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Voorwoord 

Sinds eind 2020 ben ik betrokken bij het voetbalplatform Tussen de Linies. Ik kwam 
terecht in een groep redacteuren die bezeten waren van voetbalcijfers en –
statistieken. Een walhalla van expected goals, progressive passes, PPDA en noem 
het allemaal maar op. Ik voelde me volledig thuis in de groep aangezien ik zelf ook 
gek ben op het spelletje en er veel naar kijk en van geniet. Al sinds 2012 timmert 
Tussen de Linies aan de weg om een plekje te veroveren in de opkomende 
voetbaldatajournalistieke markt. 

Maar gedurende het jaar 2021 merkte ik dat de groepsdynamiek wegzakte. Waar 
Max Lemmens gedurende het eerste halfjaar van 2021 nog enthousiast probeerde 
de kar te trekken, kon hij dit in het tweede halfjaar niet meer opbrengen. Met het 
gevolg dat het enthousiasme waarmee werd gepraat over data toen ik net 
binnenkwam een jaar later niets meer was dan een enkel appje bij een spannende 
voetbalwedstrijd of een interessante statistiek. En dat was ook te merken in de 
website van Tussen de Linies. Er verschenen steeds minder artikelen op de site, de 
social media werden minder actief bijgehouden en de redacteuren waren steeds 
minder zichtbaar in de appgroep. En dat terwijl de datajournalistieke markt zeker op 
sportgebied in bloei is. De NOS, het AD, Het Parool, de Volkskrant: allemaal 
waagden ze zich in het afgelopen jaar aan voetbaldatajournalistieke producties. Net 
als steeds meer platformen een stand openen op de voetbaldatajournalistieke 
markt, wordt het kraampje van Tussen de Linies steeds minder zichtbaar. Hopelijk 
kan ik met dit onderzoek en de resultaten ervan alsnog zorgen dat het potentieel 
van Tussen de Linies benut wordt. 

 

Nick Dierckx         19 januari 2022 
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Probleemstelling 

Zoals ook in het voorwoord is beschreven, merk ik dat het groepsgevoel binnen de 
redactie van Tussen de Linies is afgenomen, waardoor er minder wordt 
gepubliceerd en het platform ondergesneeuwd dreigt te worden door concurrenten. 
En dat terwijl de website in de afgelopen tien (!) jaar flink wat naamsbekendheid in 
de voetbalwereld heeft opgebouwd. Het probleem waarvoor ik een visie wil 
ontwikkelen is dat Tussen de Linies ondanks hun potentie moeite heeft om een 
stabiel en toonaangevend voetbaldatajournalistiek platform te worden in de 
Nederlandse markt. 

 

Onderzoeksvragen 

Dit wil ik doen aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 

Wat kan Tussen de Linies doen om een toonaangevend voetbaldatajournalistiek 
platform te worden? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden en een advies te kunnen schrijven heb ik de 
volgende deelvragen opgesteld: 

1. Wat is Tussen de Linies? 

2. Hoe ziet de voetbaldatajournalistieke markt er momenteel uit? 

3. Wat zijn de obstakels en valkuilen van Tussen de Linies? 

4. Op welke manieren kan Tussen de Linies hun positie op de markt verbeteren? 
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Theoretisch kader 

Voetbaldatajournalistiek. Het is een woord dat ikzelf heb bedacht. In eerdere 
publicaties is het dan ook niet te vinden. In mijn ogen is het wel een alomvattend 
woord; het is duidelijk dat het om journalistiek gaat die gedreven wordt door data uit 
het voetbal. Een uitgebreide uitleg van het woord voetbal is niet nodig. Volgens Van 
Dale gaat het om het balspel tussen twee ploegen van elf spelers die de bal in het 
doel van tegenpartij moeten schoppen (Van Dale, 2022). 

De combinatie datajournalistiek is wel bekend. In het Handboek Datajournalistiek 
wordt datajournalistiek gedefinieerd als ‘journalistiek waarbij grote hoeveelheden 
documenten of cijfers eerst toegankelijk moeten worden gemaakt voordat een 
relevant verhaal mogelijk is’ (Van Ess & Van der KAA, 2012).  

De term voetbaldatajournalist wordt door Bart Frouws (Opta) als volgt uitgelegd: 
“Een voetbaldatajournalist is iemand die voor zijn werk bezig is met voetbaldata en 
daarvan verhalen maakt” (Bart Frouws, persoonlijke communicatie, 22 november 
2021). 

Hierop baseer ik mijn definitie voor voetbaldatajournalistiek: journalistiek waarbij 
grote hoeveelheden cijfers en statistieken uit de voetbalwereld worden gebruikt om 
een relevant verhaal te maken, met de toevoeging dat deze cijfers en statistieken 
toegankelijk moeten worden gemaakt. 

Een uitgebreide uitleg over Tussen de Linies volgt in de eerste deelvraag van dit 
onderzoek. 
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Methodologie 

Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd om dit onderzoek vorm te geven. Zowel 
literatuur- als veldonderzoek is gebruikt. Op basis van de term ‘datajournalistiek’ is 
het theoretisch kader vormgegeven. 

Door middel van semigestructureerde interviews met de redacteuren van Tussen de 
Linies zijn de problemen, obstakels en mogelijkheden voor het platform vastgelegd. 
Hiervoor zijn slechts twee redacteuren gesproken. Dit aantal is niet genoeg voor 
een valide onderzoek, maar geeft wel een goed beeld van de problemen, obstakels 
en mogelijkheden. Zeker ook omdat de twee gesproken redacteuren op enkele 
vragen dezelfde antwoorden gaven. Het spreken van nog meer redacteuren met 
dezelfde vragen zou voor verzadiging kunnen zorgen. De vragen van het interview 
zijn gebaseerd op aannames die voortkomen uit persoonlijke observaties van de 
auteur. De gesproken personen zijn redacteur, eigenaar en oprichter Remon 
Hendriksen en redacteur Sander van Vliet. 

Daarnaast zijn verschillende experts uit het werkveld benaderd voor een interview. 
Dit om de opkomende voetbaldatajournalistieke markt in kaart te brengen en om 
verschillende meningen over het gebruik van data en statistieken in voetbalverhalen 
te duiden. Daarnaast hebben de benaderde journalisten al flink wat ervaring in dit 
vakgebied, waardoor ze gerichte tips en aandachtspunten voor Tussen de Linies 
konden geven. De benaderde personen: 

• Pieter Zwart, oprichter van Catenaccio en inmiddels hoofdredacteur van VI, 
waarbij hij een enorm aandeel heeft in VI Pro; 

• Bart Frouws, noemt zichzelf voetbaldatajournalist en is al jaren werkzaam op 
verschillende afdelingen binnen dataleverancier Opta; 

• Michiel de Hoog, journalist voor De Correspondent, waarbij hij wetenschap en 
voetbal combineert in zijn verhalen; 

• Sam Planting, freelancejournalist voor onder andere VI (Pro), De Volkskrant 
en Het Parool. Pionier in het gebruik van data in zijn verhalen. 

Uiteindelijk stemden Frouws en Planting in met een interview. Door de coronacrisis 
konden beide heren niet fysiek worden gesproken en zijn dus telefonische 
interviews afgenomen. De vragen voor deze interviews waren opgesteld aan de 
hand van research naar de interviewkandidaat en zijn expertise. Enkele vragen 
werden aan beide heren gesteld, om zo een beeld te kunnen geven vanuit 
verschillende oogpunten. 

Aan de hand van de uitgewerkte interviews, gedane observaties en 
literatuuronderzoek zijn de verschillende deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag 
beantwoord. 

Er zijn niet voldoende kandidaten gesproken om te kunnen spreken van een valide 
onderzoek en dito eindresultaat. Zo zijn er verschillende aspecten niet behandeld, 
waarbij gedacht kan worden aan de social media kant. Toch kan op basis van de 
beantwoorde deelvragen en het gedane literatuuronderzoek een advies worden 
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gegeven waar Tussen de Linies mee aan de slag kan. De tips die worden gegeven 
door de experts uit het vakgebied zijn bruikbaar en de mogelijkheden kunnen altijd 
getest worden. Het is immers nooit zeker of een bepaalde strategie in de praktijk 
ook daadwerkelijk werkt. Om in het vakgebied te blijven: op papier wordt niet 
gevoetbald! 

  



8 
 

1. Wat is Tussen de Linies? 

Tussen de Linies is een online platform dat zich wil onderscheiden in de 
voetbaljournalistiek door het doen van uitgebreid onderzoek en het gebruik van 
statistieken en data. Het probeert beweringen te ontkrachten of bevestigen aan de 
hand van uitgebreide voetbaldata die ze tot hun beschikking hebben. Ook gebruiken 
de redacteuren van Tussen de Linies hun eigen journalistieke voelsprieten om 
verhalen achter het spelletje te vinden. Statistieken en data zijn niet de absolute 
waarheid, maar kunnen een goede en betrouwbare aanvulling zijn op wat met het 
oog kan worden waargenomen (Tussen de Linies, z.d.). Waar je in een goed boek 
tussen de regels veel kunt ontdekken, kun je dat bij het voetbal tussen de linies. 
Vandaar ook de toepasselijke naam. Volgens redacteur Sander van Vliet is Tussen 
de Linies ‘een medium waarop mensen schrijven en data-artikelen over voetbal 
worden gepubliceerd’ (Sander van Vliet, persoonlijke communicatie, 2 november 
2021). 

