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Vrienden van 
de sport!
We schrijven eind december 2021. Voor u ligt alweer 
nummer 6 van ons Sportinnovatie Magazine. Het is een 
extra dik nummer geworden, zodat u wat te lezen heeft 
tijdens de Omikron- Pi- of Sigma-lockdowns. Na weer 
een mooi jaar vol innovaties in de sport leek het ons 
goed om het net weer eens op te halen en op een rijtje 
te zetten waar we staan met een groot aantal projec-
ten waar de Sportinnovatiestudio bij betrokken is (ge-
weest). En uiteraard welke lessen we daaruit kunnen 
leren.

We leven in een tijd van steeds weer veranderende 
omstandigheden. Daar zijn de meeste mensen niet aan 
gewend. En we houden er ook niet van. Het maakt ons 
vaak onzeker of angstig en in een later stadium worden 
mensen soms defensief en zelfs agressief. We willen zo 
snel mogelijk terug naar het oude ‘normaal’, wat dat ook 
moge zijn. En er gaat soms best wat tijd overheen voor-
dat we de nieuwe, veranderde situatie accepteren en in 
staat zijn die nieuwe werkelijkheid te analyseren en als 
uitgangspunt voor ons handelen te nemen. Pas als die 
acceptatie er is kunnen we onze creativiteit, technolo-
gisch vernuft en aanpassingsvermogen inzetten om op-
lossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd.

In de talloze boeken die geschreven zijn over innovatie 
en hoe een innovatieve ‘mindset’ er uitziet, wordt vrij-
wel altijd aandacht besteed aan dit fenomeen. De al-
gemeen heersende opvatting is dat het verkorten van 
deze cyclus een belangrijke voorwaarde is voor succes. 
Dat geldt ook voor organisaties die mee willen kunnen 
bewegen met snel veranderende omstandigheden. Dus 
niet te lang blijven hangen in het negeren of ontkennen 
van de nieuwe werkelijkheid (“Eerst maar eens even 
aankijken; het zal vast zo’n vaart niet lopen”), en al he-
lemaal niet defensief of agressief reageren (“We doen 
dit al twintig jaar zo en ik ben niet van plan dat te gaan 
veranderen”). 

Deze contraproductieve 
fases moeten we eigenlijk 
proberen over te slaan. Een in-
novatieve organisatie is in staat om, na de eerste schrik, 
snel door te schakelen naar het analyseren en accepte-
ren van de nieuwe werkelijkheid. Alleen dan lukt het om 
aan de slag te gaan met het ontwikkelen van nieuwe 
diensten en producten die aansluiten bij de eisen van de 
huidige tijd en de wensen van het publiek.

Maar een organisatie bestaat natuurlijk uit mensen. 
En hoe stimuleer je een innovatieve ‘mindset’ bij de 
mensen die voor een organisatie werken? Bij de Spor-
tinnovatiestudio gebruiken we daarvoor een door ons 
zelf ontwikkelde methode, waarbij creativiteit en eigen 
verantwoordelijkheid centraal staan. Het gaat er uitein-
delijk om dat mensen open durven te staan voor veran-
dering; in staat zijn kansen te zien en het elke dag een 
beetje beter willen doen dan gisteren. Leiderschap dat 
innovatie mogelijk maakt blijkt daarbij iedere keer door-
slaggevend te zijn en dat vraagt een grote verantwoor-
delijkheid van de boven ons gestelden. Die kunnen de 
‘lucht’ in een organisatie creëren waardoor mensen zich 
vrij voelen hun creativiteit aan te spreken om nieuwe 
producten en diensten te bedenken, te experimenteren 
en daarbij het vertrouwen hebben gekregen dat iets ook 
mag mislukken.

Ook voor dat onderdeel - het ontwikkelen van nieuwe 
producten en diensten die aansluiten bij de behoeften 
van het sportend publiek - heeft de Sportinnovatiestu-
dio een eigen methode ontwikkeld: het Sportinnovatie 
Canvas. In dit laagdrempelige framework ligt de nadruk 
op experimenteren, prototypes maken, analyseren, aan-
passen en verbeteren. Lees meer over deze methode  in 
het artikel “Het Sportinnovatie Canvas: in 12 overzich-
telijke stappen van idee naar prototype”, verderop in dit 
nummer.
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Zoals gezegd, in deze editie van het Sportinnovatie Ma-
gazine halen we het net op van drie jaar samenwerken 
met bonden en verenigingen aan vernieuwende pro-
ducten en diensten in de sport. Er loopt een aantal rode 
draden en thema’s door onze projecten die goed laat 
zien waar de belangrijkste uitdagingen liggen voor de 
georganiseerde sport. Denk (in willekeurige volgorde) 
aan duurzaamheid, esports, data, participatie & binding, 
media en urban sports. 

Al deze onderwerpen krijgen ruim aandacht in deze edi-
tie, en we hopen dat het u inspireert om de bestaande 
dienstverlening iedere dag een beetje beter te maken. 
En daarnaast zelf ook aan de slag te gaan met het ont-
wikkelen van nieuwe producten en diensten!

Tot het einde van 2021 krijgt de Sportinnovatiestudio 
een financiële bijdrage vanuit het innovatiebudget 
van NOC*NSF. Vanaf 2022 is dit niet meer het geval: 
NOC*NSF en sportbonden maken andere keuzes. 

Maar daarmee is de Sportinnovatiestudio, en de door 
ons opgebouwde ervaring en expertise, natuurlijk niet 
opeens verdwenen. 

De mensen die betrokken zijn bij de Sportinnovatiestu-
dio blijven gewoon benaderbaar voor de begeleiding 
van projecten, brainstorms, cursussen en advisering. 
Ook kunt u natuurlijk gewoon een beroep blijven doen 
op ons uitgebreide netwerk van experts om mee te den-
ken over een plan, een verdienmodel, een platform of 
een nieuw product. Alleen zullen we wat vaker over geld 
moeten praten en mag u nog kritischer kijken naar de 
toegevoegde waarde die we leveren!

Veel leesplezier toegewenst.

Namens team sportinnovatiestudio,

Roeland Stekelenburg

Colofon

Aan deze editie van het Sportinnovatie 
Magazine werd meegewerkt door 
Roeland Stekelenburg, Nicolette van 
Dijkum, Leonieke Daalder, Erwin Blom, 
Michiel Berger, Willem-Jan Draper, 
Suzanne Stevens en de Esports Club.

Sportinnovatiestudio 
De Loods 
Durgerdammerdijk 99B 
1026 CD Amsterdam

W: https://sportinnovatie.studio 
T: (+) 31 202 101 101 
M: info@sportinnovatie.studio
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Product-       
ontwikkeling

Innovatie is een breed onderwerp. 
Vernieuwing kan immers op 
veel terreinen plaatsvinden. 
Denk aan sociale innovatie, 
productinovatie, technologische 
innovatie of strategische innovatie. 
Een van de speerpunten van 
de Sportinnovatiestudio is het 
onderzoeken en inzetten van nieuwe 
technieken en mogelijkheden bij 
productontwikkeling in de sport. 

Met welke nieuwe producten en diensten kan de sport 
inspelen op de veranderende wensen van de consu-
ment, de leden, de sporters? Hoe kan de dienstverlening 
van de georganiseerde sport aansluiting (blijven) vin-
den bij de grote maatschappelijke trends als vergrijzing 
en flexibilisering? Deze zoektocht gaat de Sportinnova-
tiestudio samen met sportbonden aan. Centraal daarbij 
staat het door ons ontwikkelde Sportinnovatie Canvas. 
Wil je ook succesvol innoveren? Gebruik onze methode 
als leidraad. En lees over mooie voorbeelden uit de sport 
waar we een kleinere of grotere rol in hebben gespeeld 
zoals Solo, Fondo of FishTube. •

FOTO: TIM BUITENHUIS / PRIDEX MEDIA 
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Het Sportinnovatie 
Canvas: in 12 
overzichtelijke 
stappen van idee 
naar prototype

Over innovatie en productontwikkeling kun je 
boeken vol lezen. Doe dat vooral. Maar bij de 
Sportinnovatiestudio hebben we kennis uit de 
literatuur gekoppeld aan onze eigen ervaring 
uit de praktijk van innoveren en experimenteren 
met kleine startups en grote organisaties. Die 
kennis, kunde en ervaring hebben we omgezet 
in het Sportinnovatie Canvas. Een leidraad 
om snel concepten en prototypes te realiseren 
die aansluiten bij de wensen en behoeften van 
de doelgroep. Het Sportinnovatie Canvas is 
leidend bij de begeleiding van sportbonden bij 
innovatietrajecten. Maar aarzel niet, ga er ook 
zelf mee aan de slag.
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1 BEPAAL JE DOELGROEP
Als je een product ontwikkelt is het belangrijk om te weten voor wie je het doet. Dat je 
de toekomstige gebruiker voor je ziet. Want je kunt een nieuwe voetbaldienst ontwik-
kelen, maar het maakt nogal uit of je je daarmee op kinderen en hun ouders richt of dat 
sporters op leeftijd een belangrijke doelgroep zijn. Het maakt uit in de uitstraling, het 
maakt uit in de toon, het kan uitmaken in de prijsstelling, in het verdienmodel.

Bedenk dus goed op wie je je gaat richten, voor wie je aan de slag gaat. En dat mogen 
natuurlijk meerdere groepen zijn. Kies één of meerdere doelgroepen uit en beschrijf 
hun karakteristieken. De één vindt het fijn om met zogenoemde persona’s te werken 
(‘Joost is een 23-jarige student die met vier vrienden in een flat woont, competitie 
vindt hij leuk, maar sporten moet niet te fanatiek worden’), de ander houdt het liever 
algemener (‘de doelgroep bestaat uit basisschoolleerlingen en hun docenten’). Kies 
wat bij je past, maar probeer duidelijk af te bakenen. Dus:

■ Bedenk voor welke groepen van sporters je belangrijk wilt zijn.
■ Omschrijf wat die mensen kenmerkt.

2 BRENG HUN ACTIVITEITEN IN KAART
Iedere sport kent seizoenen met een bepaalde opbouw. Bijvoorbeeld: een winterspor-
ter bereidt zijn volgende vakantie voor door een periode te kiezen, een bestemming te 
bepalen en onderdak te reserveren. In een latere fase volgt de fysieke voorbereiding. 
Daarna komen de reis, het verblijf ter plekke, etcetera. Dat zijn allemaal belangrijke 
momenten met verschillende vragen en behoeften. En die kunnen weer per doelgroep 
verschillen, kunnen anders zijn voor een jonge beginner dan voor een gevorderde spor-
ter op leeftijd. Het is belangrijk om die momenten of fasen te onderkennen en beschrij-
ven zodat je daarna kunt gaan bedenken hoe je daar van waarde voor je publiek kunt 
zijn. Dus:

■ Hoe ziet een jaar of seizoen er voor ieder van je doelgroepen uit?
■ Wat zijn momenten of fasen waarop je van toegevoegde waarde kunt zijn?

3 BEDENK TOEGEVOEGDE WAARDE
Bij het bedenken van nieuwe diensten of producten is het belangrijk om je af te vragen 
hoe je van toegevoegde waarde voor je publiek kunt zijn. Want dan kun je mensen aan 
je binden. Vraag je dan ook meteen af waar mensen geld voor over hebben. Dan heeft 
die dienst of dat product namelijk zeker toekomstige potentie. ▶
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Mensen hebben bijvoorbeeld geld over voor :

■ GEMAK. Maak dingen voor mensen simpel. Dat is waardevol. Ontzorging is daar 
een mooi voorbeeld van. Voor minder dan twee tientjes per maand krijgen de 
klanten van Swapfiets bijvoorbeeld de belofte dat ze probleemloos kunnen fiet-
sen. Als de fiets stuk is wordt hij onmiddellijk gerepareerd of vervangen. Vraag 
je af voor welk gemak je kunt zorgen.

■ COMFORT. Mensen betalen met liefde voor voorrang in de Disney-rij of snellere 
doorstroom op Schiphol met Privium. Maar ook hebben ze geld over voor een 
luxe behandeling bij een concert of een wedstrijd. Bedenk hoe comfort van 
toegevoegde waarde kan zijn.

■ VOORDEEL. Nederlanders zijn en blijven een koopjesvolk. Dus zijn we bijvoor-
beeld gevoelig voor de belofte van kortingen bij het aangaan van een lidmaat-
schap. Concurreren op prijs is altijd een lastige omdat het maar beperkte trouw 
oplevert, maar het kan geen kwaad om op deze menselijke trek in te spelen. 
Bedenk dus voordeeltjes.

■ DESKUNDIGHEID. Dit is natuurlijk een belangrijke kwaliteit van sportorgani-
saties. Mensen die beter willen leren sporten of een grotere conditie willen 
opbouwen kunnen dat niet alleen. Ze betalen graag voor training, opleiding, 
advies. Daar moet altijd een goed aanbod voor zijn. Maar aarzel daarbij niet om 
in te spelen op de laatste trends bij bijvoorbeeld fitness, bootcamps en personal 
trainers.

■ VERMAAK. Mensen hebben niet alleen geld over voor het oplossen van hun 
problemen, ze hebben ook geld over voor een goede tijd. Ze betalen graag voor 
boeken, voor films, voor series, voor demonstraties, voor wedstrijden. Kijk ook 
daar goed naar de mogelijkheden.

■ INCLUSIVITEIT. Hoewel we ook in een individualistische tijd leven, blijft een 
kenmerk van de mens dat we ergens bij willen horen. Soms omdat we een ge-
zamenlijk doel hebben, dan weer omdat we een gezamenlijk probleem hebben, 
maar het vaakst omdat we een gezamenlijke passie hebben. Maar kijk goed 
naar dat ‘club-gevoel’, zorg voor karakter, zorg voor identiteit, wat maakt je 
bijzonder?

■ EXCLUSIVITEIT. Er is altijd een groep mensen die gevoelig is voor exclusiviteit. 
Die het waardevol vindt dat je als lid van een club kans maakt op ‘meet and 
greets’ met je helden, dat je jaarlijks gesigneerde exemplaren van bijzondere 
producten krijgt, etcetera. Speel dus met speciaal zijn.

Eerst hebben we doelgroepen bepaald, daarna hebben we een seizoen met zijn speci-
fieke momenten in kaart gebracht, tot slot hebben we gezien waar mensen geld voor 
over hebben. Nu kan het brainstormen beginnen. Dus:

■ Vraag je voor ieder van je doelgroepen in iedere fase af of je manieren kunt 
bedenken waarop je met gemak, comfort, deskundigheid etcetera van toege-
voegde waarde kunt zijn.
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4 KIES DE MEEST KANSRIJKE IDEEËN
In een brainstormfase bestaat slecht of goed niet. Is het belangrijk 
om je brein de vrije loop te geven. Want misschien zet jouw kleine 
plannetje een ander wel groots aan het denken. Schrijf op en deel 
wat er in je opkomt. Maar daarna komt er wel een fase van selecte-
ren. Je kan niet alles aanpakken. Vraag je af hoe groot de inspanning 
gaat zijn om een idee te realiseren en welke impact het kan hebben. 
Die impact hangt natuurlijk af van je doelen. Ben je aan een nieuw 
product begonnen om meer leden te werven of meer geld binnen 
te halen of is het allebei belangrijk? Als je dan een ranglijst gaat 
maken, scoort een simpel uit te voeren plan met hoge potentië-
le verdiensten vanzelfsprekend hoog. En een moeilijk te realiseren 
product voor een kleine doelgroep laag. Dus:

■ Rangschik de ideeën, bekijk verwachte inspanning en impact 
en maak een selectie.

5 EXPERIMENTEER MET VERDIENMODELLEN
Ook als je primaire doel is om mensen aan het bewegen te krijgen, 
is het belangrijk de financiële kant van je product of dienst goed in 
het oog te houden. Omdat geld dat gebruikers er voor over hebben 
laat zien dat ze er waarde aan hechten en omdat gezonde bedrijfs-
voering toekomstbestendig maakt. Aan een echte begroting kom je 
in een latere fase zeker toe, maar bedenk nu wel al heel goed welke 
verdienmodellen je als mogelijkheid ziet en zet mogelijke opbreng-
sten in je hoofd wel al af tegen de verwachte globale kosten.

Hoe realistisch is het plan? Maak een grove berekening op een 
bierviltje. Aarzel daarbij niet straks te experimenteren met verdien-
modellen. Een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkelen is op 
alle manieren een zoektocht waarbij je flexibel moet zijn. Misschien 
maak je de Netflix voor de sport en vraag je een tientje per maand 
voor een groeiende collectie instructievideo’s, start je de Swapfiets 
voor racefietsen en ontzorg je de fanatieke sporter voor een maan-
delijks bedrag, begin je de Booking.com voor wandelaars en pak je 
een percentage per boeking of wellicht verkoop je geanonimiseerde 
data aan de overheid van sporters en hun activiteiten. Er is veel 
mogelijk. Wees ook op dit vlak creatief. Dus:

■ Bedenk welke verdienmodellen kansrijk voor je plan zijn.
■ Kies een primair verdienmodel, maar blijf straks experimente-

ren en onderzoeken.
■ Maak een grove berekening van kosten en opbrengsten op 

een bierviltje: is dit kansrijk? ▶
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6 MAAK JE IDEE CONCREET: SCHRIJF EEN PERSBERICHT
Probeer nu de nummer 1 van je ranglijst bij de horens te vatten en uit te werken. Dat 
kan met een heel eenvoudige oefening. Schrijf een persbericht voor je product of dienst 
alsof het vandaag naar de media zou kunnen. Zo’n oefening is heel waardevol omdat 
het je dwingt kort en bondig te formuleren wat je gaat maken, voor wie je het gaat 
maken, wat die persoon er aan heeft, wat het gaat kosten, etcetera. Bij het lezen van 
het persbericht moet een duidelijk beeld opstijgen van wat je op de wereld gaat zetten 
en wat je daarmee wilt bereiken. Werk dan ook met fictieve quotes van gebruikers of 
andere belanghebbenden. Dus:

■ Schrijf een kort, bondig en wervend persbericht voor je product of dienst.

7 ONDERZOEK DE KANSEN BIJ JE PUBLIEK
Dit persbericht is een ideaal middel om onderzoek mee te doen bij je doelgroep. Leg ze 
dit verhaal voor en bevraag ze. Wat vinden ze er van? Wat zouden ze anders willen? 
Zouden ze er geld voor over hebben? En is dit de juiste prijs? Door met dit persbericht 
naar je doelgroep te gaan kun je je plan waar nodig bijstellen en haal je de eerste infor-
matie op over de kansrijkheid van je product of dienst. Is er voldoende enthousiasme? 
Is er voldoende bereidwilligheid om te betalen? Een persbericht is een simpel en doel-
treffend middel voor publieksonderzoek. Dat onderzoeken kun je doen met een online 
onderzoekstool als SurveyMonkey of Typeform. Of beleg gesprekken en neem inter-
views af. Maar een onderzoeksburo een grote groep laten onderzoeken, kan ook. Dus:

■ Onderzoek wat je publiek er van vindt.

8 BOUW EEN SIMPELE WEBSITE
Met het persbericht en je onderzoek heb je feedback opgehaald om je plan aan te scher-
pen. Een goede volgende stap is een simpele site te bouwen. Dat is een extra oefening 
in het concretiseren van je plan. Maar ook nu verkoop je nog voornamelijk een belofte. 
Maak met een dienst als Carrd een zogenoemde onepager waarop je je product neer-
zet. Dit is een oefening om nog meer tot de kern van je boodschap te komen. Wat doe 
je voor wie en wat maakt je speciaal? Dus:

■ Bouw een eenvoudige onepager met Carrd

9 GA TERUG NAAR JE PUBLIEK
Je publiek blijft in iedere fase belangrijk. Voor hen doe je het. Zij moeten het gaan ge-
bruiken. En dus moeten zij het snappen, moeten zij het willen, moeten zij er naar ver-
langen. Dat effect moet je onepager bewerkstelligen. Deel de site dus met je publiek 
en vraag hen om feedback. We zijn nog steeds niet aan het bouwen, maar deze fase is 
wel heel leerzaam. Overigens kun je in zo’n onepager nog extra waardevolle elemen-
ten inbouwen om feedback op te halen. Een mogelijkheid voor mensen om zich aan te 
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melden voor een nieuwsbrief als ze als eerste op de hoogte van de release willen zijn, 
bijvoorbeeld. Des te meer mensen dat doen, des te zekerder weet je dat je iets mogelijk 
waardevols in handen hebt. Of je kunt nog een stap verder gaan. Maak al voor release 
een betaalknop. Geef de vroege vogels korting op de uiteindelijke prijs. Als mensen gaan 
betalen weet je zeker dat ze het willen hebben. Dus:

■ Onderzoek nogmaals wat je publiek er van vindt.

10 BOUW EEN PROTOTYPE
Een product of dienst bouwen kan een kostbare investering zijn. Dat wil je pas doen als 
je de kansen van je concept goed hebt onderzocht. Dat hebben we al met het persbe-
richt en de onepager gedaan, maar kan ook concreet. Dat is met de huidige voorradige 
digitale technieken steeds eenvoudiger geworden. Onderzoek daarom eerst de moge-
lijkheden voor de realisatie van een eenvoudig prototype. Heb je een idee voor een 
videodienst? Met Vimeo kun je zo aan de slag. Wil je met online trainingen beginnen? 
Podia is er klaar voor. Heb je een concept voor een marktplaats ontwikkeld? Tribeshare 
is er voor opgezet. Wil je een betaalde community met premium content beginnen? 
Memberstack helpt. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Dus:

■ Bouw een prototype, realiseer de simpelste vorm van je eindproduct.

11 VALIDEER JE CONCEPT
Het prototype mag een Minimal Viable Product zijn, de kleinst denkbare versie van je 
eindproduct. Niet alles hoeft er in te zitten, de bedoeling en belofte moeten wel dui-
delijk zijn. Want met je prototype ga je valideren of er een publiek is dat je product of 
dienst wil gebruiken en er ook voor wil betalen. Schrijf dus je netwerk aan, benader een 
deel van je leden of klantenbestand,  maar lanceer ook een kleine marketingcampagne. 
Test je product zowel bij relaties als bij mensen die je niet kennen. Neem een beperkte 
periode voor deze validatie. Snelheid is belangrijk.

12 BESLUIT: STOPPEN OF DOORGAAN
Geven de resultaten je een hoopgevend signaal af? Doet dit je denken dat het in groter 
verband een succes kan worden? Is het antwoord nee, pas het concept aan en probeer 
het weer of trek de stekker eruit en ga met idee 2 van je lijstje aan de gang. Is het ant-
woord ja, dan ga je terug naar de tekentafel. Wat is er voor nodig om product of dienst 
definitief te bouwen? Welke inspanning is er nodig voor de bedrijfsvoering en marke-
ting? Hoeveel betalende klanten heb je dan nodig? Als dat plannetje op hoofdlijnen nog 
steeds klopt, ga je op zoek naar financiering en ga je met verdubbelde inspanning aan 
de slag! •
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Met Solo wordt 
fietsen tijdens 
de triathlon 
eerlijker en 
transparanter
De triathlon bestaat uit drie onderdelen: 
zwemmen, fietsen en rennen. Elk onderdeel 
kent eigen specifieke regels. Zo mogen 
deelnemers tijdens het fietsen niet dichter 
dan 12 meter op hun voorganger rijden, 
tenzij ze gaan inhalen, maar dat mag weer 
niet langer dan 20 seconden duren. Op de 
naleving van de regel wordt doorgaans 
toegezien door een aantal scheidsrechters 
op een motor. Mensenwerk dus. Solo moet 
daar verandering in brengen. ▶
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S olo is de VAR voor triathlon. Het is een combina-
tie van GPS-metingen en zogenoemde Internet 
of Things technologie. “Elke rijder moet zo’n ding 

op de fiets hebben zitten. Wij kunnen dan de live locatie 
van het apparaat doorsturen. Fietsers en juryleden krij-
gen informatie teruggestuurd. De fietser ziet een ‘light 
bar’: geel als je te dicht bij bent, maar wanneer het nog 
kan en rood wanneer je eroverheen gaat. Die informatie 
kan ook naar de jury worden doorgestuurd”, aldus Jesper 
Verhey. Samen met Jeroen Visser werkte hij aan de ont-
wikkeling van Solo. Dit gebeurde in samenwerking met 
de NTB, de Nederlandse Triathlon Bond.

GELD UIT HET INNOVATIEFONDS
“Iedere fietser is er op gericht om zo efficiënt mogelijk 
te fietsen dus iedereen zoekt de grens op. Het sjoeme-
len, te dicht op een voorganger rijden,  gebeurt heel 
veel, maar de vraag is of dat express is of per ongeluk. 
Ik wil uitgaan van ieders goede bedoelingen. Daarom 
moet je mensen de hulpmiddelen geven om zo goed als 
mogelijk te rijden. Dus je kunt het ook zien als kalibratie 
van de atleet zelf”, aldus Visser. Het idee ontstond ruim 
twee jaar geleden. Visser zocht in  een vroeg stadium al 
direct contact met de directeur van de triathlonbond. 

“We zijn naar aanleiding van het door mij verstuurde 
mailtje in gesprek geraakt. We hebben een kostenra-
ming gemaakt. De bond heeft een deel bekostigd en 
we hebben een aanvraag gedaan bij het Innovatiefonds 
van NOC*NSF. Die hebben we samen met de bond ge-
schreven. We kregen het geld uiteindelijk toegewezen. 
Daarna hebben we een eerste prototype gebouwd. We 
zijn ook in gesprek gegaan met de juryleden: hoe doen 
zij die beoordeling. Het moet ondubbelzinnig vaststaan 
dat iemand te lang te dicht op een voorganger blijft rij-
den. Stayeren mag niet. Dan krijg je op dit moment een 
blauwe kaart in je gezicht gezwaaid. Daarmee is het dui-
delijk dat je een penalty te pakken hebt. Dus de app moet 
dat ook doen.”

INTEGRATIE MET ZWIFT
Ruim twee jaar verder is er een eerste werkende ver-
sie, maar die kan nog beter. Daarvoor is contact gezocht 
met een partij met veel expertise op het gebied van 
GPS technologie: de ESA uit Noordwijk. “Daar hebben ze 
een soort space business incubator met allemaal start-
ups. Daar zitten allerlei bedrijfjes bij die goede ideeën 
hebben die best wel goed zijn uitgewerkt. Daar kun je 
een ontwikkelingsbudget krijgen en ze helpen om een 
idee naar een product te krijgen. Wij zitten nu ook bij 
in Noordwijk. We bouwen nu een tweede versie samen 
met de ESA. Wanneer die af is en werkt dan is het be-
langrijk dat we snel kunnen denken hoe we het kunnen 
produceren en exploiteren. Dat is heel belangrijk. Het 
moet goedkoop en kloppen”, aldus Verhey.
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Hoewel Solo nog niet af is ontstaat al zicht op nieuwe 
toepassingen. “Nu is de triathlon soms nog als kijken 
naar drogend stopverf. Je ziet nu iemand in het water 
liggen, die pakt z’n fiets en is weg. Dan kun je het als pu-
bliek niet meer volgen. Maar met onze technologie kun 
je het voortdurend volgen en vergelijken met anderen 
in je leeftijdsgroep. Dat is nog maar het begin. Doordat 
je hardware op je fiets hebt zitten, kun je een integra-
tie maken met populaire fiets-app Zwift. Zo kun je dan 
meerijden met topper in een wedstrijd bijvoorbeeld. Je 
kunt ook denken aan multisite wedstrijden: iedereen op 
een eigen parcours. Er zijn heel veel mogelijkheden.”

GEEN MITSEN EN MAREN, MAAR DOEN!
Het vinden van een sluitend businessmodel levert voor-
alsnog nog wel hoofdbrekens op. “Om het echt commer-
cieel interessant te maken, is nog best lastig. Wie laat je 
ervoor betalen? Als je denkt aan de fietsers zelf, dan is 
het toch een beetje alsof je automobilisten laat beta-
len voor de flitspalen. De wedstrijdorganisaties bestaan 
vaak uit vrijwilligers, dus die hebben niet veel geld. Als 
ze kunnen kiezen tussen Solo inkopen of het parcours 
aantrekkelijker maken en het goedkoop houden voor 
de deelnemers, dan kiezen ze altijd voor het laatste. 

Dus het is een zoektocht. Die doen we samen met de 
bond. Maar omdat we het breed zien, ook breder dan de  
triathlon, zien wij wel mogelijkheden.” Denk aan toe-
passingen bij andere sporten of zelfs daar buiten: het 
volgen van waardetransporten. “Daar zien we ook wel 
kansen, maar we gaan nu toch eerst voor focus. Daar 
zien we mogelijkheden en moeilijkheden. We willen het 
eerst goed werkend krijgen in de sport.”

Het maken van hardware betekent vaak figuurlijke kop-
pijn. Partijen die een product goedkoop kunnen produ-
ceren zitten vaak ver weg. De kosten gaan altijd voor 
de baten uit. Investeringen zijn noodzakelijk, maar hoe 
kom je aan geld zonder een nog werkend product? De 
bond heeft zich bereid getoond om met Solo in zee te 
gaan als lancerende partij en daarmee ook deels zorg te 
dragen voor financiën. Visser: “ Ze zijn er met open vizier 
ingegaan, dat is heel bijzonder en sterk. We hebben ook 
met een andere bond gesproken en die hadden allemaal 
mitsen en maren en die zeiden kom maar terug als jul-
lie verder zijn. Dat was een kenmerkend verschil: ga het 
maak proberen. Het heeft ze nog geen cent gekost en 
wel heel veel pr opgeleverd. Daarmee is het al een suc-
ces, zou je kunnen zeggen.

GEPUBLICEERD: 24 OKTOBER 2021

De Sportinnovatiestudio heeft bij Solo een adviserende 
rol gespeeld bij een subsidieaanvraag bij het Innovatie-
fonds van NOC*NSF. • 
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De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is een kleine 
speler in sportbondenland. Maar met slechts 5 betaalde 
krachten en leden met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar, 
is de NJBB verrassend actief. Drie jaar geleden werd samen 
met SportUnity een app ontwikkeld: de Boulesbaas-app. 
Daarmee kunnen mensen op lokale baantjes mini-competities 
opzetten. Inmiddels heeft de bond zich vol gestort op 
de ontwikkeling van gekleurde boulesballen. Een traject 
waarvoor een aanvraag is ingediend en gehonoreerd  door 
het NOC*NSF Innovatiefonds.

“Het voordeel 
van een kleine 
organisatie is 
dat je snel 
kunt schakelen”

TWAN BECKERS (NJBB):
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“ In onze sport spelen we met metalen ballen, die 
zijn zilver en ze zijn slecht van elkaar te onder-
scheiden, zo blijkt in praktijk.  En plastic gekleur-

de ballen zijn ongeschikt voor wedstrijden. We hebben 
altijd gehoord dat het kleuren van de metalen ballen 
een probleem zou zijn: de hitte die nodig is om ze te 
maken zou ervoor zorgen dat de kleur verdwijnt. Maar 
wij dachten: dat kan toch niet waar zijn. Als we met z’n 
allen naar Mars kunnen vliegen, dan moeten we ook een 
bal kunnen maken die z’n kleur behoudt. Daar zijn we de 
aanvraag mee ingegaan”, aldus directeur Twan Beckers.  

WAAROM IS HET ER NOG NIET?
De gekleurde ballen zouden de sport toegankelijker kun-
nen maken. Op dit moment kunnen kijkers de verschil-
lende ballen slecht onderscheiden. De sport zou zich 
met andere ballen mogelijk zelfs tot tv-sport kunnen 
ontwikkelen. De huidige zilveren ballen zijn niet onder-
scheidend in beeld te brengen. Kleuren kunnen daar 
verandering in brengen. Meer zichtbaarheid en toe-
gankelijkheid trekt mogelijk ook meer mensen naar de 
sport. Al met al overtuigende redenen om een aanvraag 
bij het Innovatiefonds in te dienen. Maar zo eenvoudig 
bleek het niet te zijn. 

Aanvankelijk werd de aanvraag afgewezen. De belang-
rijkste reden: als het zo’n goed idee is, waarom is het 
er dan nog niet? “ Dus ik moest het eerst bewijzen.”  
Beckers kwam na veel rondvragen uit bij de Universiteit 
van Twente. “ Daar vonden ze het een hele interessante 
case, met name voor de studenten. Met dat in gedach-
ten zijn we de aanvraag gaan herschrijven. We konden 
het proces toen meer beschrijven met het hele traject 
in gedachten. We wisten überhaupt niet of het tech-

nisch mogelijk was. Dat was fase 1. Die fase hebben we 
nu afgerond. Het bleek mogelijk. Nu moeten we gaan 
testen. Is het ook mogelijk om er duurzaam mee te spe-
len? Het is wel een traject geweest van de lange adem.” 
In tweede instantie kreeg de NJBB wel steun van het 
Innovatiefonds om het onderzoekstraject in te gaan.

MENSEN BINDEN
Ondertussen duiken op steeds meer plekken in het land 
plaatselijke boulesbaantjes op. En met de komst van de 
eerste Jeu de Boules bar in Amsterdam leek de sport he-
lemaal in de belangstelling te staan. “Het is begonnen 
met twee bars in Amsterdam en de verwachting is dat 
het er binnen twee jaar 40 zijn in het hele land met po-
tentieel drie miljoen bezoekers per jaar, verdeeld over 
alle bars die  er zijn. Het draait om fun. Daar kunnen de 
gekleurde boules een belangrijke rol bij spelen.”

Helaas betekent het niet automatisch meer aanwas 
voor de NJBB. “Er is een heel duidelijk verschil tussen de 
boulesbars en onze leden. Die zijn gemiddeld 71 jaar. De 
mensen die nu een boulesbar bezoeken zijn tussen de 
25 en 45. De hele beleving is ook heel anders. Mensen 
worden dus niet automatisch lid van onze verenigin-
gen.”

Gezien de leeftijd van de huidige leden is het wel be-
langrijk dat de NJBB nieuwe aanwas weet te vinden. Be-
ckers zoekt het in eerste instantie vooral in een maat-
schappelijke insteek. Jeu de Boules kan een rol spelen 
in de strijd tegen eenzaamheid. Dat kan door de lokale 
baantjes te benutten, plaatselijke competities te orga-
niseren, waarbij ook de boulesbars niet zijn uitgesloten. 
“De bars hebben een enorme bezetting in en rond het ▶ 
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weekend, maar er zijn ook rustige periodes. Kunnen we 
in die tijd niet samen eenzame mensen of mensen in 
een wijk een kans bieden? Dus we benaderen het veel 
meer vanuit een maatschappelijke insteek dan dat we 
zeggen daar formele wedstrijden spelen. Daar zijn die 
bars ook niet geschikt voor. Dus ik zit veel meer op de 
maatschappelijke insteek en kijken hoe we de mensen 
kunnen binden.”

NIEUWE VERDIENMODELLEN
“Maar wij moeten hoe dan ook verjongen. De gemiddel-
de leeftijd stijgt een jaar per jaar. De leden sterven let-
terlijk uit. De aanwas van jongere leden is heel miniem. 
En zeker nu in coronatijd zien we dat oudere leden het 
lidmaatschap opzeggen. Zie die maar eens terug te win-
nen. Daar maak ik me echt wel zorgen over. De popula-
riteit van de bars en in wijken en steden biedt wel kan-
sen. Maar dat zullen geen traditionele leden opleveren: 
je kunt ze niet een competitie op zaterdag aanbieden en 
spelen bij een club. De behoefte is echt heel anders. We 
zijn wel serieus aan het nadenken hoe we veel meer in 
samenwerking met lokale partijen de baantjes in de wijk 
veel beter kunnen benutten. In Den Bosch bijvoorbeeld  

liggen 52 openbare baantjes, maar er is geen vereniging 
daar.”

Ook in Den Bosch speelt het thema eenzaamheid een 
belangrijke rol in de samenleving. “Dus we proberen 
mensen op de baan bij elkaar te brengen als middel te-
gen eenzaamheid. Daar moeten we op in spelen en goed 
kijken: wat is onze rol daarin en hoe kunnen we daar een 
bindende factor in worden en zijn. Welke rol pakken we 
in zo’n speelveld en hoe kunnen we samenwerken En 
werken aan nieuwe verdienmodellen, want de huidige 
vereniging is daarvoor niet geschikt. Het traditionele 
lidmaatschapsmodel blijft interessant voor de wed-
strijdsporter, maar voor de recreatieve sporter moeten 
we misschien wel denken aan hele andere modellen.”

INNOVATIE IS BELANGRIJK
Innovatie speelt een belangrijk rol bij de NJBB. De be-
langrijkste les: doorzetten. “En keihard werken. We zijn 
een kleine dynamische organisatie. We kunnen snel 
inspelen op trends. De lijnen zijn kort. We kunnen snel 
schakelen. Niet snel opgeven en de juiste mensen om 
je heen verzamelen om dit soort trajecten in te steken. 
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Dat motiveert enorm. Dit zijn hele gave projecten. 
Een app, de gekleurde boules, de boules bars en het 
EK op de parade in 2022 in Den Bosch zijn de krenten 
in de pap.”

Daarbij moet je voortdurende de afweging maken: 
pakken we dit alleen aan of kiezen we voor sa-
menwerking. “De Boulesbaas-app is gestart vanuit 
SportUnity. Daar lag al een enorme basis waarop 
wij konden aanhaken. Dan heeft samenwerken echt 
voordelen. Dat was geweldig, maar je moet goed 
nadenken: wat kun je samen doen en wat moet je 
alleen doen? Ik ben over het algemeen heel erg voor 
samenwerken. Verschillende bonden kunnen elkaar 
goed versterken.”

GEPUBLICEERD: 12 MAART 2021

De Sportinnovatiestudio adviseerde de NJBB bij de 
aanvraag van subsidie bij het Innovatiefonds van 
NOC*NSF voor gekleurde boules-ballen. Ook speel-
den we een begeleidende rol bij de realisering van 
het traject. Onder meer door bij te dragen aan de 
zoektocht naar wetenschappelijke partners.

HOE STAAT DE NJBB ER NU VOOR? 
“De sport heeft veel last van COVID-19. Je merkt door 
de hoge gemiddelde leeftijd van het ledenbestand dat 
de angst een stuk groter is om te blijven sporten. Het 
heeft de NJBB toch wel behoorlijk wat leden gekost en 
je merkt ook dat leden voor een andere tijdsbesteding 
kiezen. De aanwas van nieuwe leden blijft een uitdaging.”  

