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Voetbal
verslaafd
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Voor wie het was ontgaan:
het WK (voetbal, mannen)
is begonnen. Nu de nationale competities zijn
gespeeld, via play-offs de
koen breedveld
laatste prijzen zijn verdeeld
en de Engelse, Duitse en
Spaanse clubs onderling hebben uitgemaakt wie zich kampioen van Europa mag
noemen, is het nu aan de landenteams om
te bezien wie de beste is.

Bewegingsonderwijs:
werk aan de winkel!
‘Menno, Niek en Noortje gingen op onderzoek uit.’ Het zijn niet de personages uit een spannend kinderboek van Thea Beckman, maar drie promovendi
die zich de afgelopen jaren hebben verdiept in de belevingswereld van het
bewegende kind. In het voorjaar van 2014 werd de onderzoeks- en beleidswereld rondom school, sport en bewegen binnen een paar weken tijd getrakteerd op hun inspirerende proefschriften. Bewegen kinderen meer als ze
meer lessen bewegingsonderwijs krijgen? Wat draagt schoolsport bij aan een
leven lang sportplezier? Wat betekent sport voor de manier waarop een kind
naar zijn eigen lichaam kijkt? Drie grote vragen van Menno Slingerland, Niek
Pot en Noortje van Amsterdam. Koen Breedveld en Justus Beth zochten voor
u naar de rode draad (en een goed einde).
Door Justus Beth en Koen Breedveld

Menno Slingerland: directe
en indirecte betekenissen
Van de drie is het proefschrift van Menno Slingerland
het meest ‘streng academisch’. Zoals dat tegenwoordig
gaat bevat het proefschrift een bundel gepubliceerde
of voor publicatie aangeboden (Engelstalige) artikelen,
keurig voorzien van een inleiding plus conclusie en een
samenvatting in het Nederlands.
Slingerland vertrekt met duidelijk te maken dat bewegingsonderwijs in theorie langs meerdere wegen van
betekenis is voor het bredere debat over sport, bewegen
en gezondheid. Ten eerste draagt bewegingsonderwijs

door zijn activiteiten (het ‘gymmen’) rechtstreeks bij
aan het voldoende bewegen. Daarnaast kan ‘gym’ het
sporten en bewegen in de vrije tijd stimuleren, nu en
later als men volwassen is. Het eerste noemt Slingerland de “directe betekenis” van bewegingsonderwijs,
het tweede de “indirecte betekenis”.
Wat de directe betekenis betreft, signaleert Slingerland
dat gymlessen voor kinderen zo’n dertig procent van
hun dagelijkse portie bewegen uitmaken, althans op
dagen dat men ‘gym’ heeft. Dat aandeel blijkt bovendien nog fors omhoog te kunnen – zonder concessies te
hoeven doen aan de doelstellingen van de les – als gymleraren meer zouden nadenken over de wijze waarop
ze de gymles inrichten.

Om alle 64 wedstrijden te kunnen uitzenden ruimt de NOS tot en met de finale
op zondag 13 juli vanaf half zes ’s avonds
Nederland 1 in. RTL startte op 9 juni al
met zijn dagelijkse VI Oranje-uitzending,
en huurde voormalig jakhals Frank Evenblij, Harry (Vermeegen) from Holland en
Johnny (de Mol) in Oranje in voor de warming-up. Bij SBS6 vult Hans Kraay een
dagelijkse column met de titel ‘Groeten
aan Louis’, bij Veronica is het in de rust
penaltyschieten met Andy van der Meijde
en zijn schaars geklede dames. Bavaria
biedt na het succes van zijn guerrillamarketingactie van vier jaar geleden opnieuw
WK-jurkjes aan (na veel publicitair aandringen nu ook voor dames met een grote
cupmaat), bierbrouwer Jupiler doet zijn
mannen bij aankoop van een krat bier een
Jup Jupiler Jup-supportershirt cadeau. Het
AD komt met een WK-ontbijtactie (“Voor
15 euro vijf weken lang je dagelijkse portie
vers voetbalnieuws”), Lidl bedacht ‘Het
Grote Erger Je Wel! Voetbalspel’ met de
mannen van VI in de hoofdrol, en Mediamarkt denkt te scoren met De WK Aftrap
Weken.
In 2006 nam het WK in Duitsland de eerste
vijf plaatsen van het Jaaroverzicht van
de Stichting Kijkonderzoek in beslag. De
achtste finale tegen Portugal trok 8,3 miljoen kijkers. In Zuid-Afrika in 2010 waren
de wedstrijden van het WK goed voor de
plaatsen 1 tot en met 8 en 10 in het Jaaroverzicht en bekeken 8,5 miljoen Nederlanders de (verloren) finale tegen Spanje. In
2014 zendt de NOS in ruim vier weken tijd
meer voetbal uit – 180 uur – dan een mens
met een fulltimebaan werkt en de gemiddelde sporter in een jaar aan sport doet.
We zijn voetbalverslaafd. Werkend Nederland laat zich gewillig in slaap sussen aan
de hand van de diensten en goederen die
het zelf produceert en waar het grootkapitaal zijn geld aan verdient. 170 jaar na
dato hebben de analyses van Marx nog
niets aan betekenis verloren.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