Ontstaansgeschiedenis 
Tussen de Linies ontstond in 2012 als plek om kwaliteitsverhalen en 
onderscheidende artikelen te bundelen. Remon Hendriksen is de oprichter van het 
platform en zei over het ontstaan het volgende: “De reden voor het opstarten van 
Tussen de Linies is een combinatie van factoren. Een van die factoren was dat ik mij 
vaak ergerde aan meningen van vrienden, mensen op televisie, kennissen en 
collega’s over voetbal maar die vaak zomaar wat riepen op basis van emotie. En dus 
niet gestaafd met data en statistieken. Er was toen ook minder data beschikbaar, 
dus dat snapte ik wel. Maar toch dacht ik: hé, volgens mij klopt het niet wat jullie 
zeggen, ik ga er zelf eens onderzoek naar doen. Dat in combinatie met het feit dat ik 
mij meer wilde verdiepen in het ontwikkelen van websites en online marketing. Die 
twee dingen ging ik combineren. Ik ging zelf op onderzoek uit waar je statistieken en 
data kon vinden en daarmee ging ik bepaalde meningen controleren en uitschrijven 
in artikelen. Ik deelde die artikelen op fora waar ze weer verder werden gedeeld. 
Die bevielen goed. Zodoende kwamen er andere schrijvers bij en zo is het balletje 
gaan rollen met als grote aanjager de opkomst van social media” (Remon 
Hendriksen, persoonlijke communicatie, 2 november 2021). 

Op de site valt te lezen dat er ‘een drang heerste om beweringen van media en 
onszelf te controleren en onderbouwen’. De resultaten waren soms opmerkelijk 
waarbij bepaalde vooroordelen helemaal niet bleken te kloppen en sommige 
voetballers aanzienlijk boven of onder hun kunnen presteerden. Remon: “Het eerste 
artikel wat ik deed was een vergelijking tussen Christian Eriksen en de statistieken 
van Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart bij Ajax. Eriksen werd verweten dat hij 
te weinig rendement had en niet doorslaggevend genoeg was. Nou, op basis van 
statistieken bleek het tegendeel waar te zijn als je het afzette tegen de statistieken 
van de destijds bewierookte Sneijder en Van der Vaart bij Ajax. Hij (Eriksen, ND.) 
kon betere statistieken overleggen dan die twee. Dat is de directe aanleiding 
geweest. Ik las al wat meer over statistieken en data en in het buitenland was er al 
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veel meer over te lezen. In Nederland waren wij een van de eersten die daarmee 
naar buiten trad” (Remon Hendriksen, persoonlijke communicatie, 2 november 2021). 

Op de site valt ook te lezen dat ‘wij momenteel volop bezig zijn de groei van onze 
website door te zetten’. Dit wordt onder andere gedaan door artikelen nog beter en 
aantrekkelijker te maken en samen te werken met andere media. Zo heeft Tussen 
de Linies onder andere gepubliceerd op de websites van GeenStijl, AjaxLife en de 
KNVB. 

Waarom schrijven de redacteuren voor Tussen de Linies? 
De redacteuren hebben verschillende redenen om te schrijven voor Tussen de 
Linies.  

Sander: “Ik heb ervoor gekozen te schrijven voor Tussen de Linies om journalistieke 
ervaring op te doen. Bij mijn opleiding (journalistiek, ND.) werd mij dat aangeraden. 
Daarnaast vind ik het leuk om met voetbal bezig te zijn en over voetbal te schrijven. 
Ook kan ik er leuke contacten opdoen en heb ik er later nog wat aan. De keuze voor 
Tussen de Linies heb ik gemaakt omdat ik mezelf wil specialiseren in verdiepende 
journalistiek en niet in het snelle clickbait-nieuws. Meer de langzamere, 
verdiepende artikelen. Ik had ook het idee dat bij Tussen de Linies redelijke vrijheid 
is en het benaderbaar was” (Sander van Vliet, persoonlijke communicatie, 2 
november 2021). 

Jasper: “Ik schrijf voor Tussen De Linies omdat zij een groot bereik hebben en ik 
hiermee mijn netwerk kan vergroten. Daarnaast vind ik het leuk om mijn tactische 
vaardigheden te verbeteren” (Jasper Willemsen, persoonlijke communicatie, 2 
december 2021). 

Gijs: “Ik las jullie artikelen al langer en vond de approach top. Sander is mijn 
teamgenoot van het voetbal en via hem kwam ik uiteindelijk tot het daadwerkelijk 
kijken of ik zelf ook kon gaan schrijven, want ik heb dat nog nooit op een 
‘journalistieke’ manier gedaan. Tussen de Linies is een mooi format omdat het door 
de opzet van de artikelen voelt als een crossover tussen academische essays en 
journalistiek. Dat tweede moet ik zelf nog ontwikkelen, maar daarvoor is Tussen de 
Linies voor mij ideaal. Het is ook leuk om na te denken over wat een artikel zou 
kunnen worden, omdat je geïnspireerd wordt om op te letten tijdens voetbal. Dat 
maakt voetbal voor mij een betere hobby en zorgt voor kennisverdieping en –
verbreding” (Gijs van Kessel, persoonlijke communicatie, 1 december 2021). 
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2. Hoe ziet de voetbaldatajournalistieke markt er momenteel uit? 

Er zijn weinig platforms die zich volledig richten op voetbaldatajournalistiek. Naast 
Tussen de Linies komt VI Pro het best in de buurt. VI Pro is het betaalde onderdeel 
van de site van Voetbal International. De VI Pro-artikelen staan ook in de 
printversie. Online zijn ze alleen tegen betaling te lezen, dus als je een abonnement 
op VI hebt. Je kunt ook enkel een abonnement op VI Pro nemen zonder het fysieke 
blad thuis te ontvangen. 

De artikelen bij VI Pro zijn in verschillende categorieën op te delen: 

- Tactische analyses van Pieter Zwart, vaak na een Europees duel van 
bijvoorbeeld Ajax of PSV of na een interland van het Nederlands elftal; 

- Achtergrondartikelen, bijvoorbeeld over de situatie rondom de overname van 
ADO Den Haag, het kwakkelende Willem II of de slechte start van 
OranjeLeeuwinnen-bondscoach Mark Parsons; 

- Columns van Süleyman Öztürk of Frank Heinen; 
- Uitgebreide, lange interviews, bijvoorbeeld met voetbalnomade Jeroen Lumu 

of met culthelden Mark van der Maarel en Bram van Polen 
- Voetbaldata-artikelen. 

Die laatste categorie beslaat ongeveer 20% van de artikelen die op VI Pro worden 
geplaatst. Ook bij de tactische analyses van Pieter Zwart worden regelmatig data 
gebruikt om zijn standpunten te ondersteunen. 

Enkele voorbeelden van voetbaldata-artikelen die afgelopen periode op VI Pro zijn 
geplaatst: 

 
Figuur 1: Screenshot van het artikel op VI Pro. Bron: voetbalinternational.nl. Geraadpleegd op 30 november 2021. 

Het bovenstaande artikel werd gepubliceerd naar aanleiding van speelronde 14 in de 
Eredivisie waarin PSV (1-1 tegen SC Heerenveen), Feyenoord (0-0 tegen FC Twente), 
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Vitesse en AZ (0-0 tegen elkaar) punten lieten liggen op zondag nadat ze op 
donderdag in de Eredivisie hadden gevoetbald. In het artikel wordt onder andere het 
rustdagenonderzoek van Raymond Verheijen uit 2010 aangehaald. 

 
Figuur 2: Screenshot van het artikel op VI Pro. Bron: voetbalinternational.nl. Geraadpleegd op 30 november 2021 

Bovenstaand artikel werd gepubliceerd naar aanleiding van de tactische keuze die 
Sparta Rotterdam op zondag 28 november maakte in het duel tegen Ajax. Sparta 
koos ervoor om voor de eigen goal te blijven hangen in de hoop geen doelpunt tegen 
te krijgen. De wedstrijd eindigde in 0-1. In dit artikel van Pieter Zwart wordt de vraag 
beantwoord hoe effectief deze speelstijl is. Wat blijkt: het heeft enkel nut om het 
aantal tegendoelpunten te verlagen. Zelf creëerde Sparta immers niets en had het 
dus ook geen recht op een punt of meer. 

 
Figuur 3: Screenshot van het artikel op VI Pro. Bron: voetbalinternational.nl. Geraadpleegd op 30 november 2021. 
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Het bovenstaande artikel werd gepubliceerd naar aanleiding van het PSV-elftal dat 
tegen Vitesse startte. In het elftal van de Eindhovenaren stond maar één 
Nederlander opgesteld: doelman Joël Drommel. Voor VI Pro de aanleiding om het 
percentage speelminuten van buitenlandse spelers te bekijken en te kijken of hier 
een trend in gevonden kon worden. 

