
met vier camera’s, twee boven elk 
doel, waarvan een naar beneden 
kijkt in de cirkel en de ander over 
de lengteas het hele veld filmt. 
De software ontwikkelden ze zelf 
op basis van technologie van het 
Enschedese Roessingh Research 
and Development. ‘Zij hadden 
een programma geschreven 
waarmee ze patronen kunnen 
herkennen in de revalidatie van 
mensen. Wij hebben hierop 
voortgebouwd’, zegt Maathuis.

Met het programma van 
360SportsIntelligence kan een 
wedstrijd zonder handmatig 
ingrijpen worden ontleed. De 
software herkent spelsituaties als 
strafcorners, hectiek in de cirkel 
en goals. Met de app 360tag kan 
een coach voor en zelfs tijdens de 
wedstrijd fragmenten aangeven 
die hij terug wil zien. ‘Dat werkt 
heel goed en iedereen kan het’, 
zegt Louk Beerens. 

De coach van de B1-jongens 
van hockeyclub MHC HOCO 
werkt sinds de zomer met 
360SportsIntelligence. ‘Ik wil tij-
dens de wedstrijd zoveel mogelijk 
met het spel bezig zijn en zo min 
mogelijk met knopjes.’ Ook voor 
de nabespreking is het systeem 
een welkome aanvulling. ‘Je hoeft 
de situaties niet na te vertellen: 
beelden zeggen alles. En de 
 jongens vinden het geweldig om 
zichzelf terug te zien.’

De prijs van het systeem is ver-
laagd van € 15.000 naar € 12.000, 
maar dat is nog steeds een fors 
bedrag voor amateurclubs. Daar-
om biedt de start-up sinds begin 
dit jaar de mogelijkheid om een 
abonnement af te sluiten, waarbij 
de club vijf jaar lang € 250 per 
maand betaalt. Inmiddels maken 
23 clubs in heel Nederland hier-
van gebruik van en liggen er 48 
aanvragen, waarvan 7 uit België 
en Duitsland. De verspreiding 
gaat steeds meer vanzelf. ‘We 
geven bezoekende clubs een 
inlog waarmee ze achteraf hun 
beelden kunnen terugzien’, zegt 
Maathuis. ‘Daar komt vaak een 
acquisitie uit voort.’

Dat het licentiemodel aanslaat 
is mooi, maar dit stelt de start-
up wel voor een forse uitdaging, 
want al die systemen moeten ook 
voorgefinancierd worden. ‘Ban-
ken en leasemaatschappijen wil-

Een hockeydoelpunt heb je als 
toeschouwer zo gemist. Met 
balsnelheden van rond de 100 
km per uur kan het opsteken van 
een paraplu al funest zijn. En een 
herhaling van de goal wordt langs 
het veld niet uitgezonden. Maar 
daarin komt nu verandering. 
Dankzij de video-analysetool 
van 360SportsIntelligence kun-
nen sporters en publiek al tien 
minuten na de wedstrijd een 
samenvatting terugkijken op een 
scherm in het clubhuis.

Dat laatste is een leuke bijkom-
stigheid van de technologie die 
René Epping en Frank Maathuis 
in 2013 als trainingsmiddel be-
dachten. ‘Video-analyse is een 
krachtig instrument voor talent-
ontwikkeling’, zegt Epping. 

Toch wordt dit nog weinig 
toegepast. De meeste clubs zijn 
voor video-analyse afhankelijk 
van welwillende ouders die vanaf 
een hoge plek in weer en wind de 
wedstrijd moeten filmen. Het is 
lastig om daar vrijwilligers voor 
te vinden. Bovendien is het resul-
taat meestal maar ten dele bruik-
baar. ‘Als coach heb je bepaalde 
beelden nodig. Je wilt overzicht, 
een bepaald perspectief, loop-
lijnen. Vaak staat wat je wilt zien 
net niet op de film.’ 

Ook is de analyse van de beel-
den achteraf vaak tijdrovend. ‘De 
meest gebruikte softwarepakket-
ten daarvoor zijn Nacsports of 
Gamebreaker. Dat zijn handige 
programma’s, maar om een wed-
strijd goed te analyseren heb je al 
snel vier uur nodig.’

‘Ik dacht: dit moet anders 
kunnen’, zegt Epping. Maar dat 
bleek niet eenvoudig. Het kost 
de ondernemer anderhalf jaar 
om het juiste aantal camera’s 
en de posities te optimaliseren. 
Nu werkt 360SportsIntelligence 

Videoanalyse voor 
alle hockeyers en 
voetballers
René Epping en 
Frank Maathuis 
bedachten een 
video-analysemiddel 
dat amateurclubs 
helpt talenten 
te ontwikkelen. 
Het systeem is 
ook geschikt om 
samenvattingen 
te maken van 
wedstrijden op alle 
niveaus, en dat biedt 
veel kansen.

