
“Shorttrack gaat een commercieel 
interessantere toekomst tegemoet 
dan langebaanschaatsen”
In plaats van 25 lange rondjes op een 400-meterbaan 

te moeten uitzitten, kan de schaatsliefhebber ook 

naar het snelle en spectaculaire shorttrack kijken. Een 

internationale sport waarin bovendien Nederlanders 

een steeds prominentere rol spelen. Tijdens het laat-

ste Europees kampioenschap wonnen Freek van der 

Wart en de damesaflossingsploeg goud. Leuker om te 

kijken, meer internationale deelnemers en tóch 

Nederlandse successen, dan is er maar één conclusie 

mogelijk: shorttrack heeft een mooiere toekomst in 

Nederland dan het langebaanschaatsen.

Door Mark van der Heijden

Hein Vergeer, wereld- en 
Europees kampioen allround 
in 1985 en 1986, 
tegenwoordig partner bij 
marketingbureau Fier 
Denkwerk
“Shorttrack is in een aantal lan-
den heel populair: Zuid-Korea, VS, 
Canada. Mede door de successen 
is er nu in Nederland ook aanwas. 
Vroeger was het zo: wie niet kon 
langebaanschaatsen, ging short-
tracken. Nu is de jeugd opgegroeid 
als shorttracker. Dan zijn deze suc-
cessen wel het moment om verder 
uit te bouwen.
Zolang de Nederlandse shorttrac-
kers blijven presteren, is er aan-
dacht voor. Maar – zo is Nederland 
dan ook wel weer – als de pres-
taties afnemen, verdwijnt ook de 
aandacht. Daarom is het idee van 
Ard Schenk niet zo gek, om ver-
schillende disciplines als short-
track, langebaanschaatsen en 

kunstrijden bij elkaar te brengen. 
Op die manier kan de ene sport 
profiteren van de populariteit van 
de andere.
Toch zie ik shorttrack in Nederland 
het langebaanschaatsen nog niet 
overvleugelen; ze kunnen wel 
als twee aparte disciplines naast 
elkaar bestaan. De heroïek van 
natuurijs en lange tochten bele-
ven we hier toch heel anders dan 
shorttrackschaatsen.”

Patrick Wouters van den 
Oudenweijer, 
sportmarketeer bij House of 
Sports en manager van de 
TVM schaatsploeg
“Shorttrack is een potentieel 
goudhaantje, maar het heeft nog 
zeker wel tien jaar nodig om te 
wortelen. Het is daarom belang-
rijk dat de KNSB gaat zorgen dat 
kinderen ook direct in aanraking 
komen met shorttrack. Dan zul je 
meer talenten ontdekken. Zo kan 
shorttrack uit de schaduw van 

het langebaanschaatsen stappen.
Een sponsor kan nu nog op relatief 
goedkope manier meebouwen aan 
de sport. Maar shorttrack heeft 
nog een lange weg te gaan. Een 
bedrijf is altijd op zoek naar een 
sport die goed past bij het bedrijf 
of merk. Naar die kernwaarde van 
shorttrack zoekt iedereen nog.
Toch is het een kwestie van tijd 
dat een commerciële partij short-
track gaat omarmen. Nee, niet de 
TVM schaatsploeg. We hebben 
de afgelopen veertien jaar een 
prachtige, professionele ploeg 
opgebouwd en hebben heus wel 
oog voor shorttrack, maar niet als 
alternatief.”

Herbert Dijkstra, oud-
langebaanschaatser, 
tegenwoordig (schaats)-
commentator bij NOS 
Studio Sport
“Ik geloof er helemaal niets van, 
dan had het al eerder kunnen 
gebeuren. Nederland houdt vooral 
vast aan traditie, zoals ze dat in 
Korea, waar shorttrack heel groot 
is, ook doen. Dat is geen waarde-
oordeel, want shorttrack is een heel 
aantrekkelijke sport. Ik heb er zelf 
ook alles aan gedaan om de sport 
in mijn commentaar te verwerken, 
omdat er kruisbestuiving is.
De NOS is nooit van mening dat 
ze een sport moet promoten, dat 

welles/nietes
moet de sport zelf doen. Maar 
de kijkcijfers wijzen niet uit dat 
de belangstelling al daar is. Een 
wereldbekerwedstrijd langebaan-
schaatsen trekt altijd een miljoen 
kijkers, een WK zit daar nog ver 
boven. Dat heeft shorttrack nog 
niet bewezen.”

