
Sportiviteit, 
daar valt veel meer mee te winnen. 

Voorzet voor het Charter Sportief over doping, geweld & discriminatie in de sport



“Winning Silver Is Losing Gold” luidt een bekend gezegde uit de Amerikaanse sport-

wereld. Een sportwereld waar alleen winnen telt en verliezers in de ogen van het 

publiek ook echte ‘losers’ zijn. Letterlijk en figuurlijk.   

Hoe ver staat dit af van de sportieve gedachte zoals die aan het begin van de vorige 

eeuw werd verwoord door Baron Pierre de Coubertin, oprichter van de moderne 

Olympische Spelen: “L’important dans la vie ce n’est point le triomphe mais le combat. 

L’essential ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu.” 

Oftewel: meedoen is belangrijker dan winnen.

Hoewel de uitspraak “Meedoen is belangrijker dan winnen” aan Pierre 

De Coubertin wordt toegeschreven, citeerde de laatste in 1908 Ethelbert 

Talbot, een Anglicaanse bisschop afkomstig uit Bethlehem, Pennsylvania. 

Talbot was destijds vanwege de Olympische Spelen op bezoek in Londen. 

Naar aanleiding van een felle tweestrijd, die er destijds gaande was tussen 

Engelse en Amerikaanse atleten, sprak hij tijdens zijn gastpreek in de St. 

Paul: “The important thing in the Olympic Games is not winning but taking 

part, for the essential thing in life is not conquering but fighting well.”

In honderd jaar is er veel veranderd. De laatste decennia is er meer en meer nadruk ko-

men te liggen op presteren in de sport. Alleen winnen lijkt te tellen. Ook in Nederland. 

Met alle nadelen en randverschijnselen van dien. Zoals dopinggebruik, discriminatie 

en agressie op én buiten het veld. 

Op zichzelf is er niets tegen presteren. Daar worden mensen beter van. In de 

maatschappij en in de sport. Echter, wanneer de drang tot presteren onevenredig 

gewicht krijgt, dan kan de sportiviteit in de knel komen. In de sportwereld zien we 

regelmatig welke hoge prijs daarvoor betaald wordt. Onder meer in de vorm van 

blessures. Blessures die hoge kosten met zich meebrengen en waar de gemeenschap 

uiteindelijk voor moet opdraaien. 

Een deel van die blessures is veroorzaakt door onsportief gedrag: door agressie op 

het sportveld, als uitvloeisel van het dopinggebruik of door overbelasting van de 

sporter. Daarover zegt Toine Pieters, wetenschapper aan het VUmc: “Waarborg de 

autonomie en lichamelijke integriteit van de sporter. Een sporter is niet slechts een 
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machine met spieren en heeft zeggenschap over zijn/haar lichaam. De gezondheid 

van de sporter moet dan ook centraal staan en niet de prestatie. Desnoods moeten 

sporters tegen zichzelf worden beschermd. “

In 2011 bracht het ministerie van VWS het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. 

Een beleidsnota gericht op het tegengaan van geweld op en rondom het sportveld: 

“Het doel van het Actieplan is het creëren van een veiliger sportklimaat zodat ieder-

een met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Om dit 

te bereiken wordt enerzijds ingezet op het voorkomen van ongewenst gedrag en op 

het stimuleren van gewenst gedrag. Anderzijds worden ongewenst gedrag en exces-

sen stevig aangepakt.”

“Probleem in de discussie is wel dat wat wij sportief en onsportief vinden 

erg gekleurd wordt door meningen in plaats van feiten. Wat dat betreft is 

het goed om de feiten op een rijtje te zetten voordat je allerlei doelstellingen 

over sportief en onsportief gedrag gaat formuleren.”

[Peter Hollander, emeritus hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de VU]

VU Connected, een organisatie die wetenschap, kennis en ervaring verbindt rond 

vraagstukken in de samenleving, heeft het afgelopen jaar – in nauwe samenwerking 

met de faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU en met de Sportraad Amster-

dam – aandacht besteed aan het fenomeen ‘onsportief gedrag’ en onderzocht hoe dit 

verschijnsel duurzaam aangepakt kan worden. 

Daarbij hebben wij gekozen voor drie belangrijke, negatieve maatschappelijke kwesties 

die rondom de sport spelen, te weten: geweld, doping en discriminatie in de sport. 

Rond deze thema’s hebben wij in Amsterdam een aantal talkshows georganiseerd 

onder leiding van sportjournaliste Barbara Barend en met gasten afkomstig uit de 

wereld van de sport, de wetenschap, maatschappelijke organisaties, het bedrijfs-

leven en de overheid. 

Tijdens de drie debatten zijn de genoemde thema’s verder verkend en uitgediept. 

