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“De Nederlandse voetbalcompetitie heeft elk belang in Europa verloren”
Het eredivisievoetbal is in een vrije val geraakt. De 

nummer één weet nauwelijks de helft van zijn wedstrij-

den te winnen. De kwaliteit van het voetbal daalt, nu 

zelfs spelers onder de top naar het buitenland vertrek-

ken (en daar veelal op de bank zitten). En in het 

Europees voetbal is zelfs een Luxemburgse club al een 

struikelblok. De conclusie is onontkoombaar: de vader-

landse Eredivisie heeft elk belang in Europa verloren.

Door Mark van der Heijden

Dominic Fifield, sport
journalist voor The Guardian
“Het Nederlandse voetbal zit in 
een dip, die waarschijnlijk wordt 
veroorzaakt door de ontwikke-
ling – en de financiële kracht – 
van omliggende competities. Zelfs 
een club in de onderste regionen 
van de Premier League is zeker 
van 140 miljoen pond aan televi-
siegelden. De Nederlandse com-
petitie profiteert niet van grote 
televisiedeals en miljardeninves-
teringen uit het buitenland. Het 
gevolg is dat talenten steeds vroe-
ger vertrekken, naar Engeland of 
Duitsland, door de lokroep van 
grote salarissen en het spelen in 
de competities die nu en vogue zijn.
De vroegere Europese grootmach-
ten Ajax, PSV en Feyenoord blij-
ven hierdoor hopeloos achter. Deze 
clubs horen mee te doen, in plaats 
van amechtig aan te haken in de 
Europa League.
De Nederlandse clubs zullen weer 
hun vertrouwen moeten uitspre-
ken in de jeugd en haar moeten 
verleiden langer te blijven. Het is 
in ieder geval niet gezond dat een 
club als Vitesse in feite Chelsea B 
is. De Nederlandse competitie 
moet een voedingsbodem voor 

Nederlandse spelers zijn, niet 
voor emigranten uit de Premier 
League.”

Carli Underberg, journalist 
voor Sport Bild
“De Nederlandse Eredivisie is in 
Europa een tweederangscompe-
titie. De afstand met de topcom-
petities van Duitsland, Spanje en 
Engeland is groot. Zelfs de compe-
tities in Frankrijk en Portugal zijn 
sterker geworden.
Opvallend: vroeger was Nederland 
een Ausbildungsstätte, een trai-
ningscentrum voor supersterren 
als Romário, Ronaldo, Ibrahimovicć 
en Suarez. Die tijd lijkt voorbij. 
Talentvolle jonge profs gaan nu 
rechtstreeks naar de grote clubs. 
Talenten uit Zuid-Amerika kie-
zen eerder voor Portugal of zelfs 
Rusland dan voor de Nederlandse 
competitie. Daardoor vermin-
dert de kwaliteit van het eredivi-
sievoetbal en verliezen de clubs 
koopkracht door het gebrek aan 
transferopbrengsten. Met 80 mil-
joen euro heeft Ajax het meest 
waardevolle team in Nederland. 
Dat is minder dan een middenmo-
ter in de Bundesliga als Eintracht 
Frankfurt (85 miljoen euro).
Eén ding verdient lof: geen 
enkele competitie in Europa is zo 

spannend als de Nederlandse. Drie 
punten verschil tussen koploper 
AZ en nummer acht Groningen 
[de stand op 3 november jongst-
leden, MvdH]. Dat is een cadeau 
voor alle voetbalfans.”

François Colin, sport
journalist bij De Standaard
“Nederlandse clubs hebben niets 
meer te zoeken in de Champions 
League, maar dat geldt voor alle 
ploegen uit de kleinere voetbal-

landen. De topclubs uit de grote 
voetballanden hebben met hun 
gigantische budgetten, vaak dank-
zij de aanvoer van vrachtwagens 
met oliedollars uit Rusland of het 

Midden-Oosten, zo veel talent ver-
zameld, dat er voor de rest alleen 
nog kruimels overblijven.
Voetbalinstituten zoals Ajax, maar 
ook Anderlecht in België, zijn ver-
oordeeld tot het aan de lopende 
band opleiden van jong talent, dat 
nog voor het is volgroeid naar het 
buitenland vertrekt. De nationale 
competities van de kleinere landen 
zijn gedegradeerd tot veredelde 
jeugdcompetities.
Alleen in de Europa League kun-

nen clubs uit de Lage Landen nog 
mee, maar ook daar wordt het 
ieder seizoen moeilijker. Clubs 
uit Oost-Europa beschikken over 
steeds meer middelen en een 

betere infrastructuur en blijken 
serieuze opponenten.
Misschien ligt de oplossing in het 
bundelen van de krachten. Een 
BeNe-liga zou de tv- en spon-
sormarkt vergroten, waardoor 
extra geld wordt aangeboord en 
het niveau van de competitie kan 
worden opgetrokken.”