Bob van Oosterhout, 
sportmarketeer bij Triple 
Double
“Shorttrack laat zien dat spektakel 
en dynamiek heel belangrijk zijn 
om een sport tv-geniek te maken. 
Gelukkig heeft het langebaan-
schaatsen ook door dat er gesleu-
teld moet worden aan de sport om 
deze toekomst-proof te maken.
Maar bovenal zit langebaan-
schaatsen ons zo in het bloed. 
Het koek-en-zopiegevoel past ons 
Nederlanders zo goed, dat wordt 
niet zomaar door een andere sport 
verslagen. Ik zie voor langebaan-
schaatsen niet zo veel problemen 
ontstaan, behalve dat het iets te 
veel een Nederlands feestje blijft.
De successen die shorttrackers 
nu boeken, zijn de allerbeste dri-
vers van bekendheid. Dat wij nu 
over shorttrack praten, vind ik al 
een signaal. Vervolgens moeten 
shorttrackers helden worden. De 
sport moet een aantal heel bekende 
Nederlanders krijgen die heel 
beroemd worden.
Shorttrack is een sport die zich bij 
uitstek leent voor show en spekta-
kel. Wel zou de sport beter moeten 
uitleggen waar het om gaat, wie wie 
is. Bijvoorbeeld door verschillende 
pakken te gebruiken, door met licht 
en geluid te werken. We snappen 
best dat diegene die als eerste over 
de streep komt wint, maar we moe-
ten meer met de tactiek worden 
bestookt. Dat kan nog beter in de 
moderne tv-verslaggeving.”  

Mark van der Heijden is freelancejournalist.
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Door Ineke Donkervoort

Tot woensdag 23 januari 2013 
wist ik niet wie Bertus Fok was. 
Na het lezen van de Volkskrant 
van die dag krijg ik zijn naam 
niet meer uit mijn hoofd. Er 
stond een foto in van een zwart 
boekje waarin Bertus Fok in 
1988 als soigneur van de PDM-
wielerploeg een nauwkeurige 
administratie bijhield van de 
doping die de renners in de 
Tour de France van 1988 kregen. 
Het bleek te gaan om per ren-
ner verschillende doseringen 
corticosteroïden, testosteron 
en een aantal bloedtransfusies. 
Wie, wat en hoeveel – het staat 
er allemaal in. Fok heeft volgens 
de Volkskrant toegegeven dat het 
zijn boekje was.
Als sportliefhebber herinner 
ik mij de Tour van 1988 goed. 
Rooks en Theunisse deden het 
als Nederlanders uit de polder 
verbazend goed in de bergen. 
Steven Rooks won de etappe 
naar Alpe d’Huez, werd tweede 

in het eindklassement en nam 
de bolletjestrui mee naar huis. 
Het café in het dorp van Rooks 
werd met bolletjes beschilderd. 
Wielrennen leefde in Nederland. 
“We” deden het toch weer goed. Er 
was wel een smet op de prestaties 
omdat bij Gert-Jan Theunisse 
een te hoge testosteronspiegel 
was geconstateerd. Hij ontkende 
woedend iets gepakt te hebben en 
kwam er met tien minuten tijdstraf 
af. Het voelde in het enthousiasme 
als een incident.
Op basis van de administratie 
van Bertus Fok moet ik nu 
constateren dat er in die Tour, en 
waarschijnlijk vanaf die tijd in het 
wielrennen, systematisch doping 
werd gebruikt. Dat er helemaal 
geen sprake was van individuele 
renners die uit de dopingpot 
snoepten, maar dat het in de 
ploeg of ploegen georganiseerd 
was. Uit de bekentenis van Lance 
Armstrong en verder onderzoek 
weten wij inmiddels dat vanaf 
eind jaren negentig hetzelfde 
is gebeurd met epo. Verboden, 
maar niet op te sporen en dus 
systematisch gebruikt. Als er eens 
iemand werd gepakt, waren er 
smoezen. Armstrong had in 1999 

