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1. Inleiding 

‘Fantasy Sports: A $3.6 billion industry and growing’, kopt internetmagazine The Richest op 

11 Januari 2014. Over de laatste vijf jaar kent dit populaire online gametype in de Verenigde 

Staten qua omzet een groei van bijna twaalf procent. Alle vooraanstaande Amerikaanse 

sportmedia, zoals ESPN, CBS Sports en Yahoo hebben op hun website aparte secties die puur 

ingaan op het fantasy sports gedeelte van de sportconsumptie. ESPN heeft daarnaast een 

radioshow waarin tweemaal per week de gevolgen van de prestaties van atleten besproken 

worden. Miljoenen fantasy sports gebruikers zijn in dergelijke initiatieven geïnteresseerd. 

Naast de grote media aandacht van sportmedia blijkt fantasy sports ook bij het grote publiek 

steeds bekender te worden. Zo worden er tegenwoordig comedy shows over gemaakt en is er 

zelfs een film gemaakt die gebaseerd is op het jonge, snel groeiende fantasy sports. 

 Het geeft aan hoe populair fantasy sports hedendaags in de Verenigde Staten 

geworden is. Fantasy sports wordt door Ruihley en Hardin (2011) als volgt gedefinieerd: 

‘Fantasy sports is een interactieve team management activiteit die gebaseerd is statistieken 

bepaald door de werkelijke prestaties van professionele atleten en/of sport organisaties’ (p. 

233). Met meer dan drieëndertig miljoen spelers in de Verenigde Staten, een omzet van ruim 

tweeënhalf miljard euro per jaar en de sterk toegenomen aandacht, dient fantasy sports binnen 

de sportwereld serieus genomen te worden. Quinn (2009) stelt zelfs dat als de groeicijfers 

zich de komende jaren op dezelfde manier voortzetten, fantasy sports de werkelijkheid zal 

inhalen wat betreft interesse en opbrengsten. Omdat fantasy sports op dit moment vooral 

groot en bekend is in de Verenigde Staten, zijn met name American football, basketbal en 

baseball populaire sporten onder fantasy sports spelers. De grootste kansen wereldwijd voor 

fantasy sports liggen echter bij ’s werelds grootste sport: voetbal (Quinn, 2009). Kuper en 

Szymanski (2010) leggen uit dat de doorbraak van fantasy sports in het voetbal langer op zich 

heeft laten wachten omdat de algemene tendens rondom voetbal is om te vertellen hoe mooi 

de sport is, in plaats van het statistisch en analytisch bekijken, iets dat binnen Amerikaanse 

sporten veel gebruikelijker is.  

 Er lijkt echter verandering op te treden in deze traditionele benadering van de 

voetbalsport. Ratten (2011) stelt in zijn onderzoek dat als gevolg van de globalisering de 

sport(beleving) wereldwijd meer gelijkenissen gaat vertonen. De twee sportcontinenten 

Noord-Amerika en Europa, die binnen dit onderzoek van belang zijn, leren elkaars 

sportbeleving kennen en nemen facetten van elkaar over (Ratten, 2011). De toegenomen 

technologische mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat mensen op het gebied van 

sportbeleving makkelijker met elkaar in aanraking kunnen komen. Het gebruik van 
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statistieken in de sportbenadering is volgens Van Dijk en Stout (2005) een aspect dat in 

Europa steeds populairder aan het worden is. Gezien dit feit zou een online gametype als 

fantasy sports ook in Nederland populair moeten kunnen worden. Met name met betrekking 

tot voetbal, met afstand de meest populaire sport in Nederland.  

 Een organisatie die de ambitie heeft om de kansen van dit online gametype op de 

Nederlandse markt te benutten is ORTEC. Deze internationale organisatie heeft in Nederland 

vestigingen in Amsterdam en Zoetermeer. ORTEC is een organisatie die actief is in 

verschillende branches, te weten softwareontwikkeling, logistieke optimalisatie en 

consultancy. Binnen deze organisatie heeft medio 2013 een reorganisatie plaatsgevonden als 

gevolg van uitbreiding van de organisatie. Vanuit deze reorganisatie is een nieuwe afdeling 

geboren; de living data afdeling. Deze afdeling van ORTEC richt zich op data, online 

adverteren, sportstatistieken en sociale / nieuwe media. In dit kader wordt sinds de 

reorganisatie nauw samengewerkt met ImgZine, een organisatie die zich richt op de 

ontwikkeling van mobiele apps en de vormgeving eromheen. Omdat ORTEC als organisatie 

als één van de weinige partijen op de Nederlandse markt beschikt over de benodigde 

sportstatistieken om zelfstandig een fantasy sports game uit te kunnen brengen, ziet de 

organisatie op dit gebied kansen voor zichzelf. ORTEC heeft in het verleden eerder online 

games gelanceerd die betrekking hadden op voetbal en de Nederlandse Eredivisie. Het meest 

recente voorbeeld hiervan is de Simpel-game, een voetbalmanagement spel gebaseerd op de 

Nederlandse Eredivisie, waaraan telefoniebedrijf Simpel haar naam gekoppeld heeft. Deze 

Simpel-game heeft echter niet het succes gebracht dat zowel ORTEC als Simpel hoopten dat 

het zou brengen. ORTEC heeft echter nog steeds de ambitie om een succesvolle voetbalgame 

op de Nederlandse markt te brengen, omdat de organisatie haar capaciteiten optimaal wil 

benutten. Een fantasy sports game is in dit licht gezien een interessante optie, mede doordat 

de gamevorm in andere landen, zoals de Verenigde Staten, erg succesvol en populair 

gebleken is. 

 Dit onderzoek richt zich dan ook op de mogelijkheden om een fantasy sports game 

vanuit ORTEC op de Nederlandse markt te brengen. Hierbij komt het gedrag van Nederlandse 

consumenten met betrekking tot online games en een mogelijke fantasy sports game aan de 

orde. Aan de hand van recent onderzoek (Lee, Seo & Green, 2013; Farquhar & Meeds, 2007) 

worden de motivatiefactoren die mensen ertoe brengen om online games te spelen 

onderzocht. Dit zal gebeuren middels een vragenlijst en een kwantitatieve analyse. Naast het 

consumentengedrag wordt aan de hand van de implementatietheorie van De Peuter, De Smedt 

& Bouckaert (2007) ook gekeken naar de ontwikkeling van een nieuw product binnen 
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ORTEC. Met verschillende medewerkers binnen ORTEC wordt gesproken over het 

ontwikkelen van een fantasy sports game. Er wordt met de respondenten gesproken over 

implementatiecapaciteit van ORTEC, het businessmodel van een fantasy sports game, de rol 

van advertenties binnen een fantasy sports game, de doelgroep van een fantasy sports game, 

de ervaringen met de eerder door ORTEC ontwikkelde Simpel game, de co-branding 

constructie (die ORTEC bij eerdere producten hanteerde) en de kansen en bedreigingen in de 

ontwikkeling van een fantasy sports game.  

 

1.1 Probleemstelling 

Het combineren van deze kwantitatieve- en kwalitatieve data leidt tot het beantwoorden van 

twee hoofdvragen met bijbehorende deelvragen: 

 

Welke aspecten op het gebied van het businessmodel, de implementatiecapaciteit en de 

marketing zijn voor ORTEC van belang in het kader van de implementatie van een fantasy 

sports game? 

- Op welke manier kan ORTEC het meest effectief geld verdienen aan het uitbrengen 

van een fantasy sports game? 

- In hoeverre sluit de implementatiecapaciteit van ORTEC aan bij de wens om een 

fantasy sports game te ontwikkelen? 

- Op welke manier kan ORTEC ervoor zorgen dat de te ontwikkelen fantasy sports 

game bekend wordt onder Nederlandse consumenten? 

 

Op welke manier kan ORTEC zo effectief mogelijk inspelen op de wensen en behoeften van 

Nederlandse consumenten op het gebied van een fantasy sports game?  

- Welke groep Nederlandse consumenten zal geïnteresseerd zijn in het spelen van een 

fantasy sports game? 

- Welke motivatiefactoren zetten Nederlandse consumenten aan tot het spelen van een 

fantasy sports game? 

 

1.2 Wetenschappelijke relevantie: 

De steeds belangrijker wordende rol van het internet heeft er in de afgelopen jaren voor 

gezorgd dat er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar het gedrag van commerciële 

organisaties (Vedrashko, 2006; Bianchi & Tampieri, 2013) en het gedrag van consumenten op 

internet (Cho, de Zuniga, Rojas & Shah, 2005; Koo, 2009; Beutel, Brähler, Glaesmer, Kuss, 
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Wölfling & Müller, 2011). Het onderzoek van Beutel et al. (2011) verschaft duidelijkheid 

over de functies waarvoor internet door consumenten gebruikt wordt. Uit dit onderzoek van 

Beutel et al. (2011) blijkt dat online gaming een door consumenten veel gebruikte 

internetfunctie is. Gajendra, Ye, Sun & Daying (2011) bespreken de verschillende 

internetfuncties en concluderen dat er gezien de toenemende populariteit van online gaming 

nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Dit onderzoek kan dienen om 

het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek, gesignaleerd door Gajendra et al. (2011) te 

verminderen. 

Ook fantasy gaming, dat volgens Evans (2007) het belangrijkste online gametype 

wereldwijd genoemd mag worden, heeft in de afgelopen jaren een forse groei qua populariteit 

en gebruikersaantallen doorgemaakt. Het feit dat het gametype fantasy sports tot nu toe in 

Nederland een relatief onbekend fenomeen is heeft ervoor gezorgd dat er tot op dit moment 

geen wetenschappelijk onderzoek voorhanden is over de motivatiefactoren van Nederlandse 

consumenten met betrekking tot fantasy sports games. Dit onderzoek verschaft inzicht in de 

motivatiefactoren die Nederlandse consumenten van belang achten voor zowel het spelen van 

online games in het algemeen als in het specifieke geval van fantasy sports games. Aan de 

hand van dit onderzoek kan het consumentengedrag van Nederlandse consumenten op het 

gebied van online gaming vergeleken worden met het consumentengedrag in andere landen. 

In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld al meerdere malen onderzoek gedaan (Farquhar & 

Meeds, 2007; Dwyer & Kim, 2011; Lee, Kwak, Lim, Pedersen, Miloch (2011) naar de 

motivatiefactoren die consumenten ertoe aanzetten om fantasy sports games te spelen. Het is 

gezien de groeiende populariteit (FSTA, 2013; Lomax, 2006) van fantasy sports games van 

wetenschappelijke importantie dat er duidelijkheid vergaard wordt over de wensen en 

behoeften van Nederlandse consumenten op het gebied van fantasy sports games. 

Naast het vergaren van duidelijkheid over het consumentengedrag levert dit onderzoek 

binnen de wetenschappelijk literatuur een meerwaarde op doordat het de motivatieschalen van 

het meetinstrument FanSMI, ontwikkeld door Lee et al. (2013), kan toetsen op Nederlandse 

consumenten. Zij zijn over het algemeen minder bekend met fantasy sports games. Naar 

aanleiding van dit onderzoek kan meer inzicht vergaard worden over de mate waarin de 

FanSMI generaliseerbaar is naar Europese landen als Nederland. Daarnaast kan door de 

vergelijking tussen de uitkomsten uit dit onderzoek en de onderzoeken van Suh, Lim, Kwak 

& Pedersen (2010) en Farquhar en Meeds (2007) meer duidelijk worden over de verschillen 

tussen de Nederlandse en Amerikaanse consumenten met betrekking tot de motivatiefactoren 

voor online games.  
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Dit onderzoek focust zich naast de motivatiefactoren ook op de achterliggende 

dimensies met betrekking tot deze motivatiefactoren. Omdat deze dimensies duidelijkheid 

verschaffen over de verschillende soorten interesses en motivaties die mensen motiveren om 

een online game of een fantasy sports game te spelen, kunnen deze dimensies behulpzaam 

zijn voor vervolgonderzoek. Ook wordt in dit onderzoek middels open vragen aan 

respondenten gevraagd om welke redenen deze respondenten online games spelen. Hierdoor 

wordt duidelijk welke motivatiefactoren voor Nederlandse respondenten een belangrijke rol 

spelen. De vergaarde informatie over aanvullende motivatiefactoren en achterliggende 

dimensies kan helpen om de FanSMI schaal (Lee et al., 2013) aan te vullen en te verbeteren. 

Daardoor komt er voor vervolgonderzoek een verbeterd meetinstrument beschikbaar. 

Met betrekking tot het implementeren van een nieuw product is door De Peuter et al. 

(2007) een theoretisch raamwerk opgesteld. Binnen dit onderzoek wordt dit raamwerk 

gebruikt om een nieuw online product te analyseren. Aan de hand hiervan kan getoetst 

worden of dit raamwerk toegepast kan worden op dergelijke nieuwe, online producten. 

Vervolgens kan aan de hand van dit onderzoek duidelijk worden welke aspecten van dit 

theoretische raamwerk (De Peuter et al., 2007) het meest van belang zijn bij het ontwikkelen 

van online producten, zoals een fantasy sports game. Op deze manier draagt het onderzoek bij 

aan de ontwikkeling en verbetering van het theoretische raamwerk van De Peuter et al. 

(2007). 

 

1.3 Praktische Relevantie 

Dit onderzoek naar de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een fantasy sports game is in 

eerste instantie praktisch relevant voor ORTEC. Deze organisatie heeft de intentie om een 

fantasy sports game op de Nederlandse markt te brengen, waarbij dit onderzoek op diverse 

aspecten van belang kan zijn. Zo krijgt ORTEC middels dit onderzoek meer inzicht in de 

motivatiefactoren die voor de Nederlandse consument belangrijk zijn en aan welke van deze 

motivatiefactoren minder waarde gehecht wordt. Daarnaast zal het voor ORTEC van belang 

zijn dat de fantasy sports game bekend wordt bij zoveel mogelijk consumenten. Binnen dit 

onderzoek zal gepoogd worden meer inzicht te vergaren in de manier waarop deze 

consumenten het meest effectief bereikt zou kunnen worden. ORTEC kan met deze 

informatie een gerichter marketingplan ontwikkelen om de fantasy sports game op de 

Nederlandse markt te brengen.  

 Voor ORTEC is het dus belangrijk om informatie over het gedrag en bereik van 

consumenten te gebruiken, maar ook om vanuit verschillende oogpunten binnen de 
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organisatie naar de ontwikkeling van een fantasy sports game te kijken. In dit onderzoek laten 

verschillende medewerkers binnen ORTEC, vanuit verschillende perspectieven, hun licht 

schijnen over de mogelijke ontwikkeling van een fantasy sports game. Hierbij komen 

inzichten over onder meer de capaciteiten van ORTEC, de marketingcampagne, de kansen en 

de bedreigingen binnen de ontwikkeling van een fantasy sports game aan de orde. Voor 

ORTEC zullen de inzichten van deze medewerkers nieuwe ideeën opleveren, welke 

vervolgens in het ontwikkelingstraject van een fantasy sports game van pas komen.  

 Naast de praktische relevantie voor ORTEC is dit onderzoek ook relevant voor 

potentiële gebruikers. Doordat er aan de hand van dit onderzoek meer bekend wordt over de 

motivatiefactoren van consumenten kan er in de te ontwikkelen fantasy sports game beter 

ingespeeld worden op de wensen van deze consumenten. Hierdoor is de kans dat de 

consumenten in hun behoeften worden voorzien groter. Dit is uiteraard ook erg belangrijk 

voor het behalen van de doelstellingen van ORTEC. Ook zal dit onderzoek duidelijk 

verschaffen over welke marketingkanalen effectief ingezet kunnen worden om potentiële 

gebruikers te bereiken. Als gevolg hiervan zal ORTEC beter in staat zijn om de fantasy sports 

game bekendheid te laten genieten onder deze potentiële gebruikers. Hierdoor zullen meer 

potentiële gebruikers horen van het bestaan van de fantasy sports game, waardoor zij in hun 

behoeften worden voorzien.  

 

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in het tweede hoofdstuk de theorie beschreven welke voor 

dit onderzoek van importantie is. Er wordt ingegaan op theorie rondom consumentengedrag 

met betrekking tot online games, de commerciële kant van het internet, het online gametype 

fantasy sports en de implementatie van een nieuw (online) product. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk drie de methode van dit onderzoek besproken. Hierin wordt de aanpak van zowel 

de kwantitatieve- als de kwalitatieve data uitgebreid uiteengezet. In hoofdstuk vier komen de 

resultaten van de kwantitatieve dataverzameling aan de orde, welke voornamelijk in tabel- en 

grafiekvorm gepresenteerd worden. In hoofdstuk vijf worden vervolgens de resultaten van de 

kwalitatieve data tekstueel besproken. Hoofdstuk zes bevat ten eerste een discussie sectie, 

waarin de belangrijkste resultaten gekoppeld worden aan het theoretisch kader. Vervolgens 

wordt aan de hand van de verzamelde informatie een conclusie getrokken, waarin ook de 

hoofd- en deelvragen beantwoord worden. Ook komen de beperkingen van dit onderzoek aan 

de orde, evenals de aanbevelingen die voortkomen uit dit onderzoek. Hoofdstuk zeven bevat 
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de referenties van de gebruikte literatuur. Tenslotte komen in hoofdstuk acht de bijlagen die 

van importantie zijn voor dit onderzoek aan de orde.  
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2. Theoretisch Kader 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de theorie die van belang is voor dit onderzoek. Ten eerste 

wordt ingegaan op consumentengedrag aan de hand van theorie over mediagebruik en de 

verwachte keuzes van consumenten. Vervolgens wordt de rol van het internet, waar zowel aan 

de kant van consumenten als aan de kant van commerciële partijen veel onderzoek naar 

gedaan is, besproken. Ten derde worden fantasy sports en haar achtergrond theoretisch 

belicht, evenals de motivatiefactoren die in dit kader een belangrijke rol spelen. Tenslotte 

wordt er gekeken naar theorie die de implementatie van een nieuw product of beleid 

vormgeeft. Dit omdat de uitvoerende organisatie binnen dit onderzoek, ORTEC, de intentie 

heeft om in de vorm van een fantasy sports game een nieuw product te lanceren, wat 

gebaseerd dient te zijn op een beleidsplan. Vervolgens wordt aan de hand van de verzamelde 

informatie een conclusie getrokken, waarin ook de hoofd- en deelvragen beantwoordt worden.  

 

2.1 Consumentengedrag 

Het gedrag van consumenten bepaald in belangrijke mate het succes van nieuwe producten, 

zoals een nieuwe fantasy sports game (Hauser, Tellis & Griffin, 2006). Dit omdat 

consumenten de uiteindelijke gebruikers van het product zijn, en dus bepalen of het product 

aansluit bij hun behoeften en voorkeuren (Hauser et al., 2006). In eerste instantie is het 

interessant om te kijken naar het mediagebruik van consumenten. Beutel et al. (2011) tonen 

aan dat internet tegenwoordig een vooraanstaande rol heeft binnen het mediagebruik van 

consumenten. Binnen dit internetgebruik van consumenten vormen online games een 

belangrijk gedeelte van de tijd die consumenten op internet spenderen (Gajendra et al., 2011). 

Het consumentengedrag met betrekking tot mediagebruik is daarom bruikbaar voor dit 

onderzoek, waarin het consumentengedrag met betrekking tot online games belangrijk is. 

Temeer omdat de studie van Randle en Nyland (2008) laat zien dat er een positieve relatie 

bestaat tussen mediagebruik en het participeren in fantasy sports.  

Om naar het consumentengedrag met betrekking tot mediagebruik te kijken is de 

vooraanstaande ‘Uses and Gratification Theory’ (UGT) van Katz, Gurevich en Haas (1973) 

erg bruikbaar. Dit model is bruikbaar omdat het een duidelijk inzicht geeft in de behoeften die 

mensen vervullen door middel van mediagebruik. Het analyseren van deze behoeften is 

behulpzaam met betrekking tot de ontwikkeling van een fantasy sports game vanwege de 

positieve relatie tussen mediagebruik en fantasy sports (Randle & Nyland, 2008). Daarnaast is 

internetgebruik tegenwoordig een erg belangrijk aspect van het mediagebruik van 

consumenten (Beutel et al., 2011). Online games vormen volgens Gajendra et al. (2011) 
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binnen dit mediagebruik een belangrijk gedeelte van de tijd die consumenten aan deze vorm 

van mediagebruik besteden. Dit maakt het consumentengedrag van consumenten met 

betrekking tot mediagebruik belangrijk voor dit onderzoek. 

In het UGT-model worden de psychologische behoeften van consumenten gekoppeld 

aan hun mediagebruik. Deze psychologische behoeften van de consument bepalen het 

mediagedrag van de consument (Katz et al., 1974). In het model van Katz et al. (1974) 

worden vijf sociaalpsychologische behoeften onderscheiden. Er zijn de cognitieve behoeften; 

mensen hebben behoefte aan kennis en willen hun omgeving begrijpen. Naast deze kennis 

willen mensen ook emotie ervaren, door Katz et al. (1974) getypeerd als affectieve behoeften. 

Ten derde hebben mensen persoonlijke behoeften, het ervaren van zelfvertrouwen, stabiliteit 

en persoonlijke status. Daarnaast is er de sociale behoefte; mensen willen interactie met 

anderen en mediagebruik kan een middel zijn om dit te bewerkstelligen. Tenslotte is er de 

behoefte om te ontsnappen aan de realiteit. Mensen gebruiken media om te ontspannen en zo 

even niet aan hun dagelijkse routine te hoeven denken. 

 Mensen willen voldoen aan de behoeften die ze voelen (Katz et al., 1974; Ajzen, 

1991). Het ervaren van deze behoeften zorgt er voor dat consumentengedrag erop gericht is 

om aan deze behoeften te voldoen. Om naar dit consumentengedrag te kijken is binnen de 

wetenschappelijke literatuur de ‘Theory of Planned Behavior’ (TPB) van Ajzen (1991) het 

belangrijkste en meest gebruikte model. Volgens Ajzen (1991) zijn met betrekking tot het 

toekomstige gedrag van consumenten de attitude van de consument, de sociale omgeving van 

de consument en de door de consument ervaren gedragscontrole van belang.  

 Binnen de attitude van de consument gaat het om de mate waarin de consument het 

nieuwe product positief of negatief evalueert; de mate waarin het nieuwe product in de smaak 

valt bij de consument. Een complete evaluatie van deze dimensie kan in het geval van een 

fantasy sports game pas plaatsvinden wanneer de fantasy sports game daadwerkelijk gespeeld 

kan worden. Echter kan er in het proces van de ontwikkeling van de game al wel gekeken 

worden naar welke aspecten van de game door consumenten binnen de doelgroep interessant 

gevonden worden. Wanneer meer bekend is over de aantrekkelijke aspecten van de fantasy 

sports game kan hiermee in de ontwikkeling van de online game voordeel behaald worden 

(Hoyer, Chandy, Dorotic, Krafft en Singh, 2010).  

Naast de attitude van de consument is ook de sociale omgeving van de consument van 

invloed op de keuzes die de consument maakt. Er kan een bepaalde sociale druk aanwezig 

zijn van de sociale omgeving van de consument om het product wel of niet te gebruiken. 

Volgens de theorie van Ajzen (1991) heeft de druk van de sociale omgeving, die zowel 
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negatief als positief kan werken, een belangrijke invloed op de keuze van de consument ten 

opzichte van het nieuwe product. Hsu en Lu (2004) bekeken online gaming aan de hand van 

het Technology Acceptance Model (TAM). Uit hun empirisch onderzoek bleek dat de sociale 

omgeving van de speler van online games sterk van invloed is op het online gamegedrag van 

de desbetreffende speler. Volgens Hsu en Lu (2004) kan de sociale invloed zelfs zo groot zijn 

dat de speler van de online game alleen door deze uitgeoefende sociale druk het spel zal gaan 

spelen of blijven spelen (Hsu & Lu, 2004). Dat deze sociale kracht sterk is werd dus duidelijk 

aangetoond. Denkbaar is echter ook dat de sociale druk negatief kan werken voor het spelen 

van online games. Wanneer de omgeving van de speler niet in de game geïnteresseerd is, of 

zich er misschien zelfs tegen afzet, werkt dit waarschijnlijk ook negatief voor de attitude en 

de motivatie van de speler.  

Tenslotte is volgens Ajzen (1991) de door de consument ervaren gedragscontrole van 

belang voor het consumentengedrag met betrekking tot een product. Hierbij is het belangrijk 

dat de consument het gevoel heeft dat hij of zij het product kan gebruiken. Wanneer het, zoals 

in dit voorbeeld, om een online game gaat, moet een consument het vertrouwen hebben dat hij 

of zij genoeg kennis en kunde heeft om de game te begrijpen en te kunnen spelen (Koo, 

2009). Vooral omdat het om een fantasy sports game gaat, welke een hoop statistieken met 

zich meebrengt, is het een gevaar dat potentiële gebruikers de game als ingewikkeld ervaren 

en zichzelf niet in staat achten om het spelen van een dergelijke game onder de knie te 

krijgen. ORTEC, als ontwikkelende organisatie, zal met dit aspect rekening moeten houden 

om potentiële gebruikers niet af te schrikken. Daarom moet de online game op een zodanige 

manier ontwikkeld worden dat gebruikers uit de doelgroep de game volledig begrijpen en het 

gevoel hebben dat ze alle facetten van het spel onder controle hebben c.q. kunnen krijgen. 

Indien dit het geval is, zal de gebruiker het vertrouwen hebben dat volgens Ajzen (1991) 

benodigd is om een product te gebruiken (Koo, 2009). 

Omdat binnen dit onderzoek het consumentengedrag met betrekking tot een fantasy 

sports game onderzocht wordt, is het van belang om te kijken naar aspecten die de 

sportinteresse van consumenten opwekken. Hiervoor kan het Sport Interest Inventory (SII) 

model van Funk, Ridinger en Moorman (2004) gebruikt worden. Dit model onderzocht de 

interesse in sport van sportbeoefenaars en sportvolgers en is inmiddels op verschillende cases 

en in verschillende landen getoetst (Neal & Funk, 2006; Grove, Dorsch & Hopkins, 2012). 

Funk et al. (2004) stellen dat het sociale aspect voor consumenten erg belangrijk is. Dit 

sociale aspect kan verdeeld worden in de sociale interactie met familie, de sociale interactie 
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met vrienden en het sociale contact dat via de sport gelegd kan worden met fans, medespelers 

of tegenstanders (Wann, Grieve, Zapalac en Pease (2008).  

Daarnaast biedt sport voor consumenten de mogelijkheid tot het ervaren van 

verschillende emoties. Zo is het ervaren van spanning rondom sportwedstrijden volgens Funk 

et al. (2004) een belangrijke reden waarom mensen aan sport doen of sport volgen. Ook het 

ervaren van onzekerheid (Weinberg & Gould, 2011) en het gevoel van teamidentificatie 

(Wann, Waddill, Polk en Weaver (2011) blijken voor mensen belangrijke redenen om zich 

bezig te houden met sport. Naast deze emoties is ook het gevoel van succes voor consumenten 

een belangrijke motivatie om zich met sport bezig te houden. Mensen willen graag goed 

presteren en in bepaalde situaties laten zien dat ze van anderen kunnen winnen. Wanneer 

mensen dit beleven in sport neemt de interesse van de consument toe (Funk et al., 2004).  

Andere factoren die de interesse van consumenten in sport bepalen zijn de kosten van 

het volgen of beoefenen van sport en de aanwezigheid van rolmodellen (Funk et al., 2004). 

