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Introductie 
 
Wanneer we naar de toekomst kijken, ligt er één ding vast: niemand 
weet wat de toekomst brengt. Dit gegeven is soms frustrerend, maar we 
kunnen ons wel een voorstelling maken van de toekomst. Op die manier 
bereiden we ons voor op wat er ons mogelijk te wachten staat. Ondanks 
dat er geen glazen bol bestaat en tijdreizen nog geen optie is, zijn er 
meerdere inzichten die een mogelijk toekomstbeeld schetsen. Deze 
whitepaper geeft een nieuw perspectief op de huidige ontwikkelingen in 
onze samenleving en het effect dat deze veranderingen met zich 
meebrengen.   
 
Rotterdam Sportsupport laat zich graag breed inspirieren. We delen onze 
kennis graag en ook bieden we een podium aan inspirerende partners. 
Daar komt de samenwerking met Griet Capelle, innovation designer bij 
Tomorrowlab, uit voort. In 2021 heeft Griet in samenwerking met 
Rotterdam Sportsupport meerdere kennis- en inspiratiesessies gegeven 
aan verenigingen, partners en medewerkers. Griet benadrukte de 
noodzaak van innovatie in deze veranderende wereld. Ook 
sportverenigingen zullen genoodzaakt zijn meer te innoveren om 
toekomstbestendigheid op te bouwen. Thema’s als digitalisering, 
klimaatverandering en polarisering zullen een grotere rol gaan spelen in 
ons dagelijks leven. Griet weet deze thema’s te vertalen naar Rotterdam 
en de Nederlandse sportvereniging en schetst daarbinnen scenario’s die 
mogelijk in de toekomst realiteit worden.   
 
Wij hebben Griet gevraagd haar verhaal op papier te zetten. Dit 
document dient als inspiratie en kennisbron voor de toekomst van 
Rotterdam en haar sportverenigingen. Beleidsmakers, besturen van 
sportverenigingen en andere sportorganisaties kunnen hier vervolgens 
vanuit eigen perspectief mee aan de slag gaan. We denken graag mee 
hoe we samen een verschil kunnen maken voor verenigd sporten in de 
toekomst. 
  
Rotterdam Sportsupport, april 2022 
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Een wereld in verandering 
 
De wereld is al altijd in verandering. Al is het maar omdat de aarde ronddraait, de zon op en onder gaat, 
er eb en vloed is, de tektonische platen schuiven, vulkanen uitbarsten, het weer elke dag anders is, er 
levende organismen sterven en er nieuwe worden geboren, het klimaat evolueert in de tijd, er leiders 
komen en gaan, er nieuwe kennis wordt verworven, er nieuwe producten ontstaan en ga zo maar door. 
Meestal gaan deze veranderingen geleidelijk maar soms zijn ze ook disruptief.  
 
Soms is verandering in de wereld zeer disruptief. Een oorlog, een oliecrisis, een financiële crisis of een 
pandemie kan onze wereld in een mum van tijd veranderen waardoor we ons heel snel (moeten) 
aanpassen om te overleven. Die verandering is heel duidelijk en zichtbaar en we zijn als mensheid 
redelijk goed in staat die snel te analyseren en erop te reageren. 
 
Sinds begin 2020 hebben we door het uitbreken van de wereldwijde COVID-19-pandemie met z’n allen 
ervaren hoe snel de wereld kan veranderen en hoe snel ons leven hierdoor kan veranderen. Van de ene 
dag op de andere hebben we met z’n allen onze dagelijkse gewoontes, onze manier van werken en leven, 
hoe we met elkaar omgaan moeten omgooien.  
 
Bij een disruptieve verandering zijn we ons heel erg bewust van die verandering en zijn we relatief goed 
in staat om ons gedrag radicaal en op grote schaal heel bewust aan te passen. Maar bij meer geleidelijke 
veranderingen merken we nauwelijks dat we ons aanpassen of zijn we er ons alleszins minder van 
bewust. We doen gewoon verder zonder echt stil te staan bij wat er eigenlijk veranderd is en hoe we ons 
hebben aangepast. 
 
Denk maar aan de komst van het internet. Het internet werd midden jaren ’90 bij het grote publiek 
bekend. We hadden plots toegang tot oneindig veel kennis en we konden met elkaar communiceren via 
de computer. Toch hebben velen onder ons dit niet als een disruptieve verandering ervaren. We hebben 
ons gedrag geleidelijk aangepast. We begonnen mailtjes te sturen in plaats van te telefoneren, we 
zochten onze kennis online op in plaats van in de bibliotheek, we installeerden computers in de scholen 
en we vervingen de stencils door PowerPoints. Maar de scholen werden niet vervangen door computers, 
we gingen nog altijd fysiek naar ons werk en we gingen nog altijd op café om elkaar fysiek te ontmoeten. 
Daardoor leek het alsof er weinig was veranderd. We begrepen dikwijls niet waarom sommige zaken die 
vroeger evident waren dat niet meer waren. We staan namelijk niet altijd stil bij de veranderingen en de 
consequenties die deze geleidelijke veranderingen hadden.  
 
Er gebeuren vandaag (samen met deze pandemie) zo heel wat van die ‘geleidelijke’ veranderingen in 
onze maatschappij, en bovendien gaan ze de laatste jaren ook steeds sneller. Denk maar aan hoe sociale 
media onze samenleving polariseert, hoe klimaatsverandering ons dwingt anders te leven, hoe online 
shopping onze manier van winkelen verandert, hoe maaltijdboxen invloed hebben op de manier waarop 
en welk eten bij ons op tafel komt, hoe algoritmes bepalen welk nieuws we te zien krijgen, hoe 
streamingplatformen als Netflix ons kijkgedrag veranderen, hoe stappentellers ons beweeggedrag 
beïnvloeden, hoe smartphones en zoommeetings onze sociale contacten en werk veranderen. Deze 
innovaties veranderen ons dus ook als mens en brengen op zijn beurt weer nieuwe maatschappelijke 
noden en uitdagingen met zich mee.  
 
We voelen bijvoorbeeld wel dat het organisatiemodel van de sportvereniging onder druk komt te staan, 
dat het lid zich als een klant gedraagt, dat we het steeds moeilijker hebben om vrijwilligers te vinden, 
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dat we moeten concurreren met commerciële aanbieders en dat er steeds nieuwe sporten opduiken. 
Maar het is veel moeilijker om er de vinger op te leggen waaróm dat zo is. Laat staan dat we ook nog 
eens in staat zouden zijn om te anticiperen op die veranderingen. 
 
Dat de wereld snel verandert, kan je bijvoorbeeld ook zien aan de gemiddelde levensduur van bedrijven 
of de duur dat een product nodig heeft zijn gebruikers te bereiken. De telefoon had 50 jaar nodig om 50 
miljoen gebruikers te bereiken, terwijl de Ipod slecht 4 jaar nodig had om hetzelfde aantal te bereiken. 
Het feit dat we in een geglobaliseerde wereld leven waarbij technologie ons met iedereen in verbinding 
kan stellen en er op de wereld meer mensen hebben met een hogere levensstandaard zijn, zorgt ervoor 
dat innovaties heel snel kunnen verspreid worden.  
 
Deze geleidelijke veranderingen - die dus steeds sneller gaan - zorgen ervoor dat mensen, organisaties, 
bedrijven en overheden moeite hebben om te volgen. Het is dus niet onlogisch dat ook de 
sportvereniging, die historisch uit een bepaalde nood is ontstaan, onder druk komt te staan door deze 
veranderingen en de nieuwe noden die deze met zich meebrengen. 
 
Maar ik ken geen experts die beweren dat deze veranderingen zullen vertragen, verminderen of stoppen. 
Integendeel, experts wijzen op het feit dat onze maatschappij de komende jaren heel snel zal (moeten) 
veranderen.  
 
Denk maar aan het feit dat we wereldwijd naar een netto CO2-uitstoot van bijna nul moeten gaan tegen 
2050. Dat wil zeggen dat we zo goed als alles anders moeten gaan doen dan wat we tot nu toe deden. 
Want wat we vandaag maken, hoe we ons verplaatsen, hoe we stroom produceren, hoe we verwarmen en 
afkoelen en hoe we voedsel produceren stoot allemaal enorme hoeveelheden broeikasgassen uit.  
 
Of denk maar aan hoe de sociale media de polarisering in de samenleving doet toenemen bijvoorbeeld 
tussen diegenen die gevaccineerd zijn en diegenen die het niet zijn, tussen diegenen die voor of tegen 
Trump zijn, diegenen die op de wetenschap en de media vertrouwen en diegenen die dat niet doen. 
We zien ook een  toenemende kloof tussen arm en rijk door de stijgende (energie)prijzen, de 
digitalisering, de ontoereikende (minimum)lonen en het fiscaal bevoordeligen van wie vermogend is en 
daarbij het verliezen van een middenklasse. En een maatschappij zonder middenklasse is volledig 
gepolariseerd en dus onstabiel.  
 
Ook de financiële en politieke systemen matchen niet langer met de wereld waarin we terechtgekomen 
zijn. We hebben namelijk heel wat uitdagingen die een wereldwijde aanpak vragen zoals de 
klimaatsverandering en het feit dat heel wat mensen hierdoor op de vlucht zullen gaan op zoek naar een 
leefbare omgeving en dat we de CO2-uitstoot wereldwijd naar beneden moeten krijgen of dat we met z’n 
allen het milieu moeten beschermen maar wel met een groeiende wereldbevolking. En daar we hebben 
we dan weer niet echt performante wereldwijde politieke systemen voor.  
 
Bovendien is onze economie gebaseerd op groei en consumptie en kan je met speculatie veel geld 
verdienen wat in het licht van klimaat, milieu en ongelijkheid dan weer geen goed model is. En ook heel 
wat belangrijke grondstoffen zijn schaars (aan het worden) zoals zand (voor beton), nikkel, lithium en 
cobalt (voor batterijen en motoren) maar ook drinkbaar water en zelfs voedsel dreigen steeds schaarser 
te worden. Door de combinatie van een wereldwijde bevolkingsgroei, het niet respecteren van de 
leefomgevingen van planten en dieren, en de klimaatsverandering dreigen er ook nog eens meer 
epidemieën de kop op te steken. Dus je begrijpt dat we ons dus moeten aanpassen en dat verandering 
zowat de enige constante zal zijn voor de komende jaren.  
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Maar ook de digitalisering met het ‘internet of things’ en sensoren gecombineerd met automatisering, 
robotisering, extended reality en artificiële intelligentie zal ervoor zorgen dat onze wereld er morgen 
helemaal anders uit gaat zien. Naast het feit dat technologie, wetenschap en innovatie volgens heel wat 
experts ervoor zullen zorgen dat we oplossingen vinden voor bovenstaande uitdagingen (zoals het 
capteren van CO2 uit de lucht, recyclen, efficiëntie in productieketens en energieverbruik) zal 
technologie er ook voor zorgen dat de digitale wereld ook ons dagelijks leven steeds meer beïnvloedent 
net zoals de smartphone dat de laatste jaren heeft gedaan. Denk maar aan de plannen die Mark 
Zuckerberg eind 2021 lanceerde (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/28/facebook-connect/), 
waarin hij zegt te werken aan een digitale, virtuele realiteit (de ‘Metaverse’) waarin we elkaar kunnen 
ontmoeten, kunnen werken, sporten, naar een concert kunnen gaan of een congres kunnen bijwonen. 
Waar we allerlei (virtuele) dingen kunnen kopen zoals kleren, kunst, een stuk grond of gebouw net zoals 
in de echte wereld. Deze werelden, de virtuele en de fysieke, gaan hierdoor nog meer dan vandaag in 
elkaar overlopen en elkaar beïnvloeden.  
 
De COVID-19-pandemie heeft de digitalisering nog versneld. We zijn met z’n allen beginnen te zoomen, 
facetimen en online shoppen. En in sommige sectoren zullen werkgevers door het uitvallen van personeel 
nog meer de voordelen van automatisering zien. Al kan hier volgens sommigen ook een mogelijk tekort 
aan energie of grondstoffen voor machines en robots dan weer een tegenargument gaan vormen voor die 
automatisering. 
 
Dit wijst er allemaal samen op dat de wereld ook de komende jaren snel zal (moeten) blijven 
veranderen. We bevinden ons volgens experts niet langer in een tijdperk in verandering, maar in een 
verandering van tijdperk.  
 
  



 
 

                                                                                                                              
8 

rotterdamsportsupport.nl          Kampioen in verenigen 

 

Rotterdam in verandering 
 
Wat betekenen deze wereldwijde veranderingen nu voor een stad als Rotterdam? De veranderingen die 
we de komende jaren in Rotterdam mogen verwachten, gaan vanzelfsprekend samen met de grote 
uitdagingen van deze wereld. 
 
De bevolkingsgroei die Rotterdam de laatste jaren heeft gekend zet zich naar verwachting blijven door 
tot ongeveer 700.000 in 2035. Dat zijn zo’n 55.000 Rotterdammers meer dan vandaag. Deze groei doet 
zich vooral voor bij de 65-plussers maar ook bij de 0- tot 19-jarigen.  
 
De bevolking wordt - afhankelijk van de (inter)nationale migratiepolitiek - ook steeds diverser. Binnen 
Europa mag je in principe wonen, studeren en werken waar je dat wilt. En daarnaast leven we in een 
geglobaliseerde wereld waar bedrijven vaak wereldwijde spelers zijn en waar werknemers dus makkelijk 
voor hetzelfde bedrijf in een ander land kunnen gaan werken. Ook de digitale wereld heeft (bijna) geen 
grenzen waardoor we makkelijker connecties kunnen leggen met mensen uit andere landen. Daarnaast is 
een havenstad als Rotterdam, waar ook werkgelegenheid is voor laaggeschoolden en anderstaligen, een 
interessante plek voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en armoede. Zij vinden hier 
mogelijkheden om hun leven opnieuw op te bouwen.  
 
Tenzij Rotterdam één van die gebieden wordt die onbewoonbaar worden door wateroverlast ten gevolge 
van de klimaatsverandering, verwachten we meer immigratie dan emigratie en zal de diversiteit die 
Rotterdam vandaag al kenmerkt alleen maar versterkt worden. Dat wil zeggen dat er naast extra 
woningen voor deze 55.000 mensen ook extra scholen, kantoren, winkels, vervoersmogelijkheden, 
zorginstellingen, banen enzovoort nodig zijn en dat er dus ook meer druk komt op de ruimte in 
Rotterdam. En alhoewel er heel wat doden vielen door COVID-19 zullen we dit niet vertaald zien in een 
dalende trend qua inwoners in Rotterdam. 
 
In het licht van het klimaatakkoord van Parijs is in de Nederlandse klimaatwet vastgelegd dat Nederland 
tegen 2030 een CO2-reductie van 49% ten opzichte van 1990 moet realiseren en tegen 2050 95%. Wat wil 
zeggen dat ook die 700.000 inwoners van Rotterdam duurzaam moeten gaan wonen, werken en leven. 
Dus dat wil zeggen dat ook Rotterdam vandaag nadenkt over hoe ze hun groeiende bevolking op een 
duurzame manier kunnen bevoorraden, hoe ze zich duurzaam zullen verplaatsen, hoe ze de bedrijvigheid 
in de haven en de maakindustrie duurzaam kunnen maken, hoe ze de gebouwen energieneutraal kunnen 
maken. Kortom, al deze processen moeten herdacht of bijgestuurd worden en dat in tijden dat we ook de 
financiële en maatschappelijke kater van COVID-19 zullen moeten verwerken. 
 
Bovenop deze uitdagingen moet ook Rotterdam afrekenen met de uitdagingen van de 
klimaatsverandering. Dit vertaalt zich in meer wateroverlast door lang aanhoudende fikse regenbuien en 
onweer in combinatie met een stijgende zeespiegel, wat wil zeggen dat de kans dat er water in huizen, 
scholen, sporthallen enzovoort komt te staan sterk toeneemt. Maar langs de andere kant zullen we ook 
droogte, hittestress en waterschaarste zien, wat dan weer te zien zal zijn in het aantal 
ziekenhuisopnames en aantal doden wegens de hitte, maar ook in het aantal dagen dat sport wordt 
afgeraden. Hierdoor moeten we ook in de sportsector steeds zuiniger om gaan springen met water, 
bijvoorbeeld voor het onderhouden van voetbalvelden en voor de douches. Dit heeft niet alleen directe 
gevolgen zoals materiële schade, meer opnames in ziekenhuizen en meer doden in Rotterdam, maar ook 
de landbouw en veeteelt en dus de voedselvoorziening dreigen hierdoor in het gedrang te komen en zou 
bijvoorbeeld ook indirect kunnen zorgen voor lege winkelrekken door wereldwijde voedsel-, water- en 
grondstoffenschaarste. Wat dan weer zijn gevolgen heeft voor de economie en het leven in de stad. En 
door de problemen rond migratie - (misschien zelfs binnen Nederland) vanuit streken die onbewoonbaar 
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worden door klimaatsverandering en de wereldwijde tekorten - zullen ook de internationale 
verhoudingen nog meer onder spanning komen te staan.  
 
Daarnaast zien we dat digitalisering en technologische evoluties het dagelijks leven in Rotterdam heeft 
veranderd en nog zal veranderen. En COVID-19 heeft dat nog versneld door het feit dat onze fysieke 
contacten werden beperkt en we zoveel mogelijk thuis moesten blijven. Rotterdammers zijn hierdoor 
massaal online gaan shoppen, de Rotterdamse kinderen kregen online les en congressen en evenementen 
werden digitaal georganiseerd. We ontmoeten elkaar niet alleen meer fysiek maar ook steeds meer 
digitaal via sociale media, Whatsapp of Zoom. 
 