WELKE LESSEN HEB JE GELEERD?
“De belangrijkste les is misschien wel om niet te veel in 
één keer te willen. In 2013 is een nieuw meerjarenbe-
leidsplan vastgesteld. Uit het meerjarenbeleidsplan sprak 
een enorme ambitie (o.a. nieuwe organisatiestructuur, 
nieuwe contributiestructuur, beter positionering van de 
sport petanque, nieuwe opleidingen, beleid op gebied van 
internationale wedstrijdsport). De verenigingen omarm-
den het meerjarenbeleidsplan maar bij de implementa-
tie van al die veranderingen, bleek het heel veel te zijn. 
Uiteindelijk zijn alle veranderingen geïmplementeerd 
maar had het achteraf wellicht iets gefaseerder gekund.” 

 WAAR BEN JE TROTS OP?
“Het meest trots ben ik op alle mensen in mijn organisatie 
die zich de afgelopen jaren dag in, dag uit hebben ingezet 
om de sport door te ontwikkelen en iedere dag klaar ston-
den om mee te denken en verenigingen te ondersteunen 
bij hulpvraagstukken. Alhoewel het voor mij een lastig be-
sluit was om voor het jubileumjaar en het naderende EK 
Petanque in ’s-Hertogenbosch als directeur te vertrekken, 
wordt het EK Petanque in 2022 op de Parade wel echt 
een hoogtepunt en een nieuwe norm voor toekomstige 
EK’s en WK’s Petanque. Ik ben echt trots dat we in staat 
zijn gebleken om met enkele sterke en betrokken partners 
zo’n mooi evenement op een prachtlocatie te organise-
ren.” •

UPDATE DECEMBER 2021
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“Persoonlijk 
contact is 
één van onze 
succesfactoren”

De KNWU is de bond voor de wedstrijdfi etsers. 
Met de ontwikkeling van de Fondo-app 
richt de bond zich ook op ongebonden 
fi etsers. Met een gratis variant en een 
betaalde pro versie. Doel: de ongebonden 
fi etser steunen in de behoefte om beter te 
worden. Met behulp van trainingsschema’s, 
voedingadviezen en overige feedback helpt 
Fondo fi etsers hun doel te bereiken. 
Daarbij speelt de chatfunctie in de app een 
belangrijke rol.

JULES HOLLEBOOM (FONDO):

FOTO: TIM BUITENHUIS / PRIDEX MEDIA 
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A anvankelijk leek corona een spaak in het wiel 
te steken. “Je zag dat met de eerste lockdown 
alle wielrentochten uit de kalender werden 

geschrapt. Daarmee viel de motivatie van veel van 
onze gebruikers weg. Als jij een bepaalde tocht wil 
kunnen fietsen op een bepaald moment dan moti-
veert je dat om te gaan trainen, maar de kalender 
was leeg. Dus toen hebben we gedacht: we moeten 
wat anders bieden”, aldus Fondo productmanager Ju-
les Holleboom. Dat anders werd het gratis ‘ride solo’ 
trainingsprogramma. “Daarmee hebben we heel veel 
groei weten te bereiken. Dat zorgde voor grote aan-
was. En veel van die groep is ook blijven hangen en nu 
nog aan het trainen.”

DOELEN OVERTROFFEN
Inmiddels zit Fondo op bijna 20.000 gebruikers. “We 
begonnen op 1 januari vorig jaar met 5000 mensen, 
dat is dus een groei van 15.000. Dat is ver boven de 
doelstelling.” Ook de overstap naar Fondo Pro, de be-
taalde versie, verloopt boven verwachting. Er werd 
gemikt op 1500 betalende gebruikers, maar dat zijn 
er inmiddels 1950. “Qua inkomsten hebben we ons 
doel dus gehaald. Fondo Pro is niet de enige vorm van 
inkomsten, we hebben ook partnerships, die zijn weer 
geïnteresseerd in ons bereik. Een derde vorm van in-
komsten zijn de verkoop van aanverwante producten 
zoals bijvoorbeeld clinics, maar die hebben allemaal 
geen doorgang kunnen vinden. We hopen wel dat dat 
nog een belangrijke vorm van inkomsten gaat wor-
den. Naast verzekeringen of een KNWU lidmaatschap 
als we mensen kunnen interesseren voor de wed-
strijdsport.” ▶

A anvankelijk leek corona een spaak in het wiel 
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Logischerwijs was Fondo binnen de KNWU een onder-
werp van gesprek. Een bond is er voor de leden, dus 
waarom activiteiten voor niet-leden ontplooien? “Daar 
is wel wat in veranderd, met name in hoe het wordt er-
varen. Fondo heeft laten zien en bewezen dat we een 
nieuwe markt hebben weten aan te spreken, zeker ook 
in combinatie met de partnerships. Als je het in relatie 
ziet tot onze licentiehouders, zo’n 8000, dan zijn de 
1900 Fondo Pro gebruikers al best een flink aantal. De 
kijk erop kantelt dus. Maar het is nog steeds een discus-
sie: Fondo is kostbaar en het levert nog niet genoeg op 
om zichzelf te bedruipen. Een deel van de achterban, 
die bestaat uit wedstrijdrijders, vraagt zich soms af of 
dat nodig is.” 

GEBRUIKERS BETREKKEN
Nodig of niet, de groei is overtuigend. Een fiets kopen is 
namelijk makkelijk gedaan, maar daar optimaal gebruik 
van maken en steeds beter worden is lastiger. Uit eigen 
onderzoek bleek dat veel mensen daar behoefte aan 
hadden. “We hebben een eigen trainingsprogramma 
uitgewerkt en verspreid via een nieuwsbrief waarvoor 
we mensen hebben geworven via een Strava club. We 
hebben ook geadverteerd op Facebook. Daar kwam de 
nodige respons op. Eind 2019 hadden we al 300 volgers 
op ons trainingsprogramma’s” 

De volgende stap was het bouwen van een app. Daar 
waren de eerste 300 enthousiastelingen nauw bij be-
trokken. ”De kern, die 300 mensen, waren intens betrok-
ken bij de productontwikkeling. Elke week een thema, 
zoals voeding, kleding of het instellen van je hartslagzo-
nes. We hebben het gebouwd met een bureau en weer 
getest met die club. Die eerste groep heeft ervoor ge-
zorgd dat we toch wel een beetje ging vliegen.”

Holleboom denkt dat het persoonlijke contact één van 
de succesfactoren is. Misschien niet erg schaalbaar, 
maar wel heel belangrijk. “We hebben afgelopen jaar 
3000 chatgesprekken gevoerd, dat is nog wel te doen. 
Zo’n 10 per dag, als je het een beetje uitsmeert. En veel 
vragen die gesteld worden hebben we vaak al beant-
woord. Hierdoor kost het beantwoorden niet uren tijd. 
We leren er ook veel van. Het is ook ons primaire feed-
back kanaal. Daardoor weten we heel goed waar fiet-
sers tegenaan lopen en wat moet worden verbeterd in 
de app.”

De ambities zijn stevig. “We willen naar 50.000 stan-
daard gebruikers en 6000 betalende gebruikers. Plus 
het aantal  partners uitbreiden. Nu zijn dat het Fietsma-
gazine en Shimano, maar we kijken ook naar verzekerin-
gen, lifestyle en sportvoeding.” 

De groei van het aantal gebruikers komt als het goed 
is van drie kanten: meer fietsdiciplines aanspreken, ook 
de mensen die zonder hartslag rijden betrekken en uit-
breiden in het buitenland. “Daar worstelen bonden met 
dezelfde problemen, dus we gaan kijken of we ook daar 
kunnen lanceren.”

GEPUBLICEERD OP 14 JANUARI 2021 

De Sportinnovatiestudio heeft een begeleidende rol ge-
speeld bij de de totstandkoming van Fondo en een ac-
tieve rol gespeeld het valideren van het verdienmodel 
en de digitale marketing van de app.

FOTO: TIM BUITENHUIS / PRIDEX MEDIA FOTO: TIM BUITENHUIS / PRIDEX MEDIA 
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HOE STAAT FONDO ER NU VOOR?
“Goed, al blijft het nog steeds lastig te zeggen na we-
derom geen normaal fietsseizoen. Immers, ook dit sei-
zoen werden veel fietsevenementen afgelast of ver-
plaatst. De werkelijke waarde van Fondo hebben we 
daarom nog steeds niet kunnen zien. Wel zijn we ge-
staag doorgegroeid en evenaren we ons ledenaantal 
(ca 35.000). De verkoop van abonnementen is wel iets 
afgenomen. Het seizoen speelt daarin een belangrijke 
rol, maar ook de opkomst van andere trainingsapps. 
Dat zien we niet als bedreiging, maar als een bevesti-
ging dat we de juiste weg zijn in geslagen. Wel dwingt 
het ons om goed na te blijven denken over de positie 
die we met Fondo willen innemen in het landschap.” 

WELKE LESSEN HEB JE GELEERD?
“Onze meest waardevolle asset is onze autoriteitspo-
sitie als sportbond. Mensen vertrouwen onze kennis 
en ervaring op het gebied van training en dat maakt 
het makkelijker om onze doelgroep te overtuigen 
Fondo te gaan gebruiken. Ik denk dat dit principe ook 
toepasbaar is op het aanbod van andere sportbonden. 

Een andere belangrijke les die ik heb geleerd is hoe 
belangrijk het is om de organisatie mee te (blijven) 
nemen in de stappen die je zet. Dat vergaten we soms 
doordat Fondo in het begin zo snel ging en (bewust) 
buiten de kernactiviteiten was opgezet. Daardoor was 
er niet altijd even veel draagvlak en ontbrak het soms 
aan synergie met andere activiteiten van de KNWU. 
Dat is iets waar we ons nu veel meer op focussen.” 

WAAR BEN JE TROTS OP?
“Het meest trots ben ik simpelweg op de beoordeling 
door gebruikers. Die staat na bijna 1.000 reviews op 
4.7 uit 5 sterren. Ook ontvangen we nog regelmatig 
spontane complimentjes over hoe fijn de app werkt 
en onze service (via WhatsApp) wordt ervaren. Daar-
naast ben ik ook trots op het traject dat we met el-
kaar hebben afgelegd, wetende dat alles ooit begon 
met een trainingsschema in de vorm van een simpele 
nieuwsbriefcampagne.” •

UPDATE DECEMBER 2021

FOTO: TIM BUITENHUIS / PRIDEX MEDIA 
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FOTO: SANDER BOER / SPORTVISSERIJ NEDERLAND
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“Alles is 
een kans”

Corona kent winnaars en 
verliezers. Eén van de 
winnaars in de sport is 
ontegenzeggelijk Sportvisserij 
Nederland. De bond zag zijn 
toch al groeiende ledental 
dit jaar toenemen met bijna 
100.000 leden. Waarmee de bond 
inmiddels ruim 640.000 leden 
telt.

ONNO TERLOUW
(SPORTVISSERIJ NEDERLAND):

V ijf procent van de leden richt zich op de sport-
visserij. De rest ziet vissen als recreatie. Aan de 
enorme groei kleven in potentie ook nadelen. 

Want het kan aan de waterkant druk worden en ken-
nen nieuwe vissers de mores zoals goed opruimen van 
troep? Toch overheerst  een positief gevoel. Ontstres-
sen, het aanmaken van vitamine D en het leveren van 
een prestatie door een vis te vangen, maken vissen voor 
veel mensen een ideale buitenactiviteit.

De bond werd geholpen door het vergunningenstelsel 
in Nederland. “Je moet een vispas hebben om te mogen 
vissen en dan kom je wel vaak bij ons terecht. Je kunt 
ook in commerciële wateren vissen: daar betaal je om te 
mogen vissen op die plek. Maar voor de meeste wateren 
heb je toestemming nodig die je krijgt via een hengel-
sportvereniging”, aldus Onno Terlouw, werkzaam op de 
afdeling communicatie van Sportvisserij Nederland. 

Veel van de mensen die er recent zijn bijgekomen zijn 
zogenaamde herintreders. Die weten vaak al wat er van 
hen wordt verwacht. Voor nieuwe jonge vissers werd 
onder meer vlogger Enzo Knol ingezet. In speciale vlogs 
maakt hij jongeren wegwijs. 

GOEDE VISSTAND BELANGRIJK
In en om de visserij wordt veel geïnnoveerd. Dat geldt 
zowel op het gebied van materiaal, denk aan haken die 
je makkelijker kunt onthaken, maar ook op het gebied 
van inzetten van moderne technologie. Zo werkt de 
bond samen met Naturalis en Waarnemingen.nl. Samen 
werd de app VISsenscanner ontwikkeld dat een algori-
me bevat waarmee vissen kunnen worden herkend. Zo 
snijdt het mes aan twee kanten. “Sportvissers kunnen 
met behulp van de app achterhalen welke vis ze hebben 
gevangen en de wetenschap kan zo de visstand in kaart 
brengen.” Eerst werkte de app alleen voor zoetwatervis-
sen, maar later zijn daar ook zeevissen aan toegevoegd.

“We hadden hiervoor ook andere apps waarmee we bij-
hielden welke vissen er rondzwemmen. Dat doen we al 
jaren. Zo leerden we dat de Barbeel veel breder verspreid 
is dan we dachten. Er kwamen ook meldingen binnen 
over exotische vissen die hier eigenlijk niet thuishoren. 
Die kwamen via verschillende routes ons land binnen. 
Wij zijn een beetje een hybride organisatie. Een sport-
bond, maar ook een kenniscentrum rondom vissen. Wij 
hebben veel biologen in dienst. Er is in Nederland veel 
kennis over waterplanten en vogels, maar weinig over 
vissen. Die kennis kunnen wij aanleveren. Dat helpt onze 
hobby maar ook de natuur. Dat gaat heel goed samen. 
Een goede visstand is belangrijk voor de sportvisserij.” ▶

FOTO: SANDER BOER / SPORTVISSERIJ NEDERLAND
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VOORSTANDER VAN SAMEN SPORTEN
Innovatie is niet in de bond ingebakken. In die zin: er zijn 
geen meerjarenplannen waarin het wordt vastgelegd. 
“Wij hebben geen plan, maar we hebben wel een hele 
platte organisatie met veel hoogopgeleide mensen die 
alle vrijheid krijgen om ideeën aan te dragen en nieu-
we plannen te maken. We zoeken ook voortdurend naar 
strategische partners. Wij weten veel van sportvisserij 
en visstanden en in combinatie met techniek kan tot 
mooie resultaten leiden.” Zo wordt er ook hard gewerkt 
aan de zogenaamde FishTube. Een manier om vissen di-
rect te meten en wegen. Hierdoor hoeven ze niet tijdens 
wedstrijden in leefnetten worden bewaard. Beter voor 
de vis en spannender voor de wedstrijd. Iedereen kan 
direct zien hoe het er voor staat.  

Een belangrijke ontwikkeling binnen de visserij is het 
ontstaan van zogenaamde communities. Denk aan 
groepen vissers die zich bekwamen in de vangst van een 

specifieke vis. “We zien de communities niet als bedrei-
gend. De bond van karpervissers is ook bij ons aangeslo-
ten. Wij proberen er altijd open minded naar te kijken. In 
principe is alles een kans. Daarna volgen de knelpunten 
pas. Wij zijn voorstander van samen sporten: dat is de 
kern. Dat stimuleert. Wij zoeken naar manieren om dat 
te omarmen en daar horen communities bij. Vergelijk 
het met de app van de wandelbond: daarmee kun je 
afspreken met andere wandelaars. Daar willen wij ook 
invulling aan geven. Precies hoe weten we nog niet. Wij 
staan er open in, maar duidelijk is dat de klant centraal 
staat. We moeten kijken naar wat er werkt.”

GEPUBLICEERD OP 18 NOVEMBER 2020

Voor Sportvisserij Nederland stak de Sportinnovatie-
studio energie en denkkracht in het uitwerken van het 
concept van FishTube. Door brainstorms en door samen 
op zoek te gaan naar de beste wetenschappelijke des-
kundigheid.

FOTO: SANDER BOER / SPORTVISSERIJ NEDERLAND
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HOE STAAT HET ER NU VOOR?
“Het afgelopen jaar hebben we de 100.000 nieuwe le-
den kunnen vasthouden en er komen er netto dit jaar 
10.000 tot 15.000 bij. Sportvisserij is erg populair. In 
Europese landen en in Amerika zien we dat sportvis-
serij een enorme boost heeft gekregen in coronatijd.”
“De VISsenscanner is uitgebreid met zoutwatervis-
sen: er zijn al ruim vierhonderdduizend vissen ge-
scand op deze manier. Dat levert heel veel waarde-
volle informatie op. Door al die waarnemingen is de 
VISsenscanner ook geoptimaliseerd. Door de deep 
learning van de computer zelf zijn vissen die lastig 
te onderscheiden ook verder verbeterd. Het geeft 
ook een indicatie van het beeld hoe het gaat met 
een aantal vissoorten en de verspreiding. FishTube, 
speciaal ontworpen voor wedstrijdvissen, bevindt 
zich nog in een experimentele fase maar de eer-
ste modellen zijn gemaakt en worden nu getest.” 
  
WELKE LESSEN HEB JE GELEERD?
“De groei van de sportvisserij geeft ook druk op de 
natuur, net als andere recreatievormen waaronder 
wandelen en fietsen. Eén van de grootste ergernissen 
van de sportvisserij is zwerfafval. De meeste vissers 
nemen hun afval weer mee maar er blijven natuurlijk 
excessen. Omdat we er ook op werden aangesproken 
als organisatie zijn we dit jaar in mei ook gestart met 
een campagne Vang5. Daar willen we het probleem 
eigenlijk mee omdraaien: de sportvissers kunnen niet 
alleen hun eigen troep meenemen maar ook ander-
mans vuil opruimen. Sportvissers zijn eigenlijk zwer-
fafvalopruimers. Het is een simpel, laagdrempelig 
initiatief. We doen al jaren schoonmaakacties maar 
het vuil begint vervolgens toch weer op te stape-
len. Sportvissers vissen gemiddeld 4 à 5 uur per dag. 
Daarvan kunnen ze best minimaal 5 minuten mini-
maal 5 stuks afval meenemen. Deze campagne gaan 
we de komende jaren verder uitrollen. Daarbij hebben 
we het ook doorgezet in alle activiteiten die we van-
uit Sportvisserij NL organiseren, waaronder de Visles-
sen op basisscholen, de ZomerViskaravaan, wedstrij-
den. Die sluiten we allemaal af met mensen om de 
waterkant schoon te maken. Dat proberen we ook bij 
al onze hengelsportverenigingen uit te rollen en we 
zetten ook bekende Nederlanders in als Ambassadeur 
als Klaas van der Eerden en Enzo Knol. Het principe is 
heel simpel maar het is iets van de lange adem. Als 
alle sportvissers 5 minuten 5 stuks zwerfafval zouden 
opruimen dan gaat dat over enorme aantallen.”

 
WAAR BEN JE TROTS OP?
“Naast de Vang5 campagne is dat de lancering van 
het “vissendoejezoplatform”. Er zijn de afgelopen 
twee jaar heel veel nieuwe mensen gaan vissen maar 
er zijn ook honderdduizendenmensen die het vissen 
weer hebben opgepakt in coronatijdweer. Er is het af-
gelopen decennium veel veranderd in de sportvisserij 
en daarvoor is een heel platform met video opgericht:  
https://www.vissendoejezo.nl. Daar worden alle vis-
disciplines op een laagdrempelige manier dmv video 
uitgelegd en voorgedaan zodat mensen gelijk aan 
de gang kunnen gaan. Waar we als organisatie trots 
op zijn is de toename van meisje en vrouwen die aan 
het vissen zijn. Volgens recent onderzoek van KAN-
TAR een toename van driehonderdduizend naar ruim 
vierhonderdvijftigduizend vrouwen en meisjes die het 
afgelopen jaar een keer of vaker hebben gevist. Wij 
zien dit nog lang niet terug in de ledentallen maar zijn 
relatief wel flink gegroeid in de afgelopen 2 jaar van 
30.000 naarruim boven de 40.000. Daar is Sportvis-
serij NL al een paar jaar mee bezig en daar kunnen nu 
de vruchten van worden geplukt.” • 

UPDATE DECEMBER 2021
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“Veranderen 
is mensen 
meenemen”

Innoveren is niet alleen weggelegd voor grote bonden met 
bijpassende middelen. Bijvoorbeeld een kleine bond als de 
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) blinkt uit in 
verandering. Zo werd  hun Smartpoolprogramma bekroond met een 
Europese subsidie van vier ton. Smartpool brengt poolen naar de 
schoolklas waar het wordt gebruikt tijdens de wiskundeles. De 
subsidie is bedoeld om het project Europees uit te rollen.

WILLEM LA RIVIERE (KNBB):
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B ij Smartpool leren kinderen wiskunde met be-
hulp van een pooltafel. Het draait om zaken al 
de invalshoek, de uitvalshoek, meetkunde en 

berekeningen. De daarvoor noodzakelijke mobiele pool-
tafel staat inmiddels op 47 scholen. “Het vak wordt 
heel beeldend en aansprekend. De wiskundeleraar heeft 
opeens de coolste les van de school”, vertelt Willem 
La Riviere, al 13 jaar directeur van de KNBB. Twee jaar 
geleden reed hij zelf nog met de inklapbare pooltafels 
door het land. “Je moet een ondernemer zijn en zelf de 
kar willen trekken, zeker bij een kleinere bond. Het rust 
gelukkig niet alleen meer op mijn schouders. Het zelf 
rondbrengen was heel leuk, maar we hebben inmiddels 
een commissie met poolers en snookers. Ik kan het nu 
loslaten.” La Riviere heeft hierdoor meer tijd voor de  
Europese uitrol.

NIEUWE LEDEN ALS VERGEZICHT
Om een plek te verwerven in het onderwijs was niet 
eenvoudig. “Je moet kiezen en focussen. En heel belang-
rijk: het moet passen bij je eigen sport. Wij kunnen niks 
met lichamelijke opvoeding, maar wel iets met wiskun-
de: het draait om veel rekenen, strategie en nadenken. 
Het zaadje van wiskunde wordt gepland in de brugklas, 
als wij kunnen helpen dat vak iets aantrekkelijker te 
maken, dan kiezen hopelijk straks meer kinderen voor 
wiskunde-onderwijs. Wij helpen hen de les leuker te ma-
ken. Wij richten ons op de wiskundedocent en niet op 
de gymleraar.” 

Alles leuk en aardig, maar levert het ook nieuwe leden 
op? Daar is La Riviere duidelijk over: “Je moet van te vo-

ren de verwachtingen managen. Wat beoog je ermee? 
Als je je richt op kinderen, is het vertalen naar leden een 
vergezicht. Het is echt zaaien, zaaien, zaaien en pas la-
ter ergens oogsten. Onze sport speelt zich veelal af in 
de horeca en daar zijn kinderen niet altijd welkom. We 
zijn nu wel bezig met het vertalen naar leden. Het zou 
echt te gek zijn als je straks een winnaar hebt die ooit 
via Smartpool in aanraking is gekomen met deze sport.”

KIJK OM JE HEEN
Naast Smartpool maakt La Riviere zich ook hard voor 
een e-sport variant van biljarten. Hij doet ideeën op door 
veel om zich heen te kijken. “Je probeert op allerlei ma-
nieren inspiratie op te doen. Daar moet je je voor open 
stellen. Ik heb een creatieve achtergrond. Ik ga  bijvoor-
beeld naar een gamebeurs, maar ook naar de Horecava: 
wat zijn de trends en wat zouden we daarmee kunnen? 
Ik heb ook een cursus gevolgd over e-sports. Ik bezoek 
daarnaast regelmatig evenementen van collegaspor-
ters, maar ook bijvoorbeeld een congres over vitaliteit 
op de werkvloer: daar haal ik inspiratie uit.”

Klinkt mooi, maar tijdrovend moet het ook zijn. Tijd die 
niet altijd voorhanden is bij kleine bonden. “Ik ben 13 jaar 
directeur. De beginjaren heb ik me vooral op de interne 
zaken gericht. We hebben veel geïnvesteerd in ict. Al-
les wat je kunt automatiseren: doen! Daardoor zijn we 
daar nu minder tijd aan kwijt en kunnen we meer tijd 
besteden aan langere termijn plannen. Innovatie is ook 
je bestaande processen op orde krijgen. Maak je mede-
werkers verantwoordelijk voor hun taak, zorg dat ze dat 
goed kunnen doen, ze daarin kunnen excelleren.” ▶

“De wiskundeleraar heeft opeens de 
coolste les van de school.”
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DENKEN ALS ONDERNEMER
Om een succes te zijn als directeur is het handig om als 
ondernemer te kunnen denken, vindt La Riviere. “Onze 
bond bestaat 110 jaar, we organiseren al 110 jaar wed-
strijden. Dat kunnen we nog jaren blijven doen. Maar ik 
denk dat het beter gaat als je het als ondernemer bena-
dert: kansen zien, schakelen, bijschakelen en zeker niet 
opgeven. Nooit opgeven.” 

Dat laatste is zeker in deze tijd belangrijk. Corona hakt 
er ook bij de KNBB hard in. “Wij worden net als iedereen 
geraakt: onze tafels staan in buurtcentra, op campings 
en café’s. Met een gesloten horeca moeten wij de com-
petitie stil leggen. Ik vraag me af of onze accommoda-
ties het gaan redden: 47% dacht in het voorjaar al van 
niet. Dat onderzoek gaan we binnenkort herhalen. Ik 
maak me daar zorgen over.”

Grote zorgen, maar wel doorgaan. La Riviere zet zijn be-
langrijkste lessen uit 13 jaar KNBB op een rij: “Zorg dat 
als je verantwoordelijk bent, je het huis op orde hebt. 
Daar wordt je op afgerekend. Dat moet je eerst regelen. 
En als je het zelf niet bent, zoek iemand die onderne-
mend en creatief is en vernieuwing in de organisatie kan 

krijgen. Zorg tegelijk dat je de risico’s borgt. Dat kan bij-
voorbeeld door extern geld te zoeken. Geef ook ruimte 
aan je mensen om te experimenteren, niet alles kan na-
melijk lukken. Manage daarom de verwachtingen goed. 
En tot slot: deel je successen goed.” 

Maar de kern is en blijft communicatie. “Communicatie is 
heel belangrijk. Je moet in elke fase mensen meenemen, 
dat doe je door communicatie. Ik heb sinds een jaar of 
drie een communicatiemedewerker, die kan alles goed 
vertalen in bijvoorbeeld social media en nieuwsbrieven. 
Het is belangrijk om de successen van ons allemaal te 
maken. Het is wij. Soms zijn er kritische vragen of weer-
stand, maar dan moet je denken: ze zijn er over aan het 
denken, dat is goed. Dan moet je er naartoe gaan om 
het gesprek te voeren en je open te stellen voor kriti-
sche vragen. Veranderen is mensen meenemen.”

GEPUBLICEERD OP 14 OKTOBER 2020

De Sportinnovatiestudio heeft meermalen als klank-
bord voor de KNBB opgetreden. Onder meer door mee 
te denken over de mogelijkheden en toepassingen van 
SmartPool en iPool.

FOTO: MINISTERIE VAN VWS
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HOE STAAT HET ER NU VOOR?
“Voor iedere organisatie heeft corona er enorm inge-
hakt en helaas nu nog. Ook wij als KNBB zijn hard ge-
raakt. Niet alleen heeft een wedstrijdseizoen zonder 
wedstrijden een verlies in deelnemers en dus leden 
tot effect maar ook stagnatie in de uitvoering zoals 
in activiteiten, projecten en events. Omdat de loca-
ties van belang zijn voor de toekomst van onze sport 
hebben we in het afgelopen jaar ons met name daar 
enorm voor ingezet. Dus inzet op lobby, belangen, 
communicatie, onderzoek, promotie en verbinding. 
Alles met als doel dat locaties (al is het beperkt) open 
mogen en zij voldoende omzet halen om overeind te 
blijven.” 
 
“Voor wat betreft de innovaties hebben we zeker ook 
niet stilgelegen. Het is heel bijzonder dat we ondanks 
alle beperkingen het voor elkaar hebben gekregen 
om twee nieuwe programma’s te lanceren. Zoals het 
maatschappelijke programma Tijd voor Krijt, wat we 
vorig jaar tijdens de Week tegen Eenzaamheid heb-
ben gelanceerd en nu op meerdere locaties door het 
land wordt uitgevoerd en de lancering van het pro-
duct iPool wat in samenwerking met diverse partij-
en uit Rotterdam op diverse locaties getest wordt. 
Met iPool veranderd de pooltafel in een interactieve  
tablet. De gamification van biljarten, heel gaaf en at-
tractief.” 
 
“SmartPool is doorontwikkeld en heet nu SmartCue. 
Waarbij niet alleen het poolen in de wiskundelesstof 
een rol speelt maar ook snooker eraan is toegevoegd. 
Er is een nieuwe mobiele tafel en lesmateriaal en er 
zijn weer wat scholen aangehaakt. Het aantal kinde-
ren dat op deze unieke wijze kennismaakt met een 
keu, snooker en pool neemt toe. En het Europese 
vervolg is doorgezet. Maandelijks kwamen we als in-
ternationale stuurgroep online bij elkaar en in ieder 
deelnemend land is een National Council ingesteld.”
 
WELKE LESSEN HEB JE GELEERD?
“Het is wel cliché, maar bij de pakken neerzitten is 
geen optie. Ondanks de klappen en tegenslagen, de 
soms hopeloze situatie en de teleurstelling waar-
mee we, zeker met het ingaan van nieuwe maatre-
gelen steeds werden geconfronteerd bleven we in 
gesprek, bleven we verbindingen zoeken en bleven 
we communiceren. Zeker het aangaan van verbin-
dingen, soms dichtbij soms wat verder weg maken je 

niet alleen sterker maar zorgen er ook voor dat je tot 
nieuwe inzichten en waarde komt. Het verbinden is 
voor mij misschien wel de belangrijke les. Samen sta 
je sterker, samen kom je tot oplossingen. Verbinden 
levert waarde en meer zingeving van wat je doet. An-
dere les is dat het van belang is dat je focust op wat 
van belang is op het moment, zeker in het heetst van 
te strijd. En borgt dat je de verwachting kan waarma-
ken, dan wel dat je de verwachtingen van anderen en 
ook jezelf tijdig bijstelt, anders gaat het niet goed.”
 
WAAR BEN JE TROTS OP?
“Ik ben enorm trots op de inzet en flexibiliteit van 
de gehele sector. En uiteraard op mijn medewerkers 
en alle vrijwilligers die zich zo blijven inzetten. Ga er 
maar aanstaan. Door de crisis valt alles weg waar we 
ons aan vasthielden. Veranderd in één keer de taken 
die je bijvoorbeeld al tien jaar als medewerker doet. 
Zekerheden verdwijnen en het uitzicht op de toe-
komst is onbekend. Dus ik ben enorm trots op het 
doorzettingsvermogen en de inzet van mijn mensen.”
 

“Maar ik ben ook trots op de verbindingen die wij als 
organisatie of ik persoonlijk ben aangegaan en wat dit 
soms voor mooi effect oplevert. Zoals het winnen van 
de NLO in bewegingprijs voor Kantinebaas wat is ont-
staan uit een samenwerking tussen de KNBB, NTTB, 
NDB en Sportunity, het instellen van een eigen lobby 
samen met de collega’s van sportbonden met een 
grote verbondenheid aan de horeca, het aansluiten 
bij de POS wat ons net als het NOC*NSF in de lobby 
in Den Haag helpt, de verbinding vanuit Tijd voor Krijt 
met kantines en buurthuizen om daar eenzame ou-
deren te ontvangen en het vanuit een initatief werk-
groep mogen bijdragen aan de totstandkoming van 
de Brancheorganisatie voor esports.” •

UPDATE DECEMBER 2021
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“Met Voetlab 
onderzoeken we 
de toekomst van 
amateurvoetbal”
Ieder weekend een dag vrijhouden om te voetballen; dat is 
geen vanzelfsprekendheid meer. Terwijl het aantal sporters 
stijgt, groeit het aantal voetballers niet mee. Sporters 
zijn gewend geraakt zelf te kunnen bepalen wanneer ze sporten. 
Fitness, wielrennen en hardlopen groeien snel en diensten als 
Strava en OneFit krijgen steeds meer gebruikers.  Onder leiding 
van Daniel Disselkoen (hoofd productontwikkeling) is de KNVB in 
2020 begonnen met de ontwikkeling van Voetlab.com. 

DANIEL DISSELKOEN (KNVB VOETLAB):
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V oetlab.com brengt de flexibiliteit van 
individuele sporten naar een teamsport: via 
Voetlab.com kan je je op elk moment aanmel-

den voor lokale competities, toernooien, wedstrijden 
en trainingen. Verenigingen kunnen die toernooien 

en competities zelf in een handomdraai met 
Voetlab organiseren. “Kijk om je heen en je kent 

wel iemand die het leuk vindt om te voet-
ballen, maar die er niet meer over peinst 

alle weekenden vrij te moeten houden 
om te spelen.” aldus Disselkoen. “Met 

behulp van technologie verlagen we 
de drempel voor die sporters om te 

voetballen. Naast het bestaande 
competitie- en trainingsaanbod 

kunnen leden én niet-leden 
via Voetlab.com daardoor 

samen op de verenigin-
gen voetballen. Het 

aantal voetballers 
kan nog een 

enorme groei 
maken.” 

VAN STARTUP STUDIO NAAR STARTUP 
Om te komen tot aanvullend voetbalaanbod - naast 
het reguliere aanbod bij de verenigingen – heeft de 
KNVB in 2019 een start-up studio opgericht. Vanuit de 
startup studio werden eerder onder andere Kicksfit.
nl, knvbschoolvoetbal.nl een beweegprogramma voor 
kinderen ontwikkeld. Die ‘labels’ zijn na de ontwikkel-
fase ondergebracht bij de KNVB, zodat het ontwik-
kelteam zich volledig kan richten op het het verder 
ontwikkelen en uitrollen van Voetlab.com. 

De Europese Commissie is onder de indruk van de visie 
en plannen en heeft de KNVB een subsidie toegekend 
voor de ontwikkeling. “Met Voetlab maken we een 
nieuwe manier van voetbal mogelijk. In de toekomst 
kan je je s ’middags opgeven met een team van col-
lega’s, terwijl je diezelfde avond nog op een toernooi 
speelt met vrienden, in een andere stad. En ondertus-
sen bouw je je individuele score op.” 

De potentie van Voetlab zien anderen ook. Er wordt 
volop interesse getoond vanuit buitenlandse voetbal-
bonden en andere sportbonden. “Met een klein team 
van top programmeurs hebben we keihard gewerkt 
aan Voetlab. Daar ben ik trots op: niet alleen een visie 
ontwikkelen, maar die visie dan ook tot in de puntjes 
materialiseren”. Disselkoen: “Praten vanaf de zijlijn, 
dat kan iedereen. Wij bouwen hier het voetbal van de 
toekomst.” In verschillende pilots is Voetlab afgelo-
pen jaar uitvoerig en succesvol getest. Daarom gaat 
de KNVB zich nu richten op de uitrol van Voetlab rich-
ting verenigingen en (nieuwe) spelers.

GEPUBLICEERD OP 28 NOVEMBER 2021

De Sportinnovatiestudio heeft als klankbord van 
Voetlab gefunctioneerd door in verschillende fa-
ses van de planvorming kritisch mee te denken. •
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Participatie
& binding
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Participatie
& binding

Participatie en binding zijn belangrijke 
thema’s in de sport. Hoe bind je 
mensen aan je vereniging of bond 
in een tijd waarin mensen steeds 
flexibeler willen zijn? Welke nieuwe, 
al dan niet tijdelijke vormen van 
lidmaatschappen of abonnementen 
zijn te bedenken? Hoe zet je 
hedendaagse mediavormen in om 
de binding van leden aan hun club 
of bond te versterken en zo goed 
mogelijk aan kennisdeling en 
communicatie te doen?

B ij de zoektocht naar de antwoorden op die vra-
gen speelt de Sportinnovatiestudio een actie-
ve rol. Bijvoorbeeld door een groot dossier aan 

te leggen over de lessen die geleerd kunnen worden 
van media, politiek en entertainment. Of door mee te 
denken bij de aanvragen aan het Innovatiefonds van 
NOC*NSF met bijvoorbeeld de atletiekbond en tafelten-
nisbond. Ook heeft de Sportinnovatiestudio een uitge-
breid strategietraject gedaan met de Nederlandse Ski 
Vereniging dat uiteindelijk geleid heeft tot de winter-
sportcommunity Club Wintersporters.

Maar de Sportinnovatiestudio doet meer dan meeden-
ken en meepraten. Ook ontwikkelen we zelf diensten 
en producten. Een mooi voorbeeld daarvan is Vraag De 
Club, een laagdrempelige online tool waarmee clubs 
en bonden eenvoudig meningen kunnen peilen, ideeën 
kunnen ophalen en besluiten kunnen nemen.

Lees in dit hoofdstuk over Vraag De Club, maar ook over 
bonden en externe initiatieven die participatie en bin-
ding centraal hebben staan. •
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Zo werkt succesvolle 
binding buiten de 
sport

Bij de Sportinnovatiestudio vinden we het 
belangrijk om naar andere werelden te kijken. 
Omdat je daar vaak meer van kan leren dan van 
de wereld die je zelf zo goed kent. Op zoek 
naar inspiratie op het gebied van binding en 
participatie zijn we daarom naar succesvolle 
voorbeelden bij belangenorganisaties, in de 
politiek, media en entertainmentwereld gaan 
kijken. We maakten een dik dossier waaruit de 
volgende lessen te leren zijn.
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MEDIA: MAAK JE DOEL URGENT
Nieuwsmedia hebben een zware tijd gehad met 
teruglopende papieren oplages en gratis concur-
rerende inhoud. Toch slagen The Guardian en The 
Economist er in om een groot deel van hun inkom-
sten uit betalende lezers te krijgen. The Guardian 
merkte dat het hielp om eerlijk te zijn en mensen 
te vragen om steun: maak je doel goed, duidelijk 
en urgent dan willen mensen in je investeren. The 
Economist ging op zoek naar nieuwe manieren 
om verhalen te vertellen, zoals op platformen als  
Instagram en Snapchat. Daar zoeken ze naar nieu-
we potentieel publiek dat wil investeren. Zolang je 
duidelijk bent in je verwachtingspatroon (er is een 
paywall, je krijgt 5 artikelen gratis) snapt je publiek 
ook waar het om gaat.

