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“Het komt nooit meer goed met het Nederlandse schaatsen”
Het schaatsseizoen was nog niet begonnen of er was alweer sprake van een 
conflict. De schaatsers, topteams en gewesten voelen zich niet bediend door 
de KNSB, hetgeen uiteindelijk leidde tot een strijd over de hoogte van het 
prijzengeld, de licentiegelden voor de teams en de vergoedingen aan de 
gewesten. Daarbij dreigden ze met een staking bij de eerste KNSB Cup van 
het seizoen. Het conflict werd opgelost, maar was het zoveelste in een lange 
rij. Komt het ooit nog goed met de Nederlandse schaatswereld?

DOOR ROELOF JAN VOCHTELOO

Frank Woestenburg, sportjournalist bij 
De Telegraaf
“Daar zal lange tijd overheen gaan, want het huidige 
akkoord is niet de oplossing van alle problemen. Aller-
eerst is een andere structuur van de bond nodig. De 
voorzitter van de ijsclub in Sneek beslist nu mee over de 
positie van Sven Kramer en Ireen Wüst en dat kan met de 
huidige topsportbelangen echt niet meer. Verder moet 
er een cultuuromslag komen, want het gelazer is van alle 
tijden en de kern van de problemen, zoals de teruggave 
van de World Cup in 2013 en de rommelige seizoenstart 
vorig jaar, zit hem in de gebrekkige communicatie. Nu 
weer moesten de schaatsers via een persbericht ver-
nemen dat de premiepot van 1,1 miljoen terugging naar 
600.000 euro. Geen overleg vooraf, maar een dictaat 
achteraf. Oftewel, arrogantie van de macht. Over de 
nieuwe directeur Theo Fledderus kan ik nog niet oor-
delen, maar door al het geruzie is er bij schaatsers en 
teams momenteel nul vertrouwen meer in de KNSB-lei-
ding. Dat valt op korte termijn niet zomaar te herstellen.”

Theo Fledderus, directeur ad interim bij de 
KNSB
“Het gaat hartstikke goed met het Nederlandse schaatsen. 
Zo aan het begin van de winter heeft iedereen weer 

zin om te schaatsen, we organiseren volgend jaar het 
EK allround en sprint en het WK shorttrack, en ook qua 
sponsoring halen we nieuwe partijen binnen. De bond 

heeft een breed pakket en daarin zorgt het langebaan-
schaatsen, dat aparte aandacht vraagt en met commer-
ciële ploegen een eigen dynamiek heeft, voor spanning. 
We hebben nu even rust gecreëerd en moeten met elkaar 
om tafel om tot een structurele oplossing te komen. Dat 
zal waarschijnlijk leiden tot een nieuwe stap in de rolver-
deling. De KNSB heeft met de komst van de commerciële 
ploegen al eens afstand gedaan van de kernploeg, maar 
we doen nog wel de Regionale TrainingsCentra. De rol 
van commerciële ploegen en gewesten kan daarbij bij-
voorbeeld versterkt worden. Ik denk dat het tijd is voor 
een volgende stap. We moeten samen goed gaan kijken 
wat de bond doet, wat de ploegen doen en hoe we de 
geldstromen goed kunnen sturen. Dat is best een klus. 
Als dat makkelijk was, was het nu allang klaar geweest.”

Cees Juffermans, voorzitter 
Atletenvereniging KNSB
“Ja, het komt goed. Schaatsen is zo met ons land verbonden, 
het is bijna cultureel erfgoed. Verder zijn we nu zover met 
elkaar, dat iedereen ervan doordrongen is dat de huidige 
bondsstructuur niet meer klopt. De snelheid van topsport 
rijmt niet meer met de manier waarop de bond is inge-
richt en dus moet er een herstructurering plaatsvinden. 
Gewesten, teams en atleten waren niet tevreden over de 
wijze waarop ze gefaciliteerd werden door de bond en 
daarom wilden we het gesprek aangaan met de KNSB. 
Belangrijkste vraag: Hoe kan de bond dienstverlenend 
en faciliterend zijn naar de verschillende stakeholders, 
op een manier die rechtdoet aan ieders waarde-inbreng? 
Dat gesprek willen we al vanaf maart voeren. Richting de 
start van het seizoen werd het echter zo precair, dat we 
eerst de angel eruit gehaald hebben door te praten over 
de premiepot. Nu dat probleem van tafel is, moeten we 
doorpakken en praten over de bondsstructuur. Het heeft 
allemaal al veel te lang geduurd.”  •

Welles/nietes

COLUMN

Minder testosteron a.u.b.
Bij tijd en wijle ontstaat rumoer bij de 
Nederlandse sportbonden. Na de zomer 
zag een aantal commissarissen van de 
sectie betaald voetbal van de KNVB zich 
genoodzaakt op te stappen naar aanlei-
ding van de voorgenomen benoeming 
van de directeur/bestuurder betaald 

