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“Dat niemand het tegen Bolhuis durft op te 
nemen, is kenmerkend voor het bestuurlijke 
niveau van de Nederlandse sport”
Tijdens de algemene ledenvergadering van NOC*NSF op 16 november wordt André Bolhuis (69) herbenoemd tot 
voorzitter van NOC*NSF. Omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, gaat de oud-hockeyer automatisch zijn 
tweede en laatste termijn van vier jaar in. Is het feit dat niemand het tegen Bolhuis durft op te nemen kenmerkend 
voor het bestuurlijke niveau van de Nederlandse sport?

DOOR ROELOF JAN VOCHTELOO

Erik van Heijningen, voorzitter KNZB en 
bestuurslid LEN en FINA
“In de Nederlandse sportwereld lopen tal van capabele 
en waardevolle bestuursleden rond, maar het blijkt dat 
niemand zich op dit moment tegenkandidaat wil stellen. 
Het voorzitterschap van NOC*NSF is een vrijwilligers-
functie en ik constateer dat André Bolhuis, die zowel 
op sportief als bestuurlijk vlak een enorme staat van 
dienst heeft, hier ongelooflijk veel tijd insteekt. Geen 
bestuurder is zonder fouten en er wordt wel eens op hem 
gemopperd, maar zijn rapportcijfer is hoog genoeg om 
op 16 november geen tegenkandidaat te hebben. Ik heb 
er niet over nagedacht om me kandidaat te stellen en dit 
ga ik ook in 2019 niet doen. Verder kijk ik nog niet. Naast 
mijn werk bij de Raad van State, dat mijn prioriteit heeft, 
heb ik mijn vrijwillige bestuurswerk bij de KNZB, LEN en 
FINA en daar heb ik mijn handen aan vol.”

John Volkers, sportjournalist van 
de Volkskrant
“Ja, er is te weinig durf en ambitie. Er valt nu niets te 
kiezen, terwijl de bestuurders André Bolhuis volgens mij 
wel een beetje zat zijn. Toen hij tijdens een vergadering 
opmerkte zich opnieuw kandidaat te stellen, werd daar 
door de zaal niet – zoals je mag verwachten – met een 
applaus op gereageerd. Als een van Nederlands beste 
internationals ooit is Bolhuis een echte captain voor de 
sport, maar ik vind dat de tandem Bolhuis-Dielessen afge-

rekend moet worden op het debacle rondom de Euro-
pese Spelen in 2019. Ook heeft hij het intrekken van de 
kandidatuur voor de Olympische Spelen in 2028 zomaar 
over zich heen laten komen. Wie Bolhuis in 2019 moet 
opvolgen? Op één noem ik superdiplomaat Harry Been, 

op twee Jan Loorbach, technisch gezien de beste voor-
zitter van Nederland, en op drie KNWU-voorzitter Marcel 
Wintels, een man met zeer veel bestuurlijke kwaliteiten.”

Rudmer Heerema, woordvoerder Sport van 
de VVD
“Sportbonden staan momenteel voor grote uitdagingen 
met teruglopende ledenaantallen, financiële verande-
ringen en toenemende internationale concurrentie. De 
voorzitter van NOC*NSF treedt op namens alle sport-
bonden. Hij moet vol vertrouwen en samen met de poli-
tiek vechten voor de sport en al deze uitdagingen het 
hoofd bieden. De sportbonden kiezen de voorzitter die 
dit het beste kan en blijkbaar is er in hun ogen één kandi-
daat die het meest geschikt is. De sportbonden zijn blijk-
baar erg tevreden over André Bolhuis. Ik ben geen partij 
in deze verkiezing en heb hier verder dus geen mening 
over. Ook vind ik het niet fair om namen te noemen van 
mensen die ik als mogelijke opvolger zie. Dat zou het toe-
komstige proces mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.” 

 

Johan Wakkie (voormalig voorzitter KNHB), Marcel  
Wintels (voorzitter KNWU) en Joop Atsma (lid van de 
Eerste Kamer, voorzitter Raad van Commissarissen Thialf 
en De Lotto, twaalf jaar voorzitter van de KNWU) wilden 
om uiteenlopende redenen niet op deze vraag ingaan. •