Zoals in bovenstaande drie voorbeelden – slechts een greep uit het 
voetbaldatajournalistieke werk van VI Pro – is te zien, gebruikt VI Pro statistieken 
om observaties te onderbouwen. Ze zien dat het Europese programma de 
topploegen punten kost, dus gaan ze uitzoeken of dat echt zo is en hoe het komt. Ze 
zien dat Sparta de bus parkeert en gaan onderzoeken wat daarvan het 
onderliggende effect is. Ze zien dat PSV met een buitenlands elftal aantreedt en 
zoeken uit of dit een opkomende trend is of een uitzondering. 

Opkomende markt 
VI Pro is niet het enige platform dat zich bezighoudt met voetbaldatajournalistieke 
verhalen. Natuurlijk is er Tussen de Linies, dat zich enkel richt op verhalen 
ondersteund door data en statistieken. 

Ook bij andere media wordt data steeds vaker gebruikt om verhalen te maken. Zo 
schrijft Sam Planting voor Het Parool wekelijks een artikel over Ajax, waarbij hij 
gretig gebruik maakt van statistieken en data.  

 
Figuur 4: Screenshot van de site van Het Parool. Bron: www.parool.nl. Geraadpleegd op 30 november 2021. 

Zelf vertelt hij het volgende over gebruik van statistieken en data in zijn artikelen: 
“Aan de ene kant is het observatie. Ik kijk analytisch naar dingen en het viel mij op 
dat analyses die ik las en op televisie hoorde best vaak onzinnig waren (…) 
Persoonlijk zijn mijn journalistieke helden Amerikaans. Zach Lowe schreef over 
basketbal en John Barnwell over American football. Veel Amerikaanse journalisten 
gebruikten al veel meer data in hun verhalen (in vergelijking tot Nederlandse 
journalisten, ND.) (…) Beeldmateriaal is leidend. Kijken is belangrijker dan welk 
cijfer dan ook. Cijfers kunnen een handig handvat zijn. Ik werk veel met data en 
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geloof dat een alfabeet zijn eigenlijk een vereiste zou moeten zijn voor moderne 
sportjournalisten” (Sam Planting, persoonlijke communicatie, 30 november 2021). 

Planting omschrijft zijn werkproces aan de hand van een artikel dat hij schreef over 
David Neres (Ajax): “Bij Neres heb ik bij elke observatie – wel observaties op basis 
van beelden, dat ik kijk naar de speler en de balcontacten van die speler en wat 
andere beelden van vroeger van die speler – ter aankleding en om het begrijpelijk te 
maken wat cijfers bijgezet. Dit ook omdat ik weet dat ik die cijfers paraat heb en ze 
duidelijk zijn. Ik toets dan mijn observatie. Niet of het aansluit bij mijn mening, maar 
of het überhaupt hout snijdt. Ik heb ook wel eens dat ik denk: ja, die speelt kut. En 
dan valt het eigenlijk wel mee” (Sam Planting, persoonlijke communicatie, 30 
november 2021) 

Bart Frouws, voetbaldatajournalist bij Opta, vertelt het volgende over de 
voetbaldatajournalistieke markt in Nederland: “Ik denk eigenlijk dat iedereen 
tegenwoordig wel iets doet. Makkelijk voorbeeld is natuurlijk VI Pro waarin veel 
aandacht wordt besteedt aan data en cijfers. Maar ik denk dat bij elk medium wel 
een aantal mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de cijfers en zo op een manier, zij 
het heel uitgebreid of juist verweven in een verhaal, gebruiken. Dat kan op het AD, in 
de Volkskrant en ook lokale kranten doen eraan mee. Over de gehele linie gebeurt 
het eigenlijk overal al wel.“ De reden waarom steeds meer mediums voetbaldata 
gaan gebruiken, zit volgens Frouws in het volgende: “Ik denk dat het steeds meer 
gebruikt wordt omdat er een nieuwe generatie journalisten aankomt die zijn 
opgegroeid met die cijfers. Er is een nieuwe aanwas van journalisten. Dat zien wij 
ook in onze redactiemailbox dat er steeds meer jonge journalisten vragen stellen en 
niet de – met alle respect natuurlijk – wat oudere journalisten. Je merkt dat die veel 
meer met de cijfers bezig zijn en ik denk daarom dat data nog veel meer gebruikt 
gaat worden in de komende jaren” (Bart Frouws, persoonlijke communicatie, 22 
november 2021). 

Een opvallende observatie die te zien is na het bestuderen van de 
voetbaldatajournalistieke markt: nagenoeg alle artikelen zijn tegen betaling te lezen. 
Artikelen op VI Pro kun je enkel lezen met een abonnement op VI (Pro). Artikelen 
van Sam Planting op Het Parool zijn enkel te lezen na betaling of het hebben van 
een digitaal abonnement op Het Parool. Hierover vertelt Planting het volgende: “Het 
is verdiepende journalistiek, het zijn langere stukken. Bij VI Pro is het model dat je 
betaald voor de content. Bij Het Parool is ooit de keuze gemaakt dat columns en 
rubrieken premium zijn. Dat is een logische keuze geweest” (Sam Planting, 
persoonlijke communicatie, 30 november 2021). 
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3. Wat zijn de obstakels en valkuilen van Tussen de Linies? 

Er zijn redenen waarom Tussen de Linies niet floreert zoals het zou moeten. Op de 
website geeft het platform namelijk aan dat het bezig is om ‘de groei van onze 
website door te zetten’. Maar uit meerdere factoren – zowel intern als extern te zien 
– is er van groei momenteel geen sprake. 

Inconsequentie 
Laten we eerst kijken naar een factor die iedere bezoeker kan zien: het 
inconsequent publiceren van nieuwe artikelen. Voor een platform dat moet groeien, 
worden er te weinig nieuwe artikelen gepost. Als er minder artikelen worden 
geplaatst en dat ook nog eens op willekeurige momenten gebeurd, zal dat niet 
helpen om lezers aan te trekken. Zie hieronder de datums van uploaden gedurende 
2018 (een van de drukste jaren) en 2021 (het huidige jaar). 

 

Figuur 5: Datums van publicatie in 2021. Bron: Tussendelinies.nl 

 

Figuur 6: Datums van publicatie 2018. Bron: Tussendelinies.nl 

In 2018 werden er niet alleen meer artikelen geüpload (58 om 45), maar ook – zeker 
in het eerste halfjaar – consequenter. Iedere week werd er op een vast moment een 
overzicht van de Eredivisie-speelronde in cijfers gepubliceerd.  

Aantal bezoekers 
Als gevolg van deze inconsequente en verminderde publicaties, liggen ook het 
aantal unieke bezoekers in 2021 lager. In 2018 waren er 130,175 unieke bezoekers op 
de website. Tijdens het WK 2018 (zomer) was er een duidelijke piek te zien in het 
aantal bezoekers en over de rest van het jaar was het redelijk goed verdeeld. In 
2021 waren er tot nu toe (15 december 2021) 110,786 unieke bezoekers. Een daling 
van 14,9% ten opzichte van 2018 (Remon Hendriksen, persoonlijke communicatie, 15 
december 2021). 

Dat komt mede omdat mensen in 2018 wisten dat er om de zoveel tijd een nieuw 
artikel werd gepubliceerd: er was vastigheid bij de lezer. Hij of zij kon zich erop 
voorbereiden: bijvoorbeeld op zondag om 20:00 wordt er een weekoverzicht van de 
Eredivisie geplaatst. Als dat niet gebeurt, heeft de lezer geen vastigheid. Dit 
bevestigt ook Bart Frouws van Opta: “Als je een site vaak bezoekt, wil je weten: ‘Oké, 
op vaste tijden staat er iets nieuws en weet ik waar ik aan toe ben en wat er staat.’ 
Een slecht voorbeeld misschien, maar GeenStijl had in ‘mijn’ tijd elk uur een 
blogpost. Als je ieder uur iets hebt, heb je als lezer ieder uur iets om voor terug te 
komen. Je zou eigenlijk vaste rubrieken moeten hebben waarop je constant aankan. 
Als ik maandagochtend de site bekijk, kan ik een round-up van het weekend zien en 
weet ik de interessante dingen. Als ik dat om negen uur kan zien in de trein naar het 
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werk, kan ik in de kantine meepraten over het weekend” (Bart Frouws, persoonlijke 
communicatie, 22 november 2021) 

Inactieve redactie 
Een ander probleem dat zich afspeelt bij Tussen de Linies is een inactieve redactie. 
En dat is ook te verklaren: Tussen de Linies is een vrijwillig platform en er wordt 
dus niet betaald aan de redacteuren voor het schrijven van artikelen. Toch hoeft dat 
geen reden te zijn om als redacteur een inactieve houding aan te nemen.  

Remon kaartte ook aan dat er een groot verloop van redacteuren is: “Er is een groot 
verloop in de vaste kern van redacteuren als je het door de jaren heen bekijkt. Ieder 
jaar zie je wel dat er een aantal mensen komen en gaan. Als je een groep van 
bijvoorbeeld zes vaste redacteuren bij elkaar kunt houden die écht actief zijn, kun je 
flink gaan groeien. Als je zo een teamgevoel kunt kweken, kun je in mijn ogen nog 
vijf tot tien keer zo groot worden” (Remon Hendriksen, persoonlijke communicatie, 2 
november 2021). 