 
Een ander succesverhaal in de mediawereld is De 
Correspondent. Een platform waar geen adverteer-
ders aan te pas komen, maar dat geheel draait op 
lidmaatschappen. Ze doen onderzoek naar lezers-
binding, wat mensen motiveert een lidmaatschap 
te nemen. Wat daar uit blijkt is dat je als organisatie 
meer moet zijn dan een “one way street”. Je publiek 
moet je vertrouwen, het gaat verder dan simpel-
weg krijgen waar je voor betaalt. Daarbij moet je 
gebruik maken van de kennis van de lezers. Betrek 
het publiek bij de organisatie en laat aantoonbaar 
zien dat hun bijdrage gewaardeerd wordt, en dat er 
naar ze geluisterd wordt. ▶
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BELANGEN- EN BRANCHEORGANISATIE: GEEF JE LEDEN EEN
PLATFORM

Ook keken we naar branche- en belangenorganisaties 
zoals de ANWB en de Consumentenbond. Veel sport-
bonden kijken voor inspiratie naar de ANWB omdat dit 
een vereniging is die een pakket aan aanvullende pro-
ducten en diensten boven een gewoon lidmaatschap 
heeft ontwikkeld. Uit een interview met de marketing- 
strateeg bleek dat de bond over de jaren heen haar stra-
tegie steeds verandert. Door social media en communi-
ties hebben leden nu andere behoeften. Als organisatie 
moet je zorgen dat je relevant blijft, en dus veel uitpro-
beren en goed luisteren. Ook maakt men gebruik van 
een personalisatieprogramma, zo kan de organisatie op 
basis van profielen en gedrag van hun leden laten zien 
wat ze interessant vinden. Belangrijk is dat de ANWB al-
tijd bij haar kernwaarden blijft. De bond luistert naar de 
individuele wensen en voorkeuren van de leden, maar 
blijft er ook voor heel Nederland. Zo blijft de ANWB een 
organisatie waar je op kan vertrouwen. Denk groot, le-
ver specifiek.

Ook de Consumentenbond luistert goed naar haar leden. 
Er is een groep fanatieke leden die zich verzameld heeft 
op de ‘community’ van de Consumentenbond. Dit is een 
forum waar leden met elkaar kunnen praten, overleg-
gen, sparren of discussiëren. Ook kunnen ze de Consu-
mentenbond als organisatie helpen door klachten over 

bedrijven in te dienen en met adviezen te komen. Ook al 
is maar een klein percentage actief in de community, de 
Consumentenbond blijft er in investeren. Deelnemers 
zijn voor de Consumentenbond een belangrijke maat 
van relevantie. Het loont om loyale en actieve leden 
een platform te geven zich te uiten. Iedereen heeft ei-
gen ervaringen en expertise die iets kunnen toevoegen 
aan de kennis en ontwikkeling van de organisatie. Laat 
zien dat je feedback en meedenken waardeert, beloon 
participatie openlijk.

POLITIEK: ACTIVEER JE COMMUNITY
Een hele andere, maar ook interessante sector is de 
politiek. Het lijkt misschien wat ver weg te staan van 
sport, maar ook de politiek heeft te maken met een in-
dividualiserende wereld die minder geïnteresseerd lijkt 
te zijn in ‘horen bij’ een partij. Het ledenaantal van po-
litieke partijen loopt al jarenlang gestaag terug. Het is 
moeilijk voor partijen om leden aan zich te binden. Na 
de verkiezingen van afgelopen maart is één ding zeker: 
Forum voor Democratie doet iets goed. In een tijd waar 
gevestigde partijen grote verliezen lijden weet FVD 
mensen in grote getale aan zich te binden. Hoe komt 
dat? Net als De Correspondent, The Guardian en The 
Economist maakt Forum voor Democratie het belang 
van het lidmaatschap urgent. De partij maakt duidelijk 
dat ze steun nodig heeft, en waarvoor. Ook laat de FvD 
zien wat er allemaal gebeurt in de organisatie en in de 
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support. De partij is zichtbaar, lijkt ineens overal te zijn. 
Ze maakt goed gebruik van social media en schakelt de 
achterban in als support. De FvD gebruikt het enthousi-
asme van de achterban en vraagt hen dat enthousias-
me te delen. Lid worden of doneren is fijn, delen dat je 
lid bent geworden of gedoneerd hebt nog fijner.

ENTERTAINMENT: MAAK HELDEN
Een sector die wél dicht bij de sportwereld ligt is de mu-
ziek & entertainment industrie. De sportwereld wordt 
steeds meer omringd door entertainment. Waar de 
sportwereld leden nodig heeft, zijn dat voor de muziek 
en entertainmentindustrie fans. Met de komst van het 
internet willen fans meer van hun favoriete band, club, 
of acteur. Ze willen deel uitmaken van het avontuur, ze 
willen het meemaken. Dat is ook mogelijk door middel 
van social media, direct-to-fan-marketing, en fan-cen-
tric innovation: technologieën die de fans centraal stel-
len. Het is marketing-technisch goed om te weten in 
wat voor merchandise fans geïnteresseerd zijn, en waar 
fans zich in de wereld bevinden. Maar het gaat verder 
dan dat, het gaat ook om connectie met de fans. Een 
communicatiemethode die intimiteit en exclusiviteit 
biedt die past bij de maatschappij van vandaag.

De sport-, muziek- en entertainmentindustrie maken al-
lemaal gebruik van de kracht van het individu: een held. 
Beroemde sporters, acteurs en artiesten representeren 

op social media hun club, band, of film. Dit kan ook op 
kleinere schaal. Interview de winnaar na een belang-
rijke sportwedstrijd en zet het interview en foto’s on-
line. Moedig ze aan ook zelf content te posten. Creëer 
een gevoel rondom je organisatie: waar staat het voor, 
wat gebeurt er allemaal? Wees open over je organisa-
tie want zo geef je mensen de kans mee te leven en 
daar deel van uit te willen maken. Moedig betrokken-
heid aan. Kijk ook eens verder dan social media, welke 
technologische innovaties zouden kunnen aansluiten bij 
jouw leden? Waar zit het gat tussen lid en organisatie? 
En combineer sport eens met entertainment. Beloon je 
leden met een optreden van een artiest na een wed-
strijd. Organiseer een feest of evenement speciaal voor 
alle leden. Wees een organisatie waar mensen zich aan 
willen verbinden.

CONCLUSIE
Wat in elk geval elke keer terug blijft komen, of het nu 
leden, consumenten, lezers, sporters, of fans zijn: men-
sen willen zich gehoord voelen, en steeds vaker ook be-
trokken zijn. Zij investeren hun tijd en geld in iets van 
jou, en dat willen ze graag terugzien. Maar daar gebruik 
van. Geef ze een mogelijkheid om bij te dragen, of dat 
nu in de zin van geld, reacties, feedback, eigen content, 
of advies is. •
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Hoe werven 
we meer 

vrijwilligers?

Vraag De Club: Laat leden 
meepraten en -beslissen 
over verenigingszaken

Vraag De Club is een online tool waarmee sportverenigingen 
en -bonden eenvoudig opinies peilen, ideeën verzamelen en 
beslissingen nemen samen met hun leden. 

Je kunt een meerkeuzevraag stellen, of een open 
vraag om ideeën te verzamelen. Wij zorgen dat 
alleen de leden die je uitnodigt toegang krijgen, 
via e-mail of een unieke stemcode.

Vraag De Club is een initiatief van NOC*NSF

Stel een vraag

vraagdeclub.nl

Willen we een 
rookvrije club?

Kan de ALV 
digitaal  

plaatsvinden?

1

 Er is genoeg tijd om te reageren, en leden krijgen 
automatisch een herinnering als ze vergeten te reageren. 
Natuurlijk  mag er gediscussieerd worden. Alle input die jij 
kunt gebruiken om beter beield te maken, is welkom!

Verzamel antwoorden en discussieer2

Je krijgt bericht wanneer alle resultaten binnen 
zijn. Je kunt het resultaat delen en gebruiken om te 
doen wat je van te voren hebt afgesproken. Zo is 
het beleid zichtbaar en transparant.

Gebruik het resultaat3

Zo werkt het
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Vraag De Club: laat leden 
meepraten en -beslissen 
over verenigingszaken

“Vraag De Club is een gebruiksvriendelijke 
tool die het makkelijk maakt om snel de 
mening van jouw leden te peilen.” René 
Gerards, secretaris van de Koninklijke 
Nederlandsche Kegel Bond (KNKB), was één van 
de vroege en tevreden gebruikers van Vraag 
De Club, de door de Sportinnovatiestudio 
ontwikkelde tool voor sportclubs en bonden. 
“Via Vraag De Club hebben we uitgevraagd of 
onze leden bereid waren om de ALV digitaal 
te laten plaatsvinden. Uit de uitslag van 
de enquête bleek dat dat volgens de leden 
zeker een optie zou kunnen zijn. Ook was in 
de reacties goed terug te lezen onder welke 
voorwaarden ze dat mogelijk achtten. Heel 
inzichtelijk.”
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LAAGDREMPELIG
Ook Stéphan Kuijpers, projectleider verenigingsservice en 
productontwikkeling bij het Nederlands Handbal Verbond, 
ziet de kracht: “Met Vraag De Club is een laagdrempelige 
manier ontstaan om met één vraag veel relevante data te 
kunnen verkrijgen. Less is more en dat geldt ook voor de tijd 
van leden. Hoe simpeler, efficiënter en concreter er gecom-
municeerd kan worden, hoe laagdrempeliger de stap is om 
daadwerkelijk te communiceren.”

Het is mooi als de eerste gebruikers in de praktijk ervaren 
waarom het de bouwers van Vraag De Club van meet af aan 
te doen was. We wilden een laagdrempelige online tool rea-
liseren om leden beter bij de club of bond te betrekken. Een 
middel om opinies te peilen, besluiten te nemen of ideeën 
op te halen. En het moest eenvoudig, flexibel en toegankelijk 
zijn.

Rutger-Jan Schoen, Voorzitter Haagse Kust Zeil Vereniging: 
“Vraag De Club is echt een middel om snel  een duidelijke 
vraag voor te leggen aan de leden; die peiling kan je dan 
meenemen in je besluitvorming in het bestuur, wat uitein-
delijk in een normale ALV zal worden bekrachtigd. Ik ben nu 
vier jaar voorzitter van de club en merk dat het moeilijk is om 
alle leden bij de besluitvorming te betrekken. Een makkelijk 
te gebruiken instrument om relatief snel de mening van de 
leden te polsen over niet te complexe keuzes, was voor mij de 
reden om mee te doen met het uittesten.”

EENVOUDIG
Uit onderzoek hadden we geleerd dat er veelzijdige tools be-
staan om mensen te bevragen, maar dat die al snel te alles-
omvattend en daarmee te complex zijn voor clubs die maar af 
en toe een vraag aan hun leden willen stellen. En die verder 
willen dat mensen in de volle breedte van de club kunnen 
meedoen. Ook was ons bij het tonen van schetsen in inter-
views overduidelijk geworden dat er behoefte aan nieuwe 
middelen is in een steeds digitalere tijd.

Stéphan Kuijpers: “Tegenwoordig zit iedereen op zijn/haar te-
lefoon en is het verenigingsleven anders dan jaren geleden. 
Zowel voor de bond, als voor verenigingen is het interessant 
om belangrijke vragen snel en direct te kunnen vragen. Wij 
zien vooral voor verenigingen hierin een enorm praktisch 
voordeel, waarbij op eenvoudige wijze toch snel antwoord/
advies kan worden gegeven op (lastige) vraagstukken die je 
bij zoveel mogelijk mensen zou willen nagaan.” ▶
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VEELZIJDIG
Vraag De Club kwam tijdens de corona in een stroomversnelling terecht. Verenigingen wilden 
bijvoorbeeld hun ALV’s online gaan doen. En natuurlijk kan de tool daar een rol bij spelen door 
digitaal goedkeuring van jaarstukken te vragen om dat later in een juridisch afgetikte setting te 
bevestigen, maar naar onze smaak is het nog waardevoller om het als een voortdurend middel te 
zien om kennis te delen en meningen te peilen. Laat de leden bijvoorbeeld een keuze maken uit 
voorstellen voor verschillende clubtenues, vraag hoe ze tegenover uitbreiding met andere spor-

ten staan, doe de evalutie van een seizoen lang trainen, etcetera.

Het kan allemaal met Vraag De Club. En dat stellen van de vraag kun je aan de hele ver-
eniging doen of aan een deel van de club: spelers van een team, ouders van jeugdleden, 

alleen de trainers. En het kan daarbij een meerkeuze vraag betreffen (‘We moeten de 
training van maandag verplaatsen, gaat jullie voorkeur naar dinsdag, woensdag of don-
derdag uit?”) of een open vraag (‘Welke ideeën hebben jullie voor het jubileum?’). De 
opties zijn beperkt, de mogelijkheden divers.

Marijke Krabbenbos Voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer: “We nemen als bestuur 
altijd graag de stem van de leden mee in onze besluitvorming. We hebben er duizend 
dus die spreek je niet allemaal langs de lijn. We deden in het verleden wel eens een 

ledentevredenheidsonderzoek en soms een polletje op we website. Vraag De Club is heel 
gefocust en één onderwerp te gelijk, dat is prettig. Voor onze jeugdspelers houden we een 

keer per jaar een jeugd-ALV op een woensdagmiddag. Wellicht kunnen we de jeugd ook vaker 
bevragen met Vraag De Club.” •
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Zo zorg je voor 
meer betrokkenheid
Een fysieke bijeenkomst zal altijd belangrijk 
blijven. Maar dankzij digitale middelen zoals 
Vraag De Club  is het nu ook mogelijk om 
buiten vergaderingen onderwerpen te bespreken 
en besluiten te nemen. Op die manier kan een 
vereniging, een bond of bedrijf een permanent 
proces van stemmingen peilen, kennisdeling en 
besluitvorming op gang helpen. Om zo grotere 
betrokkenheid te realiseren en betere keuzes 
te maken. Maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Vergroot de kans op succes, hou deze 
vuistregels in je achterhoofd als je je publiek 
beter wilt betrekken. ▶
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BEZINT EER GE BEGINT
Vraag je van tevoren heel goed af wat je wilt bereiken met het be-
trekken van je publiek. Wil je de stemming peilen? Wil je kennisdeling 
op gang brengen? Wil je een besluit nemen? Maak een duidelijke keu-
ze. En realiseer je ook goed dat het betrekken van een groep mensen 
zeer waardevol is, maar dat het ook tijd en energie kost. Je haalt eruit 
wat je erin stopt. Vraag je dus af of je die benodigde aandacht kunt 
waarmaken.

KIES DE TOOLS DIE BIJ JE PASSEN
Mensen communiceren al via veel verschillende tools. Om ze nog een 
nieuwe tool te laten gebruiken, is niet eenvoudig. Kijk dus eerst of 
je je doel ook kunt bereiken met wat al gangbaar is. Wie simpel de 
stemming wil peilen of kortstondig kennis wil delen kan dat ook via 
WhatsApp of een Facebook groep doen. Of kan in een nieuwsbrief 
een poll opnemen. Maar wie structureler te werk wil gaan, loopt dan 
toch snel tegen beperkingen op en zal op zoek willen gaan naar ge-
reedschap dat hiervoor bedacht is. Kijk dan eens naar Loomio of naar 
het Nederlandse Argu of onze eigen Vraag De Club. Maar weet in alle 
gevallen: de tool gaat de oplossing niet bieden. De mensen moeten 
het doen.

COMMUNICEER HELDER
Alles draait om goede communicatie. Iedere keer weer. Dat gaat ook 
op bij het betrekken van je publiek. De toon maakt het verschil. Cre-
eer een open sfeer waarin iedereen zich welkom voelt en durft bij te 
dragen. Leg uit wat de bedoeling is, schets de gewenste omgangs-
vormen, stimuleer het gesprek.

ZORG VOOR GOED COMMUNITYMANAGEMENT
Eigenlijk is het gewoon goed communitymanagement wat je aan het 
bedrijven bent. Je doet aan sfeerbeheer. Een online feestje is daarbij 
niet zoveel anders dan een offline event. Je heet nieuwe deelnemers 
welkom, je deelt een pluim uit waar nodig, laat het weten als men-
sen over de schreef gaan, activeert deelnemers als het rustig wordt. 
Betrokkenheid gaat niet vanzelf. Ga daar vanuit.

MENG JE IN HET GESPREK
Met het aanstellen van een community-manager alleen ben je er 
niet. Zorg dat de verantwoordelijken zich ook in het gesprek mengen. 
Daarmee wordt het belang van de betrokkenheid onderstreept. En 
komt een permanente dialoog op gang.

MAAK HET BELANG DUIDELIJK
Leg mensen goed en helder uit waarom ze mee moeten doen. Waar-
om het op hen betrekking heeft. Ieders tijd is schaars, iedereen moet 
zich voortdurend afvragen waar hij of zij zijn energie in steekt. Des te 
beter je belang en noodzaak kunt uitleggen, des te groter de kans op 
succes is. Wees zo concreet mogelijk.
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KEN JE PUBLIEK
Betrek niet iedereen bij alles. Daarmee voorkom je over-
vragen en teveel informatie. Vraag mensen alleen mee te 
doen aan de onderwerpen waar ze betrokkenheid bij voe-
len of deskundig in zijn. Maar geef ze wel de mogelijkheid 
om middels een nieuwsbrief of andere communicatie-
vorm op de hoogte te blijven van thema’s die verder weg 
van ze staan. De optie tot meepraten moet er altijd zijn.

MAAK DEELNEMEN EENVOUDIG
Dat geldt op twee gebieden. Zorg voor zo min moge-
lijk technische drempels, die zijn namelijk voor mensen 
al snel te hoog, maar maak onderwerpen ook niet te 
groot. Hak grote thema’s in kleine mootjes en, nog-
maals, maak de vraag die je stelt zo concreet mogelijk. 
Als mensen het gevoel hebben dat ze met een kleine 
moeite een waardevolle bijdrage kunnen leveren, zul-
len ze dat doen. Een grote vraag waar ze uitgebreid 
voor moeten gaan zitten, zal minder snel beantwoord 
worden.

ORGANISEER ACTIVITEIT
Het is een bekende uitdrukking: in een lege kroeg gaat 
niemand zitten. Waar de mensen zijn, is het goed, is de 
veronderstelling. Dat geldt in de fysieke wereld, maar 
ook in een digitale omgeving. Als mensen ergens belan-
den waar nauwelijks gereageerd wordt op een stelling, 
waar het gesprek niet leeft, waar nauwelijks een ‘like’ 
is uitgedeeld, zijn ze niet snel geneigd om mee te gaan 
doen. Organiseer daarom activiteit. Als je mensen wilt 
laten meepraten of meebeslissen over een thema, zorg 

dat je een aantal mensen optrommelt die het gesprek 
op gang helpen. Die de eerste stemmen uitdelen. Zodat 
de grotere cirkel van je doelgroep meteen snapt wat 
de bedoeling is en geprikkeld wordt om zijn stem ook 
te roeren.

MAAK DUIDELIJK WAT JE MET HET EINDRESULTAAT GAAT DOEN
Er is niets zo frustrerend als een bijdrage te leveren 
aan iets waar niets mee gebeurt. Leg aan je publiek uit 
waarom je een vraag stelt of een stemming belegt en 
wat je met het eindresultaat gaat doen. En dan mag 
een bestuur dus ook zeggen dat de input meegenomen 
wordt in de besluitvorming.

COMMUNICEER OVER HET VERVOLG
Maar leg dan na die besluitvorming, als je afwijkt van 
de stemming, wel goed uit waarom je als bestuur uit-
eindelijk toch tot een andere keuze bent gekomen. 
Maar communiceer de keuzes en overwegingen in an-
dere gevallen ook goed. Dat stimuleert deelname in 
een volgend geval.

MAAK HET EINDIG
Een kop en een staart zijn belangrijk. Eindeloze proces-
sen werken niet. Kondig dus aan dat onderwerp X de 
komende week ter discussie open staat, of dat mensen 
zeven dagen hebben om hun stem uit te brengen. Dat 
geeft urgentie en opent de mogelijkheid om twee da-
gen voor sluiting iedereen nog een keer op te roepen 
tot deelname. En als het ene onderwerp afgesloten is, 
kan aan het volgende begonnen worden. •
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De Nederlandse 
Ski Vereniging 
focust op waar 
het wel controle 
over heeft

De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) 
is een ondernemende club. En hoewel 
corona natuurlijk ook ingrijpende 
impact op de wintersport had, liet de 
NSkiV zich niet uit het veld slaan. 
“We konden in de hele coronasituatie 
niet sturend  zijn. Toen hebben we 
besloten om ons alleen te focussen 
op zaken waar wij zelf wel invloed 
op hebben. Om ons product en de 
dienstverlening beter te maken”, 
aldus commercieel directeur Arjen de 
Graaf. ▶
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D at resulteerde onder meer in een online travel agent waar-
mee aanbieders van wintersportreizen eenvoudig met el-
kaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast hield de NSkiV 

continu een vinger aan de pols bij de achterban. “Op het moment 
dat de coronapandemie uitbrak in maart 2020 hebben we om de 
paar  maanden onderzoeken gedaan onder de leden van de Neder-
landse Ski Vereniging en gebruikers van onze platformen: hoe zit 
men in de wedstrijd? Wat is het sentiment onder wintersport toe-
risten? Hoe staat men tegenover de aanschaf van nieuwe spullen? 
Dat hebben we continu gevolgd, zodat we konden zien hoe men 
tegen specifieke maatregelen aankeek. Wat het vertrouwen was 
in die maatregelen. Dat leverde belangrijke informatie op voor ons, 
maar ook voor de partners waarmee we samenwerken.”

TECHNISCHE EXPERTS IN HUIS
Zo kon de NSkiV antwoord geven op de vraag of het wel zin had om 
marketinggeld in het werven van wintersporters te steken. Door 
alle beperkende maatregelen, niet alleen in Nederland maar in alle 
landen waar je doorheen moet reizen om wintersportgebieden te 
bereiken, werd al vrij snel duidelijk dat het seizoen 2020/2021 als af-
geschreven moest worden beschouwd. “Toen duidelijk werd dat het 
te ingewikkeld werd hebben wij de focus naar Nederland verplaatst. 
Ook in Nederland kun je wintersporten op meer dan 90 locaties, 
denk bijvoorbeeld aan borstelbanen. Daar hebben we een speciaal 
platform voor gebouwd, maar dat hele plan kon uiteindelijk ook de 
prullenbak in: al die locaties moesten ook dicht.”

De Nederlandse Ski Vereniging heeft als grote voordeel dat zij veel 
technische experts in huis heeft: programmeurs, videoproducers en 
eigen ontwerpers. “We hebben de website verder verbeterd, pro-
jecten opgepakt  die we op de wensenlijst hadden staan en waar 
we normaal niet zo snel aan zouden toekomen.” Daarnaast zijn zes 
onderzoeken uitgevoerd. “Aanvankelijk waren die een stuk minder 
positief dan het laatste onderzoek. Buitenlandse partners hadden 
vaak onvoldoende gevoel bij de Nederlands markt. We kunnen ze 
dankzij de onderzoeken goed op de hoogte houden van het Neder-
landse sentiment. Of we hiermee doorgaan ligt er een beetje aan. 
Nu was er een duidelijke aanleiding. Normaal gesproken doen we 
niet zoveel onderzoek.”

COMMUNITY BOUWEN
Niet alles ging goed. Zo heeft het plan om Club Wintersporters ver-
der uit te breiden in het buitenland vertraging opgelopen. “Er was 
minder noodzaak om lid te worden toen er geen toerisme mogelijk 
was. In de coronapandemie zijn we live gegaan met onze Duitse 
site. We hadden daar verder mee kunnen zijn, maar het is toch goed 
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dat we dat gedaan hebben. We scoren nu goed op zoektrefwoor-
den.” De Graaf wil overigens wel benadrukken dat goed scoren op 
Google nooit een doel is op zich. “Wij schrijven primair voor onze 
doelgroep, maar houden er wel rekening mee. Dus we kijken wel 
naar zoektermen.”

De site van de NSkiV bereikt jaarlijks tussen de 5 en 6 miljoen men-
sen. “Die willen we voorzien van de juiste informatie en juiste dien-
sten. Maar er zijn mensen die nog méér willen. Daarom hebben we 
Club Wintersporters opgericht. Binnenkort hebben we een testdag: 
dan kun je ski’s testen. Op het moment dat wij dat aankondigen zit 
het binnen één dag vol. Daar blijkt dus veel behoefte aan: een gave 
ervaring. We gaan dat nog centraler zetten. Je wilt voor je meest 
trouwe gebruikers de meest waanzinnige ervaringen neerzetten: 
zo’n testavond of een boek of een online inspiratie sessie.” 

Daarmee wordt een heuse community neergezet. Die komt graag 
samen, maar dat is niet schaalbaar. Daarom worden ook kortingen 
geboden. “Dat is een schaalbaar concept. Een goede transactione-
le relatie met iemand is dus ook belangrijk. Maar echt iets unieks 
bieden is ook enorm belangrijk. Dat is alleen niet schaalbaar, dus je 
moet zoeken naar een goede balans.”

MÉÉR UNIEKE ERVARINGEN
In de ideale wereld zou De Graaf de meest fanatieke gebruikers 
verdergaand van diensten voorzien: “Techniekreizen, unieke erva-
ringen. Het ontzorgen van mensen zoals de verhuur van sneeuw-
banden/kettingen, maar ook meer gepersonaliseerde ervaringen: 
denk bijvoorbeeld aan persoonlijke weerberichten.”  Maar eerst 
weer gewoon lekker skiën. Veel reizen van vorig seizoen zijn door-
geschoven naar het komende seizoen. “Er is best een kans dat het 
last minute reizen sterk zal toenemen. Daarom verbeteren we de 
accommodatie zoekmachine, zodat mensen nog dingen kunnen 
vinden. Laten we vooral hopen dat er dit seizoen weer veel geskied 
kan worden. Ik ga aanstaande zaterdag weer naar Oostenrijk en la-
ten we hopen dat dit jaar Nederlandse toeristen weer welkom zijn.”

GEPUBLICEERD OP 8 NOVEMBER 2021

Met de Nederlande Ski Vereniging heeft de Sportinnovatiestudio 
een uitgebreid strategietraject doorlopen. Gezamenlijk gingen we 
op zoek naar nieuwe manier van binding, abonnementsvormen 
en verdienmodellen. Uiteindelijk is daar is Club Wintersporters uit 
voortgekomen. •
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“Gratis site 
staat lid worden 
niet in de weg”

BRAM VAN DER LEIJ (HARDLOPEN.NL):

De Nederlandse Ski Vereniging heeft de site 
Wintersport.nl en de Koninklijke Nederlandse 
Atletiekunie zit achter Hardlopen.nl. Sterke 
domeinnamen helpen het publiek. Dat is goed voor sites 
waarbij bereik belangrijk is. Toch staat gratis inhoud 
klassieke ledenbinding niet in de weg, meent Bram van 
der Leij, manager marketing, communicatie en loopsport 
bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). 
“We hebben de afgelopen jaren gezien dat het elkaar 
versterkt: het kannibaliseert elkaar niet. Als je via 
de site een gratis schema krijgt, dan verwachten wij 
niet dat je nooit meer lid wordt van een vereniging. 
Samen met vrienden sporten, sociale interactie dat 
kunnen wij via de site niet leveren.”
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E n juist samen sporten onder deskundige be-
geleiding is van grote toegevoegde waarde. 
Al is dat misschien niet het eerste waar veel 

beginnende hardlopers aan denken. Die denken: ik 
trek mijn schoenen aan en gaan. Met soms alle ge-
volgen van dien. De coronaperiode waarin vrijwel 
alle officiële hardloopactiviteiten stil kwamen te 
liggen, zorgde voor een grote toeloop naar de site. 
Daar werd veel gezocht naar trainingsschema’s voor 
nul tot vijf kilometer, maar ook op blessures. “He-
laas. We zijn toch tegen een aantal pijntjes opgelo-
pen.” Iets wat goede coaching kan voorkomen.

NIEUWE DOELGROEPEN BEREIKEN
Hardlopen.nl is eind 2016 van start gegaan. Jaarlijks 
trekt de site een miljoen bezoekers, tijdens top-

“De basis is geschreven artikelen met 
een goede search engine optimalisatie.”

maanden gemiddeld 150.000 per maand. “De eerste groei 
van de site is de makkelijkste. Nu moeten we zoeken naar 
nieuwe doelgroepen. Dat klinkt misschien commercieel, 
maar we bedoelen welke nieuwe doelgroepen kunnen hel-
pen. (…) Wij willen als atletiekunie een platform neerzet-
ten waarbij we alle hardlopers van Nederland willen hel-
pen om zoveel mogelijk plezier te halen uit het hardlopen.” 

Dat doet de site met hoogwaardige inhoud. “De basis is ge-
schreven artikelen met een goede search engine optimali-
satie. Mensen googlen een vraag. Daar komt veel toeloop 
vandaan. We proberen in video wat meer tijdloze onder-
werpen op te zoeken. Videoproductie is prijzig. Het kost 
ook tijd om publiek te bereiken. Dus we bieden veel tijdloze 
content. Bijvoorbeeld fitnessoefeningen, krachtoefenin-
gen, looptechniek.” ▶

FOTO:  DIRK-JAN VAN DIJK / BSR AGENCY
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Naast de gratis site wordt ook premium content aan-
geboden. Daar betalen mensen 39,95 per jaar voor. Die 
inhoud moet zo persoonlijk mogelijk zijn. “Er staan meer 
schema’s, maar we bieden ook: audiocoaching, experts / 
specialisten in het veld die 1 op 1 vragen beantwoorden, 
hardloopschema’s . We proberen daar steeds verder in 
te schalen. We hebben ook maandelijks een webinar 
over een relevant thema alleen voor de mensen die  een 
premium account hebben. En we zorgen voor ledenkor-
ting bij diverse partners.” Mede hierdoor kan de site als 
geheel zichzelf bedruipen.

MENSEN MEER OP MAAT BEDIENEN
Hardlopen.nl wordt zoals gezegd door Google heel goed 
geïndexeerd. Dat betekent dat de site bij zoeken snel 
bovenaan komt. Dat komt volgens Van der Leij voor 
een belangrijk deel door het ijzersterke url. Dat heeft de 
atletiekbond gekocht. “Dat was een gezonde en goede 
investering. We hebben ook altijd goed gekeken: waar-
om werkt het ene verhaal beter dan het andere? Daar 
zijn we nadrukkelijk mee bezig. Alles is wel al een keer 

geschreven. Dus nu nemen we de tijd om dingen te ver-
fijnen of te splitsen. Zodat het nog beter rendeert.” 

Hardlopen.nl wil in de toekomst inhoud nog beter op 
maat uitserveren. “Persoonlijke content naar de men-
sen brengen op eigentijdse wijze: via ebooks, nieuws-
brieven, chatfuncties, dat soort dingen. Er is al heel 
veel geschreven, maar hoe krijgen we die verhalen bij 
mensen op het moment dat zij met een vraag zitten. 
Daarnaast kijken we naar de conversie: hoe zorgen we 
dat mensen toch overstappen naar het premium-ac-
count. Of bijvoorbeeld het zoek en boeksysteem waar 
we op dit moment aan werken. Hoe krijgen we daar die 
interactie. In een omgeving die van oudsher non profit 
is, maar waarvan je wel wil dat het converteert naar 
betaalde activiteiten.”

GEPUBLICEERD OP 4 FEBRUARI 2021

De Sportinnovatiestudio heeft een adviserende rol ge-
speeld bij een aanvraag van de KNAU bij het Innovatie-
fonds van NOC*NSF.
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HOE STAAT HET ER NU VOOR?
“Hardlopen.nl heeft afgelopen jaar veel nieu-
we dingen ontwikkeld; van een beginners-
domein tot een voedingsdomein. Daarnaast 
ook een nieuwe interactieve loopscan voor 
beginnende hardlopers en draait het Zoek & 
Boek systeem (samen met onze clubs).”
 
“Het lidmaatschap hebben we inhoude-
lijk onder de loep genomen. Na een doel-
groep-analyse hebben we een aantal acties 
bepaald waarop we het product willen ver-
beteren, zodat het een aantrekkelijker lid-
maatschap wordt voor de hardloper.  Dit zijn 
we nu aan het ontwikkelen en doorvoeren. 
Ook starten we vanaf nu met campagnes 
waardoor we het lidmaatschap onder deze 
ongebonden hardlopers groep meer onder 
de aandacht gaan brengen. Een van de fo-
cuspunten in 2022 wordt het vermarkten 
van dit lidmaatschap.” 
 
WELKE LESSEN HEB JE GELEERD?
“Goed begrijpen wie de doelgroep is en daar 
je productaanbod op afstemmen. Product-
aanbod moet ook persoonlijk en op maat 
worden gemaakt. En daarbij af en toe ook 
wat dingen ‘gewoon’ testen.”
 
“Daarnaast een duidelijke strategie te voeren 
voor het lidmaatschap. Hardlopen.nl heeft 
veel volgers en bezoekers, maar hardlopers 
die op zoek zijn naar trainingsbegeleiding is 
wellicht een ander type hardloper. We gaan 
in 2022 dus echt meer campagnematig nieu-
we hardloopdoelgroepen proberen te berei-
ken. Zo komt er deze maand nog een leuke 
decembercampagne aan, waarmee we ho-
pen nieuwe leden te werven.”

WAAR BEN JE TROTS OP?
“Dat we na een lange tijd van corona-maat-
regelen we eigenlijk heel veel hardlopers 
vanaf september weer hebben zien mee-
doen aan evenementen (Rotterdam mara-
thon etc) en/of cursussen (bijv. de Yakult 
start to run cursus). 
 
“Daarnaast het lanceren van het nieuwe 
Zoek & Boek op hardlopen.nl in het voorjaar. 
Dit Zoek & Boek is een tool voor clubs en ver-
enigingen om cursus en clinicaanbod op de 
website te plaatsen. Ongebonden hardlopers 
kunnen door dit aanbod heen scrollen en 
boeken. Het is geen langdurig lidmaatschap 
dat een sporter afneemt bij de club, maar 
een los product met een kop en een staart. 
Dit past helemaal bij de tijd waarin we nu 
leven en veel sporters zich gedragen als con-
sumenten en flexibel sportaanbod willen.” 
 
“Ook mooi is het lanceren van een interac-
tieve video op ons beginnersplein-domein op 
hardlopen.nl 
https://www.hardlopen.nl/loopscan/“
 
“Daarnaast hebben we dit najaar een nieuw 
tof evenement concept bedacht, de Running 
Experience samen met onze partner Asics. 
Het evenement zou eigenlijk op 27 novem-
ber plaatsvinden op Papendal, maar we 
hebben helaas door de geldende maatrege-
len het evenement verplaatst naar voorjaar 
2022. Dit evenement moet hardlopers echt 
een unieke ‘experience’ bieden. Het is geen 
hardloopwedstrijd, maar middels diverse cli-
nics, tests en workshop willen we recreatie-
ve hardlopers een unieke ervaring meegeven 
waardoor ze daarna weer lekker individueel 
kunnen gaan trainen.” •

UPDATE DECEMBER 2021
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“Zoek van meet af 
aan draagvlak bij 
je achterban”

MARTHIJN VAN DER WAL (NTTB):

Een tafeltennisspeler pingponger 
noemen was ooit vloeken in de kerk. 
Pingpong was het spel voor op de 
camping. Die tijd is voorbij. 
De Nederlandse Tafeltennis Bond 
(NTTB) houdt zich sinds 2016 ook 
intensief met pingpongers bezig. 
In het dat jaar formuleerde het 
hoofdbestuur van de NTTB een nieuw 
meerjarenbeleidsplan. Pingpongland 
maakte daar expliciet deel van uit. 
Een bewuste keuze om relevant te 
zijn voor een steeds bredere groep 
sporters.
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D e eerste concrete stap was de ontwikkeling 
van een app: PingPongbaas. Daarmee kon-
den mensen in het land tafels registreren 

om vervolgens speelstatistieken per locatie bij te 
kunnen houden. Een goed idee, maar de uitwerking 
liet te wensen over. “We hebben aan het begin van 
dat innovatietraject een slag gemist. We hebben de 
behoeftevraag overgeslagen. Het aanvragen van 
QR code stickers die je op een tafel moest plakken, 
was best een drempel. Mensen wilden wel tafels 
registreren maar niet hoeven te wachten op een 
QR-code-sticker. Er bleek ook veel meer behoefte 
te zijn aan de toevoeging van extra statistieken 
en ranglijsten. Dat zijn we gaan  oppakken en daar 
spelen we nu op in”, aldus Marthijn van der Wal, 
coördinator sportparticipatie bij de NTTB.

KOERS BEPAALD DOOR DE VERENIGINGEN
Een nieuwe koerswijziging werd ingegeven door co-
rona. Op dat moment bleek bij clubs grote behoefte 
te bestaan aan een goed reserveringssysteem om 
de toestroom van spelers te kunnen coördineren. 
“We hebben heel bewust gekozen om alles te la-
ten liggen om direct een goed reserveringssysteem 
voor verenigingen te bouwen. Dat was toen nood-
zakelijk in verband met corona. Dat hebben we 
samen met de verenigingen opgepakt. We hebben 
niks anders gedaan dan in samenspraak met hen 
alles vorm te geven. We hebben feedback gevraagd 
en nieuwe functionaliteiten toegevoegd waar be-
hoefte aan bestond. Dat bepaalde de koers. We 
hebben zelf weinig bedacht.”

Een strategie die zich direct uitbetaalde. In korte 
tijd verdubbelde het aantal gebruikers van 2200 
naar 4400. De app kan gratis worden gebruikt. 
Maar het is wel de bedoeling om er in de toekomst 
een verdienmodel aan te verbinden. Wie meer 
functionaliteiten dan de basismogelijkheden wil 
gebruiken zal dan moeten betalen. Inmiddels staan 
de meeste verenigingen niet langer negatief te-
genover de pingpong-initiatieven. “Men begint te 
beseffen dat er een verandering en een kentering 
aan het plaatsvinden is, maar men weet nog niet 
hoe. Wij nemen ze aan de hand.”

SAMENSPRAAK EN SAMENWERKING
De NTTB is ondertussen ook nog bezig met een ander 
project: schuiftafeltennis. Een geheel nieuwe vorm van 
sport die uitermate geschikt is voor ouderen, gehan-
dicapten en jonge kinderen waarbij de motoriek nog 
moet worden ontwikkeld. Het spel wordt gespeeld op 
een speciale tafel met zijranden en een aangepaste bal. 
“Het is laagdrempelig, blessure arm”, aldus Van der Wal. 
De ontwikkeling van schuiftafeltennis wordt compleet 
anders aangepakt dan PingPongbaas. “We hebben hier 
alles wat we eerder niet hebben gedaan nu wel gedaan. 
Eerst zijn bijvoorbeeld alle verenigingen benaderd. Dat 
heeft ons heel veel feedback opgeleverd en het zorg-
de voor bekendheid. De ontwikkelde prototypes konden 
hierdoor direct worden getest. Dat doen we voortdu-
rend in samenspraak en in samenwerking.”

Ander groot verschil: er is direct voor aanvang bedacht 
dat er pas tijd en energie gestoken kon worden in schuif-
tafeltennis wanneer er extra mensen bij zouden komen. 
“Bij schuiftafeltennis hebben we echt ingezet op extra 
capaciteit. Dat is vele malen efficiënter. Iedereen heeft 
het al druk, dus er moesten mensen en uren bijkomen. 
Dat was een absolute voorwaarde: mankracht en uren.” 