Welles/nietes
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Column

 Meer bewegen is nodig, maar hoe?
Onlangs verscheen het Trendrapport 
Sport en Bewegen over de periode 
2000-2014. Jongeren voldoen aan de 
beweegnorm als zij zeven dagen per 
week een uur matig intensief bewegen, 
voor volwassenen is dat vijf dagen per 

week dertig minuten. Wie minimaal aan deze norm 
voldoet, mag rekenen op een gezondheidseffect. Het 
rapport toont aan dat in de onderzochte periode vol-
wassenen inderdaad meer zijn gaan bewegen. Ruim 
twee derde voldeed in 2014 aan de norm. Dat was in 
2000 nog maar 44%.
Het aantal jongeren dat aan de norm voldoet, is echter 
gedaald: in de jongste categorie (6-11 jaar) van 35% naar 
21% en in de categorie 12-17 jaar van 26% naar 15%! Het 
percentage jongeren dat voldoet aan de veel lagere 
fitnorm (drie dagen per week twintig minuten intensief 
bewegen) is wel gestegen: de jongste categorie ging 
van 32% naar 38%, de groep 12- tot 17-jarigen van 32% 
naar 35%. Anders gezegd: jongeren zijn wel iets meer 
gaan bewegen, maar het aantal dat de beweegnorm 
haalt is gedaald.
In dezelfde periode zijn honderden miljoenen euro’s 
geïnvesteerd in het verhogen van het aantal mensen dat 
de norm haalt. Programma’s als ‘Meedoen allochtone 
jeugd door sport’, ‘Impuls buurt, onderwijs en sport’, 
‘Proeftuinen nieuwe sportmogelijkheden’ en ‘Sport en 
bewegen in de buurt’ hadden tot doel meer mensen 
tot sport en bewegen te stimuleren en het aanbod van 
sportverenigingen aantrekkelijker te maken.
Dat lijkt nauwelijks gelukt. Van de volwassenen is 20% 
lid van een sportvereniging. Dat percentage is in de 

onderzochte periode nagenoeg gelijk gebleven. Jon-
geren zijn veel vaker lid van een sportvereniging. Van de 
6- tot 11-jarigen is dat 85%, van de 12- tot 17-jarigen 65%. 
Ook die percentages zijn niet sterk veranderd. Sport-
verenigingen lijken dus nog steeds niet het aanbod te 
bieden dat leidt tot meer bewegen. Noch bij volwas-
senen, noch bij jongeren.
Dat blijkt ook uit het feit dat het ledental van NOC*NSF 
in 2013 met 1,3% is gedaald. Er zijn nu 3,9 miljoen Neder-
landers lid van een of meer sportverenigingen. Uit 
vergelijkend onderzoek in Europa blijkt dit aantal pro-
centueel overigens het hoogst in Europa. De vraag is 
dus of stijging van het aantal lidmaatschappen wel 
realistisch is. Grote concurrent van de sportvereni-
gingen zijn de fitnessclubs. Trendonderzoek van de 
Rabobank voor deze branche geeft aan dat 3 miljoen 
Nederlanders zeggen aan fitness te doen, van wie er 
2 miljoen lid zijn van een fitnesscentrum. De branche 
heeft daarmee ruim meer leden dan de grootste sport-
bond van Nederland, de KNVB. Het aantal leden van 
fitnessclubs is in 2014 met 1,5% gestegen.
Het Trendrapport Sport en Bewegen becijfert ook dat 
de medische kosten als gevolg van te weinig sporten 
en bewegen 793 miljoen euro per jaar bedragen. Ook 
financieel is er dus wel wat aan gelegen om Nederlan-
ders meer aan het sporten te krijgen. De vraag is wat 
daarvoor moet gebeuren. Volgens Remko van den Dool 
van het Mulier Instituut (juli 2015) weten we niet echt 
waarom potentiële sporters niet bewegen of sporten. 
Hij pleit daarom voor groot onderzoek, zodat gerichter 
beleid kan worden ontwikkeld.

Inmiddels is NOC*NSF (opnieuw) een traject begonnen 
om met bonden en verenigingen te bezien hoe je meer 
mensen kunt betrekken bij de georganiseerde sport. 
Probleem blijft dat de verenigingssport heel divers is. 
Slechts een beperkt aantal verenigingen heeft de wil 
en professionaliteit om iets anders te bieden dan het 
traditionele aanbod. Dat geldt vooral voor kleinere ver-
enigingen in de buitengebieden. De fitnessclubs lijken 
in dat gat te springen. Met hun fitness 2.0 presenteren 
zij zich als het loket waarbij iedereen die wil sporten 
en bewegen een passend aanbod kan worden gedaan. 
Ze willen daarbij samenwerken met sportverenigingen. 
Daarnaast brengt een groeiend aantal aanbieders apps 
op de markt om mensen aan het sporten te krijgen, 
zonder dat daar een lidmaatschap van een club aan 
vastzit. Dat past in de maatschappelijke ontwikkeling 
naar lossere verbanden met minder verplichtingen.
Als onduidelijk is waarom mensen wel of niet sporten, 
en als onhelder is wie het beste aanbod heeft, is het 
wellicht verstandiger eerst meer geld te besteden aan 
een grotere bewustwording van de nadelige effecten 
van niet genoeg sporten en bewegen op de kwaliteit 
van leven. Laat het vervolgens aan de markt welke 
aanbieder het best inspeelt op die toegenomen 
bewustwording. Subsidies blijven geven aan de geor-
ganiseerde sport – die ze voor een groot deel ziet 
als ‘ongevraagd geluk’ – gaat echt niet helpen. • 

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