En daar heeft Remon een goed punt: teamgevoel. Doordat er momenteel een écht 
teamgevoel ontbreekt, ontstaat de inactiviteit van de redactie. Dus zodoende is het 
een wisselwerking tussen die factoren. Daarbij komt nog een factor om de hoek 
kijken: verantwoordelijkheid.  

Deze drie factoren – inactiviteit, het ontbreken van teamgevoel en ontbreken van 
verantwoordelijkheid – werken natuurlijk op elkaar. Doordat er geen teamgevoel is 
en het eigen belang sterker is dan het groepsbelang is er een gebrek aan (gevoel 
voor) verantwoordelijkheid bij de redactieleden waardoor ze inactiever worden en 
er dus minder artikelen gepubliceerd worden. Een actieve redactie met gevoel voor 
verantwoordelijkheid en een sterke teamgeest is vereist om een platform te laten 
floreren. 
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4. Op welke manieren kan Tussen de Linies hun positie op de markt verbeteren? 

In voorgaande deelvraag zijn meerdere redenen gevonden waarom Tussen de Linies 
hun potentieel niet volledig benut. Ook uit de gesprekken met de redacteuren en 
experts uit het werkveld komen nieuwe manieren, tips en aandachtspunten die 
Tussen de Linies kan gebruiken om door te groeien. 

Eerst de aanpak voor de eerder gestelde problemen en obstakels van Tussen de 
Linies. Deze zijn op te delen in de volgende drie deelproblemen: 

4.1: Inconsequent uploaden 

4.2: Geen stijging van het aantal bezoekers 

4.3: Inactieve redactie 

Uit de gesprekken met redacteuren en experts kwamen nog meer mogelijkheden. 
Deze zijn opgedeeld in onderstaande deelmogelijkheden: 

 4.4: Nieuwsbrief 

 4.5: Community 

 4.6: Samenwerkingen 

 4.7: Algemene tips en aandachtspunten 

  



17 
 

4.1: Inconsequent uploaden 

Het inconsequent en niet vaak uploaden is een probleem bij Tussen de Linies. Een 
mogelijke oplossing hiervoor kan zijn het hebben van een vast publicatieschema. 
Irina Touw, blogster, beschreef in 2017 de kracht van een vast uploadschema. “Het is 
heel erg belangrijk voor je lezers om te weten waar ze aan toe zijn. Wanneer je 
eerst heel enthousiast dagelijks nieuwe content online zet, maar vervolgens een 
mand lang niets van je laat horen zullen veel mensen afhaken. Sommigen zullen 
denken dat je gestopt bent met bloggen, anderen hebben simpelweg geen zin om 
alsmaar te moeten kijken of er eindelijk weer eens iets nieuws online is gekomen” 
(Touw, 2017). 

Voor dat laatste probleem – het moeten checken of er weer eens iets nieuws online 
is gekomen – is nog een andere oplossing. Deze bespreek ik verderop.  

Touw vervolgt: “Wanneer je een vast schema hebt (en dit hoeft echt niet te 
betekenen dat je dagelijks moet gaan posten) weten je lezers waar ze aan toe zijn. 
(…) Door dit vaste schema zullen je lezers het de moeite waard vinden om jou te 
volgen. Ze kunnen aan jouw uploadschema zien dat jij jouw blog serieus neemt. Ze 
weten waar ze aan toe zijn en om die reden zullen ze jou eerder supporten” (Touw, 
2017). 

Een vast uploadschema lijkt dus vereist om lezers aan boord te houden. Maar: hoe 
moet dit uploadschema eruit zien? En de belangrijkste vraag: hoe vaak moet er 
nieuwe content geplaatst worden? 

Orbit Media, een webdesign- en developmentbedrijf uit de Verenigde Staten, heeft al 
acht keer haar jaarlijkse enquête gehouden onder ruim duizend bloggers om zo hun 
werkende strategieën op een rijtje te zetten. Voor het jaar 2021 heeft Orbit Media 
1067 bloggers een enquête voorgelegd. Daarin is onder andere gevraagd naar hoe 
vaak ze uploaden en wat hun resultaten zijn. Let wel: resultaten zijn in deze 
vragenlijst subjectief. Ieder blog heeft namelijk een ander doel. Sommigen gaan 
voor zo veel mogelijk clicks, andere willen juist zo veel mogelijk omzet draaien.  
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Figuur 8: De verhouding tussen het aantal publicaties en de resultaten. Bron: Orbit Media 

In de bovenstaande grafiek is te zien dat bloggers die wekelijks of vaker uploaden 
betere resultaten zeggen te behalen (Crestodina, 2021). 

HubSpot, een Amerikaanse softwarebedrijf voor marketing, wijst erop dat je vooral 
vaak moet uploaden om verkeer te creëren. “Ben je een klein blog met een beperkt 
team dan kan het moeilijk zijn om elke dag te brainstormen, een nieuw bericht te 
schrijven en te promoten. Hier komt een planning goed van pas.” 

Voor organisch verkeer raden zij aan om drie tot vier keer per week een nieuwe 
post te plaatsen. Om een merk (in deze: Tussen de Linies) te promoten, raden ze aan 
om een of twee keer per week een nieuwe post te plaatsen en daarbij vooral te 
letten op diversiteit in de content (Carmichael, 2019/2022). 

Mark Schaefer van Businessesgrow.com wijst erop dat het vooral belangrijk is om 
consistent te zijn in het uploaden. “Ik heb vaak gezegd dat consistent zijn belangrijk 
is en dat zien we in de enquête terugkomen: consequent zorgt voor resultaat” 
(Crestodina, 2021). 

Ook redacteur Sander beaamt dit: “Op de website weet je niet wanneer er een nieuw 
artikel komt. Dat zie je alleen als je toevallig door Twitter, Facebook of Instagram 
scrolt. Ik weet niet of mensen de site regelmatig bezoeken. Je moet hebben dat 
mensen je website gaan bezoeken omdat ze weten dat er een artikel online komt te 
staan” (Sander van Vliet, persoonlijke communicatie, 2 november 2021). 

Een makkelijke tool om onder andere een schema in te maken is Trello. Er is voor 
de redactie van Tussen de Linies al een Trello-pagina. Op basis van bovenstaande 
informatie zou een uploadschema van Tussen de Linies er als volgt uit kunnen zien: 
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Natuurlijk is bovenstaande afbeelding zeer beknopt: hierin staan enkel de dagen 
waarop een nieuw artikel gepubliceerd dient te worden. Ik denk dat dit – twee keer 
per week op vaste dagen publiceren – een realistische optie is. Waarom denk ik dit? 

De redactie bestaat momenteel uit elf leden, waarvan sommigen actiever zijn dan 
anderen. Als de actievere leden twee artikelen per maand schrijven en de minder 
actieve leden één artikel per maand, dan zit je aan voldoende artikelen om het 
schema te vullen. Hiermee bereik je dat er consequent content wordt geüpload en 
daarmee vastigheid bij de lezer. 

  

Figuur 9: Voorbeeld van een uploadschema voor de maand februari. 

Artikel Artikel 

Artikel Artikel 

Artikel Artikel 

Artikel Artikel 
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4.2: Geen stijging van het aantal bezoekers 

De afgelopen jaren was een obstakel dat de geplande groei niet doorgezet werd. Dit 
was onder andere te zien in het aantal bezoekers op de blog per jaar. 

Het vaste uploadschema kan helpen om bezoekers te trekken en om lezers 
betrokken te houden. Daarnaast kan ook de eerder kort genoemde diversiteit in 
content helpen. 

Dit kan zijn in het aanbieden van verschillende vaste rubrieken. Dit brengt 
vastigheid bij de lezers en zorgt ervoor dat, mits de rubriek interessant genoeg is, 
lezers terugkomen voor het volgende artikel in de rubriek. Enkele voorbeelden van 
rubrieken die gebruikt kunnen worden voor Tussen de Linies: 

• Speler van de maand: deze rubriek wordt al gemaakt door redacteur 
Jasper. Hierbij kan één kanttekening worden geplaatst: nu wordt deze 
rubriek ergens in de maand erna gepubliceerd. Bijvoorbeeld: Speler van de 
maand november werd pas op 13 december gepost. Als deze rubriek 
doorgezet wordt – en dat heeft zeker mijn voorkeur – dan moet dit in het 
uploadschema de eerste post in de nieuwe maand zijn. Dus: de eerste 
blogpost van februari 2022 is de Speler van de maand januari. 

• Bijzondere clubs tactisch uitgelicht (geen officiële naam): in deze rubriek 
zou een van onze tactiekexperts (bijvoorbeeld Jasper, Sander of Max) de 
tactiek van een opvallende club uit de Europese competities, Eredivisie of 
Keuken Kampioen Divisie kunnen uitlichten. Dit kan een team zijn dat die 
maand goed presteert (of juist niet). 

• Een interviewserie met mensen uit de voetbalwereld die data uitzonderlijk 
vaak toepassen. Denk aan datascouts van verschillende voetbalclubs, 
performance specialisten et cetera. Dit kan een welkome afwisseling zijn 
tussen alle cijfer-artikelen en zorgt dus voor variatie in de content van 
Tussen de Linies. 

