
“Het heeft lang genoeg geduurd, de doellijncamera 
moet bij het komende EK worden ingevoerd”
Vanaf volgend seizoen kan er gebruikgemaakt worden van doellijncamera’s. 

Dat zei FIFA-voorzitter Sepp Blatter afgelopen december tegen diverse buiten-

landse media. Er zijn twee systemen op de markt die voldoen aan de eisen van 

de wereldvoetbalbond. Blatter was lang tegen technologische hulpmiddelen in 

het voetbal. Ze zouden emotie en charme uit het spel halen en niet voor elke 

competitie betaalbaar zijn. Arbiters in het ijshockey, veldhockey, tennis, cricket 

en rugby hebben al jaren videohulp. En in het atletiek en wielrennen wordt 

gebruikgemaakt van de fotofinish. De beslissing over het invoeren ligt nu bij de 

internationale spelregelcommissie, de IFAB, die er in maart over vergadert. 

Volgens Blatter kunnen de camera’s bij het WK voetbal van 2014 in Brazilië in-

gezet worden. Kan dat niet wat eerder? Onze stelling: “Het heeft lang genoeg 

geduurd, de doellijncamera moet bij het EK van komende zomer in Polen en 

Oekraïne worden ingevoerd.”

Door Steven Verseput

Gijs de Jong, manager 
competitiezaken KNVB
“De KNVB is expliciet voorstan-
der van de introductie van elek-
tronische hulpmiddelen in het 
betaald voetbal. Het toepassen van 
doellijntechnologie zien wij als 
een eerste stap naar verdere opti-
malisatie van de eerlijkheid van 
de competitie. Randvoorwaarden 
hierbij zijn wel dat de technologie 
honderd procent betrouwbaar is 
en dat het niet leidt tot onnodige 
spelvertraging. De KNVB heeft 
in een eerder stadium bij de FIFA 
aangegeven een pilot met betrek-
king tot doellijntechnologie te 
willen uitvoeren in de eredivisie. 
Hier hebben wij tot dusver nog 
geen toestemming voor gekre-
gen. Tot die tijd wachten we af en 
volgen wij de ontwikkelingen op 
de voet.”

Gerard Marsman, directeur 
Coaches Betaald Voetbal 
(CBV)
“Ik ben het volledig eens met de 
stelling. De doellijncamera’s had-
den allang ingevoerd kunnen 
worden, Blatter heeft het te lang 
tegengehouden. Als het in andere 
sporten kan, moet het in het voet-
bal ook kunnen. Een doellijncamera 
is slechts het begin, want dat is de 
eenvoudigste technologie. Een sys-
teem om bepaalde spelmomenten 
terug te kijken – zoals wel of geen 
buitenspel of wel of geen strafschop 
– zou stapsgewijs binnen één à twee 
jaar ingevoerd moeten worden.”

Tom van ’t Hek, oud-
hockeycoach, presentator 
van radioprogramma Langs 
de Lijn en tafelgast bij NOS 
Studio Voetbal
“Honderd procent mee eens, ik vind 
het onbegrijpelijk dat deze discussie 

al zo lang duurt. Het is hetzelfde als 
je een paraplu hebt uitgevonden, en 
zegt: ‘Je moet wel in de regen blij-
ven lopen.’ Bij buitenspel wordt het 
moeilijker: als de grensrechter vlagt, 
en het blijkt geen buitenspel, is het 
al te laat. Je zou mensen kunnen 
opleiden om bij twijfel te laten door-
spelen, en na de aanval de beelden 
terug te kijken. Er zijn allerlei rede-
nen te bedenken waarom je morgen 
nog niet het perfecte systeem hebt. 
Blijkbaar is dat ook de reden om de 
route ernaartoe te blokkeren. Maar 
je moet met elkaar accepteren dat 
het tijd kost om een goede methode 
te vinden.”

