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“Dafne Schippers wint in Rio de 
Janeiro glorieus de 100 meter en 
wordt de koningin van de Spelen”
Met tweemaal goud op de EK atletiek beleefde Dafne Schippers in de zomer van 2014 haar doorbraak als sprintster. 
Inmiddels is de voormalig meerkampster wereldkampioen op de 200 meter en moet ze op de 100 meter alleen de 
Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce voor zich dulden. In aanloop naar de Spelen weet de blanke Nike-powergirl alle 
ogen op zich gericht. Wint Dafne Schippers in Rio glorieus de 100 meter en wordt ze de koningin van de Spelen?

DOOR ROELOF JAN VOCHTELOO

Kees Kooman, journalist en auteur van 
Sprintkoninginnen: van Fanny tot Dafne
“Als Dafne net zo start als onlangs bij de Bislett Games 
in Oslo wil ik nog wel eens zien wie haar kan verslaan. 
Haar koelbloedigheid is haar grootste wapen. Er loopt 
op deze wereld geen andere atlete rond die zo cool is 
als Dafne Schippers. Haar grootste concurrente is niet 
eens olympisch en wereldkampioene Fraser-Pryce, 
maar komt denk ik uit Amerikaanse hoek. Dafne heeft 
al historie geschreven door als witte vrouw de zwarte 
wereldtop aan gort te lopen. Als ze in Rio de 100 meter 
wint, staat ze wat mij betreft op gelijke hoogte met Fanny 
Blankers-Koen, de grootste atlete van de vorige eeuw.”

Ad Roskam, technisch directeur 
Atletiekunie
“Dafne heeft de potentie om olympisch kampioen te 
worden, maar de concurrentie is enorm groot en het 
komt straks op heel kleine details aan. We weten dat 
ze loopt om te winnen en ze heeft al bewezen met de 
druk te kunnen omgaan. Internationaal gezien weegt 
de 100 meter zwaarder, maar als ze de 200 meter wint, 
is dat een even grote prestatie. We willen natuurlijk ook 
niet uitsluiten dat ze beide nummers wint. Dafne hoort 
bij de absolute wereldtop omdat ze bijzonder veel talent 
heeft en ook nog eens een erg goed programma draait. 

De impact van haar recente prestaties is bijzonder groot 
en zorgt ervoor dat voor de atletieksport deuren open-

gaan. We hebben de wind in de rug en dat is op de 
sprint erg gunstig.”

Thomas Waanders, sportpsycholoog en 
medeauteur van Grenzen verleggen. 
Geheimen van kampioenen
“Welles, want ik geloof in haar kwaliteiten. Het belang-
rijkste is dat Dafne Schippers zelf gelooft dat ze die 
100 meter kan winnen. Als ze bij voorbaat al denkt dat 
het niet gaat lukken, dan redt ze het ook niet. Voor het 
boek Grenzen verleggen van Topsport Community hebben 
Rick Lahaye en ik negentien olympisch en wereldkam-
pioenen gevraagd naar hun geheim, maar er is niet één 
gouden tip die ik Dafne hierdoor kan meegeven. Elk tra-
ject naar goud is uniek. Topsporters bereiden zich vier 
jaar lang tot in de puntjes voor op die ene dag, maar 
uiteindelijk komt het nog op heel veel details aan. Wie 
daar goed op geanticipeerd heeft, maakt kans op een 
goed resultaat.”

Bij het ter perse gaan van deze editie van Sport & Stra-
tegie moesten de EK atletiek in Amsterdam nog van 
start gaan. •

Welles/nietes
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Hoe actief en gezond zijn onze ouderen in 2030?
In opdracht van het Ministerie van VWS 
werken SCP en RIVM aan een toekomst-
verkenning voor de sport. Het is de 
bedoeling dat die eind 2016 gereed is 
en input geeft voor het sportbeleid van 
een nieuw kabinet. Centrale vraag in de 