Onze smartphones en computers geven ons bovendien via internet toegang tot een oneindige bron van 
data, kennis en informatie en beïnvloeden zo wie we zijn, hoe we denken en wat we doen. Ze bieden ook 
heel wat nieuwe businesskansen. Online shopping en levering aan huis zorgt er bijvoorbeeld voor dat we 
anders consumeren, retailers zich anders gaan organiseren en bestelbusjes, -fietsen en -brommertjes de 
Rotterdamse straten vullen. Deelsystemen worden makkelijker opgezet dankzij de digitale mogelijkheden 
waardoor we een echte deeleconomie zien ontstaan. Op basis van data uit allerlei slimme toestellen 
kunnen we ook het beleid van de stad beter gaan voeren en beter anticiperen op de toekomst. En dat 
anticiperen op die toekomst zal dus belangrijk zijn. 
 
We hebben de creativiteit en de ondernemingszin van alle Rotterdammers nodig om de uitdagingen van 
de toekomst aan te gaan binnen budgettair haalbare grenzen en zonder dat iemand achterblijft. 
Rotterdammers moeten de krachten bundelen en volop inzetten op innovatie. We moeten alles anders 
gaan doen. Met z’n allen meer out-of-the-box gaan denken en meer dan ooit moeten we dat samen gaan 
doen met zorg voor wie moeite heeft te volgen. Niet alleen met alle Rotterdammers, maar ook met 
andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen zowel nationaal als internationaal. Want deze 
uitdagingen zijn wereldwijd en kunnen dan ook alleen op die schaal succesvol worden aangepakt.  
 
                    “We cannot solve our problems with the same thinking  
                      we used when we created them.” - Albert Einstein 
 
Ook de sportsector moet hierin zijn steentje bijdragen. De manier waarop we sport organiseren (op vaste 
tijdstippen, op vaste plekken, in vaste teams), onze accommodaties inplanten, bouwen en uitbaten, hoe 
we ons ernaartoe verplaatsen om te sporten, hoe we evenementen organiseren, welke sporten we 
aanbieden, welke materialen we gebruiken, hoe we met ons afval omgaan, welke data we verzamelen 
enzovoort moeten we door de bril van deze uitdagingen bekijken. 
 
  



 
 

                                                                                                                              
10 

rotterdamsportsupport.nl          Kampioen in verenigen 

 

Bevolkingsgroei en vergrijzing 
 
Aangezien het aantal Rotterdammers met ongeveer 55.000 toeneemt tegen 2035 kunnen we 
veronderstellen dat - als we sport blijven promoten en aanbieden zoals vandaag - ook het aantal 
Rotterdamse sporters automatisch zal groeien de komende jaren. Daar de groei zich voornamelijk bij de 
65-plussers en de kinderen tot 19 jaar voordoet, kunnen we verwachten dat we ook in deze categorieën 
de belangrijkste stijging te zien is.  
 
Maar om ook een groter percentage van de bevolking te doen sporten, moeten we blijven innoveren in 
het aanbod, sensibiliseren over de voordelen van sport en sport promoten.  
 
Of die Rotterdammers voornamelijk in sportverenigingen zullen gaan sporten of eerder voor commerciële 
aanbieders kiezen of informeler gaan sporten, hangt voor een groot deel af van hoe de sportverenigingen 
erin slagen de veranderende behoeftes van hun potentiële leden in te vullen. Professionele 
vrijetijdsaanbieders zoals fitnesscentra, CrossFit, programmeerlessen, trampolinehal, pretparken, 
bioscopen, escape rooms, (VR) gaming, paintball, lasershooting, padel) kunnen enkel overleven als ze 
waarde bieden en die zijn daardoor genoodzaakt de klant als koning te behandelen en zo waarde te 
bieden. Sportverenigingen hebben, vanuit hun historiek, deze reflex vaak minder. Ze werken immers met 
vrijwilligers die vaak niet opgeleid zijn voor de taken die ze in de sportvereniging doen, ze hoeven geen 
winst te maken en de middelen om te innoveren zijn beperkt. Maar als deze sportverenigingen steeds 
meer moeten concurreren met allerlei professionele vrijetijdsaanbieders zullen diegenen die 
klantentevredenheid voorop zetten (en dus luisteren naar de noden van hun leden) erin slagen een 
aanzienlijk deel van de Rotterdammers voor zich te winnen. 
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Diversiteit 
 
Bovendien zal de Rotterdamse bevolking nog meer divers worden en de gevolgen van de grote 
wereldwijde uitdagingen dreigen ervoor te zorgen dat nog meer mensen niet kunnen volgen in de 
maatschappij -  doordat ze tegenslagen als een onder water gelopen huis, ziekte door epidemieën of 
slechte leef- en eetgewoontes, baanverlies door automatisering - niet de middelen hebben voor een 
(elektrische) auto, een smarthphone, een computer en ook de (energie)facturen en gezonde voeding niet 
meer kunnen betalen. De kans is daarom volgens mij reëel dat de polarisering in de maatschappij nog 
groter wordt.  
 
Dit wil zeggen dat de potentiële sporter in Rotterdam zeer divers zal zijn of blijven met heel 
uiteenlopende noden en behoeften wat sport en bewegen betreft. Voor de mensen die niet kunnen 
volgen in de maatschappij is het (met ongewijzigd beleid) zeer waarschijnlijk dat sport en bewegen het 
laatste van hun zorgen zal zijn, voor de koplopers wordt het dan weer een manier om zich te 
onderscheiden met de meest recente technologische snufjes.  
 
Daarnaast zullen we net als vandaag mensen hebben die sporten voor het plezier, terwijl anderen ervan 
dromen topsporter te worden. Voor mensen die veel stress ervaren kan sport en bewegen dan weer een 
uitlaatklep zijn, voor mensen met gezondheidsklachten een noodzaak om hun kwaliteit van leven te 
optimaliseren. Het kan een fijne manier zijn om anderen te ontmoeten of net een manier om tot zichzelf 
te komen. De ene verkiest zich in één tak van sport te bekwamen, de andere vindt afwisseling, 
verandering en nieuwe sporten proberen net leuk.  
 
De mix van mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden, het feit dat we in een 
geglobaliseerde wereld leven en de mogelijkheden van technologie gaat er ook in de toekomst meer dan 
waarschijnlijk voor zorgen dat we ook in Rotterdam nog heel wat nieuwe vormen van sport en bewegen 
zullen zien verschijnen. 
 
Het ziet er met andere woorden naar uit dat het sportaanbod in Rotterdam de komende jaren diverser 
dan ooit is, des te meer omdat zo goed als elke inwoner in Rotterdam het vandaag ook als individu voor 
mekaar krijgt om sport te organiseren. Elke Rotterdammer die dat wil, kan vandaag sport organiseren. 
Hij vindt kennis en informatie online. Hij kan sportmaterialen en/of sportaccommodaties huren, 
gebruiken of kopen. Hij heeft toegang tot oneindig veel apps die hem en zijn vrienden kunnen coachen 
en camera’s om zijn prestaties of die van zijn team vast te leggen en sociale media om medespelers te 
ronselen. Die diversiteit vertaalt zich ook in de Rotterdamse sportverenigingen. 
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Klimaatsverandering en duurzaamheid 
 
Daarnaast hadden we het al over de klimaatsverandering en de noodzaak om de CO2-uitstoot zo snel 
mogelijk naar nul te brengen. Ook dit heeft natuurlijk een invloed op de toekomst van sport in 
Rotterdam.  
 
In eerste instantie moeten we ernaar streven om zo snel mogelijk alle sportaccommodaties duurzaam te 
maken. Dit kan door bestaande sporthallen en zwembaden goed te isoleren, duurzame energiebronnen te 
gebruiken en de waterhuishouding te optimaliseren. Maar je kan nog verder gaan en ook een positieve 
impact realiseren op de klimaatsverandering. Je kan bijvoorbeeld sportveldjes zo aanleggen dat ze een 
soort waterreservoir vormen bij wateroverlast, je kan daken gebruiken voor zonne-energie of regenwater 
voor de buurt, groene buffers aanleggen rond de accommodaties, accommodaties multifunctioneel 
inzetten en een slimme inplanting en ruimtegebruik toepassen. 
 
Bij het aanleggen van nieuwe accommodaties zou de eerste reflex moeten zijn: “Is dit wel echt nodig? 
Kunnen we dit niet op een andere manier oplossen? Zijn er nog leegstaande gebouwen? Kunnen we nog 
optimaliseren in gebruik van andere accommodaties?” 
 
Als het dan toch nodig blijkt een nieuwe infrastructuur te bouwen of een extra terrein aan te leggen dan 
zijn we onszelf verplicht een minimale impact op het klimaat na te streven met een maximaal 
rendement qua bezetting. We moeten ernaar streven dat elk gebruikt materiaal duurzaam en recyclebaar 
is. Zo kan je vandaag al elk materiaal dat gebruikt wordt voor de bouw in kaart brengen zodat bij afbraak 
voor elk materiaal geweten is wat erin zit en hoe het gerecycled kan worden. Daarnaast kan het 
onderhoud en beheer efficiënt gebeuren door bijvoorbeeld het opstellen van een ‘digital twin’. Dat is 
een digitale versie van het gebouw dat op basis van data uit de slimme toestellen in het gebouw het 
beheer en onderhoud kan automatiseren en optimaliseren waardoor er efficiëntiewinst optreedt. 
 
Daarnaast moeten beleidsmakers in de sport zich bewust zijn van de impact van droogte, hitte en 
wateroverlast de komende jaren op de sport in Rotterdam. Tegen het midden van de eeuw is volgens 
onderzoekers het klimaat in Rotterdam ongeveer gelijk aan dat van Barcelona vandaag. We krijgen dus 
meer dagen hebben waarbij het niet is aangeraden om te sporten of aan sportevenementen deel te 
nemen door de hitte of slechte luchtkwaliteit. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat de 
wereldwijde vraag naar airconditioning tegen 2050 een extra stroomcapaciteit vraagt die gelijk staat aan 
het opwekkingsvermogen van de EU, de VS en Japan bij elkaar. Wat dan weer leidt tot een hoger 
energieverbruik, dus hogere CO2-uitstoot en dus meer opwarming. Moeten we ons de vraag stellen 
hoeveel airco’s wij willen installeren om te kunnen sporten op warme dagen? Hoeveel energie mag een 
sportaccommodatie verbruiken? Maar ook de Rotterdamse sportgrasvelden zullen steeds vaker 
onbespeelbaar zijn door droogte of wateroverlast. Daarnaast zal de hitte in combinatie met watertekort 
heel wat sportactiviteiten kunnen belemmeren. 
 
Wintersporten zullen het uiterst moeilijk krijgen. De kans dat er in Nederland nog een Elfstedentocht 
komt, is vandaag al geslonken met 50%. En volgens een onderzoek van de Universiteit van Waterloo in 
Canada zijn 9 van de 21 accommodaties die de voorbije Winterspelen hebben gehost, tegen het midden 
van deze eeuw niet meer koud genoeg om deze nog eens te organiseren. Bij het huidige tempo aan 
ijsverlies zal volgens Mark Lynas het grootste deel van het gletsjervolume in de Kaukasus, de Alpen, de 
tropen, Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland in de tweede helft van deze eeuw verdwenen zijn. Men 
verwacht dus ook dat het skiseizoen korter wordt. Zo duurt het skiseizoen in 2050 volgens Sandra R. 
Mason in alle skiresorts in de VS zo’n 50% minder lang duren dan vandaag. 
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Het is onze plicht om sport in het licht van de klimaatsverandering te plaatsen en ons net zoals alle 
andere sectoren aan te passen aan de veranderende wereld. Ook topsport moet zich wat mij betreft veel 
bewuster zijn van zijn verantwoordelijkheden in deze maatschappij om nog relevant te blijven. 
Het lijkt me geen overbodige luxe om als Rotterdam in het licht van klimaatsverandering nu al na te 
denken over welke sporten je als stad in het licht van de klimaatsverandering in de toekomst nog wilt 
ondersteunen of welke sporten zich moeten aanpassen om nog in het beleid te passen. 
 
Maar ook de sportverenigingen moeten nadenken over hun ecologische voetafdruk. Hoe verplaatsen onze 
leden zich naar de vereniging? Hoe ver en hoe willen we ons verplaatsen voor een wedstrijd? Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat we enkel met recyclebare materialen gaan werken van drinkflessen, tot 
sportmaterialen tot gebouwen. Hoe kunnen we ons energieverbruik groener en efficiënter maken? Of nog 
beter hoe kunnen we een positieve impact hebben op de klimaatsverandering door samen afval te gaan 
ruimen op het strand, door aan projecten mee te werken rond duurzaamheid of door de leden te 
sensibiliseren om ook thuis de voetafdruk te verminderen. 
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COVID-19 
 
De wereldwijde pandemie, die we dus ook in Rotterdam sinds maart 2019 beleven, heeft zoals elke 
maatschappelijke verandering ook zijn invloed op sport en bewegen en de sportverenigingen in 
Rotterdam. Van de ene op de andere dag werden scholen gesloten, gingen winkels, restaurants en cafés, 
kappers, bioscopen, zwembaden en sporthallen dicht. We moesten met z’n allen mondmaskers dragen, 
onze handen om de haverklap ontsmetten, thuiswerken, elkaar zo weinig mogelijk ontmoeten en als we 
dan al iemand ontmoeten dan begroeten we elkaar met de elleboogshake. 
 
Gevolgen op korte termijn 
De sportsector is één van de sectoren waar de impact zeer snel groot was omdat het afgelasten van 
sportwedstrijden directe invloed heeft op heel wat stakeholders zoals de sportbonden, de sporters, de 
coaches maar ook de retail en andere sportgerelateerde services. 
 
De Olympische Spelen 2020 in Japan werden uitgesteld en tot op vandaag (bijna 2 jaar na de start van de 
pandemie) worden talloze sportwedstrijden afgelast of zonder publiek gespeeld of sporters moeten 
verstek geven en kunnen hun titels niet verdedigen wegens een besmetting met COVID-19. Dit heeft heel 
wat gevolgen voor de professionele sport zoals minder inkomsten voor de sporter zelf, sponsorcontracten 
die onder druk komen, financiële verliezen voor organisatoren van events en hun leveranciers, de vele 
zelfstandigen zonder vaste contracten in de sportsector verliezen inkomen enzovoort. 
 
COVID-19 heeft de digitalisering in de maatschappij versneld en dat zagen we ook in de topsport. Er werd 
bijvoorbeeld een digitale versie van de Ronde Van Vlaanderen opgezet. Of bij de Olympische Spelen was 
- door het feit dat er geen publiek aanwezig mocht zijn de broadcasting - nog nooit zo stevig uitgewerkt 
als in Japan. Meer dan 8000 mensen werden ingezet om meer dan 9500 uren originele content in twee 
weken te produceren. Dat is meer dan de productiecapaciteit van een grote televisiezender voor een 
heel jaar. De innovatie zat hem in de explosie van de cloudservices waardoor rechthebbende 
broadcasters overal ter wereld de beelden beschikbaar hadden of konden beschikbaar maken voor 
verwerking. Daarnaast werd ook volop geïnnoveerd in audio waarbij ze alle geluid hebben doen klinken 
alsof er veel volk in de zaal zat want de auditieve beleving in een lege zaal is helemaal anders en dat zou 
de kijkers geen fijne kijkervaring geven. Ook kleinere (professionele) clubs vonden de weg naar 
allerhande streamingplatformen om hun publiek de wedstrijden online te laten volgen. 
 
Maar deze pandemie heeft natuurlijk ook gevolgen voor de breedtesport. De sportverenigingen, 
fitnesscentra en andere sportclubs gaan bij het schrijven van deze whitepaper nog geregeld op slot en we 
worden nog steeds gevraagd om zoveel mogelijk contacten te vermijden. Hierdoor komen de meeste 
Rotterdammers minder aan sport en bewegen toe. De sportdeelname in Nederland is in 2021 dan ook het 
laagst in zes jaar tijd. Te weinig sport of bewegen is niet alleen nadelig voor onze gezondheid, maar ook 
de sportorganisaties zelf krijgen het financieel flink lastig door het verlies aan inkomsten. 
We zagen ook in de breedtesport de digitalisering versnellen. We konden met z’n allen vanuit huis 
sporten via online lessen of we konden via online platformen zoals Strava deelnemen aan allerlei 
sportwedstrijden. 
 
Hierdoor zagen we ook de verkoop van fietsen en materialen om thuis of in de natuur te sporten stijgen. 
En we zagen sportorganisaties die hun sportmaterialen begonnen uit te lenen. Zo zagen we ook dat heel 
wat sportorganisaties manieren hebben gevonden om hun activiteiten naar buiten te verplaatsen. In de 
plaats van zaalvolleybal werd er beachvolleybal gespeeld, er werden tenten buiten gezet met 
spinningfietsen, de dansvereniging danste op het gras en contactsporten werkten buiten aan de fysieke 
fitheid zonder fysiek contact. 
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Gevolgen op langere termijn 
Deze pandemie zal ook de verdere toekomst van sport in Rotterdam mee bepalen maar wat juist de 
gevolgen zijn, hangt van heel wat zaken af.  
 
Zullen de Nederlandse overheden meer belang gaan hechten aan sport en bewegen omdat ze dit zien als 
een manier om mensen beter bestand te maken tegen ziekte of zullen er net minder middelen zijn voor 
sport en bewegen nu de pandemie zoveel geld kost? Het spreekt voor zich dat hoe meer middelen er zijn 
voor sport hoe meer kans er is dat we Rotterdammers in beweging te krijgen. En vergroot focus op 
preventieve gezondheid door middel van sport en bewegen dan ook de kloof tussen topsport en 
breedtesport nog?  
 