Henk van Ettekoven, oud-
topscheidsrechter en van 
2001 tot 2009 voorzitter van 
de werkgroep spelregels van 
de KNVB
“Eens. Er wordt al zo’n negen 
jaar over gesproken. Een van de 

problemen is dat beelden van de 
wedstrijd niet rondom het veld 
getoond mogen worden, hoe raar 
dat ook klinkt. Dus de IFAB moet 
eerst een aantal wijzigingen door-
voeren in het spelreglement. Voor 
mij is het onbegrijpelijk dat men 
wel gaat kijken naar heel kleine, 
lullige dingetjes, zoals de afme-
ting van de straal van de kwartcir-
kel bij de hoekvlag. Laat dat maar 
zoals het is, want daar stoort nie-
mand zich aan. Er moet een bal 
ontwikkeld worden waarin een 
chip zit die kan signaleren of de 
bal geheel over de doellijn is. Daar 
worstelen ze nog mee. Waarom 
niet gewoon tijdens een groot 
internationaal toernooi, zoals 

het EK, uitproberen? Daar zijn 
alle faciliteiten aanwezig. Naast 
de FIFA zijn in de IFAB enkel de 
bonden van Engeland, Wales, 
Schotland en Noord-Ierland ver-
tegenwoordigd. Helaas is er nooit 
iemand uit Duitsland, Nederland, 
België en Frankrijk bij betrokken, 
terwijl we met dezelfde spelregels 
te maken hebben.” 

Steven Verseput is freelancejournalist en 
schrijft onder meer voor NRC Handelsblad, 
nrc.next en NLCOACH.
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Door Ineke Donkervoort
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NOC*NSF heeft het afgelopen 
jaar een nieuwe sportagenda 
voor de periode 2013-2016 opge-
steld. Die agenda is tot stand 
gekomen met inbreng van 
diverse werkgroepen waarin 
medewerkers van NOC*NSF, 
vertegenwoordigers van de 
bonden en externen zaten. Op 
een aantal ledenraadplegin-
gen en ledenvergaderingen is 
gediscussieerd over voorstel-
len en concepten. Tijdens de 
algemene ledenvergadering 
van NOC*NSF van 24 januari 
2012 is de Sportagenda defini-
tief vastgesteld.
De sport kiest voor de komende 
jaren twee prioriteiten: 75 pro-
cent van de Nederlandse bevol-
king doet twaalf keer per jaar 
aan sport, en op topsportgebied 
hoort Nederland bij de beste 
tien landen ter wereld. Om dat 
mogelijk te maken is er tevens 
aandacht voor leiderschap in de 
sport en het vermarkten van de 
sport. Elk van de onderwerpen 

kent een hoofdstuk ‘wie doet wat’, 
en op basis van de gekozen prio-
riteiten ligt er een voorstel hoe de 
financiële middelen in te zetten.
Het stuk dat 24 januari ter tafel 
kwam, ademt een andere sfeer 
dan de Sportagenda 2009-2012. 
Het door vele bondsbestuurders 
verfoeide sterrensysteem is ver-
dwenen. In het hoofdstuk over lei-
derschap staat nu dat NOC*NSF 
zijn doelen meer wil bereiken via 
inspirerend leiderschap dan door 
dwang! Er is echter nogal een ver-
schil tussen de participatieambi-
tie, die bereikt moet worden door 
de vele sportaanbieders te inspi-
reren, en de toptienambitie, die 
NOC*NSF vooral wil realiseren 
door slechts bij een beperkt aantal 
sporttakken fulltimeprogramma’s 
te financieren. Binnen de werk
organisatie van NOC*NSF zal de 
aansturing van top- en breedte-
sport dus verder uiteenlopen.
De nieuwe strategie is weliswaar 
tot stand gekomen met inbreng 
van de leden van NOC*NSF c.q. 
de besturen van de sportbonden, 
maar daarmee is de kloof tus-
sen bonden en verenigingen nog 
niet gedicht. Hoe kijken de laatste 
tegen de ambities en de beleids-
strategie van NOC*NSF aan?
De kloof tussen bonden en vereni-
gingen was voor de hockeybond 

