. Een uitslag 
met grote verschillen is zowel voor de winnaar als de 
verliezer niet leuk. Ook vindt men het belangrijk dat 
verschillende poules vergelijkbaar van sterkte zijn. 
En een competitie wordt ook als goed gezien als de 
te rijden afstanden minimaal en eerlijk verdeeld is, 
want veel reizen is vervelend, kost tijd en is belastend 
voor het milieu. Maar teams die op een hoger niveau 
spelen zullen voor een leuke competitie meer moeten 
rijden, dat is dan weer onoverkomelijk. 
De genoemde factoren worden nu in veel gevallen in 
de hoofden van de mensen gewogen die met de com-
petitie-indeling bezig zijn. Die doen dat vol overgave 
en met veel ervaring en hebben daar natuurlijk ook 
spreadsheets voor, maar als de competitie in omvang 
toeneemt past de data die een computer moeiteloos 
aankan niet in het hoofd van een bondsmedewerker. 
Daarom wordt Nederland vaak verdeeld in regio’s, 
zodat het plan-probleem per regio meer overzichte-
lijk is. Het nadeel hiervan is dat teams soms binnen 
hun regio ver moeten reizen terwijl er vlakbij, over de 
regio-grens, misschien veel passender tegenstanders 
te vinden zijn. Voor een algoritme gelden deze beper-
kingen niet. 

Krachtsverschil en reistijd

Dat is waarom de Sportinnovatiestudio AI-specialist 
Michiel Berger gevraagd hee�  om zijn tanden in dit 
tot “Smart Schedule” omgedoopte project te zetten. 
Hij is zich in eerste instantie gaan verdiepen in de hui-
dige datasets en methoden van indelen. “Het eerste 
deel van het project bestaat eruit dat ik een algoritme 
maak dat iets vergelijkbaars doet als er nu is. Daarna 
willen we kijken of en hoe het beter kan. Mijn eerste 
indruk is dat we daar goede stappen in moeten kun-
nen zetten.”
In het algoritme van Michiel worden variabelen zoals 
hierboven besproken meegenomen. Die bestaan als 
het ware uit verschillende knoppen waaraan je kan 
draaien. Krachtsverschil en reistijd zijn dan twee voor-
beelden van de ‘knoppen’ die tot je beschikking staan. 
Je kunt aan de elementen die meespelen een gewicht 
meegeven om het belang ervan aan te geven. Stel je 
hebt 100 punten te verdelen dan kun je reisafstand 20 
punten meegeven (‘niet zo belangrijk’), maar je kunt 
er ook 50 punten aan toekennen (‘heel belangrijk’). 
In beide gevallen komt er een ander schema uit de 
computer rollen. En het gewicht dat je meegee�  kan 
verschillen per lee� ijdscategorie of niveau.

Minder CO₂ uitstoot

“Door een beetje te spelen met de waarden kun je 
nu al zichtbaar maken hoe je relatief eenvoudig een 
indeling kunt maken die voor 6% minder CO₂ uitstoot 
zorgt, terwijl de competitie even spannend blij� ”, 
vertelt Berger. “En ook kan het algoritme enorm veel 
tijdwinst opleveren. Dit gaat veel sneller waardoor 
mensen meer tijd over houden voor andere belangrij-
ke zaken.” 
De eerste stappen worden gezet. De potentie van een 
leukere en meer e«  ciënte competitie is overduidelijk 
aanwezig. Berger: “Ik zie goede kansen. Ook is het in-
teressant om te zien hoe bonden verschillen en welke 
invloed dat op een algoritme hee� . Een computer kan 
alleen maar werken met getallen, dus je moet wensen 
als “meer evenwichtige wedstrijden” of “meer gelijk-
waardige poules” vertalen in iets wat je kan uitreke-
nen. Alleen dan kan je daar op optimaliseren. Ik bouw 
dri� ig door. Hopelijk kunnen we snel in de praktijk 
gaan laten zien dat het werkt”   5
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Solo maakt 
een einde aan stayeren 
bij triathlon

Stayeren, in het spoor van je voorganger fietsen om met minder 

weerstand vooruit te komen, komt nog regelmatig voor bij 

Triathlon. Maar niet als het aan de Nederlandse Triathlon Bond 

en uitvinder Jeroen Visser ligt. Rembert Groenman, directeur 

NTB: “Stayeren bij de duathlon en triathlon behoort binnenkort 

dankzij Solo tot de verleden tijd.”
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Triathlon kan als teamsport worden beoefend, maar is 
toch vooral een individuele sport. Het �etsonderdeel 
moet worden gezien als een tijdrit. Door middel van 
Solo, een hardware-device dat op de �ets van atleten 
wordt bevestigd, wordt in de toekomst de nauwkeu-
righeid en bewijslast van stayeren nagenoeg 100%. 
Niet alleen voor de jury, maar ook voor atleten wordt 
het inzichtelijk wanneer zij tegen, op of over de grens 
rijden, wanneer ze volgens de regels te dicht op de 
voorganger zitten.
Tijdens de zomer zat Jeroen Visser voor zijn tentje 
een podcast te luisteren over stayeren. Hij besloot dat 
stayeren met behulp van technologie op een mak-
kelijke en eenvoudige manier opgelost kon worden. 
Daarop mailde hij Rembert Groenman, de directeur 
van de NTB en vervolgens zijn zij in gesprek geraakt. 
Dat resulteerde uiteindelijk in een toegekende aan-
vraag bij het innovatiefonds van het NOC*NSF. De 
ontwikkeling van Solo kan dus beginnen.

Hoe gaat Solo er uitzien?

Rembert: “Het is een plastic kastje met sensoren dat 
je op je stuur kunt monteren. Een groen lampje gee� 
aan dat je niet stayert, dat je dus voldoende afstand 
houdt, oranje laat zien dat je in de stayerzone komt 
en rood gee� aan dat je te lang hebt gestayerd. Je 
mag wel even in de stayerzone zitten, maar daar 
moet je binnen 20 seconden uit zijn omdat je hebt 
ingehaald of als dat niet lukt, weer een beetje hebt 
laten afzakken. Mocht er te lang gestayerd zijn en 
het gaat om een eerste constatering, dan krijgt de 
atleet een waarschuwing. Dat is dan ook te zien op 
het kastje. Er zit een timingsysteem in het kastje dat 
de afstand tot de voorganger berekent. Dat zendt een 
signaal uit dat binnenkomt op een centraal systeem 
dat voor juryleden beschikbaar is. Gebruikelijk is dat 
motoren met juryleden rondrijden om te controle-
ren, te bewaken en kaarten uit te delen. Dat zal in de 
toekomst wellicht verlaagd kunnen worden of zelfs 
overbodig worden: de jury zal dat op afstand kunnen 
beoordelen en ook via het kastje kaarten aan de atle-

ten kunnen uitdelen. Die data kan ook centraal op een 
groot scherm worden vertoond. Iedereen kan dus live 
zien waar de atleten zich bevinden en dat maakt het 
ook interessanter om de triathlon live te volgen. De 
triathlon wordt daarmee mediagenieker.”

Voor wie lost Solo een probleem op?

