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46 medailles voor TeamNL!  
Is dat niet wat overdreven? 
De Olympische Spelen werden een jaar uitgesteld en er was lang twijfel over of ze überhaupt wel door zouden gaan. 
Maar het heeft er nu toch alle schijn van dat de Nederlandse sporters in juli naar Tokio afreizen én daar goed voor de 
dag zullen komen. Gracenote voorspelt zelfs 46 medailles voor TeamNL. En dat terwijl het record, uit 2000, op 25 
staat. Nederland zou daarmee als vijfde eindigen in het landenklassement. Is het niet wat overdreven? Of zijn de 
Nederlandse sporters momenteel echt zó goed?

DOOR EDWARD SWIER

John Volkers, sportverslaggever de 
Volkskrant:
“Bij Gracenote lijken ze geboren voor overdrijven. Ik 

sprak zeilcoach Jaap Zielhuis eind mei, en die was 

sceptisch over die voorspelling van 46 medailles. De 

zeilers zouden vijf gouden medailles halen. Jaap zei: 

‘Ons doel is en blijft: één meer dan het beste resul-

taat ooit en dat was Londen 2012.’ Op het zeewater 

van Weymouth werden toen goud (Van Rijsselberghe), 

zilver (Bouwmeester) en brons (Westerhof/Berkhout) 

gehaald. ‘Met vier medailles zijn wij tevreden, de kleur 

geef ik niet aan’, aldus Zielhuis. Hij doet dus al twintig 

procent af van de voorspelling. Dat doortrekkend: 46 

min 9 = 37… Ja, het eindresultaat van Nederland wordt 

beter dan ooit. Maar ik zeg voorzichtigheidshalve: beste 

resultaat ooit (Sydney 2000, 25 plakken) plus één, 26 

dus. Ik heb te vaak op de Olympische Zomerspelen een 

overspannen verwachting zien inzakken bij de werke-

lijke uitvoering. De Spelen zijn anders dan een WK, 

elke sportman of vrouw met ervaring zal het nazeggen. 

Alleen de schaatsers toonden in 2014 en 2018 dat resul-

taten uit het verleden een garantie voor de toekomst 

bleken te zijn.”

Ad Roskam, technisch directeur 
Atletiekunie:
“Ik focus me meer op een optimale voorbereiding van 

ons eigen team dan op de statistieken van TeamNL. 

Onze atleten zitten nog midden in de kwalificaties en 

voorbereidende wedstrijden. Het koude voorjaar en 

alle coronabeperkingen hebben dit jaar de nodige aan-

passingen van de programma’s gevraagd. Die beper-

kingen, en de hitte, zullen ook in Tokio een element 

zijn. Maar daar zijn de atleten op voorbereid. Ze hebben 

in feite vooral een jaar extra voorbereiding gehad.”

Robert Slippens, voormalig olympiër (4 
deelnames), ex-bondscoach 
baanwielrenners en bestuurslid KNWU:
“Als sporter maakte ik me nooit druk om dit soort 

voorspellingen. Ik wist hoe ik ervoor stond en werd 

niet warm of koud van wat anderen ervan vonden. Als 

bondscoach bood ik de renners wel altijd mental coa-

ching aan. Het is goed te leren omgaan met spanningen 

en verwachtingen. De Spelen brengen altijd een spe-

ciale dynamiek mee, omdat ze eens in de vier jaar zijn 

en we ze zo enorm belangrijk hebben gemaakt. En het 

worden natuurlijk bijzondere Spelen, voor veel spor-

ters heeft de wereld op zijn kop gestaan. De sprin-

ters geven de indruk precies te weten waarmee ze 

bezig zijn, die stralen zelfvertrouwen uit. Je kunt in elk 

geval zeggen dat, afgaande op het aantal voorspelde 

medailles, het geld dat we in Nederland in topsport 

stoppen, wel resultaat oplevert. Wel kan er naar mijn 

mening nog veel meer aan talentontwikkeling worden 

gedaan. Daar is nog veel vooruitgang te boeken.”

Maurits Hendriks, technisch directeur 
NOC*NSF:
“We staan er goed voor en hebben hoge verwach-

tingen. Maar door de pandemie zijn er het afgelopen 

jaar weinig grote toernooien geweest. Het is daardoor 

bijna onmogelijk om een prestatieverwachting uit te 

spreken. In die zin beloven het heel spannende Spelen 

te worden. En heel verrassend wellicht.” •

Welles/nietes
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Column

Van sportakkoord via 
preventieakkoord naar 
beweegakkoord

Onder druk wordt alles vloeibaar – dat 

gezegde lijkt ook van toepassing op het 

beleid rond sporten en bewegen van-

wege corona. Sporten en bewegen moet 

het nieuwe normaal worden, zoals het 

Manifest van sportcoryfeeën als Epke 

Zonderland, Louis van Gaal, Bas van de 

Goor, Guus Hiddink, Sarina Wiegman, Erik Scherder en 

Joop Alberda van juli 2020 het bedoelde.