Door Sabine Sluijters

Frank Maathuis 
en René Epping 
(rechts), 
oprichters van 
360SportsIntelli-
gence.
FOTO: MARK HORN 
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Start-up Kitchen Amateursport in beeld

De voorfinanciering van 
de eerste honderd  
systemen.

Aan clubs uitleggen dat 
het systeem zichzelf  
terugverdient.

Wat vindt de neutrale 
investeerder van deze 
start-up? Deze week: 
Willem van den Berg.
‘De technologie van 
360SportsIntelligence 
gebruikt de kennis rond 
bewegingsanalyse van 
Roessingh R&D. De 
concurrentie codeert 
de sportbeelden hand
matig, maar Nacsports 
heeft al honderden 
clubs als klant, waar
onder profclubs.

De waardepropositie 
is lastig: de investering 
van € 12.000, of € 250 
per maand, wordt 
 terugverdiend met de 
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In het boek Tes-
tosteron Rex prikt 
de BritsCanade
se onderzoeker 
Cordelia Fine op 
overtuigende 
wijze een aan
tal hardnekkige 
gendermythen 
door. Fine ont
kracht op humo
ristische wijze, en 

gesteund door 
wetenschappe
lijk onderzoek, 
de eeuwenoude 
ideeën over de rol 
van evolutie, het 
brein en hoe een 
man en vrouw 
zich van nature 
zouden gedra
gen. 
Het blijkt bijvoor

beeld dat hooguit 
8% van de men
sen typisch vrou
welijke dan wel 
mannelijke herse
nen heeft. De rest 
van ons heeft een 
‘gemengd’ brein, 
wat ons veel veel
zijdiger maakt 
dan de rollen die 
we onszelf toe

dichten op basis 
van biologische 
sekse. Een abso
lute ‘must read’ 
voor diegenen 
die verder wil
len komen dan 
 Vrouwen komen 
van Venus, man-
nen komen van 
Mars van John 
Gray. 

De vertaling van 
White Innocen-
ce van emeritus 
hoogleraar Gloria 
Wekker is net uit. 
Een essentieel 
boek over etnici
teit in een tijd dat 
hier het discrimi
natiedebat over 
slavernij en Zwarte 
Piet weer oplaait. 

Wekker wijst op 
een paradox in de 
Nederlandse cul
tuur: we preten
deren tolerant te 
zijn en ontkennen 
rassendiscrimi
natie en koloniaal 
geweld, terwijl 
racisme en vreem
delingenhaat aan 
de orde van de 

Testosteron Rex. 
Het einde van de 
gendermythe, 
Cordelia Fine, 
Lannoo, 
februari 2017, 
€ 22,50.

Shortlist 
Diversiteit

We denken niet typisch als man of vrouw Wake-upcall voor witten        d

Hooguit 8% van ons heeft 
 typisch vrouwelijke of man-
nelijke hersenen, maar dat 
zegt niets over hoe gender 
en leiderschap met elkaar 
verknoopt zijn. 

Drie ‘must reads’ over diversi
teit volgens Marieke van den 
Brink. 

len pas instappen als we honderd 
systemen operationeel hebben’, 
zegt Maathuis. Met de huidige 
omzetontwikkeling bereikt het 
bedrijf dat aantal eind 2018. 

Een deel van de installaties 
bekostigen de ondernemers 
zelf. Beiden hebben ze naast de 
start-up een eigen bedrijf. De rest 
weten ze tot nu toe gefinancierd 
te krijgen via mensen uit hun net-
werk. ‘Maar dat is sprokkelen en 
erg arbeidsintensief. En het leidt 
ons af van waar we eigenlijk mee 
bezig willen zijn’, stelt Maathuis.

‘Het liefst geven we alle spul-
len gewoon weg’, lacht Epping. 
En als het verdienmodel dat ze 
bedacht hebben aanslaat, is dat 
ook precies wat ze gaan doen. ‘De 
beelden die we maken, hebben 
ook een andere waarde’, legt Ep-
ping uit. Sportclubs kunnen de 
samenvattingen in het clubhuis 
tonen, maar ook de tien mooiste 
goals van het weekend op hun 
website plaatsen. En spelers kun-
nen fragmenten delen via sociale 
media. ‘Door die beelden te ver-
rijken met sponsorlogo’s betaalt 
het systeem zichzelf terug.’

Hier zit ook het verdienmodel 
van 360SportsIntelligence. Want 
voor en na elke samenvatting 
claimt de start-up enkele secon-
den advertentietijd die het kan 
verkopen. ‘Voor bedrijven zoals 
Auping en Volvo is dit een aan-
trekkelijk marketingmiddel, om-
dat de reclame doelgericht kan 
worden ingezet’, zegt Maathuis.