Jeroen: “Het lost voor veel groepen een probleem op. 
Zonder volgordelijkheid: voor de jury, de atleten en 
wedstrijdorganisaties.” Rembert: “Juryleden worden 
geacht te zien wanneer er gestayerd wordt, met als 
regel 12 meter tussen de �etsen. Precies constateren 
wat 12 meter is, is vrij ondoenlijk. Het is soms al lastig 
om het verschil tussen 8 en 12 meter te zien. Dat bete-
kent dat juryleden soms beslissingen nemen die wel 
kloppen maar vaak ook niet kloppen. Voor juryleden 
is het prettig dat ze ondersteund kunnen worden in 
hun besluitvorming. Voor atleten wordt er ook een 
probleem opgelost. Als een jurylid verkeerd jureert, 
dan krijgt de atleet een straf die hij niet verdient. 
In het algemeen hebben veel atleten een hekel aan 
stayeren. Er zijn atleten die het niet doen en standaard 
een achterstand hebben. En atleten die het wel doen 
omdat ze er echt veel voordeel van hebben.” Jeroen: 
“Voor de atleten zorgt het ervoor dat ze veel beter op 
het randje kunnen rijden zonder erover te gaan. Voor 
wedstrijdorganisaties gee� het inzicht in hoeveel 
atleten op een bepaald parcours goed uit de voeten 
kunnen. Uit de data kan veel afgeleide data worden 
gehaald. Zo kan de jury zien op welke plekken in het 
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parcours de kans groter is dat er gestayerd wordt. Nu 
zijn daar beelden van maar dat kan ook nog onder-
steund worden door data.”

Hoe is de behoefte onderzocht?

Rembert: “Het is al jaren een issue. We hebben het 
niet systematisch onderzocht, maar ieder jaar wordt 
er gestayerd, atleten gestra� en protest aangetekend. 
Er zijn uitgebreide discussies op Facebook dus we 
weten dat dit voor veel mensen een doorn in het oog 
is.” Jeroen: “Een evident voorbeeld dat ook veel in de 
media is geweest, is het Nederlands kampioenschap 
op de halve afstand in Klazienaveen. Daar is veel 
gedoe over het stayeren geweest. Met ogen meten, 
het blij� lastig.”
Rembert: “Op het triathloncongres dit jaar zaten er 
een kleine honderd man in de zaal. Jeroen presenteer-
de het plan en vroeg de zaal wie het �jn vond dat dit 
ging gebeuren. Op twee man na stak iedereen zijn 
hand op. Er bestaat een breed gedragen behoe�e om 
dit nu netjes te gaan regelen.” 

Solo heeft een software en een 
hardwarecomponent. Is de hardware 
ingewikkeld?

Jeroen: “Het is geen ingewikkeld systeem. De beper-
king die de hardware nu nog kent is de batterijduur. 
We kunnen veel meten, verzenden en verzamelen 

en ook heel nauwkeurig. De vraag is hoe je dat klein 
genoeg kunt krijgen om het ook mee te nemen op de 
�ets. Uiteindelijk ook tijdens het zwemmen en het 
lopen. De vraag is ook of we het klein en goedkoop 
genoeg krijgen. Eigenlijk net zoals met alle dingen. 
Want niemand wil betalen en niemand wil merken dat 
het er is.”
 

Hebben jullie de juiste maker gevonden 
en hoe werken jullie daar mee samen?

Rembert: “Jeroen had zelf al het prototype gemaakt.” 
Jeroen: “Ik heb inderdaad zelf een eerste versie 
gemaakt maar die is onnauwkeurig en verzendt met 
een lage frequentie. Ik ben ook geen professionele 
elektronicabouwer. Er is een elektronicafabrikant die 
het prototype verder gaat maken. We onderzoeken nu 
hoe we met de juiste zendfrequentie de batterijduur 
zo positief mogelijk kunnen beïnvloeden.”
 

Hoe ziet het financieringsmodel eruit? 
Wie betaalt waarvoor?

Rembert: “Dat is nog een onderwerp van gesprek. We 
hebben in ieder geval afgesproken dat het systeem 
een gedeeld eigenaarschap is van Jeroen en van ons 
als bond. Voor de opstart hebben we �nanciering 
vanuit het innovatiefonds verkregen. Dat is om te 
ontwikkelen, te testen en te constateren dat het ge-
bruiksklaar is. De vraag is wie er straks voor gaat be-
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talen als het klaar is.” Jeroen: “Als het puur gaat op de 
controle op stayeren zou je een abonnementsmodel 
kunnen doen dat zit verdisconteerd in de contributie 
die je betaalt aan de bond. Op basis daarvan kunnen 
de wedstrijden die via de bond georganiseerd worden 
gebruik maken van de techniek. Of dat wedstrijdor-
ganisaties er iets voor betalen. Op het moment dat 
de geavanceerdere versie de gehele weg meegaat zou 
het ook de nieuwe timingchip kunnen zijn en kan 
het bedrag worden meegenomen in het inschrijfgeld 
voor de wedstrijden. Er zijn best veel mogelijkheden.” 
Rembert: “Als we een goede businesscase maken, 
kan het een alternatieve �nancieringsbron zijn voor 
Jeroen, maar uiteraard ook deels voor ons. In deze 
tijd van transitie is het voor ons als sportbond zeker 
interessant deze weg te verkennen.” 

Hoe zorg je voor toekomstbestendigheid? 
Wie zorgt voor support en ontwikkeling? 

Rembert: “Dat zal ongetwijfeld in eerste instantie 
het bedrijf van Jeroen zijn. Samen met de KNWU zijn 
we een nieuwe ICT-omgeving aan het inrichten. Daar 
kunnen we te zijner tijd een link met Solo maken 
zodat we elkaar kunnen versterken. Het zou kunnen 
dat het technisch support van Jeroen komt en in het 
algemeen gebruik via onze eigen systemen loopt.”
Jeroen: “Zoals gezegd is de bond voor de hel� eige-
naar. De bond zal waarschijnlijk niet de support en 
ontwikkeling doen maar wel op een goede manier 
delen in de successen. Een launching customer con-
structie.”

Welke potentie zien jullie voor je? Kan 
het wereldwijd een product worden?

Rembert: “Voor nu denken we op Nederlandse schaal. 
Alleen, het probleem van stayeren geldt ook op Euro-
pese schaal en zelfs wereldwijd. Voor zover wij kunnen 
zien zijn er nog geen vergelijkbare ontwikkelingen. 
Het zou kunnen dat we daar na een aantal jaar Euro-

pees of zelfs wereldwijd bezig zijn.” Jeroen: “Dat zie 
ik ook zeker als mogelijkheid. Zeker als de batterijd-
uuruitdaging op een goede manier wordt opgelost.” 

Welke andere sporter zouden hier ook van 
kunnen profiteren?

Jeroen: “Wielrennen ligt natuurlijk heel erg voor de 
hand. Wielrennen en hardlopen zijn dan de eerste 
logische sporten. En ik denk ook alle varianten daar-
van: skiën, langlaufen, allerlei sporten die zich in de 
buitenlucht afspelen op een niet afgesloten parcours 
kunnen hier baat bij hebben.” 

Wanneer is het voor jullie een succes?

Rembert: “Voor mij is het een succes als we een 
goedwerkend prototype hebben dat voldoet aan onze 
doelen. Met een verdere uitrol in 2021.” Jeroen: “Het is 
inderdaad �jn als uit de eerste tests blijkt dat het op 
een adequate manier werkt. Als juryleden er blij van 
worden en dat atleten het als een positieve bijdrage 
aan de sport zien. Als organisaties aangeven dat ze 
het graag willen hebben en dat het iets toevoegt.” 

Hoe bevalt de samenwerking?