Met als uiteindelijk resultaat deze opmaat voor een charter die een neerslag vormt 

van de inbreng en aanbevelingen van alle deelnemers (aan de debatten en via de VU 

Connected website).  De aanbevelingen zijn niet de mening of opvatting van de Vrije 

Universiteit Amsterdam of VU Connected, maar de oogst van de talkshows. Als de 

voorbeelden van doping, geweld en discriminatie soms alleen uit één sport komen is 

dit ook het gevolg van deze werkwijze. Als vervolg wil VU Connected met betrokken

organisaties en personen onderzoeken welke aanbevelingen een uitwerking verdienen. 

De ambitie is deze uitwerking te laten uitmonden in een volwaardig charter dat als 

handvest kan dienen voor de sport.

VU Connected maakt zich sterk voor een mooiere samenleving. Op het snij-

vlak van wetenschap en maatschappij organiseren wij jaarlijks meer dan 

zestig projecten, events en debatten. Wij brengen netwerken van diverse 

disciplines samen en voegen wetenschappelijke kennis toe. Met kennis 

ontstaan ideeën en daarmee brengen we maatschappelijke vraagstukken 

verder.

Aanpak overheid tegen 
intimidatie en geweld

Drieledige aanpak van
VU Connected
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Doping

“Doping does irreparable harm 

to sports of all athletes. The use 

of performance-enhancing drugs 

diminishes the moral and ethical 

principles that underpin sports. 

Doping destroys fair play and 

equitable competition,

harms athletes and damages the 

credibility of sports.”  

[UNESCO International Charter 

of Physical Education and Sport, 

Paris, 21 November 1978]

“There are no gains without pains,” schreef Benjamin Franklin in 1745. Later geparafra-

seerd tot een door vele sporters en coaches gebezigde uitdrukking: “No pain, No 

gain”. Oftewel, om te willen winnen moet je het lijden niet schuwen. Voor ambitieuze 

sporters betekent dit dat zij zoveel mogelijk moeten trainen. Trainen om elke dag 

weer wat beter te worden. Nog ietsje sneller. Nog een beetje sterker. Om zo dichter-

bij het doel te komen dat elke sporter voor ogen heeft: de beste worden in zijn of 

haar tak van sport. Winnen dus. Het liefst zo vaak mogelijk.  

Echter, als alleen gezond leven en eindeloze trainingen niet voldoende zijn om te 

kunnen overwinnen, dan is het verleidelijk om naar een redmiddel te grijpen. Waar 

trainen tekort schiet, zijn er andere, opwekkende middelen die het doel mogelijk 

heiligen. Pillen, capsules, injecties en infusen met spierversterkers, zuurstofopname 

vergrotende middelen of gewoon groeihormonen. Oftewel doping. 

Het gebruik van doping is verboden. Om een drietal redenen. Allereerst omdat het 

gevaarlijk is. Daarvan zijn verschillende voorbeelden bekend. De bekendste is die 

van wielrenner Tommy Simpson, de Brit die op 13 juli 1967 bezweek op de flanken 

van de legendarische Mont Ventoux tijdens de Ronde van Frankrijk. Een combinatie 

van hitte, inspanning, alcohol en doping werd hem fataal.

De tweede reden om doping te verbieden is simpelweg omdat het gebruik de sport-

er voordeel kan opleveren ten opzichte van zijn tegenstanders die het middel niet 

gebruikt hebben. Dopinggebruik is daarom allesbehalve fair play. Sportarts Edwin 

Goedhart: “Het is een spelregel dat je dat niet doet. Vanuit dat perspectief is het dus 

onsportief.”

Bovendien beschadigt het de geloofwaardigheid van de sport, zoals de sterk ver-

minderde aandacht voor de wielersport in een land als Duitsland bijvoorbeeld heeft 

laten zien. 

Het antwoord op deze vraag is wat betreft Marjan Olfers, sportjurist aan de Vrije 

Universiteit, kort en krachtig te geven: “Alle middelen die op de dopinglijst staan is 

doping.” Maar volgens dopingexpert Toine Pieters van het VU Medisch Centrum klopt 

die lijst helemaal niet. Edwin Goedhart, hoofd medische staf Ajax, deelt die mening: 

Nadelen van doping

Wat is doping

“ Doping does irreparable  
  harm to sports of all
  athletes...” 
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“Er staan zoveel stoffen op de lijst die eigenlijk medicijnen zijn, of de prestatie niet 

bevorderen of zelfs contraproductief zijn en een averechtse werking hebben, dat het 

in die zin niet onsportief is om deze middelen te gebruiken. ” 

Sommige van deze middelen zijn helemaal niet prestatie bevorderend of staan vol-

gens Goedhart betere prestaties zelfs in de weg. Gewoon omdat het alleen maar 

medicijnen zijn. Prestatie bevorderend of niet, staat het middel op de verboden lijst 

dan kan de dopingzondaar tuchtrechtelijk worden bestraft, voegt Marjan Olfers toe. 

