
“Iedereen met een sporthart  
stemt op 12 september SP”
Schoolzwemmen, echte gymleraren, een sportstrip-

penkaart voor basisschoolleerlingen, genoeg sport- 

en beweegmogelijkheden in elke wijk en buurt, en 

steun voor getalenteerde sporters – van alle politieke 

partijen maakt de SP het de sportminnende burger 

het meest naar de zin.

Mark van der Heijden 

Edith Schippers, minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport
“De VVD heeft de afgelopen kabi-
netsperiode laten zien dat het een 
echte sportpartij is. De VVD wil 
van Nederland een echt sport-
land maken. De economische cri-
sis heeft tot drastische bezuinigin-
gen geleid, maar het budget voor 
de sport is mede dankzij de VVD 
met 10 procent gegroeid.
Dat doen we omdat we sport 
ongelooflijk belangrijk vinden. 
Het is belangrijk sociaal cement, 
vooral in de buurt. Dat zie je met 
de Olympische Spelen: je verliest 
samen en je wint samen. Daarnaast 
is het met de toenemende zwaar-
lijvigheid ook uit gezondheids-
oogpunt goed dat mensen gaan 
sporten. De VVD heeft de afgelo-
pen periode fors ingezet op bewe-
gen in de buurt, door het aantal 
buurtsportcoaches te verdrievou-
digen, van 1.000 naar 3.000. Ook 
kinderen uit gezinnen waar spor-
ten niet vanzelfsprekend is, kun-
nen zo kennismaken met sport.”

Tim Gilissen, speler bij NAC 
Breda, afgestudeerd op de 

maatschappelijke activiteiten 
van clubs in het betaald voetbal
“Het is belangrijk dat de politiek 
aandacht heeft voor de sport, maar 
ik zal zelf niet op basis van een 
sportmotief op een partij stem-
men. Sport is ook niet echt een 
thema voor de politiek. Ja, tij-
dens de Olympische Spelen. We 
halen twintig medailles, bejube-
len de sporters, maar sporters die 
te lang studeren, krijgen wel een 
langstudeerboete. Dat rijmt niet 
met elkaar.
De politiek is belangrijk in de 
voorwaardenscheppende sfeer, 
maar de sport heeft ook zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Zo 
heeft NAC, met medewerking 
van de spelers, de Street League-
competitie opgezet. Jongeren uit 
verschillende wijken spelen tegen 
elkaar, leren elkaar kennen. En 
niet alleen het resultaat telt, ze 
verdienen ook punten met bij-
voorbeeld het schoonmaken van 
de wijk.
Kinderen moeten zoveel mogelijk 
met sport in aanraking komen. Via 
schoolzwemmen, wekelijkse gym-
lessen, speelveldjes in de wijk, 
maar ook bij amateurclubs die ver-
plicht zouden moeten worden hun 
velden open te stellen.”

Joop Atsma, staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu, CDA-
politicus, oud-bestuurslid UCI 
en KNWU
“Een partij kan beloven wat ze 
wil, maar de burger moet zich 
wel realiseren dat bijvoorbeeld 
sportaccommodaties een verant-
woordelijkheid zijn van de lokale 
en niet van de landelijke politiek. 
Als je ziet hoe hard mijn dorp 
Surhuisterveen heeft moeten vech-
ten om het zwembad open te hou-
den, toen de gemeente dat wilde 
sluiten. Het is wel makkelijk om, 
zoals de SP doet, te pleiten voor 

schoolzwemmen, maar je moet 
ook de accommodaties hebben.
Topsport en breedtesport gaan 
altijd hand in hand. Overheden 
willen graag grote topsport-
evenementen binnenhalen. Om 
daarvoor de middelen te krij-
gen, moet een koppeling worden 
gemaakt met de breedtesport. Bij 
de organisatie van de start van de 
Vuelta in Assen werd ook een toer-
tocht georganiseerd; zo stimuleer 
je mensen ook om op de fiets te 
stappen.
Dankzij Ranomi en Epke gaan 
kinderen zelf ook zwemmen of 

welles/nietes
turnen. Je moet dus oog hebben 
voor de breedtesport, maar de 
ogen niet sluiten voor de meer-
waarde van topsport. En als er 
één partij tegen het binnenhalen 
van de Olympische Spelen is, dan 
de SP!”

