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het zelfvertrouwen en snakten
ernaar om met culturele en sportieve prestigeprojecten hun plek
op het wereldtoneel handen en
voeten te geven.

Omkoopschandalen en
witte olifanten
Geen wonder dus dat politici
en sportbobo’s weglopen met
sportevenementen. Geen mooier
uithangbord voor de sport dan
een geslaagd evenement. Toch
zijn er steeds vaker ook kritische
geluiden te horen – zie Hamburg
en Boston, denk aan onze discussie over het Olympisch Plan
2028. De kritische geluiden zijn
voor een groot deel te verklaren
uit de grote budgetten die tegenwoordig gemoeid zijn met het
organiseren van sportevenementen. De sport kan het niet
meer alleen ophoesten. Overheden betalen mee, en daarmee
ook belastingbetalers. In totalitaire staten kunnen leiders nog
hun eigen keuzes maken, maar een
democratie werkt zo niet. Burgers
maken zich zorgen of hun belastingcenten goed besteed worden.
Is er een gegronde reden voor
bezorgdheid? Een deel van het
antwoord luidt: ja. Dubieuze praktijken zien we al ontstaan in de
‘bidfase’, nog voor het evenement überhaupt is toegewezen
aan een stad of land. We kennen
de omkoopschandalen rond de
toekenning van de diverse WK’s
voetbal. Ook de atletiek kent nu
zijn schandaal (rond de toekenning van het WK 2017, aan
London). Los daarvan geldt dat
de toekenning van evenementen
in een groot aantal sporten nog
weinig transparant gebeurt. Stemmingen zijn geheim, voorwaarden
onbekend. Grote donaties aan
de rechthebbende zijn, vlak voor
de keuze valt, niet ongewoon.
Kleinere landen klagen dat zij
vanwege de grote benodigde
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budgetten nauwelijks nog in staat
zijn om serieus mee te doen in
de strijd om een evenement te
mogen organiseren.
Tijdens het voorbereiden op het
evenement en tijdens het evenement zelf zijn andere thema’s actueel. Schendingen van
mensenrechten bijvoorbeeld,
of onverantwoorde arbeidsomstandigheden zoals bij de bouw
van WK-stadions in Qatar. Maar
ook: tickets die te duur zijn voor
de lokale bevolking, wedstrijdtijden die worden aangepast aan
de wensen van de grote zendgemachtigden en hun kijkers, zoals
het geval was bij de ‘breakfast
games’ in 1988 in Korea en straks
wellicht tijdens Rio en lokale partijen die geen kans krijgen om
betrokken te zijn.
Na het evenement zijn er geregeld
twijfels over de ‘legacy’. Dan zijn
het de witte olifanten, zoals de
verlopen stadions in Portugal en
Zuid-Afrika, die de gemoederen
bezighouden, het contrast tussen
publieke investeringen en private
baten en het onvermogen om de
inspiratie van klinkende topsportprestaties om te zetten in een
stijging van de sportdeelname.

Stedelijke revitalisering
Toch is het niet gezegd dat
sportevenementen geen waarde
kunnen hebben voor de maatschappij. London 2012 was een
groot feest én een ongeëvenaard succes. In de woorden van
Shaun McCarthy, voorzitter van CS
London, de commissie die toezag
op de duurzaamheid van ‘2012’:
“De Spelen van 2012 waren jaren
van stedelijke revitalisering onderbroken door twee weken sport.”
Er waren meer vrijwilligers dan er
plekken waren, er werden sociale
projecten gestart die zonder de
Spelen geen doorgang hadden
gehad, er viel bij de bouw niet