Zal het besteedbaar inkomen van de inwoners van Rotterdam verder dalen door baanverlies en/of 
stijgende prijzen? Dan zal de bereidheid tot betalen voor sportdeelname bij een grote groep inwoners 
dalen en valt te verwachten dat we een shift zien naar goedkopere sporten en een daling van de 
sportdeelname. 
 
Zal de polarisering rond de coronamaatregelen zich na de pandemie verderzetten en nog meer stress 
veroorzaken in de maatschappij? Hoe en waarom we sporten wordt immers ook bepaald door onze 
levenskwaliteit. De mate waarin we onder stress staan in het dagelijkse leven, is één van de factoren die 
een belangrijke invloed hebben op hoe en waarom we sporten. De recente gebeurtenissen (pandemie, 
extreme droogtes, bosbranden, overstromingen, migratiestromen, groeiende polarisering, disrupties in de 
transport- en productieketens) doen ons vermoeden dat de komende jaren meer mensen meer stress 
zullen ervaren in het dagelijks leven en dus onze levenskwaliteit onder druk komt te staan.  
Mensen die sinds de pandemie meer stress ervaren, zullen misschien net meer zijn gaan sporten om met 
de stress om te kunnen en anderen laten het dan weer volledig afweten net omdat ze teveel andere 
dingen aan hun hoofd hebben.  
 
Sommigen kiezen vandaag misschien bewuster voor sporten die ervoor gekend staan de stress te 
verminderen zoals yoga, wandelen of bijvoorbeeld fietsen in de natuur. Of ze kiezen voor sporten 
waarbij ze zich kunnen afreageren of tot het uiterste kunnen gaan zoals gevechtssporten en extreme 
sporten om zo hun mentale gezondheid te bewaken. 
 
Zien we misschien ook meer en hevigere emoties bij sportwedstrijden (sporters zwichten onder de druk, 
supporters en spelers gaan sneller met elkaar op de vuist, emotionele interviews)? Zijn de ontlading bij 
een overwinning of de frustraties bij een tegenslag groter bij de sporter en de toeschouwers? 
Met andere woorden we zouden - doordat we een verhoogde stress in de samenleving kunnen verwachten 
- de komende jaren een verschuiving kunnen zien in het soort sporten dat wordt beoefend, het aantal 
sporters, het profiel van de sporter, de motivatie om te sporten, de tijd die men besteedt aan sport en 
ook de waarde van sport voor de maatschappij.  
 
Als we ons hier bewust van zijn dan kunnen we deze verschuiving mee sturen door vandaag de juiste 
beslissingen te nemen. Hoe kunnen we met sport ons steentje bijdragen aan het streven naar een 
gezonde en hechte samenleving? 
 
Het is dus belangrijk dat we als maatschappij de juiste keuzes maken en zo de toekomst mee vormgeven. 
Kiezen we ervoor volop in te zetten op (de promotie van) sport omdat sport net deze extra stress in onze 
maatschappij kan kanaliseren of kiezen we ervoor de ondersteuning voor sport te reduceren omdat er 
andere prioriteiten zijn?  
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Kiezen we ervoor extra in te zetten op sportbeleving en faire sport om extreme emoties een plaats te 
geven in de maatschappij? Of gaan we de sport bekritiseren en repressief optreden om de vechtpartijen, 
de ongelukkige uitspraken en uit de hand gelopen confrontaties de baas te kunnen? 
Kiezen we ervoor in te zetten op sport en bewegen ter preventie, om de mensen weerbaarder te maken 
en de kans op gezonde en gelukkige burgers en een hechte samenleving te vergroten? Of kiezen we enkel 
voor de reactieve aanpak en lossen we de problemen op als ze zich stellen? 
 
Technologische toepassingen zoals online sportlessen en coaching, online wedstrijden op Strava en het 
streamen van wedstrijden zijn vermoedelijk blijvers. Maar ook competities in allerlei vormen van digitale 
sporten zoals fietsen met Zwift zijn niet meer weg te denken. Dit biedt ook nieuwe mogelijkheden voor 
sponsoring, nieuwe organisatie- en businessmodellen voor sportorganisaties.  
 
Door de technologie hebben sommige mensen ervaren dat thuis of alleen sporten ook wel z’n voordelen 
kan hebben. Zo hoef je je niet te schamen voor je uiterlijk of voor het feit dat je de oefeningen nog niet 
helemaal onder de knie hebt of dat je een beperking hebt waardoor je sommige oefeningen links laat 
liggen. Er wordt ook verwacht dat deze technologieën steeds beter zullen worden. Wat wil dat dan 
zeggen voor de sportvereniging? En wat met diegenen die thuis niet die mogelijkheden hebben door 
gebrek aan ruimte of toegang tot technologie? 
 
Gaat de sportvereniging zich nog meer profileren in verschillende organisatievormen, met verschillende 
vormen van lidmaatschap en verschillende vormen van competitie? Gaan we naast fysiek verenigen ook 
meer digitaal verenigen? Wat verstaan we dan onder een sportvereniging en wie zijn dan onze leden? 
Richten we ons dan ook op mensen buiten Rotterdam? 
 
Mensen zullen na deze sportbreak misschien ook meer gaan nadenken over welke sport ze in de toekomst 
willen gaan beoefenen. Misschien zijn sommige mensen minder geneigd om contact- of ploegsporten uit 
te oefenen waarbij ze meer risico lopen op besmettingen. Of sommigen zijn tijdens corona 
noodgedwongen gaan fietsen of lopen en zullen niet meer terugkeren naar hun ‘oude’ sport. Dit zou dan 
betekenen dat sommige verenigingen er financieel niet meer bovenop geraken. Anderen hebben dan 
weer beseft dat ze niet fit genoeg zijn of overgewicht moeten vermijden om beter bestand te zijn tegen 
ziektes.  
 
Daarnaast is er misschien wel meer bewustwording over de waarde van verenigingen, van écht sociaal 
contact en gaan we deze hoger waarderen terwijl anderen juist hebben genoten van de minder drukke 
agenda’s en sociale verplichtingen en besluiten zich niet langer aan te sluiten bij die verenigingen. 
En sommige verenigingen zijn zich misschien meer bewust van de nood aan een flexibele invulling, een 
ruimer aanbod en staan ze meer open voor innovatie en eigen initiatief vanuit de leden. Of anderen 
zullen zich dan weer helemaal terugplooien op hun kernactiviteiten die ze zo hebben gemist. 
 
Hoe groot blijft het draagvlak voor topsport? Slagen de grote (inter)nationale sportorganisaties erin mee 
te evolueren met de veranderende waarden in de maatschappij? Slagen ze erin mogelijke corruptie te 
bannen, hun maatschappelijke waarde voorop te stellen en de jeugd aan te spreken?  Of zullen er andere 
winnaars zijn en kiezen sponsors voor alternatieven zoals esports dat tijdens Corona een enorme groei 
heeft gekend? Wordt op termijn het aantal supporters voor esports in Rotterdam groter dan het aantal 
Feyenoordsupporters? 
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Technologie als driver voor verandering 
 
Technologie is in de recente geschiedenis van de mensheid veruit de belangrijkste driver voor 
verandering geweest. We hadden opeenvolgend de stoommachines, elektriciteit, computers en het 
internet die ons dagelijks leven in grote mate hebben beïnvloed.  
 
Zowat een halve eeuw geleden werden computers enkel gebruikt door grote organisaties of bedrijven. In 
2021 heeft meer dan 80% van de wereldbevolking zijn eigen computer gewoon op zak. Deze smartphone 
is krachtiger dan alle NASA-computers samen die in 1969 mensen naar de maan stuurden. Daarnaast is 
deze dan ook nog eens meer dan een miljoen keer goedkoper dan de computers van de NASA in die tijd. 
Deze smartphones laten ons in combinatie met andere slimme technologieën en allerlei sensoren toe 
overal en altijd data te verzamelen. Doordat we constant met z’n allen data aan het verzamelen zijn en 
we constant met elkaar verbonden zijn leren we ook veel sneller. We horen vaak dat data het nieuwe 
goud zijn want door deze data te verzamelen kunnen we patronen gaan herkennen om zo voorspellingen 
te gaan doen en nieuwe wetmatigheden ontdekken om zo nieuwe oplossingen te bedenken voor de mens 
en de planeet.  
 
Op schaal van een stad noemen we dat ‘smart city’. Men doelt hier op het feit dat steden door het 
inzetten van slimme technologieën de stad slimmer kunnen besturen maar ook dat burgers en 
ondernemers kunnen bijdragen aan een betere stad om in te leven. Zo kan energieverbruik, gezondheid, 
mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid beter gemonitord worden om proactief in te spelen op de noden 
van de stad en zijn inwoners. 
 
Dit kan gaan van nieuwe producten die ons ondersteunen in het dagelijks leven tot oplossingen voor de 
grote wereldwijde uitdagingen. Of het is een app die simultaan vertaalt zodat je met gelijk wie kunt 
communiceren in uw eigen taal tot uitvindingen om de CO2 uit de lucht te halen zodat we de 
klimaatsverandering zouden kunnen vertragen. 

 
Daarnaast zorgt technologie er ook voor dat we niet meer enkel met onze directe omgeving in contact 
staan maar dat we wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Op die manier kan kennis, informatie, 
producten en diensten sneller veel meer mensen bereiken waardoor die een verandering in het leven van 
heel wat mensen tegelijk kunnen teweegbrengen. In een digitale wereld zijn afstand en tijd geen 
beperkende factoren meer om met elkaar in contact te komen. Terwijl het speelveld vroeger onze stam, 
onze familie, ons dorp, ons land was is het speelveld vandaag de wereld. Vandaar dat de snelheid van 
verandering exponentieel is gestegen.  
 
Heel wat technologieën evolueren op een snel tempo tegelijkertijd. Daarnaast bieden ze niet alleen elk 
apart ontzettend veel nieuwe mogelijkheden maar zullen de beste toepassingen ontstaan door 
combinatie met elkaar. Waardoor we naast de smartphone nog heel wat nieuwe producten en diensten 
kunnen verwachten die onze levens de komende jaren beïnvloeden. 
 
Omdat misschien niet iedereen vertrouwd is met de nieuwste technologieën en omdat we elkaar beter 
zouden begrijpen geef ik hierna een opsomming en een verduidelijking van de volgens mij belangrijkste 
technologieën die ook de sport zullen beïnvloeden. 
 
Achterin deze whitepaper vind je een verklarende woordenlijst met de technologieën die pakweg de 
komende 20 jaar een rol spelen in sport. Ze worden meestal bij hun Engelse naam genoemd maar ik heb 
er ook telkens de Nederlandstalige naam bijgevoegd. Voor wie helemaal niet thuis is in technologieën 
zoals virtual reality (VR), Augmented Reality (AR), Extented reality (XR), Mixed reality (MR), Artificiële 
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Intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), Non Fungible tokens (NFT’s) en Blockchain. Raadpleeg de 
verklarende woordenlijst om wat hieronder volgt beter te kunnen begrijpen. Al doe ik mijn best om het 
niet te technisch te maken door vooral de toepassingen toe te lichten en niet te focussen op welke 
technologieën hiervoor gebruikt worden. 
 
Maar geef toe, als je al deze technologieën met hun mogelijkheden zo bij elkaar ziet dan weet je dat de 
toekomst er vandaag al is. Elk van deze technologieën is volop in ontwikkeling en kent vaak al heel 
specifieke toepassingen sommige nog in bepaalde niches, andere al bij het grote publiek. Soms zijn ze 
net nog niet goed genoeg en moet er nog geleerd worden of zijn ze nog niet gebruiksvriendelijk of te 
duur. En vaak vergen ze nog teveel technische kennis die niet iedereen voorhanden heeft.  
 
Maar we verlaten momenteel het tijdperk waarop de mens de taal van de computer moest leren. Denk 
maar aan de eerste computers waarbij we in de jaren ’80 van vorige eeuw nog programmeertaal moesten 
gebruiken om op te starten en we bang waren om op een verkeerde knop te drukken omdat de computer 
zou crashen. In de toekomst zullen computers steeds meer de taal van de mens spreken waardoor het 
voor iedereen makkelijker zal worden ermee om te gaan. We zien dit nu al bijvoorbeeld bij de Ipad. Het 
feit dat ook uw oma die niet met een computer kon werken vandaag vlotjes foto’s op Facebook post via 
de Ipad is hier een mooi voorbeeld van. 
 
Bovendien kunnen al deze technologieën elkaar op een ongelooflijke manier versterken. Sensoren worden 
steeds kleiner, digitale beeldvorming wordt steeds realistischer, netwerkverbindingen worden 
performanter, we ontdekken nieuwe materialen en artificiële intelligentie maakt ons steeds slimmer. 
Door deze combinaties aan innovaties krijg je allerlei nieuwe mogelijkheden die we ons vandaag nog niet 
eens kunnen voorstellen. Soms is het nog maar een kwestie van het vinden van het juiste businessmodel, 
het vinden van een nood die ermee ingevuld kan worden of het uitrollen van 5G alvorens het grote 
publiek volop zal kennis maken met nieuwe producten en diensten die ontstaan vanuit deze 
technologieën en die ons leven zullen beïnvloeden. 
 
De technologieën zijn er en de mogelijkheden zijn oneindig. Sommige mensen zijn sceptisch ten opzichte 
van nieuwe technologieën en veranderingen en zeker in de sportverenigingen hoor ik nogal vaak dat sport 
net een manier is om los te komen van de technologie. Maar ik ben van mening dat het aan ons is, als 
maatschappij, als (sport)beleid om innovatie te stimuleren en het richting te geven, om de stip op de 
horizon te zetten en daarnaar te streven. 
 
De producten en diensten die bedrijven op de markt brengen moeten beter zijn dan wat we al hadden. 
Innovatie doe je niet zomaar, innoveren doe je met een bepaalde doelstelling voor ogen. De vraag is niet 
of technologie ons gelukkiger heeft gemaakt, de technologie is er en het is aan ons om ervoor te zorgen 
dat de nieuwe technologieën ons helpen om gezonder en gelukkiger te leven. En daarom is het ook 
belangrijk dat nieuwe technologieën ons sedentair gedrag bijvoorbeeld niet verder stimuleren maar ons 
net in beweging krijgen. 
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Sport en technologie 
 
Sport wordt, volgens Sacha L. Schmidt, vanuit business perspectief gezien als één van de meest 
conservatieve sectoren op de planeet. Maar dat is niet onlogisch omdat bijvoorbeeld het verstoren van 
het evenwicht in een sport fataal kan zijn. De onvoorspelbaarheid over wie er gaat winnen maakt 
integraal deel uit van wat sport is. Het toevoegen van nieuwe elementen of veranderingen kunnen er 
steeds voor zorgen dat de competitiebalans uit evenwicht geraakt. Er is niets schadelijker voor een sport 
dan dat de uitkomst al op voorhand bekend is doordat bijvoorbeeld steeds dezelfde ploeg of atleet wint.  
Dus zien we in de competitie zelf maar heel langzaam nieuwe technologieën verschijnen, maar in de 
manier van trainen en coachen en alles rond het sporten en de sportbeleving zien we vooral in topsport 
veel sneller innovaties ontstaan.  
 
Ook de sportverenigingen zoals we die kennen in Nederland zijn geen kampioenen in innovatie. Deze 
verenigingen werden en worden veelal geleid door vrijwilligers en mensen die vanuit hun eigen ervaring 
hun bijdrage willen leveren aan de sportvereniging waar ze zo van houden. Zij zijn dan ook vaak minder 
geneigd en/of minder onderlegd om dingen anders te gaan doen. Want het is toch goed zoals het is of ze 
doen na wat ze jaren geleden hebben geleerd van anderen. Al zien we ook in die sportverenigingen 
vandaag steeds meer kennis en kunde instromen wat ook een invloed heeft op de capaciteit van deze 
verenigingen om te innoveren en zich zo aan te passen aan de nieuwe noden van hun leden. 
Sport is een echte business geworden en de sportstech industrie heeft de voorbije jaren een exceptionele 
groei gekend. Experts verwachten dat dit zich de komende jaren zal verder ontwikkelen zeker nu ook 
grote technologische bedrijven zoals Microsoft, SAP en Meta zich op de markt van sport hebben begeven. 
Maar wat kunnen deze technologieën betekenen voor sport in de toekomst?  
 
Om dit in kaart te brengen is het handig sport op te delen in 4 categorieën nl. bewegen, meedoen, 
presteren en meeleven. Hierbij verstaan we onder bewegen hetgeen wat jij en ik en iedereen elke dag 
doen aan fysieke inspanningen. Meedoen is dan het georganiseerd deelnemen aan vormen van sport en 
bewegen, namelijk de club, een formeel of informeel groepje, de federatie, de vereniging en tal van 
varianten en genres van verenigingen. Onder presteren verstaan we dan het streven naar een zo goed 
mogelijke prestatie en dan is meeleven alles wat supporters en kijken naar sport betreft. 
We maken het onderscheid tussen deze 4 categorieën van ‘sport’ omdat ze naast elkaar bestaan in de 
maatschappij. Ze hebben totaal andere doelstellingen en volgens sportsociologen zullen deze ook in de 
toekomst nog verder uit elkaar evolueren.  
 