De samenwerking met verenigingen is dus van groot 
belang, maar ook de steun van hogerhand is cruciaal. 
“Commitment van hogerhand is essentieel. We zijn een 
middelgrote bond, maar schuiftafeltennis raakt straks 
alles en iedereen. Iedereen krijgt ermee te maken. Daar 
is commitment binnen de hele organisatie absoluut 
noodzakelijk voor. We hebben straks iedereen nodig om 
de volgende stap te kunnen zetten.”

Terugkijkend ziet Van der Wal een belangrijke les: “Zoek 
van meet af aan draagvlak bij je achterban en neem ze 
mee in het proces. Dat hoeft niet zwaar of moeilijk te 
zijn. Daar wordt men happy van en het is een belangrijke 
voorwaarde voor gebruik. Het gaat je helpen. Iedereen 
komt in een flow om het met elkaar te doen. Dat is heel 
waardevol.”

GEPUBLICEERD OP 13 NOVEMBER 2020

De Sportinnovatiestrudio speelde bij Schuiftafeltennis 
een adviserende rol bij de aanvraag van een subsidie bij 
het Inovatiefonds van NOC*NSF. ▶



60 m a g a z i n e  0 6

HOE STAAT HET ER NU VOOR?
“We hebben een beroerd jaar achter de rug en de 
clubs al helemaal. Want er was maar zo weinig mo-
gelijk. De verenigingen zijn in de overlevingsstand ge-
gaan. PingPongbaas stond bij verenigingen dus niet 
hoog op de prioriteitenlijst. Ook de afgelopen 2 à 3 
maanden waarin de binnensport weer kon opstarten 
lag de focus op de reguliere activiteiten. Pijnlijke maar 
reële conclusie is dat we met PingPongbaas nog geen 
stap verder zijn wat de activaties betreft. In tegen-
stelling tot Schuiftafeltennis. Daar is veel onderzoek 
en ontwikkeling geweest en verschillende pilots ge-
daan ondanks de beperkende maatregelen. En begin 
november was het zo ver: de kick-off van Schuiftafel-
tennis. Voor de doelgroep aangepast sporten. Daar-

naast worden basisschool locaties, verenigingen voor 
de jonge jeugd en ouderenzorg locaties bediend. De 
producten zijn heel positief ontvangen door de eind-
gebruikers en we ondersteunen en helpen verenigin-
gen, vakleerkrachten en buurtsportcoaches om met 
schuiftafeltennis aan de slag te gaan.”
 
WELKE LESSEN HEB JE GELEERD?
“De lessen die we hebben geleerd van PingPongbaas 
hebben we meegenomen met Schuiftafeltennis; na-

melijk geïnteresseerde clubs meteen de eerste test-
materialen laten zien. Ze deelgenoot maken. Sommi-
gen verenigingen waren enthousiast, anderen waren 
wat terughoudend maar over het algemeen was nie-
mand volledig overtuigd. Er waren inhoudelijk aardig 
wat opmerkingen. Fast forward naar de kick-off: alle 
aanwezigen waren blij met het definitieve product. 
En dat waren dezelfde betrokkenen als bij aanvang. 
Doordat we hen goed hebben meegenomen in de 
ontwikkelingen zijn er ambassadeurs opgestaan. Dat 
gaat ons helpen in de verdere activatie en uitrol. Bij 
PingPongbaas 3 jaar geleden, hadden we dat niet. De 
NTTB geloofde er wel in maar de achterban was on-
voldoende betrokken.”
 
WAAR BEN JE TROTS OP?
“We hebben Schuiftafeltennis achter de schermen in 
een jaar tijd ontwikkeld. Vervolgens hebben we het 
definitieve product met partners in twee maanden 
tijd gedistribueerd, bij bijna 45 locaties: jeugd, oude-
renzorg, speciaal onderwijs, verenigingen. De materi-
alen, de leskaarten, instructies, kick-offs, clinics, alles 
staat in de steigers. Een enorme klus. Onze partner 
Heemskerk, de producent en de fabrikant rijdt alle 
orders uit. De Dirk Kuyt Foundation en Johan Cruyff 
foundation hebben veel locaties aangedragen waar 
we aan de slag gaan. SportService Zwolle en Sport-
service Utrecht participeren in het onderwijs concept. 
Bij basisscholen kom je normaal niet binnen, of heel 
moeilijk. Maar zij dragen de locaties aan en hun leer-
krachten en sportbuurtcoaches gaan met Schuiftafel-
tennis aan de slag. Ik ben trots op het gehele team, 
alle betrokkenen, stakeholders en partners dat we dit 
hebben gerealiseerd. We hebben dit ook echt met el-
kaar neergezet.” • 

UPDATE DECEMBER 2021
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“We ondersteunen 
clubkader met een 
platform voor en door 
bestuurders”

ASTRID CEVAAL (NOC*NSF):

Bestuurders, scheidsrechters en trainers spelen een zeer 
belangrijke rol in het sportlandschap van Nederland. Een 
belangrijke rol die ze vaak onbetaald als vrijwilliger 
uitvoeren. NOC*NSF helpt bij ondersteuning. Astrid Cevaal 
speelt daar een rol in: “Ik ben projectleider bij het 
team club kader ontwikkeling. Dus ik hou met 
bezig met het ontwikkelen van het kader 
bij clubs. Dan moet je denken aan 
trainers/coaches, bestuurders 
en scheidsrechters. Daar 
gebeurt veel in en daar 
draag ik mijn steentje 
aan bij.” ▶
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D aarbij staat de vraag centraal 
wat er nodig is om een club 
te leiden. “Je wilt je sport goed 

neerzetten en nieuwe leden aantrek-
ken, daar heb je bepaalde competenties 
voor nodig.” De meeste mensen rollen 
een vereniging in via hun hobby. Ze weten 
zodoende veel van sportspecifieke zaken, 
maar krijgen in hun rol als bestuurder ook veel 
te maken met wet- en regelgeving. “Daarmee 
moet je mensen op weg helpen. Daar  is soms wel 
wat scholing voor nodig.” NOC*NSF richt zich in eer-
ste instantie op de bonden. Die kunnen de kennis ver-
volgens weer verder delen met verenigingen. “Wij sup-
porten de bonden en die supporten op hun beurt de clubs.”

EEN ONLINE PLATFORM VOOR EN DOOR BESTUURDERS
Dat betekent dat de thema’s die worden aangepakt vaak generiek zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een veilige sportomgeving, door het 
aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. “Wij stellen richtlijnen op en die 
delen we met al onze bonden. Zij kunnen dat op hun beurt dan weer doorzetten. We 
willen echt alle bonden ondersteunen. Kleine bonden kunnen niet alles zelf uitvinden, dus dat 
probeer je aan te leveren. Op veel fronten kunnen wij echt helpen.”

Een mooi voorbeeld van ondersteuning is het platform Eén Tweetje. Een initiatief van de KNVB. 
“Een online platform voor en door bestuurders. Ik vergelijk het wel eens met een LinkedIn groep. 
Het is een groep waar mensen onderling vragen kunnen stellen en  best practices kunnen delen. 
Dat heeft de KNVB opgezet en telt inmiddels zo’n 1200 gebruikers die met elkaar in ge-
sprek kunnen gaan en dingen kunnen delen.”

Een prachtig initiatief dat navolging verdient. Meerdere bonden lieten de 
NOC*NSF weten ook interesse te hebben in een dergelijk platform. 
“Het is een mooie tool voor bestuurders om elkaar op te zoeken. 
Dan hoeven ze niet naar gemeenten of naar de grote bond, 
maar ze kunnen  elkaar bevragen en kennis delen.”

GEEN RUIS OP DE LIJN
Cevaal is ermee aan de slag gegaan. Uit een 
rondvraag bleken zeker vijftien andere bon-
den interesse te hebben. Dat heeft gere-
sulteerd in een pilot met elf bonden en de 
gemeente Amsterdam, die het ook een 
mooi initiatief vond. “We maken wel 
wat kanalen binnen dat platform: om 
het sportspecifiek te maken. Vanuit 
het idee van herkenning. Maar het 
idee is ook om met groepen te 
werken rondom een thema: bij-
voorbeeld discriminatie. Je meldt 
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je aan bij je eigen tak van sport, als 
die erbij zit, dan wordt er gecheckt of 

iemand wel een echte bestuurder is. 
Je wilt geen ruis op de lijn of wildgroei. 

We willen gedoceerd beginnen met een 
kleine groep: wat werkt wel of niet.”

Belangrijk uitgangspunt is een positieve 
insteek. “Je moet ook goed nadenken over 

veiligheid en privacy. Om die reden is het be-
langrijk om een communitymanager te hebben: 

die moet mee gaan kijken, dingen controleren, 
maar ook dingen aanjagen. Dat is zeker de helft van 

het succes. Het gaat vrijwel nooit vanzelf. Je moet ook 
goede afspraken maken: hoe wil je dat mensen met elkaar 

omgaan. Dus stel normen en waarden vast. Het moet geen 
Twitter worden met veel negativiteit. Je moet er dus snel boven-

op zitten. Sfeerbeheer is een belangrijk element.”

MENSEN MOETEN ECHT KUNNEN VINDEN WAT ZE WILLEN
Het lijkt voor de hand te liggen: een platform waar mensen kennis en ervaringen 

kunnen delen. Toch is het niet eenvoudig om succesvolle voorbeelden te vinden. Daarvoor 
is het belangrijk dat alles technisch heel goed werkt en dat mensen snel en eenvoudig kunnen vin-
den waar ze naar op zoek zijn. Voor blijvend succes is delen ook van groot belang. Als mensen alleen 
langskomen om kennis op te halen, zonder dat ze zelf iets willen delen, dan wordt het een dode boel.

“Mensen moeten er echt kunnen vinden wat ze willen. Daarom willen we ook niet dat de bonden er 
zelf in gaan posten. Dan is het niet meer van de bestuurders. Het moet voor en door de bestuurders 

zijn. Behoefte gestuurd. Inspelen op dingen die leven. Daar moeten bestuurders zelf de vra-
gen die leven aan elkaar durven te gaan stellen. Je wilt ook dat mensen meer doen dan 

halen, maar ook geven en delen. Dat is afwachten of dat gaat werken.”

Het is de bedoeling dat de eerste drie kanalen rond de jaarwisseling live 
zullen gaan. Begin volgend jaar volgt, als alles goed gaat, de rest. 

“Dan gaan we het een jaar aankijken. In de zomer zullen we gaan 
evalueren. En bekijken of we nieuwe bestuurders en meer 

gemeenten kunnen toelaten. Gemeenten kunnen heel erg 
helpen met het aanleveren van bestuurders. Maar we 

willen niet beginnen met die kwantiteit, maar daarmee 
eindigen” Qua criteria voor succes wordt in eerste 

instantie vooral gekeken naar gebruikersaantallen. 
“We willen in kleine bonden zo’n 75 bestuurders 

actief hebben gekregen en middelgrote bon-
den 150. Je wilt niet alleen maar luie kijkende 

mensen, maar ook actieve mensen. Wat dat 
concreet betekent moet betekent moet 
nog verder worden uitgewerkt.”

GEPUBLICEERD OP 15 OKTOBER 2021 •
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“We rekenden op 10.000 
downloads, maar dat 
werden er 1,4 miljoen”

ANDREAS TOBER (OMMETJE):

De coronacrisis betekende voor vele bedrijven een zware klap. 
Voor de Nederlandse Hersenstichting pakte het positief uit. Hun 
wandelapp Ommetje werd ongekend populair. Daarmee werd Ommetje 
één van de meest succesvolle apps van het afgelopen jaar. Naast 
meer dan 1,4 miljoen downloads, zijn er ook 150.000 dagelijkse 
gebruikers. “Ommetje is een app die we hebben ontwikkeld om 
mensen actief te krijgen: je download hem, zet hem aan en hij 
start. Zo kun je met hulp van de app vanaf 20 minuten lopen 
per dag. Dat is noodzakelijk om je hersenen gezond te houden”, 
aldus Andreas Ober, werkzaam bij de Hersenstichting. 
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D e ontwikkeling van de app gaat terug naar 2018. 
Het begon op te vallen dat steeds meer mensen 
een voornamelijk zittend bestaan hadden. In de 

auto naar het werk, daar de hele dag achter de compu-
ter. De enige beweging leek uit een loopje naar de kof-
fieautomaat en terug te zijn. De Hersenstichting heeft 
onderzocht wat de gevolgen waren. Zoals neuropsycho-
loog en tv persoonlijkheid Erik Scherder het samenvat: 
“Zitten is het nieuwe roken”. Door te weinig bewegen 
vergroot je de kans op dementie aanzienlijk. Om maar te 
zwijgen van hart- en vaatziekten. Brainstormen leidde 
tot het plan voor Ommetje.

WIN, WIN, WIN
Ommetje is een vriendelijke app. Mensen worden door 
positieve signalen gestimuleerd om meer te bewegen. 
“We willen mensen geen schuldgevoel bezorgen.”Het 
begint bij 20 minuten lopen per dag, maar meer is beter. 
Daar hebben je hersenen, je afweersysteem, je humeur 
en je hart baat bij. “Beginnen is makkelijk, maar volhou-

den is een ander verhaal. Om er een routine in te krijgen 
moet je iets dagelijks doen. Die routine ontwikkel je pas 
na ongeveer drie maanden. Die routine is belangrijker 
dan het gebruik van Ommetje. Mensen moeten voort-
durend momenten aangrijpen om even te gaan wande-
len. Dat gaat heel goed. Mensen gebruiken het constant 
een paar keer in de week.”

Aanvankelijk was Ommetje vooral gericht op bedrijven. 
Toen iedereen door corona kwam thuis te zitten en ook 
de sportscholen dicht gingen, besloot de Hersenstich-
ting de app gratis open te gooien. Er werd gerekend 
op zo’n 10.000 downloads, maar het succes was over-
weldigend. “Dat betekent wel wat voor je organisatie. 
We waren met twee man maar dat werden er tien. De 
hosting is ook echt anders als heel veel mensen de app 
gebruiken. Het vergt veel meer tijd en energie allemaal: 
maar we bereiken veel mensen, maken mensen gezon-
der en kunnen zo onze boodschap verspreiden. Dus uit-
eindelijk win, win, win.” ▶

FOTO: HERSENSTICHTING
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BLIJF ONTWIKKELEN
De Hersenstichting kijkt wel kritisch naar de tijd en de 
middelen die Ommetje kost. “De investering moet in ba-
lans blijven. We schakelen ook externe partijen in. We 
zien het ook als voorlichtingsplatform: elke keer als je 
loopt, leer je meer over de hersenen. Het is dus meer 
dan alleen een wandel-app.” De app brengt inmiddels 
ook geld in het laatje. “We willen als Hersenstichting 
meerdere doelen behalen. We krijgen geen externe fi-
nanciering, alleen donaties. We moeten zelf zorgen 
voor geld om onze doelen te behalen. Dus we vragen 
lopers om donaties en maken de app beschikbaar voor 
bedrijven die het dan kunnen customizen. Er is zo denk 
ik zeker een paar ton binnengekomen.”  Om mensen ac-
tief te houden moet je zo nu en dan nieuwe stimulansen 
toevoegen. Daarvoor worden ook samenwerkingen ge-
zocht met bijvoorbeeld Nederland Schoon en de Olym-
piade. “We kijken nu wat we volgend jaar voor groot 

evenement willen organiseren zowel op het gebied van 
de gezondheid van de hersenen als wandelen.”

Tober vat de belangrijkste lessen van de succesvolle app 
nog een keer samen: “Richt je op één ding en zorg dat 
je dat heel goed doet.  Blijf ontwikkelen, zorg dat je snel 
kunt schakelen. Zorg ervoor dat het plezier voorop blijft 
staan. En misschien wel de belangrijkste les: maak resul-
taten makkelijk deelbaar.” Ommetje was het afgelopen 
jaar niet weg te slaan van social media waar iedereen 
zijn of haar eigen ommetjes kon delen met de wereld. 
“Dat is heel goed voor de naamsbekendheid en de groei. 
We hebben heel erg geluk gehad met onze ambassa-
deur Erik Scherder: die kan heel enthousiast vertellen. 
Daardoor zijn we ook veel in de media langsgekomen. 
Iedereen gebruikte Ommetje. Het moment was perfect: 
het was één van de weinige dingen die je nog kon doen.”

GEPUBLICEERD OP 24 AUGUSTUS 2021 •

“Iedereen gebruikte Ommetje. Het moment 
was perfect: het was één van de weinige 

dingen die je nog kon doen.”
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“We willen 
het imago van 
vrijwilligerswerk 
oppoetsen”

NIELS VAN WEERT (TAAKIE):

Sportverenigingen draaien grotendeels op 
vrijwilligers, maar het vinden van de juiste 
persoon voor de juiste taak is vaak lastig. 
“Wanneer je mensen wil betrekken dan is er 
maar één manier: je moet het ze vragen. De 
uitdaging is wie vraag je voor wat? Wanneer 
je een vereniging hebt met 300 leden wie 
is dan de juiste man of vrouw? Dat is een 
heel arbeidsintensief proces”, aldus Niels 
van Weert, manager product marketing bij 
Team Sport Sportservice. Taakie moet het 
verenigingen makkelijker maken. ▶

het imago van 
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“ Taakie is een tool voor sportverenigingen 
om het werven van vrijwilligers makkelij-
ker en efficiënter te maken.” Dat doet de 

tool door mensen te groeperen. “We hebben een 
test ontwikkeld die we naar leden en ouders van 
jeugdleden kunnen  sturen. Met 10 vragen kun-
nen we verschillende soorten typen vrijwilligers 
identificeren. Ben je creatief of analytisch? Werk 
je graag in een groep of alleen? Daardoor weten 
we heel snel of je bijvoorbeeld  een doener of een 
bestuurder  bent. Daarmee creëren we een profiel 
en daarmee kunnen we je sneller matchen. En als 
je iets doet wat je leuk vindt en beter aansluit bij 
je persoonlijke competenties, dan blijf je het lan-
ger doen.”

EEN DIGITALE ASSISTENT
Taakie werd in januari 2021 gelanceerd. Inmiddels 
maken bijna 100 clubs gebruik van de tool. De 
reacties zijn veelbelovend. “We krijgen mails van 

clubs die binnen een paar minuten geschikte vrij-
willigers kunnen vinden: ‘het is ongelooflijk ik heb 
in zes minuten tijd vier mensen gevonden die het 
buddy systeem willen draaien’. Of het lid voor de 
functie in de evenementencommissie die al jaren 
vacant is. Leden geven ook aan het fijn te vinden 
om op deze manier benaderd te worden.” 

Het afnemen van de test betekent niet dat clubs 
helemaal achterover kunnen leunen. “De tool is 
een hulpmiddel. We noemen Taakie ook bewust 
een digitale assistent. Het is nog steeds superbe-
langrijk dat een vereniging goed communiceert 
naar de achterban. Daar proberen we ze ook in te 
faciliteren. Taakie moet goed worden aangekon-
digd, maar daarnaast moeten mensen ook goed 
worden ontvangen en begeleid.  Dus de vereni-
ging moet nog altijd tijd en energie steken in hoe 
je omgaat met je mensen. Ook het uitspreken van 
waardering blijft erg belangrijk.”
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WERKEN AAN NAAMSBEKENDHEID
Clubs betalen per maand 19,50 voor het gebruik van 
Taakie. Niet veel, maar verenigingen zijn het niet 
gewend om geld te besteden aan de eigen organisa-
tie. Van Weert meent dat de tool het geld meer dan 
waard is. Op  dit moment wordt veel aandacht be-
steed aan naamsbekendheid. “We zijn nu bezig met 
het zorgen dat iedereen op de hoogte is van Taakie 
en dat we onszelf verder ontwikkelen op basis van de 
wensen en behoeftes van de bestaande gebruikers. 
We doen veel op social media en organiseren maan-
delijks een webinar. Het is heel gaaf om te zien dat 
er steeds meer gemeenten aankloppen en Taakie 
cadeau geven aan de lokale clubs.” Hierdoor worden 
clubs in de gelegenheid gesteld om de organisatie le-
vend te houden. 

De profielen van gebruikers ontwikkelen zich voort-
durend. “De test is eigenlijk pas het begin. Op basis 
van de test stuur je een taken- en functielijst. De re-

actie daarop wordt door Taakie onthouden. Dus als 
je het niks vindt, dan weet Taakie dat ook en zo ont-
wikkelt het profiel zich voortdurend. Het is verder de 
verantwoordelijkheid van de club om vrijwilligers te 
begeleiden om taken uit te voeren. Dus als iemand wil 
fluiten, dan moet de club mensen daarvoor opleiden.” 

Taakie wordt goed opgepikt. Van Weert is echt tevre-
den wanneer clubs aangeven dat het makkelijker is 
om mensen bij de vereniging te betrekken. “We willen 
het imago van vrijwilligerswerk oppoetsen. Zonder 
mensen onnodig te pushen hopen we bij te dragen 
aan de lol in het vrijwilligerswerk. Wij hopen ook bij 
te dragen aan de professionalisering van de sport. 
Inzichten bij verschillende clubs en sporten dankzij 
Taakie kunnen waardevol zijn voor andere clubs en 
verenigingen. Daar hebben we nog wel meer data 
voor nodig. Maar die verwachten we wel te krijgen.”

GEPUBLICEERD OP 14 APRIL 2021 •
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“Ons doel is een 
miljoen kinderen in 
beweging te krijgen”

Monkey Moves organiseert sinds 2015 sportlessen 
voor kinderen vanaf achttien maanden. Voor de 
coronacrisis veelal onzichtbaar in gymzaaltjes, 
maar sindsdien noodgedwongen ook buiten. Met als 
groot voordeel: Monkey Moves is veel zichtbaarder 
geworden. In parken en op pleinen in 24 regio’s 
in Nederland kun je zien wat de lessen inhouden: 
laagdrempelig, creatief, afwisselend bewegen. 
“Als we kinderen het plezier in bewegen kunnen 
laten ervaren, door ze kennis te laten maken met 
heel veel verschillende manieren van bewegen, 
dan is de kans groot dat ze dat hun leven lang 
blijven doen”, aldus mede-oprichter Leendert van 
Gaalen.

LEENDERT VAN GAALEN (MONKEY MOVES):
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T raditioneel kiezen kinderen op een bepaald mo-
ment voor een bepaalde sport. Dat betekent 
training op  specifieke spieren en bewegingen, 

met alle gevolgen van dien. “Voor de meeste topspor-
ters is het heel zinvol dat ze in hun jeugd veel verschil-
lende bewegingen hebben leren maken. Als hockey het 
enige is dat je ooit hebt gedaan, dan is de kans op over-
belasting en blessures veel groter. Dus in principe zou 
iedereen veel verschillende beweegactiviteiten moeten 
doen. Ik zou het iedereen adviseren.” Van Gaalen heeft 
het idee dat multisport ook meer in opkomst is. “Ik denk 
dat er wel wat gaande is op dat vlak. De kracht van mul-
tisport en het idee dat sporten meer op elkaar lijken dan 
dat ze van elkaar verschillen begint steeds meer post 
te vatten.”

CREATIVITEIT IS LEADING
Monkey Moves heeft na de oprichting aansluiting ge-
zocht bij reguliere sportclubs en bonden. Dat bleek in 
de praktijk ingewikkeld. “Het gebrek aan aansluiting had 
voor een groot deel te maken met de bagage van de 
bonden en hoe sport in Nederland is gestructureerd: 
hoe meer leden, hoe 
beter je jezelf kunt be-
druipen en hoe meer 
leden hoe meer onder-
steuning je krijgt van 
NOC-NSF.  Bestaande 
kennis over bewegen 
veranderen heeft heel 
veel tijd nodig en wij 
wilden niet lang wach-
ten. Daarom hebben we 
gekozen voor leading by 

example, buiten de gebaande paden om. Met meer vrij-
heid en mogelijkheid tot innovatie. Ons doel is kinderen 
een leven lang in beweging te brengen. Dat gaat over 
de sport zelf, maar nog veel meer over een mindset. 
Het hoeft niet op een veld, met doeltjes en 11 tegen 11. 
Voetbal kan ook een spel zijn met een bal: lekker bewe-
gen. Creativiteit is leading voor ons. Het staat boven de 
sportregels.”

Monkey Moves werkt ook met moderne technologie. Zo 
is WhatsAAP ontwikkeld. Een bot die werkt op basis van 
kunstmatige intelligentie. Gebruikers kunnen voorwer-
pen voorleggen en krijgen geautomatiseerd suggesties 
terug om daarmee te bewegen. Op het moment van 
het interview nog niet toegankelijk voor het grote pu-
bliek, omdat de bot nog getraind moet worden. Maar 
wanneer dat wel het geval is, kunnen mensen daar 
voor een klein bedrag per maand gebruik van maken. “Ik 
verdiep me sinds 2019 in methodes die ervoor zorgen 
dat mensen vaker gaan bewegen. Daarbij ben ik gestuit 
op het zogenaamde Hooked model: zorgen dat men-
sen verslaafd raken aan een product. Dat kun je gaan 

gebruiken. Daar ben ik 
ingedoken: wat zijn het 
voor processen? We 
dachten eerst: we gaan 
speelgoedboxen verstu-
ren, maar nu is het iets 
geworden waarbij geen 
extra materialen nodig 
zijn. Het is een mooie 
reis. Het idee is tegen 
een laag bedrag van een 
paar euro per maand ▶ 
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mensen gebruik kunnen maken van WhatsAAP. Er moe-
ten wat gamification doelen in komen en uitdagingen: 
je moet ervaren dat je beter wordt. Dat willen we laten 
zien met kleine stapjes, waardoor ze gestimuleerd wor-
den om te blijven bewegen.”

RUIMTE VOOR UITBREIDING
De kans dat de app de live lessen gaat verdrijven is 
vooralsnog niet aanwezig. “Het zou kunnen zijn dat 
WhatsAAP straks veel aandacht vraagt en straks een 
eigen bedrijf moet zijn, maar het is Monkey Moves in 
hart en nieren. Daar horen zeker de clublessen bij. We 
hebben een franchise netwerk en dat is uitgebreid. We 
zitten nu in 24 regio’s in Nederland. Daar kun je naar 
de lessen komen. Het versterkt zichzelf: je kunt naar de 
lessen komen of met WhatsAAP aan de slag of beiden. 
Het zal altijd naast elkaar blijven bestaan.” Met de 24 
franchises dekt het bedrijf ongeveer één derde van Ne-
derland. Dat biedt ruimte voor uitbreiding. 

Monkey Moves heeft al haar plannen vrijwel geheel op 
eigen kracht weten vorm te geven. Een kleine subsidie 

en een lening van de Triodos Bank hebben daarbij gehol-
pen. “Mogelijk dat we voor WhatsAAP ook een financie-
ringsronde willen doen, maar daarbij houden we goed in 
de gaten dat de korte termijndoelen van investeerders 
niet boven de lange termijn doelen komen te staan. We 
willen langzaam, maar gedegen groeien.” 

Mogelijk kan Monkey Moves profiteren van de onlangs 
gepresenteerde ‘beweegbrief’ van een zevental minis-
ters en de daaraan gekoppelde 2 miljard euro per jaar 
die daarvoor beschikbaar zou moeten komen. “We leve-
ren zeker een bijdrage aan die doelstelling. Ik zou zelfs 
willen stellen dat we voorlopen. We hebben een unieke 
propositie zeker voor die allerjongste kinderen en men-
sen die laaggeletterd zijn. We helpen heel graag mee 
om die doelstelling te bereiken, want daar zijn we voor 
opgericht. Het is ons droomdoel om in 2030 meer dan 1 
miljoen kinderen in beweging te krijgen: laagdrempelig, 
innovatief en creatief.”

GEPUBLICEERD OP 26 MEI 2021 •

“Creativiteit is leading voor ons.
Het staat boven de sportregels.”
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Data
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Data

Data speelt overal een rol. Dankzij de digitalisering 
hebben we steeds meer informatie die we kunnen 
verzamelen en analyseren. Maar hebben we ook 
steeds meer tools en diensten die we kunnen 
combineren. Zo is data jaar na jaar belangrijker 
geworden voor zowel individu als organisatie.

E r is bijna geen sporter meer die niet met data werkt. Of het nu de 
wandelaar is die met Ommetje zijn stappen bijhoudt en weet hoe lang 
zijn onafgebroken wandelreeks is, de fietser die dankzij Strava geen 

afstand en snelheid en energiegebruik mist of de schaatser die met Sprint zijn 
rondjes en snelheid op de ijsbaan monitort. Van data kun je leren wat werkt 
en wat niet en waar je je aandacht op moet richten, maar data motiveert ook. 
Om vol te houden, om die extra stap te zetten.

De digitalisering zorgt voor de democratisering van alles. Technieken die eerst 
duur en complex zijn worden vroeg of laat goedkoop en eenvoudig. Daardoor is 
data verzamelen, bundelen en presenteren via smartphones en smartwatches 
ook bij de massa terechtgekomen. En kun je in dit hoofdstuk onder meer lezen 
hoe bedrijven als JOHAN, SportsLapp en 360Sportsintelligence de techniek 
naar de sporter en de trainer brengt die ze helpt beter en gezonder te sporten.

Maar data speelt natuurlijk ook op een ander vlak. Dankzij automatisering 
kun je computers in weinig tijd werk laten verzetten waar mensen lang mee 
bezig zouden zijn. Wie een deel van zijn processen uitbesteedt aan apparaten, 
houdt meer tijd over om het werk te verzetten waar de mens beter in is. 
Lees in dit hoofdstuk hoe Max Kloosterman als projectleider data van NLsport 
sportbonden helpt om meer waarde uit data te halen. Bijvoorbeeld om beter 
te snappen waarom leden uitstromen zodat daar op geacteerd kan worden. 

Een goed voorbeeld van een bond die profiteert van de data is de KWBN, de 
wandelbond weet naar eigen zeggen “meer van de wandelaar dan Google en 
Facebook”. Ook de Nederlandse Golf Federatie loopt voorop. Dat deed een 
grootscheeps onderzoek om de behoefte aan lidmaatschapsvormen en de 
beste bijbehorende prijspunten beter te leren kennen. Met deze data kunnen 
de clubs ook daadwerkelijk meer geld verdienen.

Bij alle bondstrajecten waar we als Sportinnovatiestudio een rol in spelen 
zijn de volgende vragen belangrijk: welke data is er, welke data is waardevol, 
wat heb je aan die data? Maar ook hier gaan we verder dan meedenken en 
adviseren. We hebben deskundigheid op het gebied van Artificial Intelligence 
(AI) in huis die we inzetten bij het zogenoemde Smart Scheduling project 
dat we samen met de Nevobo aan het ondernemen zijn. Het begon met 
de onderzoeksvraag of AI er voor kan zorgen dat er een betere, slimmere 
competitie-indeling kan worden gemaakt dan wanneer dat handmatige 
gebeurt. De resultaten van het ontwikkelde ‘proof of concept’ zijn zo goed 
dat dat nu in de praktijk verder getest en ontwikkeld gaat worden. Lees ook 
daarover. •
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Smart Schedule: zorgt 
AI 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 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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H et begon met een vraag van de Nevobo: “Hoe 
kun je er voor zorgen dat een competitie zo opti-
maal mogelijk wordt ingedeeld?” Dit is natuurlijk 

een onderwerp dat bij veel partijen speelt en bij succes 
kan dit op termijn ook ingezet gaan worden voor andere 
bonden. Maar kijkend naar andere organisaties leer je 
onmiddellijk dat verschillende bonden verschillend wer-
ken, dat ze verschillende systemen hebben, dat ze spe-
cifieke complexiteiten hebben. Zo is een binnensport als 
volleybal anders dan een buitensport als hockey omdat 
in het eerste geval efficiënt met een hal moet worden 
omgegaan en rekening met de favoriete spelmomen-
ten van spelers wordt gehouden. Die verschillen zijn te 
overbruggen, maar om eerst op kleine schaal de mate-
rie en de knelpunten te leren kennen, is besloten om de 
eerste onderzoeksfase met de Nevobo uit te voeren.

GROOT VERSCHIL IS NIET LEUK
Er zijn veel elementen die meespelen bij een goede 
competitie-indeling. Want een competitie wordt bij-
voorbeeld als goed gezien als te grote krachtsverschil-
len 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 competi-
tie wordt ook als goed gezien als de te rijden afstanden 
minimaal en eerlijk verdeeld zijn, want veel reizen is ver-
velend, 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 
competitie-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 overzichtelijk 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 beperkingen niet. ▶
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KRACHTSVERSCHIL EN REISTIJD
Dat is waarom de Sportinnovatiestudio AI-specialist 
Michiel Berger gevraagd heeft 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 kunnen 
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 com-
puter rollen. En het gewicht dat je meegeeft kan ver-
schillen per leeftijdscategorie of niveau. 

MINDER CO2 UITSTOOT
“Door een beetje te spelen met de waarden kun je nu 
al zichtbaar maken hoe je relatief eenvoudig een in-
deling kunt maken die voor 6% minder C02 uitstoot 
zorgt, terwijl de competitie even spannend blijft”, 
vertelt Berger. “En ook kan het algoritme enorm veel 
tijdwinst opleveren. Dit gaat veel sneller waardoor 
mensen meer tijd over houden voor andere belangrijke 
zaken.” 

De eerste stappen worden gezet. De potentie van een 
leukere en meer efficiënte 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 heeft. 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 
driftig door. Hopelijk kunnen we snel in de praktijk 
gaan laten zien dat het werkt”

GEPUBLICEERD 1 APRIL 2020

De Sportinnovatiestudio heeft het concept voor Smart 
Schedule technisch uitgewerkt en uitgevoerd.
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Onze eerste Proof of Concept van ‘Smart Schedule’ 
gaf veelbelovende resultaten, daarom is daar een ver-
volg aan gegeven, waarover we hier verslag doen.

De complexiteit van het maken van een planning voor 
zaalvolleybal zit in de veelheid aan randvoorwaar-
den. Zalen zijn maar beperkt beschikbaar, vooral in 
de randstad. De velden in die zalen overlappen soms. 
Teams hebben voorkeurstijdstippen voor hun thuis-
wedstrijden. En verenigingen hebben wensen over 
gelijktijdig of juist tegengesteld uit- en thuisspelen 
van hun teams. Dit zorgt er voor dat dit altijd een 
puzzel is voor een aantal mensen binnen Nevobo, die 
aan het begin van het seizoen daar meerdere weken 
mee bezig zijn. 

De eerste Proof of Concept was zeer kleinschalig, en 
wist aan te tonen dat een algoritme, voor het toen 
al lopende seizoen, voor een zeer klein aantal poules 
een planning kon maken die meetbaar beter was dan 
de door mensen geplande werkelijkheid. En ‘beter’ 
betekent dan: meer teams op of in de buurt van hun 
voorkeurstijdstip, en meer wedstrijden volgens de uit/
thuis wensen van de verenigingen. 

Vragen die bij de evaluatie van deze PoC naar voren 
kwamen, waren of het beperkte aantal poules niet 
een te eenvoudige test was, en of de performance 
van het algoritme voldoende was. Daarbij was er ook 
aanzienlijk werk nodig voor data-cleaning en koppe-
ling. 

Dit jaar werken we aan een tweede fase van de Proof 
of Concept. De belangrijkste stappen zijn:

■ Smart Schedule werkt nu direct met de Nevobo 
database in plaats van de exports waar de eerste 
PoC mee werkte. Dit haalt handwerk uit het pro-
ces, maar heeft ook tot gevolg dat die database 
helemaal op orde moet zijn. De data-cleaning en 
-verrijking uit PoC 1 moet nu bij de bron worden 
uitgevoerd.

■ We hebben geïnvesteerd in een upgrade van 
de technische architectuur waardoor zowel de 
performance als schaalbaarheid drastisch zijn 
toegenomen. Waar het eerst op een laptop of pc 
draaide roept het nu in parallel honderden Ama-
zon cloud-servers tegelijk aan, wat het hele pro-
ces tientallen malen sneller maakt; de grootste 
test die we hiervan deden liet een 32x snellere 
performance zien, maar voor de totale planning 
zal deze factor nog veel hoger zijn. 

Bij deze PoC is het doel een planning voor 96 poules 
in West-Nederland. Op dit moment ontwikkelen we 
de laatste benchmarks om de kwaliteit te vergelijken 
met de door mensen gemaakte planning. Ook zoeken 
we nog de juiste balans tussen de elkaar soms tegen-
werkende randvoorwaarden. Maar we zijn optimis-
tisch over de resultaten, die we in de komende weken 
verwachten. 

Dit type trajecten met inzet van kunstmatige intel-
ligentie zijn vaak lastig om te starten. De uitkomst 
is niet direct te voorspellen, en hangt daarbij ook af 
van dingen als datakwaliteit en beschikbaarheid van 
mensen en hun expertise. Soms is er ook nog weinig 
bekendheid met kunstmatige intelligentie. Doordat 
we dit traject hebben opgedeeld in meerdere stappen 
bleef het risico beperkt en kon iedereen gaandeweg 
leren hoe dit proces ging en hoe de samenwerking 
moest verlopen. Voor innovatie als deze is durf nodig, 
en we zijn blij dat Nevobo en NOC*NSF dit hebben la-
ten zien! 

Michiel Berger •

UPDATE DECEMBER 2021
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“We helpen bonden sterker 
te worden in het werken met 
data”

MAX KLOOSTERMAN (PROJECTLEIDER DATA NLSPORT) :

Data is het nieuwe goud, wordt weleens gezegd. 
En het is waar: data kan inzichten verschaffen 
die zeer waardevol zijn. Vandaar dat NLsport het 
tot speerpunt heeft gemaakt. Sinds 2018 helpt de 
organisatie bonden om sterker te worden in het 
werken met data. Door het geven van masterclasses en 
het instellen van een data spreekuur. “Het voordeel 
dat je daarmee kunt behalen begint met de vraag: 
wat wil je met de sporter? Welke doelstellingen en 
strategie heb je? Waar zou je slimmer kunnen zijn of 
sneller op het moment dat je data gaat gebruiken”, 
aldus projectleider Max Kloosterman.
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TE WEINIG KENNIS
Zo zijn de meeste bonden geïnteresseerd in de uitstroom 
van leden. Met name omdat je vervolgens die uitstroom 
mogelijk kunt voorkomen. Door de cijfers goed bij te hou-
den verkrijg je meer inzicht. “ Data hoeft niet groots en in-
gewikkeld te zijn. Het kan ook om eenvoudige vragen gaan. 
Begin er gewoon mee. Bedenk wat je wilt weten en kijk of 
je daar niet al data voor hebt, Het begint vaak met hoeveel 
sporters heb ik nou als bond en wat is de in- en uitstroom, 
Veel bonden hebben niet echt een idee. Daarmee wil ik ze 
niet tekort doen. Soms is het ook complex. Het zijn vaak de 
leden die de gegevens in het systeem zetten. De kwaliteit 
van die gegevens is niet altijd goed.” Door daar zicht op te 
krijgen kun je ervoor zorgen dat de datakwaliteit stijgt.