één dode, er werden duizenden
banen gecreëerd, en het buitenland maakte kennis met een land
dat aan de ene kant modern en
effectief was en aan de andere
kant ook gastvrij en gezegend
met een indrukwekkende historie.
Feit is, dat sportevenementen
geweldige kansen kunnen bieden.
Voor de sport, voor de contacten
tussen burgers, voor de economie
en voor de inrichting van de stad.
Dertig jaar na het mislukken van
het Nederlandse bid op de Spelen
van 1992 genieten Amsterdammers nog dagelijks van het Olympisch Stadion en van de ringbaan
om de stad. Zaken die er mede
door dat bid zijn gekomen. Vergelijkbare verhalen kunnen worden
opgetekend uit de monden van
inwoners van steden als Barcelona en Sydney, en zelfs die van
Zuid-Afrika en Athene.
Maar London 2012 was ook:
hemeltergende kostenoverschrijdingen, dure tickets, falende
beloftes over stijgende sportdeelnamecijfers, verenigingen die
weinig merkten van een olympisch
effect, bezoekers die geen gratis
water mochten tappen omdat
Coca-Cola dat verbood, bezuinigingen op schoolsport en toeristische attracties die leeg bleven
die zomer. En zijn er rondom
diverse sportevenementen de
eerder genoemde misstanden,
de legacy die niet materialiseert,
de loze beloftes en het gebrek
aan transparantie.

Reflexieve maatschappij
Zaken ‘onder de pet houden’ is
geen optie meer. De moderne
communicatietechnieken zorgen
ervoor dat informatie sneller
stroomt dan ooit tevoren. Dat
geldt ook voor minder welgevallige informatie. Burgers en
belangengroepen zijn beter geïnformeerd en georganiseerd dan

ooit, en weten zelf de weg naar
de media te vinden. In Nederland
zagen we dat toen het Olympisch
Plan 2028 onder het vergrootglas kwam te liggen. Volgens
de Duitse socioloog Ulrich Beck
leven we in een reflexieve maatschappij. Politici en beleidsmakers hebben niet het monopolie
op informatie. Met dank aan de
ICT weten burgers en belangengroeperingen hun weg naar de
feiten, en schromen niet meer
om daar kritische vragen over
te stellen. Van organisatoren van
sportevenementen en overheden
wordt volledige openheid en eerlijkheid geëist. De tijd van tegenwoordig stelt andere eisen aan de
bestuurlijke integriteit rondom
sportevenementen. Dat betreft
in eerste instantie meer transparantie, maar ook het werken
vanuit democratische principes,
het afleggen van verantwoording en het oprecht creëren van
publieke meerwaarde.
Belanghebbenden bij sportevenementen dienen zich rekenschap te geven van het feit dat
de hedendaagse maatschappij
bestuurlijke integriteit verlangt,
ook – juist ook – van de sport.
Zoals het IOC het zelf zegt in de
befaamde Agenda 2020: “Sport
today is too important in society
to ignore the rest of society.”
Met die agenda heeft het machtigste sportorgaan van de wereld
een stap gezet op weg naar een
nieuwe koers. Wat die stap waard
is, zal moeten blijken. Praatjes
vullen geen gaatjes, luidt een
oud-Hollands gezegde. ‘Practice what you preach’, zeggen de
Angelsaksen. Werk aan de winkel
is er nog voldoende. Volgens de
Sports Governance Observer die
de Deense Play the Game-organisatie oktober 2015 uitgaf, heeft
de meerderheid van de olympi-

sche sportbonden zijn bestuurlijke organisatie nog niet op orde.
Sportevenementen hebben een
rijke historie achter zich en een
gouden toekomst voor zich. Maar
om die kansen te verzilveren, is
het nodig dat alle betrokkenen
in het sportevenementenlandschap zich rekenschap geven van
de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Deze
tijd stelt andere eisen aan goed
sportbestuur. Niet alleen wat
betreft doping of matchfixing,
maar ook op het vlak van sportevenementen. De tijd van achterkamertjes en handjeklap is voorbij.
Overheden, bonden, sponsoren
en toeleveranciers zijn samen verantwoordelijk voor een sportevenementenbeleid dat de toets
der publieke kritiek kan doorstaan. Iedere partij heeft daarin
zijn verantwoordelijkheid. Pas als
die goed wordt genomen, hebben
sportevenementen een duurzame
toekomst. De burgers van Hamburg en Boston, maar ook hier in
Nederland, hebben aangegeven
dat het tijd wordt dat de sport die
boodschap doorkrijgt.