Rembert: “Ik wil aan Jeroen een pluim uitdelen. Het 
is knap dat je zoiets kunt bedenken en weet terug te 
vertalen naar iets bruikbaars. Jeroen is, los van het feit 
dat hij een triathleet is, een aardige kerel die in staat is 
ingewikkelde dingen heel simpel uit te leggen. Ik heb 
er vertrouwen in dat we samen een mooi en noodzake-
lijk product kunnen maken.” Jeroen: “Ik heb niet met 
veel sportbonden samengewerkt, maar de professio-
naliteit, het enthousiasme en de snelheid waarmee de 
NTB hierin meegaat vind ik echt opvallend. De NTB is 
snel, positief en ze durven grenzeloos te denken. Dat is 
erg leuk om te merken en als sportbonden er allemaal 
zo inzitten, is er echt veel innovatie mogelijk.”   5
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Mijn Zwemcoach 

Zwemmers verbeteren 
 zwemtechniek met de KNZB

In een tijd van individualisering biedt Mijnzwemcoach 

trainingsprogramma’s op maat voor mensen die wel willen zwemmen, 

maar zich niet per sé bij een vereniging willen aansluiten. Floor van 

den Nieuwenhoff vertelt waarom de KNZB dit initiatief heeft genomen.
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Floor van den Nieuwenho³, projectleider KNZB: “De 
KNZB zag de laatste jaren dat mensen graag �exibe-
ler en individueler wilden sporten. Zwemmen is bij 
uitstek een sport die je individueel beoefent. Uit on-
derzoeken bleek ook dat meer dan 1 miljoen volwas-
sen mensen meer dan 12 keer per jaar in het zwembad 
liggen. De KNZB hee� 130.000 leden en daar zit een 
heel groot gat waar we als KNZB zijnde mee in contact 
willen komen.”

Hoe is Mijnzwemcoach ontstaan?

Het idee begon op de achterkant van een bierviltje 
in 2016. Floor: “Het is letterlijk een antwoord op een 
vraag. Een groepje zwemmers in het land vroeg of de 
KNZB hen kon begeleiden om de borstcrawl te leren. 
Ze wilden aan een open water evenement mee-
doen. Dat konden wij wel, want we hebben allemaal 
diplomeerde trainers in het land rondlopen en bij de 
verenigingen, naast een aantal ZZPers.”

Wat is Mijnzwemcoach precies? 

Floor: “Mijnzwemcoach is een programma van de 
KNZB om de ongebonden sporter te bereiken en te 
bedienen. Er zijn ruim 1 miljoen volwassenen die jaar-
lijks met regelmaat het zwembad induiken. Toch zien 
we dat het aantal leden bij de verenigingen daalt. Dit 
komt o.a. door maatschappelijke trends als individua-
lisering en digitalisering. Men wil �exibeler werk, vrije 
tijd en sportmomenten in kunnen delen. Dit hee� 
als gevolg dat regulier aanbod van de vereniging niet 
altijd meer aansluit bij de wensen en behoe�es van 
sporters.”
Om zwemmers, recreatieve banenzwemmers en be-
ginnende triatleten te kunnen bereiken en bedienen 
biedt Mijnzwemcoach trainingsprogramma’s op maat 
aan zodat zij hun zwemtechniek en -conditie kunnen 
verbeteren. Veel zwemmers vinden het ingewikkeld 
om zelf hun eigen zwemprogramma op te stellen en 
hun technieken te verbeteren. Daarom biedt de KNZB 

Mijnzwemcoach, met 3 verschillende programma’s: 
•  Online trainingstool: zelfstandig trainen met trai-

ningsschema’s en techniekvideo’s. 
•  Cursussen: bv de populaire 12 weekse borstcrawl-

cursus die in 110 zwembaden in Nederland wordt 
aangeboden (soms samen met een vereniging, soms 
samen met een zwembad).

•  Clinics: tijdens een eendaags event een speci�ek 
zwemthema (bv. keerpunten maken, openwater 
zwemmen, yoga & zwemmen, voeding).

Floor: “De online trainingstool is af te nemen tegen 
een lidmaatschap van een jaar voor 35 euro. Voor 35 
euro kun je onbeperkt met zwemtrainingen zelf aan 
de slag. In een dashboard met onboardingsvragen vul 
je jouw startniveau en conditie in, en of je aan jouw 
techniek wilt werken. Dan bepaalt een systeem welke 
training voor jou geschikt is. Tegenwoordig kunnen 
smartwatches ook onder water en we zijn aan het 
kijken of we daar in de toekomst wat mee kunnen.”
 

Wie is de doelgroep?

Floor: “De doelgroep bestaat uit mensen die recreatief 
in het zwembad gaan trainen. De banenzwemmer, 
de trimzwemmer, beginnende triatleten. Mensen die 
recreatief in het zwembad gaan trainen. Zelf zien we 
ze als twee groepen: de grootste groep is de grensver-
legger die op zoek is naar een uitdaging. Mensen die 
in de zomer een triatlon, een open water evenement, 
of een City Swim op het programma hebben staan. De 
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andere doelgroep is de gezondheidszwemmer die om 
gezondheidsredenen, bijvoorbeeld door blessures van 
andere sporten, gaat zwemmen. Die twee doelgroe-
pen de�niëren we bij Mijnzwemcoach en daar spelen 
we met allerlei programma’s op in. De lee�ijd van de 
zwemmers is tussen de 30 en 50 jaar en de redenen 
zijn gevarieerd: gezondheid/ontspanning, op zoek 
naar een (nieuwe) uitdaging of voorbereiding op een 
event.”

Hoe hebben jullie de marketing 
aangepakt?

Floor: “De zwembaden en de verenigingen hebben 
voornamelijk op lokaal niveau promotie gedaan. Dat 
werkt toch het beste. De mensen die op Mijnzwem-
coach a·omen weten dat voornamelijk door de 
posters en de �yers die ze gezien hebben.” Er is ook 
een onlinestrategie. Samen met Crowd, een organisa-
tie uit Amsterdam, is de onlinestrategie bepaald. Zij 
bedenken alle social, e-mail en Googlecampagnes om 
de producten van Mijnzwemcoach onder de aandacht 
te brengen. De wisselwerking van on,- en o�ine werkt 
goed.

Businesscase 

In 2016 had de KNZB de rol om genoemde doelgroepen 
te bedienen nog niet voor ogen. Floor: “We begonnen 
met het aanbieden van de borstcrawlcursus. In 2018 
hebben we de businesscase zo aangescherpt dat we 
voortvarend door zijn gegaan. Binnen 2 jaar hebben 
we dat uitgerold: 110 locaties en in 2019 hebben we 
meer dan 4.000 cursisten opgeleid. Binnen 3 jaar van 
een klein groepje zwemmers naar ruim 6000 cursis-
ten en afnemers van clinics en de online trainignstool. 
Nu staat er een heel mooi product dat zich op de 
ongebonden sporter richt.”
Een aantal verenigingen vroeg zich in het begin af of 
KNZB nu geen concurrent zou worden. De bond is er in 
essentie voor de verenigingen. Floor: “Eigenlijk helpen 
we de verenigingen ermee want we organiseren veel 

van de cursussen met de verenigingen.” Omdat het 
maar een 12 weken training betre� is de drempel om 
mee te doen lager dan wanneer je meteen een jaar-
lidmaatschap bij de vereniging afneemt. Floor: “Met 
12 weken proberen wij mensen te verleiden tot het 
zwemmen. En na a�oop mag de vereniging natuurlijk 
best vertellen wat het aanbod binnen de vereniging 
is.” Bij een aantal verenigingen gaat dat super goed. 
Floor: “Afgelopen jaar hadden we een cursus in Slie-
drecht lopen en naderhand zijn alle 12deelnemers lid 
geworden van de vereniging. Op andere locaties zie 
je ook wel dat mensen na een cursus toch wel weer 
zelf willen gaan trainen. Of ze doen nog een vervolg-
cursus. Dus die willen wat �exibeler en individueler 
blijven sporten.”