voetbal. Een benoeming die onvoldoende overlegd 
zou zijn met de clubs. Bij de KNSB was zelfs sprake van 
stakingsdreiging: atleten, merkenteams en gewesten 
buitelden over elkaar heen.
Het gaat bij de KNVB en de KNSB om de eerste twee 
sportbonden die overgestapt zijn naar een nieuw 
bestuursmodel. De KNVB heeft sinds twee jaar de 
organisatie gesplitst in twee secties: amateurvoetbal en 
betaald voetbal. Elke sectie kent een eigen bestuurder 
en een eigen raad van toezicht respectievelijk raad van 
commissarissen. De KNSB is sinds 1 oktober ook overge-
stapt naar het raad-van-toezichtmodel. Anders dan bij 
de KNVB zonder scheiding tussen professionele sport 
en wedstrijdsport. Bij de judobond, een bond met de 
‘oude structuur’, zoekt de interim-voorzitter – good 
old Jos Hell – naar een nieuwe voorzitter en aanvul-
ling van het bondsbestuur. Verder heeft hij besloten 
te stoppen met de pas twee jaar geleden benoemde 
algemeen directeur. Ook daar gedoe dus.
Een kenmerk van gedoe bij sportbonden lijkt dat er 
bij betrokkenen geen enkele aarzeling bestaat om 
geschillen in de publiciteit te brengen. Ook ontbreekt 
het niet aan bestuurders die menen hun gelijk via de 
pers te moeten uitventen. Dat draagt niet bij tot het 
beeld van een stabiele sector met breed gedragen 
doelstellingen als de toptienambitie, meer sportdeel-
name en meer sociale cohesie dankzij sport. Een sector 
waarmee sponsors graag een verbintenis aangaan en 
waarin overheden investeren om hun maatschappe-
lijke doelstellingen gerealiseerd te krijgen.

Er zijn het afgelopen jaar twee proefschriften ver-
schenen over de complexiteit van het bestuur van 
sportverenigingen. Van der Roest gaat in zijn proef-
schrift From Participation to Consumption in op de 
uitdagingen waarmee bestuurders te maken krijgen 
als zij met hun vereniging een meer op consumptie 
afgestemd aanbod willen realiseren. Van Waarden-
burg beschrijft in Dubbelspel wat er gebeurt als ver-
enigingen besluiten mee te werken aan het realiseren 
van publieke doelen. Kenmerken van een traditionele 
sportvereniging zijn: het vrijwillig karakter van het lid-
maatschap, het samen invulling geven aan het sport-
aanbod, de autonomie en het systeem van een lid een 
stem, en het gegeven dat de beslissingsmacht in de 
praktijk doorgaans bij een beperkte groep bestuur-
ders ligt. Dat alles maakt het realiseren van het in die 
structuur benodigde draagvlak voor vernieuwing lastig. 
Inmiddels doet het Mulier Instituut onderzoek dat moet 
leiden tot aanbevelingen over een optimale structuur 
en aansturing van verenigingen.
Naar het functioneren van sportbonden is nog weinig 
onderzoek gedaan. Ook daar lijkt complexiteit een kern-
woord. Bondsbestuurders hebben te maken met ver-
enigingen met uiteenlopende doelen: verenigingen die 
gaan voor topsport, voor recreatiesport of een combi-
natie van beide; verenigingen die vooral een commu-
nity voor leden willen zijn, die graag een partnerschap 
aangaan met sponsors of juist willen bijdragen aan door 
de overheid geformuleerde maatschappelijke doelen. 
Allemaal verschillende culturen, bemand door mensen 
van verschillende snit en maatschappelijke achtergrond. 
Dat vergt communicatie, veel praten en dus veel tijd. 
Ik ken sportbestuurders met veel ervaring en succes in 
het bedrijfsleven die het heel veel moeite heeft gekost 
om als sportbestuurder overeind te blijven. Scheidend 
voorzitter van de KNRB Frans Cornelis gaf zijn opvolger 
het advies om vooral geduld te hebben: “Je kunt niet 

alles tegelijk aanpakken en het is onverstandig op te 
veel terreinen oorlog te voeren.” Geduld hebben, ter-
wijl je leden menen soms ongezouten kritiek te mogen 
leveren, vraagt nogal wat.
In die slangenkuil lijken bestuurders die kunnen ver-
binden, communiceren en geduld hebben, de grootste 
kans op succes te hebben. Toch wordt bij vacatures vaak 
gevaagd om kandidaten met daadkracht en autoriteit. 
Sippie Tigchelaar zei bij haar afscheid als bestuurder 
van schaatsbond KNSB dat wat haar betreft het tes-
tosteron in sportbesturen wel wat minder kon. Open-
heid, verbinden en geduld brengen een bond verder, 
vindt zij. Nieuwe structuren zijn leuk, maar het gaat 
nog meer om (de chemie tussen) mensen. Wat kan 
helpen, zijn meer vrouwen c.q. bestuurders met vrou-
welijke eigenschappen, want die verspillen liever geen 
tijd aan machogedoe.
Ondanks stimuleringsbeleid van zowel VWS als NOC*NSF 
is echter nog maar zeventien procent van de lande-
lijke sportbestuurders vrouw. Het bekende kip-eiver-
haal: Moet eerst de bestuurscultuur veranderd worden 
voordat vrouwen toetreden of moeten eerst vrouwen 
toetreden om die cultuur te veranderen? •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisa-
tiedeskundige en eigenaar van ID management & advies  
(www.idmanagementenadvies.nl). Sinds 1 oktober is ze tevens 
lid van de raad van toezicht van schaatsbond KNSB.
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“Je kunt niet alles tegelijk 
aanpakken en het is 
onverstandig op te veel 
terreinen oorlog te 
voeren”
Frans Cornelis