Wanneer de kosten van het beoefenen of het volgen van een sport lager zijn, neemt de 

interesse van de consument in de sport toe (Funk et al., 2004). Daarnaast stellen Funk et al. 

(2004) en De Croock, De Bosscher en Van Bottenburg (2012) dat rolmodellen belangrijk 

kunnen zijn voor het opwekken van sportinteresse onder consumenten. Familie en vrienden 

die sporten zijn hierbij voor de grootste groep het belangrijkste rolmodel, terwijl bij de meer 

fanatieke sporters ook topatleten een belangrijke motivatiefactor kunnen zijn om nog 

intensiever met de sport bezig te zijn (De Croock et al., 2012). 

 

2.2 Internet  

Met de introductie van het internet is het aanbod van media toegenomen, zowel kwalitatief als 

kwantitatief (Cho et al., 2005; Amor, 2000). Uit onderzoek (Papacharissi & Rubin, 2000) is 

gebleken dat internet consumenten beter kan voorzien in hun behoeften aan entertainment, 

sociale interactie en ontsnappend gedrag aan de werkelijkheid. Recent onderzoek van Beutel 

et al. (2011) liet zien dat mensen het internet vooral gebruiken voor sociale contacten zoals e-

mailen, chatten en sociale communities, het zoeken van informatie, het online winkelen en het 

spelen van online games. Ook hieruit blijkt dus dat internet een belangrijk medium is voor het 

voldoen aan de vraag naar interactie en entertainment van consumenten. 

Een substantieel onderdeel van dit internet entertainment is sport gerelateerd (Tyrer, 2008). In 

een grootschalig onderzoek naar sportconsumptie (Global Sport Media Consumption Report, 

2012) in Groot-Brittannië blijkt dat 58% van de mensen het internet gebruikt voor 

sportconsumptie. Dit is meer dan het aantal mensen dat daadwerkelijk sportevenementen 
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bezoekt. Deze online sportconsumptie wordt door (Global Sport Media Consumption Report, 

2012) getypeerd als: ‘elke vorm van interactie, van het lezen van sportartikelen tot het live 

bekijken van evenementen via het internet’ (p. 169). Fantasy sports is één van de jongste 

toevoegingen op deze gebruikelijke sportconsumptie (Karg & McDonald, 2011). Seo en 

Green (2008) stellen dat fantasy sports een belangrijke plek in de sportconsumptie heeft 

kunnen bemachtigen door middel van de unieke beleving die het biedt. In tegenstelling tot 

andere vormen van sportconsumptie biedt fantasy sports een mix van het aspect van meedoen 

en het aspect van aanschouwen, waardoor het zich van andere sportconsumptie vormen kan 

onderscheiden (Seo & Green, 2008). De consumenten hebben de unieke ervaring sinds het 

begin van de eenentwintigste eeuw ontdekt, getuige de jaarlijkse gebruikersgroei (Klaassen, 

2006; FSTA, 2013).  

Voor dit onderzoek naar fantasy sports is het dus van belang om meer inzicht te 

krijgen in de factoren die mensen motiveren tot online sportconsumptie. Seo en Green (2008) 

deden onderzoek naar de factoren die mensen motiveren tot sportconsumptie via internet. Uit 

dit onderzoek bleek dat fanexpressie, entertainment en het ondersteunen van een favoriet 

sportteam de drie belangrijkste redenen zijn (Seo & Green, 2008). Het entertainment dat 

sportconsumenten ervaren komt vooral voort uit de spanning en sensatie die sport met zich 

meebrengt. Bijvoorbeeld in de vorm van scores en andere sportontwikkelingen. Het aspect 

van de fanexpressie focust zich vooral op de interactie tussen sportfans, die door internet met 

elkaar in contact kunnen komen (Seo & Green, 2008). Dit is in overeenstemming met de 

conclusie uit het onderzoek van Fuchs (2008), waaruit blijkt dat het zoeken van sociale 

interactie één van de belangrijkste redenen is waarom mensen internet gebruiken. Seo en 

Green (2008) tonen aan dat ook het creëren van kennis over sport een belangrijke indicator is 

voor sportconsumptie op internet. Via het internet is er over elke sport veel informatie en 

nieuws beschikbaar, waardoor veel consumenten in hun behoefte aan informatie voorzien 

kunnen worden. Daarnaast zijn ook factoren buiten de sport om volgens Seo en Green (2008) 

van invloed op het gebruik van sportconsumptie. Het ontsnappen aan de dagelijkse realiteit is 

bijvoorbeeld een belangrijke factor die mensen motiveert om sport op internet te consumeren; 

mensen willen even niet denken aan hun studie of hun werk en doen in die tijd graag iets waar 

hun interesse ligt en dat ontspannend werkt (Shklovski, Kraut & Cummings, 2006). Internet is 

iets dat voor veel mensen tegenwoordig altijd bereikbaar is; via computers, laptops, 

smartphones en tablets. Het is volgens Seo en Green (2008) dus ook logisch dat wanneer 

mensen even niks te doen hebben, en geïnteresseerd zijn in sport, deze mensen het internet 

gebruiken om sport te consumeren.  
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Vanwege de toenemende importantie van het internet wordt commercie, geld 

verdienen en het vergaren van naamsbekendheid voor organisaties steeds belangrijker (Hemp, 

2006). Deze internetcommercie, in de wetenschappelijke literatuur ook vaak e-commercie 

(Liang, Ho, Li & Turban, 2011) of e-business (Wu, Mahajan & Balasubramanian, 2003) 

genoemd, wordt als volgt gedefinieerd: de toepassing van informatie- en 

communicatietechnologie waarbij de waardetoevoegende processen geheel elektronisch 

uitgevoerd worden; dit kan plaatsvinden tussen organisaties of tussen organisaties en 

consumenten (Wigand, 1997). Wigand (1997) stelt met betrekking tot het belang van 

internetcommercie: alleen als organisaties zichzelf actief begeven in de internetcommercie zal 

de organisatie in de moderne tijd kunnen overleven. De commercie via het internet is een 

relatief nieuwe trend, waarop veel wetenschappelijke literatuur zich richt, omdat de invloed 

van deze vorm van commercie sterk is. Vedrahsko (2006) onderzocht de voordelen van 

internetcommercie en concludeerde dat het internet flexibiliteit biedt op het gebied van het 

verhogen van naamsbekendheid, het lanceren van nieuwe producten en het bereiken van een 

groot publiek op het gebied van advertenties. Online games, zoals fantasy sports, kunnen in 

dit licht gezien interessant zijn voor bedrijven (Papagiannidis & Bourlakis, 2007). Deze 

online games worden door hun toenemende populariteit binnen de wetenschappelijke 

literatuur dan ook omschreven als zijnde ‘big business’ (Anderson & Wolff, 2010; Tyrer, 

2008). 

In het licht van dit onderzoek over fantasy sports is het belangrijk om te onderzoeken 

hoe bedrijven en gamedesigners deze kansen op het internet benutten en welke mogelijkheden 

zij dien om de commerciële mogelijkheden van fantasy sports games te benutten.. Om naar de 

inkomstenbronnen van online games te kijken is het ten eerste belangrijk om de twee 

belangrijkste businessmodellen die makers van online games gebruiken te onderscheiden (Oh 

& Ryu, 2007; Al-JouJou, 2012). Het eerste model is het free-to-play model. Het model biedt 

de gebruiker gratis toegang tot het spel, maar deze gebruiker zal moeten betalen indien deze 

gebruiker gebruik wil maken van additionele opties, zoals extra grafische mogelijkheden of 

instrumenten om succesvoller te kunnen zijn in het spel (Oh & Ryu, 2007). Al-JouJou (2012) 

stelt dat dit model tegenwoordig populairder is dan het andere toonaangevende model, 

namelijk het subscriptiemodel, waarbij gebruikers periodiek betalen om gebruik te maken van 

de online game. Ook zijn er combinaties van beide modellen, waarbij de gebruiker gratis 

toegang heeft tot de game, maar deze gebruiker wel moet betalen als hij bijvoorbeeld 

exclusief samen met vrienden in een competitie wil spelen of exclusieve spelfuncties wil 

gebruiken (Ren & Hardwick, 2008). 
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Het free-to-play model heeft als voornaamste voordeel dat het spel toegankelijk is, 

omdat er beginsel niet betaald hoeft te worden en daardoor de drempel voor potentiële 

gebruikers lager is om de game te proberen. Het gevaar van het free-to-play model is het 

verschil dat zich in het spel kan voordoen als gevolg van betalende en niet-betalende 

gebruikers; wanneer de niet-betalende gebruikers geen kans hebben om succes te behalen 

vanwege de extra mogelijkheden die hun betalende tegenstanders hebben, zullen de niet-

betalende gebruikers sneller afhaken (Al-JouJou, 2012). Het sterke punt van het 

subscriptiemodel is dat het in principe een betere ervaring kan bieden in vergelijking met de 

gratis games (Oh & Ryu, 2007). Zo zal er bijvoorbeeld minder behoefte zijn aan advertenties 

omdat de inkomsten al via de subscriptie vergaard worden. Ook kan het spelers van het spel 

beschermen tegen spelers die het spel niet serieus nemen, want gegeven de subscriptie die de 

gebruiker moet betalen zullen er alleen gebruikers zijn die de game serieus spelen (Al-JouJou, 

2012). Het nadeel van het subscriptiemodel is dat de toegang van nieuwe spelers moeilijker is, 

omdat de drempel om de game te gaan spelen hoger is door de gevraagde 

subscriptievergoeding.  

Naast subscriptievergoeding zijn ook advertenties op de website van online games een 

belangrijke inkomstenbron. Met name bij het free-to-play model moet een aanzienlijk deel 

van de inkomsten uit advertenties komen (Lehdonvirta, 2009). Online games zijn voor 

adverteerder logischerwijs aantrekkelijk omdat op deze manier een groot publiek bereikt kan 

worden. Mau, Silberer & Constien (2008) onderzochten advertenties binnen online games en 

vonden een positief verband tussen de perceptie van de gebruiker ten aanzien van de game 

enerzijds en de perceptie van de gebruiker ten aanzien van de adverteerders anderzijds. 

Wanneer de gebruikers positieve ervaringen hebben met de game, is hun perceptie over de 

adverteerder dus ook vaker positief. Dit verband maakt het voor adverteerders extra 

aantrekkelijk om binnen dergelijke games te adverteren. Het free-to-play model zou door de 

makkelijke toegang van gebruikers veel netwerkverkeer kunnen genereren, waardoor 

advertenties veel geld kunnen opleveren (Al-JouJou, 2012). 

Om dit netwerkverkeer te genereren is een groot aantal gebruikers essentieel. De twee 

bekendste soorten media om dit te bewerkstelligen zijn de traditionele media en de sociale 

media. Kaye en Johnson (2003) bespreken in hun artikel de veranderende verhouding tussen 

traditionele- en sociale media. Zij stellen dat op dit spanningsvlak de traditionele media 

gebruikers heeft verloren aan de sociale media. Met name omdat de sociale media en het 

internet alle informatie herbergen die gebruikers willen hebben. Het gebruik van sociale 

media groeit en biedt voor de consument veel mogelijkheden (Kietzmann, Hermkens, 
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McCarthy & Silvestre, 2011). Volgens Kaye en Johnson (2003) blijft er ondanks het 

toenemende gebruik van sociale media echter vraag bestaan naar traditionele media, 

waaronder televisie, radio, kranten en tijdschriften, maar is gezien het gebruik van computers 

en smartphones sociale media erg belangrijk geworden. 

De belangrijkste doeleinden waar sociale media voor kan dienen zijn het creëren van 

naamsbekendheid, het opwekken van interesse in het product en ontwikkelen van loyaliteit bij 

gebruikers (Parise, Guinan & Weinberg, 2008). Sociale media heeft meer dan ooit tevoren een 

internetwereld veroorzaakt die gericht is op participeren en converseren (Kietzmann et al., 

2011, Qualman, 2009). Voor ontwikkelaars van online games is het essentieel om van deze 

sociale media gebruik te maken. Specifiek voor online games is virale marketing via sociale 

media een opkomend fenomeen (Tyni, Sotamaa & Toivonen, 2011). Virale marketing 

beschrijft het fenomeen waarin consumenten marketingrelevante informatie verspreiden, 

welke door marketeers met opzet in de wereld gebracht wordt om de verspreiding onder 

consumenten te stimuleren (Van der Lans, Van Bruggen, Eliashberg & Wierenga, 2010). 

Sociale media als Facebook en Twitter zijn uitermate geschikt voor virale marketing, omdat 

het veel gebruikers heeft. Een voorbeeld van virale marketing is een Facebook bericht (vaak 

verstuurd vanuit de game zelf) waarin de gebruiker stelt: ‘Ik heb zojuist level 31 van Candy 

Crush uitgespeeld, kan jij het beter?’. Het zorgt ervoor dat andere gebruikers de naam van het 

spel lezen, wat bijdraagt aan de naamsbekendheid. Daarnaast heeft het vaak ook een element 

van uitdaging, waardoor gebruikers van het spel deze prestatie zullen willen verbeteren en 

potentiële gebruikers gestimuleerd worden om de game te gaan spelen (Tyni et al., 2011). 

 

2.3 Fantasy sports 

Fantasy sports is een type online game dat de laatste jaren steeds meer populariteit geniet, met 

name in de Verenigde Staten en in Canada. Fantasy sports kan gezien worden als een 

gametype dat veel gelijkenissen vertoond met Massive Multiplayer Online Role-Playing 

Games (MMORPG). Fantasy sports onderscheid zich echter in het feit dat binnen dit 

gametype de realiteit en de virtuele wereld aan elkaar gekoppeld worden, waar bij 

MMORPG’s slechts de virtuele wereld van belang is (Suh et al., 2010). Ruihley en Hardin 

(2011) geven een veelgebruikte definitie van het gametype fantasy sports: ‘Fantasy sports is 

een interactieve team management activiteit die gebaseerd is op statistieken bepaald door de 

werkelijke prestaties van professionele atleten en/of sport organisaties’ (p. 233). Fantasy 

sports gebruikers kiezen via het internet hun team en managen hun virtuele sportorganisatie, 
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op basis van de werkelijke prestaties van de spelers die de fantasy sports gebruiker in zijn 

team heeft.  

Fantasy sports games kunnen gebaseerd zijn op veel verschillende sporten. Populaire 

sporten met betrekking tot fantasy sports games zijn Amerikaanse sporten als American 

football, ijshockey, basketbal en honkbal. Aan honkbal waren de eerste vormen van fantasy 

sports games gerelateerd. Deze Amerikaanse sport, met veel stilstaande situaties, was bij 

uitstek geschikt voor het spelen van fantasy sports games zonder computers. Dit omdat op die 

manier de statistiek met de hand bijgehouden kon worden; het zogenaamde rotisserie honkbal 

(Colston, 1996). Met de technologische vooruitgang in de vorm van de computer en later het 

internet, werden de mogelijkheden voor het spelen van fantasy sports games groter. In eerste 

instantie bleef de populariteit van fantasy sports games echter beperkt tot Amerikaanse 

sporten. De verklaring voor de populariteit van fantasy sports in de Verenigde Staten ligt in de 

sportbeleving van Amerikanen; ze willen mensen individueel benaderen en kunnen 

vergelijken en daarom hechten Amerikanen veel belang aan het gebruik van statistiek, zo ook 

in de sportwereld (Van Dijk & Stout, 2005). Door de interesse voor (sport)statistiek is het 

spelen van fantasy sports waarschijnlijk aantrekkelijk. Vooral ook gelet op het feit dat fantasy 

sports dieper in de statistische details treedt dan bijvoorbeeld het maken van een doelpunt of 

het krijgen van een tegendoelpunt. In fantasy sports gaat het om uitgebreidere- en meer 

achterliggende statistiek, zoals het percentage goede passes bij voetbal, of het aantal twee- en 

driepunters in een basketbalwedstrijd. Door de verandering van de Europese sportbenadering 

(Ratten, 2011; Van Dijk & Stout, 2005) is het echter aannemelijk dat fantasy sports ook in 

Europa kan uitgroeien tot een populair fenomeen. 

Fantasy sports was tot aan het begin van de 21e eeuw geen algemeen geaccepteerd 

fenomeen; het werd gezien als kleine industrie die nooit serieuze populariteit zou vergaren en 

daarom door de mainstream media werd genegeerd (Conti, 2011). Fantasy sports bleek echter 

toch aantrekkelijk voor een groter publiek en in combinatie met de verbeterde toegang tot het 

internet, de meer ontwikkelde fantasy sports games en het toegenomen mediagebruik is 

fantasy sports met name in de Verenigde Staten en Canada een gametype geworden met veel 

gebruikers en grote aanverwante geldstromen (Lomax, 2006). Uit onderzoek van Evans 

(2007) bleek zelfs dat fantasy sports destijds al gezien kon worden als het meest populaire 

gametype ter wereld. Uit de cijfers van de Fantasy Sports Trade Association (FSTA) blijkt dat 

in 2013 meer dan drieëndertig en een half miljoen mensen participeren in fantasy sports, wat 

gelijk staat aan 13% van de totale Amerikaanse bevolking. Dezelfde cijfers lieten in 2007 zien 

dat in de Verenigde Staten ruim negentien miljoen mensen participeerden in fantasy sports. 
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Deze stijging van 79% in de laatste zes jaar laat de toenemende populariteit van fantasy sports 

zien. Deze populariteit hangt uiteraard nauw samen met de geldstroom die fantasy sports 

genereren. Cijfer van de FSTA (2013) stellen dat de gebruikers van de fantasy sports een 

geldstroom van ruim drieënhalf miljard genereren. Deze geldstroom gaat puur om in de 

fantasy sports games zelf, door bijvoorbeeld lidmaatschappen of het aankopen van extra 

mogelijkheden binnen fantasy sports games. Naast deze geldstroom genereren fantasy sports 

ook in de bredere sportwereld jaarlijks drie tot vier miljard doordat fantasy sports gebruikers 

meer wedstrijden kijken, meer sportnieuws lezen, meer websites bezoeken en meer geld 

spenderen aan fanartikelen van voetbalclubs (Lomax, 2006). Fantasy sports is groot qua 

aantallen en qua impact, met als gevolg dat de voorzieningen rondom fantasy sports steeds 

verder toegenomen zijn. Conti (2011) geeft hiervan een treffend voorbeeld door de 

Amerikaanse televisieshows en artikelen te belichten die puur gericht zijn op fantasy sports.  

De groei die fantasy sports de laatste jaren doorgemaakt heeft zorgde ervoor dat er 

recentelijk meerdere malen onderzoek gedaan is naar de motivaties voor het spelen van 

fantasy sports. Het eerste grootschalige onderzoek werd uitgevoerd door Farquhar en Meeds 

(2007). Uit hun onderzoek kwamen vijf belangrijke componenten naar voren die bepalend 

zijn voor de motivatie van fantasy sports gebruikers. Entertainment, opwinding, sociale 

interactie met vrienden, sociale interactie met familie en het intensief bezig zijn met de sport 

werden door Farquhar en Meeds (2007) aangedragen als zijnde belangrijke componenten. 

Interessant gegeven binnen de studie van Farquhar en Meeds (2007) was dat er onderscheid 

gemaakt kon worden tussen de manier waarop fantasy sports gebruikers het spel interpreteren; 

gebruikers die gemotiveerd werden door de opwinding zagen het vooral als een geluksspel, 

terwijl gebruikers die gemotiveerd werden door het intensief bezig zijn met de sport het zagen 

als een controleerbaar en beïnvloedbaar spel. Voortbouwend op eerder onderzoek (Farquhar 

& Meeds, 2007; Funk et al., 2004; Roy & Goss, 2007) voegden Spinda en Haridakis (2008) 

twee belangrijke motivaties toe aan het fantasy sports gedrag. Het gevoel van iets bereiken of 

iets winnen, al aangetoond in de SII (Funk et al., 2004), bleek uit het onderzoek van Spinda 

en Haridakis (2008) ook bij het spelen van fantasy sports een belangrijke 

motivatiecomponent. Hiermee hangt de andere component, het winnen van geld of prestige 

onder vrienden, nauw samen.  

Ook is er recentelijk onderzoek gedaan naar de demografische gegevens van fantasy 

sports gebruikers. Uit de onderzoeken van zowel Dwyer en Drayer (2010) als van Dwyer en 

Kim (2011) komen statistische gegevens naar voren die meer duidelijkheid verschaffen over 

welke consumenten tot de potentiële gebruikers van fantasy sports behoren. Uit deze 
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onderzoeken blijkt dat het overgrote deel van de fantasy sports gebruikers mannelijk is. In het 

onderzoek van Dwyer en Drayer (2010) is maar liefst 95,1% van de fantasy sports gebruikers 

man, tegenover 4,9% vrouw. In het onderzoek van Dwyer en Kim (2011) bedraagt dit 

percentage mannen 93,1% tegenover 6,9% vrouwen. Naast de kenmerken betreffende het 

geslacht gaat het onderzoek van Dwyer en Kim (2011) ook in op de leeftijd van fantasy sports 

gebruikers. In hun onderzoek wordt gesteld dat fantasy sports gebruikers qua leeftijd ver 

uiteenlopend kunnen zijn. Namelijk tussen de 18 en 68 jaar oud, waarbij de gemiddelde 

leeftijd van de fantasy sports gebruiker berekend werd op 28,7 jaar oud (Dwyer en Kim, 

2011). Dwyer en Drayer (2010) vinden in hun onderzoek wat betreft de leeftijd van fantasy 

sports gebruikers uitkomsten die lijken op de gevonden statistieken in het onderzoek van 

Dwyer en Kim (2011). Dwyer en Drayer (2010) deelden respondenten in per 

leeftijdscategorie en stelden dat de leeftijdscategorie van 25-34 jaar de meeste fantasy sports 

gebruikers kent, namelijk 37,9% van de fantasy sports gebruikers. Kort daarna kwam de 

leeftijdscategorie tussen de 18 en 24 jaar, welke 34% van de fantasy sports gebruikers 

herbergde.    

Het meest recente onderzoek naar motivatiefactoren werd gedaan door Lee et al. 

(2013). Lee et al. (2013) hebben de verschillende dimensies van motivatie voor fantasy sports 

die voortkwamen uit eerder gedaan onderzoek gebundeld, met als doel een betrouwbaar en 

up-to-date raamwerk te creëren voor het meten van de motivatie van fantasy sports. Uit dit 

onderzoek bleken twaalf verschillende motivaties bepalend voor het spelen van fantasy sports, 

die hieronder in tabel 1 weergegeven worden. Dit raamwerk zal een belangrijk uitgangspunt 

zijn in het kader van de af te nemen enquête voor dit onderzoek.  

 

Tabel 1: Dimensies van motivatie voor het spelen van fantasy sports (Lee et al., p. 191-

192) 

Dimensies 

Brede interesse in wedstrijden 

Aanmeten van de rol van manager / coach 

Toepassen van je spelgerelateerde kennis 

Beleven van het competitie element 

Mogelijkheid tot het winnen van prijzen 

Verhouding tussen entertainment en de kosten 

Sociale interactie met vrienden en familie 
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Sociale interactie met andere gebruikers en sportfans 

Liefde voor de sport 

Ervaren van plezier 

Ontsnappen aan de dagelijkse routine 

Substituut voor een slecht presterend favoriet team in real life 

 

Het bovenstaande motivatieraamwerk is ontstaan uit eerder gedaan onderzoek op 

verschillende gebieden. Op basis van de studie van Lee et al. (2013) blijken sportinteresse en 

fangedrag (Funk et al., 2004), motivatie voor sportparticipatie (Green & Costa, 2010), online 

sportconsumptie (Seo & Green, 2008) en motivatie voor sportgames (Kim & Ross, 2006) 

allen schalen bij te dragen aan het raamwerk voor de motivatie van fantasy sports gebruikers. 

Enkele dimensies uit het onderzoek van Lee et al. (2013) zijn eerder onder Amerikaanse 

consumenten gemeten, zoals in het onderzoek van Suh et al. (2010). In dit onderzoek komen 

vijf schalen voor die in het onderzoek van Lee et al. (2013) ook voorkomen, al worden de 

schalen niet volgens exact dezelfde vragen gemeten. Met name de sociale interactie met 

vrienden en familie leverde binnen dit onderzoek een hoge score op, namelijk 3,96 op een 

schaal van 1 tot 5. De respondenten scoorden gemiddeld 3,74 op het aanmeten van de rol van 

manager / coach en behaalden een score van 3,43 op het ontsnappen aan de dagelijkse routine. 

De mogelijkheid tot het winnen van prijzen (3,27) en met name de sociale interactie met 

andere gebruikers en sportfans (2,35) werden door de respondenten lager gewaardeerd 

De motivaties uit het onderzoek van Lee et al. (2013) zijn gemeten onder fantasy 

sports spelers in de Verenigde Staten, waar het gametype een populair fenomeen is. Tot op 

heden is fantasy sports vooral in Noord-Amerika populair, met veel spelers in de Verenigde 

Staten en in Canada (FSTA, 2013). Het is echter aannemelijk dat fantasy sports mondiaal 

gezien populairder zal worden in de toekomst. Met name gezien de globalisering van sport en 

daarbij horende sportgebruiken (Thibault, 2009; Ratten, 2011). Uit het onderzoek van 

Thibault (2009) blijkt dat naast internationaal kapitaal en liberalere regeringen ook de 

verbeterde internationale communicatiemiddelen ervoor gezorgd hebben dat er op allerlei 

gebieden globalisering heeft plaatsgevonden. Ratten (2011) stelt dat deze globalisering een 

belangrijke impact gehad heeft op de sportwereld. Als gevolg van de globalisering van de 

sportwereld zijn er voor de sportorganisaties veel nieuwe markten bijgekomen. Zo heeft 

bijvoorbeeld de Amerikaanse basketbalbond, de NBA, haar website recentelijk in twaalf talen 

beschikbaar gesteld om zo de internationale markt te kunnen benutten en hier aandacht en 
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opbrengsten uit te genereren. (Ratten, 2011). Omgekeerd zijn Amerikanen ook meer 

geïnteresseerd geraakt in Europese sporten. Het beste voorbeeld hiervan is voetbal, sport 

nummer één in Europa en tot voor kort impopulair in Amerika. Maar mede door de verbeterde 

internationale communicatie zoals internet en televisie (Thibault, 2009) en Europese 

topvoetballers als David Beckham die de sport in Amerika gaan bedrijven (Ratten, 2011), is 

het aantal Amerikaanse voetbalfans de snelst groeiende fanbase van het land (Morrell, 2013). 

Als gevolg van deze globalisering in de sport zou een van origine Amerikaanse game dus ook 

in Europa populair kunnen worden.  

Een ander belangrijk aspect is de sportbeleving in de Verenigde Staten en Europa. Fort 

(2000) deed onderzoek naar de mate waarin sportbeleving in de Verenigde Staten en Europa 

van elkaar verschillen en vond dat wanneer de invloeden van de verschillende sporten 

weggelaten worden, de sportfans in de kern sport op dezelfde manier beleven. Aangezien de 

manier van sportbeleving- en consumptie voor het gebruik van fantasy sports belangrijke 

indicatoren zijn (Funk et al., 2004; Seo & Green, 2008), zou fantasy sports ook in Europa 

populair kunnen worden. Temeer omdat in Europa hedendaags veel Amerikaanse gebruiken 

overgenomen worden. Denk in dit licht aan de fastfoodketens als McDonald’s, de 

Amerikaanse manier van werken en Amerikaanse kledingwinkels als Abercrombie and Fitch, 

die erg populair in Europa en Nederland zijn. Het geeft aan dat de Europese bevolking 

bepaalde aspecten van de Amerikaanse cultuur aantrekkelijk vindt en deze (deels) overneemt. 