Wat zijn de ‘lessons learned’ van 
Mijnzwemcoach? Wat ging er wel goed 
en wat zouden jullie een volgende keer 
anders doen?

Floor: “Er zijn nu zo’n 6.000 leden van Mijnzwem-
coach. Dat willen we uitbreiden door onder andere 
de online marketingstrategie nog wat beter neer te 
zetten. Ook willen we het product nog interessanter 
maken door koppelingen te maken met smartwat-
ches, zodat het trainingsschema in het zwembad te 
bekijken is. Want de smartwatches zijn nu waterbe-
stendig, dat waren ze 2 jaar geleden nog niet. Vroeger 
genereerde de bond alleen inkomsten vanuit contri-
butiegelden van verenigingen en verenigingsleden. 
Nu is het noodzakelijk als bond na te denken over 
andere verdienmodellen. Daarom is een businesscase 
voor dergelijke projecten erg belangrijk. Bonden kun-
nen wat ondernemender denken en risico’s durven 
nemen. Natuurlijk is het wel goed over alle conse-
quenties na te denken en verschillende scenario’s uit 
te werken.”   5
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De KNGU wil zogenoemde webinars 

breed gaan inzetten als methode 

voor educatie. Een eerste voorbeeld 

daarvan is de bijscholing van trainers 

die verbonden zijn aan het nijntje 

Beweegdiploma, een serie beweeglessen 

waar jonge kinderen wekelijks 

speelplezier hebben en tegelijkertijd 

alle essentiële basisvormen van 

bewegen leren.
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Tanja Bracco Gartner is productmanager 'sporters en 
fans 2- 6 jaar' bij de KNGU. Samen met haar collega 
Anne Pannekoek en de afdeling Educatie waar Nina 
Oosterloo onder valt, testen zij nieuwe vormen van 
bijscholing van de trainers van het nijntje Beweegdi-
ploma. Webinars, lessen via online video, is daar een 
voorbeeld van. Ze geven achtergrond bij het hoe en 
waarom.

Waarom leent nijntje Beweegdiploma zich 
goed voor een webinar?

Tanja: “De KNGU hee� voor bewegen met nijntje een 
subsidie ontvangen van het Innovatiefonds NOC*NSF. 
Met als resultaat dat KNGU voor anderhalf jaar een 
projectmedewerker kon aannemen om een extra im-
puls te geven. Hierdoor konden we veel meer en veel 
beter inzetten op ouderbetrokkenheid.” 
Vanuit de doelgroep ouders kwam de KNGU tot de 
conclusie dat de trainers zich beter bewust moesten 
zijn van hun nieuwe rol en deze rol ook moesten pak-
ken richting de ouders. Tanja: “Dus de trainers moeten 
aan de hand meegenomen worden om te laten zien 
wat ze daarin kunnen gaan betekenen.”
In de 5 jaar dat het nijntje Beweegdiploma nu bestaat 
hee� de KNGU ruim 2.000 trainers opgeleid. De KNGU 
zocht naar een middel waarmee die 2.000 trainers 
eenvoudig bijgeschoold kunnen worden. Tanja: “Er 

was geen verplichting. Als het diploma behaald werd, 
konden de trainers tot in lengte der dagen met dit 
onderwerp aan de slag.” In die 5 jaar is zoveel veran-
derd dat de KNGU het belangrijk vindt dat de trainers 
opnieuw informatie krijgen en daarmee de verplich-
ting aangaan iedere 2 jaar wederom bijgeschoold te 
worden. Wat is een laagdrempelige manier om 2.000 
mensen te bereiken en de kans het grootst te maken 
om bijgeschoold te worden? Tanja: “Dat is niet ze te 
vragen naar Beekbergen te komen. Dus dat betekent 
dat de KNGU naar hen toe moet gaan. Dan ben je al 
snel bij een webinar. Of in ieder geval bij iets digi-
taals.”

Hoe ging de eerste webinar?

Door de Sportinnovatiestudio werd voor het eer-
ste webinar een technische partij ingehuurd om te 
ontzorgen. Voor een eerste test was het belangrijk 
dat eventuele technische problemen snel opgelost 
konden worden zodat op de inhoud gefocussed kon 
worden. Tanja: “Het was super�jn om dit webinar te 
testen. We hebben er zoveel van geleerd! Kijken welk 
onderwerp geschikt is. Kunnen we de techniek zelf, 
of hebben we daar externen voor nodig? Wie kan zo’n 
webinar leiden? Welke kwaliteiten hee� zo iemand 
nodig? Waar moet een presentatrice aan voldoen? 
Laat je een presentatrice vrij om haar eigen verhaal 
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te doen of bereid je dat gezamenlijk voor? Hoe zorg je 
dat je de interactie met de kijker in goede banen leidt? 
Al deze vragen zijn de revue gepasseerd. Ik heb alleen 
maar een goed gevoel over alles wat we die dag ge-
leerd hebben kijk daar dus heel erg positief op terug.”

Door wie werd de presentatie gedaan?

Een tweetal externe experts presenteerden het 
webinar. Inhoudelijk was de voorbereiding door 
het interne team van de KNGU gedaan. Tanja: “Mijn 
conclusie is dat we vanuit KNGU het webinar niet 
moeten willen dicht redigeren. En als je presentatrices 
op hun expertise vraagt, dan hebben ze ook ruimte en 
vrijheid nodig hun eigen verhaal te kunnen doen. Een 
goeie manier lijkt mij dat de presentatrice in kwestie 
zelf haar voorbereiding doet en dat de KNGU voor-
afgaand feedback gee�. Meer een sturende rol dus 
vanuit KNGU in plaats van hele inhoudelijke feedback. 
We hebben veel kennis in huis maar zijn echt niet de 
experts op ieder gebied. Dus die rol hoeven we ook 
niet op te zoeken in alle webinars.”

Was een webinar de juiste vorm?

Toch bleek dat het onderwerp uiteindelijk niet goed 
genoeg was om via een webinar uit te zetten. Tanja: 
“Het ging mij erom dat de KNGU kon zenden zodat de 
trainers het gehele verhaal goed tot zich nemen. Bij 
een webinar werk je echter met vragen en antwoorden 
en daardoor ontbreekt tijd en ruimte om echt de diep-
te in te gaan. Vandaar dat we hebben besloten hebben 
deze inhoud in een e-learning module te stoppen.”

Eventuele technische consequenties?

Ook qua techniek zijn aanpassingen gedaan. Tan-
ja: “We hebben naar aanleiding van de eerste test 
besloten om een kleinschalig webinar te doen. Zonder 
camera en statief, extern geluid, licht, etc. En in plaats 
van een duo-presentatie een interne medewerker te 

laten presenteren. Dankzij de hockeybond kwamen 
we uit bij een webinar-programma WebinarGeek. Dat 
is zeer gebruikersvriendelijk.”
 

