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Sven Kramer kan er beter 
mee stoppen

Hij is inmiddels 33 jaar en heeft alles al gewonnen. Dominant is Sven Kramer allang niet meer. De topschaatser 
van weleer kampt de laatste jaren steeds vaker met blessures en tegenslag. Half oktober nog hield hij 
knieklachten over aan een ongeluk. Zelf zegt Kramer het ‘van seizoen tot seizoen te bekijken. Ik moet niks meer.’ 
Maar kan hij er eigenlijk niet beter mee stoppen? Dan immers herinneren we ons hem vooral als kampioen.

DOOR EDWARD SWIER

Jaap Stalenburg. Journalist, voormalig 
persvoorlichter van de TVM-schaatsploeg:
“Hij moet van mij helemaal niks. Ik volg Sven nog altijd 

van nabij en kan je verzekeren dat hij er nog erg veel 

lol in heeft. Wie zijn wij dan om te vinden dat hij zou 

moeten stoppen? Ik denk dat het Svens doel is door te 

gaan tot de Olympische Winterspelen van 2022. Alles 

staat en valt met zijn fysieke gesteldheid. Hoe houden 

zijn rug en knieën het? Als hij afhaakt zal dat primair 

om fysieke redenen zijn, de rugklachten zijn toch wel 

vrij chronisch. Kramer is nog heel belangrijk voor het 

Nederlandse schaatsen. Hij draagt in zijn eentje de com-

merciële waarde van die sport in ons land. Zelf heeft hij 

het financieel natuurlijk aardig voor elkaar. Dat maakt 

ook dat hij in de luxueuze positie zit zelf te kiezen of hij 

doorgaat of stopt. En daarna? Ik denk dat hij iets met 

sportmanagement gaat doen. Een ding is zeker: Sven 

Kramer verdwijnt nooit meer uit beeld.’’

Mark Tuitert. Olympisch kampioen 1500 
meter (2010):
“Ik zeg er maar één ding over: de enige die erover gaat 

is Sven Kramer. Die moet lekker zelf beslissen wat hij 

doet.’’

Rintje Ritsma. Vier keer wereldkampioen en 
zesmaal Europees kampioen. Schaatscoach 
voor het tv-programma ‘De IJzersterkste’:
“Zoiets beslist een topsporter gelukkig nog altijd zelf. 

Ik vind die vraag ook echt ‘een mediadingetje’. In mijn 

omgeving zei nooit iemand ‘Rintje, zou je er niet eens 

mee stoppen?’, die vragen kwamen alleen van verslag-

gevers. Jarenlang hè. Het argument was dan altijd dat 

er ‘toch niets mooiers’ was dan ‘op je hoogtepunt te 

stoppen’. Maar wanneer is dat? Ik ben, ook nadat die 

vragen al werden gesteld, nog wereldkampioen geworden. 

Sven is een icoon en nog altijd de vlaggendrager van 

de Jumbo-ploeg. Hij zal niet alles meer winnen, maar is 

nog echt een concurrent voor de anderen. Sven heeft 

het tegen mij nog nooit over stoppen gehad. Zou het 

ter sprake komen, dan zou ik adviseren net zo lang te 

blijven schaatsen tot hij het echt niet meer leuk vindt. 

Er is nog tijd genoeg voor de dingen die na een top-

sportcarrière komen. Het is alweer tien jaar geleden dat 

ik ben gestopt, maar eigenlijk ben ik nog steeds bezig 

mijn leven opnieuw in te richten. Ook dat is een uitda-

ging. Dat zal later voor Sven ook zo zijn.’’

 

Ard Schenk. Onder meer winnaar van drie 
gouden medailles op de Spelen van 1972 in 
Sapporo:
“De vragen die Rintje kreeg, zal Sven nu ook vaker krijgen. 

Hij is mans genoeg om daar zelf antwoord op te geven. 

Ikzelf heb de neergang bewust willen meemaken, maar 

niet heel veel mensen zullen het leuk vinden om, nadat 

ze alles hebben gewonnen, week in week uit elfde te 

worden. Daar zit Sven Kramer waarschijnlijk ook niet op 

te wachten. Maar hij is, afgezien van zijn knieklachten, 

nog goed genoeg om het podium te halen. Hij zal dan 

ook niet zomaar stoppen. Sven heeft jaren gehad dat 

hij alles kon en er veel energie instopte. Hij weet nu dat 

dat roofbouw is en dat hij meer moet focussen op een 

beperkt aantal doelen en wedstrijden.” •
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Stremmingen in de uitvoering van Nationaal 
Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord

In 2018 heeft het kabinet het Nationaal 

Sportakkoord en het Nationaal Preven-

tieakkoord gesloten. Doel van beide 

akkoorden is Nederland gezonder te 

maken, meer mensen te laten bewegen, 

meer mensen gezonder te laten leven 

(niet roken, minder alcohol), meer mensen op gezond 

gewicht en meer mensen te betrekken bij de samen-

leving. Om die doelen te realiseren, moeten veel orga-

nisaties in de benen komen: de georganiseerde sport 

en de gemeenten, maar ook welzijns- en onderwijs-

instellingen, gezondheidsinstanties en zorgverzeke-

raars. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport en 

staatsecretaris Blokhuis, die over de akkoorden gaan, 

zijn redelijk tevreden over de voortgang, zo meldden 

ze eerder dit jaar. Is dat terecht?

Meedoen met de genoemde akkoorden vraagt veel van 

de georganiseerde sport. Op nationaal niveau is een 

aantal kleine sportbonden een project gestart om een 

zogenoemd shared servicecentrum te gaan opzetten. 

Andere bonden werken aan een strategisch plan om 

sportbonden meer toekomstbestendig te maken. En 

volgend jaar komt de Nationale Sportraad met een 

advies over de financiële toekomstbestendigheid van 

de Nederlandse sport.  

De belangrijkste uitdaging is echter om op regionaal of 

lokaal niveau een vertaling te maken van de nationale 

akkoorden. Dat gaat niet vanzelf. Organisaties met een 

heel verschillende achtergrond moeten daarbij samen-

werken in een netwerk. Uit de organisatiewetenschap 

is bekend dat dit een van de moeilijkste manieren van 

organiseren is. Duco Bannink en Hans Bosselaar, ver-

bonden aan de Amsterdamse VU, lieten daarover in 2018 

het boekje Het probleem samenwerken verschijnen. 

Kern van het probleem is volgens hen dat niet iedereen 

in zo’n netwerk hetzelfde beeld heeft van het doel, het-

zelfde idee heeft hoe dat doel te bereiken en zelfs niet 

eens hetzelfde belang van dat doel ziet. Velen hebben 

in hun ‘achterhoofd’ en soms zelfs in ‘voorhoofd’ slechts 

de ambitie om voor de eigen organisatie zoveel moge-

lijk uit de samenwerking te slepen. Soms wordt dat 

ondervangen door de afspraken vaag te houden. Dat 

geeft ruimte en lucht bij het sluiten van een akkoord,  

maar prangt bij de uitvoering. 

Nu heeft het ministerie van VWS budget ter beschikking 

gesteld voor de totstandkoming van de lokale sportak-

koorden. Gemeenten kunnen €10.000 aanvragen voor 

een procesbegeleider, de zogenoemde sportinforma-

teur, en €10.000 voor de uitvoering van het akkoord. 

Voor gemeenten met meer dan 200.000 inwoners is 

€200.000 beschikbaar. NOC*NSF heeft in aanvulling 

daarop sportadviseurs beschikbaar gesteld. Het idee 

is dat de uitvoering wel gaat lopen als de akkoorden 

er zijn. De ervaring in andere sectoren leert dat dit 

wel eens een illusie kan zijn. Zeker bij vage akkoorden 

zullen tijdens de rit uitvoeringsproblemen ontstaan. 

De georganiseerde sport kent grote en kleine vereni-

gingen. Verenigingen die draaien op alleen vrijwilligers 

en verenigingen met een professioneel kader. 60 procent 

van de Nederlandse sportverenigingen heeft minder 

dan 100 leden. Het meedoen met lokale akkoorden 

vraagt veel tijd van vrijwillig of professioneel kader. 

Uit recent onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat 

twee derde van de sportverenigingen het nationaal pre-

ventieakkoord niet kent. Uit onderzoek van hetzelfde 

Instituut blijkt ook dat grote sportverenigingen wel in 

staat zijn brede maatschappelijke betrokkenheid bij 

hun leden te realiseren, maar kleinere niet. De onder-

zoekers wijzen in dat verband op mogelijke polarise-

ring in de Nederlandse sport.

Sport kan een belangrijke rol spelen in het gewenste 

vitale Nederland van de toekomst. De gesloten akkoorden 

leiden heus wel tot resultaat, maar het is van belang 

ook aandacht te besteden aan remmende factoren, 

zoals het samenwerken in netwerken en de beperkingen 

van kleine sportverenigingen. Het zou zuur zijn dat in 

beleid dat gericht is op meer inclusiviteit, de kleintjes 

worden buiten gesloten. •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisatie-
deskundige en eigenaar van ID management & advies (www.
idmanagementenadvies.nl).
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