Daarnaast is het ook belangrijk om afbeeldingen te gebruiken in de artikelen, zo 
komt naar voren uit de enquête van Orbit Media. Slechts 31% van de ondervraagden 
gebruikt vier of meer afbeeldingen / visuele elementen in een blogpost. Desondanks 
ziet die minderheid veel sterkere resultaten, zoals te zien is in onderstaande 
afbeeldingen (Crestodina, 2021). 
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Figuur 10: Grafiek waarin het aantal afbeeldingen per blogpost wordt getoond. Bron: Orbit Media 

 

Figuur 11: De resultaten van bloggers die veel afbeeldingen gebruiken in hun artikelen Bron: Orbit Media 

Iets anders dat handig kan zijn voor Tussen de Linies om bezoekers terug te laten 
komen, is het gebruik van pushmeldingen. Ook redacteur Sander beaamt dit, 
ondanks een negatieve ervaring met pushmeldingen: “Ik heb per ongeluk bij 
VoetbalPrimeur dat een keer aangezet. Elke keer als ze nu een melding uitgeven, 
krijg ik vanuit de browser een melding op mijn telefoon. Dat gaat niet vanuit een 
app. Ik moet ze nog uitzetten, want blij word ik er niet van, maar ik denk wel dat 
zoiets kan helpen” (Sander van Vliet, persoonlijke communicatie, 2 november 2021). 

Door pushmeldingen krijgen mensen die dit ingesteld hebben een melding als een 
nieuw artikel is geplaatst. Wat is een pushmelding? Een moderne pushmelding is 
“een notificatie die media of een actieknop kan bevatten en verstuurd wordt naar 
individuele gebruikers. Ze kunnen worden gebruikt om informatie en updates over 



22 
 

te dragen, om reminders te sturen of als een eerste stap in de gebruikersreis en 
veel meer” (Business of Apps, 2021). 

Toch moet er een belangrijke kanttekening worden gemaakt bij het invoeren van 
pushmeldingen. Ondanks een hoge opt-in, ligt de reaction rate zeer laag. De 
reaction rate is het percentage van mensen dat daadwerkelijk op de pushnotificatie 
klikt – en dus bij het nieuwe artikel uitkomt via zo’n melding. Volgens het Airship 
2021 Push Notification Benchmark ligt de reaction rate op slechts 10,7% (Android) en 
4,9% (iOS). Gemiddeld 7,8% (Airship, 2021). 

Daarin kan nog onderscheid worden gemaakt in de verschillende sectoren. En dat 
ziet er nog slechter uit voor de media: slechts een openingspercentage van 1,72% op 
de pushmeldingen (Bonnie, 2018). 

 

Figuur 12: Reaction Rate op basis van sector. Bron: CleverTap 

Airship zocht het ook op geografisch niveau uit. In Nederland wordt een gemiddelde 
reaction rate van 8,6% geconstateerd. Overigens maakt de dag van de pushmelding 
niet veel uit; de verschillen tussen de zeven dagen zijn maximaal één procentpunt. 
Op de dag zelf is wel een verschil te merken, zoals is te zien in onderstaande 
grafiek (Airship, 2021). 
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Zoals in bovenstaande grafiek is te zien, is de reaction rate gedurende de avond een 
stuk hoger dan overdag. Dit is eenvoudig te verklaren: overdag werken de meeste 
mensen en hebben ze geen of minder tijd voor hun mobiele telefoon. Gedurende de 
werkdag wordt enkel rond 12 uur – de middagpauze – een hoge reaction rate gezien. 

Als op het juiste moment een pushmelding kan worden verstuurd, kan hiermee dus 
een reaction rate van ruim tien procent worden behaald. En dat is niet alles. De 
pushnotificatie zorgt ervoor dat zo’n tien procent op dat moment het artikel aanklikt 
en zal lezen. Maar de andere mensen die de pushnotificatie krijgen, zijn in ieder 
geval op de hoogte dat er een nieuw artikel is geplaatst. Dit hoeft niet te betekenen 
dat ze het artikel ook direct openen en lezen, maar ze weten er wel vanaf. 

Dan naar de praktische kant van pushmeldingen. Hoe zit het? In het geval van 
Tussen de Linies kan beter worden gesproken over browser-notificaties. Het zijn 
dan immers meldingen die vanuit de browser komen, aangezien er geen Tussen de 
Linies-app is. 

Via de browser: 
Volgens WPLounge van Roger Overdevest is Subscribers.com een handige gratis 
tool voor het versturen van pushmeldingen. “Na het aanmelden geeft deze tool je 
een kleine JavaScript-code die ervoor zorgt dat je bezoekers toestemming kunnen 
geven. Je kunt deze JavaScript-code zelf op je website plakken of de WordPress-
plugin gebruiken. Vervolgens kun je inloggen op je eigen dashboard” (Overdevest, 
2018). 

Het voordeel van deze tool is dat gemakkelijk bijgehouden kan worden hoeveel 
mensen er op een pushmelding geklikt hebben. Hierdoor kan ook duidelijk worden 
gezien hoeveel effect een pushmelding heeft. Het versturen van een pushmelding is 
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Figuur 13: Openingspercentage naar tijd op de dag. Bron: Airship 
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zeer gemakkelijk. Deze kan in het dashboard worden gemaakt. Roger plaatst één 
kanttekening bij het versturen van pushmeldingen: “Wel raad ik aan om alléén 
meldingen te sturen als het écht iets toevoegt, zodat bezoekers je niet als storend 
gaan zien” (Overdevest, 2018). 

Met een vast uploadschema vol gevarieerde content en bijbehorende 
pushmeldingen zou het mogelijk moeten zijn om meer bezoekers te trekken en ook 
vast te houden. Hiermee is het probleem van inconsequent uploaden en het niet-
stijgende aantal bezoekers getackeld. 

Het maken van een uploadschema is echter stap één. Het eraan houden is de 
belangrijkste stap die genomen moet worden. Dat is in de huidige situatie misschien 
wel lastiger, want zoals eerder beschreven is er momenteel een inactieve redactie. 
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4.3: Inactieve redactie 

Het enthousiasme is momenteel (eind december 2021) bij de redactie ver te zoeken. 
Er zijn een aantal leden die nog regelmatig artikelen schrijven (Sander en 
nieuwkomer Gijs), maar er zijn ook een aantal redactieleden die al enkele maanden 
niets meer geschreven hebben. Het zou het beste zijn als we de huidige 
redactieleden weer actief kunnen maken, zodat het eerder genoemde 
uploadschema ook de realiteit kan worden. Het terugkeren van teamgevoel is 
belangrijk, zeker in de coronatijd. Een teamgevoel draagt bij aan meer productiviteit, 
betere communicatie, betere gezamenlijke (en individuele) resultaten, meer 
persoonlijk contact en meer werkplezier (Redactie TimeManagement.nl, 2021). 

Hoe gaan we dit teamgevoel creëren? Dat is een goede vraag. Een selectie van de 
mogelijkheden: 

• Het is voor iedereen belangrijk om te weten wat zijn taak binnen het platform 
is. Dat begint bij de redactieleden zelf: wat draag jij voor jouw gevoel bij aan 
het team? Welke kwaliteiten heb jij waarmee je voor jouw team van waarde 
bent? Daarom is het goed om vooraf gesprekken te houden met de 
redacteuren. Hoe zien zij hun taak binnen Tussen de Linies voor zich, wat is 
hun waarde binnen het team en kunnen we – als ze liever niet willen 
schrijven voor het platform – een passende rol voor ze vinden binnen de 
redactie? 

• Echt contact – inclusief elkaar kunnen zien – blijft de beste manier om 
teamgevoel te bevorderen (Redactie TimeManagement.nl, 2021). Zeker in de 
huidige periode waarin samenkomen niet mogelijk is, blijft het belangrijk om 
goed contact te houden. Dat kan bijvoorbeeld met een maandelijkse 
redactievergadering waarin ideeën worden gedeeld, nieuwe plannen worden 
gemaakt, meningen worden gegeven, agendapunten worden gemaakt et 
cetera. Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar Enhancing Individuals in a Dynamic 
Work Context, voegt daaraan toe: “De digitale middelen om in contact te reden 
zijn eindeloos, zowel groepsgewijs als een-op-een. Vergeet vooral dat 
laatste niet, want in de groep gooien mensen hun frustratie er minder snel uit 
dan als je rustig bevraagt of het nog een beetje gaat” (Heeg, 2021). 

• De al aanwezige redactieleden moeten weer enthousiast worden. Tussen de 
Linies moet immers een platform zijn waarop met passie over voetbal 
geschreven wordt. Het is een vrijwillig en vrijblijvend platform, dus je bent 
(redelijk) vrij om te schrijven over hetgeen waar je als redactielid blij van 
wordt. Om de redactieleden actiever en enthousiaster te maken, is het goed 
om enkele mensen aan te stellen die een voortrekkersrol gaan nemen. Deze 
mensen kunnen bijvoorbeeld mogelijke ideeën en interessante feiten en 
statistieken in de groep gooien, maar ook de rest opzwepen om een 
onderwerp op te pakken en hierover te gaan schrijven. Zie het als een soort 
stok achter de deur voor de redactieleden. Andere mensen gaan met je 
meedoen als jij enthousiast bent. Anderen vinden het namelijk fijn om in jouw 
aanwezigheid te verkeren als jij enthousiast bent en ze willen je graag in de 
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buurt hebben (Alaie, 2019). Enthousiasme van enkele redactieleden kan dus 
de andere redactieleden aanstichten. 