Ook technologie zal op verschillende manieren een invloed hebben op die 4 categorieën van sport. Maar 
dat technologie heel wat mogelijkheden biedt voor sport is overduidelijk.  
Zeker in ‘presteren’ kunnen we ons de oneindige mogelijkheden die technologie in de toekomst zal 
bieden niet eens voorstellen. Hier zal niet de technologie zelf maar de ethische vraagstukken en de 
daaruit voortvloeiende regels in de sport de grenzen bepalen.  
 
Maar vooral in ‘bewegen’, ‘meedoen’ en ‘meeleven’ zijn nog heel wat dankbare, nuttige en leuke 
innovaties mogelijk dankzij allerlei technologische mogelijkheden. 
In het licht van alle uitdagingen in de wereld vandaag moeten we wat mij betreft in de sportsector voor 
elke innovatie vertrekken van een nood in onze maatschappij die we willen oplossen. En topsport kan 
wat mij betreft met innovaties de limieten van de mogelijkheden van de mens blijven uitdagen, mits 
respect voor de waarden van de maatschappij waarin ze bestaat.  
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Ik ben er helemaal van overtuigd dat technologie sport en bewegen nog veel leuker en beter gaat maken 
voor heel wat meer mensen dan vandaag. Hierdoor vullen ze een nood in om mensen meer en 
kwalitatiever te doen sporten en bewegen en zo dragen we bij aan een fittere samenleving, voelen 
mensen zich beter en worden ze minder ziek.  
 
Maar voor mij persoonlijk is één grote voorwaarde verbonden opdat deze innovaties echt succesvol 
genoemd kunnen worden en dat is dat we erin slagen ze niet alleen voor de happy few beschikbaar te 
maken maar dat we ze ook maatschappelijk relevant kunnen maken. Dit wil voor mij vooral zeggen dat 
ze net als alle innovaties in andere sectoren duurzaam moeten zijn, dat ze onze maatschappelijke 
waarden dienen en dat ze de kloof tussen arm en rijk niet vergroten. En daar zitten volgens mij vandaag 
nog de grootste uitdagingen.  
 
Voor alles wat hierna volgt in deze whitepaper ga ik er dus van uit dat deze voorwaarden zijn vervuld. En 
laat ik je samen met mij dromen van wat mogelijk zou kunnen zijn. 
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Bewegen: sport en technologie in fysieke activiteit 
Tal van studies hebben de laatste jaren aangetoond dat bewegen goed is voor onze gezondheid en dat 
wie te lang zit gezondheidsproblemen riskeert. Wie onvoldoende beweegt wordt sneller ziek, zowel 
mentaal als fysiek en wie ziek is, wordt sneller beter door te bewegen. 
 
De pandemie heeft de digitalisering versneld en daarbij ook het risico op sedentair gedrag verhoogd. 
Sommigen hoeven maar uit hun bed te rollen om daarna een hele dag achter hun computer te werken om 
dan ’s avonds op de bank voor tv in slaap te vallen. En vanachter die computer kunnen ze een congres 
bijwonen aan de andere kant van de wereld, een opleiding volgen in Amsterdam of een meeting houden 
met hun collega’s. Daarnaast kunnen ze ook onze verwarming, verlichting en muziek aansturen vanop 
hun smartphone en kunnen ze eten aan de deur laten leveren.  
 
Andere meer fysieke banen zullen steeds meer geautomatiseerd worden. Technologieën als robots, 
drones en exoskeletten gaan ervoor zorgen dat ook de huidige jobs met fysieke arbeid steeds minder 
fysieke inspanningen vragen. Denk hierbij aan robots die patiënten kunnen wassen of exosleletten die 
ondersteunen bij het dragen van zware lasten. Kortom, in een digitale wereld dreigen we nog minder 
fysiek actief te worden. Het wordt dus nog belangrijker om beweging bewust in te bouwen in ons leven.  
 
Tegenwoordig heeft iets meer dan 30% van de jongeren en iets meer dan 50% van de volwassenen in 
Rotterdam overgewicht. Die cijfers dreigen nog een stuk hoger te worden als we geen actie ondernemen. 
Als we niet volop inzetten op het sensibiliseren en het stimuleren van Rotterdammers om te bewegen en 
preventief aan hun gezondheid te werken dan zullen de kosten van de gezondheidszorg de pan uit 
swingen. En die kosten komen door de pandemie, de bevolkingsgroei, de vergrijzing en de daarmee 
gepaard gaande stijging van het aantal chronische aandoeningen sowieso al onder druk te staan.  
 
Maar misschien kunnen nieuwe technologieën ons in de toekomst ook wel een handje helpen om net 
gezonder te leven. Arbeiders kunnen door de hulp van robots minder zware fysieke arbeid verrichten en 
zo minder blessures krijgen. Voor anderen helpen de nieuwste technologieën hen net om terug wat meer 
van achter dat bureau te komen. Momenteel zitten velen van ons vastgekluisterd aan schermen, want via 
schermen hebben we toegang tot de digitale wereld waarin we werken en zelfs onze vrije tijd 
doorbrengen. Deze schermen zorgen ervoor dat we technologieën vooral zittend gebruiken. Maar 
wanneer ons computerscherm vervangen wordt door een bril of zelfs lenzen waardoor we een meer 
immersieve/meeslepende ervaring in een soort metaverse krijgen, dan hebben we meer flexibiliteit om 
te bewegen tijdens bijvoorbeeld digitale meetings of lezingen.  
 
Het woord metaverse wordt gebruikt om een volgende versie van het internet te beschrijven waarin alle 
bestaande, gedeelde en 3D virtuele ruimten aan elkaar verbonden zijn in een alles omvattend virtueel 
universum. Hierin komen heel wat technologieën zoals virtual reality, augmented reality en artificiële 
intelligentie bij elkaar. Mark Zuckerberg kondigde in 2021 bijvoorbeeld aan dat hij van het sociaal 
netwerkbedrijf Facebook (nu Meta) een metaverse bedrijf wil maken en ook Mesh voor Microsoft Teams 
en Fortnite werken naar een metaverse toe. Het is dus niet zo dat één bedrijf een metaverse zal bezitten 
maar in feite wordt het internet een soort metaverse; een digitale wereld waarin je kan werken, 
winkelen, naar de bioscoop gaan, sporten enzovoort en die naadloos overloopt in het fysieke leven. 
Als we in de metaverse dus geen toetsenbord meer gebruiken maar als we met spraaktechnologie en 
tracking van handbewegingen onze digitale omgeving aansturen, zullen we dan nog een hele dag achter 
een bureau gaan zitten? 
 
Hieronder spreek ik voor het gemak over sporten (en bewegen) in de metaverse en dat kan dan een mix 
zijn van verschillende technologische toepassingen of van slechts één zoals VR of AR. 
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The metaverse (META) 
 
Naast het feit dat de metaverse kansen biedt om ons van achter ons bureau te krijgen, hebben we ook 
allerlei ‘wearables’ en apps om mensen in beweging te krijgen. De smartwatch die ons stimuleert om af 
en toe eens recht te staan of die ons laat weten dat het tijd is om nog wat stappen te zetten. We kunnen 
hiermee ook onze hartslag monitoren waardoor sommige mensen zich veiliger voelen om te bewegen. Of 
diabetespatiënten kunnen dankzij een wearable verbonden met een app hun bloedsuiker beter monitoren 
waardoor ook zij beter in staat zijn zonder problemen fysieke inspanningen te leveren.  
Ter inspiratie geeft Jeroen Hoyng hier een uitgebreid overzicht van beweegapps. 
https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/stapps-naar-bewegen/   
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Daarnaast bieden nieuwe technologieën heel wat kansen om mensen met beperkingen te laten bewegen; 
van mensen met een handicap tot ouderen in een woonzorgcentrum. Denk bijvoorbeeld aan bejaarden 
die op een hometrainer in VR door hun straat kunnen fietsen. Ook allerlei medische behandelingen, 
implantaten en prothesen worden steeds beter en zorgen er vandaag al voor dat mensen ondanks hun 
aandoeningen fysiek actief kunnen blijven.  
 
Maar ook het aantal senioren, waarvoor een fietstochtje te zwaar was geworden, die de voorbije jaren 
terug zijn gaan fietsen door de komst van de elektrische fiets, is een mooi voorbeeld van hoe technologie 
mensen (terug) in beweging kan brengen. 
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Meedoen: sport en technologie in breedtesport 
 
Het meest enthousiast word ik van technologie in de sport als ik denk aan meedoen. Onder meedoen 
verstaan we dus het georganiseerd deelnemen aan vormen van sport en bewegen namelijk de club, een 
formeel of informeel groepje, de federatie, de vereniging en tal van varianten en genres van 
verenigingen. Dit gaat van een ommetje doen of wandelen om fit te blijven, de wekelijkse 
zaalvoetbalwedstrijdjes, oefenen in de fitnessclub tot de plaatselijke biljardtoernooien of sporten in de 
metaverse. Hier primeert het sociale, het plezier of het gezondheidsaspect. Hier is presteren in elk geval 
ondergeschikt. 
 
Voor deze categorie wordt sport dankzij de technologie wat mij betreft altijd maar leuker. Het biedt ook 
mogelijkheden om inclusiever te worden en we zullen heel veel nieuwe sporten zien ontstaan.  
Maar eerst wil ik een beetje duidelijkheid scheppen over de term esports. Wat is esports en hoe verhoudt 
dit zich tot sporten in de metaverse? Want als Rotterdam dé esportsstad van Nederland wil worden dan is 
het belangrijk dat iedereen daar hetzelfde onder verstaat.  
 
Esports 
 
Esports wordt op allerlei manieren geschreven dus ook esports, E-sports, e-sports of het wordt ook wel 
electronic sports genoemd. De term esports wordt overal door elkaar gebruikt waardoor het niet altijd 
duidelijk is waarover we spreken. In de gamewereld maakt men een onderscheid tussen esports en 
gamen. Esports is dan het competitief gamen waarmee je ook wel geld kunt verdienen. Amateurs of 
professionele spelers gaan met elkaar de strijd aan, individueel of in teamverband. Voor een groot deel 
gebeurt dit online, maar er zijn ook evenementen die vaak een grote arena vullen met supporters en 
waar veel geld mee gemoeid is. Gamen is dan weer ’s avonds met je vrienden een potje FIFA of Game of 
thrones ofzo spelen. Daarnaast zijn alle esports vormen games, maar niet alle games zijn esports.  
Vandaag noemen gamers sporten in de metaverse eerder ‘active gaming’. Dit is voor hen dus geen 
esports en ze betwijfelen ook heel sterk of dit het ooit zal worden. Voor hen is dit op vandaag iets 
compleet anders. 
 
In de sportwereld wordt dan weer de term esports al eens gebruikt waar er eigenlijk sporten in de 
metaverse wordt bedoeld. Het IOC heeft dan weer na wat aarzelen op de Olympische Spelen van Japan 
het ‘virtueel sporten’ zoals zij het noemen omarmd. Er werden wedstrijden georganiseerd (weliswaar 
zonder Olympische medailles) in virtueel wielrennen, roeien, zeilen, autosport en honkbal. Twee van 
deze sporten waren sporten in de metaverse (dus waarbij de sporters ook fysiek de sport beoefenden) 
terwijl de andere drie dan weer esports waren (waarbij gamers achter de computer een computergame 
van de sport speelden). Dus voor het IOC is virtueel sporten een digitale versie van de echte sport en dat 
kan zowel sporten in de metaverse zijn als esports. Kan je het nog volgen? 
 
Op die manier zien we de gamewereld en de sportwereld aan elkaar snuffelen en elkaars grenzen 
aftasten. Ik zie alvast de lijn tussen deze sectoren in de toekomst steeds dunner worden, maar zoals het 
er nu naar uitziet zal het nog even duren alvorens we games die geen virtuele nabootsing zijn van de 
sporten van vandaag, op de Olympische Spelen zullen zien verschijnen. Wat Rotterdam dan weer bedoelt 
met het feit dat ze dé esportsstad van Nederland wil worden, is een combinatie van esports en sporten in 
de metaverse.  
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Sporten in de metaverse 
 
Als je goed bent in sport is het veel makkelijker om er voldoening uit te halen en het bijgevolg leuk te 
vinden. Getalenteerde sporters maken snel vooruitgang, ze worden beter en hoe beter ze worden, hoe 
leuker het wordt. Bovendien worden ze bevestigd in hun kunnen en hun zelfvertrouwen groeit na elke 
sessie. 
 
Deze meer getalenteerde sporters staan er vaak niet bij stil hoe saai sommige sporten of oefeningen 
eigenlijk wel zijn, want de voldoening die ze achteraf krijgen is het meer dan waard. Deze sporters 
vinden het dus minder erg om te pompen, burpees te doen of een minuut op hun handen te staan. 
Voor mensen die niet zo’n aanleg hebben voor sport ligt het vaak anders. Zij krijgen niet die extra boost 
die de getalenteerde sporters krijgen, maar worden net geconfronteerd met het feit dat ze 
achterblijven, dat anderen beter worden en zij niet. Ze blijven vaker met een slecht gevoel achter. Zij 
zullen zich makkelijker afvragen waarom ze dat eigenlijk allemaal doen. 
 
Het punt dat ik wil maken is dat sommige sporten intrinsiek behoorlijk saai zijn en dat diegene die ze 
bedenken (vaak getalenteerde sporters) niet altijd beseffen dat sporten nog veel leuker kan worden voor 
veel meer mensen. Hierin zie ik sporten in de metaverse als een geschenk voor de sport. Door de 
‘gamification’ die hierdoor mogelijk is ontstaan er zoveel nieuwe vormen van sport en bewegen waardoor 
ook heel wat minder getalenteerde sporters heel graag willen ‘sporten’.  
 
Maar dat gezegd zijnde zijn er vandaag al heel wat leuke sporten mogelijk in de metaverse. Met 
PlayStationVR (PSVR) kan je bijvoorbeeld al heel leuk gamen in VR, dit kost je zo’n kleine 400 euro extra 
voor de spelletjes, de bril, controllers en camera. 
 

  
 
Er bestaan al tal van competities in VR games wereldwijd. Je hebt bijvoorbeeld de Virtual Athletics 
League (VAL) https://www.onearena.gg/league/val waar je gratis lid wordt en kan deelnemen aan 
wereldwijde competities vanuit je huiskamer of van bij een VR arcade.  
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https://www.onearena.gg/league/val 
 
Of je hebt de HADO league https://hado-official.com/en/tournament/, ontstaan in 2014 in Japan. Deze 
hebben zich helemaal georganiseerd als een traditionele sportfederaties. Ondertussen wordt HADO in 
meer dan 20 landen over heel de wereld gespeeld, zijn er heel wat arena’s en worden er heel wat 
tornooien georganiseerd. Net zoals bij andere sporten werden regels bepaald en zijn de afmetingen van 
het veld en de nodige materialen duidelijk omschreven.  
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https://hado-official.com/en/tournament/  
 
Daarnaast zijn er natuurlijk heel wat VR games zoals Beat Saber https://beatsaber.com/, waarin je op 
muziek vliegende blokken moet proberen neer te sabelen en ondertussen obstakels moet proberen te 
ontwijken of Eleven table tennis VR https://www.youtube.com/watch?v=7J4Io458jXo waarin je in VR kan 
tafeltennis spelen, of Elven assassin https://www.youtube.com/watch?v=wJlsGHXkh5A waarin je elkaar 
met pijl en boog te lijf gaat. Sommige games lijken dus op sport anderen zouden we eerder een spel 
noemen en nog andere zijn eerder oorlog voeren. Hierbij zit je dus niet achter een computerscherm, 
maar neemt je hele lichaam deel aan de digitale wereld waarin je je bevindt. Dus deze VR games vragen 
wel degelijk een fysieke inspanning van je hele lichaam en zullen dus mensen in beweging brengen en fit 
houden. 
 
Supernatural, https://www.getsupernatural.com/, de Amerikaanse start-up en VR fitnessbedrijf werd 
vorig jaar door Mark Zuckerberg (Meta) overgekocht. Supernatural heeft bij het schrijven van deze 
whitepaper nog geen cijfers bekendgemaakt over het aantal gebruikers maar ze hebben op dit moment 
op Facebook en Instagram op iets meer dan een jaar meer dan 30.000 volgers. En de reacties van de deze 
volgers en de reviews over hun fitnesservaringen zijn heel lovend. Daarnaast zie je in deze community 
dat ook heel wat obese, oude mensen of niet-sportieve mensen dit fantastisch vinden. Ze delen ook 
massaal hun ervaringen en stimuleren elkaar door onder andere foto’s te posten van de kilo’s die ze 
verloren. En velen geven aan dat ze nog nooit zo verlangden naar hun dagelijkse sessie sport. Je kan er 
op uw meest geliefde muziek op het strand of in de bergen een work-out doen met een virtuele personal 
trainer die je aanstuurt en aanmoedigt. In Europa heb je bijvoorbeeld de Holofit van Holodia 



 
 

                                                                                                                              
29 

rotterdamsportsupport.nl          Kampioen in verenigen 

 

https://www.holodia.com/consumer/ waarmee je in VR kunt roeien of fietsen met begeleiding van een 
virtuele coach al is dat dan weer meer traditioneel sporten met een laagje VR terwijl supernatural een 
nieuwe vorm van bewegen is zoals bijvoorbeeld beatsaber. En dat is eerder iets tussen dansen, gamen en 
sport. 