Bijna alle bonden hebben een eigen systeem. “We zijn be-
gonnen met bonden inzicht te geven in hun data en de 
knelpunten: waar sta jij specifiek als organisatie. Het col-
lectieve probleem was duidelijk: er was te weinig kennis. 
Maar mensen inhuren om dat probleem te ondervangen is 
niet de beste route. Daarom zijn we de masterclasses gaan 
geven om mensen te scholen in data analyse en dit jaar 
in datamanagement. De volgende stap is dat je met al die 
kennis ook nieuwe vragen gaat stellen. Dat zijn allemaal 
andere vragen per bond. Dat kunnen wij ondersteunen, 
maar niet overnemen.”

EEN DUURZAME PLEK GEVEN
Het is best een uitdaging. Niet elke bond is een grote bond 
met veel personeel. “Grote bonden hebben vaak meer 
ruimte om er aandacht aan te besteden. Die hebben soms 
een afdeling strategie en onderzoek, bij kleine bonden is 
het een taak die erbij komt bovenop alle andere taken. Dan 
komt het bijvoorbeeld bij marketing. Je moet als medewer-
ker binnen de sport beschikken over allerlei competenties. 
Meer competenties op het gebied van data, bewust zijn 
van wat kan ik er mee en hoe kan ik het inzetten en ge-
bruiken, dat is belangrijk. Dat mag best een competentie 
zijn die je in huis hebt. De bonden zijn ook niet alleen. Wij 
hebben een ‘spreekuur data’ waarin mensen even wat vra-
gen kunnen stellen. We willen het een duurzame plek ge-
ven. We willen niet alles overnemen, maar ondersteunen 
bij specialistische zaken en het ondersteunen in verdere 
ontwikkeling.”

Bonden en verenigingen zijn soms huiverig om din-
gen te gaan doen met data. Iedereen weet dat de 
Tennisbond door de Autoriteit Persoonsgegevens op 
de vingers is getikt. “Maar het is vaker misgegaan. 
Privacy en informatiebeveiliging is een daarom be-
langrijk onderwerp in het masterclassprogramma. 
Welke verantwoordelijkheid neem je op je? Je hebt 
vuurwerk in huis en ook als je er niks mee doet heb je 
een verantwoordelijkheid om er goed voor te zorgen. 
De ethische data assistent is een tool die je kan hel-
pen om er goed mee om te gaan. Dat is een vragen-
lijst met vragen die je rondom een project moet stel-
len. Dat gaat verder dan het strikt juridische kader. 
Van de wet mogen bepaalde dingen, maar soms kun 
je je nog steeds afvragen: is dat wel zo’n goed idee? 
Als we dat doen omdat het mag van de wet, wat 
gaan onze leden daarvan vinden?  Dankzij de tool 
word je geholpen een veilige route te kiezen. Het is 
echt een goed hulpmiddel rondom projecten. Ieder-
een zou die ethische data assistent een keer moeten 
invullen. Dan voel je je zekerder en minder angstig.”

LAAT VOORBEELDEN ZIEN!
NLsport richtte zich aanvankelijk op zogenaamde 
data enthousiastelingen: mensen die wat met het 
onderwerp hebben. “ We zijn begonnen met data 
fans: iemand die de potentie ziet. Dat zijn niet altijd 
mensen uit het kader. Vanaf daar is het geen vanzelf-
sprekendheid dat je andere mensen meekrijgt, daar 
moet aan gewerkt worden. Wij adviseren: laat voor-
beelden zien. Dat is een goede manier. Als je het MT 
op maandelijkse basis inzicht kunt geven, dan wordt 
gezien dat het handig is: je helpt om dingen te zien. 
Als je één vraag hebt beantwoord dan volgen er drie 
meer en dan is de wedstrijd begonnen. Dat is meestal 
de route. Kies dan ook wel datgene wat past bij de 
strategische doelstellingen, maak het relevant. Dan 
creëer je meer enthousiasme. Na het MT volgt ook 
het bestuur en ook dat wisselt per bond. Soms zijn ze 
conservatief soms progressief. Maar de bottom line 
is: laat het zien. Begin klein en niet te ingewikkeld.“

GEPUBLICEERD OP 22 SEPTEMBER 2021 •
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“Wij weten meer van 
de wandelaar dan 
Google en Facebook”

GIJS JANSSEN (KWBN):

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) won in 
2020 de DNA prijs voor meest innovatieve vereniging 
van Nederland. Gijs Janssen, manager Marketing 
& Partnerships, ziet de prijs als beloning voor 
een keuze die de bond in 2014 maakte. Dat jaar 
werd besloten om de wandelaar zelf centraal te 
stellen. “Vaak wordt in de wereld van sportbonden 
eerst gedacht aan wat goed is voor het instituut 
en de organisatie en dan pas aan wat is goed voor 
de klant en wat die wil. Wij zijn in 2014 al gaan 
denken vanuit de klant: dan kom je al heel snel bij 
innovatieve oplossingen.”

“Wij weten meer van 
GIJS JANSSEN (KWBN):
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B ij de KWBN komt dat neer op digitalisering. En 
content bieden op momenten dat het men-
sen uitkomt. Alles snel en makkelijk. “Die visie 

hebben we al een aantal jaren geleden ontwikkeld en 
daardoor konden we dit jaar makkelijker inspelen op de 
veranderende markt.” Want corona gooide natuurlijk 
nogal wat roet in het eten. De bond had evenementen 
centraal staan, maar die vervielen allemaal. Tegelijker-
tijd werd wandelen, als uitweg voor het thuis zitten, po-
pulairder dan ooit. De KWBN kon door snel te schakelen 
daar de vruchten van plukken. De bezoekersaantallen 
van de site wandel.nl laten een all time high zien: van 2 
miljoen bezoeken naar 2,5 miljoen bezoeken in een jaar.

NIET ALLES ZELF DOEN
Van een site waarop de wandelkalender centraal stond 
werd in rap tempo een site gemaakt waar het veel meer 
draaide om wandelroutes en gezondheid. Ook konden 
door strategische samenwerkingen evenementen wel 
doorgaan, maar dan individueel. Partner E-routes ont-
wikkelde een app die, met een aantal aanpassingen, ge-
schikt was om individueel deel te nemen aan de avond-
vierdaagse. Iets wat door 60.000 mensen werd gedaan. 
Samenwerken met technische partners past in de in 
2014 gekozen strategie. 

“We moeten niet de organisatie zijn die zelf allerlei plat-
forms en applicaties gaat ontwikkelen, maar wij moeten 

de partij zijn die het meest van de doelgroep weet. Wij 
weten meer van de wandelaar dan Google en Facebook. 
Daar hebben we heel hard aan gewerkt. We kiezen voor 
een regierol. Waarin we samen met partners kunnen 
schakelen. Niet zelf dingen maken en ons team belasten 
met de ontwikkeling van producten, maar kijken naar 
wat er beschikbaar is en hoe we dat geschikt kunnen 
maken voor onze doelgroep. Zo hebben we snel kunnen 
schakelen.”

FUNDAMENTELE KEUZE 
Het klinkt eenvoudig, maar er ligt een fundamentele 
keuze aan ten grondslag: “In 2014 hebben we gezegd 
dat we niet meer gaan denken vanuit subsidies, con-
tributies en lidmaatschappen maar vanuit de behoef-
te van de wandelaars. Er wandelen 10 miljoen mensen 
in Nederland waarvan 6 miljoen serieuze wandelaars 
zijn. We willen van die onbekende wandelaars be-
kende wandelaars maken. We hebben het platform  
wandel.nl gelanceeerd. Een mooi url dat we gelukkig al 
hadden weten vast te leggen. We zijn vanuit content 
gaan denken, minder vanuit de technische gedachte. 
We willen mensen inspireren. Wat kom je onderweg te-
gen? Waar kun je lunchen en wat kun je zien? In het ver-
leden ging het over de starttijd, het aantal  kilometers 
en of je hond wel of niet mee mocht. Dat is een totaal 
andere benadering.” ▶

FOTO: KWBN



84 m a g a z i n e  0 6

Achter de site is een ‘marketing automation’ platform 
neergezet waarmee profielen van bezoekers worden 
opgebouwd. De bond heeft 60.000 leden, maar veel 
meer bezoek op de site. “We willen op een persoonlijke 
manier communiceren met de klant. We schieten nooit 
met hagel maar altijd heel gericht. We zitten vandaag 
de dag op 1,4 miljoen profielen van wandelaars, dat zijn 
dus mensen die regelmatig terugkeren op 1 van onze 
platforms. Mensen voor wie wij relevant kunnen zijn.” 
Daarbij worden de ANVR regels strikt gevolgd: data 
worden met niemand gedeeld en nooit langer bewaard 
dan mag. 

EEN MEDIAHUIS
“De content die we ontwikkelen en uitserveren via het 
platform of de nieuwsbrief sluit altijd aan bij de profiel-
kenmerken. Iemand die geïnteresseerd is in routes ge-
ven we geen evenementen en omgekeerd. Vervolgens 
zoeken we daar ook relevante partners en adverteer-
ders bij. Als iemand bijvoorbeeld Spanje als favoriet land 
heeft opgegeven, spelen we daar ook op in. Die mensen 
krijgen alleen bepaalde advertenties. We meten ook bij 
elke campagne en uiting, zeker als er meer commercie 
achter zit, of het wel goed scoort en of we niet al te 
veel afmeldingen krijgen. Relevantie is ontzettend be-
langrijk. Partners kunnen wel boodschappen versprei-
den via onze platformen maar alleen als wij er achter 

staan. Wij moeten erin geloven. Dat betekent dat je ook 
soms nee moet zeggen. Ook tegen veel geld.“

Janssen adviseert ook andere bonden om niet zelf veel 
tijd en energie in technische zaken te steken. “Je hebt 
vaak niet de kennis en kunde in je team zitten en het 
kost ook heel veel tijd. Wij kiezen vrijwel altijd voor sa-
menwerking en gedragen ons steeds meer als een soort 
van mediahuis. We hebben apps, een magazine, de site. 
Via al die producten praten we met de doelgroep en 
sluiten we commerciële deals af.” 

In 2021 ligt de focus op het magazine bij 4000  boek-
handelaren in Nederland te krijgen. Maar ook op training 
en begeleiding. “Belangrijk is dat we vraag en aanbod 
kunnen koppelen. Wandelen als onderdeel van een ge-
zonde leefstijl, iets meer dan de routes. Maar ook het 
ongeorganiseerd georganiseerd wandelen. Minder af-
hankelijk van evenementen in de businessmodellen. En 
daarmee ook minder kwetsbaar in tijden van corona, 
waar we vast nog wel een tijd mee te maken gaan heb-
ben.”

GEPUBLICEERD OP 3 DECEMBER 2020

De Sportinnovatiestudio heeft als klankbord gefun-
geerd bij de KWBN bij het brainstormen over participa-
tievormen.

FOTO: KWBN
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HOE STAAT HET ER NU VOOR?
“Evenals 2020 was ook 2021 een zeer bewogen jaar. 
Letterlijk en figuurlijk. Wandelen was wederom de 
meest populaire vorm van bewegen (zelfs in de cijfers 
van NOC*NSF), maar wandeltochten- en events 
werden wederom massaal afgelast. De traffic op 
Wandel.nl is doorgegroeid van 2.5 miljoen bezoekers 
in 2020 naar 4.3 miljoen in 2021. Het aantal profielen 
is daarnaast gegroeid naar 2.5 miljoen. Dit zagen wij 
ook terug in de commerciële omzetten, die vanaf 
het einde van de lockdown (juni 2021) weer enorm 
zijn gegroeid. Zowel de Vierdaagse Nijmegen als de 
Avond4daagse hebben we wederom in alternatieve 
vorm moeten aanbieden, evenals in 2020 werd het 
ook dit jaar een groot succes met respectievelijk 
18.000 en 65.000 deelnemers.”
 
WELKE LESSEN HEB JE GELEERD?
“De belangrijkste les die we hebben geleerd is dat we 
voor de toekomst niet meer (alleen) willen inzetten 
op het businessmodel events. In coronatijd is hiervan 
de kwetsbaarheid gebleken. Anderzijds hebben we 
hier ook toegevoegde waarde kunnen bieden aan de 

online kant en met applicaties voor inschrijven en 
communicatie met deelnemers. Belangrijkste is 
dat we constant blijven luisteren naar de (wandel)
behoeften van onze klanten en daar met relevante 
content en producten/diensten op in te spelen. Op 
deze manier blijven we relevant voor onze doel-
groep en ontstaan nieuwe businessmodellen rond-
om advertising en partnerships.”
 
WAAR BEN JE TROTS OP?
“Ik ben trots op de wendbaarheid van onze organi-
satie en het blijven geloven in de strategie die we 
in 2015 hebben ingezet. Ondanks de tegenvallende 
omzetten (vanwege het gebrek aan ledengroei en 
events) hebben we er toch voor gekozen om door 
te investeren, juist omdat wandelen nú populair-
der is dan ooit. Ons magazine is doorontwikkeld 
naar een wandel-lifestyleblad, komt vier keer per 
jaar uit en is gegroeid naar ruim 100 pagina’s én 
ligt inmiddels in 900 boekhandels. KWBN krijgt een 
compleet nieuw logo en huisstijl, wat beter past 
bij de rol van KWBN in de huidige tijd. Platformen  
Wandel.nl en KWBN.nl zijn dit jaar beide compleet 
gerenoveerd. Er worden functionaliteiten toege-
voegd waarmee we inspelen op de veranderende 
wandel-behoeften gedurende corona (wandel-
groepen en training/begeleiding om gezondheid 
te verbeteren en routes). Daarnaast wordt de app 
Wandel.nl volledig doorontwikkeld naar een digita-
le voordeelpas in combinatie met Strava-achtige 
functionaliteiten speciaal voor het wandelen.”
 
“Maar het meest trots zijn we op het hoofdspon-
sorschap met Zorg van de Zaak Netwerk dat we 
eind 2020 voor vier jaar hebben afgesloten. Samen 
gaan we campagne voeren om het belang en de 
voordelen van wandelen meer te benadrukken. 
Daarnaast gaan we samen wandelprogramma’s 
integreren in de verschillende vormen van zorg die 
via de labels van Zorg van de Zaak Netwerk wor-
den aangeboden.” •

UPDATE DECEMBER 2021

FOTO: KWBN
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“Je kunt niet anders 
dan naar je klanten 
luisteren”

JEROEN STEVENS (NGF):

Het was tot nu toe ook een bewogen 
jaar voor de Nederlandse Golf 
Federatie (NGF). Tijdens de eerste 
lockdown in 2020 verloor de golfsport 
een miljoen euro per dag. Verliezen 
die onder meer toe te schrijven 
waren aan het wegvallen van horeca 
en bedrijfsuitjes. Inmiddels telt de 
bond een recordaantal nieuwe leden. 
Maar of die blijven is de vraag: het 
abonnement wat mensen zoeken lijkt 
niet te worden aangeboden.
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H et klinkt zo logisch: je moet als vereniging le-
den een abonnement bieden waar behoefte 
aan bestaat. Maar de praktijk is vaak weer-

barstig. Zo wees onderzoek van de Nederlandse Golf 
Federatie (NGF) dit jaar uit dat meer dan 60% van 
de leden het huidige golf abonnementen ontoerei-
kend vindt. Dat gaat om zo’n 250.000 mensen. “Ge-
lukkig is slechts 15 % echt ontevreden. Dus mensen 
vinden het leuk genoeg om te gaan voor wat het 
abonnement dat er wel is. Maar wij doen onszelf te-
kort”, aldus NGF-directeur Jeroen Stevens.

KANNIBALISEREN OP JE EIGEN PRODUCT
Een probleem is dat veranderen en meer of ande-
re keuzes bieden spannend en onzeker is. De angst 
dat je kannibaliseert op je huidige producten is re-
eel. “Mensen kiezen misschien een product dat min-
der omzet oplevert. We wilden op basis van feiten 
hard maken wat er zou gaan gebeuren. We hebben 
met hulp van een gerenommeerd Amsterdams da-
tabedrijf een onderzoek gedaan en een datamodel 
gebouwd waarmee we kunnen voorspellen wat er 
gebeurt wanneer we meer dan één product in de 
markt gaan zetten.”

Golfers kunnen nu feitelijk kiezen tussen twee abon-
nementsvormen. De helft van alle leden betaalt 
gemiddeld 1000 euro per jaar waarmee onbeperkt 
speelrecht wordt verworven. De andere helft kiest 
voor een handicapregistratie met losse dagkaarten 
op het moment dat er gespeeld gaat worden. Het 
onderzoek werd onder de leden verspreid, waarna 
ruim 20% de moeite nam om deel te nemen. 17.000 
mensen gaven hun mening waaruit glashard naar 
voren kwam dat het aanbieden van meer abonne-
menten, drie plus een handicapregistratie, niet zou 
leiden tot minder omzet maar tot een stijging van 
2,5% van die omzet. De praktijk moet laten zien dat 

deze uitkomst ook echt klopt, maar het onderzoekt 
stemt optimistisch.

VRAAG JE LEDEN WAT ZE MISSEN
Het data-onderzoek was een kostbare aangelegen-
heid, mede mogelijk gemaakt door een subsidie in 
het kader van het Innovatiefonds van NOC*NSF. Als 
hij de keus had gehad, had Stevens deze stap mis-
schien wel net zo lief overgeslagen. “Misschien had 
ik het wel liever niet gedaan, maar we voelen ons 
verantwoordelijk: we zien al jaren dat de categorie 
spelers tussen de 30 en 50 jaar al jaren afneemt: het 
product wat ze zoeken is er nu niet. Dat wordt wel 
onderkend maar het risico op kannibalisatie zorgt 
ervoor dat clubs niet bewegen. Dat is angst. Angst 
voor derving van inkomsten. Daarom hebben we ge-
zegd: als wij nu kunnen aantonen dat het risico mini-
maal is dan al dat helpen om de eerste schapen over 
de dam te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat als er 5 
clubs overstag gaan en het een succes is, dat dan de 
rest vanzelf volgt.”

De clubs die het op basis van het onderzoek aan-
durven om te gaan veranderen worden daarbij ge-
holpen. “We gaan de clubs die stappen gaan zetten 
volgen en helpen om de vormen in de markt te zet-
ten. Daar gaan we van leren. Ik verwacht dat de uit-
komst dichtbij de resultaten van het onderzoek zal 
liggen.” Stevens is van oordeel dat andere clubs ook 
wat kunnen met dit onderzoek. “Niet iedereen hoeft 
een datamodel te bouwen, maar die niet passend-
heid zit in veel meer sporten. Daar ben ik 100% van 
overtuigd. Bij golf is het misschien wat uitvergroot, 
omdat de aanvangsbedragen wat hoger zijn  en dus 
de differentiatie groter uitvalt. Maar veel sporten 
kunnen zelf wel bedenken wat er mist. Je kunt men-
sen daar heel simpel op ondervragen: wat mis je? 
Uiteindelijk heeft de klant gelijk.” ▶ 
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LEDEN KWIJTRAKEN
Er zijn wel een aantal simpele regels die je in gedachten 
moet houden. “Ga nooit negen keuzes introduceren en 
zorg dat je marges tussen de 15 en 30% zitten van de 
huidige prijs, maar niet 60%. Dat zijn lessen die ook gel-
den voor andere sporten.” Voetbalverenigingen zouden 
bijvoorbeeld aan iedereen die vertrekt kunnen vragen 
waarom? Mensen willen misschien best één keer per 
week trainen voor voetbal en drie keer per jaar een toer-
nooi spelen met een vriendenclub. Daar willen ze wat 
voor betalen. Maar ze willen misschien niet gedwongen 
meedraaien in de competitie. Dat is waardevolle infor-
matie.”

Natuurlijk is het anders wanneer je ook topsporters op 
moet leiden. ”Wij zijn een breedtesport. Sommige spor-
ten die vanuit de topsport komen die bieden niet veel 
keuzes, maar ik denk dat inmiddels negen van de tien 
sporten hun geld verdienen met de breedtesport. Dan 
kun je wel zeggen we bieden niks anders, minder trai-
nen kan niet, maar dan raak je ze compleet kwijt. Dan 
heb je er geen last meer van  ze, maar ook geen inkom-
sten. Je kunt niet anders dan naar de klant luisteren, als 
je dat niet doet dan raak je ze kwijt. 

Wanneer andere bonden interesse hebben in het onder-
zoek van de NGF kunnen ze contact opnemen met de 
bond. “Andere clubs kunnen hiervan leren en iedereen 
die er meer van wil weten kan contact met ons opne-
men.”

GEPUBLICEERD OP 21 OKTOBER 2020

De Sportinnovatiestudio heeft bij de NGF actief mee-
gedacht over het onderzoek naar mogelijke lidmaat-
schaps- en verdienmodellen.

HOE STAAT HET ER NU VOOR?
“Corona is ‘goed’ geweest voor de beoefening van de 
golfsport. Corona heeft er helaas ook voor gezorgd 
dat de urgentie om veranderingen door te voeren 
lager is geworden. Toch hebben een 5-tal golfclubs 
differentiatie echt toegepast met succes als gevolg. 
Een grotere tevredenheid bij leden, meer jonge men-
sen als leden en een verhoging van de omzet zijn 
het positieve gevolg. Op dit moment analyseren wij 
samen met MiCompany de data zodat we nog be-
ter kunnen zien wat de effecten zijn geweest. In het 
voorjaar vaan 2022 starten wij een 2e ronde waarbij 
we de bestaande clubs nog een keer mee laten doen 
maar ook een 30-tal nieuwe clubs.”
 
WELKE LESSEN HEBBEN JULLIE GELEERD?
“Niet nieuw maar wel belangrijk om te vermelden. 
Mensen houden niet van verandering! Om nieuwe 
bewegingen als deze breed uitgevoerd te krijgen 
moet je geduld hebben. Helaas wel een paar jaar. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat je je als organisa-
tie met ontwikkelingen in de toekomst bezig houdt. 
Zie jij namelijk te laat ontwikkelingen aankomen dan 
weet je zeker dat je achterban te laat is!”
 
WAAR ZIJN JULLIE TROTS OP?
“Enerzijds ben ik trots dat we het aangedurfd heb-
ben om als NGF dit dure en innovatieve onderzoek 
te doen. Dat vraagt leiderschap en overtuiging. Maar 
het mooiste is natuurlijk dat ook blijkt dat het imple-
menteren van de resultaten ook daadwerkelijk iets 
oplevert! Het is gelijk is er dus. Dat is overigens iets 
anders dan gelijk krijgen.” •

UPDATE DECEMBER 2021
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JOHAN helpt trainers 
beter te weten door 
meer te meten

Eerst waren alleen de Messi’s en Ronaldo’s 
met meetapparatuur bezig en daar wilden de 
oprichters van JOHAN sports verandering in 
brengen. Bij JOHAN sports combineren ze gps-
tracking met sportanalyse om trainers te 
adviseren hoe ze hun spelers fysiek fitter kunnen 
maken met gps-data. De focus van JOHAN sports is 
om gps-technologie zo gebruikersvriendelijk en 
betaalbaar mogelijk te maken voor trainers en 
coaches op ieder niveau. JOHAN staat voor ‘Join 
our human analysis network’.



91s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o 

L uc Binnendijk, Sports Marketer bij JOHAN: ‘In 
2014 is JOHAN sports opgericht door Jelle Rei-
chert & Robin van Kappel. Ze studeerden aeros-

pace engineering aan de TU Delft en hadden beiden een 
passie voor veldsporten. Ze kwamen erachter dat veel 
clubs geen gebruik maakten van gps-tracking. In 2014 
maakten alleen de topteams gebruik van deze techno-
logie. Dat had voornamelijk met tijd en budget te ma-
ken. Ze ontvingen funding om het bedrijf te starten. En 
zo geschiedde.’ 

FITHEID VERBETEREN
Als mensen een voetbalwedstrijd bekijken zien ze spe-
lers zich moeiteloos over het veld bewegen om vervol-
gens een prachtig goal te maken. Dat lijkt simpel maar 
is het niet. Binnendijk: ‘Door middel van het inzetten 
van JOHAN Sports kunnen teams fysieke prestaties 
monitoren, fitter worden en blessures verminderen. 
Blessures 100% voorkomen met gps trackers is vanuit 
bewegingswetenschappelijke onderzoeken nooit direct 
aangetoond. Wel is de kans kleiner op blessures als je 
een optimaal trainingsschema hebt. Het idee is dat een 
hoofdcoach ermee kan werken. Je hoeft geen data-ana-
list of beweegwetenschapper te zijn om er gebruik van 
het systeem te maken.’ 

De JOHAN Sports Tracker bestaat uit een gps-ontvan-
ger, accelerometer, hartslagmeter, magnetometer en 

gyroscope. Deze komen samen in één kleine sensor. 
De sensor wordt gedragen in een sportvest op de rug 
tussen de schouderbladen. Tijdens het sporten wordt 
positiedata verzameld: hoe iemand beweegt over het 
veld en hoeveel meters in welke tijd zijn gemaakt. Die 
informatie wordt verzameld en doorgestuurd naar het 
online platform. Op het dashboard is zijn de resultaten 
vervolgens in te zien. 

TRAININGEN OPTIMALISEREN
Volgens Binnendijk gebruiken coaches JOHAN voorna-
melijk voor trainingsprogramma’s. Met dit systeem is de 
planning van een training goed in de gaten te houden. 
Het spelersvolgsysteem helpt trainers om eenvoudig 
fysieke spelersdata te interpreteren en te gebruiken om 
het trainingsschema te optimaliseren. Binnendijk: ‘De 
coaches kunnen op basis van de gegevens hun trainin-
gen aanpassen en zo de ideale trainingsbelasting berei-
ken.’

JOHAN meet nauwkeurig. Bij sporthorloge Garmin wordt 
1 meting per seconde gedaan. Binnendijk: ‘Bij JOHAN 
worden 10 metingen per seconden en de gps-positie is 
nauwkeurig op een straal van 1 meter. Op dit moment 
gebruiken voornamelijk prof, – en semi-profclubs gebruik 
van de gps-tracking. Met succes. Binnendijk:’ Inmiddels 
is JOHAN sports qua gps marktleider van Nederland.’

GEPUBLICEERD OP 8 JUNI 2021 •
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SportsLapp brengt 
het lab naar de 
sportvelden

Om sportblessures optimaal te kunnen behandelen 
bedachten de fysiotherapeuten Igor Tak en 
Rob Langhout tijdens hun promotietraject 
een onderzoek dat hen kon helpen. Daarvoor 
moesten ze indertijd sporters meenemen naar een 
gespecialiseerd ziekenhuis in het zuiden van het 
land. “Dat gaf veel logistieke problemen. Toen 
dachten we: wat zou het toch fijn zijn als we een 
mobiel bewegingslab zouden hebben, zodat we het 
lab naar het sportveld zouden kunnen brengen”, 
aldus Tak. Dat was het begin van de ontwikkeling 
van SportsLapp.

FOTO: BART VAN OVERBEEKE / KINETIC ANALYSIS
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H et systeem werkt met een iPad, een paar senso-
ren en een camera. “Zo heb je een mobiel bewe-
gingslab waarmee je zowel data als videobeelden 

verzamelt. Dat heeft een aantal voordelen: het is mobiel 
en je kunt veel makkelijker aan de sporter laten zien waar 
de behandelaar naar kijkt. Zo kunnen we de technologie 
makkelijker en sneller beschikbaar maken voor de mensen 
in het veld.”

Langhout geeft een praktisch voorbeeld: “Het is bijvoor-
beeld bekend dat sporters met een kruisbandoperatie na 
een jaar nog steeds asymmetrie in de spierkracht verto-
nen, terwijl ze al wel weer klachtenvrij op het veld lopen 
en uitstekend voldoen aan de normen. Maar zodoende 
hebben ze wel een risico om een andere blessure te ont-
wikkelen. Met ons systeem kun je de snelheid van bewe-
gingen in kaart brengen en direct zien waar het probleem 
ligt. Dus dan zie je een verband tussen een liesblessure en 
een oude knieblessure. Daar heb je heel veel aan.”

DATA AUTOMATISCH INTERPRETEREN
SportsLapp maakt daarbij ook gebruik van kunstmatige 
intelligentie. Data scientist en bewegingswetenschapper 
Maarten Gijssel, ook betrokken bij het project: “Het lezen 
van data is redelijk complex en niet erg klantvriendelijk. Je 
hebt vaak niet met een paar drukken op de knop wat je 
wilt weten als therapeut.” 

Behandelaars zijn altijd op zoek naar de kern van wat 
ze moeten behandelen. “We kunnen van alles meten 
zoals kracht en lenigheid, maar de factoren timing 
en coordinatie, versnelling en vertraging dat zijn net 
de missende stukjes die je vanuit de data ook goed 
inzichtelijk kunt maken. Doordat het zo complex is 
kunnen AI-technieken daar aan bijdragen. Wij creëren 
algoritmes die de meting automatisch voor je inter-
preteren. Dus je wordt geholpen als clinicus om de 
juiste diagnose te stellen.”

SportsLapp richt zich op een brede doelgroep. Het zijn 
niet alleen de topsporters die geholpen zullen zijn met 
het mobiele lab. “De fysiotherapeut die veel met spor-
ters werkt en moet beslissen of iemand het veld weer 
op mag. Dat moet je ook met een trainer en een coach 
overleggen. Ik denk dat de techniek een middel gaat 
worden voor al die partijen om met elkaar in gesprek 
te gaan. Wat zie je met het blote oog, wat kunnen we 
meten en hoe komt dat samen. Dus fysiotherapeuten, 
trainers, maar ik kan me ook voorstellen dat we sa-
men met sportartsen naar patiënten gaan kijken of 
orthopedisch chirurgen. Ik denk dat de technologie in-
teressant is voor mensen die echt geïnteresseerd zijn 
in het bewegend functioneren van de mens. Dus het 
is domeinoverschrijdend.” ▶

FOTO: BART VAN OVERBEEKE / KINETIC ANALYSIS FOTO: BART VAN OVERBEEKE / KINETIC ANALYSIS
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VERTROUWD RAKEN MET HET SYSTEEM
Vooralsnog bevindt SportsLapp zich nog in de be-
tafase. Het systeem is nog nergens te koop, maar 
wordt wel met o.a. bevindingen uit het hockey 
fijngeslepen. Langhout: “Je moet vertrouwd raken 
met het systeem en je moet kennis hebben van de 
biomechanische grondbeginselen, maar ook van 
de techniek. Het is niet alleen de hardware, maar 
ook intelligentie: mensen moeten snappen waar 
het om gaat.” Over het algemeen zijn sporters die 
met het systeem te maken krijgen erg enthousiast: 
zij willen beter worden en SportsLapp kan daarbij 
helpen.

Hoewel de ontwikkeling veel tijd kost en er dus nog 
geen cent mee verdiend wordt, zijn de drie foun-
ders enthousiast over de potentie. Langhout: “Het 
oorspronkelijke idee staat nog steeds overeind. 
We moeten het grote logge laboratorium naar de 

sporter brengen en daar zijn we nog steeds heel blij 
mee, want het werkt. Waar we onder meer tegen-
aan lopen zijn de kinderziektes van de technologie. 
Daar hebben we zelf geen verstand van en moeten 
we uit handen geven. Dat kost veel meer energie en 
tijd dan we aanvankelijk dachten.” 

Tak: “Voor mij is het belangrijk dat mensen die ooit 
een blessure hebben gehad duurzaam kunnen te-
rugkeren. Dan heb je het over grote aantallen. Jaar-
lijks worden alleen al tussen de 8000 en 9000 kruis-
banden gereconstrueerd en veel mensen  krijgen 
daar later toch weer last van: opnieuw een blessure. 
Dat komt doordat de revalidatie suboptimaal is. Dus 
we moeten ons beter laten informeren door data. 
We spreken niet alleen over topsporters, maar ook 
de breedtesport.”

GEPUBLICEERD OP 15 SEPTEMBER 2021 •
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360SportsIntelligence: 
video-analyse voor 
iedere sporter

Stel je voor dat je net een wedstrijd hebt 
gespeeld. Je gaat douchen en daarna in het 
clubhuis wat drinken met jouw team. Op het 
scherm speelt de samenvatting van de wedstrijd. 
Van jouw zojuist gespeelde wedstrijd: het 
is mogelijk! Het fi lmen van de wedstrijd, het 
analyseren van de wedstrijd, het samenvatten en 
presenteren van de wedstrijd: zonder menselijk 
interventie. 360SportsIntelligence doet het.
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D rie fanatiek sportende jongens waren de aanlei-
ding van 360SportIntelligence. Frank Maathuis, 
oprichter en directeur van 360SportsIntelligen-

ce: ‘Mijn middelste zoon hockeyde op landelijk niveau. 
De andere twee op voetbal en honkbal. Organisato-
risch een uitdaging. Ik kon vanzelfsprekend niet iedere 
wedstrijd bijwonen. Uit een sessie bij de hockey, geor-
ganiseerd om na te denken over de mogelijkheden van 
video-analyse is 360SportsIntelligence ontstaan. Puur 
vanuit de passie voor sport en talentontwikkeling.’ 

Sinds 2015 maakt 360SportsIntelligence videobeelden 
beschikbaar voor iedere speler bij verschillende sport-
verenigingen. Ze installeren camera’s op bepaalde pun-
ten om en langs het veld, of in de zaal. De camera’s 
filmen trainingen en wedstrijden. Kunstmatige intelli-
gentie genereert vervolgens automatisch samenvattin-
gen.

RECHT OM BETER TE WORDEN
De overtuiging bij 360SportsIntelligence is dat iedereen 
het recht heeft om beter te worden. Frank Maathuis: 
‘We bieden een oplossing waarbij iedere sporter naar 
zichzelf kan kijken. Daar leren sporters het meest van. 
Het proces is volledig geautomatiseerd. Er komt geen 
mankracht aan te pas. De kosten zijn laag gehouden 
omdat 360SportsIntelligence ook buiten de selectie-
teams ingezet moet kunnen worden. Het is voor ieder-
een bedienbaar en simpel in gebruik.’

Het systeem draait al op 150 velden waarvan 120 in 
Nederland. 80% van de klanten zijn hockeyclubs. Ze 
voorzien tevens alle Hoofdklasse Hockeyclubs van 
het systeem voor liveregistratie en samenvattingen. 
360SportsIntelligence heeft via de NeVoBo ook alle ere-
divisie volleybalclubs als klant en via KNBSB alle hoofd-
klasse honkbal. 360SportsIntelligence werkt het liefst 
samen met bonden om gehele competities in kaart te 
brengen, maar werkt ook veel samen met individuele 
clubs. Ze leggen het systeem dan neer bij de hoofdklas-
se, maar daarmee ook voor alle andere teams.

JURISPRUDENTIE VOETBALTV
Het verschil met VoetbalTV en 360SportsIntelligence 
is dat de clubs eigenaar van de beelden zijn. De club 
bepaalt of iets opgenomen of gedeeld wordt. Frank 
Maathuis: ‘Dat is significant anders dan VoetbalTV. 
Daar waren de beelden van VoetbalTV. Daarnaast heb-
ben we een hele set aan documenten gemaakt zoals 

statuten, verwerkersovereenkomst tot aan een media-
protocol. Om verenigingen te helpen hoe met beelden 
om te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft naar 
aanleiding van de uitspraak inzage VoetbalTV aangege-
ven dat de jongste jeugd niet in beeld mag worden ge-
bracht, tenzij er toestemming is gevraagd en verkregen. 
De AVG is echter een container wetgeving. Er is nog te 
weinig jurisprudentie over wat wel en niet mag, maar 
wij hebben alles gedaan om het in nette banen te lei-
den. Als blijkt dat we het niet goed doen, stellen we dat 
meteen bij.’

VOORDELEN VAN BEELD
Het is naast video-analyse ook mogelijk om de wedstrij-
den te livestreamen. Voor trainers, bestuurders, tech-
nische staf, ouders, opa’s en oma’s, wat natuurlijk ook 
interessant is voor sponsoren. Zeker nu er ten tijde van 
corona niet langs de lijn gekeken mag worden. De be-
hoefte om de wedstrijden op een andere manier bij te 
wonen is nog groter. Automatisch worden naast samen-
vattingen ook clipjes gemaakt.

De clipjes kunnen al tijdens de wedstrijd via social media 
worden gedeeld. De clipjes zijn natuurlijk ook van groot 
belang voor de trainers en coaches. Frank Maathuis: ‘In-
stant replay met een vertraging van 10 seconden kan 
ook ingezet worden bij wedstrijden. Een Belgische klant 
belde om te vertellen dat ze de Belgische hockeybeker 
hadden gewonnen. Bij de halve finale zagen ze bij de 
instant replay hoe de tegenstander uitliep. Toen ze dat 
in de gaten hadden konden ze doelpunten maken. Het is 
mooi om te merken dat wat je hebt bedacht ook daad-
werkelijk wordt gebruikt. En tot succes leidt!’

GEPUBLICEERD OP 25 MEI 2021 •
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Media
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Media

Ieder bedrijf is vandaag de dag een 
mediabedrijf, of zou dat moeten zijn. 
Doordat tools om verhalen mee te 
vertellen laagdrempelig zijn geworden 
en het publiek via onder meer de 
sociale media makkelijk te bereiken 
is, heeft iedere onderneming of 
organisatie de mogelijkheid om zijn 
publiek rechtstreeks te informeren en 
met de achterban te communiceren. En 
verwacht het publiek dat ook. Dat geldt 
ook voor bonden en verenigingen.

V anwege jarenlange ervaring op het gebied van klas-
sieke en nieuwe media heeft de Sportinnovatiestu-
dio het vertellen van innovatieve verhalen uit de 

sport tot speerpunt gemaakt. Kennisdeling en inspiratie is 
immers enorm belangrijk om gemotiveerd te blijven en elke 
dag weer te kijken of we dingen beter kunnen doen. En veel 
te weinig mensen kennen al die mooie verhalen over inno-
vaties van andere bonden en de lessen die daaruit kunnen 
worden geleerd.

Dat delen van kennis doen we bijvoorbeeld met de weke-
lijkse nieuwsbrief, met de online talkshow Sportinnovatie 
Talks, met een met meer dan 250 artikelen gevulde website 
en met inmiddels zes uitgaven van ons glossy magazine. 
Daarnaast organiseren we - als de corona-situatie het ten-
minste toelaat - meetups met inspirererende sprekers van 
binnen en buiten de sport, geven we regelmatig een cursus 
podcasts maken en een masterclass video. Voor de master-
class verzamelen we kennis en kunde van binnen en buiten 
de sport om onder medewerkers van bonden te verspreiden.

Daarnaast hebben we als Sportinnovatiestudio een uitge-
breid onderzoek gedaan daar mediarechten en de mogelijk-
heden voor sportbonden om daar waarde uit te halen. We 
hebben de ervaringen van bonden gekoppeld aan de visies 
van mediaspecialisten.