• Teambuilding kan ook een optie zijn. Bij teambuilding is vaak de eerste 
associatie ‘vlotten bouwen’. Een praktijk reist af naar de Ardennen of een 
andere plek die in zo weinig mogelijk op de dagelijkse omgeving lijkt. Er 
wordt flink gelachen en iedereen is er ‘eens lekker uit’. En dat is vaak ook de 
beperking van dergelijke uitstapjes: de situatie tijdens de teambuilding is zó 
anders dan de dagelijkse praktijk, dat het effect op die dagelijkse praktijk 
vaak beperkt is. Teams ontstaan niet in de Ardennen, maar gewoon op de 
werkvloer, in de praktijk. Dit is ook de plek waar ‘teambuilding’ dagelijks 
plaatsvindt, of zou moeten vinden (Ranzijn, 2008). 
Volgens Ranzijn moet teambuilding dus plaatsvinden op een plek waar het 
nut heeft voor de organisatie. Tussen de Linies heeft geen kantoor of 
werkplek; het is een vrijwillig platform en wordt vanuit thuis gerund. Wel zou 
de redactie een teamuitje kunnen doen dat binnen de werksfeer van Tussen 
de Linies past. Bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd in de Eredivisie met 
voorafgaand of aansluitend een redactievergadering. Zo zou er rondom deze 
wedstrijd meerdere artikelen kunnen verschijnen, waarvoor voor, na en 
tijdens de wedstrijd informatie kan worden ingewonnen in het stadion. Zo 
zouden enkele redactieleden tijdens de wedstrijd naar de tactiek van de 
teams kunnen kijken, terwijl andere realtime statistieken verwerken en deze 
na de wedstrijd voorleggen aan de trainer van een van beide teams voor een 
interview op de website. Door dit met z’n allen te doen, creëer je het 
teamgevoel: iedereen weet waarvoor hij het doet én ziet het plezier en 
enthousiasme dat het bij iedereen brengt.  

Dit zijn allemaal mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het ‘activeren’ van de 
huidige redactie. Sander gaf ook nog de volgende oplossing: “Ik denk dat het altijd 
goed is om meer redacteuren aan te spreken. Ik denk bijvoorbeeld bij mijn opleiding 
journalistiek dat er genoeg mensen zijn die iets zoeken om voor te schrijven en te 
leren in hun vrije tijd. Dat geldt ook voor de social media; er zijn echt wel mensen 
die het leuk vinden om social media-posts te maken en ervaring op te doen. Die 
zoektocht kan denk ik wel beter worden aangepakt door actiever ernaar op zoek te 
gaan” (Sander van Vliet, persoonlijke communicatie, 2 november 2021). 

Hierin kunnen inderdaad stappen worden gezet. Het intensiever op zoek gaan naar 
versterkingen voor de redactie met enthousiastelingen die graag over voetbal en 
data schrijven. Het zou verstandig kunnen zijn om één iemand binnen de organisatie 
van Tussen de Linies verantwoordelijk te stellen voor het afhandelen van deze 
sollicitaties. Het zou goed zijn om een potentieel nieuw redactielid een proefartikel 
te laten schrijven en deze door de redactie van feedback te voorzien. Op basis 
daarvan kan worden gekeken of de sollicitant een goede aanvulling is voor het team 
van Tussen de Linies. 
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4.4: Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief. Het klinkt als iets van het begin van het internet: ouderwets, want: 
wie leest er nu nog een nieuwsbrief? Wie hem ook daadwerkelijk leest is de vraag, 
maar Nederlanders hebben zich in flink aangemeld voor e-mailnieuwsbrieven. Zo 
steeg het aantal Nederlanders dat zich inschreef voor zes tot en met tien 
nieuwsbrieven in 2021 naar 21%, waar dat percentage in 2017 op 17 lag (Spotler, 
2021). Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 2153 Nederlanders. 

 

Figuur 14: Percentages van het aantal ingeschreven e-mailnieuwsbrieven. Bron: Spotler 

Daarnaast schreven 44% van de ondervraagden zich in 2021 uit voor één tot en met 
vijf e-mailnieuwsbrieven. De meest genoemde reden: ze storen zich aan een te hoge 
verzendfrequentie (Spotler, 2021). 

Tussen de Linies heeft een nieuwsbrief, al wordt deze al enkele maanden niet meer 
verstuurd. Zo dateert de laatste nieuwsbrief alweer uit juni 2021. Het heeft wel een 
voordeel dat er al een nieuwsbrief is geweest, want dat betekent dat er al een 
mailinglijst bestaat. 

De meeste mensen verwachten dat nieuwsbrieven niet te commercieel zijn; het is 
niet bedoeld als reclameblaadje, maar een mix van persoonlijke verhalen, 
nieuwsfeiten en tips. Een nieuwsbrief verrijken met foto’s geeft de ontvanger een 
extra prikkel om de nieuwsbrief te lezen en te delen (Van der Ende, 2014).  

Voor Tussen de Linies zou een nieuwsbrief dus kunnen bestaan uit geschreven 
artikelen van de website, nieuwsfeiten of opvallende statistieken en cijfers en 
leestips van andere websites of auteurs. Met daarbij veel foto’s (let wel op met 
beeldrechten van foto’s van internet), grafieken en cijfers. 

De frequentie van eens per maand (zoals deze voorheen werd aangehouden) is 
voorlopig goed. Het is belangrijk om een goede balans te vinden, waarbij je mensen 
frequent van waardevolle informatie voorziet zonder dat het te veel wordt. De enige 
manier om hier een succesvolle formule voor te verzinnen, is door het in de praktijk 
te testen (Enormail, z.d.). 
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De doelen van de nieuwsbrief zijn om abonnees en lezers op de hoogte te houden 
van nieuwe artikelen en ze te verleiden om de website te bezoeken. Het is 
belangrijk om de inhoud daarop aan te passen (Elsovero, 2019), bijvoorbeeld met 
doorklikknoppen en uitnodigende introducties van de verschillende artikelen. 

Ook voor deze optie geldt dat er iemand moet zijn die zich bezig wil houden met de 
nieuwsbrief. Iemand die de artikelen selecteert, die opvallende en interessante 
statistieken zoekt en noteert, die de opmaak regelt, die de nieuwsbrief verzend et 
cetera. Er moet gekeken worden wie zich hiervoor verantwoordelijk wil houden 
zodat de nieuwsbrief (in tegenstelling tot eerder) constant wordt verstuurd. 
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4.5: Community 

In 2020 lagen er bij Tussen de Linies ideeën op de plank om richting een community 
te werken. “Als we een community kunnen oprichten of creëren met 
voetballiefhebbers die een passie voor data of voetbalkennis hebben die net wat 
verder gaat dan de standaardkennis, kunnen we nog heel erg groeien. Binnen zo’n 
community kun je een forum hebben, een goed lopende nieuwsbrief, mensen 
kunnen interessante artikelen delen, vragen stellen aan de redacteuren, betaalde 
opdrachten uitzetten, cursussen geven et cetera. Als je dat kunt creëren, kun je een 
mooi platform neerzetten. Ik heb daarvoor ooit een plan uitgeschreven” (Remon 
Hendriksen, persoonlijke communicatie, 2 november 2021). 

Het plan van Remon heb ik toegevoegd in de bijlagen. De voordelen van zo’n 
community zijn zeker aanwezig. Zoals Remon ook omschrijft zorgt het voor direct 
contact met het publiek en de doelgroep, waarbij expertise gedeeld kan worden en 
er zo dus van elkaar kan worden geleerd. Daarnaast zou het oprichten van een 
community en het succesvol opbouwen ervan kunnen leiden tot inkomsten voor de 
redacteuren van Tussen de Linies. Dit zou een extra stimulans kunnen zijn om 
actiever te worden voor het platform. 

Het grote nadeel van deze community is dat het opgebouwd moet worden. Hiervoor 
moet bijvoorbeeld een omgeving worden opgezet, een kennisbank worden 
aangelegd, ideeën worden bedacht, moderators worden aangewezen. In het 
geschreven plan geeft Remon ook aan dat er een flinke tijdsinvestering inzit. Net als 
bij de nieuwsbrief moet er één iemand of twee mensen hoofdverantwoordelijk zijn 
voor deze ontwikkelingen. Een belangrijke tip die Birgit Soethof van Ace Creations 
daarvoor geeft: “Niemand kent jouw community beter dan haar leden. Vind een 
aantal superleden of ambassadeurs die de belichaming van je community zijn en 
maak hen onderdeel van je project. Vraag ze content te maken en te helpen een 
aanbod te bedenken, want wie kent de behoefte nou beter dan zij!” (Ace Creations, 
2020) Als dat lukt en er kan een succesvolle community worden opgebouwd, kan dit 
een stap in de goede richting zijn voor Tussen de Linies. 
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4.6: Samenwerkingen 

Tussen de Linies heeft in het verleden meermaals samengewerkt met andere 
partijen. Dit voornamelijk om de naamsbekendheid te vergroten. Remon hierover: 
“In het verleden hebben we best wel wat samenwerkingen gehad hebben. Zelfs met 
de KNVB dat wij een artikel schreven voor de website, voor Ajaxlife.nl – toch de 
grootste supporterssite van Ajax – waarvoor we artikelen aanleverden. We hebben 
een keer voor EK Daily (FC Afkicken) een samenwerking gehad. (…) Ook dat moet 
iemand coördineren, die samenwerkingen opzoeken, als je de mogelijkheid ziet erop 
inspringen, contacten warmhouden et cetera” (Remon Hendriksen, persoonlijke 
communicatie, 2 november 2021). 