Verantwoording
Dit artikel is gebaseerd op het
rapport ‘Integrity &Sport Events’,
dat in april 2016 door het Mulier
Instituut en de Universiteit Utrecht
werd opgesteld voor het ministerie van VWS in het kader van
het Nederlandse voorzitterschap
van de EU. Naast beide instituten
werd aan het rapport meegewerkt
door Marjan Olfers (Vrije Universiteit), Wim Keijsers en Jan Hein
Boersma (Bureau Nieuwe Gracht)
en Ryan Gauthier (Erasmus Universiteit). Voor meer informatie
en voor alle gebruikte bronnen,
zie www.mulierinstituut.nl (bericht
13 april 2016).
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Zaterdagvoetbal
Jaarlijks investeren gemeenten 1,3 miljard in sportaccommodaties. Voetballers krijgen hun veld voor negentig procent van de
gemeente, zwemmers trekken hun baantjes in badwater dat voor
meer dan de helft door de gemeente wordt gesubsidieerd. Alleen
tennissers draven zelf op voor de kosten van hun park.
Bij zulke bedragen wil je natuurlijk wel dat die investering renKOEN BREEDVELD
deert. Maar is dat ook zo? Vroeg op de avond en op zaterdag is
het dringen rond de velden, maar doordeweeks overdag en laat
op de avond en op zondag blijft het vaak akelig stil op het sportpark.
Leegstand op daluren, drukte tijdens de piek: vanuit efficiëntieoogpunt is het
niet optimaal. Een gelijkmatiger gebruik zou de benodigde investeringen verkleinen en het rendement van de voorzieningen vergroten.
De werkelijkheid is echter dat de samenleving zich niet eenvoudig laat sturen of
plannen. Of het nu de sport is, het wegverkeer of de arbeidstijden: ze zijn onderworpen aan een ritmiek waar iedereen deel van uit maakt en niemand de regie
over voert. Die ritmiek maakt het mogelijk om samen dingen te ondernemen
– teamsport! – maar beperkt ons tegelijk in onze vrijheid.

De laatste jaren zien we voetbal steeds meer verschuiven naar de zaterdag.
Steeds meer clubs verkiezen het om hun wedstrijd op zaterdag te spelen, en
zondag ‘vrij’ te zijn. Dat leidt tot veldentekorten op de eerste weekenddag, en
leegstand op de tweede.
Voorheen had die verdeling nog een logica. Nog steeds zijn er clubs, en spelers,
die om principiële redenen niet op zondag spelen. Tegelijk gaan steeds meer
winkels op zondag open en wordt het onderscheid met andere dagen minder
en minder. Paradoxaal genoeg lijkt die ontwikkeling ook te betekenen dat de
zondag weer aan kleur wint, als dag van familiebezoek en dagjes uit. Terwijl de
kerken leegstromen, dromt de massa samen op woonboulevards en pretparken.
En blijven de sportparken leeg. Planners en economen zien het met lede ogen
aan. Tegelijk zit er ook wat moois in het idee van een weerbarstige samenleving,
die zich weinig aantrekt van noodzaak en van nut. Jammer voor de boekhouders, maar met makke schapen alleen wordt het leven er niet interessanter op.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut
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TABEL 2 SPEELSTERKTEOPBOUW ENKELSPEL KNLTB-LEDEN 2014.
Speelsterkte

Aantal KNLTB-leden

Percentage KNLTB-leden

1

157

0,0

2

639

0,1

3

3.507

0,6

4

5.768

0,9

5

14.518

2,4

6

32.522

5,3

7

67.601

11,1

8

418.310

68,6

9

66.540

Totaal

609.562

10,9
100

Bron: Tennis in Nederland.