Sinds de eeuwwisseling hebben achtereenvolgende kabi-

netten al tussen de 2 en 4 miljard euro besteed aan pro-

gramma’s die sporten en bewegen moeten bevorderen; 

soms gericht op de hele bevolking, soms gericht op 

groepen met een achterstand. Het huidige demissionaire 

kabinet heeft in 2018 zowel een Nationaal Sportakkoord 

als een Nationaal Preventieakkoord gesloten. De afge-

lopen jaren was het onderwerp ‘sporten en bewegen’ 

een zaak van VWS en een beetje van OCW. De corona-

crisis lijkt het draagvlak te hebben verbreed. Op 20 mei 

jl. stuurde het demissionaire kabinet een brief naar de 

Kamer met als onderwerp ‘Nederland vitaal en in bewe-

ging’, ondertekend door zeven bewindspersonen van 

vijf departementen: behalve VWS en OCW ook V&W, 

BZK en SZW! Corona en druk van VNG, NOC*NSF, de 

Nederlandse Sportraad en Kamerleden hebben bij de 

totstandkoming ervan een rol gespeeld, maar de bewinds-

personen geven aan dat de brief ook een antwoord is 

op het Manifest.

In de brief wordt voor het eerst geconstateerd dat er een 

trendbreuk nodig is om het doel te halen dat in 2040 75 

procent van de Nederlanders aan de beweegnorm vol-

doet. Sinds 2001 is dat percentage gestegen van onge-

veer 40 procent naar 53 procent, maar daarmee is het 

einddoel nog ver weg. Een frisse nieuwe start met een 

integrale benadering is nu de nieuwe route. Aanpak en 

budget worden overgelaten aan het nieuwe kabinet. 

Druk op de ketel blijft dus nodig!

Er is nog een uitdaging. Het kabinet heeft afgelopen 

periode gekozen voor het sturen met akkoorden. Dat is 

nieuw en ingewikkeld. Initiatieven op nationaal niveau 

moeten verbonden worden met regionaal en lokaal 

niveau. Op lokaal niveau moeten heel verschillende 

organisaties samenwerken en tot resultaten komen. 

De Raad voor het Openbaar Bestuur bestempelt het 

sturen met akkoorden in haar advies van maart 2020 

als “evenwichtskunst”. Het Mulier Instituut consta-

teerde in december 2020 dat met hulp van sportadvi-

seurs, regisseurs, formateurs in bijna alle gemeenten 

sportakkoorden waren gesloten en dat het proces 

tot veel nieuwe contacten tussen maatschappelijke 

organisaties had geleid. Nu het realiseren van resul-

taten nog! 

Daarvoor zijn, schreef Mulier, behalve voldoende finan-

ciële middelen, de aanwezigheid van trekkers, onderling 

vertrouwen en de bereidheid tot open gedachtenuit-

wisseling en aanpassing van de eigen rol, onontbeer-

lijk. Hetzelfde geldt voor de preventieakkoorden, wier 

totstandkoming dezelfde systematiek volgt als de spor-

takkoorden. Wel zijn sport- en beweegaanbieders in 

veel gemeenten minder betrokken bij de preventieak-

koorden, wellicht omdat de directie Sport van VWS 

daar minder bij betrokken was. Dat is een risico, omdat 

een gezamenlijk proces een belangrijke voorwaarde is 

voor resultaat. 

De brief van het demissionaire kabinet aan de Kamer 

beveelt aan door te gaan met het sturen op akkoorden 

en te komen tot een Nationaal Beweegakkoord. Met als 

thema’s: voorlichting, bewegen op school, werk en zorg, 

een uitnodigende openbare ruimte, en aantrekkelijke 

en bekwame sport- en beweegaanbieders. Deels the-

ma’s die in het sport- en preventieakkoord ook al een 

plek hadden gevonden. 

Voor het proces is een nationaal beweegakkoord wel-

licht een stap in de goede richting, maar lokaal kan 

het gevoel ontstaan dat de akkoorden nu wel heel erg 

over elkaar heen buitelen. Alternatief zou kunnen zijn 

te sturen op een integraal akkoord met minder thema’s, 

maar met een uitdagend doel. Een doel dat inspireert 

en energie geeft en de trendbreuk markeert. Wat dacht 

u van ‘Vitaal Nederland’;? •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisatie-
deskundige en eigenaar van ID management & advies  
(www.idmanagementenadvies.nl).
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