  
 

 
https://www.getsupernatural.com/  
 
Deze sporten in de metaverse zijn dus vandaag al heel fijn om te doen. Als je dit eens wilt testen dan 
vind je over het hele land al mogelijkheden om te VR gamen in een arcade. In Rotterdam kan je vandaag 
bijvoorbeeld terecht bij arcades zoals Zero Latency https://www.zerolatencyvr.nl/, VR4play 
https://www.vr4play.nl/nl/vr-arcade  of LightningVR https://www.lightningvr.com/nl . Of je hebt de 
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activeEsports arena https://www.active-esports.com/in Eindhoven die in tegenstelling tot de vorige 
voorbeelden eerder is ontstaan vanuit het perspectief van sport dan uit dat van gamen.  
Maar ook toepassingen zoals Zwift https://www.zwift.com/eu of peloton https://www.onepeloton.com/  
(nog niet in Europa) waarbij je traint via beelden op een scherm.. Ook spelvormen met interactieve 
projectie zoals de Lü https://www.youtube.com/watch?v=uVykFp3GFGU&t=8s  zijn zaken die enthousiast 
onthaalt werden en vandaag steeds frequenter gebruikt worden. 

  
https://www.onepeloton.com/  
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https://www.zwift.com/eu  
 
Net omdat VR zo leuk is en mensen er helemaal enthousiast van worden eens ze het hebben geprobeerd 
focussen vandaag heel wat grote bedrijven en kennisinstellingen dan ook volop op het verbeteren van elk 
element in de virtuele beleving zowel naar hardware als naar software. Hierdoor wordt bijvoorbeeld 
verwacht dat de brillen nog lichter en kleiner kunnen of dat ze vervangen kunnen worden door lenzen, 
dat de beelden nog realistischer zullen worden en dat de mix tussen VR, AR en de fysieke wereld nog 
beter zal zijn. Daarnaast kunnen we verwachten dat de prijzen voor deze technologieën dalen of dat er 
verdienmodellen ontstaan waarbij een groot publiek hier toegang toe zal hebben. En ook de 
gebruiksvriendelijkheid van de technologie zal toenemen zodat jij en ik hier makkelijk mee aan de slag 
kunnen. 
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Technologie en verenigen in sport 
 
Ook de sportvereniging ontsnapt niet aan de digitalisering en de technologische evoluties. En die 
digitalisering zal zoals we daarnet zagen niet alleen zitten in het digitaliseren van het ledenbestand, de 
communicatie en de boekhouding maar dus ook op het terrein zelf zal technologie meer mogelijkheden 
bieden. 
 
Niet alleen de manier waarop we ons kunnen verenigen is hierdoor veranderd. Je kan vandaag ook 
digitaal met elkaar afspreken, elkaar aanmoedigen en uitdagen en zo dus een soort ‘digitale 
sportvereniging’ vormen, zoals in Strava en Zwift, waarbij je de meeste andere leden nooit ontmoet. Of 
je kan technologie ook gebruiken om aanvullend aan de fysieke ontmoetingen elkaar ook digitaal te 
ontmoeten. 
 
Maar begin nu al maar te dromen van wat nog allemaal mogelijk zal zijn dankzij technologie en hoe je 
hier met uw sportvereniging mee aan de slag zou kunnen. Misschien kan je vandaag al de eerste stapjes 
zetten naar de metaverse versie van uw sportvereniging door op de vereniging nu al te gaan 
experimenteren met de PlayStationVR of de Holofit? Of kan je nu al samenwerken met bedrijven en 
kennisinstellingen die deze technologieën verder ontwikkelen? Zo zit je mee aan het stuur en kan je mee 
bepalen welke toepassingen voor uw sport of sportvereniging interessant zouden kunnen zijn. 
 

“Sports organizations should not solely be object to change, 
but be the drivers of change.” - Thomas Bach. 

 
En je kan bij het experimenteren focussen op verschillende elementen want een sportvereniging biedt 
meer dan sport alleen. We willen ook mensen samenbrengen en verbinden. Je kan allerlei (VR) games die 
misschien niet veel gemeen hebben met uw sport gebruiken om de community te versterken door 
bijvoorbeeld wedstrijdjes op te zetten die ze vanop de vereniging of van thuis uit met elkaar kunnen 
spelen. Of je kan samen een uitstapje maken naar een VR arcade. Je kan dit dus inzetten als een soort 
teambuilding.  
 
Maar je zou ook samenwerkingen kunnen opzetten om een digitale versie van uw sport te ontwikkelen of 
van bepaalde spelvormen in VR ook een soort aanvullende training te maken. En handschoenen die ervoor 
zorgen dat je de bal of je tegenstander voelt of een vest die je een aanraking doen voelen maken het 
alleen nog realistischer. Deze toepassingen kunnen vandaag al zeer fijn zijn al kosten ze nog veel geld en 
tijd om te ontwikkelen. Als je vandaag zoiets opzet dan zoek je zoals bij alle innovaties best partners bij 
kennisinstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen, andere sporten, mediabedrijven enzovoort. 
Of je kan ook een versie bedenken waarbij je nieuwe doelgroepen kan aanspreken zoals mensen met een 
beperking. Een mooi voorbeeld van het betrekken van nieuwe doelgroepen met behulp van sporten in de 
metaverse is het project ‘The Break Away” https://decathlonbreakaway.be/ en waarbij er in België in de 
virtuele wereld van Zwift een competitie wielrennen werd georganiseerd waarbij gevangenen konden 
wedijveren met duizenden wielrenners vanuit de buitenwereld. 
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https://decathlonbreakaway.be/en  
 
Of je kan ‘je sport in een digitale idyllische omgeving laten plaatsvinden zoals bovenop de Himalaya. 
Door deze digitale varianten is je vereniging dan zelfs niet meer gebonden aan fysieke afstand en 
bevinden uw leden zich evengoed in Rotterdam op de sportvereniging als thuis aan de andere kant van de 
wereld. Zo krijgt uw sportvereniging stilaan een digitale versie in de metaverse. 
Sporten in de metaverse biedt dus vandaag al heel wat mogelijkheden maar we zien het vooral nog als 
een leuke aanvulling, een leuke afwisseling, een manier om specifieke vaardigheden te trainen of om 
nieuwe doelgroepen in beweging te krijgen. Terwijl onze (achter)kleinkinderen zich misschien zullen 
afvragen wat er zo leuk was aan een partijtje tennis waarbij je om de haverklap achter een bal moest 
gaan zoeken in het struikgewas. 
 
 "We tend to overestimate the effect of a technology in the short run  
 and underestimate the effect in the long run." - Roy Amara 
 
Naast het sporten in de metaverse, wat echt tot de verbeelding spreekt, hebben we natuurlijk nog 
allerlei wearables, apps, platformen of websites die sporters of sportverenigingen vandaag kunnen 
ondersteunen bij het sporten of het organiseren van sport. Je vindt vandaag al allerlei tools ter 
ondersteuning van het organiseren van toernooien, communicatie, video-analyse, oefenstof en kennis.  
Al heel wat trainers maken vandaag gebruik van dergelijke tools. Bij sommigen is de Ipad of smartphone 
al niet meer weg te denken uit de training en terecht want je kan er vandaag al heel wat mee doen. Je 
kan vandaag in jouw sportvereniging instructies aan verschillende groepen tegelijk geven door elk 
groepje een Ipad of smartphone te geven met instructiefilmpjes. Je kan de sporters elkaar laten filmen 
en elkaar videofeedback laten geven op technische en tactische uitvoering. Zo kan je met minder 
trainers meer sporters aan. Je kan voor sommige doelgroepen als je afwezig bent de training toch laten 
doorgaan en van op afstand training geven of via vooraf opgenomen instructies en de training laten 
filmen waardoor je ook na de training feedback kunt geven. Zo maak je misschien wel zelfsturende 
groepen die ook zonder jouw aanwezigheid goed kunnen trainen. Je kan ook uitdagingen meegeven die 
ze thuis moeten uitvoeren en filmen of ze kunnen elkaar digitaal uitdagen. En voor sommige sporten kan 
er nu echt wel plaats- en tijdsonafhankelijk getraind worden met voldoende mogelijkheden tot feedback. 
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Zo hoef je je niet altijd naar de vereniging te begeven om toch (een deelaspect) te kunnen trainen. Hier 
kan je alvast wat inspiratie vinden https://www.bvlo.be/inspiratie/apps-voor-de-les-lo om mee aan de 
slag te gaan. 
 

De digitale coach 
 
En wat denken jullie van de digitale coach? Kan hij ooit de echte coach vervangen?  
Toen ik zo’n 10 jaar geleden mij op sportinnovatie toelegde was er nog heel wat scepticisme over 
digitale coaches. Een échte coach zou immers altijd beter kunnen inspelen op de persoonlijke noden van 
elke sporter afzonderlijk. Digitale coaches zouden vooral standaardprogramma’s voor bepaalde 
doelgroepen kunnen aanbieden. Dat de digitale coach zo gepersonaliseerd zou kunnen werken en beter 
zou kunnen worden dan de échte coach, daar waren toen nog niet velen van overtuigd. 
 
We hebben vandaag al heel wat slimme digitale coaches. Slimme digitale coaches zijn voor mij 
platformen, apps, websites, wearables en softwaretoepassingen die op basis van uw gegevens en met 
behulp van artificiële intelligentie en algoritmes een trainingsschema op maat voor je uitwerken en 
feedback geven op de uitvoering ervan.  
 
In Amerika heb je bijvoorbeeld interactieve spiegels https://www.mirror.co/ die je bewegingen capteren 
en je corrigeren als je de oefening fout uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld ook al je smartphone camera 
waarbij je je bewegingen filmt en feedback krijgt. Sommige toepassingen zijn vandaag echt al goed maar 
daarom nog niet beter dan een goede échte coach. Maar die digitale coaches zullen naarmate ze over 
meer data beschikken en feedback krijgen van gebruikers door middel van artificiële intelligentie steeds 
beter kunnen worden en tot nog meer persoonlijke en genuanceerde feedback in staat zijn dan een échte 
coach. 
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https://www.mirror.co/  
 
Hierdoor zal de rol van de trainer of coach ook in de breedtesport langzaam maar zeker verder 
evolueren. Het is moeilijk om over dé trainer of coach te spreken omdat die functie in elke sport toch 
wel verschillend wordt ingevuld. De taken van een coach bij triatlon, basketbal, turnen, skaten of 
stijldansen of een coach bij volwassen of kinderen kan je niet zomaar met elkaar vergelijken. Al probeer 
ik hieronder toch in een aantal algemeenheden te spreken voor coaches in de breedtesport. En ik gebruik 
het woord trainer en coach hier ook voor één en dezelfde persoon. 
 
De échte trainer zal in eerste instantie meer sporters tegelijk kunnen trainen. Bij sommige (voornamelijk 
individuele) sporten zal die trainer (althans bij volwassenen) ook helemaal overbodig worden. Dat zien 
we nu al bij bijvoorbeeld fitnessketens als Basic Fit waar de sportlessen worden gegeven door een groot 
scherm vooraan te plaatsen waar een video wordt afgespeeld. Dit is vandaag voor vele sporters al goed 
genoeg. Maar stel je voor dat dit ook interactief kan? Dat die digitale coach ook de sporters individueel 
kan corrigeren en motiveren en kan inspelen op wat in de zaal gebeurt en dat die er verdomd goed in is 
ook.  
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Alle technologieën die dit mogelijk maken zijn er vandaag al. Ze moeten alleen nog uitvooerbaarder, 
betaalbaarder en gebruiksvriendelijker worden. Daarnaast moeten de juiste data verzameld, de juiste 
algoritmes geschreven en de juiste businessmodellen gevonden worden om dit op grote schaal toe te 
passen. 
 
Als een digitale coach, die dus 24/7 beschikbaar is, beter dan wie kan aangeven wat je technisch fout 
doet, als uw trainingsschema helemaal op maat wordt samengesteld en de kans op mogelijke blessures 
kan worden voorspeld, en als die coach erin slaagt je te motiveren als nooit tevoren, dan zullen trainers 
en coaches zoals we die vandaag kennen voor nog meer sporters overbodig zijn.  
 
Jeugdtrainers en -coaches zullen we nog wel blijven zien al is het maar voor de supervisie op de kinderen 
maar ook die trainers zullen door heel wat digitale tools ondersteund (kunnen) worden. Ook teamsporten 
zullen steeds een bepaalde vorm van leiderschap nodig blijven hebben. De taken die wat mij betreft het 
langste overeind zullen blijven zijn die van boodschapper van de output van de ondersteunende software 
(=digitale coach), motivator, organisator en psycholoog maar voor al deze taken zal er digitale 
ondersteuning mogelijk zijn en zal de coach voor elke specifieke situatie realtime oplossingen op maat 
digitaal ter beschikking kunnen hebben. 
 
Kortom de volwassen breedtesporter zal in staat zijn ook zonder trainer of coach kwalitatief te trainen. 
Eén kwalitatieve slimme digitale coach kan immers oneindig veel sporters bereiken en dus zullen we ook 
in breedtesport meer kwaliteit krijgen in training en coaching met minder coaches. Wie dan toch nog 
beroep wenst te doen op een échte trainer moet bereid zijn om daarvoor extra te betalen. En de 
meerwaarde van deze trainer ligt eerder in het motiveren en het ontzorgen van de sporter want voor de 
andere taken zal ook deze coach beroep doen op digitale coaches. 
 
Het spreekt voor zich dat de ene sport en doelgroep zich hier beter toe zal lenen dan de andere maar dat 
we allemaal in onze sport op één of andere manier in de toekomst beroep zullen kunnen doen op een 
“digitale coach” daar twijfel ik niet aan. En nog beter, ik denk en hoop dat we ons ooit zullen afvragen 
hoe wij vroeger hebben aanvaard dat de spinningcoach van een groepje vijftigers iemand was zonder 
enige opleiding die vanaf de eerste noot muziek begon te roepen: “En vandaag gaan we ineens alles 
geven hé!”…met alle gevolgen van dien.  
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Presteren: sport en technologie in topsport 
 
Wat houd ik toch zo van topsport, van dat alles geven, er volledig voor gaan, van te streven naar 
perfectie, van het teamwork en van de overwinning op jezelf. Ook al is mijn lichaam op mijn 45e meer te 
vergelijken met dat van iemand van 80 jaar, ik zou het zo opnieuw doen. Al die mooie momenten, het 
zelfvertrouwen, de vriendschappen en levenslessen die sport je als topsporter geeft. Maar ook al die 
emoties die je erin kwijt kunt. Dat volledig opgaan in dat ene spelletje (in mijn geval volleybal). Dat heb 
ik in geen enkel aspect van mijn leven na de topsport nog teruggevonden. En bij elke grote prestatie van 
één of andere topsporter blijf ik tot tranen toe bewogen alsof ik het zelf meemaakte. 
 
Naast het feit dat topsport dus waarde biedt voor de topsporter zelf, biedt ze natuurlijk ook waarde voor 
kijkers, supporters, sponsors en heel wat andere stakeholders. En het kijken naar sport (of wat we dan 
sport zullen noemen) en het supporteren voor sporters is iets wat we ook de toekomst zullen blijven doen 
want we houden van helden, van uitdagingen de onvoorspelbaarheid van de uitkomst ervan, van 
samenkomen, van emoties en van het meten van de grenzen van de mens.  
 
En topsporters zullen wel degelijk nog beter worden. Want trainen zal nog veel efficiënter en effectiever 
kunnen. In deze whitepaper bespraken we reeds de oneindige mogelijkheden van sporten in de 
metaverse bij breedtesport maar ook in topsport zal naast nieuwe vormen van topsportcompetities in de 
metaverse heel wat nieuwe trainingsmogelijkheden bieden. 
 
Stel je voor dat je in staat bent het spel van Serena Williams te imiteren via tracking van haar 
wedstrijden en je elke dag in VR tegen haar kunt trainen met een echte tennisracket, die de impact van 
de bal echt voelt, in het virtueel stadium van Roland Garos met publiek. Wedden dat je er voordeel uit 
haalt en al zeker als je tegen haar moet duelleren.  
 
Deze technologieën zijn er vandaag al maar zullen dus nog wat tijd en investeringen nodig hebben om 
bovenstaand scenario mogelijk te maken. Maar je kan vandaag al voor heel wat sporten bepaalde 
tactische, technische of mentale aspecten bedenken die je in de metaverse vandaag al kunt trainen.  
En we zien al voorbeelden in verschillende sporten zoals de slag oefenen in golf, de juiste handelingen 
leren in zeilen, strafschoppen trappen onder in een vol virtueel stadion, virtueel roeien of virtueel het 
parcours verkennen. 
 
We hebben natuurlijk ook de technologieën zoals de Hawk-Eye in cricket en tennis of de VAR bij het 
voetbal die de scheidsrechters ondersteunen om fases te beoordelen. En ook daar zit nog heel wat 
progressie in. Ooit zullen we ons afvragen waarom een scheidsrechter op het veld tussen de spelers 
moest lopen om de fouten te kunnen zien waarbij hij na elke tussenkomst allerlei shit naar zijn hoofd 
kreeg van spelers en toeschouwers.  
 
Ook allerlei robots zullen de trainingen en competities kunnen ondersteunen. Voor sommige sporten kan 
het een goede, tactische en altijd beschikbare tegenspeler zijn tijdens de training. De tafeltennisrobot 
bijvoorbeeld die ervoor zorgt dat de sporter altijd een tegenstrever heeft om tegen te spelen maar die 
ook nog eens de slagen van de tegenstander zal kunnen nabootsen. 
 