Van de 388.000 35-plussers
spelen er 135.000 competitie
(zie tabel 1), en dus 253.000 niet.
Bij de groep 18-35 jaar spelen
57.000 leden geen competitie
en bij de jeugd tot 18 jaar doen
66.000 leden niet mee aan de
competitie/tenniskids. De doelstelling van de KNLTB om 75 procent van de leden te laten deelnemen aan de competitie, kan
dus niet gehaald worden met
alleen de jeugd.

avonden is een strakke tijdplanning gewenst. De wedstrijdvorm
waarbij twee dubbels worden
gespeeld, twee keer gemengd
en waarbij de derde set is vervangen door een tiebreak, is een

voorbeeld van een wedstrijdvorm
die goed te plannen is tussen
19.00 en 22.00 uur. Het is tevens
een competitievorm die fysiek
minder belastend is en kan worden
volgehouden tot op hoge leeftijd. Competitiespelen overdag is
een interessante optie voor verenigingen met veel leden boven
de 65 jaar. De groep 55-65 jaar
(90.000 leden!) zal voor het overgrote deel nog werken en maar
voor een beperkt deel geïnteresseerd zijn in competitie overdag.
Ook deze groep zal overwegend
’s avonds willen spelen, of toch in
het weekeinde. Dan is verlenging
van het seizoen een interessante
optie, omdat zo door het jaar
heen meer weekeinden beschikbaar komen voor de competitie.

FIGUUR 1 AANTAL LIDMAATSCHAPPEN EN TENNISDICHTHEID PER KNLTB-DISTRICT,
AANTAL X 1.000 EN TENNISDICHTHEID IN PROCENTEN.

Als ook meer volwassenen competitie gaan spelen in de weekenden en avonduren, beperkt dat
de mogelijkheden voor de jeugd.
Dan blijven de middagen over,
in het bijzonder de woensdagen vrijdagmiddag, omdat die
uitloopmogelijkheden hebben.
De uitbreiding van competitiemogelijkheden moet dan vooral
worden gezocht in verlenging
van de competitie, omdat in de
huidige voorjaarscompetitie bij
veel verenigingen de maximumcapaciteit al is bereikt.
Voor de groep tennissers tussen
35 en 55 jaar zal vaak gelden dat
het ouders met kleine kinderen
betreft, die in het weekeinde een
grote druk op de agenda ervaren.
Deze groep zal waarschijnlijk de
meeste belangstelling hebben
voor competitie in de avonduren
op doordeweekse dagen. Daarbij
heeft de vrijdagavond het voordeel dat het niet zo erg is als
het wat later wordt. Op andere

Tennisdichtheid
Bij het opzetten van competities
dient ook rekening te worden
gehouden met het aantal beschikbare tegenstanders. Er bestaan
tussen districten grote verschillen
in ledenaantallen (zie figuur 1).
Zeeland kent met 14.000 het
kleinste aantal leden, Utrecht
(81.000) het grootste. Utrecht
heeft dezelfde oppervlakte als
Zeeland en Friesland, maar telt
per vierkante kilometer vijf keer
zo veel KNLTB-leden. Dit betekent dat in het district Utrecht
minder grote afstanden hoeven
te worden afgelegd om tegen een
ander team te spelen dan in Zeeland (of Friesland). Als we even
terugdenken aan het voorbeeld
van een avondcompetitie voor
de groep 35-plussers, hierboven
genoemd, dan zal die door de
langere reistijden in Zeeland of
Friesland waarschijnlijk minder
aantrekkelijk worden bevonden
dan in Utrecht. Daar komt nog
bij dat de verschillende leeftijdsgroepen ongelijk verdeeld
zijn over de districten. Utrecht
kent nog steeds instroom van
jongeren, Zeeland en Friesland
vergrijzen en krimpen in bevolkingsomvang.