Ruud Vreeman, voorzitter 
Nederlandse IJshockey Bond en 
voormalig PvdA-politicus
“Het programma van de SP is een 
open deur, het is beleid dat andere 
partijen de afgelopen tien jaar ook 
hebben voorgestaan. Andere par-
tijen willen ook gekwalificeerde 
gymleraren. In de praktijk is daar 
overigens al een oplossing voor 
gevonden met combinatiefuncties 
waarbij trainers zowel op scholen 
als op sportverenigingen werken.
Bonden en verenigingen hebben 
ook een rol om mensen aan het 
sporten te krijgen. De hockey-
bond doet dat op een heel aan-
sprekende manier. Daar is naast 
een prestatieve lijn ook een maat-
schappelijke lijn om iedereen op 
een veilige plaats in een gezamen-
lijke sfeer te laten sporten. Velden 
worden ook ingezet voor andere 
activiteiten: jeu de boules voor 
ouderen, de opvang van kinderen.
Die samenwerking tussen onder-
wijs, buurt en sportvereniging is 
typisch Nederlands. Het is een 
zoektocht naar synergie: mag je 
voetballen op het schoolplein? 
Mag het hockeyveld gebruikt 
worden door de buurt? De laatste 
tien jaar is hierin een opgaande 
lijn te zien. Dat is ook nodig: de 
top 10-ambitie realiseren, kan 
alleen in een sportief land.” 

Mark van der Heijden is freelancejournalist.
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Door Ineke Donkervoort

Met Londen nog scherp op 
het netvlies en verkiezingen 
voor de deur lijkt het goed om 
de claims van het Olympisch 
Plan 2028 te toetsen. Het 
Olympisch Plan had in 2009 
acht doelstellingen. In de loop 
der tijd zijn die samengetrokken 
tot drie speerpunten: een vitale 
samenleving, een cultuur van 
excellente prestaties en het 
realiseren van economische 
impact door het organiseren 
van topsportevenementen.

Geen bewijs voor winst
Wat dat laatste betreft, is er ook 
met deze Spelen geen bewijs 
geleverd dat de Spelen in de 
huidige opzet winst opleveren. 
Die claim geldt alleen als de 
kosten voor infrastructuur 
en beveiliging niet worden 
meegeteld. De laatste ramingen 
voor de kosten van de Spelen 

in Londen komen uit op 12 miljard 
euro. Dat is drie keer zoveel als 
bij het indienen van het bid werd 
gedacht. Met dat geld zijn uiteraard 
zeventien dagen Olympische 
Spelen gerealiseerd, maar ook 
verbetering van wegen, openbaar 
vervoer en vernieuwing van een 
deel van Londen. Daarnaast staan 
er nieuwe sportaccommodaties. 
Voorstanders van de Spelen 
geven aan dat een tekort van enige 
miljarden niet erg is vanwege die 
infrastructurele voorzieningen, 
een verbetering van het imago 
van de organiserende stad en het 
land en de rol die de overheid 
(volgens Keynes) in crisistijd 
moet spelen om de economie te 
stimuleren. Daar kan tegenin 
gebracht worden dat het de 
vraag is of alle infrastructurele 
voorzieningen ook zonder de 
Spelen wel wenselijk zijn. Dat 
er geen bewijs is vanuit eerdere 
Spelen dat verbetering van het 
imago leidt tot meer buitenlandse 
investeringen en meer toeristen. 
Wij weten inmiddels dat de Spelen 
Londen deze zomer zelfs minder 
toeristen hebben gebracht. En als 
de blik van de overheid gericht 
is op het terugbrengen van het 

financieringstekort, zoals die van 
ons demissionaire kabinet, is elke 
miljard er één te veel.

