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Column

Dafne-effect

SPORT CLUBS IN EUROPE
Dit artikel is gebaseerd op de uitgave Sport Clubs in Europe, die op
12 september in Brussel werd gepresenteerd bij het ENGSO Forum ter
afsluiting van de eerste Europese
Sportweek (zie http://ec.europa.eu/
sport/week/). In het boek worden de
kenmerken van sportverenigingen in
twintig Europese landen vergeleken
en wordt hun rol in de maatschappij
en in de nationale sportinfrastructuur belicht. De auteurs gaan onder
meer in op de positie van sportverenigingen, de rol die zij in beleid en
samenleving vervullen en welke factoren invloed hebben op de
ontwikkeling van sportverenigingen. Remco Hoekman en Harold
van der Werff hebben vanuit het Mulier Instituut de redactie
gevoerd, samen met Christoph Breuer, vanuit Sporthochschule
Köln, en Siegfried Nagel, vanuit de University of Bern.
Titel: Sport Clubs in Europe. A Cross-National Comparative Perspective
Auteurs: Breuer, Hoekman, Nagel & Van der Werff (red.)
Uitgegeven door: Springer, New York (2015)
ISBN 978-3-319-17634-5
Bestellen: http://www.springer.com/fr/book/9783319176345

staan op andere maatschappelijke
taken. In Noord-Europese landen
is die verbreding wel zichtbaar,
en vinden ook meer proactief discussies plaats over de financiering van sportverenigingen, het
takenpakket van die verenigingen
en bijvoorbeeld de inzet van professionals. Nederland loopt daarin
zeker niet achterop in de ontwikkelingen en blaast zijn partijtje
mee in het initiëren van veranderingen.

De strijd om het voortbestaan
Door de economische recessie
neemt in Nederland, maar ook in
de rest van Europa, het belang van

samenwerking toe en wordt nog
meer dan in het verleden gekeken
naar sportverenigingen en private organisaties om een rol te
spelen in het speelveld van de
sport en in de uitvoering van het
sportbeleid. Toch blijven sportverenigingen vooral vrijwillige organisaties. We stellen voor Europa
breed vast dat de professionalisering van sportverenigingen
met de aanstelling van betaalde
krachten nog relatief in de kinderschoenen staat (al wordt er
in landen als Zwitserland, Finland, Italië, Zweden en Noorwegen druk geëxperimenteerd
met betaald kader). Verenigingen
zijn en blijven sterk afhankelijk van

Vervolg van pagina 17
Wat hebt u in deze rol precies aan uw
achtergrond van topsporter?
“Ik weet uit eigen ervaring dat, zodra een
toernooi dichterbij komt, het lontje van
veel mensen iets korter wordt. Als iets niet
goed of snel genoeg geregeld is, worden
mensen wat minder coulant dan dat ze
normaal zouden zijn. Sommige mensen
zouden schrikken van zo’n botte reactie,
maar ik lig er niet wakker van. Sterker nog,
die setting vind ik wel leuk. Door mijn achtergrond weet ik wat de spelers en coaches nodig hebben en heb ik een groot
netwerk. Ik bedreef topsport omdat ik
wilde winnen. Nu als toernooidirecteur wil
ik er een geslaagd toernooi van maken.”
Heeft u uw oor nog te luister gelegd
bij andere oud-topsporters die al eens
toernooidirecteur zijn geweest?
“De topsportwereld is klein. Pieter van
den Hoogenband [Swim Cup Eindhoven
en EYOF 2013, RJV] zie ik regelmatig en
ook Richard Krajicek [ABN AMRO World
Tennis Tournament, RJV] sprak ik laatst
nog. Hij gaf me een aantal do’s & don’ts.
Zoals: zorg voor goed agendamanagement,
wees uitgerust en het allerbelangrijkste,
vertrouw op je team. Richard vertelde dat
hij zich in zijn eerste jaar als toernooidi-

inkomsten van leden, al zijn er
ook landen (Zweden en Oostenrijk) waar verenigingen aanspraak
kunnen maken op ‘Lotto-gelden’.
Zorgen om hun voortbestaan
is nog iets wat verenigingen in
Europa bindt. In sommige landen
(Oostenrijk, Tsjechië en Nederland) werpt het dalend geboortetal nieuwe vragen op, in andere
landen (Zweden en Zwitserland)
is vooral het boeien en binden van
leden een uitdaging, zeker voor
kleinere verenigingen.

Uitdagingen voor de
toekomst
Nu sportverenigingen meer en
meer beleidsuitvoerder worden,
zoals bijvoorbeeld in Nederland,
België en Noord-Ierland het geval
is, wordt meer van hen gevraagd
dan enkel het organiseren van
een sportactiviteit. De vraag is in
hoeverre sportverenigingen voldoende toegerust zijn om invulling
te geven aan deze extra beleidsmatige verantwoordelijkheid.
Sportverenigingen in Nederland,
maar ook in de rest van Europa,
geven nu al te kennen knelpunten
te ervaren waar het gaat om het
werven van voldoende en deskundige vrijwilligers en het sluitend krijgen van de begroting.
Verenigingen kunnen veel betekenen voor het beleid en voor
de maatschappij, zo heeft het
verleden wel bewezen, maar te
veel op het bordje leggen van de
sportvereniging brengt ook een
afbreukrisico met zich mee. Zelfs
als, zoals in Nederland, het verenigingsleven er eigenlijk best
goed voor staat.