Van Bottenburg (2003) stelt dat Europeanen onderdelen van de Amerikaanse cultuur 

overnemen omdat de Verenigde Staten de reputatie van een machtig, welvarend land heeft. 

Als gevolg van deze reputatie laten mensen zich beïnvloeden en staan welwillend tegenover 

het adopteren van Amerikaanse gebruiken (Van Bottenburg, 2003). Hieronder kan ook de 

Amerikaanse sportbeleving vallen, getuige de commercialisering in bijvoorbeeld het voetbal 

en het toenemende gebruik van statistieken dat overgewaaid is uit de Verenigde Staten (Van 

Dijk & Stout, 2005).  

De motivaties voor het spelen van fantasy sports zijn tot nu toe vooral in de Verenigde 

Staten onder fantasy sports gebruikers getest. Om inzicht te verkrijgen in de motivaties voor 

het spelen van fantasy sports onder Nederlandse consumenten worden in dit onderzoek 

schalen uit het onderzoek van Lee et al. (2013) gemeten onder Nederlandse consumenten. Een 

moeilijkheid van deze meting is dat Nederlandse consumenten over het algemeen relatief 

onbekend zullen zijn met fantasy sports, omdat dit gametype in Nederland beduidend 

onbekender is dan in de Verenigde Staten, waar de motivaties al gemeten konden worden aan 

de hand van meer ervaren fantasy sports gebruikers (Suh et al., 2010).  
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Er zijn echter een aantal belangrijke aspecten die erop wijzen dat fantasy sports in 

Europese landen als Nederland een populair fenomeen kan worden. Zo kan de mondialisering 

van de sportwereld, aangetoond door Ratten (2011) een rol spelen in het overbrengen van het 

fantasy sports ‘virus’ naar Europese landen. Daarnaast kan de toenemende Europese interesse 

in statistiek (Van Dijk & Stout, 2005) ervoor zorgen dat mensen eerder aangetrokken zullen 

worden door fantasy sports. Daarnaast liet Van Bottenburg (2003) zien dat Europeanen vaak 

welwillend staan tegenover het adopteren van Amerikaanse gebruiken, waaronder fantasy 

sports geschaard kan worden (Lomax, 2006). Tenslotte is op het gebied van online games 

vaak zichtbaar dat wereldwijd dezelfde spellen populariteit genieten. Recente voorbeelden 

hiervan zijn bijvoorbeeld Candy Crush, Angry Birds en Farmville (Day, 2014).  

 

2.4 Implementatie nieuw product 

Wanneer onder de Nederlandse consumenten het spelen van fantasy sports aantrekkelijk 

gevonden wordt, wil ORTEC een fantasy sports game op de Nederlandse markt beschikbaar 

gaan maken. Dit zou de implementatie van een nieuw product betekenen. Om naar de 

implementatie van een nieuw product te kijken hebben De Peuter et al. (2007) een 

conceptueel raamwerk opgesteld. Dit conceptuele raamwerk kijkt naar de benodigdheden van 

een implementatie en bestaat uit een implementatiemodel en een veranderingsmodel, waarbij 

het implementatiemodel het veranderingsmodel in beweging moet brengen. Het 

implementatiemodel kan ingedeeld worden in vier secties, namelijk de 

implementatiecapaciteit, de implementatiesetting, het draaiboek over de uitvoering en de 

doelgroep met het bijbehorende doelgebied.  

Binnen de implementatiecapaciteit kunnen het macroniveau, het mesoniveau en het 

microniveau onderscheiden worden. Op het macroniveau wordt vooral gekeken naar 

wetgeving, coördinatie en taakverdeling. Het mesoniveau kan gezien worden als het 

organisationele niveau. Hierbij gaat het erom welke capaciteit de organisatie zelf kan leveren 

met betrekking tot het nieuwe product en in welke mate partnerschappen met andere 

organisaties in dit proces een rol kunnen spelen (De Peuter et al., 2007). In het licht van de 

ontwikkeling van de online voetbalgame moet vooral gekeken worden naar partnerschappen 

met voetbalgerelateerde organisaties. Deze partnerschappen kunnen plaatsvinden in 

verschillende modi. Zo kan er gezocht worden naar een organisatie die haar naam aan de 

game wil koppelen. ORTEC heeft dit in het verleden gedaan, door een game te ontwikkelen 

en deze qua naam aan de organisatie Simpel te koppelen. Een dergelijke constructie kan 

getypeerd worden als een ‘co-branding constructie’. Washburn, Till en Priluck (2000) 
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definiëren een co-branding constructie als volgt: ‘het samengaan van twee of meer producten 

of organisaties om één product op de markt te brengen’ (p. 591). Een organisatie kan middels 

een co-branding constructie haar naamsbekendheid vergroten en haar imago verbeteren 

(Bergstrom, 2000). Andere vormen van partnerschappen kunnen aangegaan worden 

betreffende advertentieruimte op de website en in de app van een game. Organisaties die 

gerelateerd zijn aan voetbal en online gaming kunnen belangstelling hebben voor het kopen 

van advertentieruimte, met name als er een groot aantal bezoekers gegenereerd kan worden 

(Dreze & Hussherr, 2003). 

Op het microniveau gaat het om diegenen die het proces daadwerkelijk uitvoeren. De 

vaardigheden en de expertise die deze uitvoerders bezitten bepalen volgens De Peuter et al. 

(2007) voor een belangrijk gedeelte de effectiviteit en de efficiëntie van de ontwikkeling van 

het nieuwe product. Voor de ontwikkeling van een online voetbalgame moet duidelijk worden 

welke vaardigheden en expertise binnen de organisatie aanwezig zijn en hoe deze 

vaardigheden door de organisatie optimaal benut kunnen worden. Daarnaast moeten er voor 

een succesvolle ontwikkeling van het spel wellicht vaardigheden en expertise van buiten de 

organisatie gehaald worden. 

De implementatiesetting beschrijft de context waarin de ontwikkeling plaatsvindt. 

Hierbij gaat het vooral om de sturingsrelatie die zich in deze context voordoet (De Peuter et 

al., 2007). Deze kan variëren tussen een hiërarchische relatie, een netwerkrelatie of een op 

marktwerking gebaseerde relatie. Het draaiboek over de uitvoering is een stapsgewijs ontwerp 

waarin concreet beschreven wordt welke richtlijnen er gelden, wie verantwoordelijkheid 

draagt voor bepaalde gebieden en welke taken er verdeeld worden. Vaak kan dit draaiboek 

pas in een later stadium van de ontwikkeling concreet worden beschreven (De Peuter et al., 

2007). In het geval van de online voetbalgame is dit ook het geval, omdat de daadwerkelijke 

ontwikkeling van de game niet binnen de gegeven onderzoeksperiode zal plaatsvinden, maar 

pas in het najaar van 2014. 

De doelgroep moet in het ontwikkelingstraject duidelijk worden omschreven, zodat de 

organisatie duidelijk voor ogen heeft op welke doelgroep het nieuwe product gericht is. 

Wanneer dergelijke gegevens voor alle betrokkenen helder zijn, komt dit de effectiviteit van 

het ontwikkelingstraject ten goede (De Peuter et al., 2007). Om de doelgroep nauwkeurig te 

kunnen bepalen en zo effectiever te kunnen zijn wat betreft de productontwikkeling is de 

vragenlijst binnen dit onderzoek van belang. Aan de hand van de resultaten die voortkomen 

uit de vragenlijst komen implicaties voor de doelgroep, de kenmerken van deze doelgroep en 

de manier om deze doelgroep te kunnen bereiken en tevreden te stellen.  
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Het veranderingsmodel van De Peuter et al. (2007) bestaat uit beleidsacties, 

determinanten en beleidsresultaten. De beleidsactie is de ingreep of het nieuwe product dat de 

organisatie ontwikkelt. De determinanten geven aan hoe deze beleidsactie moet leiden tot de 

gewenste effecten: wat zijn de hefbomen die ervoor zorgen dat een nieuw product gebruikt 

wordt en bekend wordt bij consumenten? (De Peuter et al., 2007). De beleidsresultaten geven 

aan in welke mate deze determinanten ervoor gezorgd hebben dat de beleidsactie in 

succesvolle mate toegepast is. In dit kader is het belangrijk om per determinant te bekijken 

wat de werking ervan geweest is en hoe belangrijk deze determinant was voor het al dan niet 

succesvol zijn van de beleidsactie.  

De beleidsactie is in deze case duidelijk: het lanceren van de nieuwe online 

voetbalgame. Voor een succesvolle online voetbalgame moeten consumenten binnen de 

doelgroep aangetrokken worden tot het spelen van de game. In dit licht is het belangrijk om 

als ontwikkelaar in te spelen op de motivaties en preferenties van de consument (Hauser et al., 

2006). De motivaties van de consument voor het spelen van fantasy sports games binnen de 

doelgroep worden duidelijk uit de uitkomsten van de vragenlijst. Deze verschillende typen 

motivaties zullen binnen dit onderzoek gezien worden als determinanten (De Peuter et al., 

2007) voor het al dan niet succesvol zijn van de online game. Over het belang van 

verschillende determinanten moet aan de hand van de vragenlijst onder consumenten 

informatie vergaard worden. De beleidsresultaten zullen in dit onderzoek niet aan de orde 

komen, omdat deze pas in een later stadium geëvalueerd kunnen worden.  

Binnen het besproken implementatiemodel wordt dus zowel gekeken naar de 

implementatiemogelijkheden vanuit de organisatie als het bepalen en bedienen van de 

doelgroep. Hauser et al. (2006) stellen dan ook dat het voor een succesvol 

ontwikkelingstraject van een nieuw product erg van belang is hoe consumenten zullen 

reageren op dit nieuwe product. Volgens Hoyer et al. (2010) moeten de voorkeuren van de 

(potentiële) gebruiker nadrukkelijk onderzocht worden. Wanneer hiermee rekening gehouden 

wordt in het ontwikkelingsproces, heeft dit voordelige effecten voor de organisatie die het 

nieuwe product ontwikkeld. Zo zullen de klanten wanneer er naar hen geluisterd wordt het 

nieuwe product meer waarderen, waardoor ze eerder geneigd zijn het product te gebruiken 

(Hoyer et al., 2010). Prahalad en Ramaswamy (2004) stellen daarnaast dat organisaties die 

rekening houden met de voorkeuren van consumenten een blijvend concurrentievoordeel 

vergaren over concurrenten. Bij het implementeren van deze fantasy sports game kan de kans 

op succes en het vergaren van concurrentievoordeel vergroot worden doordat er middels dit 

onderzoek meer informatie beschikbaar komt over de motivatiefactoren van de consument en 
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de belangrijkste middelen om de consument te bereiken. In dit onderzoek wordt gepoogd deze 

informatie over motivatiefactoren en mogelijkheden met betrekking tot het bereiken van de 

consument te verkrijgen. 
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3. Methode 

De methode van dit onderzoek komt in dit hoofdstuk uitvoerig aan bod. Eerst wordt de 

procedure van het onderzoek besproken, waarbij zowel het kwantitatieve aspect als het 

kwalitatieve aspect van het onderzoek uitgelegd wordt. Vervolgens wordt ingegaan op de 

operationalisatie van de belangrijke concepten. De motivatie voor het spelen van een fantasy 

sports game en het bepalen van de doelgroep zal gebeuren middels de enquête, terwijl de 

aspecten van de implementatie binnen ORTEC gemeten worden aan de hand van interviews. 

Tenslotte komen de analyses van de kwantitatieve- en kwalitatieve data aan de orde. 

 

3.1 Procedure 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van ORTEC, dat gevestigd is in Amsterdam 

en Zoetermeer. ORTEC is een organisatie waarvan een deel zich focust op het gebied van 

sport, statistieken en nieuwe media, namelijk de living data afdeling. Binnen deze afdeling is 

dit onderzoek uitgevoerd, omdat vanuit deze afdeling de ambitie bestaat om een fantasy sports 

game uit te brengen die van toepassing is op de Nederlandse Eredivisie. Dit onderzoek dient 

om over de implementatie van een fantasy sports game meer informatie te vergaren, zowel 

over aspecten binnen ORTEC als de wensen en behoeften van consumenten. 

De data binnen dit onderzoek werd verzameld door middel van mixed methods 

dataverzameling. Mixed methods dataverzameling wordt door Driscoll, Appiah-Yeboah, 

Salib en Rupert (2007) als volgt gedefinieerd: een methode waarbij binnen één enkele studie 

zowel kwantitatieve data als kwalitatieve data verzameld en geanalyseerd worden (p. 19).  

Binnen dit onderzoek diende het mixed methods onderzoeksdesign om zowel het 

implementatieproces van een nieuw online product als het consumentengedrag te kunnen 

meten. Op deze wijze vullen de kwantitatieve- en kwalitatieve data elkaar aan (Bazeley, 

1999). De kwantitatieve data werd verzameld middels het afnemen van een enquête. Deze 

kwantitatieve data was gericht op het vergaren van informatie over de doelgroep van een 

fantasy sports game en de factoren die potentiële gebruikers motiveren tot het spelen van 

fantasy sports games. Daarnaast werd binnen de ontwikkelende organisatie, ORTEC, 

kwalitatieve data verzameld om informatie te verkrijgen over de implementatie van een 

dergelijke game, met de daarbij horende commerciële en marketing gerelateerde aspecten. 

 

3.1.1. Enquête  

De enquête fungeerde als middel om kwantitatieve data te verzamelen ten behoeve van dit 

onderzoek. Het voordeel van het gebruik van deze kwantitatieve methode is dat het een 
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makkelijk toegankelijke, snelle en goedkope manier van dataverzameling is (De Lange, 

Agneessens en Waege, 2004). De enquête werd digitaal ontworpen en verspreid middels de 

website www.thesistools.com. Het online afnemen van enquêtes bood voordelen voor de 

onderzoeker en de respondenten. De onderzoeker kon middels sociale media zorgen voor een 

relatief eenvoudige verspreiding van de enquête, waardoor het bereik van mogelijke 

respondenten groot is. Voor de respondent waren de hoge mate van anonimiteit en de 

mogelijkheid om de enquête op elk gewenst moment in te kunnen vullen belangrijke 

voordelen (De Lange et al., 2004).  

De enquête is verspreid binnen mijn persoonlijke netwerk en daarnaast binnen 

ORTEC Nederland. De verspreiding van de enquête binnen mijn persoonlijke netwerk is 

gegaan middels het benaderen van goede bekenden en familieleden in persoon of per mail. 

Daarnaast is de enquête op Facebook geplaatst, en is de enquête via Twitter onder de aandacht 

gebracht. Ook is de enquête geplaatst op LinkedIn, en via meerdere vak- en beroepsgroepen 

verspreid. Tenslotte is de enquête verspreid binnen de redactie van SportAmerika, door de 

link van de enquête in de wekelijkse nieuwsbrief te plaatsen. Tevens is binnen ORTEC een 

mail verstuurd naar alle medewerkers van ORTEC Nederland. Deze mail is verstuurd op 7 

april 2014 met daarin de vraag of de medewerkers in het kader van dit onderzoek bereid 

waren de enquête in te vullen.  

Deze verschillende manieren van het verspreiden van de enquête hebben ertoe geleid 

dat 458 mensen de enquête online begonnen zijn. Onder deze 458 respondenten waren er 107 

respondenten die de enquête niet of onvolledig hebben ingevuld. Dit betekent dat er N=351 

respondenten waren die de enquête volledig ingevuld hebben, een percentage van 76,6%. 

Onder deze 351 respondenten bevonden zich 168 (47,9%) medewerkers van ORTEC. 

Daarnaast werden via mail en sociale netwerken (Facebook, Twitter en LinkedIn) 151 

respondenten bereikt, wat 43,0% van de respondenten bedroeg. De overige 32 respondenten 

(9,1%) waren afkomstig van de redactie van SportAmerika. Van de 351 respondenten was 

73,2% mannelijk en 26,8% vrouwelijk. De gemiddelde leeftijd van de respondent was 30,2 

jaar met een minimum van 11 jaar en een maximum van 63 jaar. Van de verdeling van de 

respondenten over de verschillende opleidingsniveaus staat in de onderstaande tabel een 

overzicht: 
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Tabel 2: Opleidingsniveau respondenten 

Opleidingsniveau Frequentie Percentage van het 

aantal respondenten 

WO 164 46,7% 

HBO 115 32,8% 

VWO 23 6,6% 

MBO 22 6,3% 

HAVO 13 3,7% 

Overig 7 2,0% 

VMBO 4 1,1% 

TL 2 0,6% 

 

Bij het invullen van de enquête is de respondent er vooraf op attent gemaakt dat het een 

onderzoek naar online gaming betreft. Hierbij is vermeld dat de uitkomsten gebruikt zouden 

worden voor wetenschappelijke doeleinden en dat de informatie die uit de enquête voort zou 

komen strikt vertrouwelijk behandeld zou worden. Vervolgens bestond de enquête uit drie 

onderdelen. In het eerste onderdeel is de respondent gevraagd naar verschillende 

demografische gegevens: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en woonplaats. Tevens is in deze 

sectie de respondent gevraagd naar zijn of haar ervaring en bekendheid met online games. Het 

tweede onderdeel bestond uit vragen over verschillende aspecten van online gaming in het 

algemeen. Het derde en laatste onderdeel spitste zich specifiek toe op de fantasy sports games. 

Na een korte uitleg over de inhoud van dit gametype werd de respondent gevraagd over 

aspecten van fantasy sports. De volledige enquête is als bijlage 1 aan dit onderzoek 

toegevoegd.  

 

3.1.2. Interviews 

Om informatie te verkrijgen over de implementatie van de online game en de benodigdheden 

die daarbij horen zijn er binnen ORTEC een viertal interviews afgenomen. De interviews 

waren half open, waarbij voorafgaand aan de interviews het theoretisch kader als 

uitgangspunt is genomen. Vervolgens is op basis van dit theoretisch kader het interview 

opgedeeld in categorieën. Een dergelijk proces wordt in LeCompte en Schensul (1999) 

omschreven als ‘analysis from top-down’. De categorieën die in de interviews aan de orde 

gekomen zijn de implementatiecapaciteit van ORTEC, het businessmodel van een fantasy 
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sports game, adverteren in online games en websites, de doelgroep van een fantasy sports 

game, de marketing van een fantasy sports game, de ervaring met de meest recente 

voetbalgame uitgebracht door ORTEC, het toepassen van een co-branding constructie in het 

ontwikkelingsproces van een fantasy sports game en de kansen / potentiële bedreigingen met 

betrekking tot het ontwikkelen van een fantasy sports game. Voor de complete topiclist van de 

afgenomen interviews, zie bijlage 2. 

Er is gekozen om interviews af te nemen bij heel diverse mensen binnen de 

organisatie, zodat de implementatie vanuit hun specialiteit belicht kan worden. De eerste 

respondent was een IT’er actief binnen ORTEC. Daarnaast had deze respondent veel ervaring 

met het spelen van online voetbalgames, kennis van de concurrentie en heeft hij in het 

verleden meegeholpen aan de ontwikkeling van een andere online voetbalgame. Met de 

tweede respondent, een business consultant bij ORTEC Sports, is gesproken over zijn visie op 

de implementatie van een nieuwe online game. Hierbij lag het accent op ervaringen uit vorige 

online games van ORTEC, de marketing en het businessplan van een fantasy sports game. De 

derde respondent was een sales manager bij ORTEC. Met deze respondent is uitgebreid 

gesproken over alle topics uit de topiclist. De vierde respondent was een software engineer 

voor ORTEC Sports. Met hem is eveneens gesproken over alle topics, waarbij het accent lag 

op het gamedesign en de kansen voor een nieuwe fantasy sports game. De interviews met 

respondenten 1 en 2 zijn afgenomen op 23 april 2014, de interviews met respondenten 3 en 4 

zijn afgenomen op 30 april 2014. Alle interviews zijn afgenomen op het kantoor van ORTEC 

Sports in Amsterdam. De audio van deze interviews is opgenomen en later getranscribeerd.  

 

3.2 Operationalisatie 

Onderstaand wordt ingegaan op de operationalisatie van de verschillende concepten die van 

belang zijn binnen dit onderzoek. Namelijk de motivatie voor fantasy sports games, de 

doelgroepbepaling en de implementatie van een nieuw product. 

 

3.2.1. Motivatie fantasy sport games 

De motivatie van de consument voor het spelen van fantasy sports games werd gemeten aan 

de hand van schalen die verkregen zijn uit het onderzoek van Lee et al. (2013). Lee et al. 

(2013) deden onderzoek naar de motivatiefactoren die mensen ertoe zetten om fantasy sport 

games te spelen. Dit onderzoek toetste verschillende factoren en kwam tot een model waarin 

twaalf verschillende schalen de motivatie voor het spelen van fantasy sport games 

verklaarden. Uit dit onderzoek zijn elf schalen gebruikt om in de enquête de motivatie voor 
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het spelen van fantasy sport games te meten. Deze schalen bestonden uit stellingen die 

beantwoord konden worden aan de hand van vijfpunts Likertschalen, waarbij de 

antwoordmogelijkheden waren: 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal, 4 = 

mee eens, 5 = helemaal mee eens. Onderstaand staan in tabel 3 de elf in dit onderzoek 

gebruikte schalen. Daarnaast staat per schaal vermeld uit welk onderzoek de schaal 

oorspronkelijk komt en aan de hand van welke stellingen de schaal binnen dit onderzoek 

gemeten wordt.  

 

Tabel 3: Operationalisatie schalen 

Schaal Afkomstig uit Stellingen 

1. Door het spelen van een fantasy sports game zou ik breder 

geïnteresseerd zijn in de desbetreffende competitie (volgen van 

meer wedstrijden, nieuws etc.) 

Brede interesse in wedstrijden Lee et al. 

(2013) 

2. Door het spelen van fantasy sports zou ik meer interesse 

hebben in wedstrijden waarin mijn favoriete team niet speelt 

1. Als mijn favoriete team in het echt verliest, zou mijn fantasy 

team ervoor kunnen zorgen dat ik voor mijn gevoel revanche 

kan nemen 

Substituut voor een slecht 

presterend favoriet team in real life 

Lee et al. 

(2013) 

 

2. Als mijn favoriete team in het echt slecht presteert, kan een 

fantasy sports game ervoor zorgen dat de competitie voor mij 

toch leuk blijft 

1. Ik zou fantasy sports spelen omdat ik van de betreffende 

sport (voetbal, basketbal, tennis etc.) hou bij het spelen van 

een fantasy sports game gaat het om de sport in z’n totaliteit, 

niet om mijn favoriete teams of spelers 

Liefde voor de sport Lee et al. 

(2013) 

 

2. Bij het spelen van een fantasy sports game gaat het om de 

sport in z’n totaliteit, niet om mijn favoriete teams of spelers 

1. Fantasy sports zou een vorm van entertainment zijn die in 

verhouding tot het spelplezier weinig hoeft te kosten  

Verhouding tussen entertainment 

en de kosten 

Lee et al. 

(2013) 

2. Fantasy sports zou een goedkope vorm van entertainment 

zijn. 

1. Het spelen van (online) games zouden mij kunnen helpen om 

te ontsnappen aan de dagelijkse routine (werk, studie etc.)  

Ontsnappen aan de dagelijkse 

routine 

Seo & Green 

(2008) 

 2. Het spelen van online games zouden mij kunnen helpen om 

te ontspannen 
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1. Interactie met vrienden en familie is voor mij een 

belangrijke reden om een (online) game te spelen  

Sociale interactie met vrienden en 

familie 

Seo & Green 

(2008) 

 2. Ik beleef plezier / ik zou plezier kunnen beleven aan het 

spelen van (online) games samen met vrienden of familie 

1. Het lijkt mij leuk om via online games in contact te komen 

met anderen   

Sociale interactie met andere 

gebruikers en sportfans 

Wann et al. 

(2008) 

2. Ik denk dat ik via het spelen van online games nieuwe 

vriendschappen kan opdoen 

1. De mogelijkheid tot het winnen van prijzen is voor mij een 

belangrijke reden om een (online) game te spelen 

De mogelijkheid tot het winnen 

van prijzen 

Wann et al. 

(2008) 

 2. De mogelijkheid tot het winnen van prijzen maakt een 

(online) game leuker. 

1. Een fantasy sports voetbalgame zou mij de kans geven mijn 

kennis over de sport te bewijzen 

Toepassen van je spelgerelateerde 

kennis 

Green & 

Costa (2010) 

 2. Een fantasy sports voetbalgame zou mij de kans geven mijn 

kennis over spelers en teams te bewijzen 

1. Ik vind het in het algemeen leuk om mijn prestaties met 

anderen te meten 

2. Naarmate mijn tegenstanders beter zijn, is de (online) game 

leuker om te spelen 

Beleven van het competitie element Green & 

Costa (2010) 

 

3. Het spelen tegen anderen vind ik / lijkt mij een leuk aspect 

van (online) games 

1. De rol van manager in een fantasy sports game lijkt mij leuk  Aanmeten van de rol van manager / 

coach 

Kim & Ross 

(2006) 2. Een eigen team samenstellen met echte voetballers lijkt mij 

leuk. 

 

3.2.2. Doelgroepbepaling 

De motivatiefactoren die bovenstaand beschreven zijn, konden laten zien waarom potentiële 

gebruikers een fantasy sports game zouden spelen. Om deze motivatiefactoren meer duiding 

te kunnen geven, vooral met het oog op het bepalen van de doelgroep, zijn er in de enquête 

vragen opgenomen die meer informatie verschaffen over de respondenten. Zo zijn er enkele 

vragen in de enquête opgenomen over demografische gegevens van de respondent, waaronder 

leeftijd, opleidingsniveau en woonplaats. Een voorbeeld van een dergelijke demografische 

vraag is: wat is uw woonplaats?. Naast het vergaren van informatie over demografische 

gegevens is ook de bekendheid met online games en de ervaring met online games in het 
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algemeen gemeten. Dit gebeurde bijvoorbeeld aan de hand van de vraag: hoe bekend bent u 

met online games? De respondenten beantwoordden deze vraag op basis van een vijfpunts 

Likertschaal, waarbij de antwoordmogelijkheden liepen van 0 = helemaal niet tot 5 = heel erg. 

Naast de bekendheid en de ervaring met online games zijn aan de respondenten ook enkele 

facetten van fantasy sports voorgelegd, zoals hun voorlopige oordeel over het gametype, hun 

interesse in statistiek en het belang van de gratis beschikbaarheid van een fantasy sports 

game. Een voorbeeldstelling hiervan is: bij het volgen van sport vind ik statistische gegevens 

(zoals balbezit, aantal schoten, succesvolle passes etc.) interessant. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop potentiële gebruikers bereikt 

kunnen worden zijn de respondenten gevraagd naar de manier waarop zij in aanraking komen 

met nieuwe games of websites en via welke kanalen zij de Nederlandse Eredivisie volgen. 

