
Door Ineke Donkervoort

Het is crisis in Nederland. Dat 
merkt ook de sport. Overheden 
bezuinigen en sponsors bezin-
nen zich. Volgens de jaar-
lijkse benchmark van het blad 
SponsorTribune dalen de spon-
soruitgaven in 2012 met onge-
veer vier procent: 35 miljoen 
euro minder ten opzichte van 
een totaal van 875 miljoen in 
2011. Daarnaast geeft ongeveer 
de helft van de sponsors aan 
zijn sponsorschap in 2012 niet 
te zullen verlengen c.q. te beëin-
digen. Zo hebben de schaats-
sponsors Control en Hofmeier 
te kennen gegeven zich vol-
gend jaar terug te trekken uit 

het langebaanschaatsen. Dat bete-
kent dat veel schaatsers op zoek 
moeten naar een andere werkgever. 
Hetzelfde geldt voor het eredivi-
sieteam driebanden van topbiljar-
ter Dick Jaspers: hun sponsor stopt 
ook. Bij een aantal sportbonden (ten-
nis-, hockey- en roeibond) lopen de 
contracten af en is onduidelijk wat 
het vervolg zal zijn. En in het golf 
gingen vorig jaar drie banen failliet!
Het betaalde voetbal in ons land 
staat er evenmin rooskleurig voor. 
Aan het begin van het seizoen 
2011-2012 stonden negen van de 
36 clubs (een kwart!) onder cura-
tele. FC Emmen kon onlangs een 
direct faillissement alleen afwen-
den doordat een lokale vrienden-
club op het laatste moment de 
portemonnee trok. Iets wat eerder 
al bij Veendam gebeurde.
Ook op een lager niveau hebben 
veel verenigingen moeite de eind-
jes aan elkaar te knopen. Eind vorig 

jaar meldde deurwaardersorgani-
satie Flanderijn dat sportclubs in 
de problemen waren gekomen, 
doordat leden hun contributie niet 
betaalden. Dat fenomeen zal er in 
2012 niet minder op worden.
Veel sportorganisaties doen er dus 
verstandig aan voorzichtig te zijn 
in hun financiële planning. In dat 
verband was de recente discussie 
over een nieuw Thialf wel erg bij-
zonder. In Heerenveen zou voor 
100 miljoen euro een nieuw ijssta-
dion gebouwd moeten worden. 
Alleen zo zou Nederland weer 
mee kunnen in de vaart der volke-
ren. Er was al bedacht wie daarvoor 
aan de lat zouden staan: de provin-
cie Friesland (voor 40 miljoen), het 
Rijk (eveneens 40 miljoen) en de 
armlastige gemeente Heerenveen 
(3 miljoen). De overige 17 miljoen 
euro zou bijeengebracht moeten 
worden door marktpartijen. Van 
zowel het Rijk als de marktpartijen 
waren er geen toezeggingen toen 
het plan in februari werd bespro-
ken in de Provinciale Staten van 
Friesland. Dus kozen de nuchtere 
Friezen toch maar voor de goedko-
pere variant van verbouw.
Dat lijkt verstandig. Langebaan-
schaatsen is immers een tak van 
sport die vrijwel uitsluitend in 

Nederland belangstelling onder-
vindt en dan ook nog van een 
steeds ouder wordend publiek. 
De wedstrijden buiten Nederland 
trekken nauwelijks toeschouwers. 
In Moskou werden de wereldkam-
pioenen Sven Kramer en Ireen 
Wüst in een slee langs lege tribu-
nes getrokken. Het nieuwe ijssta-
dion in Heerenveen zou veertig 
jaar “toekomstvast” zijn, maar 
wie er over vier decennia nog 
belangstelling heeft voor lange-
baanschaatsen werd er niet bij 
verteld. Met de successen van 
Sjinkie Knegt in het shorttrack 
lijkt ook Nederland rijp voor 
een andere schaatstak. De kos-
ten van een shorttrackbaan zijn 
gelukkig lager dan die van een 
vierhonderdmeterbaan.
Opmerkelijk was verder dat daags 
na het afstemmen van de nieuwe 
baan in Friesland, Almere zich 
opwierp als kandidaat-vestigings-
plaats, eveneens zonder zicht te bie-
den op een sluitende financiering. 
En dan blijven we in Nederland ook 
nog spreken over de Olympische 
Spelen van 2028, opnieuw zonder 
plan en zicht op middelen.
Mij lijkt het verstandig dat de 
Nederlandse sport de komende 
jaren in financieel opzicht wat 

meer realiteitszin ontwikkelt. 
Gewoon met beide benen op 
de grond blijven, zoals de schei-
dend directeur van het oude 
Thialf, Jarko Nieweg, altijd al 
doet. Werken vanuit het besef 
dat geld eerst verdiend moet 
worden, voordat je het kunt 
uitgeven. Dat je een plan moet 
hebben om geld los te krijgen. 
Dat de marges smal zijn en dat 
ze dat voorlopig zullen blijven. 
Dat betekent overigens niet dat 
je geen mooie projecten kunt 
bedenken die de sport verder 
brengen. Sport is en blijft een 
interessante markt voor over-
heden en bedrijven, maar je 
moet als sportorganisatie wel 
iets concreets te bieden hebben: 
gezondheid, mogelijkheden 
voor participatie, verbinding 
met een imago. Verder vormen 
veel kleintjes ook één groot 
bedrag. Wordt de optie van 
publieke inzamelingsacties wel 
voldoende benut? Laten we daar 
eens over doordenken. 

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

De Nederlandse sport: grootse plannen, 
maar geen cent te makken!