verkenning is hoe sport zich tot 2030 gaat ontwikkelen.
In 2014 is er een Volksgezondheid Toekomst Verken-
ning opgesteld. Data uit die verkenning kunnen wij nu 
al omslaan naar de sport. Het blijkt dat de uitgaven 
aan zorg in 2000-2015 gestegen zijn van 10% van het 
bruto binnenlands product naar 14%; als we niets doen, 
gaat het aandeel naar ongeveer 20% in 2030! Verder 
stijgt onze levensverwachting. Voor vrouwen zal die in 
2030 85,2 jaar zijn, voor mannen 82,5 jaar. Voor lager 
opgeleiden ligt de levensverwachting zes jaar lager.
In 2030 zal 24% van de inwoners van ons land ouder zijn 
dan 65 jaar. Het aantal chronisch zieken zal gestegen 
zijn tot 7 miljoen mensen, ongeveer 40% van de bevol-
king. In 2011 was dat nog 5,1 miljoen.
Er is inmiddels beleid in gang gezet om de zorgkosten 
te beheersen. Minder dure ziekenhuiszorg. Meer zorg 
naar de huisarts. Minder opnames in ggz-instellingen, 
meer ambulante begeleiding, meer ouderen langer 
thuis. Dat alles gaat helpen, maar voorkomen is nog 
altijd beter dan genezen. De Volksgezondheid Toe-
komst Verkenning geeft aan dat naast vergrijzing in 
het algemeen, overgewicht en inactiviteit zorgen voor 
een groot deel van de stijging van de kosten van de 
gezondheidszorg. Ze zijn een belangrijke prikkel voor 

het ontstaan van hart- en vaatziekten, diverse soorten 
kanker en dementie. Langer leven zal voor veel mensen 
betekenen dat ze in aanraking komen met dementie. 
De enige oplossing die daarvoor nu voorhanden is, is 
het vertragen van het ontstaan ervan door sport en 
bewegen en sociaal actief zijn.

Hoe krijg je die grote groep Nederlanders die in 2030 
ouder is dan 65 aan een gezonde, actieve levensstijl? 
Volgens de Rapportage Sport 2014 van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau doet op dit moment 36% van deze 
groep wekelijks aan sport. Meestal doen ze dat alleen 
of met een informele groep. Een minderheid sport in 
georganiseerd verband bij een sportvereniging of met 
een abonnement bij een commerciële aanbieder zoals 
een zwembad of fitnessclub. Het aantal ouderen dat lid 
is van een sportvereniging neemt met het klimmen der 
jaren sterk af. Er zijn geen gegevens bekend over hoe-
veel ouderen er landelijk aan anders georganiseerde 
sport- en beweegactiviteiten deelnemen.
Uit onderzoek van Mulier Instituut naar dit type sport-
aanbod in de gemeente Utrecht blijkt dat de deelne-
mers vinden dat deze aanbieders beter in staat zijn 
hun aanbod toe te snijden op hun vraag dan een sport-
vereniging. De overwegend recreatieve sportvormen 
passen hen beter. Daarnaast vinden zij dat meer reke-
ning wordt gehouden met hun individuele niveau en 
dat er veel aandacht is voor het sociale aspect.

NOC*NSF wil bewerkstelligen dat ook sportverenigingen 
hun aanbod beter gaan afstemmen op de vraag van 
ouderen. In de Sportagenda 2017+ die de koepel in mei 
2016 heeft gepresenteerd, worden ze opgeroepen om 
‘open’ verenigingen te worden en samen met andere 
sportaanbieders nieuw aanbod te ontwikkelen. Wat 
moet er nog meer gebeuren om ouderen in 2030 actief 
te krijgen? Moet er geen landelijke campagne komen 
om belang en noodzaak van een actief leven te bena-
drukken? Moeten gemeenten niet het voortouw nemen 
voor het samenbrengen van alle relevante organisaties 
– naast sportverenigingen ook de GGD, welzijnsinstel-
lingen, beheerders openbare ruimte, en zorginstel-
lingen? Moet nieuw aanbod, naast sterker bewustzijn, 
niet krachtig gestimuleerd worden?

Dat vraagt uiteraard investeringen. Moeten we daarbij 
niet eens kijken naar de ziektekostenverzekeraars? Op 
dit moment hebben die geen voordeel van bijdragen 
aan preventieprojecten. Ieder jaar kan een verzekerde 
immers kiezen voor een andere aanbieder. Zou een 
volgend kabinet de concurrentie tussen ziektekos-
tenverzekeraars niet moeten opheffen? En: Is het niet 
verstandig als VWS, al voor de vorming van een nieuw 
kabinet, uit de toekomstverkenningen zorg en sport de 
bouwstenen haalt voor een krachtig beleid gericht op 
gezonde en vitale ouderen? •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisa-
tiedeskundige en eigenaar van ID management & advies  
(www.idmanagementenadvies.nl).

 INEKE DONKERVOORT

IL
LU

ST
R

A
TI

E:
 H

A
N

S 
K

LA
V

ER