recteur nog druk maakte om de kleur van
de cheque die de winnaar kreeg, maar
dat hij heeft geleerd te vertrouwen op de
mensen om hem heen.
Als toernooidirecteur heb ik een boegbeeldfunctie richting de Europese bond
en het grote publiek, maar de uitvoering
wordt gedaan door de fantastische professionals van Nevobo en Shivers. Zij leveren
de echte zweetdruppels. Vlak voor en tijdens het toernooi krijg ik het heel druk
en dan moet ik zorgen dat ik mijn taken
goed uitvoer. Dan word ik op bepaalde
plekken verwacht, moet ik zorgen dat ik
mijn afspraken nakom, maar ik hoef me
niet te bemoeien met zoiets als de opbouw
van de tribune. Verder is het vooral een
kwestie van draaiboeken goed uitvoeren
en je gezonde verstand gebruiken. Daar
zijn wij Nederlanders goed in en mede
doordat we met de organisatie van Grand
Prix- en World League-wedstrijden ons visitekaartje hebben afgegeven, hebben we
eind 2012 het EK toegewezen gekregen.”
U was al werkzaam als sales director
bij ORTEC Sports en sinds afgelopen
najaar bent u ook de nieuwe manager
van InnoSportLab Papendal. Hoe vallen
deze functies te combineren met het
toernooidirecteurschap?

•

Wat wordt het Dafne-effect? In de jaren
negentig was het Maarten van Bottenburg
die als een van de eersten de mythe doorprikte dat meer mensen gaan en blijven
sporten als ze landgenoten zien excelleren en medailles zien winnen. Zelfs Ard
KOEN BREEDVELD
en Keessie kregen het niet voor elkaar.
Alleen in echt onbekende sporten trad
een dergelijk effect op, zoals in judo (Geesink) of darts
(Van Barneveld).
Kunnen de prestaties van Schippers, nu al aangemerkt
als legendarisch, deze sociologische wetmatigheid doorbreken? Je zou het bijna denken. Bij het brede publiek en
zeker bij de jeugd, heeft de moeder der sporten nooit op
veel belangstelling kunnen rekenen. De sport is bovendien goed georganiseerd, met een intelligente bond en
vitale clubs. En dan is er nog het EK atletiek, in 2016, in
eigen land. Tijd om te oogsten!
Ongetwijfeld zal de naam Dafne omhoog schieten in de
voornamentophonderd van de Sociale Verzekeringsbank
(in 2014 kwam Dafne zes keer voor; daarmee was het
nummer 1.478 in de ranglijst van populairste meisjesnamen; Daphne scoorde beter en was 145ste). In Utrecht
schudt men voor eens en altijd de idee van zich af dat
de stad geen sportstad is (met dank ook aan de Tourstart!). Basisscholen zullen schoolatletiekprogramma’s
adopteren, en door de aderen van de vaderlandse atletieksport stroomt nieuw bloed.
De toekomst zal uitwijzen of dat voldoende is om het
aantal ‘atletiekers’ te doen stijgen. Topsport mag veel
betekenen voor mensen die al aan sport doen en mag
een sport ‘smoel’ geven, de impuls die ervan uitgaat is
doorgaans te vluchtig om andersdenkenden van gedrag
te doen veranderen.
Wat vaststaat is dat een jonge vrouw uit het Utrechtse
Oog in Al bezig is haar droom te realiseren. Die droom
heeft haar nu tot object gemaakt van planvorming van
politici, sportbobo’s en marketeers (en columnisten).
Met het eerste gun je haar alle succes en plezier, met het
tweede vooral ook sterkte. Tegen beter weten in hoop
je dat de opmerkelijke prestaties van Dafne Schippers
vooral effect zullen hebben op het leven van heel veel
anderen, en minder op dat van haarzelf.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

NEDERLAND EN BELGIË
De Nevobo telt momenteel 1.200 verenigingen en 125.000 leden. De KBVBV is
de overkoepelende federatie van de Vlaamse Volleybalbond (46.000 leden) en
de Association Interprovinciale Francophone (15.000 leden).

GOUD IN EIGEN LAND
In 1995 organiseerde Nederland voor het laatst een EK damesvolleybal. In de
Rijnhal in Arnhem greep Oranje het goud door in de finale af te rekenen met Kroatië
(3-0). Twee jaar later wonnen de Nederlandse mannen – mét Blangé in de gelederen – in Eindhoven de Europese titel door een overwinning op Joegoslavië (3-1).

“Gelukkig heeft een dag 24 uur. En daarbij
vind ik het allemaal hartstikke leuk om te
doen. In de twee weken voor het toernooi
doe ik voor het InnoSportLab en ORTEC
Sports alleen nog de noodzakelijke dingen.
Ik heb op Papendal het voordeel dat ik met
wetenschappers werk en die zijn behoorlijk
selfsupporting. Beide werkgevers geven me
de mogelijkheid om deze rol te vervullen
en daar ben ik erg blij mee. ‘Het is toch
gewoon landsbelang?’, zei Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF. Met
andere woorden: we passen er een mouw

aan. Ik hoop dat ik na het toernooi even
gas kan terugnemen, maar weet ook dat
we met het InnoSportLab per 1 januari 2016
in een nieuwe structuur terechtkomen en
dat heeft nog wel wat voeten in de aarde.
Kortom, ik heb een paar drukke maanden
voor de boeg.”
Ga voor meer informatie over het EK damesvolleybal naar Eurovolley2015.eu en voor
meer informatie over het Nederlands
team naar Nederlandsdamesvolleybalteam.nl.
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