
Beste Marcel,

Dank voor de uitnodiging. Patrick

(Wouters van den Oudenwijer,

voormalig Kettingbriefschrijver),

dank voor het noemen van de term

digitale sportmarketing. Jullie

geven mij beiden de kans om te

praten over twee onderwerpen waar

ik al jaren met veel energie mee

bezig ben: sport en digitale media.

De afgelopen tien jaar heb ik voor

veel mooie sportorganisaties, atle-

ten, evenementen en sponsors ge-

werkt. Denk daarbij aan de KNVB,

KNHB, Rotterdam Marathon,

NOC*NSF, Nike, Delta Lloyd, EY

en Aegon. Maar ook Rabobank en

de KNHS. Zo ben ik al meer dan

zes jaar betrokken bij de paarden-

sport en heb ik de sport op de mooi-

ste Nederlandse en zelfs internatio-

nale evenementen kunnen meema-

ken. Als buitenstaander heb ik zo

de hippische wereld leren kennen

en waarderen.

T ýrsday en de paardensport
Bijna twee jaar geleden heb ik met

Mathys van Abbe ons bureau

Týrsday opgericht. Gedurende die

tijd hebben wij gewerkt voor de

KNHS (Ruiters in Oranje, Rabo Ta-

lententeam), voor de Rabobank en

voor een aantal ruiters en amazo-

nes, zoals Tim Lips, Maikel van der

Vleuten en paralympisch medaille-

winnares Rixt van der Horst. Wij

helpen onze klanten met slimme

technologie (social websites) en

met content zoals blogs, foto’s en

video’s. Wij zorgen ervoor dat onze

klanten zich kunnen focussen op

waar zij goed in zijn (sport) en dat

ze toch hun ambities kunnen waar-

maken naast de bak, piste of het

bos. 

2 miljard 
Genoeg over ons, terug naar de

vraag van Marcel. Waarom al die

aandacht voor ‘digitale media’?

Daar kunnen mensen uren over

praten, maar ik geef twee voorbeel-

den. Er zijn twee miljard gebrui-

kers van Facebook in de wereld en

er zijn meer dan een miljard iPho-

nes verkocht. Iedereen die deze

Kettingbrief leest weet dat deze ge-

schreven is op een laptop, ver-

stuurd is via e-mail en dat we Fa-

cebook, Twitter en LinkedIn heb-

ben gebruikt om met elkaar in

contact te blijven. 

Ruiters volgen 
Ook de wereld van de paardensport

is grotendeels gedigitaliseerd. We

volgen de ruiters via hun Instagram

of Snapchat, we kijken op de web-

site van de manege, we kijken Paar-

denpraatTV op YouTube en delen

onze eigen belevenissen met of op

het paard of tijdens CHIO of Boe-

kelo via Facebook en Twitter. Ster-

ker nog: de wereld van de paarden-

sport staat er goed voor als het gaat

om digitale media. De KNHS en

haar langjarige sponsor Rabobank

(helaas eindigt de sponsoring eind

2016) hebben de paardensport veel

moois gebracht. Websites, content

en vooral veel betrokkenheid van

ruiters, amazones en paardensport-

fans. 

Ruiters in Oranje
Eén van de websites waar wij bij

Týrsday echt trots op zijn is

www.ruitersinoranje.nl. Deze web-

site is een perfect voorbeeld van

hoe de paardensport en een belang-

rijke sponsor samen kunnen wer-

ken om fans van de paardensport

dichterbij de helden uit de sport te

krijgen. Dit kan niet zonder de rui-

ters zelf. Natuurlijk zien wij bij

Týrsday hoe hard de mensen op het

bureau van de KNHS werken aan

Ruiters in Oranje en weten we dat

de Rabobank zich heeft ingespan-

nen om deze site tot een succes te

maken, maar zonder de ruiters was

deze website nooit een succes ge-

weest.

Dan hadden de foto’s van alle oran-

jeruiters niet bij elkaar gestaan. Dan

hadden de kijkjes in de stallen van

de helden op weg naar Rio niet

tienduizenden mensen bereikt. Dan

waren de prestaties van de ruiters

op de Olympische Spelen niet door

honderdduizenden mensen op de

voet gevolgd. Ja, dat lees je goed.

In de maand van de Olympische

Spelen waren er vele honderddui-

zenden paardensportfans op de site

van Ruiters in Oranje. 

Leren van de ruiters
De gezamenlijke ruiters op weg (en

ìn) Rio waren en zijn interessant en

trokken volle digitale zalen. De

twee ruiters en de amazone die

volop ingezet hebben op het delen

van hun avontuur met hun fans

waren minstens zo interessant. De

jaren ervaringen in combinatie met

de zomer in Rio hebben ons veel

geleerd over de paardensport. Als

eerste – en dat zal jullie niet verba-

zen – de fans in de paardensport

zijn écht fans. Ze willen alles weten

over de ruiters, het liefst zo snel

mogelijk en zijn zeer betrokken bij

het wel en wee van de ruiters (en

van de paarden). 

