Nederland (naar de) atletiektop
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Dafne Schippers na de door haar gewonnen WK-finale op de 200 m.
Acht Nederlanders meten zich dit weekend met 's werelds beste atleten op de WK Atletiek indoor 2016 in
Portland. Drie van hen behoren al tot die wereldtop. Sifan Hassan (1.500 meter), Dafne Schippers en
Churandy Martina (60m) zijn serieuze kanshebbers op eremetaal. Daarmee speelt Nederland (opnieuw)
een grote rol op een mondiaal atletiektoernooi. Zijn deze internationale toppers een uitzondering of
vormen zij de voorhoede van een atletiekbreede stijging van het nationaal niveau?
In het hoofdstuk topatletiek van het brancherapport atletiek (Breedveld en Hover, 2016) dat morgen (zaterdag
19 maart) uitkomt, valt te lezen dat de Nederlandse atletiekprestaties langzaam naar die van de wereldtop toe
kruipen. Deze bevinding komt tot stand door de gemiddelde prestaties van de nationale top-3 per discipline
met die van de wereldwijde top-8 te vergelijken. De Nederlandse atletiektop zat in 2015 – over alle disciplines
genomen – op ruim negentig procent (91,6%) van het prestatieniveau van de wereldtop. De mannen zitten in
2015 iets dichter tegen de wereldtop aan dan de vrouwen (resp. 92,4% en 90,8%).

Vooral op de explosieve nummers (sprint en sprong) en de midden-lange afstanden zitten de Nederlandse
atleten dicht tegen de wereldtop aan. Zowel bij de mannen als de vrouwen presteerde de nationale top-3 op
ongeveer 93 procent van de acht besten wereldwijd. Op de werpnummers zitten de Nederlandse atleten nog
relatief ver van deze mondiale elite (mannen: 86,5%; vrouwen: 79,5%).

Geen eenlingen
De Nederlandse atletiekprestaties ontwikkelen zich positief. Zowel bij de mannen (+0,6%) als de vrouwen
(+2,3%) werd sinds 2009 over de gehele linie winst geboekt ten opzichte van de rest van het deelnemersveld.
Bij de mannen werd deze toename vooral veroorzaakt door de werpnummers (+2,7%) en bij de vrouwen kwam
dit vooral door de explosieve nummers (+3,5%).
Schippers, Hassan en Martina lijken zodoende allerminst eenlingen in hun prestaties. Wanneer de ontwikkeling
van de laatste jaren zich kan doorzetten, wordt Nederland in de toekomst echt een serieuze speler op het
wereldtoneel van de atletiek. De Europese Kampioenschappen in eigen land (6-10 juli, Olympisch Stadion) en
de gouden Olympische droom van Schippers zullen deze ontwikkeling eerder aanjagen dan afremmen.
Het brancherapport Atletiek in Nederland is samengesteld door onderzoekers van het Mulier Instituut, de
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN Sport en Bewegen) en Radboud UMC, onder redactie van Koen
Breedveld en Paul Hover (Mulier Instituut) en in nauwe samenwerking met de Atletiekunie en uitgeverij Arko
Sports Media.
Foto: YouTube / DavidmillsSeven