We zien in de topsportverenigingen de eerste voorzichtige stappen in die richting zoals de machines die 
opslagen nabootsen in volleybal of tennis. Of de Japanse volleybalbond heeft bijvoorbeeld samen met 
universiteiten een blokmachine ontwikkeld.  
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Sport is ook een dankbaar testdomein voor robotica engineers. Zij laten robots bepaalde sporten 
uitvoeren en streven ernaar beter te worden dan de mens. Bijvoorbeeld robots die tegen elkaar 
voetballen, een robot die vrije worpen kan nemen in basketbal of robots die salto’s kunnen uitvoeren of 
parcours kunnen lopen. Competities van mensen tegen robots is in bepaalde sporten zoals voetbal of 
basketbal nog ver weg maar ik kan me vandaag perfect leuke vormen van competities van mensen tegen 
robots of robots tegen elkaar voorstellen in andere sporten. Dus ook hier zitten heel wat mogelijkheden 
voor nieuwe soorten competities en sporten. 
 
Maar robots kunnen ook ballen rapen of trainers en sporters assisteren zowel tijdens trainingen als 
wedstrijden. Op de recentste Olympische Spelen in Japan zagen we bijvoorbeeld dat bij de werpnummer 
in atletiek robots werden ingezet om de kogels na het werpen terug naar de atleet te brengen. 
We zagen ook reeds de eerste niet-invasieve toepassingen van neurostimulatie in de sport met de Halo 2 
sport. De makers beloofden dat je met hun toestel (dat er uitziet als een koptelefoon en werkt met 
elektromagnetische impulsen) uw vaardigheden, kracht en uithoudingsvermogen tot 45% sneller kon 
verbeteren. 
 
Allerlei prothesen en medische innovaties zullen ook de scheiding tussen de paralympische en Olympische 
sporters steeds meer doen vervagen. Ook het geslacht van de atleten zal in heel wat sporten minder 
bepalend worden. En allicht ontstaan er wel (nieuwe) disciplines waar G-sporters en sporters met en 
tegen elkaar strijden. En (nieuwe) sporten waar het gehalte testosteron minder van belang is krijgen 
wellicht ook meer gemengde competities. Of we kunnen ook competities bedenken waarbij de atleten 
extra hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld exoskeletten mogen gebruiken. 
 
We zouden een steeds vroegere selectie en verdere specialisatie mogen verwachten in topsport. Want de 
selectie zal voor heel wat sporten op een veel jongere leeftijd (misschien zelfs bij de foetus) kunnen 
gemaakt worden op basis van DNA en andere lichamelijke kenmerken. En de technologie stelt ons steeds 
beter in staat nog gerichter te trainen. 
 
Maar misschien dreigt het ook wel een soort freakshow te worden met mensen met allerlei ‘abnormale of 
ongezonde’ afwijkingen (in gestalte, spieropbouw, zuurstofopname, lenigheid) die dan juist wel goed zijn 
voor een bepaalde sport. Superhelden die dan als robots getraind en gemonitord worden om die ene 
sport zo goed mogelijk uit te voeren. Superhelden die publiek bezit zijn en die constant aanwezig zijn in 
de metaverse met hun doen en laten en waarbij hun inkomen niet alleen afhangt van hun prestaties maar 
voor het grootste deel wordt bepaald door hun online populariteit. 
 
De discussie over het welzijn van de topsporter zal dus meer dan ooit nodig zijn. Niet alleen omdat de 
online wereld steeds meer druk op de sporters dreigt te leggen, maar ook omdat de technologische en 
medische evoluties de grenzen van wat we maatschappelijk aanvaardbaar vinden ver zullen kunnen 
overstijgen. Tot hoever zijn topsporters bereid te gaan? Wanneer is het voor hen genoeg? Maar ook de 
sporten zelf dreigen onder deze technologische en medische evoluties te gaan lijden doordat ze té 
voorspelbaar zouden kunnen worden.  
 
En bij sommige sporten beginnen de limieten steeds meer af te tekenen. Sporten zoals lopen, 
wielrennen, triatlon, zwemmen en gewichtheffen - kortom individuele sporten waar vooral één fysiek 
kenmerk het verschil maakt (kracht, snelheid of uithouding)  - zijn sporten die steeds meer een 
competitie worden tussen medische en wetenschappelijk begeleiders die constant flirten met de grenzen 
van het toelaatbare. Die sporters zullen een gedetailleerd dagschema moeten volgen waarin hun dag van 
minuut tot minuut staat uitgeschreven, dat zal kunnen gemonitord worden en ze zullen ook steeds beter 
kunnen voorspellen wat dan de resultaten zullen zijn.  
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Om onder andere die voorspelbaarheid van sommige sporten vóór te zijn, zien we vandaag al hier en daar 
nieuwe wedstrijdformules verschijnen zoals in atletiek 4x400m etafette gemengd waarbij de wissels nog 
voor verrassingen kunnen zorgen of we zien nieuwe Olympische sporten opduiken zoals skaten en surfen 
waarbij vooral skills en training bepalen wie de winnaar is. 
 
Want als sport te voorspelbaar wordt dan verliest het zowel voor de kijker als voor de sporter zijn 
waarde. En bovendien zijn sporten waar één kenmerk zoals kracht, snelheid of uithouding allesbepalend 
zijn, ook zeer vatbaar voor doping en fraude allerhande wat ze dan ook weer onaantrekkelijk kan maken 
voor zowel de kijker als de sporter.  
 
Het lijkt me daarnaast niet meer dan normaal dat die jonge generatie wielrenners vandaag bijvoorbeeld 
willen blijven afwisselen tussen verschillende fietssporten (misschien voor het geld maar ook) om het 
leuk te houden en dat ze ook duidelijker kiezen voor hun mentaal welzijn. Dat ze dat vooral blijven doen 
want mentaal welzijn en veerkracht was tot nu toe vaak onderbelicht in topsport net omdat het minder 
meetbaar en trainbaar is of minder belangrijk werd geacht. Echter wanneer alle andere aspecten van de 
topsporter min of meer controleerbaar en voorspelbaar worden, is het in het mentale domein dat nog 
een groot potentieel aan onderscheidend vermogen zit. 
 
Daarnaast is constant gemonitord worden een serieuze inbreuk op de privacy. Dus ook hier zijn discussies 
nodig om de sporters te beschermen. En ook de discussie over wie eigenaar is van de data van de sporter 
moet gevoerd worden want het vrijgeven van deze data maakt de sporter erg kwetsbaar. 
Ten slotte vraagt ook cybersecurity onze aandacht. Wanneer we in de metaverse sporten en gegevens 
verzamelen dan is cybersecurity, zeker in topsport, een belangrijke voorwaarde. Want stel je voor dat je 
tegenstander al je gegevens kan hacken. Ook daar zitten innovaties aan te komen zoals blockchain die 
het web 3.0 heel wat veiliger zouden moeten maken. Ook quantum computing is een opkomende 
technologie die volgens experten in de toekomst heel wat betere cybersecurity zou moeten bieden. Maar 
ook in topsport zullen we dus alert moeten zijn voor mogelijk hacking. 
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Meeleven: publieksbeleving 
 
Meeleven gaat over alles wat supporters en kijken naar sport betreft. Het is in dit aspect van sport dat 
we de meeste innovaties zien en waar nog meer innovaties te verwachten zijn. De grote sportorganisaties 
die sportevenementen en -wedstrijden organiseren vragen zich voortdurend af: “Welke extra waarde 
kunnen we bieden aan kijkers en supporters zodat ze massaal sport blijven consumeren? Welke extra 
waarde kunnen we sponsors bieden zodat ze massaal zullen blijven investeren in sport?” Want zonder 
kijkers en supporters geen sponsors. Zonder sponsors geen geld. Zonder geld, geen (top)sport. 
 
Het spreekt voor zich dat we niet alleen zullen sporten in de metaverse maar dat we dus ook naar sport 
kijken en supporteren in de metaverse. Om niet te technisch te worden maar om je toch een idee te 
geven van wat mogelijk zou kunnen zijn met de technologieën die er vandaag al zijn zoals VR, AR, AI, 
robots, NFT’s, blockchain en slimme materialen geef ik ter inspiratie een voorbeeld van hoe in de 
toekomst wedstrijden zult kunnen beleven. 
 
Stel, ik ben geboren in 2040 en ben de achterkleinzoon van Marco van Basten. Ik volg Van Basten dan ook 
in de metaverse waar hij ik zijn doen en laten kan volgen en waar hij regelmatig bijeenkomsten voor zijn 
fans organiseert. Zo daagt hij in de metaverse fans uit om het tegen hem op te nemen in wedstrijdjes in 
voetbalskills. Als je van hem wint, krijg je een digitale unieke outfit voor uw avatar in de metaverse. Zo 
kan iedereen in de metaverse aan je outfit zien dat jij een duel won van Van Basten. Bovendien krijg je 
bij een tweede keer winst ook hetzelfde unieke exemplaar in het echt. Zo kan ook iedereen in het echte 
leven zien dat ik twee maal won van Van Basten.  
 
De meeste wedstrijden volg ik in de metaverse. Op die manier kan ik van thuis uit de match digitaal 
volgen. Meestal volg ik die gewoon met mijn slimme lenzen die me op het augmented reality screen nog 
allerlei extra informatie geven over de spelers en de beslissingen van de coach. Je kan er ook aan allerlei 
wedstrijden in de wedstrijd deelnemen. Je kan gokken op bepaalde beslissingen of fases. Of je kan zelfs 
als je hoog genoeg staat in de ranking als topfan, de mogelijkheid krijgen real-time coachadvies te geven 
over bijvoorbeeld welke wissel er zou uitgevoerd moeten worden. Dit krijgt de trainer dan te zien en hij 
voert de wissel door waarvoor de meeste topfans hebben gestemd. En wie het hoogste in de ranking komt 
van succesvolle adviezen maakt kan om een gratis coachopleiding te volgen en wie weet ooit topcoach te 
worden. 
 
Maar soms betaal ik extra om de wedstrijd helemaal te beleven zoals Van Basten die beleeft op het veld. 
Zo voelt het alsof ik zelf op het veld sta. Ik zie door de ogen van Van Basten, ik hoor wat hij hoort en 
zegt in mijn oortjes. En door mijn slimme kledij voel ik ook de impact van zijn balcontacten en contacten 
met tegenstanders. Al ben ik blij dat deze niet de ware grootte van de impact weergeven. Ik zie ook door 
mijn slimme lenzen zijn loopsnelheid en als zijn hartslag stijgt, voel ik dat. Het is een hele beleving om 
op die manier een match te volgen en hoe meer ik dat doe, hoe hoger ik in de ranking van topfans van 
Van Basten kom en dus hoe meer kans ik maak om uitgenodigd te worden voor zijn live fanevents of om 
coachadvies te geven. Maar het is toch wel duur en soms heb ik ook gewoon zin om het spel als gewone 
toeschouwer te volgen en zo beter alle fases in alle rust te kunnen overschouwen.  
 
Toen ze een wedstrijd in Europa moesten spelen mocht ik dankzij het bedrijf van mijn vader samen met 
hem naar een livematch bij de VIPs. We werden met een zelfrijdend voertuig van en naar het stadium 
gebracht. Een vriend van mijn vader, die dichter bij het stadium woont, was er met z’n persoonlijke 
drone aangekomen. Tijdens de match zaten we in verwarmde bubbels waar we ook de oortjes, lenzen of 
slimme pakken konden gebruiken als we dat wilden. Sinds enkele jaren zijn er ook geen fysieke 
scheidsrechters meer. Camera’s en drones zorgen voor de beoordeling van de fases en je hoort een 
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digitaal signaal en een stem die aangeeft wat er moet gebeuren bij een fout. Er is minder discussie op 
het veld maar het systeem nu ook de kinderziektes van het systeem eruit zijn. Ik moet zeggen dat ik 
soms de discussies van vroeger met de scheidsrechters mis, dat gaf toch een andere dynamiek en sfeer in 
het stadion. De bediening met drank en eten gebeurde door robots die je gewoon kon aanspreken. Je 
kreeg daarnaast ook een bedrag digitale munten van de club die je in de volgende match in de metaverse 
kon besteden aan digitale merchandising. Na de wedstrijd werd ook het truitje van de spelers digitaal 
verkocht. Na de match maakten de spelers uitgebreid tijd om live met de VIP’s te spreken. Hier werden 
dan ook tal van foto’s en filmpjes gemaakt zodat ik dit in de metaverse met m’n vrienden kon delen 
maar ook in de metaverse komen ze na de match even tot bij de online volgers. Bovendien krijg je ook 
een soort unieke livecoin in de metaverse per live match dat je bijwoont. Zo kan je pronken met je 
verzameling livecoins die per wedstrijd uniek zijn en die niet verhandeld kunnen worden en stijg je 
natuurlijk in de ranking van topfans.  
 
Wedstrijden van de concurrentie volg ik enkel door de automatisch genereerde hoogtepunten te bekijken 
als ik onderweg ben met een zelfrijdende wagen of gewoon af en toe tussen mijn werk door. 
Zoals je ziet, sport consumeren zal op heel verschillende manieren kunnen. Het kan nog meer één grote 
totaalbeleving worden en er zullen nog heel wat nieuwe businessmodellen de kop op steken. Ik zie 
esports en sport, die veel met elkaar gemeen hebben elkaar hierin verder uitdagen en dus meer en meer 
naar elkaar toegroeien. Dus ook de sportbeleving kan nog heel wat boeiender kunnen worden door de 
toepassingen van tal van technologieën. Al is hier natuurlijk zoals bij alle technologische evoluties de 
vraag hoe groot de groep zal zijn waarvoor dit betaalbaar blijft. Dus ook in het meeleven met sport zal 
het zoeken blijven naar businessmodellen die zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken, naar manieren 
om de sport zo aantrekkelijk mogelijk tot bij de mensen te brengen. Want hoe aantrekkelijker, hoe meer 
kijkers, hoe meer kijkers, hoe meer sponsors, hoe meer sponsors, hoe meer geld, hoe meer geld, hoe 
meer mogelijkheden voor sport. 
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Trends in verenigen in sport 
 
Alhoewel mensen zich ook in de toekomst blijven verenigen, staat de sportvereniging zoals we die 
vandaag kennen in Nederland al enkele jaren onder druk. Het vinden van vrijwilligers, trainers en 
bestuursleden is een hele opgave en dus ook het organisatiemodel van de sportvereniging staat hierdoor 
onder druk. 
 
De wereld is veranderd en de veranderingen in de wereld gaan onvermijdelijk samen met nieuwe 
waarden en nieuwe noden voor de sporters van Rotterdam. Producten, diensten, organisaties en 
structuren verdwijnen of worden irrelevant als ze geen behoeftes meer invullen. Dus ook de 
sportverenigingen in Rotterdam moeten inspelen op de veranderende behoeftes die zich ook bij de 
Rotterdamse sporters (zullen) manifesteren. Enkel zo kunnen sportverenigingen erin slagen ook in de 
toekomst te blijven bloeien.  
 
Want zoals gezegd sport bestaat in de wereld en heel wat krachten in deze wereld beïnvloeden de reden 
waarom en de manier waarop we willen sporten zowel vroeger, vandaag alsook in de toekomst. Dus ook 
de manier waarop we ons verenigen om te sporten zal blijven veranderen. 
 
Sport als cultuurverschijnsel verandert naar gelang de maatschappij waarin het zich bevindt. De moderne 
sport met sportbonden en sportverenigingen kent zijn oorsprong in Engeland waar de rijken in de 19e 
eeuw hun tijd verdreven met elitaire sporten zoals tennis en golf. En onder andere voetbal, hockey en 
rugby werden op prestigieuze privéscholen ingezet om de studenten in goede conditie te houden.  
In 1896 werden de eerste moderne Olympische Spelen georganiseerd en zo werd sport samen met de 
opkomst van allerlei vormen van populaire cultuur (popmuziek, popart) langzaam maar zeker de 
mondiale bezigheid zoals we die vandaag kennen. 
 
In de jaren die daarop volgden brachten immigranten deze sporten naar het vasteland en dus ook naar 
Rotterdam. En tegelijkertijd zagen we het turnen dat in Duitsland was ontstaan in Rotterdam 
verschijnen. Hierdoor zagen we ook in Rotterdam de opkomst van de sportverenigingen. 
 
Terwijl steeds meer mensen aan sport zijn gaan doen en mensen sociale wezens zijn en zich willen 
verenigen, zien we met het verdwijnen van de verzuiling in de maatschappij in combinatie met een 
aantal krachten als individualisering, commercialisering en de komst van internet en sociale media, dat 
het concept van de sportvereniging met zijn leden, vrijwilligers en vaste structuren de laatste decennia 
onder druk is komen te staan.  
 
Maar hoe komt dat? Waarom vinden we geen vrijwilligers meer? Waarom blijven mensen niet langer 
trouw aan één club? En hoe moet het dan verder met onze sportverenigingen? 
 
  



 
 

                                                                                                                              
43 

rotterdamsportsupport.nl          Kampioen in verenigen 

 

Van de organisatie van sport naar het faciliteren van sport 
 
Een product, dienst of organisatie blijft relevant zolang ze een nood oplost. Rotterdamse verenigingen 
vulden de nood van de arbeiders in om hun vrijetijd nuttig te besteden en samen te komen met 
gelijkgezinden. Sporten bleek voor velen bovendien een geschikte, leuke en gezonde bezigheid om 
mensen rond te verenigen.  
 
Je had voor de meeste sporten een sportvereniging nodig om te kunnen sporten want enkel 
sportverenigingen konden accommodaties (meestal voorzien door de stad) huren, hadden kennis van de 
sport en sportmateriaal. En om mensen samen te brengen had je duidelijk vooraf afgesproken tijdstippen 
nodig.  
 
