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De alledaagse
kracht van sport
Door Jan-Willem van der Roest

Er wordt enthousiast, fanatiek en vol verve gevoetbald. Rake trappen worden uitgedeeld, zowel tegen de bal als tegen elkaars schenen.
Ook de Turkse Berat gaat volledig op in het spelletje en weet te scoren. Hierop juicht hij luid dat het 2-2 is. Op zijn gezicht, dat sprankelt onder het gitzwarte, piekende haar, verschijnt een grote lach.
De Marokkaanse Sharif, die in het andere team zit, is het hier niet
mee eens en roept dat Berat achterstaat met 2-3. Berat houdt echter
stellig vol dat het 2-2 is en de discussie gaat onder het spelen door.
Onenigheid over de stand komt vaker voor tijdens het spel en is wat
dat betreft niets bijzonders. Kinderen lossen dat onder elkaar op. Zo
roept Sharif opeens: “Ben je een Marokkaan ofzo? Marokkanen kunnen ook goed liegen”. Beide jongens moeten lachen en spelen verder.

Identiteit

Bovenstaande tekst vangt volgens de auteurs van De alledaagse kracht van de sport veel facetten van wat sport voor
veel mensen betekent. Sport gaat, zo betogen zij, over identiteit, ontmoeting en het koesteren van verschillen. Het
boek laat zien hoe de sport in gemengde en allochtone
sportverenigingen op een eigen manier wordt georganiseerd. Dankzij die eigen manier van organiseren wordt de
identiteit van mensen positief bekrachtigd, terwijl de ontmoeting met anderen in de sport de mogelijkheid biedt om
bruggen te slaan. Sport maakt duidelijk dat er verschillen
tussen mensen zijn en biedt ze een plek. In een maatschappij waarin deze verschillen soms onoverkomelijk lijken, is
dat de alledaagse kracht van sport.
De auteurs stellen zich in een van de laatste hoofdstukken
van het boek de vraag of het eigenlijk uitmaakt of er een
Nederlander, Turk of Marokkaan op het veld staat. Een
veelgehoord antwoord op deze vraag is een (stereo)typering van de emotionele Turk, de pingelende Marokkaan
of de nuchtere Hollander. De werkelijkheid is volgens de
auteurs echter complexer. Het maakt wel degelijk verschil
welke achtergrond je hebt, of hoe je bent opgevoed, maar
het feit dat de Turkse of Marokkaanse identiteit keer op keer
wordt bevestigd in de omgang met anderen, is in veel grotere mate belangrijk voor hoe je je opstelt naar die ander
toe. De Turkse of Marokkaanse identiteit kan echter ook iets
zijn om trots op te zijn. De eigen sportvereniging kan een
uithangbord zijn van deze gevoelens van trots.
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Ontmoeting

De ontmoeting tussen autochtonen en allochtonen in de
sport verloopt niet altijd zonder problemen. In een van de
hoofdstukken wordt duidelijk dat de verschillen tussen
autochtoon en allochtoon ook kunnen leiden tot wederzijds
onbegrip en de hakken in het zand zetten. De sportvereniging verschiet in bepaalde wijken van kleur en daar hebben oudgedienden binnen de vereniging soms moeite mee.
Dat wat altijd zo is geweest, moet volgens hen zo blijven.
In andere multiculturele verenigingen is meer begrip voor
elkaar, maar er blijven verschillen bestaan tussen autochtone en allochtone leden.
Soms wordt toenadering tot elkaar gezocht, maar er wordt
weinig gemeenschappelijks opgebouwd. Toch lijkt de ontmoeting met ‘de ander’ niet altijd een clash tussen twee culturen te zijn. In de sport zien we naast alle verschillen ook
iets gemeenschappelijks, namelijk de passie voor de sport.
Dankzij dit gemeenschappelijke worden bestaande verschillen niet weggenomen, maar krijgen ze wel een plaats.

Het koesteren van verschillen

Volgens de auteurs is het dan ook niet de bedoeling dat
iedereen hetzelfde wordt en binnen dezelfde kaders gaat
denken. Juist het elkaar een plek gunnen en het kunnen
omgaan met (etnische) verschillen moet leiden tot een
klimaat waarin iedereen zich prettig kan voelen. Dat er
in de praktijk nog wel eens iets misgaat, is het logische
gevolg van het feit dat we verschillend zijn. Tegelijkertijd,
zo reflecteren de auteurs, kunnen we van deze uitdagingen iets leren. De sportvereniging biedt “een podium voor
het opdoen van leerervaringen, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen en het verkrijgen van een groepsoverstijgend netwerk”.

