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“Hoelang kan het profvoetbal overleven 
zonder publiek?”
Het Nederlands elftal werkte zijn interlands al zonder publiek af, en ook in de Premier League en La Liga waren voetbalfans 
niet welkom. De eredivisie had in september wel supporters op de tribune. Sinds 29 september is dat anders en wordt er 
– voorlopig drie weken – zonder publiek gespeeld. Hoelang kan het profvoetbal overleven zonder toeschouwers?

DOOR EDWARD SWIER

KNVB’s Deltaplan: de toekomst van het 
Nederlands voetbal, over voetballen zonder 
publiek:
“Voetbal in Nederland is een echte publiekssport. Ten 

opzichte van andere (grote) Europese competities die 

vooral ook leunen op gigantische mediagelden zijn de 

clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie veel 

afhankelijker van recettes; bezoekersinkomsten vormen 

gemiddeld 65% van de begrotingen. Normaal gesproken 

is dit een gezond businessmodel. Echter, deze succes-

factor maakt onze bedrijfstak in tijden van corona nu 

juist extra kwetsbaar. Het verlies over het seizoen ’19/’20 

beliep 96 miljoen euro. Die klap heeft het voetbal via 

diverse innovatieve ingrepen, het aanspreken van eigen 

reserves en de hulp van partners zelf opgelost. De totale 

omzetderving als gevolg van de coronacrisis beloopt 

331 miljoen euro voor het huidige seizoen.”

Manfred Laros, directeur Sparta Rotterdam 
in het AD:
“Je hele exploitatie is ingericht op voetballen voor een vol 

stadion. Die inkomsten vallen nu weg. Elke club krijgt naar 

rato dezelfde klappen. Een groot deel van onze 5.000 

seizoenkaarthouders heeft gekozen voor onvoorwaar-

delijke steun. Maar dit geldt niet voor iedereen. Met som-

mige sponsors is de afspraak dat zij betalen op basis van 

wat ze geleverd krijgen. En nu kunnen we helaas niets 

leveren. Dankzij de NOW-regeling en goed financieel 

beleid komen we dit seizoen niet in de problemen. We 

hoeven geen mensen te ontslaan, geen spelers te ver-

kopen. Maar dat het piept en kraakt, lijkt me duidelijk. 

Een thuisduel met AZ had ons gewoonlijk 80.000 euro 

aan extra inkomsten opgeleverd, een duel met Feye- 

noord of Ajax onder normale omstandigheden 100.000 

euro. Dit kunnen we niet nóg een seizoen opbrengen.”

Jan de Jong, directeur Eredivisie CV:
“Acht tot tien clubs raken in de problemen als we een 

heel seizoen zonder fans spelen. In Engeland en Spanje 

is de situatie anders: iedere club in de Premier League 

ontvangt elk seizoen minimaal 130 miljoen euro aan 

televisiegeld. Dat is bijna het dubbele van wat de acht-

tien eredivisieclubs sámen ontvangen. De financiële 

noodzaak om te spelen met publiek is voor hen dan 

ook veel kleiner. De eredivisie zit in hetzelfde schuitje 

als de cultuur- en muzieksector en andere publiekseve-

nementen. ‘Het Nieuwe Normaal’ is voor hen niet lang 

vol te houden. Mochten we in januari weer met volle 

stadions kunnen spelen, dan redden we het en kan het 

betaald voetbal de eigen broek ophouden. Maar als we 

de rest van het seizoen met een beperkt aantal toe-

schouwers of zelfs zonder publiek moeten spelen, dan 

zal een aanzienlijk aantal clubs gebruik moeten maken 

van het loket in Den Haag. Anders vallen ze om.”

Matthijs Keuning, voorzitter 
Supporterscollectief Nederland:
“Voetbal zonder supporters is de doodsteek voor het 

voetbal. Clubs kunnen niet zonder de steun van suppor-

ters en sponsoren, zowel financieel als qua uitstraling. 

Zonder publiek is voetbal doods en onaantrekkelijk en 

voor clubs onmogelijk vol te houden. Ook kan bij wed-

strijden zonder publiek het onderzoek naar besmetting 

in de buitenlucht niet worden voortgezet. Dat onder-

zoek is van groot belang voor de gehele maatschappij. 

Met de aan het begin van het seizoen genomen maat- 

regelen – van de lagere bezetting van stadions tot  

hygiënemaatregelen en gespreide entree – is voetbal 

met publiek op een verantwoorde manier mogelijk. Als 

clubs geen of weinig toeschouwers kunnen ontvangen, 

zal financiële steun vanuit het Rijk nodig zijn om ze 

overeind te houden.”

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van 
de KNVB:
“Kennelijk is dit nodig. Veiligheid en gezondheid gaan 

boven alles. Het voetbal pakt zijn verantwoordelijkheid. 

