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“Ook het beroep van topsporter moet opgenomen 
worden in de lijst van vitale beroepen”

In tijden van quarantaine kan topsport, ook al vindt ze plaats zonder publiek en kan ze alleen via de televisie 
worden gevolgd, de bittere pil van ledigheid en binnen zitten nog enigszins verzachten. Vanwege de bijdrage 
aan het maatschappelijk geluk zou daarom ook het beroep van topsporter opgenomen moeten worden in de 
lijst van vitale beroepen.
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Charles van Commenée, voormalig tech-
nisch directeur NOC*NSF:
“De maatschappij kan probleemloos doordraaien zonder 

topsport. Het is een beetje als een maaltijd zonder zout, 

meer niet. In grote delen van de wereld zouden ze alles 

over hebben voor een zoutloze maaltijd. Dit betekent 

niet dat topsport geen belangrijke functie heeft, dat 

heeft zout tenslotte ook. Eerder sprak ik mijn verwon-

dering uit dat Papendal niet als quarantainelocatie werd 

benut. Het Olympisch Trainingscentrum is er bijna voor 

ontworpen, met separate slaap-, eet- en trainingsvoor-

zieningen. Sporters hadden gewoon hun werk kunnen 

blijven doen zonder anderen in gevaar te brengen. Maar 

het zou een belediging zijn richting de werkers in de 

zorg, de politie en het vervoer, om topsporters dezelfde 

vitale functie toe te dichten.”

Gerben Wiersma, bondscoach turnen 
dames:
“Die stelling is te kort door de bocht. We moeten onszelf 

niet gelijkstellen met bijvoorbeeld de zorg. Dat neemt 

niet weg dat er een enorme frustratie bij mij leeft, omdat 

de sport kennelijk onderaan de agenda komt bij onze 

overheid en dat het ons niet is gelukt duidelijk te maken 

wat topsport precies inhoudt! Klaarblijkelijk heerst de 

gedachte dat sport vooral belangrijk is in tijden van 

voorspoed. Binnensporten, zoals turnen, mogen pas 

weer in september, maar bruiloften tot honderd per-

sonen mogen wel. Wat mij betreft is dit scheef. Onze 

senioren, in voorbereiding op Tokio 2021, zijn nu weer 

aan de slag, maar jonge sporters, in voorbereiding op 

de Spelen van Parijs, zitten thuis. Een ramp voor de 

topsport! De negatieve effecten gaan we zien in de 

volgende cyclus. Ik hoop dat NOC*NSF en de bonden 

de overheid tot andere inzichten kunnen bewegen.”

Hessel Evertse, technisch directeur roei-
bond KNRB:
“Het gemak waarmee sport door sommigen is weggezet 

als ‘Het is maar sport’ stoort mij. Sport is allang geen 

bijzaak meer voor de tienduizenden atleten en profes-

sionals die zich voorbereiden op topprestaties. Of voor 

de veelvoud van sporters, professionals en vrijwilligers 

die zich dagelijks met sport bezighouden, de bedrijven 

en organisaties die van sport leven en de miljarden 

fans die plezier aan sport beleven. Sport is een maat-

schappelijke en economische sector als alle andere, en 

lijdt als alle andere onder deze bizarre situatie. Ik hoop 

dat de autoriteiten zich snel de vraag stellen onder 

welke condities we met acceptabele risico’s weer sport 

kunnen bedrijven. Na de crisis willen we snel weer elke 

dag aan de slag, zonder de gedachte dat ons bestaan 

slechts ‘bijzaak’ is.”

Joop Alberda, technisch directeur volley-
balbond Nevobo:
“Ik zou het niet over de sporter of topsporter willen 

hebben, maar over sport. Sport is een vitale activiteit. 

Voor ons allen. Als de coronacrisis één ding duidelijk 

maakt, is het dat vitaliteit van belang is om het virus 

de baas te blijven.”

André Cats, technisch directeur zwembond 
KNZB:
“Op de lijst van vitale beroepen staan functies die abso-

luut doorgang moeten vinden als we in tijden van crisis 

de maatschappij aan de gang willen houden. Dan hebben 

we het over sectoren als gezondheidszorg, betalings-

verkeer, schoonmaak van ziekenhuizen en vitale over-

heidsdiensten. Onder die noemer wil ik het beroep van 

topsporter niet scharen. Maar ik hecht sterk aan het 

begrip ‘beroep’. Mondiale topsport is allang geen tijd-

verdrijf of hobby meer. Het is een vak dat in een profes-

sionele setting wordt uitgevoerd. Sporthal, atletiekbaan 

of zwembad is de werkplek van de topsporter. Deze 

werkplek is voor topsporters van cruciaal belang. Thuis-

werken is voor topsporters immers verre van ideaal.” •

Welles/nietes

Column

Sport ná corona
Onze maatschappij zit in coronatijd. 