De eerste openbare webinar

In januari werd de eerste livegang van het webinar 
gedaan. Ondertussen lijkt de KNGU er helemaal 
klaar voor te zijn. Tanja: “Ik hoop natuurlijk dat het 
technisch allemaal goed blij� gaan. Dat we binnen 
de KNGU genoeg mensen hebben die het webinar 
kunnen dragen qua vorm, inhoud en techniek. Dat 
het een superleuk verhaal wordt en dat mensen er 
enthousiast op reageren. Het belangrijkste is dat de 
inhoud aansluit bij de klantbehoe�e. Ik heb er alle 
vertrouwen in. Ook dit hebben we inmiddels getest en 
de voortekenen zijn goed.”

Gratis of betaald?

Het lijkt erop dat KNGU wel een betaald webinar in de 
markt gaat zetten. Tanja: “Ik ben nooit zo’n fan van 
dingen gratis over de bühne gooien. Op het moment 
dat ik ergens voor betaald heb, heb ik een ander soort 
relatie tot het product. Al is het maar €2,- of €2,50. Op 
die manier lijken mensen minder snel geneigd om 
zich op het laatste moment af te melden.” Naar de 
prijs wordt nog gekeken binnen de afdeling Educatie. 
Een betaald webinars als bijscholing of een webinars 
als onderdeel van een langdurende opleiding. Van het 
onderwerp zal het ook a¸ankelijk zijn. Tanja: “Allerlei 
varianten zijn in mijn optiek mogelijk, maar de tijd 
van cadeautjes weggeven is wel een beetje voorbij. We 
kunnen gewoon nog maar heel mondjesmaat dingen 
gratis weggeven, zo simpel is het. Het moet ergens 
terugverdiend worden. Of in ieder geval quitte spelen. 
Het onderwerp en de intentie zal bepalend worden 
schat ik in.”   5
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De Sportinnovatiestudio ging op 1 februari 2019 
van start. In dit artikel zetten we de activiteiten 
en lessen van het eerste jaar op een rij …



Per 1 februari 2019 is de Sportinnovatiestudio van start 
gegaan, een initiatief van NOC*NSF en sportbonden, 
ge� nancierd uit rubriek 4.2.

Mensen die sporten doen dat in toenemende mate 
ongebonden en zijn steeds vaker geen lid van een 
sportvereniging. Ze hardlopen, � etsen, wandelen 
of gaan regelmatig naar de sportschool, maar doen 
dat individueel, via een app of via een groepje van de 
lokale � tnessclub. Daar is natuurlijk helemaal niks 
mis mee, integendeel. Het aandeel van de traditionele 
sportverenigingen daalt daardoor wel; het aandeel 
van de commerciële aanbieders stijgt.

Deze ontwikkeling stelt traditionele sportverenigin-
gen en -bonden voor een aantal uitdagingen, bijvoor-
beeld hoe we er voor kunnen zorgen dat het aanbod 

van sport blij�  aansluiten bij de behoe� en van de 
mensen die willen sporten.

Aan goede ideeën om het sportaanbod te vernieuwen 
geen gebrek binnen de sportwereld, integendeel. Waar 
wel gebrek aan is, is ondernemerschap, expertise en 
implementatiekracht. 

Daar komt de innovatiestudio in beeld. De studio 
helpt om die goede ideeën door te ontwikkelen tot 
uitvoerbare, gevalideerde plannen. Dat doen we door 
werkruimte, expertise, training en toegang tot net-
werken te bieden aan mensen met ideeën die voldoen 
aan onze criteria.

 Waarom 
ook al weer een 
Sportinnovatiestudio?
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n  Stelt het idee de behoe� en van de sporter centraal?

n  Is er een businessmodel/waardemodel?

n  Past het binnen de grote technologische trends & 
ontwikkelingen?

n  Bevordert het inclusiviteit in de sport? (Dat  betekent 
dat alle mensen, ongeacht hun geslacht, etnische 
a· omst, lee� ijd, fysieke of mentale � theid, eco-
nomische of sociale positie, seksuele geaardheid 
gelijke toegang hebben tot sportfaciliteiten).

n  Draagt het idee bij aan een positieve sportcultuur? 
(Met een positieve sportcultuur bedoelen we dat 
het veilig, leuk, eerlijk en zorgeloos moet zijn om te 
sporten).

n  Sluit het idee aan bij de tijdsgeest en de belangrijk-
ste maatschappelijke trends?

n  Ben je bereid je idee een stap verder te brengen? Dat 
betekent commitment, hard werken, maar ook veel 
plezier.

Natuurlijk hoe�  een idee niet aan alle criteria te 
voldoen. Dat zal slechts weinig voorkomen. Maar het 
idee moet wel een bijdrage leveren aan de geschetste 
uitdagingen.

 Criteria 
om voor ondersteuning 
van de 
Sportinnovatiestudio 
in aanmerking te komen
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Mensen met een goed idee of een verzoek 
om ondersteuning kunnen zich melden bij de 
Sportinnovatiestudio. Dat kan via een intake-
formulier op de website, telefonisch of via e-mail. In 
2019 kwamen ongeveer 20 aanmeldingen binnen via 
het web-formulier; de meeste mensen die contact 
zochten pakten de telefoon of stuurden een e-mail 
naar info@sportinnovatie.studio.

De Sportinnovatiestudio hee� een eigen methodiek 
ontwikkeld om het proces vorm te geven om van een 
allereerste innovatieve idee naar een uitvoerbaar plan 
te komen. Het uitgangspunt daarbij is dat dit proces 
in kleine stapjes wordt opgedeeld, dat er duidelijke 
go/no-go-momenten worden ingebouwd en dat 
de onderliggende aannames doorlopend getoetst 
en gevalideerd worden. De Sportinnovatiestudio 
helpt vervolgens bij het inzetten van goedkope, 
beschikbare technologie om snel tot een eerste 

prototype te komen waarmee getoetst kan worden 
of het idee inderdaad in een behoe�e voorziet bij de 
eindgebruiker: de sporter. 

Daarnaast is de Sportinnovatiestudio een samenwer-
king aangegaan met onderzoeksbureau NoTies om 
al in een vroeg stadium d.m.v. een survey binnen de 
geformuleerde doelgroep te kunnen onderzoeken of 
de aannames kloppen. 

Voorbeelden van ideeën en projecten die met gebruik 
van deze uitgangspunten en methodiek een stap 
verder zijn gekomen zijn:

n  Fondo (KNWU) – onderzoek naar de bereidheid  
bij �etsers om te betalen voor gepersonaliseerde 
trainingsschema’s.