Een voorbeeldstelling is: ik hoor via (nieuwe) online games of websites via.. De respondenten 

konden vervolgens verschillende en meerdere antwoorden selecteren zoals Facebook, 

internetsites, televisie etc. Daarnaast hadden de respondenten de kans om zelf kanalen te 

beschrijven. Aan de hand van deze extra informatie kon in combinatie met de 

motivatiefactoren meer inzicht verkregen worden in de doelgroep en haar kenmerken. De 

respondenten zijn ook gevraagd naar de bereidheid om geld uit te geven aan het spelen van 

een fantasy sports game. Voorbeeldstellingen hiervan zijn: ik ben bereid / zou bereid zijn om 

te betalen voor het spelen van fantasy sports en ik ben bereid / zou bereid zijn te betalen voor 

het spelen van een fantasy sports competitie exclusief met mijn vrienden / familie / collega’s. 

Tenslotte zijn respondenten middels twee open vragen gevraagd naar de reden waarom ze 

momenteel online games spelen (als ze dit doen) en wat ze binnen huidige online games 

missen.  

 

3.2.3. Implementatie nieuw product 

Om de belangrijke aspecten voor ORTEC in het kader van de ontwikkeling van een fantasy 

sports game te meten zijn interviews afgenomen, gebaseerd op belangrijke punten uit het 

theoretisch kader.  Er is met de respondenten gesproken over twee aspecten uit het model van 

De Peuter et al. (2007), namelijk de implementatiecapaciteit en de doelgroep met de 

bijbehorende kenmerken. Wat betreft de implementatiecapaciteit is vooral gefocust op het 

meso- en microniveau, omdat deze beide niveaus zich binnen ORTEC bevinden en de 

respondenten daarvan een goed beeld hebben. Vervolgens is ook het businessmodel 

besproken, aan de hand van het subscriptiemodel en het free-to-play model (Al JouJou, 2012; 

Oh & Ryu, 2007). Daarnaast is ook uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden tot adverteren 
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binnen de fantasy sports game. De doelgroep en de daarmee samenhangende marketing was 

eveneens een belangrijk gespreksonderwerp. Ook is de Simpel-game met respondenten 

besproken, omdat uit dit meest recente vergelijkbare project van ORTEC belangrijke lessen 

getrokken kunnen worden. De manier waarop de Simpel-game destijds uitgegeven is, via het 

branden van het spel naar een andere organisatie is besproken. Ook is over concurrentie in de 

markt gesproken. Tot slot zijn de kansen en mogelijke gevaren in de ontwikkeling van een 

fantasy sports game uitgebreid aan de orde gekomen in de verschillende interviews. 

 

3.3 Analyse 

In deze sectie wordt ingegaan op de methodes die gebruikt zijn om de data te analyseren. 

Eerst worden de analyses voor de kwantitatieve data behandeld, om vervolgens de 

kwalitatieve methoden te bespreken.  

 

3.3.1 Kwantitatieve data 

De verkregen data is via www.thesistools.com beschikbaar gemaakt in een Excel bestand. Dit 

bestand is vervolgens geïmporteerd in SPSS 20, waarmee de data vervolgens geanalyseerd is.  

Als eerste is er een betrouwbaarheidsanalyse (Norusis, 2008) toegepast op de schalen die de 

motivatie van de respondenten voor het spelen van fantasy sports heeft gemeten. De invloed 

van demografische gegevens van de respondenten op de behaalde score in de 

motivatieschalen is gemeten middels ANOVA’s (Pallant, 2010). Vervolgens is gekeken naar 

de samenhang tussen de verschillende motivatieschalen. Eerst is er een correlatiematrix 

(Pallant, 2010) opgesteld, om daarna middels een factoranalyse (Thompson, 2004) meer 

duidelijkheid te vergaren over de samenhang en verschillen tussen de motivatieschalen. De 

factoren die uit de factoranalyse naar voren kwamen zijn daarna getoetst op hun 

betrouwbaarheid. Vervolgens is opnieuw gekeken naar de invloed van demografische 

gegevens middels ANOVA’s (Pallant, 2010).  

In de enquête zaten ook enkele ‘multiple response questions’. Van deze vragen is 

middels SPSS een procentuele verdeling van de antwoorden gecreëerd, waardoor de analyse 

van deze vragen eenvoudiger werd (Argyrous, 2011). Deze procentuele verdelingen zijn ook 

opgesteld voor de analyse van de twee open vragen aan het einde van de enquête (Argyrous, 

2011). De open vragen zijn ingeschaald binnen verschillende categorieën, waaruit vervolgens 

een procentuele verdeling op te maken was. Tenslotte is er, in het kader van het onderzoek 

naar de kanalen die respondenten bereiken, gebruik gemaakt van regressieanalyses om zo de 
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invloed van deze marketingkanalen op de gemiddelde factorscores van de respondenten te 

kunnen bepalen (Pallant, 2010).  

 

3.3.2 Kwalitatieve data 

De audio van de afgenomen interviews zijn getranscribeerd en geprint. Op deze 

geprinte versies van de interviews zijn aan de linkerkant van de tekst codes aangebracht om 

een gedetailleerd inzicht te krijgen in de inhoud en de behandelde topics in de interviews. 

Boeije (2005) beschrijft dit proces als open coderen. Coffey en Atkinson (1996) stellen dat 

het proces van coderen helpt bij het organiseren en interpreteren van de kwalitatieve data. 

Aan de hand van de toegekende codes is er per topic een kwalitatieve datamatrix 

samengesteld, met als doel om de data nog specifieker te kunnen categoriseren en te 

vergelijken (Elo & Kyngäs, 2008). Door het opstellen van de data matrices was het 

vergelijken van de data in de verschillende topics en categorieën overzichtelijk, zodat er 

eenvoudig per onderwerp gekeken kon worden wat de respondenten hierover respondeerden. 

De datamatrices per topic zijn toegevoegd als bijlage 3. Vanuit deze kwalitatieve data 

matrices zijn de kwalitatieve resultaten per topic uitgeschreven in de resultatensectie. Bij het 

uitwerken van deze kwalitatieve resultaten is regelmatig teruggekeken naar de uitgetypte 

interviews om de uitgebreide uitleg van respondenten nogmaals te lezen en/of om quotes 

welke de standpunten van respondenten typeerden in de resultaten te kunnen verwerken.  
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4. Resultaten kwantitatieve data 

De kwantitatieve data die in deze sectie besproken wordt bestaat uit vier onderdelen. Ten 

eerste wordt gekeken naar de scores die de respondenten behaalden op de motivatieschalen 

voor het spelen van fantasy sports. Hierbij zal ook gekeken worden naar de invloed van 

demografische gegevens op deze behaalde scores. Ten tweede wordt de samenhang tussen de 

items en schalen in de enquête geanalyseerd middels een correlatiematrix en een 

factoranalyse. Vervolgens wordt ingegaan op de marketingkanalen die consumenten kunnen 

bereiken op het gebied van nieuwe online games of websites en de Nederlandse Eredivisie. 

Tot slot worden de ervaringen van respondenten met huidige online games geanalyseerd. 

 

4.1. Scores op motivatieschalen 

In dit onderzoek zijn elf schalen getoetst die deel uitmaken van de Fantasy Sport Motivation 

Inventory (FanSMI), die ontwikkeld is door Lee et al. (2013). In de onderstaande tabel staan 

de elf schalen, de items die deze schalen binnen dit onderzoek gemeten hebben en de 

betrouwbaarheid van deze schalen in dit onderzoek.  

 

Tabel 4: Betrouwbaarheid schalen  

Schaal Items Cronbach’s Alpha 

BI1 Brede interesse in wedstrijden 

BI2 

0,888 

RM1 Aanmeten van de rol van manager / 

hoofdcoach RM2 

0.864 

TK1 Toepassen van je spelgerelateerde 

kennis TK2 

0.942 

CE1 

CE2 

Beleven van het competitie element 

CE3 

0.757 

WP1 Mogelijkheid tot het winnen van prijzen 

WP2 

0.814 

EW1 Verhouding tussen entertainment en de 

kosten EW2 

0.864 

VF1 Sociale interactie met vrienden en 

familie VF2 

0.734 
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AS1 Sociale interactie met andere gebruikers 

en sportfans AS2 

0.786 

LS1 Liefde voor de sport 

LS2 

0.606 

OR1 Ontsnappen aan de dagelijkse routine 

OR2 

0.780 

ST1 Substituut voor een slecht presterend 

favoriet team in real life ST2 

0.851 

 

Om de Cronbach’s alpha van de verschillende schalen te kunnen interpreteren is werk van 

George en Mallery (2003) bruikbaar. Zij stellen met betrekking deze interpretatie de volgende 

vuistregels op: ‘Wanneer de Cronbach’s alpha boven de 0.9 is, is de betrouwbaarheid 

excellent. Een Cronbach’s alpha boven de 0.8 is goed, boven de 0.7 acceptabel en boven de 

0.6 twijfelachtig’ (p. 231). Aan de hand hiervan kan gesteld worden dat van de elf schalen er 

qua betrouwbaarheid één excellent is, vijf goed zijn, vier acceptabel zijn en er één 

twijfelachtig is.  

 Een volgende stap is het kijken naar de scores die de respondenten behaald hebben op 

de verschillende schalen. In de tabel hieronder staan de gemiddelde scores van alle 

respondenten op de verschillende schalen: 

 

Tabel 5: Gemiddelde score per schaal 

Schaal N Gemiddelde score 

Beleven van het competitie element 351 3,602 

Sociale interactie met vrienden en 

familie 

351 3,365 

Verhouding tussen entertainment en de 

kosten 

351 3,167 

Ontsnappen aan de dagelijkse routine 351 3,162 

Liefde voor de sport 351 3,063 

Aanmeten van de rol van manager / 

hoofdcoach 

351 2,986 

Brede interesse in wedstrijden 351 2,623 
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Toepassen van je spelgerelateerde 

kennis 

351 2,440 

Mogelijkheid tot het winnen van prijzen 351 2,333 

Sociale interactie met andere gebruikers 

en sportfans 

351 2,222 

Substituut voor een slecht presterend 

favoriet team in real life 

351 2,143 

 

Gezien deze gemiddelde scores, genomen over alle respondenten, zijn het competitieve 

element en het sociale aspect van het spelen met vrienden en familie onder de respondenten 

de schalen die het hoogst gewaardeerd worden. De respondenten geven aan dat ze niet 

gemotiveerd worden tot het spelen van fantasy sports doordat het een substituut kan zijn voor 

een slecht presterend favoriet team in de werkelijke competitie. Ook blijken de respondenten 

weinig te zien in de sociale met andere sportfans via fantasy sports games. 

 Om te kijken of verschillende demografische gegevens van de respondenten invloed 

hebben op hun scores op bepaalde schalen, is gekeken naar de invloed van het geslacht van de 

respondent, de leeftijd van de respondent, het opleidingsniveau van de respondent, de 

woonplek van de respondent en de ervaring die de respondent met online games heeft. 

Wanneer gekeken wordt naar de invloed van het geslacht van de respondent wordt duidelijk 

dat mannen op acht van de elf schalen significant hoger scoren, namelijk bij de schalen: 

beleven van het competitie element, verhouding tussen entertainment en de kosten, 

ontsnappen aan de dagelijkse routine, liefde voor de sport, aanmeten van de rol van manager 

/ coach, brede interesse in wedstrijden, toepassen van spelgerelateerde kennis en sociale 

interactie met andere gebruikers en sportfans. Bij de andere drie schalen bleek het geslacht 

van de respondent niet van invloed op de gemiddelde score van de respondent.  

 Leeftijd blijkt van invloed op de schalen beleven van het competitie element, sociale 

interactie met vrienden en familie, de mogelijkheid tot het winnen van prijzen, liefde voor de 

sport en het aanmeten van de rol van manager / coach. Onderstaand staan in grafiek 1 deze 

vijf schalen met de scores van verschillende leeftijdscategorieën. 
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Grafiek 1: Invloed van leeftijd op motivatieschalen 

 
CE = Beleven van het competitie element; VF = Interactie met vrienden en familie; WP = Mogelijkheid tot 

winnen van prijzen; LS = Liefde voor de sport; RM = Aanmeten van de rol van manager / coach 

 

Door de grafiek wordt duidelijk zichtbaar op welke manier de leeftijd van de respondenten de 

gemiddelde scores op deze vijf schalen beïnvloedt. Bij alle vijf de schalen is er sprake van een 

dalende trend; hoe ouder de respondenten zijn, des te lager scoren ze op de betreffende schaal. 

Er kan op basis van deze analyse gesteld worden dat deze vijf motivatiefactoren beter werken 

voor jonge mensen dan voor oudere mensen. 

 Als derde demografisch gegeven is gekeken naar de invloed die de woonplaats van 

respondenten heeft op de gemiddelde score van de respondent. Hieruit blijkt dat de provincie 

waarin de respondent woonachtig is op geen enkele schaal van invloed is. Vervolgens is 

gekeken naar de invloed van het opleidingsniveau van de respondent. Uit de statistische toets 

op de invloed van opleidingsniveau bleek dat één schaal beïnvloedt werd door het 

opleidingsniveau van de respondent, namelijk de mogelijkheid tot het winnen van prijzen. In 

de onderstaande grafiek worden de verschillende scores per opleidingsniveau weergegeven. 
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Grafiek 2: Invloed opleidingsniveau op het winnen van prijzen 

 
 

Uit deze gegevens blijkt dat de respondenten die als hoogste opleiding een opleiding genoten 

hebben van middelbaar onderwijs hoger scoren op deze schaal dan respondenten die een 

vervolgopleiding hebben gevolgd. Waarschijnlijk speelt het leeftijdsverschil tussen de 

respondenten hierin dan ook een rol. Er kon immers uit de eerdere toetsen naar de invloed van 

leeftijd al geconcludeerd worden dat de leeftijd van de respondent ook van invloed was op 

deze schaal.  

Tot slot is gekeken naar de invloed van de ervaring die respondenten met online games 

hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat de ervarenheid van de respondent met online games op 

alle elf schalen een significante invloed heeft. Er is sprake van een positieve relatie tussen de 

ervaring met online games en de score op de elf schalen, dus des te meer ervaren de 

respondent is op het gebied van online games, des te hoger is de score die de respondent 

behaald. Meer ervaren online gamers zullen dus eerder gemotiveerd raken tot het spelen van 

fantasy sports games.  

 

4.2 Dimensies motivatie 

Omdat er in dit onderzoek elf verschillende schalen getoetst zijn, is het interessant om te 

kijken naar de samenhang die deze schalen met elkaar vertonen. Om inzicht te krijgen in deze 

samenhang is de onderstaande correlatiematrix behulpzaam: 
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Tabel 6: Correlatiematrix 

 BI RM TK CE WP EW VF AS LS OR ST 

BI 1           

RM 0,465** 1          

TK 0,408** 0,525** 1         

CE 0,216* 0,370** 0,245* 1        

WP 0,092 0,188 0,314** 0,372** 1       

EW 0,471** 0,639** 0,338** 0,323** 0,099 1      

VF 0,307** 0,441** 0,312** 0,482** 0,116 0,342** 1     

AS 0,282** 0,218* 0,231** 0,244* 0,212* 0,071 0,269** 1    

LS 0,434** 0,612** 0,536** 0,335** 0,134 0,566** 0,340** 0,084 1   

OR 0,360** 0,289** 0,209* 0,462** 0,158 0,245* 0,296** 0,405** 0,280** 1  

ST 0,653** 0,320** 0,389** 0,114 0,200* 0,282** 0,236** 0,423** 0,334** 0,274** 1 

BI = Brede interesse in wedstrijden; RM = Rol van manager / coach; TK = Toepassen van spelgerelateerde 
kennis; CE = Beleven van competitie element; WP = Mogelijkheid tot winnen van prijzen; EW = 
Entertainmentwaarde; VF = Interactie met vrienden en familie; AS = Interactie met anderen / sportfans; LS = 
Liefde voor de sport; OR = Ontsnappen aan dagelijkse routine; ST = Substituut voor verliezen favoriet team 
* p < 0,05; ** p < 0,01  
 

 

Volgens Lindblad (1994) mag aangenomen worden dat een correlatiecoëfficiënt onder de 0.3 

aantoont dat er niet of nauwelijks een verband bestaat tussen de beide schalen. Wanneer de 

waarde zich bevindt tussen de 0.3 en 0.5 wordt er gesproken van een zwakke samenhang, 

terwijl een waarde tussen de 0.5 en 0.7 een middelmatige samenhang tussen de schalen 

aangeeft (Lindblad, 1994). Correlatiecoëfficiënten boven de 0.7 geven een sterke samenhang 

tussen de beide schalen aan (Lindblad, 1994). Uit de matrix wordt duidelijk dat er veel 

schalen zijn die een zwakke samenhang met elkaar hebben. Ook wordt zichtbaar dat een 

aantal schalen middelmatige tot sterke samenhang vertonen, zoals de schalen brede interesse 

in wedstrijden en substituut voor verliezen van favoriet team, aanmeten van rol manager / 

coach en entertainmentwaarde en tenslotte aanmeten van rol manager / coach en liefde voor 

de sport. Opvallend in tabel 6 is het gebrek aan samenhang welke de schaal mogelijkheid tot 

het winnen van prijzen vertoont met de overige schalen.  

De overige schalen vertonen, variërend in sterkte, onderling verband met elkaar. Naast 

deze elf schalen zijn echter ook enkele andere items in de enquête aan de respondent 

voorgelegd, namelijk interesse in de eredivisie, interesse in statistiek tijdens het volgen van 

sport, bereidheid tot het betalen voor fantasy sports, bereidheid tot het betalen voor het 

spelen in een exclusieve competitie en bereidheid tot het betalen voor het beschikken over 

extra statistiek. Om de onderliggende dimensies achter de elf schalen en de toegevoegde 
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vragen te verduidelijken wordt een factoranalyse gedaan (De Pelsmacker & Van Kenhove, 

2006). Drie items bleken niet genoeg extern te discrimineren, dus deze moesten uit de 

factoranalyse verwijderd worden, namelijk: Aanmeten van de rol van manager / coach (item 

1), liefde voor de sport (item 2) en beleven van het competitie element (item 2). Vervolgens 

bleken de overgebleven items te verdelen in de volgende factoren: 

 

Tabel 7: Factoranalyse 

Factor 1 2 3 4 5 6 

TK2 0,766 0,140 0,319 0,292  0,103 

Int_EDV 0,765   0,110 0,166  

TK1 0,756 0,144 0,337 0,275  0,136 

LS1 0,664 0,142 0,221 0,197 0,327 0,107 

RM2 0,658  0,157 0,242 0,394  

Int_stat 0,649 0,158 0,257  0,211  

VF2 0,271 0,731   0,132  

OR1 -0,115 0,692 0,168  0,178  

OR2  0,679 0,146 0,148 0,291  

AS1  0,671 0,142 0,274 -0,239  

VF1 0,167 0,665   -0,127  

CE1 0,200 0,614   0,331 0,284 

AS2 -0,148 0,609 0,260 0,250 -0,223  

CE3 0,169 0,564 0,110   0,298 

ST2 0,104  0,842 0,168   

ST1 0,196 0,129 0,795    

BI2 0,243 0,137 0,776 0,156 0,224  

BI1 0,247 0,165 0,753  0,239  

Bet_excl 0,250 0,135 0,107 0,838 0,142 0,129 

Bet_FS 0,285 0,107  0,832   

Bet_stat 0,183  0,280 0,809  0,114 

EW2 0,245  0,281 0,152 0,758  

EW1 0,357  0,271 0,167 0,731  

WP2  0,187 0,110 0,104 0,123 0,870 

WP1 0,114 0,103  0,144 -0,115 0,869 

BI = Brede interesse in wedstrijden; RM = Rol van manager / coach; TK = Toepassen van spelgerelateerde 
kennis; CE = Beleven van competitie element; WP = Mogelijkheid tot winnen van prijzen; EW = 
Entertainmentwaarde; VF = Interactie met vrienden en familie; AS = Interactie met anderen / sportfans; LS = 
Liefde voor de sport; OR = Ontsnappen aan dagelijkse routine; ST = Substituut voor verliezen favoriet team 
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Hieruit kunnen zes factoren opgemaakt worden. De eerste factor lijkt zich vooral toe te 

spitsen op de fanatiek geïnteresseerde voetbalvolger, want hierin zitten de toegevoegde items 

interesse in de eredivisie en interesse in statistiek. Daarnaast geven beide items gericht op het 

toepassen van de spelgerelateerde kennis en een aspect van de aantrekkelijkheid van de 

managerrol aan dat deze dimensie waarschijnlijk fanatieke volgers herbergt, die veel kennis 

hebben en deze ook willen gebruiken. Deze factor zal dan ook benoemd worden als 

inhoudelijke interesse. De tweede factor spitst zich meer toe op het sociale aspect. De schalen 

beleven van het competitie element, interactie met vrienden en familie en interactie met 

anderen en sportfans hebben allemaal duidelijk een sociaal aspect. Hierin gaat het heel erg 

om het spelen met en/of tegen anderen. Daarnaast zit ook de schaal ontsnappen aan de 

dagelijkse routine in deze factor. Deze dimensie laat in zijn totaliteit motivaties zien van 

mensen die in vergelijking tot de eerste factor inhoudelijk minder interesse hebben in het spel, 

maar door het sociale aspect en de interactie van het spel geïnteresseerd zijn. Deze factor zal 

binnen dit onderzoek sociale interesse genoemd worden. 

 De derde factor betreft de schalen substituut voor een verliezend favoriet team en 

brede interesse in wedstrijden. Deze twee schalen beschouwende lijkt het om een dimensie te 

gaan waarin sportfans, die zowel de competitie goed volgen als een favoriete club supporten,  

verenigd zijn. Omdat het hier om echte fans van de competitie én een favoriete club lijkt te 

gaan wordt deze factor binnen dit onderzoek fanmatige interesse genoemd. In de vierde 

dimensie, die getypeerd zal worden als betaalbereidheid consument zitten de vragen over 

betaalbereidheid van de respondenten, die logischerwijs een aparte dimensie vormen. De 

vijfde en zesde factor geven respectievelijk de schalen entertainmentwaarde en de 

mogelijkheid tot het winnen van prijzen aan. Onderstaand een overzicht van de zes factoren 

met daarbij de benaming die ze binnen dit onderzoek dragen. Tevens staan in tabel 8 het 

aantal items per factor en de betrouwbaarheid per factor. Deze betrouwbaarheid mag aan de 

hand van George en Mallerey (2003) voor alle zes de factoren als ‘goed’ worden 

gecategoriseerd: 

 

Tabel 8: Betrouwbaarheid factoren 

Factor Benaming Aantal items Cronbach’s Alpha 

1 Inhoudelijke interesse 6 0,883 

2 Sociale interesse 8 0,830 

3 Fanmatige interesse 4 0,883 
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4  Betaalbereidheid consument 3 0,897 

5 Entertainmentwaarde 2 0,864 

6 Mogelijkheid tot winnen van 

prijzen 

2 0,814 

 

Vervolgens is gekeken of de demografische gegevens van invloed zijn op de gevonden 

factoren. Binnen de eerste factor blijkt het geslacht van de respondent significant op alle items 

van de factor, terwijl de leeftijd van de respondent, het opleidingsniveau van de respondent en 

de woonplaats van de respondent niet van invloed zijn. In de onderstaande grafiek wordt het 

effect van het geslacht binnen deze factor duidelijk: 

 

Grafiek 3: Invloed geslacht op inhoudelijke interesse 

 
Int_EDV = Interesse in de Nederlandse Eredivisie; Int_stat = Interesse in statistiek tijdens volgen wedstrijden; 

TK1 = Toepassen van spelgerelateerde kennis (item 1); TK2 = Toepassen van spelgerelateerde kennis (item 2); 

LS1 = Liefde voor de sport (item 1); RM2 = Aanmeten van de rol van manager / coach (item 2) 

 

Kijkend naar de tweede factor blijkt het geslacht van de respondent opnieuw van invloed. Bij 

zes van de acht items scoren de mannelijke respondenten significant hoger dan de vrouwelijke 

respondenten. Naast geslacht blijkt de leeftijd van de respondent bij de helft van de items 

binnen de factor significant van invloed:  
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Grafiek 4: Invloed leeftijd op sociale interesse 

 
CE1 = Beleven van het competitie element (item 1); VF2 = Interactie met vrienden en familie (item 2); 

OR2 = Ontsnappen aan dagelijkse routine (item 2) 

 

Het opleidingsniveau en de woonplek van de respondent bleken niet van invloed op de items 

binnen deze factor. Binnen de derde factor was de invloed van alle vier de demografische 

gegevens minimaal. De vierde factor, waarin de drie items over betaalbereidheid verwerkt 

zijn, bleek ongevoelig voor de invloed van de leeftijd van de respondent, het opleidingsniveau 

van de respondent en de woonplek van de respondent. Opvallend was dat het geslacht van de 

respondent significant van invloed was op alle drie de items binnen de factor. De grafiek 

hieronder laat de werking van het geslacht van de respondent zien:  

 

Grafiek 5: Invloed geslacht op betaalbereidheid 

 
Bet_FS = Bereidheid tot betalen voor spelen Fantasy Sports; Bet_excl = Bereidheid tot betalen voor spelen in 

een exclusieve competitie; Bet_stat = Bereidheid tot het betalen voor beschikking over extra statistieken 
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De laatste twee factoren zijn schalen die eerder dit hoofdstuk getoetst zijn op de invloed van 

demografische gegevens van de respondent. Bij de vijfde factor, die de schaal 

entertainmentwaarde herbergt, is beschreven dat het geslacht van invloed is op de scores van 

de respondenten op deze schaal. De overige demografische gegevens hebben geen 

significante invloed op de score. De schaal de mogelijkheid tot het winnen van prijzen, de 

zesde factor, wordt beïnvloedt door de leeftijd van de respondent (grafiek 1) en het 

opleidingsniveau (grafiek 2) van de respondent. Het geslacht van de respondent en de 

woonplek van de respondent zijn niet van invloed op deze schaal. 

 

4.3 Kanalen voor bereiken van respondenten 

Om in de ontwikkeling van een fantasy sports game het product bekend te laten geraken 

onder consumenten is het behulpzaam om te weten welke kanalen door consumenten gebruikt 

worden om op de hoogte gesteld te worden van nieuwe online games of nieuwe websites. Om 

hier achter te komen werd in de vragenlijst door middel van een ‘multiple response question’ 

gevraagd naar de kanalen die respondenten gebruiken om van nieuwe online games of 

websites te horen. Onderstaand is in de vorm van een tabel een overzicht van de respons 

gemaakt: 

 
Tabel 9: Kanalen nieuwe online games / websites 

 N Percentage Percentage van de gevallen 

Internet 226 27,4% 66,7% 

Familie en vrienden 211 25,6% 62,2% 

Facebook 155 18,8% 45,7% 

Televisie  92 11,2% 27,1% 

Twitter 34 4,1% 10,0% 

Tijdschriften 31 3,8% 9,1% 

Anders 24 2,9% 7,1% 

Kranten 22 2,7% 6,5% 

Radio 15 1,8% 4,4% 

Posters en folders 14 1,7% 4,1% 

Totaal 824 100% 243,1% 
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Hieruit blijkt dat de ‘nieuwere’ media, het internet, Facebook en Twitter relatief hoog scoren 

op het bereiken van de respondenten. Naast het internet, wat het meest populaire kanaal onder 

de respondenten is en door ruim tweederde deel van de respondenten aangevinkt werd, blijken 

familie en vrienden belangrijk om online games of websites bekend te krijgen. Zogenaamde 

‘mond tot mond’ reclame is dus ook met betrekking tot online games en websites een 

essentieel kanaal. Van de zogenaamde traditionele media blijkt enkel televisie een belangrijk 

kanaal om een grote groep mensen te kunnen bereiken. De overige traditionele media, de 

kranten, radio en folders blijken voor online games en websites niet een erg effectief 

marketing kanaal. Gezien de categorie anders waren er buiten deze kanalen nog andere 

kanalen die eventueel zouden kunnen helpen om een online game bekend te maken. De 

respondenten die de keuze voor de categorie anders uitlegden hoorden met name van nieuwe 

games via de App Store op Apple apparaten en via websites van game ontwikkelaars. 