Peter Ahrens, sportjournalist 
bij Der Spiegel
“Eigenlijk zou de Bundesliga 
jaloers moeten zijn op haar 
buren. In de Eredivisie liggen 
na twaalf speelronden de eerste 
acht teams nog maar drie punten 
uiteen. Volgend weekeinde zou 
FC Groningen van plaats acht naar 
de koppositie kunnen gaan.
In Duitsland zitten tussen nummer 
één – Bayern München – en plaats 
acht – Werder Bremen – veertien 
punten, na slechts elf wedstrijden. 
FC Bayern en Borussia Dortmund 
liggen ver voor op de concurren-
tie, alleen Bayer Leverkussen kan 
enigszins volgen. Het zijn Spaanse 
verhoudingen in Duitsland. De 
Eredivisie ligt dus wat spanning 
betreft ver op ons voor. Maar enkel 
op dat vlak.
Want juist de Spaanse verhoudin-
gen maakten in het verleden de 
Nederlandse verenigingen inter-
nationaal sterk. Bij Ajax, PSV 
en Feyenoord zat het talent en 
werd het geld verdiend. Terwijl 
de Europese clubs dure voetbal-
sterren aankochten, werden ze in 
Nederland opgeleid.
Maar die jonge talenten heten nu 
– om een paar Duitse voorbeelden 
te noemen – Mario Götze, Mesut 
Özil, André Schürrle, Marco Reus, 
Thomas Müller. Ze zijn allen jon-
ger dan 25. Welke Nederlandse 
talenten kunnen daar op dit niveau 
aan tippen?” •
Mark van der Heijden is freelancejournalist.
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De laatste jaren is sport van 
een maatschappelijk randver-
schijnsel geworden tot een sec-
tor waarmee maatschappelijke 
doelen gerealiseerd kunnen 
worden. Langer en gezonder 
leven door regelmatig te spor-
ten en te bewegen. Met top-
sportprestaties bijdragen aan 
de bekendheid van Nederland 
en de economische ontwikke-
ling. Kansen geven aan talen-
ten. Deze ambities kunnen 
alleen worden gerealiseerd 
als het sportaanbod voort-
durend wordt vernieuwd. 
Talentontwikkeling vraagt 
gespecialiseerde talentontwik-
kelingscentra. Aantrekkelijke 
sportevenementen vragen 
nieuwe wedstrijdvormen, 
moderne accommodaties en 
een enerverend bijprogramma.
Meer mensen laten bewegen en 
sporten is belangrijk, omdat we 
gemiddeld steeds ouder wor-
den. De levensverwachting van 
vijftigers neemt volgens het CBS 
richting 2050 met vijf jaar toe. 
Die stijging leidt vervolgens 
weer tot alarmerende kostenra-
mingen voor de gezondheids-
zorg. Dat willen we niet en dat 
hoeft ook niet. Nu al zien we 
dat zestigers en zeventigers zich 

gezonder voelen dan een aantal 
jaren geleden. Als die ontwikke-
ling zich doorzet, zullen de kos-
ten meevallen. Dat betekent wel 
dat bewegen en sporten hoger op 
de agenda van iedere Nederlander 
moeten komen. Leuk oud wor-
den vraagt voortdurende aan-
dacht voor voldoende beweging. 
Daarvoor moet voor iedere doel-
groep een aantrekkelijk sport- en 
beweegaanbod gecreëerd worden.
Om dat te bereiken zijn de afge-
lopen jaren omvangrijke gesubsi-
dieerde programma’s uitgevoerd, 
zoals het Nationaal Actieplan 
Sport en Bewegen, het pro-
gramma Proeftuinen Nieuwe 
Sportmogelijkheden, en de impuls 
Sport en Bewegen in de Buurt. In 
het laatste programma worden 
verschillende sportaanbieders 
– sportverenigingen, buurtcen-
tra, fitnessclubs – uitgedaagd om 
samen op te trekken. Al die pro-
gramma’s hebben geleid tot suc-
cesvolle aanpakken, die verzameld 
zijn op de zogenaamde Menukaart 
Sportimpuls. Het gaat inmiddels 
om bijna 200 experimenten. Dat aan-
tal stijgt nog steeds. Ondanks posi-
tieve resultaten blijkt het echter heel 
lastig om een aanpak die zich heeft 
bewezen, elders zonder subsidie 
gerealiseerd te krijgen. Ook blijken 
de echt inactieve mensen maar heel 
moeilijk bereikt te kunnen worden.
Een soortgelijk probleem doet 
zich voor bij de organisa-
tie van topsport evenementen. 
Ook daar wordt geëxperimen-
teerd met nieuwe aanpakken. De 

