
“De Nederlandse wielerliefde gaat aan overkill ten onder”
Eind mei werd bekend dat Nederland in 2016 waarschijnlijk de start van de Giro d’Italia 

krijgt. Na 2002 (Groningen) en 2010 (Amsterdam) wordt dit de derde Nederlandse Giro-start 

in veertien jaar tijd. Ook de andere grote wielerrondes hebben we de afgelopen jaren voorbij 

zien komen. In 2009 klonk in Assen het startschot van de Vuelta a España en een jaar later 

verwelkomden we naast de Giro d’Italia ook de Tour de France (Rotterdam). Het WK wielren-

nen, twee jaar geleden in Valkenburg, was voorlopig het laatste grote internationale wieler-

evenement op Nederlandse bodem. Voorlopig, want volgend jaar zomer is Utrecht het decor 

van opnieuw een Tour-start en naast de Giro in 2016 hebben we ook onze zinnen gezet op 

het WK in 2020. Gaat de Nederlandse wielerliefde niet aan overkill ten onder?

Door roeloF jan Vochteloo

Marcel Wintels, voorzitter Koninklijke 
Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
“Het is altijd mooi om in je eigen land grote sport-

evenementen – en dus ook grote wielerevenementen – 

langs te zien komen. Het is gelukt om volgend jaar de 

tour de France in Nederland te laten starten, naar het 

zich laat aanzien komt in 2016 de Giro d’Italia hierheen 

en het enthousiasme daarover is groot. Van een over-

kill aan grote wielerevenementen is geen sprake. Wel is 

het zaak om er alert op te zijn dat het wedstrijdaanbod 

onder die top niet in de verdrukking komt. Aanspre-

kende topsporters en topevenementen zijn belangrijk 

voor de sport in de volle breedte, maar zonder vol-

doende wedstrijden in alle andere categorieën is het 

ook niet mogelijk om de top te halen.”

Jeroen Wielaert, journalist en initiatiefne-
mer om de Tour de France in 2015 naar 
Nederland te halen
“Overkill? Dat is nu weer een typisch Nederlandse bena-

dering. Het is ook nooit goed: eerst zaniken over de Olym-

pische Spelen die te hoog gegrepen zijn en dan weer een 

overschot aan grote rondes. Het wielerminnend publiek 

heeft er geen moeite mee, dat komt steevast graag. Het is 

ook op te brengen voor gemeenten en provincies en het 

is goed dat de directies van de grote rondes dat enthou-

siasme op waarde weten te schatten. Wel zou een beetje 

meer spreiding wellicht passender zijn. Misschien is het 

goed dat de tour na Utrecht een tijd wegblijft uit Neder-

land, laat ik zeggen een jaar of zeven. De liefhebbers 

kunnen na 2015 hun hart waarschijnlijk alweer ophalen 

in 2019, met een grand départ in Brussel.”

Richard Plugge, managing director Belkin 
Pro Cycling Team
“Bij drie keer binnen twaalf maanden, zoals in de jaren 

2009 en 2010, zou verzadiging wellicht kunnen optreden. 

Nu hebben we het echter over eens per jaar, althans, 

volgend jaar en daarna. De aantrekkingskracht die de 

evenementen op het publiek hebben, is enorm en op 

deze manier bied je Nederlanders de kans het spek-

takel eens van dichtbij te bekijken. Ik juich dat alleen 

maar toe. De tour de France is het grootste jaarlijkse 

sportevenement ter wereld, het is toch mooi als dat 

Nederland aandoet? Het is bovendien goed voor de 

aanwas van jeugd bij wielerclubs, dus kom maar op!”

Dick Heuvelman, journalist, haalde de Giro 
en Vuelta al eens naar Nederland en mikt 
nu op het WK wielrennen van 2020
“Het valt reuze mee met die overkill. Over een tijdvak 

van achttien jaar kom ik tot acht grote wielerevene-

menten. Dat daar best een markt voor is, blijkt uit zowel 

de publieke als mediabelangstelling. Je zag het de afge-

lopen week weer toen bekend werd dat Nederland in 

2016 wellicht weer een Giro-start krijgt. Kranten, radio, tv 

en sociale media reageerden opgewonden en verwach-

tingsvol. Ook word ik vaak aangeklampt door mensen 

die de Giro graag nog eens naar Groningen zien komen. 