 Omdat de fantasy sports game betrekking zal hebben op de Nederlandse Eredivisie is 

ook aan de respondenten gevraagd of zij de Nederlandse Eredivisie volgen. Hierop 

antwoordde 69,5% van de respondenten positief  en 30,5% negatief. Om meer inzicht te 

krijgen in de manier waarop de respondenten de Nederlandse Eredivisie volgden werd ook dit 

middels een ‘multiple response question’ voorgelegd aan de respondenten: 

 
 

Tabel 10:  Kanalen volgen Nederlandse Eredivisie 

 N Percentage Percentage van de gevallen 

Televisie 229 28,7% 93,1% 

Websites 123 15,4% 50,0% 

Kranten 121 15,2% 49,2% 

Stadionbezoek 87 10,9% 35,4% 

Radio 73 9,1% 29,7% 

Facebook 62 7,8% 25,2% 

Tijdschriften 48 6,0% 19,5% 

Twitter 45 5,6% 18,3% 

Anders 10 1,3% 4,1% 

Totaal 798 100% 324,4% 
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Uit tabel 10 blijkt dat televisie voor de respondenten met afstand het belangrijkste middel is 

om de Nederlandse voetbalcompetitie te volgen. In tabel 9 bleek dat traditionele media als 

kranten en radio niet effectief zijn. Wanneer gekeken wordt naar het volgen van de Eredivisie 

blijken deze traditionele media echter wel effectief te zijn. Sociale media als Facebook en 

Twitter scoren met betrekking tot het volgen van de Nederlandse Eredivisie beduidend lager 

in vergelijking met tabel 9.  

Het is in het licht van dit onderzoek behulpzaam om te kijken of er samenhang bestaat 

tussen de kanalen waarop mensen te bereiken zijn als het gaat om nieuwe online games of 

websites en de scores op de verschillende factoren. De onderstaande tabel laat het effect zien 

tussen deze kanalen en de scores van de respondent op de verschillende factoren. In deze tabel 

zijn de significante verbanden ter verduidelijking dik gedrukt. 

 

Tabel 11: Effect kanalen nieuwe online games / websites op factoren  

Factoren 

 1 2 3 4 5 6 

Internet 0,258* 0,559* 0,153 0,145 0,229 0,237 

Familie en 

vrienden 

0,190 0,362* 0,242* 0,122 0,301* -0,052 

Facebook -0,010 -0,190* 0,024 0,183 0,045 0,151 

Televisie  0,243 -0,021 -0,042 0,310* 0,142 0,278* 

Twitter 0,686* 0,129 0,256 0,247 0,235 -0,141 

Tijdschriften -0,174 0,215 0,419* 0,188 0,030 0,140 

Anders -0,005 0,178 -0,183 -0,063 -0,278 -0,504* 

Kranten 0,414 -0,224 0,093 -0,035 0,023 0,173 

Radio 0,046 -0,051 -0,037 -0,206 0,455 -0,008 

Posters en 

folders 

-0,095 -0,103 -0,202 -0,210 0,068 -0,211 

Factoren: 1 = Inhoudelijke interesse; 2 = Sociale interesse; 3 = Fanmatige interesse; 4 = Betaalbereidheid 
consument; 5 = Entertainmentwaarde; 6 = Mogelijkheid tot het winnen van prijzen 
* = p < 0,05 
 

Tabel 11 geeft aan dat wanneer respondenten van nieuwe online games of websites horen via 

familie en vrienden, ze in dat geval op drie van de zes schalen hoger scoren. Dit kanaal lijkt 

daarom een belangrijk instrument om de motivatie van de respondenten voor het spelen van 



	   51	  

fantasy sports games op verschillende manieren te verhogen. Wanneer respondenten van 

nieuwe online games of websites horen via het internet heeft dit met name een sterke invloed 

op de sociale interesse. Het is dan ook opvallend dat Facebook als marketing kanaal juist op 

deze factor een significant negatieve invloed heeft. Twitter heeft een sterke positief 

significante op de score van de respondenten op de inhoudelijke interesse, waarin items voor 

fanatieke voetballiefhebber zitten. Een laatste opvallende invloed is die van de respondenten 

die door andere manieren dan in de enquête beschreven bereikt worden. Binnen de categorie 

anders wordt door de respondenten vooral gesproken over de App Store op iPhones, iPads en 

Macbooks. Daarnaast noemen enkele respondenten de website van de gamemakers en 

aanbevelingen die ze ontvangen naar aanleiding van eerder gespeelde games. Uit 

bovenstaande tabel 11wordt duidelijk dat de groep respondenten die via dit kanaal bekend 

raakt met nieuwe online games of websites minder geïnteresseerd is in het winnen van prijzen 

via online games. 

 Nu er meer inzicht verkregen is in de marketingkanalen op het gebied van nieuwe 

online games en websites, worden de marketingkanalen die betrekking hebben op het volgen 

van de Nederlandse Eredivisie op een zelfde manier geanalyseerd: 

 

Tabel 12: Invloed marketingkanalen op factoren  

Factoren 

 1 2 3 4 5 6 

Televisie 0,677* -0,093 0,176 0,187 0,398* 0,495* 

Websites 0,234* 0,046 0,106 0,131 0,179 -0,089 

Kranten 0,360* -0,015 0,176 0,152 0,126 0,119 

Stadionbezoek  0,321* 0,147 0,109 0,265 0,157 0,012 

Radio -0,047 -0,119 0,054 -0,002 0,060 -0,398* 

Facebook 0,056 -0,009 -0,027 0,163 0,051 0,143 

Tijdschriften 0,302 -0,013 -0,163 0,061 0,089 -0,321 

Twitter 0,319* 0,120 0,228 0,111 0,127 0,179 

Anders -0,116 -0,053 0,232 -0,008 -0,054 -0,047 

Factoren: 1 = Inhoudelijke interesse; 2 = Sociale interesse; 3 = Fanmatige interesse; 4 = Betaalbereidheid 
consument; 5 = Entertainmentwaarde; 6 = Mogelijkheid tot het winnen van prijzen 
* = p < 0,05 
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Opvallend aan tabel 12 is de significante invloed van liefst vijf marketingkanalen op de 

inhoudelijke interesse. Hieruit kan worden opgemaakt dat wanneer de respondent de 

Eredivisie volgt, deze beduidend hoger zal scoren op deze inhoudelijke interesse. Met name 

het volgen van de Eredivisie via de televisie zorgt ervoor dat de score van de respondent op 

deze factor hoger uitvalt. Wanneer gekeken wordt naar de items binnen deze factor is de 

uitkomst logisch, omdat hierin bijvoorbeeld de items zitten over interesse in de Eredivisie en 

het toepassen van spelgerelateerde kennis. Deze factor beslaat dus de echte volgers van de 

Nederlandse voetbalcompetitie. Het feit dat bij de factoren sociale interesse, fanmatige 

interesse en de betaalbereidheid geen enkel item significant van invloed is op de score binnen 

deze factoren houdt in dat het volgen van de Eredivisie voor deze factoren niet erg belangrijk 

is, en dat een fantasy sports game ook door minder fanatieke voetbalvolgers gewaardeerd kan 

worden. Op de entertainmentwaarde en het winnen van prijzen is het volgen van de Eredivisie 

via de televisie positief van invloed, wat wil zeggen dat wanneer respondenten de Eredivisie 

volgen via de televisie, ze dit entertainment goedkoop te kunnen denken verhogen met het 

spelen van een fantasy sports game. Daarnaast zullen deze respondenten fantasy sports games 

spelen vanwege de kans op het winnen van prijzen. De groep respondenten die de Eredivisie 

volgt middels het luisteren naar de radio zal in tegenstelling tot de tv-kijkers minder 

geïnteresseerd zijn in het spelen van fantasy sports games omwille van het winnen van 

prijzen. 

 

4.4 Ervaring met huidige online games 

In de afgenomen vragenlijst is middels een tweetal open vragen gepoogd inzicht te krijgen in 

de redenen waarom respondenten online games spelen en wat de respondenten missen binnen 

het huidige aanbod in online games. De respondenten droegen verschillende redenen aan die 

hen ertoe zette om online games te spelen: 

 

Tabel 13: Redenen voor spelen online games 

 N Percentage Percentage van de gevallen 

Ontspanning 94 29,4% 40,87% 

Spelen met vrienden en 

bekenden 

54 16,9% 23,48% 

Plezier / vermaak 50 15,6% 21,74% 

Competitiegevoel 31 9,7% 13,48% 
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Verveling / tijdverdrijf 25 7,8% 10,87% 

Afleiding 16 5,0% 6,96% 

Favoriete sport beleven 11 3,4% 4,78% 

Jezelf kunnen verbeteren 9 2,8% 3,91% 

Toegankelijkheid 8 2,5% 3,48% 

Eigen strategie kunnen kiezen 7 2,2% 3,04% 

Meedoen met hype / rage 7 2,2% 3,04% 

Nieuwe mensen ontmoeten 4 1,3% 1,73% 

Gratis / goedkoop 2 0,6% 0,87% 

Prijzen / geld winnen 2 0,6% 0,87% 

Totaal 320 100% 139,13% 

 

Ontspanning blijkt voor de respondenten de belangrijkste reden te zijn om online games te 

spelen. Daarnaast geven de respondenten aan dat het sociale aspect, het spelen met vrienden 

en bekenden, een erg belangrijke motivatiefactor is voor het spelen van online games, 

overeenkomstig met Funk et al. (2004). Veel redenen die onder de respondenten frequent 

genoemd werden hebben duidelijke raakvlakken met de motivatiefactoren uit het onderzoek 

van Lee et al. (2013). Het tegengaan van verveling of het beschouwen van een online game 

als tijdverdrijf, werd door ruim tien procent van de respondenten aangegeven als zijnde een 

belangrijke reden voor het spelen van online games. Deze reden kwam niet expliciet terug in 

de schalen van Lee et al. (2013), maar blijkt volgens de respondenten een belangrijke reden. 

Logischerwijs wordt ook het plezier in de online game zelf genoemd als een belangrijke 

reden. In het onderzoek van Lee et al. (2013), waaruit elf schalen gebruikt zijn om de 

motivatie voor het spelen van fantasy sports games te kunnen meten, zat eveneens een schaal 

die de respondenten vroeg naar het plezier dat ze hadden in het spelen van fantasy sports 

games. Doordat de respondenten binnen dit onderzoek op een enkeling na allemaal 

woonachtig zijn in Nederland, waar fantasy sports nog een relatief onbekend fenomeen is, 

kon het plezier in een fantasy sports game niet op dezelfde manier gemeten worden als in het 

onderzoek van Lee et al. (2013). Binnen het onderzoek van Lee et al. (2013), verricht in de 

Verenigde Staten, werden de motivatiefactoren gemeten onder ervaren fantasy sports spelers, 

wat in Nederland problematischer is, omdat fantasy sports relatief onbekend is binnen 

Nederland. Wel is aan de respondenten gevraagd of het spelconcept, zoals kort uitgelegd in de 

vragenlijst, hen leuk lijkt.  



	   54	  

Wanneer naar de volledige groep respondenten gekeken wordt, scoren de 

respondenten gemiddeld 2,75 op een schaal van één tot vijf op de stelling fantasy sports lijkt 

mij leuk. Voor ORTEC kan het interessant zijn om te kijken naar de mensen die het spel wel 

zien zitten, en daarom is ook gekeken naar de demografische gegevens van de respondenten 

die deze vraag met minimaal een ‘3’ beantwoordden. Deze groep bestaat uit 198 

respondenten, waarbij de minimale leeftijd 11 is en de maximale leeftijd 63. Uit de analyse 

van de demografische gegevens bleek dat het geslacht van de respondent en de bekendheid 

die de respondenten hebben met online games significant van invloed zijn op de mate waarin 

de respondent het leuk lijkt om een fantasy sports game te spelen. De leeftijd van de 

respondent blijkt geen significante invloed te hebben op de beantwoording van de stelling 

fantasy sports lijkt mij leuk. Kijkend naar het geslacht binnen deze groep wordt zichtbaar dat 

80,8% van de respondenten mannelijk is, tegenover 19,2% vrouwelijke respondenten. De 

mate van bekendheid met online games van de respondent heeft een significant positieve 

invloed op de score op dit item. Binnen de groep respondenten die minimaal een ‘3’ 

antwoorden op dit item is de gemiddelde score op de bekendheid met online games dan ook 

3,41. Dit impliceert dat meer ervaren online gamers eerder enthousiast zullen zijn over een 

fantasy sports game.  

Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop de eerder gevonden factoren het item fantasy 

sports lijkt mij leuk beïnvloeden is de volgende regressietabel opgesteld: 

 

Tabel 14: Regressietabel factoren op indruk fantasy sports 

Factor B Sig. 

Inhoudelijke interesse 0,625 0,000 

Sociale interesse 0,161 0,024 

Fanmatige interesse 0,084 0,155 

Betaalbereidheid consument 0,052 0,358 

Entertainmentwaarde 0,207 0,000 

Mogelijkheid tot winnen van 

prijzen 

0,038 0,442 

 

Uit tabel 14 blijkt dat alle factoren een positieve invloed hebben op de score die respondenten 

halen op het item fantasy sports lijkt mij leuk. De inhoudelijke interesse, de sociale interesse 

en de entertainmentwaarde blijken daarbij een significant positieve invloed te hebben op de 
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mate waarin respondenten het spelconcept fantasy sports beoordelen, want de desbetreffende 

significantiewaarden (Sig.) zijn lager dan 0,05. De regressiecoëfficiënten (B) geven aan 

hoeveel hoger de respondent scoort op de stelling fantasy sports lijkt mij leuk wanneer de 

respondent een punt hoger scoort op de betreffende factor (Pallant, 2010). Wanneer de 

respondent dus een punt hoger scoort op de factor inhoudelijke interesse, scoort deze 0,625 

punt hoger op de stelling fantasy sports lijkt mij leuk. In het geval dat de respondent een punt 

hoger scoort op de sociale interesse, beoordeelt de respondent de stelling fantasy sports lijkt 

mij leuk 0,161 punt hoger. Voor de entertainmentwaarde bedraagt dit getal 0,207. 

De laatste vraag was erop gericht om te trachten inzicht te krijgen in de aspecten die 

respondenten missen binnen de huidige online games. Lang niet alle respondenten hadden 

hierover genoeg kennis en ervaring, maar de respondenten die dat wel hadden gaven de 

volgende antwoorden: 

 

Tabel 15: Missende aspecten online games 

 N Percentage Percentage van de gevallen 

Gelijkwaardigheid tussen 

deelnemers 

12 17,6% 18,18% 

Mogelijkheden tot interactie 11 16,2% 16,67% 

Boeiende gamevorm 10 14,7% 15,15% 

Technische mogelijkheden 7 10,3% 10,60% 

Gratis beschikbaarheid 5 7,4% 7,58% 

Realisme 5 7,4% 7,58% 

Rol van statistieken 4 5,9% 6,06% 

Reclamevrije games 3 4,4% 4,55% 

Grafische mogelijkheden 3 4,4% 4,55% 

Competitief element 2 2,9% 3,03% 

Goede single player opties 2 2,9% 3,03% 

Mogelijkheid tot winnen van 

prijzen / geld 

2 2,9% 3,03% 

Aansluitend niveau medespelers 2 2,9% 3,03% 

Totaal 68 100% 103,03% 
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Het belangrijkste missende aspect dat door de respondenten aangegeven wordt is het 

ontbreken van gelijke kansen onder spelers van online games. Volgens de ruim 18% die dit 

aangeeft is er vaak oneerlijkheid, met name doordat sommige gebruikers betalen en anderen 

niet betalen. De betalende spelers kunnen meer handelingen doen en hebben meer opties, 

kortom: de betaler wint. Dit aspect wordt door de respondenten niet gewaardeerd. Daarnaast 

geeft een belangrijk gedeelte van de respondenten aan de interactiemogelijkheden niet goed 

genoeg te vinden. Zoals voorgaand aangetoond (tabel 5) is sociale interactie voor veel online 

gamers een belangrijke reden om mee te doen. De respondenten geven aan de mogelijkheden 

om deze sociale interactie te kunnen benutten niet goed genoeg te vinden. Een andere groep 

respondenten geeft aan op het moment een leuke online game te missen die de respondent 

boeit, waardoor hij of zij wil blijven spelen. Naast deze drie meest voorkomende redenen 

worden er door de respondenten nog een aantal variërende redenen genoemd, zoals zichtbaar 

in tabel 15. 
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5. Resultaten kwalitatieve data 

In deze sectie wordt de kwalitatieve data die binnen dit onderzoek verzameld is besproken. 

Met de respondenten binnen het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek is gesproken over de 

implementatiecapaciteit van ORTEC, het businessmodel van een fantasy sports game, de rol 

van advertenties binnen een fantasy sports game, de doelgroep van een fantasy sports game, 

de ervaringen met de eerder door ORTEC ontwikkelde Simpel game, de co-branding 

constructie en de kansen en bedreigingen in de ontwikkeling van een fantasy sports game. 

 

5.1 Implementatiecapaciteit 

Met alle respondenten is als één van de belangrijkste punten gesproken over de 

implementatiecapaciteit van ORTEC als het gaat om het uitbrengen van een fantasy sports 

game. Hierbij is de capaciteit op mesoniveau eerst aan de orde gekomen. De verschillende 

respondenten maakten in de meeste gevallen zelf onderscheid tussen de technische 

capaciteiten van de organisatie en de marketing gerelateerde capaciteiten van de organisatie. 

Betreffende de technische capaciteiten is er onder de respondenten eensgezindheid; ORTEC 

heeft volgens alle respondenten alle middelen in huis die nodig zijn voor de technische 

ontwikkeling van een fantasy sports game. Er zullen, zoals respondent 2 stelt, wellicht 

tijdelijk wat mensen van buitenaf bij gehaald moeten worden, maar dit wordt niet gezien als 

een probleem, omdat de ORTEC vaker met tijdelijke krachten werkt. Over de capaciteiten 

van ORTEC op marketing gerelateerd gebied is onder het grootste deel van de respondenten 

meer onzekerheid. Respondent 4 symboliseert dit met de volgende uitspraak: Wij zijn veel 

meer een business-to-business bedrijf dan een business-to-consumer. Dat is een hele andere 

markt natuurlijk, hoe je mensen benaderd, promotie. Op dit gebied heeft ORTEC dus minder 

expertise, maar de organisatie heeft wel andere capaciteiten die bruikbaar zijn voor het 

ontwikkelen van een fantasy sports game. Zo benadrukt respondent 4 de live data en de 

wiskundige rekenmodellen die onderdeel kunnen zijn van een fantasy sports game.  

 Wanneer gekeken wordt naar de capaciteit op microniveau blijkt dat de respondenten 

allemaal denken dat de technische medewerkers van ORTEC in staat zijn om een fantasy 

sports game te ontwikkelen, zoals respondent 1 zegt: De capaciteiten hebben we hier zeker. 

Respondent 2 gaat dieper in op de kwaliteiten die aanwezig zijn binnen de organisatie en stelt 

dat naast de technische kwaliteiten ook de kwaliteiten die nodig zijn voor een mooie 

vormgeving en een goed functionerende app binnen handbereik zijn. Met name doordat 

ORTEC sinds een aantal maanden nauw samenwerkt met ImgZine, een jong bedrijf 

gespecialiseerd in vormgeving en het ontwikkelen van apps: We hebben ook de vormgeef 
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technische kwaliteiten ook, maar dan moeten we wel samenwerken met ImgZine. Op dit 

gebied ligt is er dus een belangrijke rol weggelegd voor ImgZine, iets dat door de andere 

respondenten ook wordt bevestigd: ImgZine is de partij die kan zorgen voor de app die hoort 

bij de fantasy game, aldus respondent 1. Een aspect dat volgens respondent 3 kan helpen bij 

een goede ontwikkeling van een fantasy sports game is de sportachtergrond bij veel 

medewerkers: Er zitten hier veel mensen afkomstig uit de sport, dus veel mensen kunnen 

meedenken en een gegrond zegje doen. Respondent 2 stelt dat ORTEC gespecialiseerd is in 

online marketing, in de vorm van banners en advertenties op websites en in apps. Ook dit is 

een kwaliteit van de organisatie die gebruikt zou kunnen worden in de ontwikkeling van een 

fantasy sports game. 

 

5.2 Businessmodel 

Naast de capaciteit van ORTEC is ook het businessmodel dat hoort bij online games 

voorgelegd aan de respondenten. Aan de hand van theorie van Oh en Ryu  (2007) en Al-

Joujou (2012) zijn het free-to-play model en het subscriptiemodel besproken. De 

respondenten waren allen van mening dat een free-to-play model meer zou passen bij de te 

ontwikkelen fantasy sports game en geven hiervoor verschillende redenen. De belangrijkste 

voordelen van het free-to-play model zijn volgens de respondenten de mogelijkheden voor 

adverteerders en de laagdrempeligheid voor het spelen en het verspreiden van de game. 

Doordat er over het algemeen in een free-to-play model meer dataverkeer op de site zal zijn, 

zal dit nieuwe gebruikers kunnen overtuigen: Het free-to-play model is logischer, vooral 

omdat het een nieuw product is en de mensen nog geen ervaring hebben met het spel, aldus 

respondent 3. Op deze manier kan het grote publiek vrijblijvend kennis maken met de game. 

Dit is belangrijk, met name gezien de concurrentie, stelt respondent 1: Profcoach is al gratis, 

dus waarom zouden ze dat niet spelen als ze voor een ander spel, dat zich nog niet bewezen 

heeft, moeten betalen? Naast gebruikers is het free-to-play model ook belangrijk om 

inkomsten uit advertenties te kunnen genereren. Deze inkomsten worden volgens respondent 

1 mede afgeleid uit het aantal actieve gebruikers van de game: Wil je wat inkomsten uit je 

advertenties halen, dan moet je wel minimaal richting de 1000 actieve gebruikers hebben.  

Met name de noviteit van de game in combinatie met de mogelijkheden op het gebied 

van advertenties leiden er dus toe dat de respondenten veel zien in het toepassen van een free-

to-play model. Echter geeft de meerderheid van de respondenten ook aan dat er in de 

ontwikkeling van de app serieus overwogen moet worden om zowel een gratis versie als een 

betaalde versie beschikbaar te maken, zoals respondent 1 zegt: Wat ook te overwegen is, maak 
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je spel voor één euro reclamevrij bijvoorbeeld. Dit is een constructie die tegenwoordig bij 

veel online games gebruikt wordt. Wanneer deze constructie toegepast wordt, is er dus naast 

het free-to-play model ook een subscriptiemodel beschikbaar. De respondenten zijn het eens 

over het feit dat een reclamevrije versie van de game erg goedkoop moet zijn, omdat anders 

de drempel voor aanschaf te hoog is. Respondent 2 is kritisch op het subscriptiemodel, maar 

belicht het model ook van een wat positievere kant: Stel, je biedt de game aan voor bij wijze 

van spreke tweeënhalve euro, dan voelen mensen meer de drang om er iets mee te doen, in 

plaats van dat ze hem gratis downloaden en hem niet gebruiken. Je koopt hem dan wel 

bewuster met een bedoeling. De andere respondenten zien überhaupt niks in het toepassen van 

een subscriptiemodel zonder aanwezigheid van een optie om de game gratis te kunnen spelen. 

 Volgens de respondenten is één van de belangrijkste manieren om inkomsten te 

genereren uit een online game de aanschaf van extra opties binnen de game. Respondent 2 

legt uit: De verslavende factor en opties om dingen aan te schaffen blijkt in elke online game 

natuurlijk het cashmodel te zijn, kijk naar Angry Birds, Flappybird en Candy Crush. Met de 

respondenten is dan ook gesproken over de mogelijkheden op dit gebied in de te ontwikkelen 

fantasy sports game. Het betalen voor het spelen van een spel in een besloten competitie is 

een vorm die redelijk vaak voorkomt bij vergelijkbare spellen. Alle vier de respondenten 

zagen niks in deze optie, omdat ze juist het spelen met vrienden, familie en collega’s een 

belangrijke factor vinden die het spel leuk maakt en dit eigenlijk als een voorwaarde voor het 

spelen van een fantasy sports game vinden. Respondent 4 ziet een statistische voorspelling 

van ORTEC als een mogelijkheid om geld te verdienen: Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen 

van, deze speler, die gaat het goed doen. Dat advies zou je als speler kunnen kopen. 

Respondent 2 geeft als suggestie dat de mogelijkheid tot het aanschaf van virtuele materialen 

als shirts en schoenen voor inkomsten zouden kunnen zorgen, maar legt de nadruk vooral op 

het creëren van moeilijkheden in het spel, waardoor spelers geneigd zijn om te betalen voor 

het overkomen van deze moeilijkheden. Ook respondent 1 laat zijn licht schijnen over de 

mogelijkheden om uit extra opties binnen het spel geld te verdienen: Een optie zou zijn om het 

wisselen van spelers te limiteren voor niet-betalende gebruikers en niet te limiteren voor 

betalende gebruikers. Daarnaast was ook het ‘scouten’ van tegenstanders volgens respondent 

1 een mogelijkheid: Het zou kunnen dat je altijd de statistieken van iemand zijn laatste 

wedstrijd ziet, maar voor de historie bijvoorbeeld meer zou moeten betalen. Op dit gebied zijn 

er dus veel verschillende meningen en ideeën. 

 

 



	   60	  

5.3 Advertenties 

In het businessmodel is het belang van advertenties voor het vergaren van inkomsten al aan de 

orde gekomen. Met drie van de vier respondenten is gesproken over het belang van 

advertenties en de mogelijkheden op dat gebied. Alle drie de respondenten geven aan dat uit 

advertenties veel geld te genereren is, zoals bijvoorbeeld respondent 3: Advertenties zijn 

steeds meer de moeite waard. Als je kijkt hoeveel geld er tegenwoordig omgaat in 

advertenties op internet is dat onvoorstelbaar. Respondent 2 bevestigd het belang en stelt dat 

op dit gebied de specifieke kwaliteiten van ORTEC benut kunnen worden: Op online 

marketing is heel veel te winnen, daar hebben wij heel veel kennis in. Het is dus belangrijk 

om de kansen op het gebied van advertenties te benutten, temeer omdat ORTEC veel 

expertise bezit op dit vlak.  

Wanneer het gaat om de manier waarop advertenties te plaatsen, zijn er volgens de 

respondenten twee opties: het gebruiken van cookies of het bewust koppelen van het spel aan 

sport- en voetbalgerelateerde organisaties. Respondent 1 stelt dat het gebruik van cookies het 

tegenwoordig makkelijk maakt om effectief te kunnen adverteren: Door het gebruik van 

cookies tonen ze vooral websites die je recent hebt bezocht, dus dat kan heel uiteenlopend zijn 

zeg maar. Volgens de andere respondenten is dit ook een reële optie, maar kan er daarnaast 

gezocht worden naar partijen die verwantschap hebben met een fantasy sports game over de 

Nederlandse Eredivisie. Respondent 3 stelt dat in dit licht gedacht moet worden aan 

organisaties die de doelgroep aanspreken of organisaties die ook in de sportbranche actief 

zijn. Alle respondenten zijn het er echter wel over eens dat een fantasy sports game over de 

Nederlandse Eredivisie een dermate groot bereik heeft dat het voor een breed scala aan 

organisaties interessant kan zijn om te adverteren. Het belangrijkste issue om rekening mee te 

houden betreffende advertenties is de mate waarin de reclame storend zou kunnen zijn. Alle 

respondenten hebben het over de balans tussen spelplezier en reclames, waarbij het gevaar 

bestaat dat reclames dermate storend worden ervaren dat ze de gebruiker van het spel doen 

afhaken. Respondent 2 stelt met betrekking tot advertenties in de fantasy sports game: Het is 

belangrijk dat je op een hele subtiele manier reclames gaat gebruiken, zodat het de gebruiker 

van het spel niet hindert. Dit goed voor te stellen gevaar is dus belangrijk om rekening mee te 

houden. 