Wij zijn beperkt in onze bewegingen 

door een “intelligente lockdown”. Vol-

gens virologen blijft het virus onder ons 

totdat wij groepsimmuniteit hebben of 

er een vaccin beschikbaar is. Groeps- 

immuniteit lijkt in een lockdown geen 

reële optie. Daarvoor zal het aantal mensen dat het 

virus heeft gehad, moeten stijgen van circa 3 naar 60 

procent. En de schattingen over het beschikbaar komen 

van een goedgekeurd vaccin lopen uiteen van een half-

jaar tot anderhalf jaar. Dus misschien wel anderhalf jaar 

anderhalve meter afstand bewaren. Zo veel mogelijk 

thuiswerken. Drukke plekken mijden. Blijvende voorzich-

tigheid, met name voor mensen van 70 jaar en ouder. 

Mondkapjes in het openbaar vervoer.

Desondanks kondigde premier Rutte op 6 mei aan dat, als 

het virus niet opnieuw de kop opsteekt, iedereen vanaf 

1 september weer mag sporten, binnen en buiten. En 

ook dat de competities weer opgestart mogen worden 

en de sportkantines weer open mogen. Alleen moeten 

alle wedstrijden zonder publiek worden gespeeld, en is 

er nog geen zicht op toestemming voor evenementen 

met meer dan honderd mensen.  Wat betekent dat?

In de eerste plaats vraagt de oproep om anderhalve 

meter afstand te bewaren en het vooruitzicht dat contact-

sporten, ook in competitieverband, weer mogen, enige 

uitwerking. Oudere sporters en degenen die als risico-

groep worden aangemerkt (mensen met hoge bloed-

druk, diabetes, hart- en vaatziekten et cetera) zullen 

zich afvragen of het nog wel verstandig is een sport 

te beoefenen waar de anderhalve meter afstand maar 

moeilijk kan worden bewaard. Dat zijn alle teamsporten, 

maar ook roeien, kanoën en zeilen in meermansboten. 

En wat te doen met marathonschaatsen, een sport met 

een bloeiende veteranencompetitie? Zelfs als het mag, 

wil je dan nog wel als je tot een risicogroep behoort?

Die vraag geldt ook het corps aan scheids-, kamp- en 

lijnrechters, vrijwel altijd mensen op veteranenleeftijd. 

Willen ze hun taken wel oppakken? En wat betekent 

die anderhalve meter voor sportverenigingen? Hoeveel 

leden zullen het laten afweten? Hoeveel omzetverlies 

zullen de kantines moeten incasseren?

Zwembaden en schaatsbanen zoeken de oplossing in 

het toelaten van minder mensen. Wie draait dan op voor 

het exploitatieverlies? Dreiging van rode cijfers geldt 

ook voor alle betaaldvoetbalorganisaties en voor elke 

andere sportorganisatie die naast de inkomsten uit con-

tributies ook ‘leeft’ van sponsorinkomsten. Hoe groot is 

het risico dat sponsors in de recessie die nu alom wordt 

verwacht, niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen?

Onder druk wordt alles vloeibaar. De afgelopen vijftien 

jaar is er met veel geld geprobeerd om sportvereni-

gingen meer klantgericht te laten werken en zich open 

te stellen voor nieuwe doelgroepen. Toch zijn de resul-

taten beperkt. Volgens het brancherapport Sportver-

enigingen in Nederland (2018) vindt een derde van de 

sportverenigingen het organiseren van sportaanbod 

voor de eigen leden voldoende. De helft van de sport-

verenigingen heeft minder dan honderd leden. Dan lijkt 

méér doen sowieso geen optie.

Zouden er nieuwe kansen ontstaan nu de omgeving 

van de sportvereniging ingrijpend verandert? Leren op 

afstand lijkt in het onderwijs na twee maanden corona, 

tot veler verrassing, voorgoed te zijn ingeburgerd. Zou 

de sport ook gebruik kunnen maken van het feit dat 

we voorlopig meer thuis zijn en meer gespreid zullen 

gaan werken? Welke nieuwe mogelijkheden levert dat 

op? Is samenwerking tussen sportverenigingen in ver-

schillende takken van sport een optie? Wat is nodig om 

sporters, vrijwilligers en kader die tot een risicogroep 

behoren en nu wellicht voorzichtiger zijn geworden, 

aan de vereniging te blijven binden?

Veel vragen, nauwelijks antwoorden. Wellicht is de 

NLsportraad het aangewezen orgaan om een denk-

tank te organiseren. Het coronavirus lijkt de (sport)- 

wereld blijvend te veranderen. Laten we ons daarop 

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