
2 Sport&StrategieJULI 2019 // JAARGANG 13 // EDITIE 3

“Ook dit jaar gaat geen Nederlander de Tour 
de France winnen”
Het winnen van de Tour de France is geen sinecure. Anders hadden we wel vaker dan twee keer (Jan Janssen in 1968 
en Joop Zoetemelk in 1980) gewonnen. Maar voor 2019 leken we er toch zeker van: Nederland zou eindelijk weer 
eens de Tour gaan winnen. Nu Tom Dumoulin is afgehaakt, gaat dat dus weer niet gebeuren en zullen we nog een 
jaartje (of langer) moeten wachten. 

DOOR EDWARD SWIER

Jurryt van de Vooren, sporthistoricus.
“Een wielerronde wordt niet alleen gewonnen door 
de snelste renner, maar vooral door degene die zijn 
autoriteit aan het peloton oplegt. En met de afwe-
zigheid van twéé leiders deze Tour, Chris Froome en 
Tom Dumoulin, is die hiërarchie nogal in de war. Er is 
minder duidelijkheid en dat geeft nieuwe mogelijk-
heden en een nieuwe dynamiek. Dumoulin had boven-
dien niet eens meer de grip op zijn eigen situatie, dan 
kan je niet verwachten dat hij een compleet peloton 
wél zijn wil had kunnen opleggen. 
Jan Janssen kon dat in 1968 wel doen door onver-
wacht de laatste etappe te beslissen in een tijdrit. 
Daarmee werd hij de nieuwe leider van het peloton. 
Dat bleek meteen daarna bij de Acht van Chaam, die 
Janssen had moeten winnen vanwege zijn status. De 
jonge Rini Wagtmans trok zich daar niets van aan en 
won gewoon de sprint. Wagtmans zei later dat die 
zege hem veel problemen heeft opgeleverd, omdat hij 
de hiërarchie niet had gerespecteerd en Janssen had 
beledigd door hem te verslaan, nota bene in Neder-
land als eerste Nederlandse Tourwinnaar. Nog jaren 
later werd Wagtmans bij elke aanval teruggehaald, als 
straf voor wat hij in Chaam had gedaan. Hij had een 
veel grotere renner kunnen zijn als hij in Chaam zijn 
remmen had gebruikt.
De Nederlandse hoop voor een nieuwe Tourwinnaar is 
mede afhankelijk van de status van een Nederlandse 
renner in het peloton. Steven Kruijswijk heeft (nog) 
niet de status van toprenner. Hij zat er één sneeuw-
hoop vandaan, maar die was voldoende om hem een 

Girozege te ontnemen, en daarmee toegang tot de top 
van de apenrots. Ondanks die mindere status denk ik 
dat een podiumplaats wel degelijk mogelijk is, maar 
dan wel als derde of tweede – maximaal. Of er moet 
iets gebeuren waardoor Kruijswijk het machtsvacuüm 
kan vullen en toch eerste wordt. Daar kun je niet op 
trainen, hooguit op anticiperen. En dan kan die val-
partij in de Giro helpen, omdat hij wel wéét wat het 
betekent om onder druk te staan.”

Patrick Delait, chef-sport De Limburger. 
Volgde de Tour meerdere keren voor de 
GPD-kranten.
“De Tour zullen ‘we’ dit jaar niet winnen, of Steven Kruijs-
wijk moet boven zichzelf uitstijgen. Zonder Froome en 
Dumoulin krijgt Kruijswijk wellicht een gouden kans om 
te scoren en het Nederlandse volk voor zich te winnen. 
Voor dat laatste is in de Tour niet veel nodig. Wieler-
helden worden vooral geboren in juli, als half Neder-
land onderuit gezakt in een campingstoel naar de Tour 
kijkt. Nu Dumoulin niet kan worden toegejuicht, zal de 
aandacht zich verplaatsen naar andere landgenoten 
die het chauvinisme, dat in Nederland nooit ver weg is, 
kunnen voeden. Oranjegekte laat zich niet snel temmen. 
Als er geen helden zijn, creëren we ze wel. 
Het resulteerde in de Tour van 2013 in een heuse Bau & 
Lau-cultus. Bauke Mollema en Laurens ten Dam, ploeg-
maten bij Belkin, leken die zomer beiden op weg naar 
een hoge klassering. Dat ze in de slotfase enigszins weg-
zakten en in Parijs respectievelijk als zesde en dertiende 
eindigden, liet onverlet dat Bau & Lau in de Tourcrite-
riums als helden werden ontvangen. Ook Johnny Hooger-
land, in het prikkeldraad gekatapulteerd, en Kenny van 
Hummel, die dagenlang flirtte met de tijdslimiet, werden 
in Nederland bedolven onder de aandacht. De publici-
teit, die hoge toppen scheerde, verdwijnt daarna ove-
rigens weer even snel. 
Om in het collectieve geheugen gebeiteld te worden, 
moet je winnen. En liefst natuurlijk in het geel in Parijs. 
Wie weet wordt Kruijswijk de gevierde man en mag 
Nederland eind juli toch nog de zo verlangde polo-
naise lopen. En als dat niet gebeurt, creëren we wel 
een andere held. Al is het maar voor even.” •
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Column