Spelen zonder publiek maakt natuurlijk wel dat de roep 

om steun vanuit Den Haag harder en luider wordt. Dat 

zal het kabinet ook begrijpen. We gaan ervan uit dat 

als iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt, wij 

weer zo snel mogelijk met publiek kunnen spelen.” •
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Welles/nietes

De (bewezen) meerwaarde van sport
Op de derde dinsdag in september ver-

scheen de begroting van het Ministerie 

van VWS voor 2021, met daarin een toe-

lichting op het beleid en budget voor de 

sport. Die dag publiceerde de NLsport- 

raad ook haar werkprogramma voor de 

periode 2021-2024. In haar begroting 

motiveert VWS het sportbeleid vooral 

vanuit de maatschappelijke betekenis van sport. “Sport 

en bewegen dragen in belangrijke mate bij aan een betere 

gezondheid, aan het verbeteren van leefbaarheid en vei-

ligheid, sociale samenhang en integratie, aan het verbe-

teren van de schoolprestaties en het verminderen van 

schooluitval.”

De NLsportraad schrijft in haar werkprogramma dat 

“sport en bewegen een positief en bewezen effect 

heeft op de fysieke, mentale en sociale gezondheid 

van mensen”. Een leven lang sporten en bewegen helpt 

ziekten te voorkomen en terug te dringen, en draagt 

bij aan een betere weerbaarheid, vitaliteit en een gro-

tere arbeidsproductiviteit. Wat de mentale en sociale 

gezondheid betreft, noemt de NLsportraad positieve 

effecten op de persoonlijke ontwikkeling (zelfbeheer-

sing, eigenwaarde, discipline, doorzettingsvermogen, 

sociale vaardigheden) en op sociale waarden als welzijn, 

participatie, cohesie en integratie. Sport zou dus prima 

ingezet kunnen worden bij maatschappelijke opgaven 

als (re)integratie, individualisering en eenzaamheid.

In 2016 gingen onderzoekers van Mulier Instituut en Ken-

niscentrum Sport na welk wetenschappelijk bewijs er is 

voor de maatschappelijke impact van sport. Hun con-

clusie is dat sport en bewegen een positieve invloed 

heeft op de gezondheid van mensen. Er is echter geen 

bewijs dat sporten door jongeren leidt tot positieve leer-

prestaties en minder verzuim. Positieve opvoedkundige 

effecten van sportbeoefening blijken nogal afhankelijk 

van onder meer de kwaliteit van de begeleiding in het sti-

muleren van deelnemers en de duur van de interventies.

Topsportprestaties blijken te kunnen bijdragen aan gevoe-

lens van verbondenheid en trots, maar een positief effect 

van topsport op sportdeelname is nooit bewezen. Door 

sport blijken sociale verschillen overbrugd te kunnen 

worden, maar er blijkt ook vaak sprake te zijn van het 

versterken van reeds bestaande sociale verbanden, waar-

door juist sociale uitsluiting van maatschappelijk minder 

dominante groepen in en door de sport optreedt.

De overall conclusie van de studie is dat sport en bewegen 

een maatschappelijke meerwaarde heeft ten aanzien 

van gezondheid, opvoedkundige vraagstukken, burger-

schap, en sociale samenhang en leefbaarheid. Maar in 

wetenschappelijk opzicht is alleen de (causale) relatie 

tussen sport en bewegen en gezondheid onderbouwd. 

In veel andere gevallen blijkt sport en bewegen niet de 

verklarende factor voor een positieve ontwikkeling in 

maatschappelijke waarden.

In het verlengde van de studie van Mulier en Kenniscen-

trum Sport zijn vanuit Universiteit Utrecht de laatste jaren 

diverse proefschriften verschenen die ingaan op de rol 

die sportverenigingen kunnen spelen als instrument van 

overheidsbeleid. Allemaal komen ze tot de conclusie dat 

het ingewikkeld is om via de georganiseerde sport maat-

schappelijke opdrachten te realiseren. Zelfs bestaat het 

risico dat de claim van sport als meerwaarde op zo veel 

andere terreinen dan alleen gezondheid ten koste gaat 

van de traditionele taken van de sportvereniging.

Hoe het gezondheidseffect van sport en bewegen te pro-

moten voor een zo groot mogelijk deel van de bevolking? 

Prioriteren, daar komt het volgens de NLsportraad op aan. 

De meerwaarde van sport en bewegen voor de gezond-

heid komt pas tot zijn recht als meer partijen – van VWS 

tot NLsportraad, van NOC*NSF tot fitnessbranche, wel-

zijnsinstellingen, fysiotherapeuten et cetera – gaan samen-

werken en er een brancheorganisatie komt die één visie 

voor de hele sector ontwikkelt en die de belangen behar-

tigt van alle partijen die bij sport en bewegen betrokken 

zijn. Alleen zo kan een aanbod ontstaan dat beter is afge-

stemd op de behoeften, en zal het niet langer nodig zijn 

terug te vallen op niet bewezen claims. •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder,  
organisatiedeskundige en eigenaar van ID management & advies 
(www.idmanagementenadvies.nl).
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