Lees in dit hoofdstuk niet alleen over de hoofdpunten uit ons 
onderzoek naar mediarechten, maar ook over de belangrijk-
ste lessen uit de masterclass. Laat je daarnaast ook inspi-
reren door de KNHS die de Horseriding Academy lanceerde, 
door Carp Media dat een goed lopend bedrijf opbouwde met 
een community van karpervissers en door FC Afkicken dat 
diep de voetbalniches induikt met podcasts. •
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Leer van experts, 
de masterclass 
video samengevat!

Dertig mensen van twintig bonden gaven zich op voor 
de masterclass video van de Sportinnovatiestudio. 
Daarin deelden specialisten en ervaringsdeskundigen 
hun kennis over online video, een belangrijk thema 
voor bonden en verenigingen in een tijd waarin 
samen sporten en samenkomen lastig is. Aanwezig 
bij de masterclass waren als specialisten Donald 
Res (Cleeng), Stef van der Ziel (Jet-Stream), 
Robert Rutten (Stingray) en Menno Weij (BDO Legal). 
Hierbij de hoofdlijnen.



101s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o 

WAAROM?
Online video is een breed onderwerp. Het gaat zowel 
over het uitzenden van wedstrijden en trainingen 
als over het organiseren van online evenementen, 
maar ook over opleiding, marketing en communica-
tie. Waarom vinden de specialisten het belangrijk? 
Omdat video de meest effectieve manier van com-
municeren is, omdat video het beste alternatief voor 
live is, omdat video ideaal voor leren en opleiding is 
en omdat video overal is en mensen het verwachten.

CHECKLIST
Als we de woorden van de experts combineren met onze eigen ervaringen, komen 
we tot deze checklist. Zorg dat je de antwoorden op de vragen hieronder hebt.

■ Begin bij het begin: vraag je af wat en wie je wilt bereiken.
■ Vraag je daarna af waarom video daar het beste middel voor is.
■ Neem de arbeidsintensiviteit van video mee in je overweging.
■ Denk in originele en haalbare formats.
■ Vraag je af hoe je onderscheidend kunt zijn.
■ Vraag je af hoe je relevant kunt zijn.
■ Zorg voor karakter en persoonlijkheid in je videos.
■ Opereer als een journalistieke titel (let op ritme en afwisseling, e.d.)
■ Manage de verwachtingen: leg uit wat je hoevaak gaat maken.
■ Ga geen DWDD spelen, maak met minder middelen van je zwakte je kracht.
■ Video is altijd slechts een van de elementen van het verhaal. Zorg voor een 

goede mediamix.
■ Vraag je af hoe je je publiek bereikt, goede marketing is cruciaal.
■ Realiseer je dat je online met alles concurreert.

HOE?
Welke vormen zijn er en welke vormen werken? Logischer-
wijs wordt het meekijken naar live wedstrijden en trainingen 
door de specialisten genoemd. Wie geld wil verdienen met vi-
deo moet daar op de eerste plaats naar kijken. Maar ook voor 
training en opleiding hebben mensen geld over. Dat is minder 
het geval voor achtergronden en interviews, maar dat kun-
nen wel waardevolle elementen van een totaalpakket voor 
fans zijn. Daarnaast kan video natuurlijk ingezet worden als 
binding van leden en fans en als manier van marketing. ▶
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En dan nog even over naar de experts. Wat zeggen zij? 

Begin klein en simpel, zorg voor een lange adem, wees 
consistent en publiceer met een ritme!

GEPUBLICEERD 16 NOVEMBER 2020 •

HET IS EEN KWESTIE VAN EEN LANGE ADEM
Afsluitend nog een rondje tips. Wil je aan de slag, hou dan deze 
punten ook in je achterhoofd:

■ Onderzoek de behoefte; wat wil je publiek?
■ Onderzoek de bereidheid tot betalen; wat hebben 
■ mensen voor je product over?
■ Begin klein (ook als je met hoge kwaliteit video begint)
■ Rol snel een proof of concept uit
■ Haal daar feedback over op
■ Verbeter je product met die feedback
■ Ontwikkel door
■ Bij bewezen interesse, schaal op

INKOMSTEN
Op zich is geld verdienen met video niet zo ingewikkeld. Althans de mogelijkheden zijn 
overzichtelijk: je vraagt geld per view (wedstrijd, training), je vraagt geld voor een cur-
sus, je kiest voor een abonnement (alle videos van club X), je werkt met sponsors, je 
verdient met merchandise of je doet het met een combinatie daarvan.

En mensen willen echt betalen voor unieke relevante inhoud (tot 30 euro p/m is gang-
baar). Natuurlijk is dat maar een percentage van het aantal fans (je kunt 10 tot 20% 
tot betalen verleiden), maar als je genoeg aanhang hebt kun je een substantiële geld-
stroom realiseren.

En waar willen mensen dan voor betalen? Ze hebben geld over om ergens bij te zijn, bij 
te horen, aan mee te doen, dingen te leren, voorrang te hebben, exclusiviteit te krijgen, 
etcetera.

UITGAVEN
Zoals eerder gezegd kun je al met je mobiel filmpjes maken en monteren. Dat kan ge-
noeg zijn voor wie goed met beeld een verhaal kan vertellen. Maar soms moet het nu 
eenmaal duur. Want een voetballiefhebber verwacht de kwaliteit van Studio Sport bij 
een training van Oranje. En bij een online cursus van 150 euro hoort bijpassende kwa-
liteit. En als je iets complex als Voetbal TV wilt starten heb je nu eenmaal geld nodig.
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De wereld van de media 
is  al decennia onrustig. 
De omstandigheden lijken 
nu wel onstuimiger dan 
ooit met bijna ieder jaar 
nieuwe grote partijen die 
vechten om de uitzendrechten 
van sportcompetities en 
tegelijkertijd clubs en 
bonden die zelf initiatieven 
ontplooien. In opdracht van 
een aantal sportbonden brengt 
de Sportinnovatiestudio het 
huidige medialandschap en de 
toekomstige mogelijkheden in 
kaart.
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A fgelopen zomer schreef een vijftiental bonden 
een brief aan de directie van NOC*NSF waarin zij 
hun zorgen uitten over de situatie rond de uit-

zendrechten van sport in de media en de gevolgen die 
dat heeft voor Nederlandse sportbonden. Men consta-
teert dat er – ook op de Nederlandse markt - grote ver-
schuivingen gaande zijn. De Nordic Entertainment Group 
(NENT) heeft via Viaplay de Nederlandse markt betre-
den en haalde om te beginnen maar vast de rechten van 
de Formule 1, de Bundesliga, Premier League en de PDC 
Darts-toernooien binnen.

Tegelijkertijd lijkt de NOS een terugtrekkende beweging 
te maken en ontvingen Nederlandse sportbonden in de 
regel een sterk verlaagd aanbod (vaak 50-75 procent 
lager) voor hun mediarechten. Een flink aantal bonden 
kreeg helemaal geen aanbieding meer voor hun com-
petities, kampioenschappen en evenementen voor de 
periode tot en met de Olympische Spelen in 2024. Dit 
leidt bij veel bonden niet alleen tot een gat in de begro-
ting, maar ook tot onzekerheid hoe dit zich verder gaat 
ontwikkelen nu de NOS geen vanzelfsprekende partner 
meer lijkt te zijn.

VERSNIPPERD AANBOD
Anticiperend op het veranderende medialandschap zijn 
veel bonden intussen zelfstandig met eigen media-ex-
perimenten actief. De een wat langer dan de andere. 
Dit betreft meestal streaming van livewedstrijden via 
Youtube of een eigen kanaal. Sommigen werken met het 

Eyecons-platform voor hun topcompetitie. Soms worden 
ook samenvattingen uitgezonden via deze kanalen. De 
productiekosten zijn relatief hoog waardoor het finan-
cieel lastig is om kwaliteitsprogramma’s te maken met 
samenvattingen en interviews. Ook als het gaat om 
samenwerkingen met bijvoorbeeld Ziggo Sport, ESPN, 
Talpa en Videoland loopt het vaak stuk op de kosten 
van productie en de relevantie van de betreffende sport 
voor een (te) kleine doelgroep.

In hun brief constateren de bonden dat de strategie ’ie-
der voor zich’ de afgelopen jaren onvoldoende resultaat 
heeft opgeleverd. Inmiddels versnippert het aanbod van 
sport in de media steeds verder, met het risico dat de 
kijker de weg kwijtraakt en afhaakt.

De bonden initiëren daarom een gezamenlijk onderzoek 
met als doel inzicht te krijgen in hoe de markt zich de 
komende jaren verder gaat ontwikkelen en wat de pro-
posities van sportbonden zouden moeten zijn om suc-
cesvol een positie te verwerven in deze markt. Daarbij 
is het primaire doel het realiseren van bereik en daar-
mee aandacht voor de sport. Pas in tweede instantie zijn 
commerciële of financiële afwegingen belangrijk.

GROTE VERANDERINGEN
Vanwege zijn brede ervaring en netwerk binnen zowel 
de sport als de media werd Roeland Stekelenburg van 
de Sportinnovatiestudio gevraagd om dit onderzoek te 
doen. Hij vertelt halverwege het traject over zijn eerste 
bevindingen. ▶
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Waar sta je met het onderzoek? 
“We hebben een eerste inventariserende ronde langs een flink aantal sportbonden 
gemaakt, met name om erachter te komen wat de verschillende bonden nu exact 
doen, welke afspraken en contracten ze hebben lopen, welke mediapartijen daar 
bij betrokken zijn en welke ambities ze hebben. Daaruit komt een gevarieerd beeld 
naar voren. Allereerst wordt natuurlijk door iedereen het grote belang onderschre-
ven van zichtbaarheid in de media. Dat is voor promotie van de sport, aanwas van 
nieuwe leden en de belangen van sponsors en partners enorm belangrijk. Vandaar 
ook de teleurstelling bij veel bonden dat de NOS van strategie veranderd lijkt te zijn 
en minder waarde lijkt te hechten aan langjarige afspraken met sportbonden. En ze 
hebben er ook nog eens minder geld voor over. De NOS heeft een groot bereik en 
dat is waar bonden het voor doen.

“Aan de andere kant sprak ik ook bonden die er iets positief proberen uit te halen 
(‘elk nadeel heb zijn voordeel’) en in plaats van af te wachten direct aan de slag 
zijn gegaan om de productie en distributie van videobeelden en de daaraan ge-
koppelde marketing in eigen hand te nemen. Soms door een eigen videoplatform 
te beginnen, zoals bijvoorbeeld de KNBSB met honkbalsoftbal.tv. Anderen zenden 
hun topcompetities uit via het platform van Eyecons of hebben afspraken gemaakt 
met Ziggo Sport of ESPN. Daarnaast is er ook een flinke groep bonden die de kennis 
en expertise niet in huis zegt te hebben voor dergelijke initiatieven en een afwach-
tende houding heeft aangenomen.”

“Wat belangrijk is bij het beoordelen van die eigen initiatieven is wat een bond er 
mee probeert te bereiken. Er is natuurlijk een enorm verschil tussen het bereiken 
van je eigen ‘community’ (je leden) en het halen van een groot bereik via de NOS, 
waarbij ook heel veel mensen bereikt worden die je sport niet beoefenen. Dat zijn 
twee totaal verschillende doelgroepen, met andere interesses en kennnisniveaus. 
Dat eerste – het bedienen van je eigen community – kan eventueel via digitale 
platformen als Eyecons of een eigen omgeving. Maar het grote bereik blijft ook 
daar uit. Voor het bereiken van grote groepen kijkers via de NOS is voorlopig nog 
geen alternatief voorhanden, ook niet via Ziggo Sport of ESPN. Ook daar vallen de 
kijkcijfers vaak tegen.” 
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Wat is er eigenlijk veranderd in de strategie van de NOS?
“Dat ben ik ze uiteraard ook gaan vragen. En de NOS zegt dat er wezenlijk niets 
veranderd is in de strategie en dat ze nog steeds de logische partner van de Neder-
landse sport willen zijn. Het draait bij de NOS om het bredere sportjournalistieke 
perpectief en dat willen ze hoe dan ook overeind houden. Ze zijn van mening dat in 
deze tijd een (beperkte) rechtenvergoeding daar niet altijd het beste middel voor 
is. Dat kan ook in de vorm van productiebudgetten of uitzendgaranties. Waar het 
om gaat is dat de NOS nog altijd het grote publiek weet te bereiken en dat komt 
ook door het kwaliteitsniveau en de manier waarop ze de verhalen van de sport 
vertellen. Het is geen ‘sport per strekkende meter’, maar altijd voorzien van con-
text en vanuit journalistiek perspectief.”

Wat gaat de komst van Viaplay veranderen in het landschap?
“Dat kan best grote veranderingen veroorzaken. Vanaf komend jaar zenden ze de 
Formule 1 uit die natuurlijk razend populair is. En inmiddels hebben ze ook de rech-
ten van de Bundesliga, de Premier League en Darts verworven. En ze hebben al 
aangekondigd ook interesse te hebben in de Nederlandse Eredivisie. Ze hebben die-
pe zakken en zullen zeker proberen een zo volledig mogelijk aanbod op te bouwen 
dat relevant is voor de Nederlandse kijker.” 

“Wat dit voor de ‘gewone’ sportbonden gaat betekenen is nog lastig in te schatten. 
Voorlopig gaat het om de grote contracten. Wel denk ik dat Viaplay de kijker echt 
een nieuwe kijkervaring gaat bieden. De technologie om sport nog beter, en met 
nog meer context in beeld te brengen ontwikkelt zich razendsnel en ik denk dat we 
hier echt een grote stap gaan zien.” 

Hoe gaat het verder met dit onderzoek de komende tijd?
“Eind 2021 ronden we een eerste conceptversie van het rapport af. In het nieuwe 
jaar organiseren we een expertsessie met sportbonden en de relevante media-
partijen, om te onderzoeken wat de strategieën zijn van zowel media als bonden 
en vervolgens af te tasten waar we elkaar kunnen vinden. Daarna gaan we oplos-
singsrichtingen uitproberen, experimenteren en kijken hoe we - eventueel met een 
aantal bonden gezamenlijk - nieuwe wegen kunnen inslaan om de doelstellingen 
te bereiken.” • 
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“De Horseriding Academy 
heeft het kwaliteitsstempel 
van de bond”

D e KNHS heeft gekozen voor hoogwaardige video. Daarmee wordt on-
derscheid gemaakt van het al bestaande aanbod. “We zagen dat er 
veel content was waarbij iets wordt opgenomen, maar daar sta je als 

toeschouwer vooral bij. Wij wilden het anders doen. Meer gericht op de kijker 
thuis. Het is belangrijk dat de kijker het gevoel heeft dat het op hem of haar is 
gericht. Dus we hebben goed nagedacht over de vorm. Je moet dan een heel 
goed script hebben en je hebt ook meerdere draaidagen nodig. ” Inmiddels 
staan 3 masterclasses online. De prijzen variëren van 95 euro voor licentiehou-
ders en 125 euro voor leden tot 150 euro voor niet leden. 

KWALITEITSSTEMPEL VAN DE BOND
Voor het filmen en het online plaatsen werd gekozen voor een samenwerking 
met twee externe partijen gezocht. Met name het platform leverde voor de 
KNHS vragen op. “Het is voor ons allemaal nieuw namelijk. We wilden dingen 
weten als hoeveel mensen tegelijk konden kijken. Maar gelukkig hebben we 

In de zomer van 2018 bleek na onderzoek onder 
leden van de KNHS dat er behoefte was aan 
videocontent van de bond. Weliswaar is er veel 
video rondom paardrijden online te vinden, 
maar content met het kwaliteitsstempel van 
de bond ontbrak nog. Een paar jaar later 
is dat er wel. Onder de naam Horseriding 
Academy biedt een platform masterclasses van 
bondstrainers en bondscoaches. “De masterclass 
bestaat uit zo’n 10 lessen in totaal ruim 2,5 
uur over de dingen die zij belangrijk vinden. 
Het is echt alsof je les krijgt van een 
bondscoach maar dan thuis op de bank”, aldus 
Katrijn van der Boon, één van de drijvende 
krachten achter het project.

KATRIJN VAN DER BOON (KNHS):
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een betrouwbare partij waar dat soort van problemen 
niet spelen. Maar er zitten logischerwijs ook beperkin-
gen in dit platform. Dat is wel lastig. We zijn gewend dat 
dingen voor ons custom made zijn.” 

De grote kracht van de Horseriding Academy is zoals 
gezegd het kwaliteitsstempel van de bond. Kijkers we-
ten dat de informatie die wordt verstrekt klopt. Om die 
reden zet de KNHS het platform ook in voor KNHS-in-
structeurs zodat zij de cursussen kunnen gebruiken om 
licentiepunten mee te verdienen. 

Nederland geldt internationaal ook als autoriteit op 
het gebied van paardensport. De bond krijgt altijd veel 
vragen uit het buitenland. Om die reden is gekozen om 
de masterclasses ook in het Engels te ondertitelen. De 
KNHS had al ervaring met video. “Wij deden al veel met 
livestreams van evenementen en ook de kortere college 
tours Daar kwamen mensen eerst naartoe. Nu nemen 
we het op en zorgen dat mensen het terug kunnen kij-
ken.” En dat is niet de enige plek waar video opduikt. 
Via paardrijden.nl kun je een video opsturen van je eigen 
dressuuroefening die dan door een jurylid wordt beoor-
deeld. “Dat is een enorm succes. Dat willen we verder 
uitbouwen.”

DAGELIJKSE INSPANNING
Het ontwikkelen van de cursussen was stap één. Daar-
mee heeft de KNHS haar nek uitgestoken. Het hele 
traject was kostbaar en tijdrovend. Maar daarmee is 
de bond er nog niet. Uiteindelijk is het belangrijk dat 
de cursussen ook daadwerkelijk worden afgenomen. De 
bond heeft ingezet op 500 verkopen. De teller staat in-

middels op meer dan 200. Het verkopen vergt dagelijkse 
marketinginspanningen. “We hebben promo’s ontwik-
keld met de masters: korte video’s met fragmenten en 
aanprijzing. Die posten we op Facebook en Instagram. 
Er is daarnaast een direct mail gedaan naar alle start 
pashouders. En we zetten ons fysieke en een digitale 
magazine ook in. We zijn er echt dagelijks mee bezig.”

Met 500 verkopen is er straks weer geld om nieuwe af-
leveringen te maken. Dat duidelijke doel is erg prettig 
vindt Van der Boon. “Wij hadden een heel duidelijk plan: 
4 masterclasses met als target 500 betalende klanten. 
Dat is fijn. Dan weet je waar je naartoe werkt. Maar je je 
moet ook ruimte krijgen van de bond en vasthouden aan 
de focus. Dus soms moet je ook nee mogen en kunnen 
zeggen tegen andere werkzaamheden. Dat is niet altijd 
makkelijk, maar daardoor staat het er wel in korte tijd.” 

Van der Boon verwacht dat de Horseriding Academy ook 
na corona van grote waarde zal zijn. Video biedt immers 
de mogelijkheid om dingen duidelijk uit te leggen en te 
laten zien. En het scheelt mensen reizen. In Nederland, 
maar ook daarbuiten. “In Amerika en Australië wonen 
mensen veel verder van elkaar dus ze zijn veel meer ge-
wend om online les te nemen.”

GEPUBLICEERD OP 25 NOVEMBER 2020

De Sportinnovatiestudio ondersteunde de KNHS bij de 
totstandkoming van de Horseriding Academy. We wa-
ren klankbord bij de planvorming, dachten mee over 
naamgeving, branding en marketing en leverden ex-
pertise op het gebied van prijsstelling, verdienmodel en 
distributiemogelijkheden. ▶

109s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o 
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HOE STAAT HET ER NU VOOR?
“We zijn alweer een jaar verder sinds het artikel en 
er zit nog steeds volop beweging in het project. In-
middels staan er 5 masterclasses, 6 college tours en 
2 seminars online. In april dit jaar zijn we overgestapt 
naar het platform van RedBee Media, een platform 
met veel technische mogelijkheden waarvan we nog 
lang niet alles hebben ontdekt. Na een zomerdipje 
waarin de verkopen achterbleven, loopt het sinds 
september weer storm dankzij de succesvolle Back to 
School campagne. Vanaf deze week starten we met 
een nieuwe eindejaarscampagne waarbij klanten een 
masterclass + college tour met korting kunnen aan-
schaffen.”

“Recent hebben we via een online enquête onderzoek 
gedaan onder onze klanten. We hebben hen gevraagd 
naar wat ze van het platform en de producten vinden, 
de vorm waarin we de content aanbieden en waar ze 
meer over willen leren. Met deze resultaten kunnen 
we gericht videocontent ontwikkelen over onderwer-
pen waar men behoefte aan heeft. In samenwerking 
met onze partners zijn we bezig met het ontwikkelen 
van nieuwe content. Daarnaast kijken we ook naar de 

vorm waarin we het aanbieden. Het idee is om korte-
re masterclasses o.i.d. te ontwikkelen over specifieke 
onderwerpen. De prijs zal lager liggen waardoor we in 
verschillende prijsklassen producten aan kunnen bie-
den, voor ieder wat wils.”

WELKE LESSEN HEB JE GELEERD?
“We hebben gemerkt dat het veel marketinginspan-
ningen kost om de masterclasses en college tours te 
verkopen. En dat je moet volhouden, realistische doe-
len moet stellen en tevreden moet zijn met elke stap, 
hoe klein ook. Het is hard werken maar de resultaten 
zijn er ook naar.”

WAAR BEN JE TROTS OP?
“Dat we in een relatief korte tijd een heel platform 
hebben opgezet met kwalitatief hoogstaande video-
content. Je staat er niet vaak bij stil want je hebt je 
blik vooruit maar als ik het artikel teruglees en zie 
hoeveel progressie we alweer gemaakt hebben in 
een jaar, dan ben ik toch wel heel trots. En ik doe het 
niet alleen maar samen met mijn bevlogen collega’s 
Chelsey Lievestro en Michaël van Rijn waarmee ik da-
gelijks met veel enthousiasme werk aan Horseriding.
Academy.” •

UPDATE DECEMBER 2021
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“Bij ons moet je gek 
van sport zijn”

Podcasts zijn inmiddels niet meer weg te 
denken uit het Nederlandse medialandschap. 
Dat was anders in 2015, toen Neal Petersen 
en Joris Boerhof met FC Afkicken begonnen. 
Inmiddels worden onder die vlag 13 
verschillende podcasts geproduceerd: over 
onder meer Italiaans voetbal, keepers, 
Ajax, PSV en Nederlandse voetballers die 
over de wereld zijn uitgewaaid. De kern: 
elke podcast wordt gemaakt door echte 
liefhebbers. ▶ 

NEAL PETERSEN (FC AFKICKEN):
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“Wij zijn gestart vanuit idealisme. Dat is 
niet veranderd in de loop der jaren. En 
dat zal zo blijven. Je moet vanuit liefde 

beginnen. Ik kan zelf geen podcast maken over 
Italiaans voetbal. Daar weet ik te weinig van. Het 
moet gemaakt worden door mensen die echt leip 
zijn van een onderwerp”, aldus Neal Petersen.

DE DOELGROEP
FC Afkicken zoomt in op de niches binnen het 
thema voetbal. “De trend is nu dat BN-ers pod-
casts gaan maken. Maar de verdiensten blijven 
voorlopig nog achter bij andere media. Wij kijken 
niet per se naar cijfers, maar naar wat iets doet 
in de doelgroep. Italiaans voetbal scoort slechter 
dan de Cor Potcast, gemaakt door drie profvoet-
ballers.  Maar er zijn dan ook minder liefhebbers 
in Nederland die van Italiaans voetbal houden.”

Het businessmodel van FC Afkicken is op dit mo-
ment nog simpel: “We verdienen geen geld. Dat 
is een heel goed model. Haha. Ik geloof heel erg 
in een model bouwen waar uiteindelijk  puristen 
ook een boterham mee kunnen verdienen. Dat is 
iets van de lange adem. In 2020 zijn er investeer-
ders ingestapt en er zijn inmiddels ook wat part-
nerships die geld stoppen in specifieke podcasts. 
Dat levert nog weinig op, maar uiteindelijk willen 
we verschillende partnerships sluiten waardoor 
je de makers kunt betalen.”

MONEY DRIVEN
Andere podcasts werken soms met donatiemo-
dellen. Petersen vindt het daarvoor nog aan de 
vroege kant. “Het moet heel goed zijn voordat je 
mensen toegevoegde waarde kunt gaan leveren 
voor het geld dat ze betalen. Bijvoorbeeld dat je 
de podcast kunt zien. We mikken niet op één mo-
del. We kiezen heel bewust voor het bedenken 
van verschillende modellen. Er is veel interesse 
in wat we doen. Natuurlijk zijn er investeerders 
die binnen twee jaar hun geld terug willen, maar 
daar leg ik me niet op vast. Het gaat nooit mo-

ney driven worden. Maar het gaat wel veel har-
der dan we hadden verwacht. Als je de projectie 
ziet die we in 2019 maakten, dan zijn we daar 
ver voorbij.”

De filosofie is duidelijk: podcast first. “Wij bouwen 
merken vanuit een podcast. Maar daar omheen 
kun je andere verdienmodellen bedenken. Denk 
aan merchandise of events.” Zo had FC Afkicken 
ooit 500 aanmeldingen van mensen die de show 
live wilden komen bekijken. Dat was gratis. “Dat 
hadden we niet verwacht. Je kunt dan ook gaan 
denken aan een hele dag rondom een podcast 
met muziek of twee drankjes, waar je dan bij-
voorbeeld  een tientje voor vraagt.” Maar het be-
langrijkste uitgangspunt is en blijft: goed kijken 
naar wie de luisteraars zijn en wat ze fijn vinden.

DE LIEFHEBBER BEDIENEN
FC Afkicken is zich inmiddels aan het verbreden. 
Zo worden er ook podcasts over vechtsport en 
Amerikaanse sporten gemaakt en wordt er ge-
praat over hockey en volleybal. Volgens Petersen 
is elke niche geschikt. Ook zogenaamde kleine 
sporten lenen zich goed voor een podcast. “Stel 
er zijn 30.000 leden. En 10% daarvan vindt het 
leuk, dan bedien je zo  elke week tussen de 3000 
en 6000 mensen. Dat is toch goed. Zo bedien je 
de echte liefhebber” 

Wanneer het weer mogelijk is, zal ook weer meer 
gedaan worden met video. “We hebben daar wel 
al pilots mee gedaan die er vet uitzagen. We 
hebben veel videoformats klaar liggen, die gaan 
we volgend seizoen ook uitrollen. We hebben 
een speciale relatie met sporters. We maken nog 
steeds de vrijdagmiddagborrel dat is ook video. 
Maar het is nu behelpen. Het is wel podcasts first 
bij ons nu. We hebben laatst een 12 uur durende 
show gedaan over de transfer deadline en daar 
zitten dan 20.000 mensen naar te kijken. We zijn 
langzaam gegroeid en zijn nu langzamerhand 
aan het professionaliseren.”
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EEN NIEUW PLATFORM
Onderdeel van die professionaliseringsslag is een 
nieuw online platform dat is gelanceerd. Daarop 
is alle content te vinden zijn. “Veel mensen vin-
den ons leuk, maar weten niet wat we allemaal 
doen. Dat moet op het platform zichtbaar zijn: vi-
deo, podcasts, tekst.” Ook wordt steeds serieuzer 
gewerkt aan het behalen van meer bereik. “We 
knippen veel highlights los en verspreiden die via 
onze social kanalen. Dat triggert mensen. Tot nu 
toe is elke euro  in het maakproces gestopt, nooit  

 
in de marketing. Dat is misschien de volgende 
stap. Daar gaat het platform bij helpen. Hoop ik.”

Zonder ooit een concessie te doen wat betreft 
de inhoud. “Ik ga niet naar strakke formats toe. 
Ook al wordt er gezegd dat 30 minuten de ideale 
podcastlengte is, het mag van mij altijd langer als 
het een goed gesprek is. Dat moet ook zo blijven.”

GEPUBLICEERD OP 30 MAART 2021 •

“Ik geloof heel erg in een model bouwen 
waar uiteindelijk  puristen ook een 
boterham mee kunnen verdienen.”
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Van passie voor 
karpers naar 
internationaal 
mediabedrijf

Mark Hofman is een visfanaat. Al vanaf zijn 
vijfde is hij langs de waterkant te vinden. 
Hij had nooit gedacht dat hij daar zijn 
beroep van kon maken, maar dat veranderde 
toen hij  begon met  het opnemen van filmpjes 
en beurzen bezocht om dvd’s te verkopen. 
“Zo ben ik een bekende kop in de hengelsport 
geworden.” Een bekende kop met gevoel voor 
timing. De videos werden later gebundeld op 
de website Karperwereld.nl. “Dat is vandaag 
de dag uitgegroeid naar hengelsportplatform 
of community KWO, zoals wij dat noemen, waar 
elke maand meer dan 100.000 karpervissers bij 
elkaar komen om hun hobby beleven.”

MARK HOFMAN (CARP MEDIA):
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I n zeven jaar tijd groeide het initiatief van Hof-
man en zijn compagnons uit tot de grootste kar-
persite van Nederland. Inmiddels werken er 10 

man aan Karperwereld. Betaald. Op het platform kun je 
alles vinden over karpervissen: hengels, aas, vis-avon-
turen van mensen in binnen- en buitenland, etcetera. Er 
wordt veel kennis uitgewisseld over technieken en tac-
tieken. “Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen over deze 
hobby kun je bij ons op de website, de app of onze social 
media kanalen vinden.” 

GROTE KRACHT: BEREIKBAARHEID
De community kent drie pijlers: gratis content, een shop 
en betaalde inhoud. “We noemen nooit exacte aan-
tallen, maar we hebben meer dan 10.000 betalende 
leden voor 7,95 per maand of 64,95 per jaar. Die beta-
len voor exclusieve content die wij gemiddeld 3 keer per 
week plaatsen.” Vrijdagmiddag is er altijd een film in de 
categorie vis-entertainment van minimaal 40 minuten. 
Om lekker samen met je maten te bekijken. Op zondag 
een tactische video en op woensdag een geschreven 
verhaal, gericht op het overbrengen van kennis. Van de

drie updates zijn er dus 2 gericht op het overbrengen 
van kennis. De shop verkoopt merchandise: een volle-
dige kledinglijn voor mensen die bij de club willen ho-
ren. Hengelsport-accessoires worden ook via de shop 
aangeboden, maar de verkoop verloopt via derden. “Wij 
stellen ons platform open zodat zij bereik hebben in de 
doelgroep. Daar wordt voor betaald.” 

Dé grote kracht van het platform: de bereikbaarheid. 
“Wat heel goed werkt is dat we op Facebook besloten 
groepen hebben aangemaakt. Die worden beheerd door 
leden zelf. De interactie gaat alle kanten op. Er komen 
mailtjes binnen, we worden gebeld. We delen content 
die heel aansprekend is en je kunt er veel van leren, 
daardoor willen mensen er graag bij blijven Dat geldt 
ook voor onze Facebookgroepen: daar wordt extreem 
veel kennis en ervaring uitgewisseld. Ook over produc-
ten. Je krijgt binnen no time 30 reacties. Dat is heel 
sterk.” Het enige wat door vissers doorgaans niet wordt 
gedeeld: exacte locaties waar karpers gevangen wor-
den. “Daarom is opnames maken in Nederland altijd las-
tig. Een deel van de vissers vindt het leuk, maar mensen 
uit de buurt niet. Die willen niet veel toeloop.” ▶

FOTO: CARP MEDIA
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PLATFORM WERKT ALS EEN TREIN
Na Nederland is het platform ook uitgerold in Groot 
Brittanië. “We hebben de afgelopen jaren aan ons plat-
form gewerkt.  Aan de website, de app en sinds een 
aantal jaren aan het betaalde membership. Die tech-
niek en het inhoudelijke format werken als een trein 
en nu denken we dat we kunnen schalen. Dat willen 
we nu verder uitrollen. We hebben in de UK een groep 
gevonden die lijkt op onze groep, daar hebben we sa-
menwerking mee gezocht. Zij hadden content maar 
geen visie om het te monetizen. Daar gingen we in 
acht maanden al naar 10.000 leden. Daar deden wij 
hier in Nederland 3 tot 4 jaar over. Dus dan zie je de 
kracht van een goed platform. We zijn ook in Duitsland 
zo goed als rond en in het Oostblok aan het kijken.”

Hofman en kompanen denken ook aan verdere uit-
breiding: een nieuw platform voor andere vissen, zoals 
bijvoorbeeld de snoek. “Wij denken ook dat ons plat-
form heel geschikt is voor andere niches. Het platform 
dat wij hebben neergezet is een  streaming platform 
met daaraan een abonnementsmodel gekoppeld. Het 
is mega automatisch en efficiënt en goed te runnen 
met een klein team. Dus we denken dat het in andere 
niches goed uit te rollen is.” Denk daarbij bijvoorbeeld 
ook aan YouTube creators. “Bij 3000 leden kun je al 
een goed model neerzetten waar 3 tot 4 man prima 
van kunnen leven en waar duizenden mensen van kun-
nen genieten. En dan hele leuke dingen kunnen doen. 
We kijken specifiek ook naar content creators op You-
Tube omdat die struggelen met de voorwaarden van 
YouTube. We zijn met hun aan het kijken of wij daar 
iets voor kunnen neerzetten.”

“Alles drijft op de content. Dat moet 
compleet aansprekend zijn. Daar zijn 
mensen bereid om voor te betalen.”

FOTO: CARP MEDIA
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ALLES DRIJFT OP CONTENT
Naast bereikbaarheid is content doorslaggevend voor 
het succes. “Alles drijft op de content. Dat moet com-
pleet aansprekend zijn. Daar zijn mensen bereid om voor 
te betalen. Veel mensen willen perfecte content leve-
ren: technisch perfect en gestaged. Wij zitten op het 
overbrengen van onze passie. Het hoeft niet technisch 
perfect. Ik film veel zelf met een camera in de hand. 
Onze kracht is dat we mensen op avontuur meenemen: 
je vangt soms niks, je hebt soms een lekke band. Daar 
voelen mensen zich door aangesproken. Geen staging, 
niet perfect, maar heel echt. Je moet in de content een 
weg vinden die aansprekend is. Dat is ook mensen ver-
der helpen en kennis bijbrengen.”

Het platform heeft ook een logboek geïntroduceerd 
waarop vissers hun vangsten kunnen bijhouden. “Dat 

is puur persoonlijk: wij delen geen vangplekken, maar 
we kunnen wel aan de achterkant data verzamelen. Die 
kunnen we bijvoorbeeld koppelen aan een weer-data-
base, waardoor we dan mensen kunnen alarmeren: dit 
zijn de perfecte vis omstandigheden. Dat kan een be-
langrijk trigger zijn om lid te blijven.” 

Carp Media heeft geen directe relatie met Sportvisserij 
Nederland . “We hebben wel contact, maar geen actieve 
verstandhouding. Er zouden wel mogelijkheden zijn. We 
hebben wel dingen geprobeerd, maar daar waren ze niet 
direct erg happig op.” Hofman houdt de deur open. Voor 
iedereen die wil samenwerken of iets met een platform 
zou willen doen. “Ik krijg altijd veel energie van nieuwe 
dingen, ondernemers, organisaties. Dus kom maar op.”

GEPUBLICEERD OP 21 JANUARI 2021 •

FOTO: CARP MEDIA
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Esports
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Esports

De fysieke en de digitale wereld gaan 
steeds meer in elkaar overlopen. 
Fietsers rijden zich in het zweet op 
hun zolderkamer terwijl ze een avatar 
van zichzelf op het scherm een berg 
zien beklimmen. Max Verstappen 
verkent in zijn gameroom de race 
van het volgende weekeinde. Zo zijn 
er tal van voorbeelden waarbij sport 
zoals we die kennen een digitale 
component krijgt die bewegen 
verrijkt.

A ls het over esports gaat, worden de varianten 
op bestaande sport op dezelfde hoop gegooid 
als de spelers die alleen met een game conso-

le de strijd met anderen aangaan. En al zijn dat totaal 
andere dingen, ook de computerspelen zijn interessant 
omdat ze zo belangrijk voor de jeugd zijn. En omdat er 
elementen van gamification en binding in zitten waar 
ook de reguliere sport van kan leren.

Om die reden heeft de Sportinnovatiestudio esports tot 
een van de aandachtspunten bestempeld. Op de web-
site staat een uitgebreid dossier met onder meer aan-
sprekende voorbeelden en de do’s en don’ts van esports. 
Ook organiseerden we een eendaags congres rond het 
thema om sportbonden bij te praten over de kansen van 
esports. Daarnaast adviseerden we de KNAF bij een aan-
vraag voor subsidie bij het Innovatiefonds van NOC*NSF 
voor KNAF Digital.

Lees in dit hoofdstuk over de initiatieven van de KNAF 
en de hoofdpunten van het congres over esports, maar 
ook over de manier waarop de KNVB naar online voet-
bal kijkt en hoe House of Esports met succes compu-
tergames gebruikt om jongeren aan het bewegen te 
krijgen. •

FOTO: PIM GEERTS
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10 lessen om het 
fenomeen esports 
beter te begrijpen

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. 
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E sports verschilt in de basis niet veel van competitieve sport. Esports 
is namelijk georganiseerd competitief gamen. Spelers of teams spelen 
een specifieke game binnen een competitie met regels die worden ge-

handhaafd 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 georgani-
seerd, is toegankelijker en omvat enkel het competitieve deel van gaming dat 
vele malen kleiner is dan het recreatieve.  

1 ESPORTS EN GAMING ZIJN NIET HETZELFDE
Het onderscheid tussen gaming en esports is essentieel. Esports valt welis-
waar onder het begrip gaming, maar is het competitieve deel hiervan. Naast 
competitief gamen wordt er ook veel recreatief gegamed. Dit is wat het over-
grote deel van de mensen doet die games speelt. Vergelijk het met hardlopen 
op een recreatieve en competitieve manier. Vrienden die samen FIFA spelen op 
de bank zijn dus niet bezig met esports, maar zijn gewoon lekker aan het ga-
men. Pas wanneer zij mee gaan doen met georganiseerde competities hebben 
we het over esports.  

ESPORTS ZIJN NIET ALLEEN SPORTGAMES
Er zijn vier categorieën esports: schietspellen, strategiespellen, vechtspellen 
en sportspellen. Daarbij is de laatste categorie de kleinste van de vier. Sport-
spellen zijn een klein onderdeel van esports. 