Samenwerkingen hebben altijd een positief effect op de naamsbekendheid van je 
merk. Zo werd in de tijd van de samenwerkingen met o.a. de KNVB, AjaxLife.nl en FC 
Afkicken de naam van Tussen de Linies op deze website genoemd. Het zorgt er 
automatisch voor dat lezers van de desbetreffende platforms in aanraking komen 
met de naam Tussen de Linies. En bij tevredenheid over het geschreven artikel 
zullen deze lezers de naam van Tussen de Linies onthouden. Het kan leiden tot 
nieuwe volgers, nieuwe lezers en dus een groter bereik. 

Er zijn verschillende opties voor samenwerkingen. Zo heeft Tussen de Linies in 2021 
een like-en-deelactie opgezet met Mystery United. Sander zegt hierover het 
volgende: “Bijvoorbeeld met de mystery shirts. Zo’n post liep hel goed en veel 
mensen hebben het gezien. Zoiets werkt om aandacht te trekken. We kregen er veel 
volgers erbij op Instagram en het zorgde voor naamsbekendheid, want je moest ons 
account volgen en reageren op een post om te kunnen winnen. Maar je moet er wel 
met een goed plan heengaan” (Sander van Vliet, persoonlijke communicatie, 2 
november 2021). 

Een samenwerking zoals bovenstaande over Mystery United is puur voor de 
naamsbekendheid en heeft niets te maken met de inhoud van Tussen de Linies. 
Daarom kaart Sander terecht ook aan dat het een aantal volgers heeft opgeleverd 
en dat het goed werkt om aandacht te trekken. Om verder te kunnen groeien als 
voetbaldatajournalistiek platform zullen er echter ook nieuwe lezers moeten 
bijkomen. Dat zou kunnen met inhoudelijke samenwerkingen. Enkele voorbeelden 
hiervoor heb ik hieronder opgesteld: 

• Een samenwerking met een betting partner. Dit zou bijvoorbeeld een 
wedkantoor kunnen zijn zoals Betcity of een andere Nederlandse aanbieder, 
maar ook een betting community zoals Daily Odds. Zo zouden we aan de hand  
van de tips van Daily Odds (gebaseerd op cijfers) tips kunnen geven voor 
bijvoorbeeld het aanstaande Eredivisieweekend. Dit is gunstig voor Daily 
Odds omdat zij hiermee nieuwe volgers bereiken en als deze artikelen in hun 
community worden verspreid is het ook gunstig voor Tussen de Linies omdat 
hiermee een potentiële groep volgers wordt aangesproken. 

• Een samenwerking met andere journalistieke voetbalplatformen. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld een cijfer-/datarubriek op Voetbalzone. Met onze expertise 
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aangaande statistieken en data zouden we voor Voetbalzone een 
tweewekelijkse of maandelijkse rubriek kunnen schrijven over een 
datakwestie binnen de voetbalwereld. 

Hierboven zijn slechts twee voorbeelden, maar ik ben ervan overtuigd dat er nog 
veel meer te bedenken en te realiseren zijn. Het is wel belangrijk om in het 
achterhoofd te houden wat Remon ook al aankaart: hier moet iemand mee bezig zijn 
om dit te coördineren, de gesprekken aan te gaan, de samenwerkingen te zoeken, 
de connecties warm te houden et cetera.  
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4.7: Algemene tips en aandachtspunten 

In de gesprekken met Frouws en Planting gaven zij ook enkele praktische tips, 
zowel voor het werken met data als het bedrijven van journalistiek. Deze tips heb ik 
hieronder op een rijtje gezet. 

Toegankelijkheid van data 
Zo gaf Bart Frouws in ons gesprek een goede manier waarop we met data een 
groter publiek kunnen bereiken. “Aan ons (als voetbaljournalisten, ND.) is het de 
taak om de cijfers op zo’n manier te verpakken dat iedereen ze kan begrijpen. 
Expected Goals an sich is misschien lastig om aan mijn vader uit te leggen. Maar als 
je het uitlegt aan de hand van kwaliteit van kansen en het hele riedeltje, dus als je 
het inzichtelijk maakt aan de hand van enkele voorbeelden, kom je al een heel eind. 
Het is aan ons om de cijfers die we hebben op zo’n manier te verpakken dat ze 
toegankelijk worden voor iedereen” (Bart Frouws, persoonlijke communicatie, 22 
november 2021). Planting voegt hieraan wat voorbeelden toe: “Heb het nooit over 
een keypass, maar over een gecreëerde kans. Heb het nooit over PPDA, maar begin 
de zin met: ‘Als we kijken naar cijfers die meten hoeveel druk ze zetten, dan…’ Het 
begrijpelijk maken van ingewikkelde dingen is de hoofdmoot” (Sam Planting, 
persoonlijke communicatie, 30 november 2021). 

Planting voegt daarbij enkele dingen toe waaraan de gebruikte data moet voldoen. 
“Data moet terug te vinden zijn door het grote publiek. Dat is lastig, want ik gebruik 
soms ook cijfers die niet voor het grote publiek zichtbaar zijn. Ik probeer cijfers te 
gebruiken die zichtbaar zijn zodat het publiek kan zien dat ik ze niet frame op een 
bepaalde manier die gunstig voor mij of mijn mening is” (Sam Planting, persoonlijke 
communicatie, 30 november 2021). 

Enthousiasme 
Tussen de Linies is een vrijwillig platform. Dat maakt het niet altijd makkelijker voor 
redacteuren om actief te blijven, maar anderzijds zit daar volgens Planting een 
groot voordeel in: “Het is vrijwillig, dus het plezier moet er vanaf spatten! Het hoeft 
niet zakelijk te zijn. Iets op vrijwillige basis doen heeft dan ook een bevrijdend iets 
en dat mis ik de laatste tijd weleens. Bedenk bijvoorbeeld wat je zélf zou willen 
lezen en wat VI Pro niet zou schrijven. Daar valt veel te boeken voor jonge 
sportjournalisten met ambitie. In de toekomst is er behoefte aan mensen die kunnen 
omgaan met cijfers, maar daarvoor moet je veel oefenen, risico’s nemen en vooral 
plezier vinden. De kern moet een goed verhaal zijn. Een verhaal overgoten met een 
goed sausje van enthousiasme. Als het enthousiasme merk- en voelbaar is, is dat 
altijd goed” 

“Ik denk ook: haal me naar binnen met een interessante premisse, stel een 
interessante onderzoeksvraag, stel vervolgvragen. Natuurlijk is dat tijdrovend, maar 
ik denk als je dat doet dat je stukken kan maken met onderzoeksvragen die lezers 
zullen aantrekken. Dat zijn mensen die waarschijnlijk tien tot twintig minuten zullen 
nemen om een stuk te lezen en vaker terugkomen” (Sam Planting, persoonlijke 
communicatie, 30 november 2021). 
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Een goede tip daarvoor is om zelf veel te lezen. Zoek naar blogs of stukken die 
interessant zijn en vooral enthousiasme uitstralen. Volgens Planting is John Muller 
(voorheen The Athletic, tegenwoordig ESPN) een goed voorbeeld. Lezen, lezen, 
lezen dus. “En dat je dan gaat bekijken: hoe doet hij dat? Ik heb dat zelf ook gedaan 
met de mensen die ik vet vond. In mijn geval de Amerikanen. Ik ben heel praktisch 
gaan kijken: hoe maken zijn hun ‘saus’? Hoe werkt dit? Waar leggen ze welke 
bouwsteen?” (Sam Planting, persoonlijke communicatie, 30 november 2021) 
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Conclusie 

De voetbaldatajournalistieke markt groeit sneller en sneller. Waar voorheen enkel 
VI Pro en Tussen de Linies zich op deze markt richtten, houden inmiddels ook 
(online) kranten en platformen zich met voetbaldata bezig. Volgens Sam Planting, 
die zelf voor De Volkskrant en Het Parool voetbaldatajournalistiek bedrijft, komt dit 
omdat deze platformen de boot niet willen missen. Voor Tussen de Linies is het dus 
zaak om nu mee te groeien in deze markt, want over een paar maanden of jaren kan 
het zomaar eens te laat zijn.  

Advies 

Om Tussen de Linies terug naar een goed niveau te krijgen en zodoende een grote 
speler in deze markt te worden/blijven, is het van belang dat er een nieuwe koers 
wordt gevaren. Mogelijkheden hiervoor heb ik in een planning geschreven, die te 
vinden is in de bijlagen. 

Enkele belangrijke dingen uit deze planning en de reden ervan zal ik hieronder 
noteren.  

Momenteel is het enthousiasme en de passie om te schrijven over voetbaldata ver 
te zoeken binnen de groep. Elke mogelijkheid die is beschreven in dit onderzoek valt 
of staat met een actieve redactie met daarin mensen die verantwoordelijkheid 
voelen om een artikel te schrijven of zich fanatiek in te zetten voor het platform.  