Of de tour. Dat geeft aan dat er van verzadiging niets 

te merken is. Kijk volgend jaar maar naar Utrecht hoe-

veel er op de tour-start afkomen. Honderdduizenden, 

schat ik.” •
roelof Jan Vochteloo is freelancejournalist.
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Willen we blijven winnen 
met sport, dan zullen er 
nieuwe manieren gevonden 
moeten worden om 
middelen te verwerven

Column

sport, wat nu?

 ineke DonkerVoort

Het leek net zo lekker te gaan met de 

Nederlandse sport. ‘We’ haalden prach-

tige successen op de Olympische Win-

terspelen. Met een vijfde plaats in het 

medailleklassement werd de toptien-

doelstelling ruim gehaald. Vier maanden 

later is de overwinningsroes wel voorbij. Ook de meest 

succesvolle schaatsers blijken maar moeilijk nieuwe 

sponsors te vinden. Er wordt kritisch gekeken naar 

salarissen, en sponsoring louter om naamsbekend-

heid te genereren zien steeds meer bedrijven als een 

risico. Er wordt nadrukkelijker gezocht naar projecten 

waarmee zij hun maatschappelijk engagement kunnen 

tonen. En het gaat niet langer om de naam op shirt of 

broek, maar om profilering via nieuwe media.

Los daarvan zijn de middelen voor sportsponsoring 

de laatste jaren met gemiddeld 4% per jaar gedaald. 

In deze krappe markt is het merendeel van de sport-

bonden nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. 

Een andere belangrijke geldschieter voor de sport, 

De Lotto, heeft zijn inkomsten danig zien dalen. Daarom 

moest NOC*NSF, dat deze middelen verdeelt, onlangs 

besluiten voor 2014 een bezuiniging van 5% en voor 

2015 van 8% door te voeren.

Ook voor verenigingen zijn de vooruitzichten ongun-

stig. De meeste provincies hebben hun steun aan de 

sport, die doorgaans liep via de sportservicecentra, 

nagenoeg afgebouwd. In de gemeenten hebben de 

provinciale verkiezingen tot nieuwe colleges van B&W 

geleid. Ondanks lobbyacties voor de sport lijken sport-

verenigingen rekening te moeten houden met verho-

ging van tarieven. Positief is dat de buurtsportcoa-

ches c.q. combinatiefunctionarissen op steeds meer 

draagvlak mogen rekenen.

De middelen voor de sport lijken dus af te nemen. De 

sportagenda voor de periode tot 2016 heeft ambiti-

euze doelen: meer mensen vaker en gedurende een 

groter deel van hun leven laten sporten, en Nederland 

als topsportland bij de beste tien van de wereld. Het 

halen van die doelen wordt lastig als er minder geld is.

In zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het 

ambt van bijzonder hoogleraar Sportsociologie en 

sportbeleid aan de radboud Universiteit van Nij-

megen schetste Koen Breedveld in april jongstleden 

nog eens de omvang van de sport. Samengevat: er 

zijn 8 miljoen mensen die wel eens aan sport doen, 

en de sector levert een geschatte economische bij-

drage van ruim 12 miljard euro. Breedveld constateerde 

ook dat sport meer is dan sport in een vereniging, en 

dat het sportlandschap enorm is veranderd. Er wordt 

vandaag de dag veel meer aan fitness, hardlopen, 

fietsen en wandelen gedaan dan vijftig jaar geleden. 

Veel van die activiteiten ondernemen mensen alleen 

of in een groepje. Daarnaast is het bewustzijn dat 

bewegen belangrijk is om gezond ouder te worden 

toegenomen. Veel mensen die niets of weinig van 

sport moeten hebben, pakken wel bewust de fiets 

en nemen de trap in plaats van de lift.

teruglopende middelen betekenen: doelen aanpassen 

of zoeken naar andere wegen. Het kan voor bedrijven 

heel interessant zijn om zich met en via deze brede 

‘community’ van sport en bewegen te profileren. Maat-

schappelijke relevantie staat daarbij voorop. Met onder 

meer dat uitgangspunt is Johan Wakkie, scheidend 

directeur van de hockeybond, erin geslaagd een net-

werk van bedrijven aan zijn bond én aan elkaar te 

binden. Een ander voorbeeld van een nieuwe weg is 

het crowdfundingnetwerk voor topsporters ‘Wij zijn 

Sport’, van Pelle Baas, een jonge ondernemer van de 

opleiding Sport Management & Ondernemen van de 

Hogeschool van Amsterdam.

Willen we blijven winnen met sport, dan zullen er 

nieuwe manieren gevonden moeten worden om mid-

delen te verwerven. Via mijn bonuskaart van Albert 

Heijn kreeg ik onlangs 30% korting aangeboden op 

de ‘Onefit prepaid fitnesscard’, waarmee je fitness 

per keer kunt afrekenen en verder nergens aan vast 

zit. Met die kaart heeft de fitnessbranche dus toe-

gang gevonden tot de 5 miljoen bonuskaarthouders 

van de grootgrutter.

De parochie van sporters en bewegers groeit met 

de dag, maar heeft wel voortdurend nieuwe initia-

tieven nodig om nog krachtiger, frisser en aantrek-

kelijker te worden. •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisatiedeskundige en eigenaar van ID management & advies  
(www.idmanagementenadvies.nl).
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