 

5.4 Doelgroep 

Aansluitend op de enquête is ook in de interviews gesproken over de doelgroep en de 

marketing van een fantasy sports game. De respondenten waren met elkaar eens dat een goede 
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bepaling van de doelgroep een belangrijk instrument voor de marketingcampagne kan zijn. 

Respondent 4 stelt in dit licht: Uit de doelgroepanalyse daar komt een bepaald type personen 

uit en dat kan je dan goed gebruiken om te gaan kijken voor welk type organisatie zo’n game 

interessant zou zijn. De respondenten hechten dus belang aan de uitkomst van de enquête, 

maar deelden ook hun gedachten over de criteria van de doelgroep voor een fantasy sports 

game. Respondent 1, die eerder meewerkte aan een andere online voetbalgame, zei dat het 

opvallend was hoe breed de leeftijdscategorie was die online voetbalgames leuk vindt en 

speelt. Deze bewering wordt door de enquête in dit onderzoek bevestigd. Ook respondent 2 

spreekt over de leeftijd en ziet ook brede mogelijkheden: Doordat het speltype statistische 

inhoud heeft, zou ik zeggen dat je vanaf je twaalfde tot de doelgroep behoort, want vanaf die 

leeftijd ga je tactisch inzicht ontwikkelen. Maar vanaf twaalf tot bij wijze van spreke 

negenennegentig kan het gespeeld worden. Naast de brede leeftijd spreekt respondent 2 ook 

over het geslacht, waarin hij stelt dat mannen meer geïnteresseerd zijn in voetbal en de 

doelgroep dus meer mannen dan vrouwen zal bevatten. Volgens respondent 4 is er ook qua 

voetbalinteresse een duidelijk onderscheid te maken, namelijk tussen fanatieke- en incidentele 

voetbalvolgers: Je hebt een groep mensen die om de zoveel tijd eens voetbal kijken, maar je 

hebt ook fanatieke volgers die op zondag in het stadion of voor de buis zitten en hun telefoon 

niet verder dan twee meter weg hebben om de scores te checken. Met name deze groep zal 

actief betrokken zijn als doelgroep. 

 Wanneer we het hebben over de marketing van een fantasy sports game, wordt onder 

respondenten duidelijk dat het logischerwijs een heel belangrijk thema is. Wel is opvallend 

dat onder de respondenten vanuit verschillende oogpunten naar marketing van een online 

game gekeken wordt. Respondenten 1 en 4 focussen zich namelijk in het licht van de 

marketing vooral op de aantrekkelijkheid van de game. Zo stelt respondent 4: De game moet 

leuk zijn, het moet zo leuk zijn dat als ik mijn vrienden uitnodig om te spelen dat ze ook écht 

willen blijven spelen. Respondenten 1 en 3 zitten wat dit betreft op één lijn: het spel moet 

zichzelf voor een belangrijk gedeelte verkopen door de kwaliteit en het plezier dat de speler er 

uit haalt, want op die manier kan er mond tot mond reclame ontstaan en zo kan de game 

bekend(er) worden. Respondent 2 ziet de marketing op een hele andere manier: Marketing is 

heel belangrijk. Het moet of heel goed gebrand worden, of heel goed in de markt gezet 

worden. Dit is misschien nog wel belangrijker dan de kwaliteit van de game. Hieruit blijkt dat 

deze respondent meer belang hecht aan de aandacht die in de marketingcampagne gestoken 

wordt. De respondenten hebben ook hun ideeën over het marketen van een fantasy sports 

game. Alle respondenten zijn het erover eens dat sociale media heel belangrijk zal zijn in de 
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marketingcampagne, met name vanwege het grote bereik. Ook de specifieke virale marketing, 

via sociale media, wordt door de respondenten gezien als een kans om de game bekend te 

maken bij een groot publiek. Respondent 3 beschrijft, in lijn met de theorie van Tyni et al. 

(2011) deze marketingvorm: Je kent denk ik ook wel de meldingen op je Facebook pagina 

van: Pietje heeft level 300 van Candy Crush uitgespeeld. Dit is wel een vorm van 

naamsbekendheid die je via sociale netwerken kunt verkrijgen, vooral omdat mensen het leuk 

vinden om hun prestaties te delen. Over het gebruik van traditionele media als televisie en 

kranten zijn de respondenten minder enthousiast. De drie respondenten die hierover spraken 

waren ieder van mening dat traditionele media minder belangrijk zijn dan de sociale media, 

tenzij ORTEC de game kan koppelen aan een écht groot merk. Respondent 1 spreekt in dit 

licht over Ajax, met wie ORTEC samenwerkingsverbanden heeft. Respondent 2 en 3 hebben 

het met betrekking tot dit onderwerp over respectievelijk Coca Cola en Voetbal International. 

De respondenten benadrukken dat dit écht grote bedrijven moeten zijn met een groot 

marketingbudget en landelijke, zo niet wereldwijde, bekendheid. Alleen als aan die 

voorwaarden voldaan wordt, is traditionele media, vooral in de vorm van televisie, een 

effectief marketinginstrument. Een ander effectief kanaal voor het bekend maken van een 

fantasy sports games is volgens respondent 3 het aanwezig zijn op sport- en 

voetbalgerelateerde websites, omdat mensen tegenwoordig zoveel websites zien, en hiermee 

dus een hoop mensen bereikt kunnen worden. Respondent 2 gelooft met name in het 

benaderen van zogenaamde ‘early adopters’: Je moet weten welke mensen leidend zijn in die 

trend. Dus je hebt altijd een groep mensen die trends als eerste oppakken, mensen die invloed 

hebben op andere mensen. Dit zijn bijvoorbeeld bekende voetballers, journalisten en tv-

sterren. Als deze early adopters zich op sociale media, want iedere voetballer heeft een 

Twitter account, uitlaten over de game, leidt dat tot veel gebruikers.  

 

5.5 Simpel game 

Met de respondenten is ook gekeken naar het meest recente vergelijkbare product dat ORTEC 

gemaakt heeft, namelijk de online voetbalgame die gebrand is door Simpel. Met name 

respondenten 2, 4 en in iets mindere mate respondent 3 zijn goed op de hoogte van deze 

game, het ontwikkelingsproces en de uitwerking van deze Simpel game. Gevraagd naar de 

ervaringen op technisch en marketing gebied was de reactie van de respondenten 

uiteenlopend. Respondent 2 stelt dat de game qua techniek doet wat hij moet doen en dat het 

een aantrekkelijke spelvorm is. Hierover denkt respondent 4 echter heel anders: Het spel is 

niet leuk genoeg. Het boeit niet, het boeit mij in elk geval te weinig. Ik word niet getriggerd 



	   63	  

om terug te komen, dus ik vergeet het altijd. Respondent 3 vind het moeilijk om over de 

inhoudelijke kwaliteit van de game uitlatingen te doen, maar suggereert ook wel dat de game 

waarschijnlijk niet onderscheidend genoeg was in relatie tot de games die al beschikbaar 

waren. Respondent 4, die dus zeer kritisch was op de aantrekkelijkheid van de game, denkt 

dat de marketing van de game goed gedaan is, zodat de game bekend geworden is bij een 

grote groep mensen. Respondent 2 is op het gebied van marketing een heel andere mening 

toegedaan: Er is eigenlijk geen marketing campagne geweest. We hadden het hier over 

Simpel, toch geen klein bedrijf, die met tv-campagnes, radioreclames en website 

advertisements aan de gang zouden gaan, maar ik heb nooit iets gezien, nooit. In dit geval 

verschillen de respondenten dus opvallend veel van mening, wat ook tot uiting komt in het 

benoemen van de oorzaak die ten grondslag lag aan het ‘mislukken’ van de Simpel game 

vanuit het oogpunt van ORTEC. Respondent 2 legt de schuld volledig bij het ontbreken van 

een goede marketing campagne, wat volgens deze respondent volledig te wijten is aan 

Simpel, die volgens de contractuele afspraken de marketing van de game voor haar rekening 

zou nemen. Volgens respondenten 3 en 4 ligt de oorzaak meer in het inhoudelijke aspect van 

het spel. Respondent 3 stelt dat wanneer ORTEC met een nieuwe game een plek in de markt 

wil veroveren, de game onderscheidende kenmerken moet hebben. Deze onderscheidende 

kenmerken waren volgens respondent 3 te weinig zichtbaar in de Simpel game. Respondent 4 

is het hiermee eens: Ik denk wel dat de game goed gemarkt is. Ik denk alleen dat het niet 

onderscheidend genoeg is.  

 De door de respondenten gegeven oorzaken voor het niet slagen van de Simpel game 

klinkt ook door wanneer hen gevraagd wordt naar de belangrijkste les die getrokken kan 

worden uit het ontwikkelingsproces van deze game. Respondent 2 stelt: Een nieuwe game 

moet om bekend te worden of van bekende makers zijn, of hij moet heel goed gemarkt worden. 

Daar moet een heel plan achter liggen van week tot week, dag tot dag, dat je weet hoe je hem 

in de markt gaat zetten. Aandacht voor het marketing aspect is volgens deze lezing dus 

essentieel. Respondenten 3 en 4 leggen de nadruk meer op het ontwikkelen van een spelvorm 

die vernieuwend en onderscheidend is: Het belangrijkste aandachtspunt is dat de game wat 

nieuws moet bieden. Er is tegenwoordig zoveel keus en om dan op te vallen moet je spel 

gewoon erg leuk zijn zodat de mensen het willen blijven spelen, aldus respondent 3. Op dit 

gebied zijn er dus verschillende meningen binnen de organisatie, maar in elk geval zijn de 

mate van vernieuwing en de marketingcampagne twee essentiële onderdelen voor een 

succesvolle ontwikkeling van een fantasy sports game. 
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5.6 Co-branding 

In de interviews legden de respondenten uit dat de constructie die gebruikt werd om de 

Simpel game uit te brengen ook voor een fantasy sports game een reële optie is. In deze 

constructie, omschreven als ‘co-branding’ maakt ORTEC de game en betaalde Simpel een x 

bedrag, waardoor hun bedrijfsnaam aan de game gekoppeld werd. Het belangrijkste voordeel 

van een co-branding constructie volgens de respondenten is de expertise die andere 

organisaties in huis hebben om hun producten aan de man te brengen. Drie respondenten 

legden uit dat de expertise van ORTEC zich vooral bevind in het produceren van goederen en 

diensten voor andere bedrijven, terwijl andere organisaties meer expertise bezitten op het 

gebied van het bereiken van consumenten. Respondent 4 zegt hierover: Branden zou een erg 

reële optie zijn, want ORTEC is veel meer een business-to-business bedrijf dan een business-

to-consumer. De andere respondenten stellen hetzelfde vast en respondent 3 stelt dat ORTEC 

gebruik kan maken van de expertise van business-to-consumer bedrijven door hier op een 

goede manier mee samen te werken. Hierdoor kan de game van ORTEC beter bekend 

worden. Wanneer een nieuwe game gekoppeld zou kunnen worden aan een bekende naam, 

kan dit volgens respondenten 1 en 2 belangrijke voordelen hebben: Een groot merk als 

Voetbal International is natuurlijk het beste kanaal dat je kunt hebben. Naast Voetbal 

International noemt respondent 1 ook Ajax als mogelijke ontwikkelingspartner, vanwege de 

bekende naam, het landelijke bereik en de banden die ORTEC heeft met Ajax. Gevraagd naar 

mogelijke ontwikkelingspartners in een co-branding constructie hebben ook respondenten 2 

en 4 hun suggesties. Respondent 2 hamert op het belang van een organisatie die multimediaal 

werkt, waardoor er veel mensen bereikt kunnen worden. Hierbij denkt respondent 2 aan 

Voetbal International of NuSport. Respondent 4 stelt dat een ontwikkelingspartner sowieso 

een organisatie moet zijn die gespecialiseerd is in business-to-consumer werkzaamheden. 

Wanneer een dergelijke partij in een vroeg stadium niet beschikbaar is, heeft respondent 4 de 

voorkeur om de game bij zakenpartners van ORTEC intern te branden: De Rijke, een 

transportbedrijf, is een klant van ORTEC. Ik zou een De Rijke game kunnen maken waarin De 

Rijke dus intern met chauffeurs en kantoorpersoneel speelt. Het hoeft niet gelijk heel groots, 

kijk, als je het op die manier bijvoorbeeld vijf keer kan branden, naar vijf bedrijven en daaruit 

1000 spelers haalt.. Ik zie daar ook wel markt in. Waar de vorige online game van ORTEC 

dus extern gebrand is, beschikbaar voor alle consumenten, zou het nu ook een mogelijkheid 

zijn om een online game intern te branden bij organisaties waarmee ORTEC zakelijke relaties 

heeft. Wellicht zou dit gebruikt kunnen worden als zijnde een fase voordat de game extern 
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gebrand zal worden. Dit zal afhankelijk zijn van de geïnteresseerde partijen in het gebruik van 

een fantasy sports game. 

 

5.7 Kansen en bedreigingen 

Tot slot is met de respondenten gesproken over de kansen, bedreigingen en concurrentie van 

een fantasy sports game. De respondenten waren eenduidig over het feit dat de kansen van de 

game vooral liggen in het vernieuwende gamedesign, waarbij met name de sociale interactie 

tussen gebruikers van het spel leuker kan worden: De sociale interactie wordt binnen deze 

gamevorm versterkt door het spelen van onderlinge wedstrijden. Bij Profcoach bijvoorbeeld 

speel je om zoveel mogelijk punten te verdienen, maar het is veel leuker als ik mijn vrienden 

in een rechtstreek duel kan verslaan, aldus respondent 2. Respondent 1 hamert ook op het 

belang van sociale interactie: Ik speel online voetbalgames in een groep vrienden. Op een 

gegeven moment deed ik ook wel eens mee in een competitie zonder vrienden, maar toen was 

voor mij de lol er snel af. De onderlinge strijd, die maakt het leuk. Respondent 4 voegt aan de 

kansen van deze gamevorm toe dat het de gebruiker in staat stelt om meer gevoel met 

statistieken te krijgen. Volgens respondent 4 was de statistiek bijvoorbeeld in de Simpel game 

te abstract. Spelers kregen hier één cijfer, en hoe dat cijfer opgebouwd werd kwamen de 

gebruikers van de game niet te weten. Doordat bij fantasy sports games alle statistieken 

zichtbaar zijn, krijgt de gebruiker volgens respondent 4 meer gevoel bij deze statistieken, 

zodat ze aantrekkelijker en meer gewaardeerd zullen worden. Respondent 2 denkt naast deze 

kansen dat het gebruik van live voetbaldata in een fantasy sports game onderscheidend zal 

werken in de markt van online voetbalgames: Het gebruik van live data van Eredivisie 

wedstrijden, dat zou heel interessant zijn in zo’n game.  

 Wat betreft de bedreigingen in de ontwikkeling van de game zijn de respondenten 

verdeeld. Respondent 1 focust zich op sociale interactie en signaleert het gevaar dat, omdat er 

in een competitievorm gespeeld wordt, gebruikers af zullen haken als ze op een lage 

klassering staan. Door de competities bijvoorbeeld in periodes af te werken, zoals in het 

profvoetbal ook regelmatig gebeurd, is dit gevaar volgens respondent 1 te ondervangen. 

Respondent 4 kijkt ook vanuit een inhoudelijke bril naar de bedreigingen van de game. 

Volgens respondent 4 is het belangrijk dat de statistiek op een leuke, eenvoudige manier in de 

game verwerkt moet worden: Mensen weten voor mijn gevoel in Nederland heel weinig over 

voetbalstatistieken, dus hiermee moet rekening gehouden worden. Respondent 2 stelt dat het 

verzamelen van de resources, met name op financieel gebied, een mogelijk probleem kan 

vormen. Als ORTEC een goed uitgewerkte fantasy sports game wil maken, kost dit volgens 
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respondent 2 tussen de vijftig- en honderdduizend euro. Gelet op de omvang van dit bedrag 

moet het businessplan achter de fantasy sports game aantonen hoe dit geld minimaal kan 

worden terugverdiend. Hier gaat volgens respondent 2 veel tijd en moeite in zitten. 

Respondent 3 denkt ook in deze richting en stelt dat de uitdaging erin zit om deze game 

bekend te krijgen bij het grote publiek, zodat er geld aan de game verdiend kan worden.  

 Kijkend naar de concurrentie zien de respondenten dat er een tweetal grote spelers op 

de markt zijn, namelijk Profcoach en Online Soccer Manager. Respondent 1 bespreekt deze 

twee partijen: Profcoach is natuurlijk bekend, heeft een grote naam en is bovendien gratis. 

Daarnaast heb je Online Soccer Manager, wat ik zelf ook speel. Ik denk dat zij al ongeveer 

vijftien jaar een grote partij zijn. De andere respondenten zien ook de bekendheid en de gratis 

beschikbaarheid van andere online voetbalgames als een uitdaging die voor een succesvolle 

fantasy sports game overwonnen zal moeten worden. 
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6. Discussie en conclusie 

In dit hoofdstuk zullen eerst de in de discussie gevonden resultaten gekoppeld worden aan de 

theorie. Vervolgens wordt in de conclusie ingegaan op de hoofdvragen, waarbij de 

belangrijkste uitkomsten besproken zullen worden. Daarna wordt ingegaan op de beperkingen 

die dit onderzoek kent. Aan de hand van de uitkomsten in de discussie en de conclusie 

worden richting ORTEC enkele aanbevelingen voor de ontwikkeling van een fantasy sports 

game gedaan. Tot slot wordt ingegaan op de mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 

 

6.1 Discussie 

Naar aanleiding van de ambitie die ORTEC heeft om een fantasy sports game op de 

Nederlandse markt te implementeren is in dit onderzoek zowel naar de interne 

implementatiemogelijkheden als naar de motivatiefactoren en marketingkanalen die van 

toepassing zijn op Nederlandse consumenten gekeken.  

 Aan de hand van het implementatiemodel van De Peuter et al. (2007) is gekeken naar 

verschillende facetten van de mogelijke implementatie van een fantasy sports game. Ten 

eerste is de implementatiecapaciteit van ORTEC onderzocht. Uit de oordelen van de 

respondenten bleek dat de capaciteit die technisch vereist is voor het maken van een fantasy 

sports game binnen ORTEC ruimschoots aanwezig is. Naast het feit dat ORTEC in staat is om 

een fantasy sports game te ontwikkelen, wordt uit het onderzoek duidelijk dat de organisatie 

op een aantal gebieden expertise heeft die goed van pas zal komen binnen de ontwikkeling 

van de fantasy sports game. Zo beschikt ORTEC als één van de weinige partijen op de 

Nederlandse markt over alle benodigde statistieken die nodig zijn voor het ontwikkelen van 

een fantasy sports game en kan deze data door ORTEC live op internet beschikbaar gesteld 

worden. Tevens beschikt ORTEC over wiskundige rekenmodellen met betrekking tot 

statistieken van de Nederlandse Eredivisie. Deze modellen zouden kunnen fungeren als een 

onderscheidend element van de fantasy sports game. Ook op het gebied van banners en 

internetadvertenties heeft ORTEC veel expertise in huis. Deze expertise kan binnen de 

ontwikkeling van de website en de mobiele app erg bruikbaar zijn, omdat bleek dat via deze 

banners en advertenties een belangrijk gedeelte van de inkomsten gegenereerd moet kunnen 

worden. 

 Dergelijke advertenties zijn deel van het businessmodel dat voor een fantasy sports 

game ontwikkeld moet worden. Een belangrijke afweging in dit businessmodel is de keuze 

voor het free-to-play model of het subscriptiemodel (Al-Joujou, 2012; Oh & Ryu, 2007). Uit 

het onderzoek bleek dat het free-to-play model het best lijkt te passen bij het lanceren van een 



	   68	  

nieuwe fantasy sports game. Vooral omdat de game voor de consumenten een relatief 

onbekend product is, zal een fantasy sports game zich eerst moeten bewijzen voordat 

consumenten bereid zullen zijn om te gaan betalen voor het gebruik van het product. Uit de 

enquête bleek dan ook dat er niet gerekend moet worden op een grote groep consumenten die 

bereid is tot betalen voor het spelen van de fantasy sports game. Voor een nieuwe online 

game is het daarom belangrijk om zich te richten op het vergaren van bekendheid en om 

ervoor te zorgen dat de game aantrekkelijk is. Wanneer dat het geval is, zijn gebruikers in de 

toekomst wellicht bereid om te betalen voor het spelen van de betreffende online game. 

In eerste instantie zouden de inkomsten van de fantasy sports game vooral moeten 

komen uit advertenties op de website en in de app (Papagiannidis & Bourlakis, 2007; 

Lehdonvirta, 2009) en de mogelijkheid tot het aankopen van extra opties in het spel. 

Dergelijke opties zijn bijvoorbeeld mogelijkheden tot het kopen / ruilen van spelers, grafische 

opties en statistische adviezen aan gebruikers (Ren & Hardwick, 2008). Binnen de te 

ontwikkelen app lijkt het de moeite waard om een onderscheid te maken tussen een gratis 

versie, met reclame, en een betaalde versie, welke reclamevrij is. Deze constructie is 

hedendaags bij veel succesvolle apps en mobiele games zichtbaar, waardoor de gebruiker zelf 

kan kiezen of deze gebruiker de reclame dermate storend vindt en de betaalde versie 

aangeschaft wordt.  

 Uit dit onderzoek bleek dat een andere voor de hand liggende manier om inkomsten te 

vergaren door ORTEC het toepassen van een co-branding (Washburn et al., 2000) constructie 

is. Omdat ORTEC zich in het algemeen vooral richt op het ontwikkelen van producten voor 

andere organisaties, de zogenaamde business-to-business markt, is dit voor de fantasy sports 

game ook een reële optie. Vanuit ORTEC geredeneerd zijn er drie belangrijke voordelen van 

een co-branding. Ten eerste is er het financiële aspect. Wanneer ORTEC besluit om de 

fantasy sports game zelfstandig op de markt te brengen, draagt de organisatie logischerwijs 

zelfstandig alle kosten. Een co-branding strategie zorgt ervoor dat deze kosten verdeeld 

kunnen worden, zodat ORTEC minder financieel risico loopt in de ontwikkeling van de  

fantasy sports game. Temeer omdat het een relatief onbekend product is op de Nederlandse 

markt, is het beperken van het financiële risico wellicht belangrijk voor ORTEC. Ten tweede 

kan een co-branding constructie, met een voor consumenten bekende organisatie, voor 

ORTEC helpen om de fantasy sports game te verspreiden (Bergstrom, 2000). Als een bekend 

voetbalmedium, een bekende voetbalclub of een bekende organisatie uit een andere branche 

haar naam koppelt aan de fantasy sports game, zal de game makkelijker bekendheid generen. 

Hiermee hangt het derde voordeel samen, namelijk de expertise welke bij organisaties die 
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consumentgericht werken aanwezig is om deze consumenten te bereiken. Het koppelen van 

ORTEC aan een organisatie die business-to-consumer werkt kan een middel zijn om de 

fantasy sports game meer bekendheid te laten genereren, omdat ORTEC hierbij gebruik kan 

maken van de marketingexpertise van een dergelijke organisatie (Washburn et al., 2000). 

Naar aanleiding van de bovenstaand genoemde voordelen wordt het nut van co-branding 

constructies duidelijk. Met name omdat bij een goed opgezette co-branding constructie zowel 

de business-to-business organisatie als de business-to-consumer organisatie kan opereren op 

de aspecten waarin de betreffende organisatie gespecialiseerd is. Op deze manier kunnen de 

organisaties elkaars sterke punten benutten en het product zo effectief mogelijk op de markt 

brengen. Op basis van de eerder ontwikkelde Simpel game werd echter wel duidelijk dat er 

ook een gevaar schuilt in het toepassen van een co-branding constructie. In het geval van deze 

Simpel game werd de marketing overgelaten aan Simpel, dat daar veel middelen voor heeft. 

Echter werd de marketingcampagne door Simpel niet uitgevoerd in lijn met de verwachtingen 

die ORTEC had, waardoor de Simpel game niet erg bekend geworden is bij het grote publiek. 

In het geval dat er opnieuw gebruik gemaakt wordt van een co-branding constructie moet met 

dit potentiële gevaar goed rekening gehouden worden.   

 Mede voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een co-branding constructie is 

het onderzoeken van de potentiële doelgroep belangrijk (Hoyer et al., 2010). In dit onderzoek 

is gepoogd informatie over de doelgroep van een fantasy sports game te verkrijgen, zodat 

ORTEC hier rekening mee kan houden binnen het ontwikkelingsproces van een fantasy sports 

game. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er over de demografische gegevens van de 

potentiële doelgroep enkele aspecten duidelijk geworden. Zo blijkt fantasy sports een online 

gametype dat gespeeld zou kunnen worden door alle leeftijden. Consumenten tussen de 11 en 

68 jaar stelden in de enquête dat fantasy sports hen een leuk speltype leek, waarbij de 

gemiddelde leeftijd binnen dit onderzoek ligt op 28,73 jaar. Online games blijken gespeeld te 

worden op alle leeftijden, wat veel te maken heeft met de technologische ontwikkelingen van 

laptops, iPads en met name mobiele telefoons. De overgrote meerderheid van de Nederlandse 

bevolking is constant online via dergelijke apparaten, waardoor de mogelijkheden voor het 

spelen van online games eindeloos geworden zijn. Temeer wanneer deze technologische 

mogelijkheden gecombineerd worden met voetbal, een sport die binnen Nederland populair is 

bij het grote publiek, ontstaat voor bedrijven als ORTEC een kans op deze ook qua leeftijd 

brede markt. 