een teveel aan cortisonen, maar 
kwam weg met een geantedateerd 
doktersvoorschrift voor een zalf 
tegen zadelongemakken. Erik 
Dekker had in datzelfde jaar een 
te hoge hematocrietwaarde, mocht 
niet meedoen met het WK, maar 
hield vol dat het kwam doordat een 
elastieken bandje te lang om zijn 
arm had gezeten.
Het boekje van Bertus Fok laat de 
werkelijkheid zien. Blijkbaar heb 
ik al die jaren naar een toneelstuk 
zitten kijken. Sportprestaties via 
geregisseerd dopinggebruik.
Smoezen en leugens om het te 
verdoezelen: van renners, maar 
ook van begeleiders, teambazen 
en een deel van de journalistiek. 
Ik vraag mij af hoe de bazen van 
Rabobank zich voelen nu zij weten 
dat zij gasten hebben uitgenodigd 
voor een sportevenement met een 
onderstroom van list en bedrog.
Uit een interview met UCI-baas 
Hein Verbruggen in Vrij Nederland 
van 26 januari blijkt dat de UCI 
ervoor koos om overtreders met 
dubieuze controlebevindingen te 
confronteren en hoopte dat ze daar-
door zouden stoppen. Bijzonder is 
ook dat de UCI geen enkel bezwaar 
zag in het aannemen van geld van 

de overtreders/renners/ploegen 
om te besteden aan dopingbe-
strijding. Dat daarmee haar inte-
griteit wel eens in het geding zou 
komen, kwam blijkens het inter-
view niet bij Verbruggen op. Het 
beleid wordt verdedigd met het 
argument dat het gebruik van epo 
toentertijd nog niet onomstotelijk 
kon worden aangetoond en het 
dus niet mogelijk was om renners 
juridisch te pakken. Dus moest het 
toneelstuk wel worden opgevoerd.
Daar zit nu net de crux. Het con-
centreren op regels, het niet met 
gezond verstand blijven naden-
ken over wat goed is en wat fout, 
leidt tot brokken. In 2005 schreef 
Kees Cools, hoogleraar Corporate 
Finance aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, het boek Controle is 
goed, vertrouwen nog beter. Het was 
het begin van een discussie over de 
beperkingen van regels en controle 
op de naleving ervan om beleid, in 
organisaties en in de maatschappij 
als geheel, te realiseren. Beleving, 
normen en waarden kunnen meer 
resultaat hebben, maar dan moet 
je ze wel durven uitspreken en 
ernaar durven handelen. Dat is op 
dopinggebied te weinig gebeurd. 
Daardoor wordt nu bewaarheid 

wat sportbestuurders al vrees-
den en als argument gebruik-
ten voor hun doofpotbeleid: de 
sponsors houden de sport voor 
gezien. In een interview met Het 
Financieele Dagblad van 26 janu-
ari zegt sportmarketingman 
Bob van Oosterhout zijn klanten 
te adviseren weg te blijven uit 
het wielrennen. Ook dreigt een 
uitwaaierend effect naar andere 
takken van topsport.
In april komt het kabinet met 
een beleidsbrief over gover-
nance nieuwe stijl. De natuur-
lijke neiging van Kabinet en 
Kamer lijkt te gaan naar meer 
regels. Mijn advies is het boek 
van Cools nog eens te lezen. En 
Bertus Fok? Zijn naam is voor 
mij behalve een voetnoot in de 
wielergeschiedenis ook een les 
om incidenten niet te snel af te 
doen als incidenten, maar altijd 
dieper te boren. 

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

De les van Bertus Fok
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