Vandaag hebben Rotterdammers dankzij internet en sociale media vrijwel onbeperkte toegang tot 
kennis, producten, diensten en elkaar. Rotterdammers zijn dus meer voor zichzelf gaan denken. Ze 
weten wat ze wel en niet willen en bepalen meer hun eigen keuzes. En dus ook de Rotterdamse sporters 
willen vandaag vaak liever zelf beslissen wanneer, waar en met wie ze sporten. En er zijn bovendien 
allerlei tools en mogelijkheden voorhanden om dit zelf te regelen. Terwijl de stad een belangrijke rol 
blijft spelen in het bouwen, uitbaten en flexibel ter beschikking stellen van sportaccommodaties, 
reserveren de Rotterdammers vaker zelf een zaal, huren of kopen ze zelf sportmateriaal, organiseren ze 
een competitie of nemen ze deel aan online competities. 
 
Mede daardoor is de focus van de Rotterdamse sportverenigingen op vandaag niet zozeer meer het 
organiseren van sport maar eerder het faciliteren van sport in het bijzonder daar waar 
marktmechanismen falen. In bepaalde niches zoals onder andere gezondheids- en sommige 
prestatiesporten zien we ook commerciële spelers die op die behoeftes inspelen en nieuwe producten en 
diensten in de markt zetten. Want er is vandaag ook een middenklasse die bereid is en de middelen heeft 
om de reële prijs te betalen voor een kwalitatief sportaanbod en die daardoor ook een commercieel 
businessmodel toelaat. Maar als we de organisatie van sport volledig aan de markt zouden overlaten dan 
krijgen we verschraling van het aanbod, missen we heel wat potentieel positieve neveneffecten van sport 
en dreigen er meer mensen uit de boot te vallen. 
 
Als we gaan denken over hoe we sport maximaal kunnen faciliteren dan kunnen we bijvoorbeeld 
nadenken over hoe we sportmateriaal en -accommodaties nog beter beschikbaar kunnen maken voor alle 
Rotterdammers. Denk aan verhuurdiensten en tweedhandsverkoop van allerlei sportmateriaal, 
platformen om gelijkgestemde sporters te vinden tot het voorzien van laagdrempelige sportinfrastructuur 
(pleintjes, parkjes, outdoor sporttoestellen, beachterreintjes, fiets- en wandelroutes, skateparken) en 
het 24/7 en flexibel toegankelijk maken van allerlei andere sportinfrastructuur. 
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Professionalisering en nieuwe organisatiemodellen 
 
Daarnaast zien we dat heel wat Rotterdammers zich vroeger jarenlang vrijwillig voor één vereniging 
inzetten of hun hele leven bij één sportvereniging waren aangesloten. Vandaag zien velen dergelijk 
allesomvattend engagement niet meer zitten en is er concurrentie met ander vrijwilligerswerk zoals 
mantelzorg of buurtparticipatie en andere vrijetijdsaanbieders. 
 
Ook dit heeft te maken met allerlei evoluties in onze maatschappij zoals individualisering, 
commercialisering en prestatiedruk. En dit zijn trends die volgens experts niet te stoppen zijn. Het feit 
dat vrijwilligers, bestuursleden, trainers en zelfs sporters vaak moeilijk te vinden zijn voor zo’n groot 
engagement hebben we dus niet geheel zelf in de hand. 
 
Daardoor alleen al zullen de Rotterdamse sportverenigingen genoodzaakt zijn steeds meer kwaliteit te 
bieden want mensen shoppen en wegen voor- en nadelen tegen elkaar af. De Rotterdammers die vandaag 
bereid zijn te betalen voor sport verwachten dan ook een goed product. Of de overheid die bereid is te 
betalen voor sport om andere doelen te bereiken, verwacht resultaat. Dit vraagt dus een verdere 
professionalisering (= nog meer kennis van zaken) van de sportverenigingen en brengt dus ook meer 
kosten met zich mee. 
 
Deze evoluties vragen om nieuwe organisatiemodellen, nieuwe verdienmodellen, nieuwe vormen van 
engagement, nieuwe diensten… voor de sportverenigingen. Als we willen dat de Rotterdamse 
sportverenigingen blijven bloeien dan zullen we voor elke schakel in het geheel (de vrijwilliger, de 
bestuurder, de trainer, de sporter, de ouders, de toeschouwers, de financiers) klantgericht moeten 
denken. We moeten de vraag stellen: Waarom zou iemand dat willen doen? Wat halen zij hieruit? Om op 
die manier innovaties te bedenken zoals bijvoorbeeld een poule van trainers die het zien zitten om af en 
toe training te geven als het in hun agenda past. Een app waarbij vrijwilligers zich heel flexibel met hun 
vrienden kunnen aanmelden voor kleine taken. Een hechte community uitbouwen van vrijwilligers. Moet 
de trainer/coach op elke training fysiek aanwezig zijn? Kan dit ook vanop afstand of door middel van een 
digitale coach? Zijn er geen andere lichtere vormen van bestuur mogelijk? Kunnen we 
bestuursvergaderingen online organiseren? Welke soort lidmaatschap kunnen we voorzien voor kinderen 
die op 2 plaatsen wonen, voor mensen die graag verschillende sporten beoefenen, voor zij die in een 
zomersport en een winter willen combineren, voor zij die (af en toe niet) de mogelijkheid hebben om tot 
op de vereniging te geraken? 
 
We zien ook heel wat initiatieven waarbij verschillende sportverenigingen samenwerkingen zoeken. Dit 
kan gaan van dezelfde boekhouder delen, de trainers samen aan een fulltime job helpen tot het 
verenigen van verenigingen of het helemaal samensmelten van verenigingen om vitaler te worden.  
En deze organisatiemodellen kunnen ook verder gaan tot samenwerkingen met scholen, bedrijven, 
seniorenverenigingen, scouts, cultuurverenigingen, commerciële sportaanbieders, esporters en 
bijvoorbeeld mensen met een beperking. Xowel wat betreft het aanbod als wat betreft het beheer van 
de vereniging. 
 
Daarnaast zou die professionalisering zich natuurlijk ook moeten kunnen vertalen in een veiliger en 
positiever sportklimaat die niet enkel de sportieve doelen nastreeft maar ook het welzijn van elke lid van 
de sportvereniging voorop stelt. 
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Een digitale samenleving verhoogt het belang van sport en bewegen 
Sport en vooral bewegen heeft ook bewezen dat het een positief effect kan hebben op de fysieke 
gezondheid van de Rotterdamse bevolking en het voorkomen van tal van welvaartsziekten. En hoe 
digitaler de wereld hoe meer sedentair gedrag we dreigen te zien.  
Het is noodzakelijk om beweging bewust in het leven van de Rotterdammer te gaan inbouwen om allerlei 
problemen door te weinig beweging te vermijden.  
 
Aan deze behoefte voor lichaamsbeweging kunnen de sportverenigingen natuurlijk een mooi antwoord 
blijven bieden. En met de shift naar meer thuis werken en het inzetten op actieve mobiliteit liggen hier 
bovendien heel wat mogelijkheden om die vrijetijdsbesteding open te trekken van de avond- en 
weekenduren naar de werkdag.  
 
We zagen tijdens de pandemie hoe belangrijk de actieve openbare ruimte is om tot sport en beweging te 
komen en dat zal in het licht van wat ik hierboven besprak nog belangrijker worden. Zo kunnen 
Rotterdammers heel gemakkelijk, dicht bij huis, wanneer ze dat willen en met wie ze willen, sporten. 
Sportverenigingen die er ook in slagen de sport naar de mensen te brengen in tegenstelling tot wat we 
meestal doen, namelijk de mensen naar de sport brengen, zullen winnaars zijn. 
 
  



 
 

                                                                                                                              
46 

rotterdamsportsupport.nl          Kampioen in verenigen 

 

De opwaardering van de fysieke ontmoeting  
 
De sportvereniging vult (samen met andere verenigingen) ook een behoefte in aan ontmoeting en sociaal 
contact in een samenleving. De pandemie heeft ons nog eens geleerd dat mensen sociale dieren zijn. We 
willen elkaar ontmoeten en we doen dat het liefst met gelijkgestemden. Sport geeft ons een bepaalde 
identiteit. Binnen sportverenigingen heerst er makkelijk een wij-gevoel. Je bent een voetballer, een 
bokser, skater of bijvoorbeeld een Feyenoord supporter. Dit versterkt nog eens dat wij-gevoel en die 
zoektocht naar identiteit en verbondenheid. 
 
Sport heeft daarnaast ook de kracht om onze sociale vaardigheden aan te scherpen en onze 
persoonlijkheid te vormen en talenten te ontwikkelen in interactie met anderen. Dat zorgt ervoor dat 
sport kan helpen om (jonge) Rotterdammers veerkrachtiger te maken, zichzelf te overstijgen en 
zingeving te vinden in een uitdagende wereld die ons aanpassingsvermogen steeds zal blijven 
aanspreken. 
 
En aangezien de taal van sport universeel is kan je ook dat aspect van sport op een slimme en doordachte 
manier inzetten in de strijd tegen de dreigende polarisering in deze stad om zo van de diversiteit een 
echte sterkte te maken. Het is daarom de diversiteit aan verenigingen (zowel in organisatievorm als in 
sportvorm) en de onderlinge verbondenheid tussen heel verschillende soorten verenigingen (over 
domeinen heen) dat belangrijk en noodzakelijk is. Op die manier heeft iedereen de mogelijkheid en de 
vrijheid om op zijn manier ‘de ander’ te blijven ontmoeten via sport (en via andere tijdsbesteding) . Zo 
geven we elke Rotterdammer de kans zichzelf in een veilige omgeving optimaal te ontwikkelen, te 
participeren aan de maatschappij en zichzelf in te zetten voor de gemeenschap. 
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De digitale sportvereniging 
 
We hadden het al uitgebreid over de mogelijkheden van technologie in de sport en het feit dat 
sportverenigingen naast het digitaliseren van hun ledenbestand, boekhouding en communicatie vandaag 
ook al heel wat kunnen experimenteren met technologie op het sportterrein. We zagen dat de digitale 
coach meer kwaliteit in training en coaching zal brengen. Maar technologie zal ook de manier van 
verenigen zelf steeds meer veranderen. 
 
Als de echte en digitale wereld in de metaverse steeds meer in elkaar zullen kunnen overlopen wat 
betekent dit dan voor de sportvereniging? 
 
Voor heel wat sporten of oefenvormen zijn we dan niet meer aan fysieke grenzen verbonden en 
aangezien we in de metaverse ook simultaan kunnen vertalen maakt het niet uit welke taal je spreekt. 
Spreken we dan nog over Rotterdamse sportverenigingen?  
 
Dat wil ook zeggen dat er sportvormen ontstaan waarop sporters met een beperking van op gelijk welke 
locatie perfect in competitie kunnen gaan met andere sporters zonder beperkingen. Spreken we dan nog 
van G-sportverenigingen? 
 
Sportverenigingen overal ter wereld kunnen op die manier ook heel gemakkelijk en zonder extra kosten 
voor vliegtuigen en overnachtingen digitale internationale competities spelen. Spreken we dan nog over 
provinciale en landelijke competities? 
 
Naast de trainingen in groep kan elke sporter ook thuis een sportaanbod op maat krijgen zodat die ook 
buiten de trainingen met de groep kan trainen. Of een kind kan in de week dat het bij de papa is of 
wanneer het corona heeft toch digitaal meetrainen met de groep. Ook kinderen van wie de ouders er niet 
altijd in slagen hun kinderen tot op de sportvereniging te brengen kunnen op die manier toch tot een 
sportvereniging toetreden. 
 
Daarnaast is deze digitale sportverenigingen 24/7 beschikbaar dus ook voor mensen die ongewone 
werkuren hebben zijn hier nieuwe mogelijkheden.  
En zoals gezegd is de digitale coach beter dan wie dan ook in staat gepersonaliseerde inhoud en feedback 
en motivatie aan te bieden. 
 
Deze digitale omgeving van de sportvereniging brengt nieuwe mogelijkheden om te adverteren voor 
sponsors en dat met een potentieel groter bereik aan leden. En ook het potentieel aan toeschouwers en 
supporters breidt uit door de mogelijkheden van het streamen van zowel de fysieke als de digitale 
competities. 
 
Hier lijkt het me vooral de taak van de Rotterdamse sportverenigingen om samen met hun ecosysteem de 
mogelijkheden van technologie te omarmen en volop te exploreren. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen 
door samen met andere verenigingen en organisaties (ook uit andere sectoren) projecten rond sport en 
technologie op te starten en van elkaar te leren. Maar het is ook hun taak er tegelijk over te waken dat 
die technologie toegankelijk blijft voor iedereen en in het bijzonder voor diegenen die er het meeste 
baat bij hebben. Ook hier zijn nieuwe samenwerkingen en businessmodellen aan de orde. 
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Sport als katalysator en zingeving  
 
We moeten ons behoeden om de volledig focus van sport en bewegen op fysieke fitheid te leggen. Want 
zoals de meeste fervente sporters wel al hebben ervaren, sport is niet altijd gezond. Sporters hebben wel 
vaker blessures of hebben bij het ouder worden sneller last van gewrichten die tijdens het sporten teveel 
werden belast.  
 
Maar ook en misschien zelfs vooral de mentale gezondheid van de Rotterdammers heeft baat bij sport en 
bewegen. Sport maakt stoffen vrij die ons een goed gevoel geven maar sport is ook een kanaal voor de 
uiting van emoties die in het alledaagse leven in Rotterdam moeilijker zijn weg vinden of zelfs niet 
aanvaard worden. 
 
Zoals gezegd kijken we tegen een aantal wereldwijde uitdagingen aan die in combinatie met elkaar ook 
voor een stad als Rotterdam heel wat druk zal zetten op de samenleving. We zullen in elk geval met z’n 
allen anders moeten gaan leven en dat alleen al zal ook bij de Rotterdammers ongetwijfeld voor onrust 
en stress zorgen. 
 
Rotterdamse sportverenigingen kunnen dus samen met heel wat andere actoren in de samenleving een 
rol spelen om deze wereldwijde uitdagingen de baas te kunnen en om sterke en weerbare burgers te 
vormen. 
 
Ze zouden daarnaast ook volop de kaart van duurzaamheid moeten trekken en hun maatschappelijke 
plicht in de shift naar een CO2-neutrale samenleving ten volle vervullen. 
En er zal van hen ook mogen verwacht worden dat ze een toonvoorbeeld zijn van respect voor de normen 
en waarden in de maatschappij van vandaag. 
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Het verenigen van verenigingen 
 
We kunnen heus met sport niet alle uitdagingen in de wereld oplossen en dat moet ook niet onze intentie 
zijn. Want sport mag vooral ook gewoon sport zijn. Maar er zijn zoveel positieve neveneffecten aan sport 
waardoor ik denk dat ook een stad als Rotterdam er alles aan moet doen om deze kansen optimaal te 
benutten. 
 
Het is bovendien van levensbelang voor de Rotterdamse sportverenigingen dat ze samen een 
geloofwaardig en wervend verhaal (blijven) schrijven waarin ze met z’n allen geloven en waar ze ook 
naar handelen. Dat ze met z’n allen weten waarom ze de Rotterdammers willen blijven verenigen (in 
sport) en wat ze ermee willen bereiken. Dat ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.  
Maar dat gaat niet vanzelf want het vraagt focus en kennis van zaken van elke vereniging. Het vraagt van 
elke vereniging een reflectie over haar positie in dat groter verhaal en het vraagt coördinatie tussen de 
verenigingen om de voordelen van de samenwerkingen te blijven zoeken die het grote verhaal kunnen 
versterken. 
 
Dit wil daarom niet zeggen dat elke sportvereniging alle aspecten van het groter verhaal maximaal 
moeten nastreven. Want dat is niet mogelijk en ook niet wenselijk omdat ze soms tegenstrijdig zijn, 
andere competenties vergen, andere doelgroepen aanspreken en andere organisatiestructuren nodig 
hebben. 
 
Het is juist de variatie aan verenigingen die het verhaal sterk maakt. Hoe meer varianten in 
sport(verenigingen), hoe meer mensen we bereiken en dus hoe groter de positieve neveneffecten. 
Als elke vereniging (en dat gaat van een Whatsappgroepje tot een commerciële organisatie of een 
sportvereniging) een duidelijke focus heeft (en dat kan gaan van de mensen een leuke tijd bezorgen, 
topsporters opleiden tot het bijdragen aan de oplossingen voor de grote uitdagingen in Rotterdam en de 
wereld) en daar met kennis van zaken volop op inzet, dan leggen zij mee een stukje van de puzzel.  
Als jullie er daarnaasat nog eens in slagen deze verenigingen met elkaar te verbinden, dat ze kunnen 
leren van elkaar en de ontmoeting tussen verenigingen en bij uitbreiding tussen sectoren te stimuleren, 
dan schrijft elke sportverenigingen niet alleen mee aan een Rotterdams sportverhaal maar zijn ze ook 
deel van de veel grotere verhalen in deze geglobaliseerde wereld.  
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De sportvereniging van de toekomst 
 
De toekomst kunnen we niet voorspellen. Hoe we ons in Rotterdam in de toekomst verenigen in sport 
weten we eigenlijk niet. Dit hangt namelijk ook van heel wat externe factoren af die we niet in de hand 
hebben.  
 
Als morgen de dijken breken en de klimaatsverandering een zware impact heeft op de haven en het 
dagelijks leven in Rotterdam, is dat een ander verhaal voor sport dan bijvoorbeeld wanneer Rotterdam 
een succesvolle havenstad is waar de economie floreert, technologie overal in ons leven is geïntegreerd 
en elke inwoner een basisinkomen geniet.  
 