afgelopen najaar aanleiding om 
een interactief proces van strate-
gieontwikkeling te starten met de 
320 hockeyverenigingen die lid 
zijn van de bond. Bestuursleden 
van deze verenigingen kunnen 
via internet meedenken over 
negen strategische thema’s. Op 
basis van de resultaten gaat spon-
sor en marketingbureau VODW 
vervolgens een conceptstrategie 
voor de komende jaren schrijven. 
Denkkracht organiseren is ook de 
achtergrond van het verzoek van 
NOC*NSF aan topstudenten om 
in een “battle of concepts” vernieu-
wende ideeën aan te leveren die 
de sportparticipatie verhogen en 
met name volwassenen meer aan 
het sporten krijgen.
Zowel NOC*NSF als de hockey-
bond kiest in zijn strategieont-
wikkeling dus (mede) voor een 
interactieve aanpak. Dat is prima. 
Strategieontwikkeling is van ouds-
her een analytisch proces waarin 
trends worden beschreven en op 
basis van een sterkte-zwakteana-
lyse een koers wordt ontwikkeld, 
maar deze werkwijze is niet meer 
van deze tijd. In zijn boek Op stra-
tegie-safari beschrijft de Canadees 
Henry Mintzberg tien scholen 
voor strategieontwikkeling: van 
de sterk analytische planning-
school tot de configuratieschool 

die strategieontwikkeling vooral 
ziet als een interactief verande-
ringsproces. Kerngedachte van de 
laatste school is dat er geen objec-
tieve werkelijkheid bestaat, maar 
dat je die met elkaar vormt en bete-
kenis geeft. Niet zozeer de cijfers 
zijn belangrijk, als wel de interpre-
tatie ervan en de keuzes die je ver-
volgens maakt. Daar moet je het 
dus met elkaar over hebben! Zeker 
in een organisatie die zowel vrij-
willigers als professionals omvat. 
Beide groepen behouden zich 
immers het recht voor met eigen 
opvattingen te komen en voelen 
zich niet gebonden aan hiërarchie.
Belangrijk voor sportverenigingen, 
-bonden en -koepels is daarnaast 
het creëren van betrokkenheid en 
draagvlak. Communicatie, al dan 
niet interactief, alleen is niet vol-
doende, betrokkenheid moet geor-
ganiseerd worden. Daarbij moet 
een antwoord gevonden worden 
op de vraag: Wie vertegenwoor-
digt wie in de wereld van vrijwil-
ligers en professionals? Wie heb je 
nodig om tot echte betrokkenheid 
te komen?
Annemieke Roobeek, hoog leraar 
Strategie en Verandering aan 
Nyenrode Business Universiteit, 
specialiseert zich al een aan-
tal jaren in interactieve stra-
tegieontwikkeling en ‘action 

learning’. Lucas Meijs, hoog-
leraar Vrijwilligerswerk, Civil 
Society en Business aan de 
Erasmus Universiteit, bestu-
deert de wijze waarop orga-
nisaties met vrijwilligers beter 
kunnen functioneren. Paul 
Kloosterboer promoveerde 
vorige zomer op Expeditie naar 
waarde, een studie naar het ont-
dekken van strategie met pro-
fessionals. Zou het niet passen 
in het kader van de wens naar 
inspirerend leiderschap deze 
deskundigen eens bij elkaar te 
brengen en hun licht te laten 
schijnen op de kloof tussen 
sportbonden en -verenigingen. 
Een heldere strategie is voor 
elke organisatie voorwaarde 
voor resultaat en succes. Dat 
geldt des te meer voor orga-
nisaties met veel vrijwilligers. 
Zonder hen geen sport! 

Ineke Donkervoort is ex-topsporter, 
sportbestuurder, organisatiedeskundige 
en eigenaar van ID management & advies 
(www.idmanagementenadvies.nl).

Strategieontwikkeling, knap lastig!