Een voorbeeld. Tim Lips had een

lastige aanloop naar Rio de Janeiro,

zo moest hij meerdere keren naar

het ziekenhuis om geholpen te wor-

den aan nierstenen en haakte één

van zijn grote sponsors af. Tim was

altijd frank en vrij naar zijn fans en

deelde alles wat hij meemaakte. De

fans van Tim waren er, daardoor,

ook voor hem. Ze wensten hem en

masse sterkte in de moeilijke mo-

menten en gingen als een man ach-

ter hem staan. De les is duidelijk:

betrek je fans niet alleen als het

goed gaat, maar ook als het minder

gaat.

Een ander voorbeeld. Rixt van der

Horst had nauwelijks volgers toen

zij begon met het delen van haar

avontuur. Dat veranderde toen ze

een eigen website kreeg en dage-

lijks haar leven op en naast het

paard ging delen. Eerst volgden en-

kele mensen haar verhaal, toen

honderden en tijdens de Paralympi-

sche Spelen waren dit er tiendui-

zenden. De les hier is: ook als je

klein begint, kun je je fans betrek-

ken. 

Wat kan er beter?
Is dan alles geweldig in de paarden-

sport? Nee, zeker niet. We spreken

van een bond die met een sponsor

iets heel moois heeft neergezet,

maar de sponsor stopt ermee. Vol-

houden is het devies en (nog) meer

topruiters betrekken bij Ruiters in

Oranje is essentieel. De fans willen

het inkijkje bij hun eigen favoriete

ruiter of amazone en niet toevallig

bij diegene die nu al zijn of haar

leven deelt. Zoals Patrick ook al te-

recht zei: we willen de ruiters leren

kennen van Jeroen tot Gerco en van

Adelinde tot Elaine. Wat geldt voor

de topruiters geldt ook voor de eve-

nementen. De pronkjuwelen van de

Nederlandse paardensport zijn eve-

nementen zoals CHIO, Boekelo,

Jumping Amsterdam en Indoor

Brabant. Tijdens die evenementen

spat de energie van de paardensport

af, maar de evenementen profiteren

daar digitaal nog nauwelijks van.

Hier geldt: de kost gaat voor de

baat uit. 

Maar de belangrijkste uitdaging is

de amateursport: wanneer gaan de

maneges en verenigingen de ruiters

lokaal betrekken? De paardensport

is juist op lokaal niveau op zijn

mooist. Daar liggen de spannende

routes, daar rijden de talenten en

daar zit de liefde voor ruiter en

paard. Daarin kan de bond een

voortrekkersrol spelen.

Marcel, je vroeg naar digitale en

sociale media in de paardensport.

Er zijn goede voorbeelden te over.

Hopelijk inspireren ze, ook voor de

skisport. Er is ook nog volop

ruimte voor verbetering, zodat nog

meer fans en liefhebbers met de

paardensport in aanraking komen.

Dat brengt me bij de volgende

schakel in de ketting. Stiekem heb

ik al een voorschot genomen in

deze brief. Ik zou graag Tim Lips

willen aanwijzen als volgende

schrijver. Ik heb Tim leren kennen

als een inspirerend atleet, maar

vooral als vriendelijk, slim en

warm mens.

De fans in de paardensport zijn écht fans

Beste Tim,
Ik zou aan jou willen vragen, voor de mensen die jou niet vol-
gen op social media of niet zo vaak je website www.timlips.nl
bezoeken: hoe was jouw olympische zomer? En vooral: wat
heb je geleerd? 

Met vriendelijke groet,
Gijsbregt Brouwer

Gijsbregt Brouwer, de man achter het digitale sportmarke-

tingbureau Týrsday, werd afgelopen week uitgedaagd door

Marcel Looze, de marketingmanager van de Internationale

Ski Federatie, om de Kettingbrief voort te zetten. De voormalig

langlaufer, rolskiër en sportcommentator van Eurosport staat

tegenwoordig te boek als gastspreker, contentmaker en trend-

watcher. Hij bedacht onder meer de termen sport 2.0 en crowd

sponsoring. Marcel Looze verzocht hem, in de rol als digital

en social media-expert, te voorspellen welke ontwikkelingsmo-

gelijkheden de paardensport zou kunnen doormaken. In de

volgende aflevering geeft Tim Lips een kijkje in zijn wereld. 
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De paardensport is juist op lokaal niveau op
zijn mooist

Betrek je fans niet alleen als het goed gaat,
maar ook als het minder gaat