“A-sporters moeten vrijstelling 
krijgen voor de langstudeerboete”
Studie en sport combineren, het is al zwaar genoeg voor 

topsporters. Het vereist een strakke planning en een 

ijzeren discipline. Maar het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap kent geen genade: ook sporters 

die studievertraging hebben moeten straks de zoge-

noemde langstudeerboete betalen. Van staatssecretaris 

Zijlstra (Onderwijs, VVD) mogen studenten vanaf ko-

mend collegejaar jaar nog maar één jaar uitlopen in de 

bachelorfase van hun studie en één jaar in de master-

fase. Wie meer vertraging oploopt, moet 3.000 euro ex-

tra collegegeld betalen. Voor sporters wordt geen uit-

zondering gemaakt, terwijl ze door hun veeleisende 

sportcarrière regelmatig studievertraging oplopen. Het 

probleem is groot: mogelijk honderden sporters wor-

den geraakt door de wet. Sport & Strategie vindt het 

een topsportland onwaardig dat kandidaten voor een 

olympische medaille geen recht hebben op studieduur-

verlenging. Vandaar de stelling: “A-sporters behoren 

vrijstelling te krijgen voor de langstudeerboete.”

Door Steven Verseput

Jeroen Straathof, voorzitter 
van de AtletenCommissie van 
NOC*NSF
“Helemaal mee eens. Maar niet 
alleen A-sporters zouden vrijstel-
ling moeten krijgen, ook sporters 
onder de top. Het frappante is dat 
we aan de ene kant het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport hebben dat investeert in top-
sport, zeker op gebied van Centra 

voor Topsport en Onderwijs. En 
aan de andere kant heb je het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, dat zegt: ‘Sorry 
sporters, als je langer over je studie 
doet, krijg je een boete.’ Het over-
leg met OCW verloopt stroef. We 
moeten kijken hoe we dit structu-
reel gaan oplossen. Bij NOC*NSF 
analyseren we momenteel wat de 
mogelijkheden zijn voor een studie-
fonds, met publiek en privaat geld. 
We hebben een onderzoek gedaan 

onder de sporters met een status. 
Van de 1.800 sporters die we aan-
schreven, gaven er 800 een reactie. 
Zij worden mogelijk geraakt door 
deze wet.”

Woordvoerder van het 
Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap
“Als ministerie maken we geen uit-
zondering. Maar onderwijsinstellin-
gen hebben een profileringsfonds. 
Dat is er om studenten te helpen die 
door externe omstandigheden in de 
problemen komen. Dat kan voor de 
topsporters ingezet worden.”

Arie Koops, directeur Sport 
van schaatsbond KNSB

“Deze wet past niet bij de toptien-
ambitie van Nederland. De short-
trackzussen Sanne en Yara van 
Kerkhof dreigen te stoppen met hun 
sport vanwege deze wet. Ze heb-
ben een A-status en studeren naast 
hun sport. Zij moeten nu de keuze 
maken tussen stoppen met short-
track en zich richten op hun studie, 
óf doorgaan en de langstudeer-
boete betalen. Als ze stoppen, zou 
dat betekenen dat we de helft van de 
achtervolgingsploeg kwijt zijn. Dat 
is desastreus, voor Sanne en Yara, 
maar ook voor de twee anderen. 
Dan zou je alle arbeid van de afgelo-
pen jaren weggooien. Hopelijk kun-
nen we de boete met verschillende 
financiële bronnen opvangen.”

welles/nietes Epke Zonderland, turner en 
student geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen
“Het is vreemd dat sporters niet vrij-
gesteld worden. En dan kijk ik niet 
alleen naar mezelf, ik heb de ruimte 
om eventuele financiële klappen op 
te vangen. Het gaat om sporters die 
nog niet zijn doorgebroken, wel de 
potentie hebben, en zich ook maat-
schappelijk willen ontwikkelen 
door een studie te volgen. Ik heb 
nog ongeveer vierenhalf jaar nodig 
voor mijn studie. Ik zal studiever-
traging oplopen, en ben dus ook de 
dupe van de langstudeerboete. 3.000 
euro blijft een groot bedrag. Het is 
onmogelijk om mijn studie fulltime 
te volgen, ik heb het te druk met 
mijn sportcarrière. Het is jammer 
dat ik nu bestraft word. Het zou toch 
mogelijk moeten zijn om voor spor-
ters een uitzondering te maken?”

Adam Bakker, directeur 
belangenorganisatie 
NL Sporter
“Alle topsporters zouden vrijstel-
ling moeten krijgen. We krijgen veel 
reacties van sporters over dit onder-
werp. We zien al dat er atleten zijn 
die hierdoor stoppen met hun sport, 
mensen worden heel onrustig. Een 
gemiddelde sporter verdient niet 
veel geld, en kan niet zomaar even 
3.000 euro betalen. Ik vind het echt 
onbegrijpelijk dat je in één adem 
kunt zeggen dat je een toptienam-
bitie hebt, en dat een maatschap-
pelijke carrière belangrijk is, maar 
dan wel die sporters een dikke boete 
oplegt omdat ze hun studie niet op 
tijd afronden. Dat kan niet. Het is 
ridicuul dat je 32 uur per week bezig 
moet zijn met je sport om in aanmer-
king te komen voor een A-status, en 
aan de andere kant zegt: ‘Je mag niet 
langer over je studie doen.’ ” 

Steven Verseput is freelancejournalist en schrijft 
onder meer voor NRC Handelsblad, nrc.next en 
NLCOACH.

De Nederlandse sport moet in 
financieel opzicht wat meer 
realiteitszin ontwikkelen: gewoon 
met beide benen op de grond blijven
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