De gevonden resultaten in dit onderzoek vertonen qua leeftijd veel gelijkenissen met 

andere recente onderzoeken (Dwyer & Kim ,2011; Dwyer en Drayer, 2010). Dwyer en Kim 
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(2011) onderzochten de gemiddelde leeftijd van de fantasy sports gebruiker en vonden 

daarbij, exact gelijk aan dit onderzoek, een gemiddelde leeftijd van 28,7 jaar oud. Dwyer en 

Drayer (2010) vonden in lijn met dit onderzoek dat fantasy sports games gespeeld worden 

door consumenten van alle leeftijden, waarbij in het onderzoek van Dwyer en Drayer (2010) 

de meeste gebruikers tussen de 18 en 34 jaar oud waren. Aan de hand hiervan kan gesteld 

worden dat qua leeftijd de Nederlandse en Amerikaanse consumenten dezelfde kenmerken 

vertonen. Naast de leeftijd is ook rekening gehouden met het geslacht. Hierbij werd duidelijk 

dat mannen (80,8%) veel vaker dan vrouwen (19,2) enthousiast reageren op de mogelijkheid 

tot het spelen van een fantasy sports game. Eerder onderzoek in de Verenigde Staten (Dwyer 

& Kim, 2011) vond ook een grote mannelijke meerderheid, welke met 93,1% mannelijke 

gebruikers nog ongelijker verdeeld was dan de verhouding in dit onderzoek. Verder bleek uit 

dit onderzoek dat de consumenten die bekend zijn met het spelen van online games fantasy 

sports meer waarderen dan consumenten die minder bekend zijn met het spelen van online 

games. De demografische variabelen opleidingsniveau en woonplaats hadden geen 

significante invloed, waaruit geconcludeerd kan worden dat het spelen van fantasy sports niet 

afhangt van je opleidingsniveau of je woonplaats. Omdat het een online game betreft die 

vanwege de ontwikkelingen in de internetmogelijkheden voor het overgrote meerderheid van 

de mensen bereikbaar is. De markt voor online games kan op geografisch gebied dan ook als 

grenzeloos gezien worden, helemaal wanneer de online game in de Engelse taal beschikbaar 

is. Buitenlandse spelers zouden dus gebruik kunnen maken van een door ORTEC ontwikkelde 

fantasy sports game, terwijl ORTEC als internationaal bedrijf de grote internationale 

mogelijkheden van een fantasy sports game moet kunnen benutten. Dit zou bijvoorbeeld in 

een later stadium kunnen door fantasy sports games te ontwikkelen met betrekking tot andere, 

buitenlandse voetbalcompetities of andere sporten die in het buitenland populariteit genieten. 

 Aan de hand van de theorie van Kaye en Johnson (2003) en Kietzmann et al. (2011) is 

gekeken naar de manier waarop consumenten aan de hand van traditionele media, internet en 

sociale media bereikt kunnen worden. Op het gebied van online gaming bleek dat 

consumenten vooral bereikt werden via internet, vrienden, familie en Facebook. Online games 

blijken zich dus te verspreiden via sociale interactie tussen mensen. Doordat sociale contacten 

zich in het algemeen steeds vaker via internet voordoen, is het voor het verkrijgen van 

productbekendheid belangrijk om te zorgen dat het product zichtbaar wordt binnen sociale 

media en dat er over het product gesproken wordt. Op deze manier kan een product, zoals een 

fantasy sports game, door alle activiteiten op sociale netwerken, zich razendsnel verspreiden 

(Kietzmann et al., 2011). 
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Kijkend naar het bereiken van Nederlandse Eredivisie volgers blijkt de traditionele 

media (Kaye & Johnson, 2003) een belangrijke rol te spelen; kranten, radio, internet en met 

name televisie bleken hierbij de belangrijkste marketingkanalen. De belangrijke rol die 

televisie in dit opzicht heeft is te verklaren door het feit dat voetbal op de Nederlandse 

televisie voor de consument erg toegankelijk is. Het beste voorbeeld hiervan is Studio Sport 

op zondagavond. Dit is voor elke Nederlander met een televisieaansluiting te volgen en mede 

daarom binnen de Nederlandse samenleving ook een ‘begrip’ geworden. In veel andere 

Europese landen zijn dergelijke voetbaluitzendingen niet gratis te bekijken, maar moet 

hiervoor een maandelijks bedrag betaald worden. Dit geldt in Nederland alleen voor het 

bekijken van live wedstrijden. Hierdoor is in Nederland het volgen van voetbal op televisie in 

vergelijking tot andere landen veel toegankelijker. Het is daarom logisch dat dit kanaal door 

de respondenten wordt aangegrepen om de Nederlandse Eredivisie te volgen. 

 Naast de demografische kenmerken en de mogelijkheden om de potentiële doelgroep 

te bereiken kwamen in dit onderzoek ook de motivatiefactoren en het daarbij horende 

verwachte gedrag aan de orde. Aan de hand van de FanSMI, de motivatieschaal voor het 

spelen van fantasy sports games ontwikkeld door Lee et al. (2013), is onderzocht welke 

motivatiefactoren een rol spelen voor de Nederlandse consument. Hieruit bleek dat de 

Nederlandse consument het hoogst scoort op het beleven van het competitieve element binnen 

fantasy sports games. Daarnaast is ook de sociale interactie binnen een fantasy sports game 

voor de Nederlandse consument een reden om fantasy sports te kunnen gaan spelen. Hieruit 

blijkt dat Nederlandse consumenten op het gebied van online games met name geïnteresseerd 

zijn in het interactieve aspect. Als online games vergeleken worden met console-games als 

Playstation, is het grote pluspunt van online games dat het voor de gebruiker veel eenvoudiger 

is om te spelen tegen anderen en interactie te ervaren met andere gebruikers. Dit voordeel dat 

online games hebben ten opzichte van dergelijke console-games moeten online games zo 

effectief mogelijk proberen te benutten. Het is in dit licht gezien dan ook belangrijk dat er 

binnen online games makkelijk interactie plaats kan vinden tussen verschillende gebruikers. 

Naast dit interactieve aspect vormt het verwachte entertainment dat fantasy sports kan bieden 

tegen relatief weinig kosten eveneens een motivatiefactor voor het spelen van fantasy sports. 

Helemaal wanneer het free-to-play model (Oh en Ryu, 2007) toegepast zou worden. 

Consumenten zien fantasy sports daarnaast als een middel om te ontsnappen aan de dagelijkse 

routine, van bijvoorbeeld werk of studie.  

 Er waren ook enkele motivatieschalen waarop de Nederlandse consumenten 

betrekkelijk laag scoren. Zo werd duidelijk dat de Nederlandse consument niet het gevoel 
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heeft dat goed presteren in een fantasy sports game een substituut kan zijn voor het slecht 

presteren van hun favoriete voetbalclub. Ook blijkt uit de enquête dat Nederlandse 

consumenten fantasy sports niet zullen spelen met als doel om contacten te leggen met 

onbekenden en het opdoen van nieuwe vriendschappen. Dit terwijl het bijhouden van sociale 

contacten met vrienden of familie door de Nederlandse consument wel als belangrijke 

motivatiefactor wordt beschouwd. Nederlandse consumenten geloven dus wel in interactie 

met bekenden via online games, maar zijn huiverig in het zoeken van contact met onbekenden 

via online games. Daarnaast bleek uit dit onderzoek dat de Nederlandse consument niet 

geneigd is sneller een online game te spelen wanneer er prijzen te winnen zijn. De mogelijke 

opbrengsten van het spelen van een online game blijken dus niet belangrijk, als er maar 

competitief en sociaal met elkaar gespeeld kan worden. 

De uitkomsten van de Nederlandse consumenten vergelijkend met de scores van 

Amerikaanse consumenten in het onderzoek van Suh et al. (2010), kan er geconcludeerd 

worden dat de scores onder Amerikaanse consumenten gemiddeld hoger liggen dan onder 

Nederlandse consumenten. Dit heeft mogelijk te maken met de bekendheid met het gametype, 

wat in Nederland relatief laag is. Er zijn echter in de waardering van de motivatiefactoren 

gelijkenissen zichtbaar. Zo hechten zowel de Nederlandse als de Amerikaanse consument veel 

waarde aan de sociale interactie binnen het spelen van een fantasy sports game (Suh et al., 

2010). Ook het ontsnappen aan de dagelijkse realiteit wordt door beide consumentengroepen 

als een belangrijke motivatie gezien. De mogelijkheid tot het winnen van prijzen en met name 

het opdoen van nieuwe contacten wordt zowel in het onderzoek van Suh et al. (2010) als in dit 

onderzoek door de consumenten niet belangrijk gevonden. Het meest kenmerkende verschil 

tussen beide onderzoeken is het plezier dat consumenten zeggen of denken te hebben in het 

zijn van een manager. De Amerikaanse consumenten waarderen deze schaal aanmerkelijk 

hoger dan de Nederlandse consument. Dit verschil zou verklaard kunnen worden doordat de 

Nederlandse consument over het algemeen minder ervaring zal hebben met wat deze 

managerrol binnen een online game exact inhoudt. Terwijl dit in de Verenigde Staten door de 

bekendheid van fantasy sports games voor meer mensen duidelijk is. 

 De factoranalyse, waarbij alle items uit de motivatieschalen meegenomen zijn, liet 

zien dat er gesproken kan worden van overkoepelende dimensies op het gebied van motivatie 

voor het spelen van fantasy sports games, namelijk: de inhoudelijke interesse, de sociale 

interesse, de fanmatige interesse, de entertainmentwaarde en de mogelijkheid tot het winnen 

van prijzen. Mannen scoren significant hoger binnen de inhoudelijke interesse, de sociale 

interesse en de entertainmentwaarde. Leeftijd speelt een rol binnen de sociale interesse; 
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jongeren zullen eerder fantasy sports games spelen voor sociale interactie en zullen eerder 

meedoen wanneer er prijzen te winnen vallen. Gezien de activiteit op internet en sociale 

netwerken is het logisch dat jongere mensen meer geloven in de sociale interactie via internet, 

sociale netwerken en online games. Dit omdat jongeren met dit soort sociale interactie meer 

ervaring hebben en het voor hen toegankelijker is dan voor ouderen. De mogelijkheid tot het 

winnen van prijzen werd beïnvloedt door de leeftijd en het opleidingsniveau, waarbij 

consumenten met als hoogste opleiding een middelbare school gevolgd hebben de 

mogelijkheid tot het winnen van prijzen belangrijker vinden. Deze invloed hangt samen met 

de gevonden invloed van de leeftijd, waaruit bleek dat jongeren eerder dan ouderen online 

games zullen spelen met als doel het winnen van prijzen. Dit onderzoek liet verder zien dat de 

inhoudelijke interesse, de sociale interesse en de entertainmentwaarde een significante 

invloed hebben op hoe positief consumenten staan tegenover het spelen van fantasy sports.  

Regressieanalyses toonden aan dat de verschillende marketingkanalen (Kaye & 

Johnson, 2003; Kietzmann et al., 2011) invloed uitoefenen op de verschillende dimensies. 

Consumenten die de Eredivisie volgen via televisie, kranten, websites, stadionbezoeker of 

Twitter scoren significant hoger op de inhoudelijke interesse. Terwijl binnen de sociale 

interesse juist geen enkele van deze marketingkanalen van belang lijkt. Met deze bevindingen 

wordt de dimensie inhoudelijke interesse bevestigd, omdat blijkt dat degenen die hoog scoren 

op deze dimensie het voetbal via verschillende kanalen volgen. Er is in dit licht dus sprake 

van een groep fanatieke voetbalvolgers die de opgedane kennis wil gebruiken in een fantasy 

sports game. Aan de andere kant is er een groep minder fanatieke voetbalvolgers die het leuk 

vind om een fantasy sports game met elkaar te spelen. Waarschijnlijk zal binnen de eerste 

groep het competitieve element belangrijker zijn, terwijl binnen de tweede groep het sociale 

aspect de boventoom zal voeren.  

 Uit dit onderzoek bleek daarnaast dat de entertainmentwaarde werd versterkt door het 

volgen van de Eredivisie via de televisie. Een gratis en makkelijk toegankelijke online 

voetbalgame kan het voor de tv-kijker interessanter maken om wedstrijden te volgen. 

Wanneer de gebruiker via een fantasy sports game punten kan verdienen aan de hand van de 

prestaties van de speler op televisie, zal de gebruiker met meer interesse kijken naar de 

wedstrijden uit de Nederlandse Eredivisie. Met name wedstrijden waarin het favoriete team 

van de gebruiker niet speelt en waar de gebruikers daarom wellicht normaliter niet naar zou 

kijken, worden door het spelen van een fantasy sports game interessanter. Op deze manier kan 

de populariteit van fantasy sports belangrijke gevolgen hebben voor het televisiegedrag van 

Nederlandse sportliefhebbers. 
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Kijkend naar de marketingkanalen op het gebied van online games blijken 

consumenten die bereikt worden via internet en met name via Twitter hoger te scoren op de 

inhoudelijke interesse. Uit deze uitkomsten blijkt dat Twitter een medium is waarop op het 

gebied van voetbal veel kennisverlangende, inhoudelijke consumenten zich bevinden. 

Wanneer online game makers zich op deze groep zou willen richten vormt dit dan ook een 

belangrijk medium. Sociale interesse werd versterkt door consumenten die via internet op de 

hoogte werden gesteld. Evenals consumenten die van nieuwe online games horen via 

vrienden en familie. De meer sociale gebruiker zal dus ook bereikt worden op een manier die 

daarbij past, namelijk via familie en vrienden.  

 Wanneer de factoren bekeken worden aan de hand de UGT van Katz et al. (1974), 

komen de verschillende dimensies van het model terug in de gevonden factoren. Zo laat de 

inhoudelijke interesse binnen dit onderzoek veel gelijkenissen zien met de cognitieve 

dimensie van mediagebruik, waarbij het toepassen van kennis een belangrijke component is. 

De sociale interesse van consumenten valt logischerwijs samen met de sociale dimensie van 

het UGT-model (Katz et al., 1974). Binnen deze sociale interesse valt in dit onderzoek ook 

het ontsnappen aan de dagelijkse routine, wat door Katz et al. (1974) als losse dimensie 

gezien wordt. De fanmatige interesse van consumenten vertoont gelijkenis met de 

persoonlijke dimensie uit het model van Katz et al. (1974). Aan de hand van deze 

vergelijkingen kan gesteld worden dat het UGT model van Katz et al. (1974) goed kan 

worden toegepast op het consumentengedrag met betrekking tot online gaming. 

 Voor het voorspellen van het consumentengedrag is het TPB-model van Ajzen (1991) 

gebruikt. De attitude van de consument, die volgens Ajzen (1991) essentieel is voor het 

consumentengedrag, is in dit onderzoek door middel van motivatiefactoren onderscheiden. Zo 

kan er gesteld worden dat met name het sociale element alsmede het beleven van competitie 

onder elkaar een positieve attitude kunnen verwachten van potentiële Nederlandse gebruikers. 

Andere motivatiefactoren, zoals de mogelijkheid tot het winnen van prijzen en de sociale 

interactie met andere sportfans, worden door de Nederlandse consument negatiever 

gewaardeerd. Dit laat zien dat hun attitude ten opzichte van deze aspecten negatief zal zijn. 

Volgens het TPB-model is naast de eigen attitude ook de sociale invloed van belang. Dit 

onderzoek laat aan de hand van de kwalitatieve- en de kwantitatieve data zien dat het sociale 

aspect bij het spelen van fantasy sports games erg belangrijk is voor een groot deel van de 

gebruikers. Het derde aspect dat het consumentengedrag voorspelt (Ajzen, 1991) is de ervaren 

gedragscontrole. Binnen dit onderzoek is dit onder consumenten niet onderzocht, maar uit de 

gesprekken binnen de organisatie zelf bleek dat het erg belangrijk is dat de fantasy sports 



	   75	  

game toegankelijk en makkelijk te begrijpen is. Vooral omdat er nogal wat cijfermatige 

aspecten bij een fantasy sports game komen kijken. Wanneer deze cijfermatige aspecten niet 

eenvoudig en aantrekkelijk kunnen worden weergegeven binnen de fantasy sports game kan 

dit verwarrend en/of afschrikwekkend werken voor (potentiële) gebruikers.  

  

6.2 Conclusie 

In dit onderzoek is de implementatie van een fantasy sports game op de Nederlandse markt 

aan de orde gekomen. Aan de hand van twee hoofdvragen is gekeken naar zowel de 

implementatie van een nieuw online product als naar de Nederlandse consumentenbehoefte 

op het gebied van een fantasy sports game. De eerste hoofdvraag had betrekking op de 

implementatie van een nieuw online product vanuit ORTEC: Welke aspecten op het gebied 

van het businessmodel, de implementatiecapaciteit en de marketing zijn voor ORTEC van 

belang in het kader van de implementatie van een fantasy sports game?  

Uiteraard is voor een commerciële organisatie als ORTEC het businessmodel achter 

een te ontwikkelen fantasy sports game essentieel. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel 

vanuit de organisatie als vanuit de consumenten er veel belang wordt gehecht aan de gratis 

beschikbaarheid van een fantasy sports game. Waarschijnlijke redenen hiervoor zijn het 

gebrek aan ervaring dat de Nederlandse consumenten hebben met fantasy sports games en de 

gratis beschikbaarheid van veel andere online games. Zonder gratis beschikbaarheid zal het 

voor de fantasy sports game moeilijk zijn om een positie op de online game markt te 

veroveren. ORTEC zal de game dus gratis beschikbaar moeten stellen, wil het spel zich 

kunnen verspreiden onder een brede laag consumenten. De inkomsten uit het spel zullen 

daarmee vooral moeten komen uit aankopen binnen het spel, zoals extra grafische 

mogelijkheden of statistisch advies, maar met name uit advertenties. ORTEC heeft op het 

gebied van online adverteren veel expertise, wat optimaal gebruikt kan worden binnen een 

free-to-play model met veel gebruikers. 

 Verder is binnen dit onderzoek gekeken naar de implementatiecapaciteit van ORTEC. 

Over de technische capaciteit bestaan binnen de organisatie weinig tot geen twijfels; ORTEC 

is in staat om een fantasy sports game te ontwikkelen en op de markt te brengen. Op het 

gebied van marketing en consumentgericht werken blijkt ORTEC minder gespecialiseerd. Dit 

omdat de organisatie vooral business-to-business werkt en weinig expertise heeft in het 

werken van business-to-consumer. Om de fantasy sports game effectief te verspreiden onder 

consumenten en tegelijkertijd een gedeelte van de investering in de fantasy sports game terug 

te verdienen is een co-branding constructie een waarschijnlijke optie.  
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 Hierbij moet gekeken worden of de co-branding partner geschikt is voor het bereiken 

van de doelgroep en of deze organisatie via de best aansluitende mediakanalen opereert. Uit 

dit onderzoek bleek dat Nederlandse consumenten vaak bekend raken met nieuwe online 

games via sociale media en het internet. Binnen de marketing zal deze groep consumenten 

effectief bereikt moeten worden, hetgeen via sociale media en het internet het meest effectief 

mogelijk is. Daarnaast zal er zich binnen de groep Nederlandse Eredivisie volgers een 

belangrijk gedeelte van de doelgroep bevinden. Deze groep potentiële gebruikers kan het 

meest effectief bereikt worden via traditionele media en het internet. Binnen de marketing van 

een fantasy sports game zal ORTEC, eventueel in combinatie met een co-branding partner, 

moeten zorgen dat ze een meersporenbeleid voeren betreffende de mediakanalen. 

De tweede hoofdvraag betrof de Nederlandse consumentenbehoefte op het gebied van 

een fantasy sports game: Op welke manier kan ORTEC zo effectief mogelijk inspelen op de 

wensen en behoeften van Nederlandse consumenten op het gebied van een fantasy sports 

game? 

In het licht van de ontwikkeling van de fantasy sports game is het voor ORTEC 

behulpzaam om te weten op welke doelgroep men zich moet richten en hoe deze bereikt kan 

worden. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de doelgroep voor het overgrote deel 

bestaat uit mannen. Zij zijn in het algemeen meer betrokken bij voetbal dan vrouwen en 

zullen daarom waarschijnlijk eerder een fantasy sports game spelen. Uit het onderzoek op het 

gebied van leeftijd blijkt een fantasy sports game voor alle leeftijden speelbaar te zijn. 

Daarnaast bleek dat consumenten die bekend zijn met het spelen van online games eerder een 

fantasy sports game zullen spelen dan consumenten die minder tot geen ervaring hebben met 

het spelen van online games. Om deze doelgroep te kunnen bereiken is gekeken naar de 

manier waarop nieuwe games verspreid worden onder consumenten. Het internet en sociale 

media blijken hierin een essentieel instrument, omdat de consumenten aangeven hierdoor 

vaak op de hoogte gesteld te worden over nieuwe online games of websites.  

 Tenslotte is gekeken naar de motivatiefactoren die voor Nederlandse consumenten een 

rol spelen om een fantasy sports game te gaan spelen. Het sociale aspect, dus het spelen 

samen met vrienden of familie, maar ook de daarbij horende competitie met vrienden of 

familie, blijken voor de Nederlandse consument belangrijke motivaties om een fantasy sports 

game te gaan spelen. Ook de afleiding, het ontsnappen aan de dagelijkse routine, en het 

liefhebben van de betreffende sport (in dit geval voetbal) blijken voor Nederlandse 

consumenten belangrijke motivatiefactoren te zijn. Daarnaast bleek dat de inhoudelijke kennis 

van consumenten over voetbal, los van het sociale aspect, een positieve invloed heeft op de 
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manier waarop consumenten fantasy sports waarderen. Aan de hand van deze uitkomsten 

blijken de sociale interesse en de kennisinhoudelijke interesse van de consumenten twee 

belangrijke factoren die implicaties hebben voor de motivatie voor het spelen van fantasy 

sports. Naast deze twee factoren kan geconcludeerd worden dat consumenten een fantasy 

sports game zien als een leuke aanvulling op de bestaande sportmedia en online games, met 

name omdat het spelen van fantasy sports ervoor kan zorgen dat Nederlandse consumenten 

nog meer plezier kunnen beleven aan de Nederlandse Eredivisie. Zo zullen fantasy sports 

gebruikers meer wedstrijden interessant vinden en door de beschikking over statistiek binnen 

fantasy sports wellicht op een rijkere manier de sport kunnen beleven. 

 

6.3 Beperkingen 

Het te verwachten consumentengedrag met betrekking tot een fantasy sports game heeft 

binnen dit onderzoek een belangrijke rol. Middels een enquête is getracht inzicht te verkrijgen 

in dit te verwachten consumentengedrag.  De respondenten die mee hebben gewerkt aan dit 

onderzoek zijn benaderd via ORTEC of via sociale netwerken. Aan de frequenties van het 

opleidingsniveau van de respondenten is zichtbaar dat een groot gedeelte van de respondenten 

hoger opgeleid is. Op dit gebied geven de respondenten dus geen exacte afspiegeling van de 

Nederlandse consument, want hiervoor zouden meer lager opgeleiden in het onderzoek 

betrokken moeten worden.  

 Daarnaast zijn de respondenten in dit onderzoek gevraagd te oordelen over fantasy 

sports. Middels een korte uitleg is dit online gametype, dat voor veel Nederlandse 

consumenten relatief onbekend is, uitgelegd aan de respondenten. Aan de hand van deze korte 

uitleg werden aan de respondenten enkele stellingen over fantasy sports voorgelegd, waarover 

hun oordeel gevraagd werd. Doordat respondenten zich voor enkele van deze stellingen 

hebben moeten baseren op deze korte uitleg, is het mogelijk dat de interpretatie van dit online 

gametype onder respondenten verschillend geweest is. Deze persoonlijke interpretatie van 

fantasy sports heeft mogelijk invloed gehad op de manier waarop de respondent de enquête 

ingevuld heeft.  

 Tenslotte kon één belangrijke motivatieschaal uit het onderzoek van Lee et al. (2013) 

in dit onderzoek niet gemeten worden. In hun onderzoek vinden Lee et al. (2013) dat het 

plezier in het spelen van fantasy sports een belangrijke motivatiefactor voor consumenten is. 

Omdat het grootste gedeelte van de Nederlandse consumenten nog niet over deze ervaringen 

kan oordelen, was het binnen dit onderzoek niet mogelijk om deze motivatieschaal te meten. 
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Wel bleek uit dit onderzoek dat het plezier in online gaming voor Nederlandse consumenten 

een belangrijke reden is voor het spelen van online games, zie tabel 13.  

 

6.4 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er richting ORTEC een aantal aanbevelingen te doen 

die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van een succesvolle fantasy sports game, die 

aansluit bij de wensen en behoeften van de Nederlandse consument. Zo zal het voor ORTEC 

belangrijk zijn om zich in de ontwikkeling van de fantasy sports game te focussen op het 

sociale- en competitieve aspect van de games. Omdat dit aspect voor Nederlandse 

consumenten een belangrijke motivatie voor het spelen van fantasy sports games blijkt te zijn, 

moet gezorgd worden dat deze aspecten door de gebruiker duidelijk ervaren kunnen worden. 

Hierbij zou het invoeren van head-to-head wedstrijden, waarbij gebruikers rechtstreeks tegen 

elkaar spelen, het competitieve aspect verder kunnen stimuleren en intensiveren. Daarnaast is 

het van belang dat gebruikers met elkaar kunnen communiceren. Dit zou bijvoorbeeld via chat 

functies, message boards en de integratie van mogelijkheden met betrekking tot Facebook, 

Twitter en Instagram kunnen. Daarnaast bleek dat de Nederlandse consument niet graag 

betaald voor toegang tot het spelen van online games. Ook vanuit de organisatie kwam de 

overtuiging dat dit nieuwe online gametype gratis beschikbaar gemaakt moet worden, temeer 

omdat het speltype zichzelf nog moet bewijzen. 

 De doelgroep van de fantasy sports game blijkt erg breed te zijn. Nederlandse 

consumenten, ongeacht hun opleidingsniveau, hun leeftijd en hun woonplaats, behoren tot de 

doelgroep. Daarnaast zouden ook buitenlandse consumenten tot de potentiële doelgroep 

kunnen behoren wanneer de fantasy sports game in Engelse taal beschikbaar zal zijn. 

Verwacht kan worden dat veel potentiële gebruikers consumenten zijn die bekend zijn met het 

spelen van online games en interesse hebben in de Nederlandse Eredivisie. De categorie 

online gamers kan het meest effectief bereikt worden aan de hand van internetsites en sociale 

media, terwijl de volgers van de Nederlandse Eredivisie via de traditionele media en 

internetsites op de hoogte gesteld kunnen worden van het bestaan van een fantasy sports 

game. Voor ORTEC zal het daarom van belang zijn om zich te richten op zowel de sociale- 

als de traditionele media om de gehele doelgroep te benutten.  

 De gevonden doelgroep kan daarnaast voor ORTEC van belang zijn als het gaat om 

het opzetten van een co-branding constructie. Binnen ORTEC werd duidelijk dat deze 

constructie de voorkeur geniet en met de uitkomsten van dit onderzoek kan ORTEC een 

geschikte business-to-consumer organisatie benaderen die aansluit bij de doelgroep. Gezien 
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de breedte van de doelgroep kunnen dit vele organisaties zijn, maar gewenst is dat deze 

organisatie verwantschap heeft met mannelijke respondenten. Daarnaast is het gewenst dat 

deze business-to-consumer organisatie veel expertise op marketing gebied bezit. Vanuit 

ORTEC werd duidelijk dat de marketing richting consumenten rechtstreeks moeilijk is, maar 

dat een co-branding constructie met een business-to-consumer organisatie ervoor kan zorgen 

dat beide organisaties van elkaars expertise kunnen profiteren. In het geval dat ORTEC de 

marketing overlaat aan een co-branding partner is het wel van belang dat er goede afspraken 

gemaakt worden over de manier en mate waarop de marketing zal verlopen, zodat het voor 

beide organisaties een succesvolle ontwikkeling kan worden. 

  

6.5 Vervolgonderzoek 

Een interessant vervolgonderzoek zou plaats kunnen vinden wanneer er daadwerkelijk een 

fantasy sports game beschikbaar is op de Nederlandse markt. Wanneer consumenten de 

fantasy sports game écht kunnen ervaren is het interessant voor vervolgonderzoek om te 

kijken of het verwachte consumentengedrag qua motivatie en bereik ook in de praktijk zo 

werkt. Daarnaast kan in het geval van werkelijke beschikbaarheid gekeken worden wat de 

daadwerkelijk demografische gegevens zijn van fantasy sports speler in Nederland. 