Daarom heb ik in mijn plan staan dat eind januari en begin februari gesprekken 
moeten plaatsvinden met de redacteuren. Deze zijn van belang om de toekomst van 
Tussen de Linies te kunnen plannen. Er kunnen namelijk ideeën worden bedacht en 
mogelijkheden worden geschetst om Tussen de Linies te verbeteren, maar als hier 
niet de juiste personen voor actief zijn binnen de redactie, houdt het natuurlijk snel 
op. Het is belangrijk om van te voren een redactievergadering te houden met alle 
redacteuren om te kijken hoe zij over de resultaten van dit onderzoek denken. 
Daarna volgen gesprekken met de redacteuren over hun rol binnen het ‘nieuwe’ 
Tussen de Linies, maar ook of zij nog verantwoordelijkheid voelen om te schrijven 
voor het platform. Als zij niet per se artikelen willen schrijven, kunnen we natuurlijk 
kijken of een andere rol binnen het platform hen beter schikt. Zo staat in dit 
onderzoek ook de mogelijkheid tot het uitbouwen van een community: misschien 
voelen ze zich daarvoor meer aangetrokken dan tot het actief creëren van content. 

Als van alle mogelijkheden gebruik gemaakt wil worden die ik heb beschreven in dit 
onderzoek, dan moeten onderstaande rollen worden ingevuld door de verschillende 
redactieleden: 

• Redacteuren (geen maximaal aantal); 
• Social mediaredacteuren (geen maximaal aantal); 
• Verantwoordelijk voor de nieuwsbrief (één persoon); 
• Opzetten van de community (minimaal twee personen); 
• Onderhouden en opzoeken van samenwerkingen (één persoon); 
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• Werven van redacteuren, behandelen van sollicitaties etc. (één persoon); 
• Eigenaar. 

Een goede structuur en taakverdeling zoals hierboven is beschreven is in mijn ogen 
belangrijk om van Tussen de Linies een stabiel platform te maken. Met de nieuwe 
mogelijkheden/opties (zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, het opzetten van 
samenwerkingen, de community, redactiewerving) zijn er verschillende rollen 
binnen de redactie van Tussen de Linies. Pas als duidelijk omschreven is wie voor 
wat verantwoordelijk is, kunnen vervolgstappen worden gezet. Met een duidelijke 
structuur en rolverdeling kan overzichtelijk aan de toekomst worden gewerkt.  
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Bijlage A – communityplan geschreven door Remon Hendriksen 

NIEUWE KOERS TDL? 
 

 

Overall: we gaan ons met Tussendelinies.nl meer richten op het opzetten van een community. Bij 
voorkeur gaan we dit doen dmv community/forum software. 

Bijv via: 

● https://www.websitetoolbox.com/features 
● https://www.thehuddle.nl/forum-software/ 

 

Mogelijkheden community 

● We kunnen gratis of betaald toegang geven tot bepaalde delen van de community 
● We kunnen e-learning aanbieden (en daar verdien je dus aan) 
● We kunnen topics aanmaken waar bijv. bedrijven kunnen adverteren voor het werven van 

nieuw personeel 
● Journalisten hebben één plek waar ze terecht kunnen voor data, tactiek en voetbal. 

 

Voor de redacteuren van TDL 

● Vaste vergoeding van 35 euro per artikel (kijken hoe dit loopt, of dit na x-maanden verhoogd 
kan worden) 

● Iedereen kan zelf straks het artikel plaatsen 
● Uitgebreide auteurspagina 
● Automatische statistieken inzichtelijk van je artikel 

 

Wat is nodig? 

● Een nieuwe website 
● Nieuwe website structuur 

○ Home 
○ Forum 
○ Categorieën: 

■ Data analyse 
■ Tactische analyse 
■ Financiële achtergronden 
■ Overige analyses 

○ Uitgebreide kennisbank met artikelen die onderwerpen uitdiept over: 
■ Expected Goals 
■ Expected Assists 
■ Half spaces 

https://www.websitetoolbox.com/features
https://www.thehuddle.nl/forum-software/
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■ Packing 
■ etc etc. 

○ Vernieuwd data dashboard 
● Kijken voor nieuwe branding (logo, kleuren, huisstijl) 
● Community software 
● Personen die verantwoordelijk willen zijn voor: 

○ Redactionele content (verbeteren, kwaliteit waarborgen) 
○ Moderators forum 
○ Schrijven/plaatsen van de kennisbank artikelen 
○ Social media 

 

Hoofdverantwoordelijk 

Ik zoek 2 personen met wie ik hierin de lead neem. Hier zit een tijdsinvestering in, maar tegelijkertijd 
wordt je denk ik onderdeel van een heel mooi project. Ook profiteer je mee van advertentie-
inkomsten/affiliate-inkomsten. We hebben al hele mooie aantallen volgers op social media, een 
goede naam, veel nieuwsbriefinschrijvers etc. dus we kunnen een mooie kickstart maken. 

 

Nadere uitwerking moet nog volgen uiteraard :). 
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Bijlage B – globale planning Tussen de Linies eerste halfjaar 2022 

Januari 2022: 

• Het enthousiasme binnen de groep ligt momenteel laag. Om dit weer op te 
wekken, kan het helpen om interessante statistieken en feiten binnen de 
groep te delen. Ook mogelijke ideeën voor nieuwe artikelen kunnen in de 
groep gedeeld worden, zodat iedereen weer iets heeft om met passie over te 
schrijven; 

• Een concept voor een contentschema maken voor de maand februari. Het 
meest logische idee zou zijn om iedere woensdag en één weekenddag 
(zaterdag/zondag) een artikel te plaatsen. 

• Eind januari, na de deadline voor Nicks onderzoek, een redactievergadering 
inplannen. Hierin de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden voor 
de komende maanden presenteren. Hoe denkt de groep over de 
mogelijkheden? Wat voor rol willen ze hierin betekenen? 

• Ook eind januari (en eventueel begin februari): gesprekken voeren met de 
redacteuren (één op één) over hun rol binnen Tussen de Linies, wat voor 
kwaliteiten ze hebben die kunnen bijdragen aan de rest van de groep, wat ze 
(nog) willen betekenen voor het platform et cetera. 

Februari 2022: 

• Het vaste conceptschema introduceren in de groep (ook al in de 
redactievergadering benoemd) en proberen hieraan te houden. Daarin is het 
ook belangrijk dat de redacteuren zelf hebben nagedacht over een mogelijke 
rubriek die ze willen maken. Denk hierbij aan Speler van de Maand, Wedstrijd 
van de Maand, interviews et cetera. Dit contentschema wordt gemaakt in 
Trello, waardoor redacteuren makkelijk kunnen invullen als ze iets hebben. 

• Aan de hand van de gevoerde gesprekken met de redacteuren kan worden 
bekeken welke vacatures er nog zijn binnen de redactie. Moeten we op zoek 
naar meer redactieleden om het contentschema realiseerbaar te houden? 
Moeten we op zoek naar een (extra) social mediamanager? Willen we een 
extern iemand ‘aantrekken’ om de community vorm te geven? 

• Het belangrijkste in deze eerste maand(en) is om de flow erin te houden. 
Houd iedereen enthousiast over hetgeen waarover ze schrijven. 

Maart 2022: 

• Op persoonlijk vlak voor zowel Sander als Nick: evaluatie hoe de rol als 
voortrekker binnen Tussen de Linies bevalt. Navraag of we dit willen 
doorzetten en eventueel zelfs willen overgaan tot eigenaarschap. 

• Evaluatie hoe het contentschema in de eerste maand is bevallen. Ook daarbij 
is de vraag: willen we dit doorzetten, verminderen of juist uitbreiden? 

• Mochten de coronamaatregelen het toelaten, zou het goed zijn om een 
teamuitje te plannen met de redactie. Een voorbeeld: een face-to-face 
redactievergadering voorafgaand aan een wedstrijd in de Eredivisie. Op deze 
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redactievergadering kunnen enkele ideeën worden opgesteld die tijdens de 
wedstrijd uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een 
tactische analyse, observaties die nadien met data bevestigd dan wel 
weerlegd kunnen worden, interview(s) met opvallende spelers. Het 
samenwerken in de praktijk is goed voor het teamgevoel van de redactie. 

Het is lastig om een precieze planning te kunnen maken voor de maanden na maart, 
omdat het veelal afhankelijk is van de gesprekken met de redacteuren en de rollen 
die ze willen innemen. Als alle rollen ingevuld kunnen worden, kan vanaf maart ook 
gedacht worden aan het opzetten van de community, het uiteenzetten van een goede 
nieuwsbrief, het aangaan van samenwerkingen. Maar zoals al zo vaak aangekaart 
gaat en staat alles met een actieve redactie die in het belang van de groep werkt en 
hun verantwoordelijk voelt én neemt. 

Een belangrijk moment in het kalenderjaar 2022 ligt in de zomer. Dan viert Tussen 
de Linies namelijk haar tienjarig jubileum. Een goed moment om flink uit te pakken 
en hopelijk om terug te kijken op een mooi eerste halfjaar waarin een flinke groei is 
ingezet met het gehele platform. 

 