 Incubator– 
Ondersteuning bij  
idee-ontwikkeling



JAARVERSLAG 2019 sportinnovatiestudio 71

n  Horseriding.academy (KNHS) – faseren van het 
plan, valideren van het verdienmodel.

n  Riverboard App, samenwerking tussen de KNRB en 
particulier initiatief: heroverwegen van de uit-
gangspunten; opnieuw valideren van de uitgangs-
punten. Hee�  er toe geleid dat de KNRB er verder 
geen rol meer in ziet voor de bond.

n  Voor verschillende projecten van de KNGU (Nijntje 
webinar, Urban Sports Coalition) denkt en helpt de 
Sportinnovatiestudio mee om deze projecten een 
stap verder te krijgen.

n  De KNDB zoekt naar mogelijkheden om het dam-
spel ook binnen het digitale domein een plek te 
geven. Dat leidde enerzijds tot een traject met de 
Sportinnovatiestudio om de strategische uitgangs-
punten van de bond verder uit te diepen, en ander-

zijds tot concreet onderzoek binnen het onderwijs 
over de haalbaarheid van bepaalde plannen of een 
researchtraject naar de technische haalbaarheid 
van een ‘dam-engine’ die de basis zou moeten 
vormen van de nieuwe digitale omgeving.

n  De KNVB gebruikte de Sportinnovatiestudio om de 
ideeën over het project JouwVoetbal (later: Voet-
balLab) te toetsen en te laten challengen. In een 
drietal sessies werden de plannen aangescherpt, 
waarna de bond de plannen deelde met de aanwe-
zigen tijdens de zogenoemde innovatietafel over 
verdienmodellen.
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De Sportinnovatiestudio hee�  een eigen methode 
ontwikkeld om in kleine stappen met inzet van het 
publiek van idee naar product te gaan.
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Het ontwikkelen van nieuwe producten of het discus-
siëren over de behoe�en van een bepaalde doelgroep 
raakt bijna altijd aan belangrijke strategische vragen 
waar een organisatie voor staat. Dat geldt natuurlijk 
ook voor sportbonden. Discussies met de Sportin-
novatiestudio over mogelijke innovaties hebben de 
afgelopen periode bij diverse sportbonden geleid tot 
een heroverweging van de strategische uitgangs-
punten. 

De Sportinnovatiestudio draagt graag bij aan deze 
strategische sessies; de ene bond hee� daar uiteraard 
meer behoe�e aan dan de andere. Met directie en 

bestuur van de KNWU spraken we uitgebreid over de 
strategische uitgangspunten van de bond naar aan-
leiding van Fondo. Met de KNDB werken we – zoals 
hierboven al genoemd – aan solide uitgangspunten 
voor een toekomstbestendige bond. Voor de NSkiV 
is de Sportinnovatiestudio betrokken bij meerdere 
strategische sessies in het kader van het SOS-traject. 
De methodiek van de Sportinnovatiestudio werd bij-
voorbeeld gebruikt om de strategische uitgangspun-
ten en positionering van de NSkiV direct te vertalen in 
concrete plannen voor nieuwe producten en diensten.

 Strategische 
advisering

De Sportinnovatiestudio monitort trends en 
ontwikkelingen zodat bonden daar op in kunnen 
spelen bij het ontwikkelen van langetermijnstrategie.
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 Research 
naar 
digitale democratie & 
bestuurlijke vernieuwing

Uit de gesprekken met bonden leerden we dat een 
van de belangrijke thema’s bestuurlijke vernieuwing 
en nieuwe manieren van ‘governance’ is. Dat hebben 
we om die reden als onderzoek- en ontwikkeltraject 
opgepakt. Zo zijn we binnen (volleybal, wielrennen) en 
buiten de sport (gemeente Amsterdam, Spotify) gaan 
kijken naar nieuwe manieren van organiseren. Ook 
zijn we tools gaan onderzoeken die online opinies 
peilen en besluiten nemen faciliteren (Argu, Loomio). 
De volgende verhalen hebben we over dit thema 
gepubliceerd …

n  Topvolleybal Zwolle kiest voor het zelfsturend 
model

n  Ook Spotify hanteert het model van zel� estuur

n  Bij de WielerToerist duurt de jaarvergadering 
drie dagen

n  OpenStad Amsterdam betrekt bewoners met 
moderne middelen

n  Argu bevordert online democratie

n  Loomio: een tool om betrokkenheid te vergroten

n  Zo zorg je voor meer betrokkenheid

Toolkit ‘Digitale Democratie’

Daarnaast werken we op basis van heel waardevol-
le input van een twintigtal sporters, verenigingen 
en bonden (o.a. KNLTB, KNMV en Handboogsport 
 Nederland) aan de toolkit ‘Digitale   Democra-
tie’, een pakket aan middelen en methoden om 
 grotere betrokkenheid en betere besluitvorming in 
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 verenigingen, bonden en NOC*NSF te realiseren. De 
uiteindelijke toolkit zal uit drie elementen bestaan:

n  Communicatietool: kennisdeling en discussie 
faciliteren.

n  Beslistool: online opinie peilen, beslissingen 
nemen.

n  Handboek: methode om tools succesvol in de 
praktijk toe te passen.

Belangrijke aandacht gaat uit naar de zogenoemde 
Beslistool (de werknaam dekt niet de lading, is ook 
zeer geschikt om opinies te peilen). Er is na overleg 

met en onderzoek bij verenigingen en bonden een 
concept uitgewerkt voor een tool om eenvoudig 
meningen te peilen en besluiten te nemen. Als het 
benodigde geld in 2020 kan worden vrijgemaakt zal 
de eerste versie dit jaar worden gerealiseerd.

Lees meer over het plan en de totstandkoming …

n  Werken aan een toolkit voor verenigingen

n  Projectvoorstel Digitale Democratie

De Sportinnovatiestudio onderzoekt 
grote thema’s in de sport en ontwikkelt 
tools en methoden die bonden kunnen 
inzetten.
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Als er één terugkerend woord in alle gesprekken is die 
de Sportinnovatiestudio met bonden hee�  gevoerd 
in het eerste jaar, is het binding. Met een groot aantal 
initiatieven wordt door bonden gewerkt aan initiatie-
ven om op andere en nieuwe manieren van waarde te 
zijn voor de Nederlandse sporter, ook als die geen lid 
van een vereniging of bond wil worden.

Om die reden hebben we het thema binding als 
research-onderwerp opgepakt. Natuurlijk zijn we 
gaan kijken naar lopende initiatieven in de sport en 
de lessen die daar van kunnen worden geleerd, maar 
ook hebben we onderzocht wat we van de wereld 
buiten de sport kunnen leren. Lees de verhalen die we 
daarover hebben gepubliceerd …

Lessen van buiten:

n  Het geheim van de Consumentenbond

n  Lessen van de politiek

n  Wat bonden kunnen leren van uitgevers

n  Leren van de muziek- en entertainmentindustrie
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 Research 
naar binding
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n  Dartcounter: zoek de samenwerking

n  Pingpongbaas: claim de tafels

n  Airbadminton: ga de wijken in

n  Mijnzwemcoach: antwoord op de vraag

n  VoetLab: onderzoek in de praktijk

n  SportOn: sport op maat

n  Fondo: online assistentie voor ambitieuze  etsers

n  Dankzij Sprint gaan schaatsers vaker trainen

n  Smartpool brengt biljart in de klas

n  VoetbalTV: iedere club zijn eigen zender

Het ontbreekt bonden niet aan ideeën, maar bij lang 
niet iedere organisatie is op alle fronten voldoende 
kennis aanwezig om tot realisatie ervan te komen. De 
Sportinnovatiestudio hee� zelf brede deskundigheid 
in huis en daarnaast een groot netwerk van specialis-
ten dat hierbij ingezet kan worden. Zo hebben we aan 
Fondo (KNWU) kennis toegevoegd op het gebied van 
digitale marketing, aan de KNDB technische kennis op 

het gebied van het bouwen van een ‘dam-engine’, aan 
de KNHS kennis op het gebied van videoplatforms, 
aan de KWBN deskundigheid op het gebied van com-
munities en Badminton Nederland, de Skateboard 
Federatie en de Urban Sports Coalition ondersteu-
ning op het terrein van online marketing. Tijdens een 
innovatietafel met als onderwerp ‘verdienmodellen’ 
deelde mede-oprichter en zakelijk brein van WeTrans-
fer Stefan Verkerk zijn expertise op het gebied van 
verdienmodellen. Michiel Berger (Aigency), specialist 
op het gebied van data en kunstmatige intelligentie 
werkt met de NeVoBo en de HNHB aan het project 
‘Smart Schedule’.

