Goud geld in de sport
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Vraag sporters naar hun drijfveren om de beste van de wereld te worden en geld zal sporadisch in de top3 eindigen. In veel sporten is de beloning van een wereldtitel - of het equivalent hiervan - niet direct een
vetpot. Toch zijn er wel degelijk sporten waar een wereldtitel de portemonnee goed vult. Dit zijn
opvallend vaak ‘mannensporten’.

Koningin voetbal?
Dit jaar maakt het Nederlandse vrouwenelftal haar debuut op het WK voetbal. Naast het sportieve aspect van
dit toernooi springt ook een financieel aspect in het oog. Voor de wereldkampioen ligt op dit toernooi namelijk
1,6 miljoen euro klaar. Nog nooit was deze premie zo hoog in de geschiedenis van het voetbal. Tegelijkertijd is
dit in vergelijking met de winstpremie bij het WK-voetbal voor mannen een marginaal bedrag. Daar ligt voor de
winnaar 28 miljoen euro klaar, ruim 17 maal het bedrag van de vrouwen.

Egalité
Gisteren is de Australian Open begonnen. Deelnemers van het hoofdtoernooi ontvangen krap 20.000 euro, ook
wanneer zij in de eerste ronde verliezen. De winnaar verdient 2,1 miljoen euro. Dit geldt bij zowel het
mannen- als het vrouwentoernooi. Daarmee is het toernooi geen uitzondering in de tenniswereld. De vier
grandslam-toernooien hebben allen het prijzengeld voor de mannen en de vrouwen gelijkgetrokken. De US
Open was de eerste die dit deed in 1973, Wimbledon volgde als laatste in 2007.
Nergens halen vrouwen zoveel prijzengeld op als in de tennissport. Zo speelde nummer 1 Serena Williams in
2014 alleen al aan winstpremies ruim 7,5 miljoen euro bij elkaar. Vergelijkbaar met de 10 miljoen euro van
Djokovic - die vaker speelde en meer won.

Selectieve gelijkheid
De BBC vond in een recent onderzoek uit dat in bijna 1 op de 3 sporten mannen en vrouwen geen gelijke
beloning krijgen voor hun gouden medailles. In figuur 1.1 valt te zien dat die ongelijkheid vooral voorkomt in
sporten waar relatief grote bedragen een rol spelen (voetbal, cricket en golf). Tel hierbij op dat in andere
sporten waar grote sommen geld voor de beste van de wereld klaar ligt (NBA basketbal, Schaken, Tour de
France) er geen of nauwelijks vergelijkbare vrouwelijke varianten zijn.
In de sporten met relatief kleine beloningen (o.a. waterpolo, kunstschaatsen en judo) is het nagenoeg overal
eerlijk verdeeld. Voor olympische ereplaatsen of winst in de Volvo Ocean’s Race is voor zowel mannen als
vrouwen geen geldelijke beloning weggelegd.
Vrouwen verdienden in 2012 wereldwijd 18,4 procent minder dan hun mannelijke collega’s. In de sportwereld
is van deze ongelijke beloning nauwelijks sprake. Behalve als het om de grote bedragen gaat. Met tennis als
grote uitzondering.
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