Het Oranjegevoel
Wat betreft de claim van excel-
lente prestaties hebben wij fan-
tastische topsport kunnen zien. De 
Nederlandse ploeg heeft het heel 
goed gedaan. Nederland behoort 
bij de tien tot veertien landen die 
structureel in meerdere sporten 
medailles halen. Het besef dat 
alle deelnemers meerdere jaren 
fulltime bezig zijn met hun sport, 
dat winst en verlies, goed pres-
teren of falen, soms onbegrijpe-
lijk dicht bij elkaar liggen, maakte 
enorm veel emotie los. De kijkcij-
fers in Nederland waren veel hoger 
dan bij eerdere Spelen. Ook waren 
veel (potentiële) sponsors aanwe-
zig in en rond de venues en op vip-
bijeenkomsten. Het presteren van 
de Nederlandse ploeg heeft zeker 
het Nederlandse Oranjegevoel ver-
groot. Of het ook het imago van 
ons land in het buitenland ver-
groot, is echter zeer de vraag. Bob 
Heere, docent aan de universiteit 
van Texas stelt in zijn boek Het 
Olympisch Speeltje dat daar geen 
bewijs voor is.

Duurzaam in beweging
Wat betreft een vitale samenleving 
is er ook nog steeds geen bewijs 
dat dankzij de Spelen meer 
mensen duurzaam in beweging 
komen. Dat geldt ook voor het 

effect van de investeringen die 
het Verenigd Koninkrijk heeft 
gedaan in sportstimulering. Nu 
is de gezondheidszorg wel hét 
probleem van ons land. Liepen de 
kosten tot 2000 nog in de pas met 
de economische groei, in het laatste 
decennium groeiden zij met vier 
procent per jaar. Dat betekent dat 
wij elk jaar 4 miljard euro méér aan 
zorg uitgeven. Als die ontwikkeling 
zich doorzet, zullen de kosten voor 
de gezondheidszorg de helft van 
het budget van de rijksbegroting 
opslokken. Dat leidt tot enorme 
dilemma’s. Ter vergelijking: die 
4 miljard euro is bijna evenveel als 
het hele budget van het Ministerie 
van EL&I of BZK. Meerdere 
wetenschappers roepen daarom 
op meer aan preventie te doen. 
Het doel van het Olympisch Plan 
om 75 procent van de bevolking 
gemiddeld eenmaal per maand 
aan sport te laten doen, is in dat 
kader een lachertje. Dat heeft geen 
effect. Wij moeten ervoor gaan dat 
75 procent van de Nederlanders 
de beweegnorm haalt: ten minste 
driemaal per week 30 minuten 
matige inspanning.

Verdubbelen
Londen 2012 laat zien dat 
topsportprestaties inspireren. De 
belangstelling bij de bevolking 
is groot. Bedrijven blijken bereid 
budgetten van overheid en Toto/
Lotto aanmerkelijk aan te vullen. 
Het beleid om het topsport verder 

te professionaliseren zou moeten 
worden doorgezet. Het blijft 
de vraag of Nederland moet 
gaan voor de Spelen. Wat mij 
betreft zijn er twee wegen. Of 
je accepteert dat de Spelen een 
werkgelegenheidsproject zijn 
zoals het graven van de Bosbaan 
en dan zeur je niet meer over de 
kosten. Of je zoekt actief naar 
een andere opzet van de Spelen. 
Hebben de Spelen al die grote 
stadions, wegen en openbaar 
vervoer wel nodig? Kunnen 
meer mensen ook een enorme 
beleving hebben via de prachtige 
tv-beelden en livestreams die het 
mogelijk maken zonder reizen en 
drukte je eigen OS-programma 
samen te stellen? 
Tot slot een advies aan de 
nieuwe minister van VWS. 
Begin met het oplossen van 
het probleem van de stijgende 
kosten van de gezondheidszorg 
door het sportbudget te 
verdubbelen naar 250 miljoen 
euro per jaar. Een schijntje in 
vergelijking met de jaarlijkse 
stijging van de kosten van de 
gezondheidszorg. Stel als doel 
dat 75 procent van de bevolking 
aan de beweegnorm voldoet. 
Daarmee komt een vitale 
samenleving echt dichterbij. 

Ineke Donkervoort is ex-topsporter, 
sportbestuurder, organisatiedeskundige 
en eigenaar van ID management & advies 
(www.idmanagementenadvies.nl).
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Hebben de Spelen al die grote 
stadions, wegen en openbaar 
vervoer wel nodig?