 Initiatieven  
in de sport

Expertisenetwerk

De Sportinnovatiestudio 
hee� een groot netwerk van 
specialisten binnen en buiten 
de sport dat door bonden kan 
worden ingezet.
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n  Roeland Stekelenburg was verantwoordelijk voor 
het digitaal beleid van de NOS, was Chief Creative 
O«  cer bij de CMI-groep en de Infostrada Sports 
Group en stond aan de wieg van VoetbalTV.

n  Erwin Blom is oprichter van innovatieplatform 
Fast Moving Targets, stond aan het hoofd van 
VPRO Digitaal en schreef het boek Handboek 
Communities.

n  Nicolette Nol is een concept ontwikkelaar en 
creatief producer die onder meer voor Submarine, 
KRO-NCRV en The Innovation Station hee�  
gewerkt.

n  Jochem Hövels is een digitaal marketeer die onder 
meer voor Centraal Beheer en PGGM hee�  gewerkt.

n  Werner Vogels (CTO Amazon) is de technisch 
directeur van Amazon. Hij is de grondlegger van de 
cloud-afdeling van het bedrijf.

n  Bas Janson (Gusmanson) is een interactiedesigner 
die onder meer voor Binck en Scholieren.com 
werkte.

n  Jan Willem Eshuis (JWE) is een programmeur en 
specialist op het gebied van digitale architecteur 
die onder meer voor NOS, Pathé, Fox Sports en 
Eredivisie Live werkte.

n  Stefan Verkerk (AppSignal) is specialist op het 
gebied van businessplannen en verdienmodellen. 
Hij was mede verantwoordelijk voor strategie 
bij Sanoma Uitgevers en voor het succes van 
WeTransfer.

n  Michiel Berger (AIgency) is dataspecialist en 
arti� cial intelligence-deskundige die bekend werd 
als Chief Innovation O«  cer van Nedstat.

n  Robert Rutten (Stingray) is specialist op het gebied 
van on demand en streaming media. Hij werkte 
voor onder meer UPC, Philips en Pathé en was de 
grondlegger van Brava.

Expertisenetwerk

 Sportinnovatie 
Expertisenetwerk
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Kennisdeling

 Sprekers  
op Sportinnovatie Meetups

Een van de speerpunten van de Sportinnovatie is 
kennisdeling. Intern van elkaar leren, maar ook 
externe ervaringen en inzichten binnenhalen. Dat 
gebeurt middels de nieuwsbrief met ruim 300 
sportprofessionals, de website met inmiddels meer 
dan 100 interviews, cases en lessen en een 
papieren magazine waarin twee maal per jaar 
de hoogtepunten worden vastgelegd. Maar 
ook belangrijk zijn de fysieke bijeenkomsten. 
Tijdens inmiddels 5  Sportinnovatie Mee-
tups met in totaal meer dan 100 bezoekers 
stonden zowel cases van binnen de sport 
(o.a. VoetbalTV,  DartCounter en SmartPool) 
als leerzame verhalen van buiten de sport 
centraal (Rex.ai over de mogelijkheden van ar-
ti�cial intelligence, Uitvaart.tv over de kracht 
van niches en BDO over alle ins en outs van 
privacy wetgeving en de AVG). Tot slot zijn er 

de zogenoemde Innovatietafels waarbij met bonden 
en specialisten in een kleinere setting wordt ingegaan 
op thema’s als binden van de ongebonden sporter en 
verdien modellen. Opgedane kennis uit al die sessies 
wordt via nieuwsbrief, site en magazine gedeeld.

Ger Baron (CTO Amsterdam) “Verandering komt van boven”

Willem La Riviere (NBB)  “Wees waar je publiek is”

Saeed Younesi (REX.ai) “AI gaat steeds meer onderdeel van sport worden”

Jules Holleboom (Fondo) “Stel de behoe�e van de wielrenner centraal”

Friso Heidinga (Amsterdamwinds)  “Vernieuwen binnen tradities”

Maarten Ho¥er (VoetbalTV)  “Iedere club zijn eigen zender”

Mark de Bruin (ANWB)  “Meebewegen met je leden”

 Michiel Huisman (Champ)  “Inspelen op veranderende sportvraag”

Menno Weij (BDO)  “Beloon mensen die data beschikbaar stellen”

Peter Sprenger (Sportscloud)  “Laat je de kaas niet van het brood eten door commerciële partijen”

De Sportinnovatiestudio brengt kennis en 
kunde van binnen en buiten de sport bij elkaar 
om aan maximale kennisdeling te doen.
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 Sprekers 
tijdens Innovatietafels

Magazines

Stefan Verkerk (WeTransfer) “Zoek naar de juiste balans tussen gratis en betaald”

Bart van Rossenberg (KNVB VoetLab) “Experimenteren met ̈  exibiliteit”

Marieke Gerritse (KNZB) “Verdienmodel van digitaal zwemdiploma”

Carlijn Mol (SportOn) “Op zoek naar alternatieven voor betalen door de sporter”

Marthijn van der Wal (Pingpongbaas) “Van waarde voor alle pingpongers zijn”

Paul Engelbertink (Dartcounter) “Verrijkte pro  elen verzamelen”

Monica Visser (KNRB) “Daglicenties als alternatief”

Frits Avis (NSV) “Lidmaatschap aantrekkelijker maken”

Jesse Koorneef (BKB)  “Zet in op meerdere marketingkanalen”

Martin van Berkel (Nevobo) “Maak slim gebruik van partners”

Jules Holleboom (Fondo) “Instagram als marketingkanaal”

Ondersteuning  
van onderzoeksvragen

Download de twee magazines die de Sportinnovatie-
studio hee�  uitgebracht:
n  Zomer 2019 n  Najaar 2019
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Soms zijn ideeën al uitgekristalliseerd als ze 
bij de Sportinnovatiestudio komen, maar ook 
kunnen partijen met onderzoeksvragen bij ons 
terecht en gaan we samen op zoek naar een 
antwoord. Zo kijken we met de NJBB of het (ook 
volgens de regels) mogelijk is om jeu de boules 
ballen van een kleur te voorzien zodat de sport 
ook voor de toeschouwer aantrekkelijker wordt. 
Of onderzoeken we met Sportvisserij Nederland 
nieuwe vormen van meten en wegen van vissen. 
Op initiatief van KNWU en KNAF zijn we een 
onderzoekstraject naar de stand van zaken en 
mogelijkheden van Esports gestart.

n  Gekleurde jeu de boules ballen, kan dat?

n  Automatisch vissen herkennen, meten en wegen, 
kan dat?

n  Ward Geene (Esports Club): “Esports is 
competitief gamen”

n  Peter Warman: “Esports en gewone sport kunnen 
veel van elkaar leren”

n  De waarde van esports: bereik, loyalty, scouting 
en training
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De Sportinnovatiestudio helpt 
plannen beter te maken.