Terughoudend

Met de opbrengsten van het programma Meedoen Alle
Jeugd door Sport nog vers in het geheugen, is het de vraag
welke aanknopingspunten De alledaagse kracht van de sport
biedt op het terrein van het sportbeleid. De auteurs zijn
hierin vrij stellig. Zij proberen duidelijk te maken dat sport
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De carrousel
van de
sport
Van de 16 miljard die VWS
te spenderen heeft, gaat 1%
naar sport. De andere 99% gaat naar ziekenhuizen en
andere gezondheids- en welzijnsbevorderende instellingen en maatregelen. Die 1% (of meer precies: 0,85%)
is de kracht van de sport. Het is te weinig om weg te
bezuinigen en genereert veel ‘feel good’-nieuws. Op
een departement dat het moet hebben van kostenbeheersing is dat wel zo prettig. “De Dinky Toy van het
departement”, zo noemde oud-secretaris-generaal Roel
Bekker dat.
Van die 1% departementale sportuitgaven gaat ruim
de helft naar ‘meedoen’. De rest gaat naar ‘presteren’
en naar ‘bewegen’. In aanvulling daarop investeren
met name gemeenten fors in sport, maar toch: van het
zakcentje waar ze bij de Directie Sport over beschikken, mag je niet te veel verwachten.
Reikhalzend kijk ik dan ook uit naar de plannen van
de nieuwe minister. Het stimuleren van de sportdeelname behoort tot de kerndoelen van het sportbeleid,
al is dat nergens vastgelegd of wettelijk verankerd. De
rijksoverheid richt zich ook zelden rechtstreeks tot burgers. Het beleid is vooral gericht op versterking en stimulering van partijen in het veld (provincies, gemeenten, bonden, verenigingen, scholen). Zij worden geacht
om mensen aan te zetten tot sporten. Het Rijk ondersteunt ze daarin.
De afgelopen decennia hebben we op dat vlak een
bonte carrousel aan maatregelen de revue zien passeren. Na de breedtesportimpuls kwam de BOS-impuls,
op zijn beurt weer gevolgd door combinatiefunctionarissen, het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
en het Meedoen-programma. Dat laatste programma
is nu gestopt. ‘Bewezen effectief’ als het was, mag je
hopen op een vervolg. De wetten van de politieke
logica volgend ligt het voor de hand dat er een nieuw
programma wordt gestart. Een programma dat qua
doelstelling, betrokken partijen en financiering enerzijds in het verlengde ligt van de vorige programma’s,
en daar anderzijds weer net van afwijkt. Daar kan de
sport-dinky toy dan weer even mee vooruit. En het
vreemde is: hoewel iedereen zich realiseert dat je zo
de Spelen niet binnenhaalt, in 2028 niet en daarvoor of
daarna ook niet, moet je er toch niet aan denken dat ze
in Den Haag op het onzalige idee komen om er maar
mee te stoppen. Pak een kind nooit zijn zakgeld af.

Koen Breedveld
WJH Mulier Instituut
voor zowel autochtonen als allochtonen een belangrijke
activiteit is, die kan bijdragen aan de ontwikkeling van een
individu. Ook geven zij aan dat zowel overwegend autochtone, etnisch gemengde verenigingen als ‘eigen’ allochtone
verenigingen hun voor- en nadelen kennen en dat de een
niet te verkiezen is boven de ander. Maar bovenal willen
ze met dit boek duidelijk maken dat sport bij voorkeur van
onderaf georganiseerd moet worden en dat beleidsmakers
terughoudend moeten zijn met opgelegde regelgeving en
professionalisering. In de sport wordt af en toe maar wat
aan gerommeld, maar juist dat is volgens de auteurs de alledaagse kracht van sport.

Het lezen waard
Titel: Ouderen in-actie(f)?
Auteurs: Jeroen Scheerder, Filip Boen, Steven Vos, Johan
Pelssers, Erik Thibaut & Hanne Vandermeerschen
Uitgegeven door: Academia Press
Gelezen door: Jan-Willem van der Roest
Net als Nederland vergrijst ook Vlaanderen in toenemende mate. Het grotere aantal ouderen zorgt voor
een toenemend aantal vrije uren. Deze vrije tijd willen
ouderen graag zo zinvol mogelijk besteden. Een groep
Vlaamse wetenschappers verrichte daarom in samenwerking met ouderenbeweging OKRA een grootschalig onderzoek naar de sportdeelname en sportbehoefte
van Vlaamse ouderen. Uit dit onderzoek kwam naar
voren dat de helft van alle Vlaamse 55-plussers nooit aan
sport doet. Bij de helft van deze inactieven is niettemin

wel een sportwens aanwezig. De
55-plussers worden echter te veel
als homogene groep benaderd
door zowel beleidsmakers als
de commerciële sportwereld. De
auteurs suggereren dan ook een
meer gedifferentieerde benadering van ouderen op basis
van subgroepen naar leeftijd,
geslacht, socio-economische
status en leefstijlvoorkeuren.
Een meer maatgerichte aanpak
zorgt ervoor dat het sportbeleid beter aansluit bij de uiteenlopende wensen en mogelijkheden van ouderen.