Of als er leiders aan de macht zijn die er echt van overtuigd zijn dat sport en beweging essentieel zijn 
om op in te zetten, is dat een ander verhaal voor sport dan dat we leiders hebben die sport als iets in de 
marge van de samenleving beschouwen.  
 
Kortom, we kunnen de toekomst van sport niet voorspellen maar we kunnen ons hem wel proberen voor 
te stellen. We kunnen dromen van wat mogelijk is en van daaruit elke dag de juiste beslissingen nemen 
om die droom zoveel mogelijk te benaderen. 
 
Wat mij betreft zal het net de verscheidenheid aan ‘sportverengingen’ zijn die ervoor gaat zorgen dat we 
meer mensen aan het sporten en bewegen kunnen krijgen. En verenigen in sport kan wat mij betreft in 
de metaverse waar mensen eerder digitaal met elkaar sporten, dat kan via een app als Strava, dat kan in 
een vriendengroepje dat via ‘Whatsapp met elkaar afspreekt, dat kan in een commerciële setting als een 
fitnesscentrum, dat kan bij de basketbalvereniging in de wijk zijn, in de topsportschool of bij de 
voetbalvereniging van Feyenoord. En het kan verschillende doelen dienen. Het kan vooral voor het 
plezier zijn of eerder focussen op prestatie, het kan zijn dat je er vooral fit wil van worden of dat je 
vooral een uitlaatklep wilt, je kan er vooral nieuwe mensen willen ontmoeten of eerder met gekende 
vrienden onder elkaar zijn… En ik ga ervan uit dat al deze types van verenigen naast elkaar blijven 
bestaan en dat ze van elkaar blijven leren en elkaar dus blijven beïnvloeden. 
 
Dé sportvereniging van de toekomst bestaat dus niet, maar hieronder wil ik jullie toch even inspireren 
met één voorbeeldje van hoe technologie het verenigen in sport zou kunnen veranderen.  
 
Stel je voor... 
Ik ben 24 jaar en ben net in een nieuwe stad terechtgekomen. Vóór mijn studie speelde ik volleybal en 
die draad zou ik wel opnieuw willen oppikken of op z’n minst wil ik weer wat gaan sporten. Mijn nieuwe 
thuisstad biedt alle mogelijke sporten aan in één sportvereniging. Via het streamingplatform kan ik 
trainingen, matchen, vlogs en bijvoorbeeld testimonials bekijken van de verschillende sporten. Ik kan er 
chatten met leden, verantwoordelijken, sporters, fans of chatbots om me nog beter te informeren en de 
sfeer op te snuiven. 
 
Ik registreer me online en vul een aantal gegevens in met betrekking tot mijn motivatie, doelstellingen, 
niveau, verwachtingen, fitheid, sportvrienden, voorkeursporten, verblijfplaats(en) en beschikbaarheid. 
Ook de gegevens van mijn smartwatch en andere wearables worden uitgelezen. Op basis van die 
gegevens wordt me een suggestie gedaan om eens de volleybalploeg in de buurt te proberen in 
combinatie met lopen en spierversterkende sessies. 
 
Voor het lopen en de spierversterkende oefeningen kan ik een slimme digitale coach aanschaffen en zo 
dus trainen in de metaverse. Deze digitale coach bestaat uit slimme lenzen en oortjes. Ze geven me een 
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loopschema op maat op basis van de verzamelde data op mijn profiel. De lenzen wijzen me in augmented 
reality een parcours aan in de buurt van mijn huis, de intensiteit van mijn training wordt geregistreerd 
en een coach die in augmented reality verschijnt, legt de oefeningen uit en doet die voor. Die lenzen 
zorgen er ook voor dat het lijkt alsof mijn beste vriendin die door mijn verhuizing te ver woont naast mij 
aan het lopen is. Er horen ook een soort miniscule oortjes bij waarin de digitale coach me dus instructies 
geeft, maar ook motiveert of bijstuurt waar nodig. Ook met mijn vriendin kan ik ondertussen praten alsof 
ze echt naast mij loopt. 
 
Of in plaats van de digitale coach te kiezen deze keer gewoon samen met andere gelijkgestemden en 
mensen van mijn niveau uit de buurt mijn looptrainingen af te werken met een échte coach. Zo laat ik de 
technologie nog eens helemaal achterwege en leer ik ook mensen uit mijn nieuwe buurt kennen.  
Maar evengoed kan ik met de digitale coach op de loopband lopen en dat combineren met 
spierversterkende oefeningen thuis of in een fitnesscentrum in de buurt. Kortom, heel wat 
mogelijkheden om deze sessies af te werken waar, wanneer, hoe en met wie ik dat wil.  
 
Ik krijg niet alleen een loop- en oefenschema op mijn maat maar ook gepersonaliseerde feedback. 
Wanneer ik teveel stress heb, mijn agenda verandert of ik blessures dreig te krijgen wordt mijn 
trainingsschema automatisch aangepast. Dit doet de digitale coach steeds vaker proactief aan de hand 
van de data die mijn slimme schoenen, smartwatch, slimme lenzen en allerlei andere slimme materialen, 
registreren. 
 
De spelvormen van de volleybaltraining werden gegeneerd door artificiële intelligentie op basis van 
miljoenen data en op maat van de groep van vandaag. Tijdens de training krijgen we de oefeningen en 
spelvormen door middel van een instructievideo uitgelegd. De oefeningen worden gefilmd en mijn data 
worden getrackt en realtime feedback op techniek, tactiek en fysiek wordt door de digitale coach 
gegeven. De trainer zorgt voor technische ondersteuning waar nodig en de sporters kunnen met vragen 
bij hem of de chatbot terecht. 
 
Er zijn robots die opslagen, aanvallen en een blok nabootsen en een robotsetter die een variëteit aan 
passen kan geven of ballen kan gooien. Daarnaast heb je ook robots die ballen verzamelen.  
De trainer coördineert de verschillende groepen die gelijktijdig een eigen programma afwerken. Hij 
moedigt samen met de robots aan en stuurt bij waar nodig. Zijn tussenkomsten zorgen voor de juiste 
sfeer, mindset en een goede coördinatie van alle robots en sporters. 
 
Ik kan kiezen uit heel wat verschillende abonnementsformules of gewoon per sessie betalen via de app 
met de digitale munten van de stad. Deze munten kan ik kopen of verdienen door taken voor de stad en 
zijn verenigingen, burgers of bijvoorbeeld scholen uit te voeren. De hardware nodig voor het gebruik van 
de digitale coach kan ik lenen of kopen met diezelfde digitale munten. Een zelfrijdend voertuig komt 
me, op eenvoudige vraag aan mijn huisrobot Alexa, thuis ophalen en afzetten. Of ik kan er ook voor 
kiezen om met de fiets te gaan wat dan ook als onderdeel van de training wordt geregistreerd. 
 
Ook na de training krijg ik extra advies en feedback. Als ik dat wil krijg ik ook trainingsschema’s op maat 
om thuis nog wat bij te trainen of leuke spelletjes te spelen in de metaverse. Ik kan ook deelnemen aan 
allerlei leuke online competities met mijn vrienden. We kunnen ons meten met mensen van over de hele 
wereld. Als we echt goed zijn worden we misschien zelfs geselecteerd voor een ‘Global Event" in één van 
die volleybalgames. Daarin worden de beste ploegen in een bepaalde discipline per land uitgenodigd om 
het tegen elkaar op te nemen. Op dagen dat ik mezelf maar moeilijk kan motiveren om me te 
verplaatsen door de regen, het donker en het drukke verkeer of als ik later kinderen heb en geen babysit 
kan vinden dan is dit sporten in de metaverse best wel een heel fijn alternatief.  
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De technologieën die bovenstaand scenario mogelijk maken, die zijn er vandaag al. Maar vaak zijn ze nog 
te duur, niet duurzaam genoeg, niet performant genoeg, niet gebruiksvriendelijk genoeg, hebben we nog 
te weinig data verzameld, zijn er nog geen algoritmes voor geschreven of hebben we 5G nodig. Maar ik 
wou jullie vooral inspireren over wat technologie mogelijk kan maken in de (verre) toekomst zodat jullie 
vandaag zouden durven experimenteren en samen ontdekken welke meerwaarde ze voor 
volleybalverenigingen zouden kunnen betekenen. 
 
Maar bedenk dus vooral jouw favoriete scenario van uw sportvereniging en maak er werk van! 
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Verklarende woordenlijst 
 
Sensor: is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. Een sensor kan 
onder andere straling, druk, temperatuur, magnetisme, niveau, beweging, lichtsterkte en chemie meten. 
Sensoren zetten de gemeten grootheden om en sturen deze digitaal door zodat de gegevens verder 
geïnterpreteerd kunnen worden. 
 
Het internet der dingen (Internet of things of IoT): het geheel aan slimme apparaten, dingen of 
sensoren die via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee 
gegevens uitwisselen. Hierdoor wordt de digitale wereld met de fysieke wereld verbonden. Hierdoor kan 
ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw droogkast, wasmachine en afwasmachine met elkaar 
communiceren om ervoor te zorgen dat ze niet samen draaien en zo energiepieken vermijden. 
 
Wearables: is een categorie elektronische toestellen die als accessoire kunnen worden gedragen, in 
kleding kunnen worden verwerkt, in het lichaam van de gebruiker kunnen worden geïmplanteerd of zelfs 
op de huid kunnen worden getatoeëerd. Ze kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen en verwerken 
over het menselijk lichaam, zoals temperatuur en hartslag. Een activiteitstracker is tevens een voorbeeld 
van het internet der dingen, omdat het via een internetverbinding met andere apparaten of systemen in 
contact staat en daarmee gegevens uitwisselt. 
 
Virtuele werkelijkheid (Virtual reality of VR): is een technologie waarbij je een bril op je hoofd zet en 
je in een volledig digitale wereld terecht komt. De bril registreert de beweging van je hoofd en je kijkt 
360 graden om je heen en beleeft alles in 3D en zie je de fysiek wereld niet meer. Zo kan je bijvoorbeeld 
al op heel wat plaatsen zoals The Park Playground in VR met elkaar gamen. 
 
Aangevulde werkelijkheid (Augmented reality of AR): is een digitale laag die bovenop live, directe of 
indirecte beelden van de werkelijkheid worden geplaatst. Hierdoor krijg je een extra dimensie bovenop 
de werkelijkheid. Denk hier bijvoorbeeld aan Pokémon Go waar je uw omgeving door je smartphone ziet 
maar waarop je ook Pokémons en schatten kan zien in die omgeving. 
 
Gemengde werkelijkheid (Mixed reality of MR): Mixed reality brengt AR en VR samen door realistische 
3D beelden in de echte wereld te plaatsen waardoor het lijkt alsof het er gewoon thuis hoort. Zo kan je 
vandaag al een spelletje spelen waarbij (digitale) robots door de echte muren van uw huis breken. 
Verlengde werkelijkheid (Extended reality of XR): Extended reality (XR) is een term die verwijst naar alle 
reële en virtuele gecombineerde omgevingen en mens-machine-interacties die worden gegenereerd door 
computertechnologie en wearables, waarbij de "X" een variabele is voor alle huidige of toekomstige 
ruimtelijke computertechnologieën. 
 
Meeslepende ervaring (immersive experience): Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een mix aan 
technologieën waardoor de persoon in een nieuwe of verrijkte realiteit terechtkomt. Denk hierbij aan de 
4D cinema waarbij je naar een film kijkt met een 3D bril op, je stoel kan bewegen, je nat wordt als het 
regent in de film, de wind in je haren blaast. Ook pretparken zijn goed in het aanbieden van deze 
ervaringen. 
 
The Metaverse: wordt gebruikt om een volgende versie van het internet te beschrijven waarin alle 
bestaande, gedeelde en 3D virtuele ruimten aan elkaar verbonden zijn in een alles omvattend virtueel 
universum. Mark Zuckerberg kondigde in 2021 aan dat hij van het sociaal netwerkbeddrijf Facebook een 
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metaverse bedrijf wil maken en ook Mesh voor Microsoft Teams en Fortnite werken naar een metaverse 
toe. 
 
Holografische projectie: hierbij worden personen, producten of overige objecten op ware grootte op 
een speciaal transparant scherm geprojecteerd met gebruik van specifieke software. Door het gebruik 
van speciale technieken lijkt het alsof het object of de persoon zweeft in de ruimte. Zo kan je 
bijvoorbeeld een overleden artiest projecteren alsof hij werkelijk staat te zingen op het podium. 
 
Kunstmatige intelligentie (Artificiële intelligentie of AI): is de verzamelnaam voor technieken zoals 
machine learning, deep learning en neurale netwerken die er samen voor zorgen dat computers kunnen 
leren uit hun ervaringen. Zo kunnen computers leren zonder expliciet geprogrammeerd te zijn. Ze zijn in 
staat patronen te herkennen zowel in beelden als in data. Toepassingen hiervan zien we bijvoorbeeld in 
beeldherkenning, taal- en spraakherkenning, het lezen van gedachten of emoties op basis van beelden 
van hersenactiviteit, voorspellingen op basis van data-analyse,…Denk hierbij aan Siri, algoritmes van 
Netflix en Facebook, zelfrijdende wagens,… 
 
Exocortex: een hypothetisch kunstmatig extern informatieverwerkend systeem dat de biologische 
cognitieve processen op hoog niveau van een brein zou vergroten. Dit kan je dus zien als een uitbreiding 
van de capaciteit van onze hersenen. 
 
Brainstimulatie: het stimuleren van de hersenen door middel van elektromagnetische impulsen. Dit kent 
vandaag zowel invasieve (inplanten van elektroden in de hersenen) als niet invasieve methoden. Het 
wordt gebruikt in de behandeling van ziektes zoals Parkinson, depressies of andere neurologische 
aandoeningen. We zagen ook reeds de eerste niet-invasieve toepassingen in de sport met de Halo 2 sport. 
De makers beloofden dat je met hun toestel (dat er uitziet als een koptelefoon) uw vaardigheden, kracht 
en uithoudingsvermogen tot 45% sneller kon verbeteren. 
 
Menselijke verbeteringstechnologieën (Human enhancement): biomedische technologieën die andere 
doelen hebben dan het genezen of voorkómen van ziekten. Deze hebben als doel om onder andere 
langer, sterker, gezonder, slimmer en gelukkiger te leven (gentherapie, stamceltherapie, brein-machine 
interfaces, Exocortex, augmented reality, groeihormonen etc.) 
 
Genetische engineering: is het losmaken van eenheden uit het DNA-molecule en deze vervangen door 
vreemde (bij lagere organismen als bacteriën), met de bedoeling organismen met betere erfelijke 
eigenschappen te verkrijgen. Op die manier verkrijg je een genetisch gemodifieerd organisme. Dit zien 
we bijvoorbeeld toegepast bij gewassen waar we genetisch gemodifieerde gewassen kweken die beter 
tegen bijvoorbeeld droogte of ziektes zijn bestand. 
 
Exoskelet: een natuurlijk of kunstmatig uitwendig skelet dat mensen en dieren kan ondersteunen en 
beschermen tegen belasting en andere invloeden van buitenaf. Denk hierbij aan Tom Cruise in de film 
Edge of Tomorrow. Ze worden vandaag al gebruikt om arbeiders bij zwaar werk te ondersteunen. 
Haptic gloves: dit zijn handschoenen die tactiele sensaties van virtuele objecten simuleert. Deze geven 
echte feedback over de tactiele sensatie van het vasthouden van een virtueel object. 
 
Haptic vest: dit vest kan geweerschoten, snijwonden en bloedstroomsensaties simuleren. Andere 
sensaties, zoals stoten/schoppen, lichaamsslagen, en omgeving (temperatuur, inslagen door artillerie en 
munitie) worden ook ontwikkeldRobot: een programmeerbare machine die vaak niet alleen informatie 
verwerkt, maar ook verschillende fysieke taken uit kan voeren. Boston Dynamics staat hier heel ver in en 
heeft vandaag robots die in staat zijn salto’s te maken en een parcours vol hindernissen af te leggen. 
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Blokketen (Blockchain): is een digitaal systeem dat data vastlegt op een manier die het moeilijk of 
onmogelijk maakt om het systeem te veranderen, te hacken of te bedriegen. Het is een nieuw soort 
database, waarin transacties decentraal opgeslagen kunnen worden. Dat kunnen allerlei soorten 
transacties zijn. In het ene geval gaat het om betalingen met een digitale munt (bv. Bitcoin), in het 
andere om belangrijke gegevens die 2 partijen uitwisselen, zoals contracten, diploma's of 
eigendomsbewijzen. Hierdoor heb je dus geen derde partijen zoals banken, notarissen,…nodig om de 
transactie vast te leggen. 
 
Unieke jeton (non-fungible token of NFT): is een koppeling (een soort eigendom) op een blockchain van 
een account aan een uniek (niet uitwisselbaar) digitaal item via een smart contract. NFT is een manier 
om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten. Zo heeft Jack Dorsey, een van de stichters en 
huidig topman van Twitter, in 2021 zijn eerste tweet verkocht voor 2,9 miljoen dollar. 
 
5G: is het vijfde generatie mobiele netwerk dat wordt gekenmerkt door een nog sneller 
gegevensdoorvoer en minder vertraging dan zijn voorganger 4G. Met de komst van 5G zijn een miljoen 
apparaten per vierkante kilometer aan te sluiten op het internet. Dat is tien keer meer dan 4G. Dit biedt 
mogelijkheden voor zelfrijdende auto’s, het internet der dingen, slimme steden, slimme 
straatverlichting, verregaande robotisering, operaties op afstand door een chirurg enzovoort. Daarnaast 
zullen beeldschermen hogere resoluties aankunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