Ook de concurrentie ontdekt 
dat amateurwedstrijden op alle 
niveaus commercieel interessant 
zijn. Vorige week kondigde John 
de Mol van Talpa Network aan sa-
men met de KNVB te werken aan 
Voetbal TV, een platform waarop 
amateurvoetbal online uitgezon-
den kan worden. Dit biedt voor 
360SI ook kansen. ‘Dat John de 
Mol in deze markt wil stappen 
bewijst dat het commercieel aan-
trekkelijk is’, zegt Maathuis. ‘Dat 
maakt het voor ons gemakkelij-
ker om investeerders, clubs en 
sponsoren te overtuigen’. 

De ondernemers zijn nu in ge-
sprek met twee serieuze partijen. 
‘Als een van de twee instapt, zal 
dat de groei aanzienlijk versnel-
len’, zegt Maathuis. Ook komen 
innovaties binnen handbereik, 
zoals het plaatsen van extra 
camera’s voor nog mooiere beel-
den. Maar het brengt ook lastige 
keuzes met zich mee. ‘Ze willen 
natuurlijk een deel van de taart. 
En we zullen moeten beslissen of 
we voor 360SportIntelligence kie-
zen of voor ons andere bedrijf.’

Maar zover is het nu nog niet. 
En ook als de onderhandelingen 
stranden, is dat geen probleem, 
zegt Epping: ‘Dan groeien we 
gewoon in een wat lager tempo 
door.’ De markt is volgens hem 
groot genoeg. ‘Nederland heeft 
alleen voor hockey en voetbal al 
3000 amateurclubs. Die willen we 
allemaal op het systeem hebben.’

Sabine Sluijters is 
freelancejournalist.

big data en “machine 
learning” (beeld- en pa-
troonherkenning) waar-
mee je een “compelling 
edge” kunt realiseren. 
Hier is ook concurrentie, 
maar het is ook een veel 
grotere markt. Internati-
onale schaling is daarin 
beter te doen.

Als investeerders zich 
committeren, wordt 
dit ook verwacht van 
ondernemers: die zullen 
moeten kiezen voor 
360Sports. Het “erbij” 
doen geeft de founders 
een lage wegloopdrem-
pel in geval van zwaar 
weer.’

“coaching tool” door 
fragmenten te delen en 
door minder handmati-
ge “tagging”. De finan-
ciering van de hardware 
is niet makkelijk voor het 
“pay-per-use-”concept.

De fundamentele 
bewegingskennis, algo-
ritmen en chipsets voor 
de analyse van video- 
en positiedata biedt 
kansen voor verkoop 
aan partijen die al veel 
videobeelden hebben. 
Ook de interesse van 
John de Mol versterkt 
deze kansen.

Verder zou ik kijken 
naar toepassingen met 

            ‘Toepassing met big data kan interessant zijn’

 Willem  
van den Berg 

is managing partner van 
Value Creation Capital, 
dat investeert in IT en 
hightechbedrijven met 
Nederlandse roots.

Het aantal vrou-
wen op invloed-
rijke topposities 
is nog steeds 
erg laag. In haar 
recentste boek 
geeft Hillary Clin-
ton een inkijkje in 
het bizarre verkie-
zingsjaar 2016 en 
het giftige seksis-
me waar de Ame-

rikaanse politiek 
van doordrenkt is. 
Clinton zoekt 
verklaringen voor 
haar nederlaag 
en vraagt zich af 
wat ze anders had 
kunnen doen. En 
hoewel dit groten-
deels aan anderen 
ligt, heeft ze ook 
zelfkritiek. Het 

boek biedt voor 
mij een prachtig 
inzicht over de 
manier waarop 
gender en leider-
schap met elkaar 
verknoopt zijn, 
en hoe bewust en 
onbewust seksis-
me nog altijd een 
rol spelen in de 
publieke opinie. 

dag zijn. 
Als witte onder-
zoeker met inte-
resse in diversiteit 
moet ik constant 
reflecteren op 
mijn eigen voor-
oordelen. Voor 
mensen die dit 
ook willen, is dit 
boek zeker een 
eyeopener. 

What happened, 
Hillary Clinton, 
Kosmos 
Uitgevers, 
september 2017,  
€ 22,99.

Marieke van den 
Brink is hoog-
leraar Gender &  
Diversity aan de 
Radboud  
Universiteit.

Witte onschuld. 
Paradoxen van 
kolonialisme en 
ras, 
Gloria Wekker, 
Amsterdam 
University Press, 
november 2017,  
€ 22,99.

Gender en leiderschapn        die niet discrimineren
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