 Ook is het voor vervolgonderzoek interessant om de dimensies die binnen dit 

onderzoek aan het licht gekomen zijn verder te onderzoeken. Met de inhoudelijke interesse, 

de sociale interesse en de entertainmentwaarde kwamen er in dit onderzoek drie dimensies 

naar voren die een positief significante invloed hadden op de houding van de consument ten 

opzichte van fantasy sports games. Voor vervolgonderzoek is het interessant om te 

onderzoeken of deze dimensies ook in andere cases naar voren komen en op welke manier 

deze dimensies de houding ten opzichte van fantasy sports of andere online games 

beïnvloeden. Wanneer deze dimensies op dezelfde manier blijken voor te komen binnen 

andere cases, kan dit een toevoeging zijn op de bestaande methoden voor het meten van 

motivatie voor fantasy sports games. 

 Voor vervolgonderzoek kan het eveneens interessant zijn om te kijken naar het 

consumentengedrag met betrekking tot online games en fantasy sports games in het bijzonder. 

Als vervolgonderzoek meer inzicht kan vergaren in dit consumentengedrag kan het 

interessant zijn om de houding van consumenten ten opzichte van online games en fantasy 

sports games te vergelijken. Hierdoor kunnen ontwikkelaars van online games en fantasy 

sports games hun producten beter afstemmen op de wensen en behoeften van de consumenten 

uit het betreffende land.  
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8. Bijlagen 

 

8.1 Bijlage 1: Enquête 

 

ID: _______ 
 
 
 
Enquête online gaming 
 Motivatie en ervaring met online games 
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Introductie: 
 
Deze vragenlijst is ten behoeve van een onderzoek naar online gaming. De door u verstrekte 
gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. De resultaten zullen worden gebruikt 
voor wetenschappelijke doeleinden. 
 
De vragenlijst bestaat uit een paar inleidende vragen en twee onderdelen. Ik wil u vragen om 
alle vragen van beide onderdelen te beantwoorden, want alleen volledig (waarheidsgetrouwe) 
ingevulde vragenlijsten zijn bruikbaar voor dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst zal 
vijf tot tien minuten van uw tijd in beslag nemen. 
 
U helpt mij heel erg met mijn afstudeerscriptie als u deze enquête in zijn geheel invult. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bastiaan Storm 
Student Masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie  
Faculteit Sociale Wetenschappen 
Vrije Universiteit Amsterdam 
 
 
Inleidende vragen: 
 
1. Wat is uw leeftijd in jaren?     …………. 
 
2. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

• WO 
• HBO 
• MBO 
• VWO 
• HAVO 
• TL 
• VMBO 
• Anders  

 
3. Wat is uw geslacht? 

• Man 
• Vrouw 

 
4. Wat is uw woonplaats?     …………. 
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Onderdeel 1 
 
De vragen in dit onderdeel gaan over uw motivatie en ervaring met het spelen van online 
games.  
 
De antwoordmogelijkheden bestaan steeds uit: 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = 
neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens. 
 

 Helemaal 
mee 

oneens 
   

Helema
al mee 
eens 

 1 2 3 4 5 

1. Het spelen tegen anderen vind ik / lijkt mij een leuk 
aspect van (online) games  

o o o o o 

2. Ik vind het in het algemeen leuk om mijn prestaties 
met anderen te meten 

o o o o o 

3. Naarmate mijn tegenstanders beter zijn, is de (online) 
game leuker om te spelen  

o o o o o 

4. De mogelijkheid tot het winnen van prijzen maakt een 
(online) game leuker  

o o o o o 

5. De mogelijkheid tot het winnen van prijzen is voor 
mij een belangrijke reden om een (online) game te 
spelen 

o o o o o 

6. Interactie met vrienden en familie is voor mij een 
belangrijke reden om een (online) game te spelen  

o o o o o 

7. Ik beleef plezier / ik zou plezier kunnen beleven aan 
het spelen van (online) games samen met vrienden of 
familie  

o o o o o 

8. Het lijkt mij leuk om via online games in contact te 
komen met anderen 

o o o o o 

 
 

Helemaal 
niet 

   Heel 
erg 

5. Hoe bekend bent u met online games? o o o o o 

 Heel 
weinig / 

niet 

   Heel 
veel 

6. Hoeveel ervaring heeft u met het spelen van online 
games? 

o o o o o 
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 Helemaal 
mee 

oneens 
   

Helema
al mee 
eens 

 1 2 3 4 5 

9. Ik denk dat ik via het spelen van online games nieuwe 
vriendschappen kan opdoen 

o o o o o 

10. Het spelen van (online) games zouden kunnen mij 
helpen om te ontsnappen aan de dagelijkse routine 
(werk, studie etc.) 

o o o o o 

11. Het spelen van online games zouden mij kunnen 
helpen om te ontspannen  

o o o o o 

12. Ik vind het belangrijk dat een (online) game gratis 
beschikbaar is 

o o o o o 

 
13. Ik hoor van nieuwe online games / nieuwe websites via (meerdere antwoorden mogelijk): 

• Internetsites 
• Televisie 
• Twitter 
• Facebook 
• Radio 
• Kranten 
• Tijdschriften 
• Familie en vrienden 
• Posters en folders 
• Anders, namelijk …  

 
 
Onderdeel 2 
 
De volgende vragen gaan over ‘Fantasy Sports’; een van oorsprong Amerikaans online 
gametype.  
Fantasy Sports is een online gametype dat u als speler in staat stelt om uw eigen sportteam te 
managen, bijvoorbeeld een team uit de Nederlandse voetbalcompetitie. Bij een dergelijke 
game stelt u als manager zijnde online een eigen team samen uit spelers die actief zijn in de 
Nederlandse voetbalcompetitie. Uw team speelt gedurende het seizoen wedstrijden tegen 
andere teams (van andere online managers). De prestaties van de spelers in hun echte 
wedstrijden bepalen hun statistieken in het spel en daarmee de prestaties van uw team. Het 
team dat in de onderlinge wedstrijden gedurende het seizoen de meeste punten haalt is 
kampioen. 
 
De antwoordmogelijkheden bestaan steeds uit: 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = 
neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens. 
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 Helemaal 
mee 

oneens 
   

Helema
al mee 
eens 

 1 2 3 4 5 

1. Het spelen van een fantasy sports game lijkt mij leuk o o o o o 

2. Ik ben geïnteresseerd in de Nederlandse 
voetbalcompetitie 

o o o o o 

3. Bij het volgen van sport vind ik statistische gegevens 
(zoals balbezit, aantal schoten, succesvolle passes etc.) 
interessant 

o o o o o 

4. Een fantasy sports voetbalgame zou mij de kans 
geven mijn kennis over de sport te bewijzen  

o o o o o 

5. Een fantasy sports voetbalgame zou mij de kans 
geven mijn kennis over spelers en teams te bewijzen  

o o o o o 

6. Ik zou fantasy sports spelen omdat ik van de 
betreffende sport (voetbal, basketbal, tennis etc.) hou  

o o o o o 

7. Bij het spelen van een fantasy sports game gaat het 
om de sport in z’n totaliteit, niet om mijn favoriete 
teams of spelers  

o o o o o 

8. Als mijn favoriete team in het echt verliest, zou mijn 
fantasy team ervoor kunnen zorgen dat ik voor mijn 
gevoel revanche kan nemen 

o o o o o 

9. Als mijn favoriete team in het echt slecht presteert, 
kan een fantasy sports game ervoor zorgen dat de 
competitie toch leuk blijft 

o o o o o 

10. Door het spelen van een fantasy sports game zou ik 
breder geïnteresseerd zijn in de desbetreffende 
competitie 

o o o o o 

11. Door het spelen van fantasy sports zou ik meer 
interesse hebben in wedstrijden waarin mijn favoriete 
team niet speelt 

o o o o o 

12. De rol van manager in een fantasy sports game lijkt 
mij leuk  

o o o o o 

13. Een eigen team samenstellen met echte voetballers 
lijkt mij leuk 

o o o o o 

14. Fantasy sports zou een vorm van entertainment zijn 
die in verhouding tot het spelplezier weinig hoeft te 
kosten 

o o o o o 

15. Fantasy sports zou een goedkope vorm van 
entertainment zijn  

o o o o o 
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 Helemaal 
mee 

oneens 
   

Helema
al mee 
eens 

 1 2 3 4 5 

16. Ik ben bereid / zou bereid zijn om te betalen voor het 
spelen van fantasy sports  

o o o o o 

17. Ik ben bereid / zou bereid zijn te betalen voor het 
spelen van een fantasy sports competitie exclusief met 
mijn vrienden / familie / collega’s  

o o o o o 

18. Ik ben bereid / zou bereid zijn te betalen voor het 
beschikken over extra spelersstatistieken in een fantasy 
sports game, zodat ik mijn team beter kan samenstellen 

o o o o o 

 
 
19. Ik volg de Eredivisie via (meerdere antwoorden mogelijk): 

• Televisie 
• Radio 
• Kranten 
• Voetbaltijdschriften 
• Stadionbezoek 
• Twitter 
• Facebook 
• Internetsites 
• Anders, namelijk… 

 
20. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om online games te (gaan) spelen? 
………. 
 
21. Wat mist u binnen huidige online games? 
………. 
 
Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite! 
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8.2 Bijlage 2: Topiclist interviews  

 

Algemeen 

• Functie 
• Werkzaamheden 

Simpel game 
• Eigen ervaring 
• Technische ontwikkeling 
• Marketing 
• Reden voor de niet optimale uitwerking 
• Lessen voor ontwikkeling nieuwe game 

Branding 
• Opties voor een nieuwe game 
• Voordelen van deze constructie 
• Nadelen van deze constructie 
• Potentiële partijen  

Doelgroep 
• Criteria en kenmerken 
• Implicaties voor marketing 

Marketing 
• Belang voor slagen van de game 
• Sociale media 
• Traditionele media 
• Andere kanalen 

Businessmodel 
• Free to play model 
• Subscriptiemodel 
• Premium / feature opties 

Advertenties 
• Belang voor het genereren van inkomsten 
• Manier waarop te adverteren 
• Gevaren van adverteren 

Organisatiecapaciteit 
• Technische capaciteit (meso) 
• Marketing capaciteit (meso) 
• Kwaliteiten binnen organisatie (micro) 
• Specifieke kwaliteiten ORTEC 
• Rol ImgZine 

Kansen en bedreigingen game 
• Game inhoudelijk 
• Potentiële gevaren 
• Kansen ten opzichte van concurrentie 
• Gevaren ten opzichte van concurrentie 
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8.3 Bijlage 3: Kwalitatieve datamatrices 

 

Simpel Game: 
 
 Eigen 

ervaring, 
andere spellen 

Technisch / 
inhoudelijk 

Marketing Waarom 
mislukt? 

Lessen voor de 
nieuwe game 

Respondent 1 Profcoach, 
Squadcoach, 
Online Soccer 
Manager, 
Football 
Manager. 
Onbekend met 
de Simpel game 
van ORTEC 

    

Respondent 2 Niet aan 
meegeholpen, 
wel aan de 
game ervoor. 
Weet hoe hij 
opgebouwd is, 
wat het zou 
moeten doen 

Doet wat het 
zou moeten 
doen, technisch 
zit het spel goed 
in elkaar 

Campagne is er 
eigenlijk niet 
geweest. Moet 
een plan achter 
zitten. Schuld 
bij Simpel, die 
hadden moeten 
marketen 

Door het 
ontbreken van 
de marketing. 
Game is niet 
bekend 
geworden 

Marketing zeer 
belangrijk. 
Game moet van 
bekende makers 
zijn of heel 
goed gebrand 
worden 

Respondent 3 Weet dat het 
bestaat, kent 
weinig van de 
inhoud.  

Suggereert dat 
de game 
waarschijnlijk 
niet 
onderscheidend 
/ leuk genoeg is 

Branding heeft 
niet genoeg 
mensen 
opgeleverd die 
de game spelen, 
dus marketing 
in die zin niet 
goed 

Game was niet 
onderscheidend 
genoeg. 
Daarnaast heeft 
de branding niet 
genoeg mensen 
weten te 
bereiken. Het 
één kan met het 
ander te maken 
hebben 

Het moet wat 
nieuws beiden, 
er zijn zoveel 
games 
beschikbaar, het 
moet zich 
daarvan kunnen 
onderscheiden. 
Daarnaast 
zorgen voor 
betere 
bekendheid 

Respondent 4 Ja, is daar 
ervaren mee, 
heeft ook 
meegewerkt aan 
het 
programmeren 
van de software 
rondom de 
game en heeft 
de game 
gespeeld 

Niet goed 
genoeg. Mist de 
trigger, wordt 
niet uitgedaagd 
om terug te 
komen. Niet 
onderscheidend 
genoeg. Geen 
feeling, geen 
feedback 

Gebeurd via 
branden van de 
game naar 
Simpel. 
Marketing op 
zich naar de 
mening van de 
respondent goed 
gebeurd 

Doordat de 
game 
inhoudelijk niet 
boeiend en 
onderscheidend 
genoeg was. 
Spelers kwamen 
niet terug en 
werden niet 
getriggerd. 
Rapportcijfers 
voor spelers te 
abstract 

Zorgen dat je 
spelconcept 
heel 
vernieuwend is, 
dat hetgeen wat 
jij maakt nog 
niet beschikbaar 
is. 

 
Co-branding: 
 
 Opnieuw een 

optie? 
Voordelen Nadelen Potentiële 

partijen 
Respondent 1 Ja, goed voor de 

promotie 
Een grote naam trekt 
veel mensen aan, maak 
het marketen van zo’n 

 Noemt 
nadrukkelijk 
Ajax als partij, 
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game makkelijker en 
levert bekendheid op. 

vanwege de 
banden tussen 
ORTEC en Ajax. 

Respondent 2 Ja, één van de 
honderden of 
duizenden die 
naar Rome 
leiden. Dus één 
van de vele 
opties 

Als je brand aan een 
goede merknaam, met 
veel 
marketinginstrumenten 
kan dat voordelig 
werken. Groot bereik, 
meer expertise op 
promotioneel gebied 
dan ORTEC 

Zoals bij 
Simpel 
gebeurde, dat de 
partij die 
gebrand heeft 
niet veel aan de 
promotie doet 
en de game dus 
flopt  

Brede 
mogelijkheden, 
geen concrete 
naam 

Respondent 3 Ja, zeer 
waarschijnlijk 
wel. ORTEC 
werkt vooral 
business to 
business dus 
binnen de 
bedrijfsstrategie 
past de 
branding 
strategie heel 
goed. 

Business to consumer 
organisaties kunnen de 
game vaak beter aan 
de man brengen. 
Daarnaast kan ORTEC 
naamsbekendheid 
genereren door 
‘gebruik’ te maken 
van de business to 
consumer kwaliteiten 
van een brand partij. 

Doelgroep die 
wellicht niet 
goed past bij de 
brand 
organisatie. 
Daarnaast dat 
brand 
organisatie de 
marketing niet 
goed verzorgd, 
het Simpel 
scenario. 

Voetbal 
International, 
NuSport, het 
liefst multimedia 
organisatie met 
affiniteit, omdat 
die de doelgroep 
het beste zullen 
aanspreken. 

Respondent 4 Ja, reële optie. 
ORTEC werkt 
business to 
business, 
branding zou 
het makkelijker 
maken 
resources vrij te 
maken omdat je 
de investering 
meteen aan het 
begin deels 
terugverdiend 

De promotie voor zo’n 
spel is een andere 
markt dan het maken 
van zo’n spel. Dat is 
ORTEC’s markt. 
Producten ontwikkelen 
voor andere bedrijven, 
business to consumer 
organisaties hebben 
hierin meer specialiteit 
en expertise.  

Afhankelijkheid 
van brand partij, 
doen ze de 
promotie goed? 
ORTEC heeft er 
geen invloed op 
maar ook maar 
beperkt last van 
omdat ze hun 
geld in principe 
al binnen 
hebben. 

Doelgroepanalyse 
bepalend. Hieruit 
moet komen 
welke mensen dit 
gaan spelen, 
welke 
organisaties erbij 
passen. Sowieso 
een business to 
consumer bedrijf.  
Internet branden 
als serieuze optie, 
zakenpartners 
van ORTEC 

 
Doelgroep: 
 
 Criteria Belang voor marketing 
Respondent 1 Je zou verwachten mensen 

tussen de 16-25, maar het 
publiek is veel breder, veel 
mensen tussen de 30 en 50 die 
ook nog spelen 

Heel belangrijk. Je kan je reclame 
gericht gaan selecteren en 
misschien ook partijen waarmee je 
samen gaat werken 

Respondent 2 Merendeel zal man zijn, meer 
interesse in voetbal. Wel een 
minimumleeftijd, namelijk 12, 
doordat het spel vrij statistisch 
is. Maximumleeftijd in principe 
niet. 

Belangrijk om te achterhalen op 
welke markt je game zich moet 
gaan richten 

Respondent 3 Denkt heel breed, iedereen die 
toegang heeft tot de game en 
interesse in de game. Toegang 
geen issue meer met het 
internet, en de apps. Interesse 
op verschillende niveaus, 

Belangrijk voor de game 
ontwikkeling 
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mensen die sporadisch voetbal 
kijken en echte fanatieke 
volgers. Die groep zal met name 
belangrijk zijn. 

Respondent 4 Onderscheid maken tussen 
mensen die incidenteel of 
fanatiek voetbal. Met name de 
fanatieke voetbalvolgers zullen 
zo’n game waarderen. 

Doelgroep belangrijk om te kunnen 
weten welke mensen interesse 
hebben, daardoor welke 
organisaties en welke adverteerders 
geïnteresseerd zijn 

 
Marketing: 
 
 Belang Sociale media Traditionele 

media 
Overige 
kanalen 

Respondent 1 Belang groot, 
bijvoorbeeld 
voor het 
vergaren van 
inkomsten uit 
advertenties, 
daarvoor zijn 
eerst bezoekers 
op de website of 
app nodig 

Facebook en 
Twitter acties 
helpen. 
Producten 
verspreiden zich 
door sharen en 
liken, temeer 
gezien de 
doelgroep, 
internet gaming 

Spreekt daar 
alleen over 
gekoppeld aan 
een organisatie, 
bijvoorbeeld 
Ajax media. 

Mond tot mond 
reclame, ons 
kent ons, is de 
belangrijkste 
marketing tool. 
Vrienden 
benaderen en 
uitdagen.  

Respondent 2 Heel erg 
belangrijk. 
Misschien nog 
wel belangrijker 
dan de kwaliteit 
van de game 

Social media 
heel belangrijk 
tegenwoordig, 
groot bereik 

Geloof ik niet 
zo in, tenzij er 
écht grote 
bedrijven als 
Coca Cola 
achter zitten 
met een immens 
budget 

Richten op 
early adapters. 
Trendsetters die 
gevolg worden 
door anderen, 
zoals 
voetballers, 
journalisten en 
tv-sterren 

Respondent 3 Belangrijk om 
je game goed 
aan de man te 
krijgen 

Met name 
omdat het een 
online game is 
zou sociale 
media erg 
belangrijk zijn. 
Vooral 
Facebook, 
Twitter minder. 
Virale 
marketing 

Minder 
belangrijk dan 
sociale media, 
tenzij je het aan 
tv kan 
koppelen, zoals 
Voetbal 
International 

Ook 
internetsites 
belangrijk, 
mensen zien 
zoveel sites, 
hier liggen 
kansen om je 
spel bekend te 
maken 

Respondent 4 Zoveel mogelijk 
mensen krijgen 
die je spel 
spelen. Begint 
vooral bij je 
spelconcept. 

Ziet veel in 
online 
mogelijkheden, 
groot bereik, 
zelfs 
wereldwijd 

- - 

 
Business model: 
 
 Free to play Subscriptiemodel Premium opties 
Respondent 
1 

Voor dit model. Geeft 
vooral concurrentie 
als belangrijk 
argument. Actieve 
gebruikers belangrijk 

Ziet hier niet veel in. 
Waarom zouden ze voor je 
spel betalen als ze bij 
Profcoach gratis kunnen 
spelen? 

Ziet wissels als kans, 
statistiek kunnen zien 
van de tegenstander, 
spelers mogen ruilen. 
Niet bereid tot het 
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voor reclame, meer 
kans met free to play 

betalen voor een 
exclusieve competitie 

Respondent 
2 

Spreekt voor dit 
model omdat de 
drempel om de game 
te spelen is dan laag is 

Zou mits de game goedkoop 
is hier wel iets in zien. 
Vooral omdat als je iets 
koopt, dat je het dan 
bewuster doet en hem meer 
zal willen gebruiken 

Verleiding om dingen 
aan te schaffen grote 
cashmodel. 
Reclamevrij kunnen 
spelen in de app, 
accessoires in de game, 
zorgen voor hobbels in 
de game, of een 
tijdfactor zodat mensen 
de neiging hebben 
dingen aan te schaffen 
(Candy Crush). Niet 
bereid tot het betalen 
voor een exclusieve 
competitie 

Respondent 
3 

Voor dit model. 
Logischer omdat het 
een nieuw product is, 
nog niet bewezen. 
Dataverkeer 
genereren, belangrijk 
voor advertenties 

Betalen voor zo’n spel is wel 
een drempel. Omdat het 
onbekend is relatief zullen 
potentiële gebruikers het 
geld er niet voor over 
hebben 

Vind dit moeilijk in te 
schatten. Zou niet 
bereid zijn tot het 
betalen voor een 
competitie met 
vrienden 

Respondent 
4 

Enige goede optie. 
Moet free to play zijn, 
gelooft niet in de 
bereidheid tot het 
betalen 

Is dus tegen dit model. De 
drempel van het betalen voor 
een game moet je niet 
verwerken in een game, 
vooral niet in een nieuwe 
game 

Vereiste om gratis 
tegen vrienden kunnen 
spelen. Inkomsten uit 
extra features, noemt 
hierbij voorspellingen 
op basis van statistiek, 
dus het kopen van 
advies 

 
Advertenties: 
 
 Belang Manier waarop / partijen? Storend? 
Respondent 1 Belangrijk. Meer je 

winstmodel dan 
premium functies in 
de game 

Kan via cookies, dus recent 
bezochte websites. Kan ook, 
als je het aan Ajax koppelt, 
kan je iets met de fanshop of 
Ajax artikelen doen 

Je moet niet de hele 
website volgooien met 
reclame, maar aan de 
zijkant een bannertje of 
iets dergelijks is geen 
probleem 

Respondent 2 Online marketing 
gebied heel veel te 
winnen. Expertise 
ORTEC 

Gratis versie van de app met 
reclame, betaalde versie 
zonder reclame. Op website 
adverteerruimte beschikbaar 
stellen 

Op je website zolang 
het niet storend is, 
balans tussen 
spelplezier en 
storingsfactor 
belangrijk 

Respondent 3 Erg belangrijk. 
Gaat heel veel geld 
om in advertenties 
op het internet, 
belangrijkste 
medium om 
bekendheid te 
vergaren 

Bij voorkeur organisaties die 
verwant zijn aan de sport of 
de competitie. Maar in 
principe gaat het vooral om 
het aantal keer dat 
merknaam gezien wordt, het 
aantal doorclicks enzovoort 

Gaat om de balans 
tussen plezier en 
storendheid. Wil 
mensen niet wegjagen 
en moet oppassen voor 
de uitstraling van je 
website of je app 

Respondent 4    
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Organisatiecapaciteit: 
 
 Technisch 

(meso) 
Marketing 
(meso) 

Kwaliteiten 
medewerkers 
(micro) 

Kracht 
ORTEC 

Rol ImgZine 

Respondent 1 Ja, als het 
project prioriteit 
heeft kan het 
zeker gemaakt 
worden. 
Mensen geen 
probleem, tijd 
moet door het 
stellen van 
prioriteit 

 Ja, zijn altijd 
mensen die je 
spelconcept 
kunnen 
uitwerken 

Goede 
technische 
kwaliteit, 
krachten 
bundelen met 
ImgZine. 
Statistiek die 
ORTEC in bezit 
heeft. Banden 
met BVO’s als 
Ajax 

Ontwikkeling 
van de app 

Respondent 2 Technische 
capaciteit heeft 
ORTEC. 
Misschien met 
tijdelijke 
aanvulling van 
buitenaf qua 
programmeurs 

Stelt dat dit niet 
de expertise van 
ORTEC is, dat 
hier goed over 
nagedacht moet 
worden 

Ja, kwaliteiten 
om dat te 
kunnen bouwen 
hebben we in 
huis 

Technisch, 
vormgeving met 
ImgZine. 
Kennis op 
gebied van 
online 
marketing, bezit 
van statistiek. 
Live data. 

Vormgeving 
van de website, 
totale 
ontwikkeling 
van de app 

Respondent 3 Ja, ORTEC 
heeft genoeg 
mensen die zo’n 
game kunnen 
bouwen 

Marketing kan 
ORTEC, maar 
zijn andere 
business to 
consumer 
bedrijven die 
daar meer in 
gespecialiseerd 
zijn 

Ja, zeker. 
Statistiek en 
softwarebouwers 
in huis. Erg 
goede mensen 
met veel 
ervaring. 

Mensen die 
kunnen 
meepraten over 
de sportwereld, 
bezit van de 
statistiek 

Vormgeving 
websites en app. 
Veel kwaliteit, 
mooie 
producten 

Respondent 4 Technisch wel, 
hebben hier 
genoeg mensen. 
Qua design 
geen problemen 

 Mensen, 
kwaliteiten geen 
probleem 

Wiskundige 
modellen, 
statistische 
kennis 

Helpen bij 
ontwikkeling 
van de app 

 
 
Kansen en bedreigingen game: 
 
 Aantrekkelijkheid 

game design 
Potentiële 
bedreigingen 

Concurrentie 
(kansen) 

Concurrentie 
(bedreigingen) 

Respondent 1 Allerbelangrijkste 
aan de game. Head 
to head principe. 
Manier van spelers 
selecteren, veel 
mogelijkheid tot 
handelen. Manier 
van spelers kiezen. 

Zorgen dat je 
groepen spelers 
hebt, je wil in 
competities 
spelen. Als je 
ver achter staat 
haak je af. 
Blessures, 
schorsingen 

Leuker om 
tegen elkaar te 
spelen. Betere 
manier van 
spelersselectie  

Veel games 
gratis 
beschikbaar. 
Grote naam 
profcoach, 
online soccer 
manager, 
hebben zich 
bewezen. 

Respondent 2 Er is veel te 
winnen op het 
sociale aspect. Dus 
het head to head 
principe prikkelt 

De investering 
gedaan krijgen 
om een echt 
goede game te 
kunnen gaan 

Head to head 
leuker sociaal 
aspect dan het 
verdienen van 
zoveel mogelijk 

Marketing, 
bewezen naam. 
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sociaal meer. 
Daarnaast gebruik 
van live data, 
vernieuwend 

maken punten zoals bij 
profcoach 

Respondent 3 Sociale aspect. 
Head to head.  

Marketen, 
zorgen voor 
bekendheid 

Leukere 
gamevorm 
waarbij 
interactie 
leuker wordt 

Gevestigde 
namen, bekend 
bij gebruikers 

Respondent 4 Gevoel van 
gebruikers, zicht 
op statistiek. 
Feedback krijgen 
als gebruiker. 

Ingewikkelde 
statistiek, 
aantrekkelijk 
maken. Bekend 
krijgen bij grote 
publiek. 

Andere manier 
van kijken naar 
wedstrijden, 
diepere 
statistiek 

Bekende namen 

 
 