Gaandeweg het jaar ontstond het idee om de Sportin-
novatiestudio een rol te geven bij de aanvragen voor 
het innovatiefonds van het NOC*NSF. Als een externe 
partij die meekijkt met de bonden met als doel hun 
aanvragen (nog) beter te maken. Een frisse blik van 
buiten met oog voor innovatie. Meer dan twintig bon-
den maakten gebruik van de mogelijkheid om in één 

of meerdere sessies hun plan nader te bekijken en van 
input te voorzien. Onder meer Badminton Nederland, 
Dutch Gymnastics, NJBB en de Bridgebond waren van 
de partij. Hier het complete overzicht …

 Ondersteuning 
van bonden  
bij aanvragen Innovatiefonds
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n  Badminton Nederland AirBadminton dankzij nieuwe shuttle nieuwe spelen en evenementen

n  Handboogsport: Archery Counts monitoring van prestaties en ontwikkeling van 
handboogsporters

n  JBN Pedagogisch Sportklimaat relatie tussen jeugdige sporter en trainer versterken

n  KNDB Dambond als app digitale motor op damproducten op te ontwikkelen

n  KNGU Dutch Gymnastics Academy online opleiding en training

n  KNHB Flexhockey site met divers aanbod voor � ex spelers

n  KNHS Horseriding Academy online video masterclasses

n  KNMV Digitale Transitie app als basis voor de bond

n  KNVB VoetLab fysieke plek voor experiment met nieuwe spelvormen en 
verdienmodellen

n  NBB Bridge-engine digitale basis om bovenop te ontwikkelen en onderzoeken

n  NJBB onderzoek naar en ontwikkeling van gekleurde boules

n  NOB Buddy-app duikafspraken maken en resultaten vastleggen

n  NHV KNHB Jongeren Educatief Sport 
Platform

platform waar jongeren zich voor sportactiviteiten kunnen 
aanmelden

n  NTB Solo sensor die stayeren monitort voor rijder en jury

n  KNBB Wedstrijdso� ware in gami� cation

n  NGF Datagedreven 
Verenigingsondersteuning

betalingsbereidheid onderzoeken van sportaanbod

n  NTTB Tafeltennismasterz spelregelquiz

n  KNCB Dutch Criio app voor cricketspelend Nederland

n  Atletiekunie Blessurevrij Hardlopen.nl online cursussen om blessures te voorkomen

n  NWWB Skillstraining online training voor cable wakeboard

n  KNAF ontwikkeling digitale racecompetitie

n  NBB digitaal platform als vervanging huidig lesmateriaal



82

In de wereld van de innovatie kunnen verschillende 
routes worden bewandeld. Zo zijn er voorbeelden 
van bedrijven die er voor kiezen om naast de eigen 
organisatie een volledig zelfstandige eenheid op te 
tuigen die als opdracht krijgt om in grote vrijheid zijn 
grootste concurrent van de toekomst te realiseren. 
Bij succes van de nieuwe eenheid wordt gaandeweg 
bekeken wat dit voor het bestaande bedrijf betekent. 

Een andere route is om het bedrijf zelf te vernieuwen. 
In de breedte zorgen voor een open, innovatieve 
visie die leidt tot nieuwe producten en diensten. Om 
dit te realiseren is training, kennisdeling, inspiratie, 
begeleiding en uithoudingsvermogen belangrijk. 
Cultuurverandering is een onderdeel van dit traject en 
dat kost tijd.

Omdat sportbonden ook in de toekomst een belang-
rijke rol zullen blijven spelen bij onder meer talen-

tontwikkeling, opleiding, competities en topsport 
is het niet logisch om voor de eerste optie te kiezen, 
maar voor de tweede variant te opteren. De ervaring 
van het eerste jaar Sportinnovatiestudio leert dat 
het enthousiasme bij sportbonden voor innovatieve 
trajecten groot is, dat de kennis van de doelgroep bij 
sportorganisaties sterk ontwikkeld is en dat ideeën 
rijkelijk aanwezig zijn. Maar vaak ontbreekt het aan 
speci�eke kennis of executiekracht. Bijvoorbeeld op 
het gebied van verdienmodellen, op het terrein van 
techniek, als het gaat om projectmanagement of 
digitale marketingcampagnes. 

Zoals hierboven te zien is hebben veel bonden de weg 
naar de Sportinnovatiestudio weten te vinden de af-
gelopen periode om in die leemtes te voorzien, zodat 
innovatieve ideeën die leven ook daadwerkelijk een 
voedingsbodem vinden om tot wasdom te komen. 

 Toekomst

Corona
Toen de eerste versie van dit jaarverslag werd 
geschreven, was er nog geen sprake van het corona- 
virus. Sinds het land daardoor echter plat ligt hee� 
de Sportinnovatiestudio een aantal accenten anders 
gelegd en planningen naar voren gehaald. Zo zal de 
geplande communicatietool voor Digitale Democratie 
eerder opgeleverd worden nu de behoe�e aan digitale 
middelen bij verenigingen en bonden urgenter is 
geworden.

Ook hee� de Sportinnovatiestudio veel energie gesto-
ken in research en advies waar het gaat om de beste 
manieren van thuiswerken en online communicatie 
om zo de sport te bedienen. 

Daarnaast is er grote aandacht voor de mogelijkheden 
van de inzet van digitale middelen voor sport op af-
stand, zo hee� de Sportinnovatie hier een ‘challenge’ 
app voor ontwikkeld.

Op de lange termijn blij� de ingezette strategie 
natuurlijk overeind. We schakelen daarom nu weer 
terug naar de oorspronkelijke tekst onder de kop 
’toekomst’.
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Daar kan de Sportinnovatiestudio ook in de toekomst 
een belangrijke ondersteunende rol in blijven spelen. 
Dat geldt voor alle fases, van idee tot realisatie van 
de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en 
strategische trajecten. 

De Sportinnovatiestudio kan zich dan verder ontwik‑
kelen tot in de eerste plaats een kennis‑ en expertise‑
centrum op het gebied van innovatie en techniek, en 
kan daarnaast een belangrijke rol spelen bij prakti‑
sche ondersteuning van innovatieve projecten waar 
specifieke expertise voor nodig is.

Tot slot zien wij een rol voor de Sportinnovatiestudio 
op het terrein van dienstverlenend onderzoek naar de 
impact en de mogelijkheden van grote nieuwe (tech‑
nologische) ontwikkelingen zoals data & kunstmatige 
intelligentie, duurzaamheid, digitale democratie of 
e‑sports.

Na een jaar blijken nog niet alle bonden goed op 
de hoogte van wat de Sportinnovatiestudio ze te 
bieden heeft. De uitdaging voor ons is dan ook om 
de komende periode ook de sportbonden die de stap 
naar de Sportinnovatiestudio nog niet hebben gezet 
te verleiden om dit toch te doen. We denken dat we 
dat onder meer kunnen bereiken door te werken 
aan onze zichtbaarheid, vaker meet‑ups op locaties 
als Papendal en De Weerelt te laten plaatsvinden 
en/of een groot jaarlijks Innovatie‑evenement te 
organiseren.

2019

jaarverslag

De Sportinnovatiestudio 
kijkt vooruit.



www.sportinnovatie.studio

www.sportinnovatie.studio/nieuwsbrief

port innovatiestudio is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden 
dat begin 2019 van start is gegaan en vernieuwing in de breedtesport wil 
stimuleren en mogelijk maken. Het is de plek waar innovatieve creatieve 
ideeën een kans krijgen om te experimenteren en tot wasdom te komen. 
Het doel? Zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen!

Abonneer je  
op de nieuwsbrief! 
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