Teamontwikkeling moet, ook in sportbestuur
De Nederlandse mannen- en vrou-
wenvoetbalteams hebben de afge-
lopen tijd veel aandacht gekregen. 
Naast de voetbalkwaliteiten van indi-
viduele spelers was er ook aandacht 
voor de teamontwikkeling. De zelfe-

valuatie van een aantal spelers van het mannenteam 
na de verloren finale om de Nations Cup was: “Jammer 
dat we niet gewonnen hebben, maar we hebben als 
team enorme stappen gezet en dat nemen we mee.” 
Wat wordt bedoeld als gezegd wordt dat het team 
enorme stappen heeft gezet, wat is daarvoor nodig? 
Hoe zorg je als coach dat het geheel meer is dan de 
som der delen? Dat individuen zich uitgedaagd voelen 
net die ene stap extra te zetten? 
René Felen is al meer dan 12 jaar de steun en toeverlaat 
van Ronald Koeman als het gaat om teamontwikke-
ling, nu ook bij het Nederlands elftal. Belangrijk in zijn 
aanpak is dat coach en team elkaar goed leren kennen 
en dat er een vertrouwensband wordt gekweekt. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is elkaar positieve feed-
back leren geven. Met elkaar heldere doelen afspreken 
met een realistisch tijdpad, elkaars ontwikkeling blijven 
monitoren en daar kritisch op zijn. Dat geldt niet alleen 
voor coach en begeleidingsstaf, maar ook voor de leden 
van het team, en voor team en staf ten opzichte van 
elkaar. Dat vraagt dus trainen in het zijn van lid van 
een team. Leren omgaan met emoties. 
Teamontwikkeling is ook buiten de sport actueel. 
Vooral nu er een tendens lijkt te zijn om organisa-

ties niet te laten leiden door een eindverantwoorde-
lijke manager of bestuurder, maar door een team dat 
elkaar scherp houdt en een grotere verscheidenheid 
heeft aan kennis en competenties dan waarover één 
persoon kan beschikken. Het is dan wel zaak dat het 
team goed functioneert. In de meeste publicaties over 
teamontwikkeling wordt aangegeven dat het belang-
rijk is samen heldere doelen te stellen. Om helder te 
krijgen wat ieder lid kan bijdragen en wat hij/zij nodig 
heeft om een optimale bijdrage te kunnen leveren. 
Vervolgens moeten er afspraken worden gemaakt en 
gemonitord dat die ook worden nagekomen.
Sportorganisaties worden doorgaans ook geleid door 
een team: bij een bond is dat meestal een bestuur met 
een directeur en een managementteam, bij grotere 
commerciële organisaties een raad van commissa-
rissen met een directeur en een MT, en bij een toene-
mend aantal bonden een raad van toezicht met een 
bestuurder met een managementteam. 
Leiding geven aan een sportorganisatie wordt steeds 
ingewikkelder. Bonden en organisaties hebben te 
maken met vraagstukken rond sponsoring, profes-
sionalisering, concurrentie, het binden van leden en 
fans, samenwerking tussen professionals en vrijwilli-
gers, als ook de vraag of en zo ja in welke mate een 
sportorganisatie wil meewerken aan het oplossen van 
maatschappelijke uitdagingen. Als gevolg van die com-
plexiteit bestaan ook de leidinggevende teams in de 
sport steeds vaker uit mensen met heel verschillende 
kennis, ervaring en achtergrond. 

Vaak krijgt de betaalde staf een grotere verantwoor-
delijkheid in strategie, beleid en uitvoering, en moet 
het bestuur op afstand opereren. Dat geldt zeker voor 
een raad van toezicht of raad van commissarissen. Bij 
veel vacatures wordt ervan uitgegaan dat “op afstand” 
betekent dat de tijdsbesteding beperkt kan blijven tot 
maximaal 10 vergaderingen per jaar van een paar uur. 
Maar dan kun je – dat geldt zowel voor de sport als 
andere sectoren – geen team worden. En dat is juist 
wel nodig, omdat zowel bij een bestuur als een raad 
van toezicht alleen eensluidende besluiten rechts-
kracht hebben. 
Om een bestuursteam te worden, gelden dezelfde prin-
cipes als voor een sportteam: weten wat een ander 
beweegt, waar zijn/haar kernkwaliteiten liggen, hoe 
het beste uit elkaar te halen en overeenstemming over 
de te bereiken doelen. De ervaring leert dat ook in 
besturen emoties regelmatig aan de orde zijn. 
Sportorganisaties verdienen goede teams aan de 
top. Wat mij betreft zouden profielen en vacatures 
aangevuld moeten worden met de zin: “Naast een 
aantal reguliere vergaderingen per jaar, ook interesse 
in andere mensen gevraagd; alsmede de bereidheid 
tot zelfreflectie, teamspeler kunnen zijn en tijd aan 
teamontwikkeling willen besteden. En: niet bang zijn 
voor emoties!” •
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