Harmonisatie
Nu al is er geen sport in Nederland
die zo veel verschillende compe-

35

titievormen heeft als tennis. Om
dit organisatorisch beheersbaar
te houden is harmonisatie van dat
aanbod gewenst. Idealiter resteren er minder, maar wel grotere competities, zodat er meer
wedstrijden in de nabije omgeving kunnen worden gespeeld.
Met name voor de grote groep
met speelsterkte 8 zou dat goed
moeten kunnen. Tegelijkertijd
moge duidelijk zijn dat er ingespeeld moet worden op de grote
verschillen qua leeftijdsopbouw,
grootte van verenigingen, aantal
verenigingen in de omtrek, maar
ook qua seizoenslengte en de
beschikbaarheid van banen.
Kortom, het is zoeken naar een
balans tussen harmonisatie enerzijds en agendatechnisch maatwerk op districts- en regioniveau
anderzijds, wil de bond kunnen
slagen in haar opgave twee keer
zo veel leden te trekken en te
herbergen in de competitie.
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Hugo van der Poel en Sven Bakker
zijn respectievelijk directeur en
onderzoeker bij het Mulier Instituut.
Samen voerden zij de redactie over
Tennis in Nederland. Tennis in
Nederland is het derde brancherapport sport dat door het Mulier
Instituut en Arko Sports Media is
uitgebracht, dit keer in samenwerking
met de KNLTB. Het eerste exemplaar
is op 11 februari tijdens het ABN
AMRO World Tennis Tournament
door Esther Vergeer aangeboden aan
Mariken Leurs, plaatsvervangend
directeur Sport van VWS.
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Prijs: € 42,35 incl. btw / € 39,95
excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten.
ISBN 978-90-5472-313-4
Omvang: 256 pagina’s
Bestellen kan via:
www.sportsmedia.nl
Bron: Tennis in Nederland.
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De pret in gezondheid
Gezondheid is niet leuk. Wie aan
zijn gezondheid denkt, moet vooral
veel laten. Een taartje hier, een
ijsje daar: de geneugten van nu
moeten wijken voor de zorg over
KOEN BREEDVELD
later. Bier en sigaar doen verlangen
naar meer, maar hart en longen
vragen vooral om minder.
Sport vormt de positieve uitzondering op de regel dat
je je dingen moet ontzeggen om gezond te blijven.
Sporten doe je omdat je er plezier aan beleeft. Omdat
je er aardigheid in schept om met je makkers of je
vriendinnen lekker bezig te zijn. Omdat het leuk is
een potje te winnen, een mooi punt te maken of een
record te breken. Sport is natuurlijk niet altijd leuk,

maar voor wie wil vormt sport een mooie manier om
spelenderwijs gezond te blijven.
Die kans is ook de politiek en beleidsmakers niet ontgaan. VWS, GGD’s, zorgverzekeraars en de medische
advieswereld hebben sport en bewegen omarmd.
Sport is de vierde poot in de tafel van de gezonde
leefstijl: rookt, drinkt en eet minder maar beweeg
meer, en u en uw portemonnee varen er wel bij.
Die functie van troetelbeer van de preventieve gezondheidszorg heeft de sport veel gebracht. Er is geen
politicus die nog durft te verkondigen dat het maar
eens afgelopen moet zijn met al dat gesport. Media
buitelen over elkaar heen om de blije beweegboodschap te verkondigen, gemeentes zetten zich in voor
vitale wijken en gezonde kantines.

Overheidsnota’s staan tegenwoordig bol van sport,
althans van sport en bewegen. Sport zelf lijkt er steeds
minder toe te doen. Sport wordt steeds meer uitwisselbaar met activiteiten als de hond uitlaten, fietsen
of tuinieren. Als er maar bewogen wordt. In kranten
en tijdschriften verschijnen vooral artikelen over
de waarde van sport voor gezondheid of cognitie.
Dat sport ook vooral leuk is, en in zichzelf betekenisvol, daar lees je steeds minder over. Sport heeft
pret gebracht in het soms wat sombere debat over
gezondheid. De vraag blijft hoeveel pret de sport
daar zelf van heeft.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