ESPORTS IS EEN VERZAMELBEGRIP
Ga niet op zoek naar de esports-fan. Je zult hem of haar niet vinden. Esports is 
namelijk een verzamelbegrip. Het omvat verschillende games die competitief 
worden gespeeld. Fans, spelers en organisatoren houden zich bezig met indivi-
duele games zoals League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA, 
Overwatch 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 overwegend jong en divers, terwijl fans van StarCraft 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 korfbalvereniging. Daar-
mee kan FIFA een interessante game zijn om nieuwe potentiële leden aan te 
trekken.  ▶

2
3
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NIET IEDERE SPORT HEEFT EEN FIFA
Maar kun je als hockey- of korfbalvereniging 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 korfbalgames. 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 heeft 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 Nin-
tendo aan in een sportkantine en mensen beleven het grootste plezier met 
elkaar. Noem het echter 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.  

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 specifieke game samen brengen en 
de wedstrijden van de beste spelers in beeld brengen. Het doel van games en 
esports binnen een club of vereniging 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. 

5

6
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ESPORTS IS TOEGANKELIJKER DAN SPORT
Iedereen die een PC of console heeft 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 competities. 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 
organiseren via toernooi- en communityplatformen. Het fysieke aspect van een stadion gevuld met 
mensen of het spelen van een wedstrijden op een offline locatie is daarmee eerder uitzondering 
dan regel.  

Esports is ook verre van gereguleerd en dat betekent dat de manier waarop communities zich orga-
niseren organisch gebeurt. Omdat iedere game hierdoor een andere sociale structuur heeft is het 
lastig om deze te doorgronden, maar biedt esports wel veel verschillende 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 voetbal-
clubs mag FIFA dan een mooie optie zijn, maar mogelijk is er ook een digitale versie van je sport. Zo-
als Zwift bij wielenrennen of het RP3 systeem bij roeien. Het voordeel van een digitale versie van je 
sport zorgt ervoor dat je van bepaalde voordelen kunt profiteren 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. •

9
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“KNAF Digital 
biedt een 
nieuwe tak van 
de autosport”
Het is niemand ontgaan: de populariteit 
van Max Verstappen zorgt voor een 
boost in de Nederlandse autosport. 
Met als voorlopig hoogtepunt de komst 
van de Formule 1 naar ons land, waar 
tienduizenden toeschouwers Verstappen 
in Zandvoort zagen winnen. Maar het 
Verstappen-effect gaat verder dan 
kijken. Steeds meer kinderen storten 
zich op karten. Een trend die wordt 
aangejaagd door de opening van meer 
kartscholen, ondersteund door de 
KNAF (Koninklijke Nationale Autosport 
Federatie). Om nog meer mensen toegang 
te bieden tot de autosport is er sinds 
begin dit jaar ook KNAF Digital. ▶

MAARTEN VAN WESENBEECK:
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“ Daar zijn we 10 maanden geleden mee begonnen en nu al 
gaan we richting de 1500 actieve accounts. Mensen kunnen 
er leren racen met hulp van een cursus met tips en tricks 

met coureur Rudy van Buren. Na de cursus kun je online gaan ra-
cen. We hebben er echt een interactief platform van gemaakt. 
We hebben communicatieplatform Discord gekoppeld. Je kunt als 
je het goed doet ook prijzen winnen. Eigenlijk vind je hier alles op 
het gebied van digitaal racen. Zo kun je ook races volgen middels 
livestreams. Dat is verrassend spannend”, aldus Maarten van We-
senbeeck, general manager bij de KNAF.

DE DREMPEL OM IN TE STAPPEN IS LAGER
Het digitale platform verlaagt de drempel om mee te doen aan ra-
ces. De autosport is duur. Om mee te doen aan fysieke wedstrijden 
heb je veel geld nodig. “In de fysieke autosport moet je voor iedere 
licentie een cursus doen en daarna ervaring op doen. We hebben 
hetzelfde toegepast op de digitale licenties, maar we vinden dat 
het toegankelijk moet zijn voor iedereen. De basiscursus is dus 
gratis, maar als je wilt  meestrijden om de prijzen, dan heb je een 
licentie nodig. Ik kan me voorstellen dat er later nog meer levels 
aan worden toegevoegd voor de toppers. Dat lijkt dus eigenlijk wel 
erg op het fysieke rijden.” Zoals gezegd met één groot verschil: de 
drempel om in te stappen is veel lager.

Hoewel het redelijk eenvoudig klinkt, is het opzetten van een ei-
gen online competitie ingewikkeld. De autosport is ook online com-
mercieel gedreven. Je moet dus in gesprek en onderhandelen met 
makers van gameconsoles en spelfabrikanten. Een wereld die niet 
altijd direct doorzichtig is. “We zijn experts uit het veld gaan zoeken 
die weten hoe de doelgroep denkt. Die mensen hebben we enthou-
siast gekregen om met ons de schouders onder  het platform te 
zetten. Dat is ons geluk geweest.”

Ook binnen de KNAF was het een stap. Een autosportbond die zich 
op een digitale variant stort, lag niet direct voor de hand. Maar het 
pakt goed uit. “Wij zien dat het een nieuwe vorm van autosport is. 
Als mensen iets digitaal doen, dan kan dat zich ook vertalen in echt 
racen, bijvoorbeeld bij een kartcentrum. Mensen hebben ook een 
goed stuur nodig en handschoenen. Dus het is een gezonde wissel-
werking tussen digitaal en de echte wereld. Wij zien ook interna-

FOTO: PIM GEERTS
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tionaal interesse. Wij zouden het onder een 
white label constructie ook internationaal 
aan kunnen bieden aan andere autosport-
bonden.”

ZOEK EXPERTS UIT HET VELD
Binnen de KNAF wordt de tijd genomen om 
KNAF Digital uit te bouwen tot een finan-
cieel gezond platform. “Het zit hem niet 
zozeer in de gebruikers. We hebben vooral 
partners nodig om de competities mogelijk 
te maken. Die worden veelal gedraaid door 
vrijwilligers, maar er zijn ook kosten. Die 
moeten worden gedekt. Dus we hopen op 
meer partners en meer licentiehouders. Er 
is geen keiharde termijn aan gekoppeld. Je 
bent altijd ambitieuzer als dat je portemon-
nee aan kan. Het is meer een kwestie van: 
op welke termijn kunnen we onze ambities 
verwezenlijken. We willen op diverse fron-
ten stappen maken. We hoeven er ook niet 
rijk van te worden, we hopen vooral dat het 
veel nieuwe deelnemers oplevert. We heb-
ben de afgelopen tien maanden iedere dins-
dag met elkaar overlegd met alle experts 
uit het veld. Dat is heel intensief, maar als je 
dat niet doet dan ebt de focus weg.”

Terugkijkend naar de afgelopen maanden, 
kan Van Wesenbeeck al een aantal lessen 
delen waar andere sportbonden mogelijk 
hun voordeel mee kunnen doen. “Probeer 
eerst echt voor jezelf het speelveld in kaart 
te brengen. Zoek experts vanuit het veld die 
kunnen en willen helpen en er met de juiste 
intenties in staan. Ga niet in je eigen cocon 
piekeren hoe het verder moet, maar richt je 
blik naar buiten. Kijk ook naar de traditio-
nele contributiemodellen. Misschien zitten 
mensen daar helemaal niet op te wachten. 
Wij hebben gekozen voor de combinatie 
gratis cursus en de betaalde licenties waar-
mee je prijzengeld kunt winnen. Je krijgt 
ook korting bij bepaalde partners als je een 
licentie hebt. Dat is value for money.” En 
over een jaar? Waar wil Van Wesenbeeck 
dan staan? “Ik ga voor verdubbeling: 3000 
actieve gebruikers.”

GEPUBLICEERD OP 8 OKTOBER 2021

De Sportinnovatiestudio heeft de KNAF 
geadviseerd over een subsidie-aanvraag 
bij het Innovatiefonds van NOC*NSF voor 
KNAF Digital. •

FOTO: PIM GEERTS
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House of Esports 
groeit als kool met 
het jongerenwerk van 
de toekomst

Drie jaar geleden stuitte Wim Noordzij en zijn zoon, 
oprichters van House of Esports, nog op veel scepsis. 
Gamen zou jongeren lui maken en het zou slechte gewoonten 
stimuleren. Die tijd lijkt voorbij. Daar heeft House of 
Esports veel aan bijgedragen. “House of Esports is een 
maatschappelijke organisatie die zich op het snijvlak van 
sport, onderwijs en welzijn beweegt. Wij zetten gamen 
en esports in om maatschappelijke doelen te behalen. We 
leren kinderen bewegen, life skills en sociaal gedrag.” 
Je kunt het zien als het jongerenwerk van de toekomst, 
vertelde hij in Sportinnovatie Talks, het online 
interviewprogramma van de Sportinnovatiestudio.

FOTO: HOUSE OF ESPORTS FOTO: HOUSE OF ESPORTS
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“ Dat het zo’n succes is hadden we niet kunnen 
verwachten. We trekken drie tot vier keer zoveel 
kinderen met onze activiteiten dan met ander 

aanbod. Dat komt door de beleving die wij aanbieden. Ik 
had niet gedacht dat het zo snel zou zijn. We moesten 
twee jaar geleden tegen alle vooroordelen en stigma’s 
opboksen: het zou slecht voor je zijn, verslavend, maar 
dat is nu niet meer zo. We moeten nu oppassen dat we 
niet ten onder gaan aan ons eigen succes.” Noordzij 
praat inmiddels met dertig gemeenten over het ont-
wikkelen van lokale programma’s.

DE HAARVATEN VAN DE WIJK
Een ontwikkeling die te vergelijken valt met de weg die 
urban sports heeft afgelegd. “Daar werd ook eerst op 
neergekeken: het was ongeorganiseerd, niet in een ver-
eniging te vangen. Maar inmiddels is het ook geaccep-
teerd. We gaan nu dezelfde kant op.” Noordzij verwacht 
dat de acceptatie ook zal leiden tot een Olympisch on-
derdeel esports. “Misschien al in Parijs, maar zeker in 
Amerika.” Corona heeft een positieve bijdrage gehad 
op de acceptatie van esports. Vrijwel iedereen kwam 
thuis in aanraking met Teams en Zoom, waardoor het 
begrip voor online gamen is gegroeid. “Corona  heeft 
geholpen bij het draagvlak creëren. Wij konden door 
een uitzonderingspositie heel goed doorgaan met ons 
aanbod. Wij hebben in alle vakanties veel aanbod gehad 

FOTO: HOUSE OF ESPORTS
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omdat iedereen ervan overtuigd was dat kinderen wel  
moesten blijven bewegen. Daarin krijgen we nu veel 
navolging.”

Een andere belangrijke factor voor het succes: lokale 
aanwezigheid. “Je moet in de haarvaten van de wijk 
zitten en werken met bestaande partijen die in de 
hele wijk actief zijn.” House of Esports werd aanvan-
kelijk gefinancierd door de afdeling Sport van de ge-
meente Rotterdam. Daar kwam later Onderwijs bij en 
inmiddels ziet ook Welzijn mogelijkheden om zo jon-
geren te bereiken. Gamification is daarbij een sterke 
tool. Noordzij is ervan overtuigd dat de hedendaagse 
jongeren niet veel anders zijn dan de jeugd van vroe-
ger. Hun namen verschillen misschien, maar iedereen 
speelt nog steeds graag buiten, als ze de kans krijgen. 
“Als we door gamification en de programma’s die we 
aanbieden toch een verschil kunnen maken dan geeft 
dat heel veel voldoening.” ▶ 
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GAMERS DENKEN ANDERS
De vaardigheden die je aanleert met gamen gaan veel 
verder dan alleen het spel. Het zorgt voor een goede 
oog-hand coördinatie, het is goed voor je Engels en je 
leert samenwerken.”Ik krijg echt enorme energie van die 
gasten. Gamers denken echt anders. Enorm inspirerend. 
Met gamen ontwikkel je andere gedeelten in je herse-
nen. Je soft skills en andere vaardigheden. Dat problee-
moplossend vermogen wordt enorm gestimuleerd. Je 
moet telkens een andere oplossing zoeken om je doel te 
halen. Naast een betere sporter of gamer word je er ook 
een leuker mens van.”

Dat geldt voor jongeren, maar inmiddels ook voor ou-
deren. House of Esports richt zich inmiddels ook op de 
doelgroep 55 tot en met 75. “In Scandinavië heb je de 

Silver Snipers die spelen Counter Strike: Go. De jongste 
daarvan is 80 en de oudste is 85 die spelen echt om hun 
hand oog coördinatie te oefenen: de fijne motoriek en 
het scherp blijven. Ik verwacht daar in de toekomst veel 
meer van.” House of Esports organiseerde samen met 
het Sportbedrijf Rotterdam een dag speciaal gericht op 
ouderen. “Daar boden we samen met de Biljartbond de 
iPooltafel, de interactieve muur en VR aan. Het wordt 
echt een speerpunt om ouderen meer aan het bewegen 
te krijgen. Wij denken dat dat door middel van gamifica-
tion kan gaan lukken. We hebben drie pilots gedraaid en 
die zijn erg goed verlopen.”

CONTINU AANWEZIG ZIJN
Noordzij werd dit jaar 66 jaar. Hij is van plan om nog 
zeker 4 jaar door te gaan voordat hij het bedrijf volle-

FOTO: HOUSE OF ESPORTS
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dig aan zijn zoons overlaat. Voor die periode heeft hij 
een duidelijk doel:  “Ik wil dat House of Esports straks 
volledig uitgerold is in heel Nederland. Ik wil eigenlijk 
overal een e-zone. We hebben er nu een aantal ontwik-
keld.  Met de beweegmuur, playstationkasten en VR. 
We hebben overal continuïteit en duurzaamheid inge-
bracht. Daarom zijn we zo succesvol in korte tijd. Het is 
niet eenmalig een leuk dingetje, maar we zij er continu.” 

En naast dat jongeren serieus genomen worden in hun 
liefde voor gamen, leren ze ook andere zaken. “Joop Zoe-
temelk zei vroeger al: je wint de tour in bed. Slapen en 
gezonde voeding zijn belangrijk. In die les moet je veel 
tijd en energie stoppen. Je moet vanaf de basisschool de 
digitale schijf van vijf aanleren. Kinderen laten voelen 
wat het met je doet: ik heb een leuker leven, ik voel me 

gezonder. Een uur voordat je gaat slapen niet meer op je 
scherm zitten. We merken wel aan kinderen dat ze het 
er ook echt met elkaar over hebben. Je moet ze laten 
voelen en ervaren dat je je beter voelt als je goed slaapt 
en fruit eet. Bij House of Esports drink je water en eet je 
fruit. Dat vindt iedereen normaal. Daar hebben we twee 
jaar over gedaan.”

GEPUBLICEERD OP 31 AUGUSTUS 2021 •
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“Je hebt geen bond 
nodig om wedstrijden 
te organiseren”
Terwijl heel het land zucht onder de gevolgen van corona, 
grijpen anderen kansen ten tijde van de epidemie. eRacingTV is 
zo’n partij. Op het moment dat alle wielerwedstrijden in 2020 in 
heel het land werden afgelast, bleef de behoefte aan wedstrijd 
bestaan. eRacingTV sprong in het gat. De broers Anthonise 

LIEVEN ANTHONISE (ERACINGTV):
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begonnen vanuit hun zolderkamer wedstrijden te organiseren. 
“Mensen hebben behoefte om het hele jaar door te racen, dat kan 
met Zwift. Je bent alleen, maar rijdt toch tegen anderen. Zo heb 
je wel een wedstrijd-element.  Dat zenden we nu elke week uit”, 
aldus Lieven Anthonise. ▶ 

FOTO: ERACINGTV



Voor wie het niet kent, Zwift combineert indoorfietsen 
met de lol van gamen. Vanuit je eigen huis fiets je op je 
thuistrainer in virtuele werelden met of tegen anderen 
die ook op hun zolderkamer zitten te zwoegen. Deel-
nemers hebben een avatar die reageert op de inspan-
ning die je via internet op een aan Zwift gekoppelde 
hometrainer levert. “De visuals van Zwift zijn erg goed. 
Je hebt ook die hele markt eromheen. Als je een klim-
metje opgaat, dan gaat je fiets zwaarder, je hebt ook 
ventilatoren die harder gaan blazen als je hard fietst. 
Het wordt steeds realistischer. Die markt wordt steeds 
groter.” Zwift telt 3 miljoen gebruikers. “Dat zijn mensen 
die vrijwel elke dag aan het Zwiften zijn. Dus we hebben 
heel bewust voor samenwerking met dit merk gekozen.”

EEN LEUKE SHOW MAKEN
Inmiddels zijn ook steeds meer professionals op Zwift 
te vinden. “Het wordt steeds meer een mix tussen profs 
en amateurs. De show die we elke dinsdagavond doen, 
doen we puur vanuit onze regieruimte. De mensen zit-
ten thuis. Ik heb allemaal beelden van het programma 
Zwift en mensen loggen thuis in en zetten een camera 
op zichzelf. Daar kunnen we tussen schakelen. Zo pro-
beren we een leuke show te maken.” Een show die ge-
richt is op een Nederlandstalige markt, in zowel Neder-
land als België. “Met Nederlandse commentaar krijg je 
een heel andere sfeer: een communitygevoel. Mensen 
leren elkaar kennen. Als het in het Engels is dan wordt 
het afstandelijker. Nu wordt het echt een  ons kent ons 

gevoel. Dat is een bewuste keuze. Het resoneert echt.” 
De competitie bestaat inmiddels al uit 500 deelnemers.

De gebroeders Anthonise hebben geprobeerd om de 
KNWU bij de competitie te betrekken. Dat is tot op he-
den op niets uitgelopen. “We merken wel dat dat soort 
partijen heel log en oldskool zijn. Ze lijken het nog niet 
helemaal te snappen, dus we zijn met de samenwerking 
gestopt. Het leek me een grote kans voor hen, maar he-
laas. Ze wilden het wel, maar ze geloofden er toch niet 
helemaal in. Super zonde. Echt een gemiste kans. Maar 
wie weet, misschien komt het nog.” 

eRacingTV heeft de bond niet nodig om verder te gaan. 
“Je hebt geen bond nodig om wedstrijden te organise-
ren. Je hebt een abonnement op Zwift nodig, dat is iets 
van 15 euro per maand. Onze wedstrijden zijn gratis.”

DE COMMUNITY UITBREIDEN
eRacingTV kost de initiatiefnemers op dit moment al 
drie dagen per week. De broers zijn in gesprek met een 
groot bedrijf dat partner gaat worden. “We hebben vo-
rig jaar veel geïnvesteerd, met name in de studio. Maar 
dat is niet persé de manier om zo snel mogelijk te groei-
en. We moeten werken aan de community. Daarvoor 
moet je continuïteit bieden. En we zoeken naar part-
ners. Veel mensen weten nog niet dat dit bestaat. Rij-
den op de weg is booming, maar niet iedereen kent dit 
al. We hebben een duidelijke visie: we moeten eracing 
aan de man brengen, de community uitbreiden, onze 

FOTO’S: ERACINGTV



naam neerzetten en dan volgend jaar alles wat groter 
opzetten. Echte evenementen kunnen ook helpen, maar 
door corona ligt dat nu nog stil. We werken nu vooral 
online, om volgend jaar ook fysieke dingen te gaan doen. 
Dat is nu nog een te groot risico.”

Waar dingen kunnen worden gewonnen, wordt ook vals 
gespeeld. Ook bij virtueel wielrennen. Zo kun je een la-
ger gewicht opgeven, waardoor het fietsen makkelijker 
wordt. Dat zijn zaken waar steeds serieuzer naar geke-
ken wordt. En wanneer de wedstrijden in de toekomst 
met publiek erbij plaats zullen vinden wordt het steeds 
lastiger om vals te spelen. Anthonise ziet de toekomst 
duidelijk voor zich: “Als je me in maart 2022 belt dan 
hoop ik dat onze beelden worden omringd door 100 
man publiek. Dus een uitzending met publiek, dat is de 
droom. Je wilt het tot leven laten komen en meer laten 
zijn dan een computerspelletje, Een serieus spel waar 
de emoties echt overgebracht kunnen worden. Je wilt 
mensen kapot zien gaan en mensen horen en voelen en 
zien. Dan wordt het echt vet. Ik hoop ook  een verdrie-
dubbeling kunnen zien van deelnemers en abonnees op 
Youtube.” 

GEPUBLICEERD OP 19 NOVEMBER 2021 •
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Voor de KNVB is 
eVoetbal een manier 
om jongeren te binden

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.”
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E sports, oftewel competitief gamen, is de laatste 
jaren aan een flinke opmars bezig. FIFA 20 is een 
van de games die wereldwijd door miljoenen spe-

lers gespeeld wordt en waar veel toernooien en com-
petities voor worden georganiseerd. Bij het WK FIFA 19 
werd 500.000 dollar prijzengeld verdeeld. Het is een fe-
nomeen waar de KNVB dus ook niet meer omheen kan.

De KNVB begon in 2019 met het organiseren van klei-
ne evenementen bij amateurverenigingen. “We zagen 

vanuit marketing een kans om middels gaming ama-
teurclubs bepaalde hulpmiddelen te geven om jonge 
leden meer aan zich te binden,” vertelt Hoogebeen. 
“Ook kunnen verenigingen op deze manier nieuwe le-
den werven.” 

VOETBAL EN GAMING HAND IN HAND
Vanuit deze gedachte is de E-Talents Cup ontstaan. 
Een toernooi waar FIFA 19 en voetbal werden gecombi-
neerd. In de kantine werd 2-tegen-2 FIFA gespeeld op ▶ 
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de PlayStation 4 en op het voetbalveld moesten de spe-
lers zogenaamde ‘skill games’ doen die rechtstreeks uit 
het spel komen. Denk hierbij aan dribbelen, koppen en 
schieten. De beste FIFA-spelers én de beste voetballers 
werden uitgeroepen tot winnaars die hun vereniging 
mochten vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale.

De combinatie van gamen en echt voetballen is volgens 
Hoogebeen heel belangrijk: “Wij willen gamen niet over-
stimuleren, dus bij onze evenementen zie je altijd ook 
een gedeelte dat zich op het voetbalveld afspeelt. Wij 
zullen binnen het amateurvoetbal nooit iets organise-
ren dat enkel om gaming gaat.”

GAMEN MOET GEEN DOEL ZIJN
Vanzelfsprekend was er in het begin ook veel discussie, 
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 instrument 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 verschil 
tussen gaming en esports ook erg belangrijk. We focus-
sen ons vanuit de KNVB op ‘eVoetbal’, oftewel het digi-
tale 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 voetbal-
games 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 Nederland-
se voetbalclub die een League of Legends-team heeft 
opgericht en momenteel participeert in de officiële 
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Nederlandse competitie, de Dutch League. Hoogebeen 
begrijpt de keuze enigszins: “Dat zie je in het buiten-
land 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 georganiseerd 
door de Eredivisie en daar heeft de KNVB organisato-
risch 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 zijn initiatieven voorzich-
tig aftast wat gaming en esports voor de bond kan be-
tekenen, wil Hoogebeen nog wel iets benadrukken: “We 
hebben als KNVB absoluut niet de intentie om een ver-
kapte esportsbond te worden. Voetbal blijft onze core 

business, maar we zien gewoon kansen om een bepaal-
de 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 
Elftal, zowel de dames als de heren. De uitstroom op ou-
dere leeftijd 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 dui-
delijke grens. “Er is voor ons een duidelijk verschil tus-
sen gaming en competitief gamen,” besluit Hoogebeen 
daadkrachtig. “Het tweede zou in de toekomst wellicht 
tot de mogelijkheden om de doelgroep in contact te la-
ten komen met de KNVB.”

GEPUBLICEERD OP 24 FEBRUARI 2020 •
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Urban Sports
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Urban Sports

Skateboarden, freerunning en BMX, 
het zijn allemaal voorbeelden van 
zogenoemde urban sports. Buiten 
verenigingen om zijn jongeren steeds 
vaker samen aan het sporten en 
bewegen. In losvaste groepjes is de 
stad of het dorp hun speelveld.

V oor de Sportinnovatiestudio is het een fascine-
rende wereld omdat het subculturen zijn die 
buiten de gebaande paden ontstaan, zonder 

vaste structuren opereren en toch (of misschien wel 
daardoor) veel jongeren aanspreken en snel groeiend 
zijn. En daarmee dus ook leerzaam zijn voor bestaande 
bonden en verenigingen.

De Skateboard Federatie Nederland is een organisatie 
die met een voet in beide werelden opereert. De ‘bond’ 
wil er zijn voor de ongebonden skaters die leergierig zijn 
en op zoek zijn naar goede plekken, maar ook naar infor-
matie over goede skills. Service verlenen. Maar ze zijn 
ook opgericht omdat skaten een Olympische Sport is 
geworden. Dan moet je via NOC*NSF volgens de regels 
van het IOC opereren en aan tal van voorwaarden vol-
doen. De SFN moest noodgedwongen structuur brengen 
in het topsport gedeelte van een in essentie ongeorga-
niseerde sport. De Sportinnovatiestudio ondersteunde 
de SKN actief, onder meer bij de marketing van de app.

Ook hiepen we Maxi Sellering van de Urban Sports Co-
alition bij het bedenken, schrijven en publiceren van 
een boek over urban sports. De Urban Sports Coalition 
faciliteert ongeorganiseerde sporten als BMX, calisthe-
nics, freerunning, hiphop, skateboarden en tricking voor 
de jeugd. Het project is een initiatief vanuit de Wielren 
Unie (KNWU), Gymnastiek Unie (KNGU) en Sportbedrijf 
Arnhem. Het boek, dat de ervaringen en de geleerde 
lessen van het project beschrijft en bundelt, richt zich 
met name op gemeenten en provincies die met urban 
sports-projecten aan de slag willen. •
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“Luister naar de 
behoeften van de 
sporters”

MAXI SELLERING (URBAN SPORTS COALITION): 
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Een skateboarder, 
een bmx rijder 
of een iemand die 
zich bezighoudt 

met freerunning. Het zijn allemaal voorbeelden 
van Urban Sports. Sporten die veelal door jonge 
mensen worden beoefend buiten verenigingen om. Vaak 
op weinig traditionele plekken middenin de stad 
waar de bestaande ruimte wordt geïntegreerd in de 
sport. Ongebonden communities vormen het hart van 
de verschillende disciplines. NOC*NSF financierde de 
afgelopen drie jaar een innovatieproject rondom urban 
sports van o.a. de KNWU en KNGU. Belangrijk doel: meer 
jongeren in beweging krijgen. 

M axi Sellering trekt de kar van het pro-
ject Urban Sports Coalition. “Ik ben 
de afgelopen jaren bezig geweest als 

vertaler tussen de beleidswereld en de urban 
sporter. Zodat ze elkaar kunnen vinden. Er is 
echt een groot verschil in taal en aanpak, ter-
wijl er heel veel kansen liggen.” 

Als voorbeeld noemt Sellering een pilotpro-
ject in Arnhem waarbij in korte tijd heel veel 
kinderen kennis konden maken met zeer uit-
eenlopende sporten. Op zich een succes, maar 
onbevredigend voor de urban sporters. “Je ziet 
gewoon dat de urban sporters niet tevreden 
zijn na afloop. Je krijgt in een half uur 100 kin-
deren over de vloer. Die bewegen wel, dus het 
sportbedrijf is blij, maar je kunt in een half uur 
geen grenzen verleggen. Dat staat vaak cen-
traal bij urban sports. Je werkt heel hard voor 
iets dat je nog niet kan. Dat kost tijd. Het is ook 
een verschil in doelstelling, Sommige groe-

pen willen veel kinderen in beweging brengen 
maar anderen (de urban sporters) willen een 
ervaring bieden, laten zien wat je nog niet 
kunt en wat er wel mogelijk is.”

BOTTOM UP IS BETER
Veel praten bracht beide groepen toch dichter 
bij elkaar. Maar dat betekende wel een ande-
re aanpak dan gebruikelijk. Sellering heeft tijd 
gestoken in het echt leren kennen van mensen 
binnen de urban sports. Zij had niet de bedoe-
ling om die sporten in te kaderen of over te 
nemen. “Het heeft veel tijd gekost om open te 
gaan luisteren naar urban sporters. Die tijd is 
super belangrijk. Wanneer je één iemand kent, 
dan rolt de bal verder. Iedereen kent iedereen. 
Maar het was best hard werken om vertrou-
wen te winnen. Er heerst ook wantrouwen 
tegen de gebaande paden en de bestaande 
verenigingen. Het zijn mensen die geen lid zijn 
van verenigingen. Alleen top down vanuit een ▶ 
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gemeente gaat zeker niet werken. Bottom up is beter. 
Maar uiteindelijk is het een combinatie van die twee.”

In Arnhem is gebouwd aan een plek voor urban 
sports. Een oude sporthal middenin Klarendal. “Daar 
zie je normaal gesproken mensen timmeren maar 
ook al mensen sporten of projectplannen uitwerken.” 
Naast veel praten met urban sporters zelf, heeft Sel-
lering ook veel tijd gestoken in communiceren met de 
gemeente. Het kost inspanning om zaken die niet bin-
nen de gebaande paden vallen ruimte en geld te ge-
ven. “Urban sporters zien de wereld als hun speeltuin. 
Het is voor mij een succes als urban sporters echt 
verder geholpen zijn en concreet in Arnhem betekent 
dat meer faciliteiten. Bijvoorbeeld een skatebaan. 
Wat je ziet is dat mensen elkaar hebben gevonden. 
En we hebben echt heel veel kinderen in beweging 
gekregen. De connecties die gelegd zijn, werken. Dat 
maakt me blij.”

WEDERZIJDS BEMIDDELEN
Een project als in Arnhem is zeker te herhalen op 
andere plekken in het land. Maatwerk is daarbij be-
langrijk. “Je moet eerst de community opzoeken en 
de behoeften peilen. Je moet daarnaast kijken wat de 
gemeente wil. Hoe kun je elkaar vinden? Welke pro-
jecten lopen er al? Je hoeft niet alles opnieuw uit te 
vinden. De gemeente moet echt willen en de com-
munity is het centrale  element. Draagvlak creëren 
is belangrijk.” 

Sellering heeft een boek geschreven met onder meer 
de geleerde lessen. Daarbij horen ook de zaken die 
zijn misgegaan, want daar kun je ook veel van leren. 
“Het handboek omvat niet alleen onze ervaringen, 
maar ook die van andere urban sport communities in 
de rest van het land.” Het is mooi om te zien dat het 
project de ruimte heeft gekregen van de NOC*NSF. 

Een subsidieaanvraag vraagt vaak om een nauwkeu-
rige beschrijving. In dit geval is ruimte gegeven om 
onderweg bij te sturen. 

Volgens Sellering is de doelstelling om meer jongeren 
aan het bewegen te krijgen in ieder geval geslaagd. 
Het noemen van aantallen is lastig, aangezien nie-
mand lid is van een vereniging. Maar social media ka-
nalen kunnen een indruk geven. Die zijn heel bewust 
direct in handen van de sporters zelf gegeven. “Het 
is altijd een beetje stoffig als je het zelf gaat doen. 
Laat het aan hen over. Daar zie je vette dingen en 
trucs, maar vooral door die jongens zelf. De commu-
nity groeit daardoor. Dat is super belangrijk.“ 

Bij gemeenten zijn ook de nodige obstakels geslecht. 
“Gemeenten weten vaak niet hoe ze in aanraking ko-
men met urban sporters. Dat kost tijd. Ik heb veel tijd 
gestoken in bemiddeling en wederzijds uitleggen en 
vertalen. Laten zien dat je een ander kunt vertrou-
wen. Want er wordt echt op een andere manier ge-
opereerd.” 

Wanneer er geld zou zijn om door te gaan heeft Sel-
lering nog wel wat wensen: “Wat ik graag zou willen 
voor de maatschappij is dat we doorpakken richting 
ruimtelijke ordening en toepassing van sport. Bundel 
krachten op het juiste moment Dan denk ik aan de 
inrichting van ruimten. Kijk naar de aankleding van de 
ruimte: hoe is die ook geschikt te maken voor spor-
ten? Dat geldt niet alleen voor urban sports, maar 
sporten in het algemeen.” 

GEPUBLICEERD OP 8 JANUARI 2021

De Sportinnovatiestudio heeft de Urban Sports Co-
alition intensief begeleid bij het bedenken, schrijven 
en produceren van het Handboek Urban Sports dat 
gemeenten en provincies helpt bij het realiseren van 
urban sports projecten. •
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“We moeten     
met zijn 
allen meer 
kennis 
delen”

NYNKE LELY 
(SKATEBOARD FEDERATIE NEDERLAND):



147s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o 

Nynke Lely (Skateboard Federatie 
Nederland) was één van de 
Nederlanders die samen de 
Sportinnovatiestudio het Amerikaanse 
South By Southwest (SXSW) online 
heeft gevolgd. Een absolute 
aanrader wat haar betreft. “Het 
was een jungle aan informatie, 
spannende en inspirerende verhalen, 
ontwikkelingen en inzichten hoe tech 
en de maatschappij in ontwikkeling 
zijn. Als je alles bij elkaar 
optelt, dan zijn er ontzettend goede 
handvatten te vinden waar je als 
organisatie mee aan de slag kunt. Ik 
werd enorm geprikkeld over de manier 
waarop we onze eigen organisatie 
inrichten. Ik zou zeggen: wees er 
volgend jaar bij.”

E en belangrijke rode draad op op het festival was inclusie. 
“We zijn als bonden heel erg gericht op hoe wij zelf denken. 
We zijn aanbodgericht. Maar als je je op een speciale groep 

richt en die groep niet volledig incorporeert in je organisatie, dan 
sla je toch de plank mis. Dat moet je van onderen af regelen. Wij 
doen vaak positionering op basis van hoe wij vinden dat mensen 
moeten zijn of waarvan wij denken dat zij dat maar leuk moeten 
vinden, terwijl in de sessie met NBA-dames bleek hoe belangrijk 
het is om samen met de dames te kijken naar zaken. Niet alleen 
naar equal pay, maar ook welke triggers zitten erin om voor meis-
jes fan te worden of merch te kopen.”

DE MARKT VERGROTEN
Een mooi voorbeeld wat volgens Lely ook direct van toepassing is 
op de 65-plussers in ons land. “Van die groep wordt vaak gedacht: 
die zijn oud en high maintenance. Maar er wordt vergeten dat ze 
ook een enorme potentie in zich dragen. Al is het maar omdat het 
een groep is die vaak beschikt over geld. Als we een afgestemd 
sportaanbod voor die doelgroep ontwikkelen gaat er een markt 
open van heb ik jou daar.” ▶
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Nu zijn 65 jarige skateboarders zeldzaam, maar de 
fanaten waarmee het allemaal begon zijn inmid-
dels wel allemaal 50 plus. “ Wat kunnen we daar-
mee? En wat kunnen we ze bieden? Zij zitten niet 
te wachten op een diplomastelsel, maar ze willen 
wel heel graag samenkomen. Wij als skateboard-
federatie kunnen dat faciliteren. Het is toch een 
manier om je eigen markt te vergroten wanneer je 
er op zo’n manier naar kijkt.”

De huidige sportinfrastructuur is heel erg op clubs 
gericht, terwijl skateboarden veel meer do it your-
self (DIY) is. “Ik denk dat we zien dat er bij de 
klassiek georganiseerde sport behoefte is aan een 
meer flexibel aanbod. En bij de DIY-sport is behoef-
te aan meer organisatie. De crux zit hem in het aan-
pakken van de hele cultuur. Het gaat niet alleen om 
skateboarden, maar ook om graffiti, muziek, kleren 
en meer. In dat aanbod wil je ze ondersteunen. Ska-
teboarden staat voor een bepaalde identiteit. Daar 
zit de uitdaging: om de lokale kids iets van struc-
tuuraanbod te geven moeten zij ons vertellen hoe 
wij relevant kunnen zijn. Wij moeten productaan-
bod creëren dat aanspreekt.”

CONTACT HOUDEN MET ACHTERBAN
Je kunt innovatie ook aangrijpen om contact te 
houden met je achterban. De verplichte Algemene 
Leden Vergaderingen zijn in de oude vorm steeds 
vaker een moetje waar steeds minder mensen 
naartoe gaan. Het is zoeken naar manieren waar-
mee je mensen blijft betrekken. “Er is best veel in-
novatie nodig om het aanbod aan te laten sluiten 
bij het publiek. Hoe organiseer je die innovatie? We 
moeten innoveren omdat de wereld om ons heen 
verandert en daar moeten we op aanpassen. Aan 
de andere kant is dat hele vereniging construct 
echt heel erg jaren vijftig: iets van pre-computer. 
Voorzitter, penningmeester, secretaris om informa-
tie van onder naar boven te krijgen en omgekeerd.”

Maar sport zit in het hart van mensen, het draagt 
bij een de volksgezondheid. “Het is belangrijk dat 
we de democratie en de lijnen van onder naar boven 
en omgekeerd goed gaan organiseren. We moeten 
innoveren op denken en doen en wie we zijn. De 
vraag is hoe je tech kunt inzetten om leden weer 
relevant te maken: of het nu VR is of wat anders. 
VR doet iets met je brein: kinderen met brandwon-
den die verbandwissels krijgen en naar VR kijken, 
voelen de pijn veel minder. Dat is echt bijzonder. Je 
kunt een wereld creëren waar je mensen ergens 
middenin zet:  ze zijn tot hun vezels middenin in 
dat wat je met ze wilt bespreken. Dus je geeft men-
sen wel het gevoel dat ze erbij zijn zonder dat ze 
naar een zaaltje hoeven waar ze een groen of rood 
kaartje omhoog hoeven te steken. Je kunt de be-
trokkenheid op een hele leuke manier organiseren.“

STORYTELLING IS BELANGRIJK
De Skateboard Federatie Nederland worstelt on-
dertussen met een interessante zaak. De sport is 
Olympisch geworden en moet om die reden aan 
veel regels van de IOC voldoen. Dat is gegeven voor 
de mensen die mee willen dingen naar Olympisch 
goud, maar veel andere beoefenaars van de sport 
zitten daar niet op te wachten. Dus is het heel be-
langrijk om voortdurend te bedenken welke toege-
voegde waarde je kunt leveren als federatie. “De 
toegevoegde waarde zit op een aantal levels. We 
krijgen veel verzoeken van kids die met wethouders 
in gesprek gaan omdat hun park aan vervanging 
toe is. Daar kunnen wij helpen. Er was ook behoefte 
aan diploma’s, dus daar hebben we de traditione-
le systemen op losgelaten. Maar er zijn daarnaast 
veel kids die van hun hobby hun werk willen maken. 
Dus hebben we een module skateboarden voor het 
MBO ontwikkeld. Zo kun je er je werk van maken en 
didactisch en methodisch goed les gaan geven. Dat 
zijn onze ambassadeurs straks.”
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Lely ziet voor in de toekomst een belangrijke rol voor 
een platform als Twitch weggelegd. “Dat is een onli-
ne infrastructuur waar je je storytelling kunt doen. Via 
verschillende routes: human interest, battlen, de rou-
te naar de Olympics met de toppers, maar ook lokale 
kids die iets doen.  Het gaat er om om een ecosysteem 
te creëren wat een vliegwiel creëert en waar iedereen 
zijn eigen storyline kan vinden. Waar je ook de ALV’s op 
een hele opbouwende manier kunt organiseren. Waar je 
vooraf  polletjes kunt houden: wat vinden jullie belang-
rijk en waarom? Waar mensen dus invloed op hebben. 
Een plek waar je grassroots dingen kunt laten ontstaan, 
faciliteert en helpt groeien.” 