organisatoren van het WK hoc-
key dat in 2014 in Den Haag wordt 
gehouden, zetten zich actief in om 
schoolkinderen naar het WK te 
krijgen en hen behalve met top-
sport ook te laten kennismaken 
met duurzaamheid en een gezonde 
levensstijl. Het WK roeien dat in 
hetzelfde jaar in Amsterdam wordt 
gehouden, verbindt het thema 
‘schoon water’ met het toernooi. 
Om wedstrijden aantrekkelijker 
te maken voor het publiek wordt 
het NK schaatsen allround in 2014 
gereden in het Olympisch Stadion 
in Amsterdam. Om ervaringen en 
best practises te delen zijn zowel bij 
NOC*NSF als in verschillende pro-
vincies kenniscentra voor de orga-
nisatie van evenementen opgericht. 
Het heilzame effect ervan is echter 
niet altijd merkbaar. Het onlangs 
georganiseerde EK baanwiel-
rennen in Apeldoorn was een vrij 
traditioneel toernooi. Het kostte 
me veel moeite om het programma 
te achterhalen, te ontdekken wan-
neer Nederlandse deelnemers 
reden en waar tickets verkregen 
konden worden. Jammer, want het 
was een voor Nederland succesvol 
toernooi, dat meer mensen enthou-
siast had kunnen maken voor het 
baanwielrennen.
Wat talentontwikkeling betreft, 
leert de ervaring dat er alleen ont-
wikkeling kan plaatsvinden als 
talenten worden samengebracht. 
Soms gebeurt dat op commer ciële 
basis: voetbalscholen en tennis-
scholen. Op semicommerciële basis 
zijn er inmiddels loopscholen en 

regionale talentcentra voor schaat-
sers. Ook zonder commerciële 
inbreng of subsidie proberen ver-
enigingen, al dan niet gestimuleerd 
door de eigen sportbond, samen te 

werken. Dat gaat op de ene plek 
gemakkelijker dan de andere. Zo 
blijkt het in Friesland lastig om in 
het hockey talentvolle A1-junioren 
samen te laten spelen in een team. 
Verder is niet iedereen de mening 
toegedaan dat talenten al jong de 
gelegenheid moet worden geboden 
om beter te worden in hun sport. De 
voorzitter van atletiek vereniging 
Impala in Drachten ontraadt ouders 
in de Leeuwarder Courant met loop-
scholen in zee te gaan, omdat uit-
eindelijk maar weinig lopers de 
top halen. Daarmee gaat hij voor-
bij aan het feit dat van jongs af aan 
tijd besteden aan het goed worden 
in een sport niet voor niets is wan-
neer de top niet gehaald wordt. Je 
ontraadt kinderen toch ook niet 
veel tijd te besteden aan muziek of 

toneel omdat maar weinigen de 
top bereiken? Goed zijn in een 
sport betekent een grotere kans 
dat je het tot op late leeftijd blijft 
doen.
Uiteraard is de georganiseerde 
sport in Nederland heel belang-
rijk bij de verdere ontwikkeling 
van de sport. Het sportland-
schap wordt echter steeds 
gevarieerder. Samenwerking 
tussen verschillende aanbie-
ders en steun van bedrijven en 
instellingen zijn nodig om echte 
vernieuwing te realiseren. Dat 
betekent samenwerking tussen 
organisaties met verschillende 
culturen. Dat is en blijft lastig. 
In dat verband kan het initia-
tief van minister Schippers van 
VWS om te komen tot een natio-
naal sportnetwerk, waarin alle 
maatschappelijke geledingen 
zijn vertegenwoordigd met als 
doel een groter draagvlak voor 
sport te ontwikkelen, een goede 
impuls zijn. De vraag is wel of 
je het een ‘Sportnetwerk’ moet 
noemen. Een deel van de bevol-
king heeft immers een nega-
tieve associatie met sport. In 
Drenthe is het Olympisch Plan 
omgevormd tot het programma 
‘Drenthe beweegt’. Misschien 
moet de minister ook ver-
der onder die vlag: Nederland 
beweegt! •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, 
sportbestuurder, organisatiedeskundige 
en eigenaar van ID management & advies 
(www.idmanagementenadvies.nl).

Noem het nieuwe sportnetwerk 
‘Nederland Beweegt!’

Door Ineke Donkervoort

Leuk oud 
worden vraagt 
voortdurende 
aandacht voor 
voldoende 
beweging