ALLEMAAL IN HETZELFDE SCHUITJE 
Lely pleit verder voor grootschalige kennisdeling. “Wat 
ik heel belangrijk vind is dat de diverse bonden de ken-
nis die ze opdoen over innovatie beschikbaar maken en 
delen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en heb-
ben dezelfde uitdagingen. Los van dat je als organisatie 
zelf innovatief moet zijn, hebben we allemaal ruimte 
nodig om dingen uit te proberen. In combinatie met een 
innovatiebudget waarmee je kunt uitvinden wat past 
wel en wat niet. En die kennis delen in een speciaal 
daarvoor opgezette structuur. Daar pleit ik voor.”

GEPUBLICEERD OP 24 MAART 2021

De Sportinnovatiestudio heeft de Skateboard Federa-
tie Nederland geadviseerd en bijgestaan bij de marke-
ting van de app van de bond. ▶
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HOE STAAT SFN ER NU VOOR?
“Na de Olympische Spelen van Tokyo heeft SFN de 
tijd genomen om te reflecteren op de eerste jaren 
van haar bestaan. Het meerjarenbeleidsplan van no-
vember 2017 is wonderwel voor 80% succesvol uitge-
voerd, zelfs met de COVID19 rem. Het fundament van 
SFN als sportbond staat als een huis en is klaar voor 
een gezonde groei.” 
 
“We hebben producten en diensten gerealiseerd zoals 
de jury- en trainersopleidingen, het paspoort (diplo-
masysteem), de NK’s , de brancheorganisatie voor 
de skateboardparken en -scholen, de community app 
(ontwikkeld door onze sponsor Incentro) voor skate-
boarders in de buitenruimte.” 
 
“De kers op de taart was natuurlijk de deelname van 
3 dames op de Olympische Spelen in Tokyo mede 
dankzij onze partners Gemeente Den Haag, Brabant 
Sport en NOC*NSF. Financieel zijn we in 2022, door 
verruiming van de basisfinanciering, beter in staat om 
stabiliteit in de organisatie te brengen met inzet van 
professionals en onderliggende systemen voor basis 
bedrijfsvoering. De 20% die wij niet hebben gereali-
seerd, zijn de doelstellingen op innovatie, co-finan-
ciering door sponsoring en fanbase ontwikkeling. De 
aanzetten hiertoe liepen steevast uit op frustratie en 
zonder resultaat. Dit heeft ons echter wel veel ge-
leerd over de basis randvoorwaarden die wij als orga-
nisatie op orde moeten hebben, voor welke valkuilen 
wij moeten waken en waar de kansen liggen voor ons 
als organisatie.” 
 
WELKE LESSEN HEBBEN JULLIE GELEERD?
“Bijvoorbeeld dat je de basisrandvoorwaarden voor 
innovatie en marketing op orde moet hebben. Zon-
der fundament ben je als organisatie niet in staat een 
partnership invulling te geven. Je eigen propositie en 
MARCOM-strategie op producten en diensten moet 
duidelijk zijn.
 
“Daarnaast dat beroepskrachten essentieel zijn om 
de navolging van de samenwerking goed invulling te 
geven, vrijwilligers zijn hiervoor niet toereikend. Ook 
moet je je netwerk van specialisten binnen en buiten 
de sport op orde hebben.” 
 
“Er zijn tal van valkuilen. Zo zetten we met zijn al-
len de beschikbare capaciteit binnen de georgani-

seerde familie NOC*NSF onvoldoende in om kansen 
te benutten. Er spelen bijvoorbeeld veel belangen 
in financiering op innovatie en marketingproposi-
ties die onze gezamenlijke thema’s raken. Thema’s 
die subsidies opleveren en proposities die financiële 
partners kunnen binden. Het levert een onoverzich-
telijke hoeveelheid aan overlegstructuren, mogelijke 
allianties en gezamenlijke proposities op waarbij de 
kerntaken discussie vaak binnen de georganiseerde 
familie NOC*SNF uit het oog wordt verloren. Kleine 
bonden, zoals SFN, kunnen door gebrek aan capaci-
teit hier niet in participeren maar kunnen hierop gaan 
samenwerken om hun belangen te behartigen en hun 
eigen proposities en maatschappelijke doelen aan te 
laten sluiten bij de sportagenda.”
 
“Innovatie op thema’s met een bredere context dan 
‘sport als middel’ moeten qua kennis en expertise 
buiten de sport gezocht worden. De homogeniteit 
binnen de georganiseerde sport zorgt onbewust voor 
een beperkte en aanbodgerichte benadering waar-
door blinde vlekken ontstaan en kansen niet optimaal 
worden benut. Het is ontzettend spijtig dat de sa-
menwerking met de Sportinnovatiestudio beëindigd 
is omdat zij de kwartiermaker waren voor bonden en 
de verbindingsofficier tussen creatieve innovatie-or-
ganisaties en expert handjes aan het bed bij de uit-
voering.”
 
“Maar er zijn ook veel kansen. Op het gebied van sa-
menwerking bijvoorbeeld: SFN heeft in de afgelopen 
jaren een bijzonder netwerk opgedaan met experts 
van binnen en buiten de sport die een bijdrage willen 
leveren aan de ontwikkeling van volgende fase van 
SFN. Daarin investeren we in middelen en capaciteit 
om onze visie en strategie continu te ontwikkelen om 
in de dynamische maatschappelijke ontwikkelingen 
relevant te blijven.”
 
WAAR BEN JE TROTS OP?
“Wat ik hierin graag wil benadrukken is dat SFN haar 
fundament heeft gerealiseerd met de tomeloze inzet 
van vrijwilligers, slecht betaalde beroepskrachten en 
een groeiende groep experts van binnen en buiten 
de sport. Ik wil hen hiermee een groot compliment 
geven en bedanken hiervoor. Trots ben ik ook op het 
integreren van inclusie en diversiteitsvraagstukken 
op alle activiteiten van SFN.” •

UPDATE DECEMBER 2021
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FOTO: ROSA MEININGER
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“Ik zou elke 
sportvereniging 
adviseren: haal 
de hekken weg”
Skaten is altijd een buitenbeentje 
geweest in sportland. Begonnen op de 
straat en nog steeds vrijgevochten en 
niet al te strak georganiseerd. Ondanks 
het feit dat skateboarden is uitgeroepen 
tot Olympische sport. “We zien onszelf 
als ongeorganiseerde sport. Dat is ook 
de charme. De nieuwe generatie zit 
niet te wachten op te strakke regels en 
organisatie. Om 1 uur sport, dan naar 
het museum en dan nog wat met je vrienden 
chillen. Je wilt het allemaal tegelijk. 
Je wilt hangen en sporten met je vrienden 
waar, wanneer, met wie en hoe je wilt”, 
aldus Rinse Staal, directeur van Pier15 uit 
Breda. ▶ 

RINSE STAAL (PIER15):
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P ier15 is dan ook veel meer dan een skatepark. 
“We staan voor de jongerencultuur. We hebben 
1000 vierkante meter skatepark, een café, een 

poppodium/kantine en buiten 2000 vierkante meter 
met verschillende sportfuncties en nog meer horeca.” 

Die combinatie zorgt ervoor dat Pier15 zich heeft kun-
nen ontwikkelen tot een echt clubhuis: “De aanjager, de 
huiskamer waar iedereen samenkomt en waar je door 
sport meer mensen ontmoet en jezelf kunt ontdekken.” 
Het begint allemaal met skaten. Dat is de passie en de 
kern. “Dat brengt alles samen en daar begint het, maar 
de cultuur en de ontmoeting staan bij ons centraal.”  
Met als gevolg dat bezoekers niet alleen komen om te 
skaten, maar ook om andere dingen te doen of vrienden 
te ontmoeten. “Mensen blijven soms wel zes of zeven 
uur hangen en worden uitgedaagd. “

URBAN SPORTS WINT AAN POPULARITEIT
De ruimte die Pier15 en het skaten in het algemeen 
bieden aan uitdagingen en ontwikkeling is wat skaten 
onderscheidt van andere sporten, vindt Staal. “In Ne-
derland is alles heel goed geregeld, maar alles is altijd 
gericht op de hoogst haalbare sportprestatie. Terwijl 
het ook om plezier en het sociale aspect zou moeten 
draaien. Dat vond ik zelf bij skateboarden. Daar kreeg je 
zoveel vrijheid. Je kunt het uren per dag doen en je ont-

moet andere mensen. Het was spannend en uitdagend 
ook omdat het zo breed is en je op andere plekken komt 
met kunst en cultuur. Ik ben niet tegen verenigingen, 
maar je ziet wel de trend dat inwonersaantallen in ste-
den toenemen en ledenaantallen van verenigingen af-
nemen. Dat heeft redenen. Je ziet dat urban sports aan 
populariteit wint. Dat is niet voor niks. Ik ben niet tegen 
verenigingen, maar de reden waarom urban sports het 
zo goed doen is wel belangrijk: het biedt veel meer vrij-
heid.”

Daarmee komt Staal op het belangrijkste advies dat 
hij heeft voor reguliere sportverenigingen. “Ik zou aan 
elke vereniging adviseren: haal de hekken weg. Als er 
iets niet uitnodigend is, is het naar een sportvereniging 
gaan. Je moet lid zijn en door een hek heen. Maar zou 
je die openbare functie voor iedereen niet veel meer 
voelbaar kunnen maken?  Waarom zet je niet wat tafels 
tussen de velden waar mensen kunnen schaken. Waar-
om haal je die hekken niet weg en ben je uitnodigender 
voor veel meer mensen. Ook oude mensen. Er kan veel 
meer gedaan worden met de ruimte die de verenigingen 
nu beheren. Het kan veel intensiever gebruikt worden.” 
Met mogelijk omzetstijging tot gevolg. Pier15 is in het 
begin geholpen door lokale steun en subsidie uit Europa, 
maar op dit moment maakt subsidie slechts 5% van de 
begroting uit.

FOTO: EVY VAN NISPEN
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GEMEENTEN SPREKEN EEN ANDERE TAAL
Het klinkt als een sprookje, maar de weg hier naartoe 
was niet eenvoudig. Gemeenten spreken een andere 
taal dan skateboarders. Daar draait het nu eenmaal en 
niet helemaal onlogisch om regels, voorschriften en vei-
ligheid. Heel wat anders dan ongeorganiseerde vrijheid. 
Maar gemeenten willen ook meer mensen in beweging 
krijgen. En ze zien dat urban sports daar een belangrijke 
rol in kunnen vervullen. “Het begint de afgelopen jaren 
te kenteren. Er zijn heel veel faciliteiten in de grote ste-
den in Brabant. Het gevoel dat gemeenten er iets mee 
moeten lijkt te zijn doorgedrongen. Ik heb er vertrou-
wen in dat we langzaam dichter bij elkaar 
komen. Misschien hoeven ze ons alleen te 
faciliteren en doen wij de exploitatie verder 
zelf.”

Staal roept gemeenten op ‘regel-arme’ 
ruimtes te creëren: plekken waar veel 
kan en niet al te veel moet. Op zo’n plek 
is Pier15 ook ontstaan. “Er zit ontzettend 
veel positieve energie in mensen van begin 
twintig, wat nog onvoldoende benut wordt. 
Dat kun je als gemeente inzetten. Dat heb-
ben wij ook gedaan. Je komt hier binnen als 
je 5 jaar oud bent en je gaat pas weg als je 
oud bent. We hebben ook veel veertigers 
rondlopen. Wederzijds respect is heel erg 
belangrijk in onze sport.” 

DE BELANGRIJKSTE LES…
De belangrijkste les van Staal is helder: 
“De belangrijkste les is met stip op num-
mer 1 die functiemenging: sport, cultuur 
en leisure. Die drie pijlers mengen. Dat is de 

toekomst. We zijn hier meteen begonnen met volwaar-
dige horeca. Dat werkte heel goed. We zijn ook gaan 
uitbreiden op ons buitenterrein: een terras, basketball, 
een cultureel programma met exposities, bandjes. Dat 
was echt de heilige graal. Het publiek is heel breed. Ze 
worden uitgedaagd om dingen te proberen. Je ziet aan-
loop van kinderen en ouders die hier graag vertoeven. 
Probeer niet alles te splitsen maar zoek juist die com-
binatie. Dat zou ik iedereen aanraden. Dat is de belang-
rijkste les.”

GEPUBLICEERD OP 23 JUNI 2021 •

“Er zit ontzettend veel positieve energie in 
mensen van begin twintig, wat nog onvoldoende 

benut wordt.”

FOTO: ROSA MEININGER
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Duurzaamheid



157s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o 

Duurzaamheid

De grote thema’s van de samenleving 
zijn natuurlijk ook de grote thema’s 
van de sport. Duurzaamheid is er 
daar vanzelfsprekend één van. Die 
duurzaamheid heeft verschillende 
aspecten. Dat kan gaan over 
toewerken naar een CO2-neutraal 
sportcomplex, maar ook over met 
zonnepanelen zorgen voor een 
lagere energierekening, of over 
het beperken van reiskilometers in 
een competitie. Om maar een paar 
voorbeelden te noemen.

E r zijn veel initiatieven om de sport duurzamer te 
maken. De Groene Club hielp zo al meer dan dui-
zend clubs op het gebied van energieverbruik. In 

het hockey ondersteunt ABN AMRO vijftig clubs bij het 
verduurzamen. Beide initiatieven komen in dit hoofd-
stuk langs.

Maar ook is er aandacht voor Renewaball, een startup 
die zich focust op hergebruik van tennisballen. En voor 
een enorm inspirerend verhaal van FC Burgum, de ver-
eniging die de prijs voor de meest duurzame club van 
Nederland won. FC Burgum wil niet alleen op energiege-
bied duurzaam zijn, maar wil ook op sociaal gebied een 
blijvende rol in de gemeenschap spelen. •
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De Groene Club 
verduurzaamt 
sportverenigingen
Geld verdienen door te verduurzamen. Het 
klinkt voor veel sportbestuurders misschien te 
mooi in de oren, maar Marc Nipius overtuigt ze 
toch. De Groene Club is opgericht door de KNVB 
om sportverenigingen in Nederland te helpen 
verduurzamen op het gebied van energiegebruik. 
En dat loopt erg goed, vertelt de Partnership- 
& New Business Manager bij de KNVB die tevens 
oprichter van De Groene Club is.
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M arc: “In 2017 werd gesignaleerd 
dat de energiekosten van sport-
verenigingen ten opzichte van de 

volledige begroting hoog zijn: 16 tot 20 % 
van de jaarlijkse kosten. In het kader van 
duurzaamheid, het momentum in de we-
reld en alle klimaatakkoorden zijn we een 
pilot gestart. Met 3 provincies, tennis, -, 
hockey, – en voetbalverenigingen hebben 
we verkend wat de mogelijkheden waren.

De Groene Club heeft een vijfstappen-
plan. Eerst wordt het energiepotentieel 
bij de accommodatie verkend. Vervolgens 
wordt er een plan met de vereniging ge-
maakt om de energiekosten naar 0 te 
brengen. Kan de vereniging overgaan op 
ledverlichting? Hoe zit het met de isola-
tie, kan er energie opgewekt worden met 
zonnepanelen? Of hele kleine dingen als 

een goede stop op de koelkast, of een 
deur die vanzelf dicht gaat. Vervolgens 
wordt gekeken met de vereniging hoe de 
maatregelen gefinancierd kunnen wor-
den. Kan de club zelf investeren of crowd-
funden, of een lening aangaan? 

Als die stappen gezet zijn, doet De Groene 
Cub een marktverkenning om die maatre-
gelen ‘best value’ uit de markt te halen: 
welke partijen hebben de beste en de 
goedkoopste zonnepanelen of ledverlich-
ting? De club wordt geadviseerd en de 
Groene Club helpt keuzes te maken. Als de 
vereniging een beslissing heeft genomen, 
helpt De Groene Club met de implemen-
tatie. De Groene Club is ook bereikbaar 
voor aftersales: het gehele traject wordt 
verzorgd.  ▶ 
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Hoe was het om dit project vanuit de KNVB van de grond te krijgen? Werd er ruim-
te gegeven om te mislukken? Te gericht streven naar succes is vaak de dood in de 
pot.
“In de eerste instantie geloofde niemand erin. Er werd gezegd dat het 10 jaar geleden 
ook al een keer geprobeerd was. We zijn een bond waar het over voetbal gaat. Dus toen 
heb ik aangegeven dat er geen eigen middelen van de bond gebruikt zouden worden. 
Ik ben zelf op zoek gegaan naar een impulssubsidie. Drie provincies waren bereid een 
experiment aan te gaan: Noord-Holland, Overijssel en Gelderland. Met een klein budget 
van de provincies ben ik gaan pionieren en hebben we een pilot gedaan. Het risico van 
de bond was heel laag, eigenlijk nihil. Met succes: al snel maakten meer dan 800 voet-
balverenigingen en ook nog heel veel tennis, -, hockey, – en tafeltennisverenigingen 
gebruik van De Groene Club.”

Stel dat je De Groene Club vergelijkt met startups: die verdienen aanvankelijk vaak 
ook geen cent. Het is een zoektocht naar een goed werkend model. Is in het geval 
van de Groene Club een goed verdienmodel neergezet voor de KNVB en voor de 
deelnemende verenigingen?
“We hebben het voor elkaar gekregen een commerciële partner te binden. We hebben 
een marktverkenning gedaan en gekeken welke partij de ‘best value’ maatregelen had. 
De beste ledverlichting, de beste zonnepanelen en de beste service. Daar kwam steeds 
één partij uit naar voren. Essent heeft landelijke dekking en kon al die elementen leve-
ren. We zijn met Essent een samenwerking aangegaan. Essent investeert ook om het 
platform te gebruiken en daar verdienen we als bond ook wat aan. Dus dat is ook wel 
interessant voor de bond zelf.” 

“Voor de verenigingen geldt dat De Groene club volledig ontzorgt. Met de overheid 
hebben we een overeenkomst kunnen bereiken dat de verenigingen een sportlening 
kunnen aangaan. Waardoor vaak de rente en aflossing van een lening op dag 1 al lager 
zijn dan de energiekosten. Op het moment dat de lening wordt afgesloten, ga je er al op 
vooruit. Dat is een fijn verdienmodel voor de clubs. Eigenlijk kun je je er als vereniging 
ook geen buil aan vallen. Alleen moet het terugverdienen van de maatregelen binnen 
redelijkheid zijn. We adviseren dat als het terugverdienen langer dan 10 jaar duurt, het 
niet moet doen.”
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Ondervinden jullie door corona hinder?
“Totaal niet, het gaat beter dan ooit. Ik denk dat de verenigingen op dit punt wel aan 
het kijken zijn waar ze kunnen besparen en waar ze geld kunnen verdienen. En dan zie 
je dat in zo’n ontzorging traject dat het best wel snel verdiend is. We hebben gemiddeld 
50 clubs per maand die bij de Groene Club komen.” 

Wat zijn de geleerde lessen in het  
opzetten van de Groene Club? 
“Je moet wel echt geld hebben om te investeren. Er zijn heel veel partijen aan ver-
bonden: we hebben een operationeel loket, energieadviseurs, partijen die de maat-
regelen regelen. Het is een keten van partijen. Het is belangrijk geduld te hebben en 
te investeren. Ik heb ook zeker wel lastige momenten meegemaakt in dit traject met 
andere bonden. Omdat ze niet altijd begrepen hoe het in elkaar zat. Daar hebben we 
goede discussies over gevoerd en uiteindelijk met alle oprechtheid altijd geprobeerd 
voor iedereen goed te doen. Maar uiteindelijk is de essentie het goed te doen voor de 
verenigingen. Daar zijn we voor op aarde.”

Hoe gaan jullie verder met De Groene Club? Hoe ziet de Groene Club er over 5 jaar 
uit?
“We hebben nu gefocust op energie met als slogan: ‘Volle clubkas, lage broeikas’. Het 
idee van de Groene Club is dat je met duurzaamheid de clubkas kan laten vullen. Ons 
volgende initiatief betreft afval scheiden. Sinds 1 juli 2021 zit er statiegeld op PET fles-
sen, dus ook de kleine AA-flesjes, spa flesjes, noem maar op. We verkennen hoe leden 
hun club kunnen steunen door de PET flesjes te verzamelen en de clubs op een slimme 
manier het afval kunnen scheiden. We zijn een pilot afval scheiden aan het opstarten. 
Gemiddeld schatten we dat een club 100 à 400 euro per maand kan ophalen. Na 10 
maanden is dat best een aanzienlijk bedrag. Zo zijn we ook aan het kijken of we vereni-
gingen kunnen helpen aardgasvrij maken van de accommodatie. In 2050 moet iedereen 
van het gas af en dat is ook een flinke uitdaging voor clubs. Ook energie opwekken en 
opslaan. Ook een uitdaging, zeker als bepaalde regelingen van de overheid wegvallen. 
We hopen over 5 jaar op de onderwerpen afval scheiden en aardgasvrij een grote slag 
te slaan.”

GEPUBLICEERD OP 20 NOVEMBER 2020 •
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De meest duurzame 
club van Nederland: 
kwalitatief goede 
communicatie heeft 
voor draagvlak gezorgd

Het Friese FC Burgum werd in april 2021 uitgeroepen 
tot de meest duurzame club van Nederland. Een 
titel die verder gaat dan een duurzaam gebouw. 
“Als voetbalvereniging kennen wij 3 waarden: hart 
voor de club, hart voor de sport en hart voor de 
omgeving. We vinden dat we een verantwoordelijkheid 
hebben die verder gaat dan de club. Wij zijn ook 
verantwoordelijk voor de ondernemers en het dorp: 
de leefbaarheid en meer. Het concept van het nieuwe 
complex is de huiskamer van Burgum. Daarin is de 
voetbalkantine meer dan de voetbalkantine. Wij 
delen de ruimte met anderen: sportclubs maar ook 
maatschappelijke organisaties. Zo geven we ook 
uiting aan de sociale duurzaamheid waar we actief op 
inzetten”, aldus voorzitter Dirk van der Woude. ▶ 
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D e nieuwbouw kwam tot stand nadat de oude 
sportkantine van de club tot de grond toe af-
brandde. Samen met de gemeente Tietjerk-

steradeel is een gloednieuw sportcomplex neergezet. 
De ambities waren groot. Duurzaamheid werd breed 
opgevat. Zowel sociaal als materieel. Projectleider Jaap 
van Bruggen: “De leden hebben een goede accommoda-
tie nodig en die moet zo min mogelijk kosten. Het was 
onze ambitie om daar slimme dingen mee te doen nog 
voordat we het project startten. Het gebouw is ener-
gieneutraal. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid als 
sportvereniging dat de energierekening nu jaarlijks 0 
is, terwijl dat voorheen 30.000 euro per jaar was. Dat 
heeft veel impact gehad.” 

VRIJWEL ALLES CIRCULAIR
Daarnaast werd gekozen voor een onderhoudsvrien-
delijk gebouw, dat grotendeels circulair is. “Alles wordt 
langs de circulaire meetlat gelegd. Het metselwerk be-
staat uit stenen van restpartijen. Dat is normaal afval, 
maar nu hebben we ze samen gevoegd. Dat geeft een 
gemêleerd aangezicht en een unieke uitstraling. Daar-
door krijg je iets extra’s. Heel veel sportlocaties in Ne-
derland lijken op elkaar, je weet niet of het in Ridderkerk 
staat of in Assen. Maar wij zijn uniek. Dat zijn belangrijke 

voorbeelden: het circulaire, de stenen, de douches heb-
ben sensoren, zodat verspilling niet aan de orde is. De 
technische installatie is een belangrijke onderdeel van 
het complex. We hebben warmtepompen en 600 zon-
nepanelen. De gemengde functie is ook heel belangrijk: 
zo is onder meer de fysio in het gebouw gevestigd.”

Een criticus zal zeggen: lekker makkelijk, als je van nul 
kunt beginnen. Maar dat is te simpel. “Dankzij de brand 
kwam alles in een stroomversnelling. Op dat moment 
konden we alle wensen samen met een burgerinitiatief 
inventariseren en ten uitvoer brengen. Het was een uit-
stekende samenwerking: twee fuserende voetbalclubs, 
een burgerinitiatief en de gemeente. Dat was het unie-
ke van dit project. Je gaat samen ergens in geloven en 
gaat daarvoor. Daarbij was communicatie essentieel: er 
is vanaf het allereerste begin voortdurend gecommuni-
ceerd wat het ambitieniveau was en aan leden en vrij-
willigers gevraagd wat de wensen waren. Dat hebben 
we consequent gedaan van begin tot einde”, aldus Van 
der Woude. 

NIET TE LAAG INZETTEN!
Van Bruggen: “Het gaat om kwalitatief goede commu-
nicatie. Die moet aansluiten bij de doelgroepen.  We 
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hebben een hele professionele sociale media commu-
nicatie. Daar krijgen we veel waardering voor. Dat heeft 
zijn weerslag op de kwaliteit van het project: we heb-
ben iedereen constant op de hoogte gehouden en ge-
voed met foto’s, filmpjes, berichten, interviews etc.  Dat 
wordt hoog gewaardeerd en heeft ervoor gezorgd dat 
er draagvlak is ontstaan.” 

Los van het geld moest ook de gemeenteraad worden 
meegekregen in de plannen. “Dat was een uitdaging. 
Dat heeft ons ook wel wat hobbels opgeleverd. Dat 
had te maken met de exploitatie van het sportcafé. 
Wie wordt vergunninghouder en hoe gaat dat dan? Hoe 
verhoudt het sportcafé zich tot lokale horeca. Dat zijn 
de uitdagingen die we zijn aangegaan. Altijd met een 
positieve insteek: er ligt dan altijd ergens een oplossing. 
Geloof, positiviteit en ambitie dat zijn belangrijke zaken. 
Niet te laag inzetten!”

Het voorbeeld van FC Burgum kan leerzaam zijn voor 
andere clubs. “Bestaande gebouwen van voetbalclubs 
staan vaak voor de helft van de tijd leeg. Vooral over-
dag. Er gebeurt niks. De enige gebruiker is de voetbal-
club. Er wordt geen functiemenging toegepast. Daar ligt 
een kans. Bij ons zat de kinderopvang overdag al in de 
kantine, voor het nieuwe gebouw. Nieuwe gebruikers  

nemen hun eigen vrijwilligers en mogelijk sponsoren. Zo 
deel je kosten en verbreed je je netwerk. Dat kunnen 
bestaande clubs allemaal toepassen.” 

CO2 NEUTRAAL
Clubs moeten soms ook eerst een stap achteruit zetten 
voordat ze verder kunnen komen. “Veel verenigingen 
komen in een uitvoerreflex: ze zien een probleem en 
gaan dat aanpakken. Je moet eigenlijk eerst een stap te-
rug: maak een analyse. En kijk dan om je een: er woont 
altijd wel ergens een architect of een elektrotechnicus 
of een aannemer in de buurt.  Die moet je vragen om 
een paar keer mee te denken. Dat willen ze vaak wel. 
Vanuit die analyse kun je dan oplossingen gaan zoeken 
Vraag ze niet om in een bestuur te gaan zitten, dat is 
een te hoge drempel.”

FC Burgum is misschien wel de duurzaamste club, maar 
ze zijn nog niet klaar. De club wil in 2030 ook CO2 neu-
traal zijn. “We zijn hard op weg, maar we stoten nog wel 
uit qua mobiliteit. Dus we zijn nu bezig met de aanschaf 
van deelauto’s door FC Burgum. Zo kunnen mensen er-
varen wat rijden met een deelauto betekent en zo kun-
nen wij als club de uitstoot terugbrengen.”

GEPUBLICEERD OP 10 NOVEMBER 2021 •
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Duurzaamheid en gelijke 
kansen bij hockeyclubs 
mede dankzij ABN AMRO
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Hockeyclubs kunnen een waardevolle bijdrage leveren 
aan een duurzame en inclusieve samenleving. 
En daar zet ABN AMRO vol op in. ABN AMRO 
sponsort 50 hockeyclubs in Nederland. In nieuwe 
sponsorcontracten vragen ze van de clubs dat er 
50% van de ABN AMRO bijdrage wordt ingezet voor 
duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Maar ABN 
AMRO gaat verder: ze ontwikkelen programma’s waarmee 
mensen actief aan de slag gaan met verduurzaming 
en gelijke kansen, die samenkomen in ‘De club van 
morgen’, ‘De Inhaalslag’ en ‘De Hockey Experience’. 

A BN AMRO heeft als doel ‘Banking for better, 
for generations to come’. Daar zijn thema’s als 
gelijke kansen en duurzaamheid belangrijke on-

derdelen van. Sander Bestevaar, hoofd sponsoring en 
events bij ABN AMRO: “Tien jaar geleden werd er geld 
gegeven, boarding en kwam het logo op de shirts, nu 
ontwikkelen we samen programma’s om door middel 
van sponsoring gelijke kansen en duurzaamheid bij de 
clubs een stapje verder te brengen. Zo zijn de Club van 
Morgen, De Inhaalslag en De Hockey Experience ont-
staan.”

DE CLUB VAN MORGEN
De club van morgen is een toekomstvisie op een hoc-
keyclub in 2025. Met dat ideaal in gedachten helpt ABN 
AMRO de hockeyclubs om de verduurzamingsslag te 
maken. Om te kijken welke verbeteringen mogelijk zijn, 
wordt er eerst een nulmeting gedaan met een scan. 
Sander Bestevaar: “Daarmee kun je laten zien welke 
maatregelen een club kan nemen op het gebied van 
duurzaamheid.” Bijvoorbeeld door middel van het op-
wekken van energie met zonnepanelen, veld- en baan-
verlichting en herbruikbare bekers.

Sander Bestevaar: “Door middel van de scan helpen we 
de duurzaamheidscommissies inzichtelijk maken waar 
ze stappen kunnen zetten. Vervolgens zijn op het hoc-
keyportaal van de ABN AMRO mogelijke leveranciers 
vindbaar die de clubs verder helpen.” Ondertussen heb-
ben 54 clubs een scan gehad die allemaal onderweg zijn 
voor hun relevante verduurzamingen door te voeren.

DE INHAALSLAG
Uit onderzoek is ook gebleken dat de besturen van de 
hockeyclubs nog steeds voornamelijk uit mannen be-

staan. Zo’n 80% van de voorzitters in de hockeysport is 
man en in het geval van penningmeesters bijna 100%. 
Vrouwen vervullen vooral de rol van secretaris of lid van 
de feestcommissie. Maar ook van alle teams in Neder-
land is 70% van de coaches man. Vrouwen zijn letterlijk 
minder zichtbaar.  Sander Bestevaar: “Omdat wij ge-
loven dat door gelijke kansen de maatschappij verder 
komt, geven we inspiratiesessies aan besturen hoe ze 
dat kunnen veranderen. In het hockey richten we ons 
niet alleen op gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
We hebben hier ook onze bestaande programma’s voor 
gelijke kansen voor kinderen in achterstandssituaties 
(Hockey Experience) aan toegevoegd.”

DE HOCKEY EXPERIENCE
Sander Bestevaar: “We brengen elk jaar 1500 kinderen 
in achterstandssituaties met hockey in aanraking. Voor-
namelijk op scholen waar de meerderheid van de kinde-
ren in armoede leeft. Om die kinderen toch hun talenten 
te laten ontwikkelen en in contact te laten komen met 
sport, hockey in dit geval. Via ABN AMRO krijgen de kin-
deren dan ook een stick, kleding en een lidmaatschap.”

Sander Bestevaar: “ABN AMRO biedt de programma’s 
aan voor zowel grote als kleine clubs. De clubs hoeven 
de scans niet te betalen en ABN AMRO heeft de experti-
se in huis om subsidies aan te vragen.” Wel is het zo dat 
alleen clubs die gesponsord worden van deze program-
ma’s gebruik kunnen maken. Sander Bestevaar: “Ieder-
een begint duurzaamheid en gelijke kansen te omarmen 
en er beginnen steeds meer initiatieven te ontstaan. De 
stap die wij zetten is dit met de hockeyclubs die we 
sponsoren verder te versnellen.” 

GEPUBLICEERD OP 8 NOVEMBER 2021 •
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“We verduurzamen 
tennis”

Tennis is een veel vervuilender sport dan je 
op het eerste gevoel zou denken. De ballen, die 
over het algemeen niet langer dan een week of zes 
meegaan, worden gemaakt van polyester, rubber en 
nylon. In Nederland alleen worden er jaarlijks 5,5 
miljoen gebruikt. Wereldwijd meer dan 300 miljoen. 
Renewaball heeft een methode ontwikkeld om een 
deel van die vervuiling tegen te gaan.

HÉLÈNE HOOGEBOOM (RENEWABALL):
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“ Renewaball is ‘s werelds eerste circulaire ten-
nisbal. We hebben een tennisbal ontworpen die 
gemaakt is van oude tennisballen. Dat is tot op 

heden niemand anders gelukt. Het lastige is om het 
polyester en het nylon te scheiden van het rubber. Dat 
rubber gebruiken we opnieuw en daar zetten we pure 
schapenwol op”, aldus co-founder en managing direc-
tor Hélène Hoogeboom. De bal ontstond na een vraag 
van ABN AMRO, dat een mogelijkheid zocht om het ABN 
AMRO World Tennis Tournament te verduurzamen.

WACHTEN OP HET STEMPEL VAN DE ITF
De ontwikkeling van circulaire bal kostte twee jaar tijd. 
“Er zit twee jaar onderzoek in het produceren van een 
goede bal die gemaakt wordt uit een mix van ingrediën-
ten. De microplastics spatten eraf op het moment dat je 
erop slaat. Dat pakken wij ook aan: wij verpakken de bal 
in een wol. Maar dan heb je een product en dan moet 
je vervolgens nog alles er omheen ontwikkelen zoals 
productie, marketing en sales.” De grondstoffen worden 
verzameld door bij 100 clubs in Nederland containers te 
plaatsen, waar mensen hun oude ballen in kunnen gooi-
en. Een chip waarschuwt wanneer de container vol zit.

Op dit moment is het wachten op het officiële stempel 
van goedkeuring van de ITF.  “We willen niet lanceren 
zonder goedkeuring. Daarna is de grootste hobbel om 
heel snel aan de vraag te kunnen beantwoorden. Er lig-
gen heel veel orders en die moeten we zo snel mogelijk 
voldoen. Het seizoen is al begonnen.” Helaas voor Re-
newaball heeft de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis 

Bond een deal met de AMRO bank en Dunlop. Hierdoor 
zullen zij van hun zijde Renewaball niet gaan promoten. 
Waarmee niet gezegd wordt dat het onderwerp van re-
cyclebare ballen niet leeft. Het enthousiasme bij vereni-
gingen is groot.

DE AMBITIES REIKEN VER
Renewaball zal zich in eerste instantie op Nederland 
richten, maar de ambities reiken verder. “We hebben 
een heel opschalingsmodel: volgend jaar Duitsland en 
de rest van Europa. Dit jaar Nederland. Dat is een goede 
testmarkt. We hebben een businessplan met behoorlij-
ke targets.” De ballen zullen zoveel mogelijk lokaal wor-
den geproduceerd. “Voor ons is belangrijk dat de CO2 
uitstoot voor de bal zo laag mogelijk blijft, dat betekent 
lokaal produceren.” Om op te schalen is meer geld nodig. 
Op dit moment worden gesprekken met investeerders 
gevoerd. 

Hoogeboom is erg enthousiast over de positieve reac-
ties op de ballen van Renewaball. Tijdens vele testen 
bleken mensen erg enthousiast. Mensen vinden het fijn 
om met schonere ballen te kunnen spelen. De prijs ligt 
ongeveer op hetzelfde niveau als van andere kwalitatief 
goede ballen: 11,25 per drie. Het aan de man brengen 
kost wel tijd. Nederland telt zo’n 1640 tennisclubs, die 
veelal worden gerund door vrijwilligers. Een vertegen-
woordiger langssturen voor centrale inkoop is dan ook 
lastig. “Maar we hebben echt alleen maar positieve re-
acties van de clubs gekregen, dus dat is echt heel leuk. 
We krijgen nog steeds spontane aanmeldingen.” ▶
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HOE STAAT HET ER NU VOOR?
“We zijn succesvol gestart met de uitrol van onze 
inzamel containers in Nederland, begin volgend jaar 
Duitsland, Scandinavia en België. En verkopen de bal-
len online via onze website en binnenkort via retail en 
tennis clubs.” 

WELKE LESSEN HEB JE GELEERD? 
“Productie opschalen kost meer tijd dan we voor ogen 
hadden Er wordt goed gebruik gemaakt van onze in-
zamelmiddelen, jammer genoeg komen naast tennis-
ballen ook andere afvalstoffen tegen die hier niet in 
thuis horen, dit is nog een verbeterpunt in de commu-
nicatie naar de gebruikers.”

WAAR BEN JE TROTS OP? 
“Dat iedereen zo enthousiast reageert en dat we aan-
vragen en reacties krijgen van over de hele wereld. En 
dat we volgend jaar  naast Nederland al gaan inzame-
len en verkopen in Duitsland en Scandinavië. Tennis-
ballen en padelballen.” •

UPDATE DECEMBER 2021

OP HOOG NIVEAU AANVLIEGEN
Wanneer de goedkeuring van het ITF binnen is, na ver-
wachting binnen uiterlijk drie weken, gaat Renewaball 
naar eigen zeggen helemaal los. Na Nederland volgt 
Duitsland. “In Duitsland hebben ze 10.000 clubs, dus het 
is wel anders. Daar moeten we wel rekening mee hou-
den en zaken anders aanpakken. We proberen het op 
zo’n hoog mogelijk niveau aan te vliegen.” Ondertussen 
droomt Hoogeboom al over verdere verduurzaming. Na 
de tennisbal volgt de padelbal. “En we willen kijken naar 
welke ballen we nog meer sustainable kunnen maken. 
Maar first things first: eerst tennis en padel en dan de 
rest.”

GEPUBLICEERD OP 8 APRIL 2021





De Sportinnovatiestudio initieert, stimuleert en 
begeleidt innovaties in de breedtesport. We doen dit 
door middel van kennisdeling, productontwikkeling, 
strategische advisering en begeleiding van projecten. 
Het doel? Zoveel mogelijk mensen aan het sporten 
krijgen.

O p  d e  h o o g t e  b l i j v e n ?
A b o n n e e r  j e  o p  d e  n i e u w s b r i e f !
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