“Ik gebruik nu meer doping dan toen ik nog koerste.”
[Wielrenner Maarten Ducrot over het feit dat er ook heel veel gewone 
medicijnen op de dopinglijst staan.]

De dopinglijst blijkt inderdaad zo veelomvattend te zijn dat de sporter zelfs in het geheel 

geen medicijnen meer mag gebruiken. Niet zonder dispensatie van de Dopingautoriteit 

tenminste. Daarbij gaat het niet alleen om pillen of medicinale dranken, maar ook 

om alle middelen om te inhaleren, op te snuiven, in te wrijven en op te plakken. Ook 

alternatieve middelen – van homeopathische aard of zelfs voedingssupplementen – 

zijn taboe. 

Daarom doet Toine Pieters de volgende aanbeveling: “Haal de stoffen eraf die aan-

toonbaar te weinig verschil maken en waarvan de effecten verwaarloosbaar zijn.”

Edwin Goedhart benadrukt dat het inkorten van de dopinglijst ook voordelen met 

zich meebrengt. Bijvoorbeeld omdat de lijst daardoor veel werkbaarder wordt. Voor 

alle partijen. 

Irene Eegdeman, coördinator ROC ASA Sportacademie Amsterdam, oppert om bij 

het opstellen van de dopinglijst ook de sporter meer te betrekken. Marjan Olfers 

adviseert om deze sporters ook deel te maken bij het tot stand komen van regels 

omtrent de dopingcontroles. 

Dat kan Jeroen Straathof, voorzitter van de NOC*NSF Atletencommissie, alleen 
maar beamen: “Luister naar topsporters. Er wordt door sportbonden, maar 
ook op landelijk niveau, veel te weinig gebruik gemaakt van de enorme ervaring 
en kennis van topsporters.” 

Kort de dopinglijst in

Betrek de sporters erbij

Bestraf niet alleen de 
sporters

Meer geld voor preventie

Marianne Vos, als topsporter bekend met alle ‘ins-and-outs’ van dopingcontroles, wijst 

erop dat de Dopingautoriteit de sporter als enige verantwoordelijk stelt voor het feit 

of er wel of niet verboden stoffen in het lichaam worden aangetroffen. Niet de coach, 

niet de sportarts, niet de sportvereniging. Alleen de sporter, de sporter alleen. 

Enigszins vreemd is dat wel. Zo kent Jeroen Straathof in zijn functie als voorzitter van 

de atletencommissie verhalen van jonge wielrenners die door hun teamleiding ged-

wongen waren om doping te gebruiken: “In het gewone leven kijken we ook naar de 

mensen die drugs leveren, dus ik ben er voor dat begeleiders en trainers ook bestraft 

gaan worden.” Marjan Olfers beveelt aan dat sportbonden deze groep bindt aan het 

dopingreglement met een overeenkomst. Het dopingreglement geldt namelijk alleen 

voor leden en aangeslotenen en dat zijn begeleiders niet altijd.

De eerste verhalen over doping dateren uit de Griekse oudheid. Dat schrijft 

Leo de Haes in ‘Pierre de Coubertin en de Olympische gedachte’ (uit ‘Het 

hoofd, de benen en het geld’ Uitgeverij Kritak, Leuven, 1980). Zo werd 

moedermelk als een opwekkend middel voor sporters beschouwd. Mits 

rechtstreeks uit de borst gedronken. De Griek Herodikos, de eerste sport-

arts in de geschiedenis, zette in de vijfde eeuw voor Christus dit soort 

stimulerende middelen in om atleten weer sneller wedstrijdklaar te maken. 

Ook de Romeinse gladiatoren in het Colosseum waren gewend om stimulantia 

te gebruiken – zoals pasteitjes gemaakt van stierentestikels – voordat zij 

de arena van Circus Maximus betraden.

Even voor de duidelijkheid: er bestaan twee soorten dopingcontroles. Controles die 

direct na de wedstrijd worden uitgevoerd en controles die op een ander moment 

plaatsvinden, buiten de competitie om. Voor een controle na afloop van de wedstrijd 

komen in principe alle deelnemende sporters in aanmerking. Zij kunnen daarvoor via 

loting worden aangewezen. Voor ‘out of competition dopingcontroles’ komen alleen 

die Nederlandse sporters, die lid zijn van de topselecties, in aanmerking. 

Marianne Vos zet zich als ambassadrice van ‘100% Dope Free’ in voor een dopingvrije 

sport. Zij is een groot voorstander van preventie en dus van meer ‘out-of-competition 

controles’. 
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Topsporters zijn verplicht om de Dopingautoriteit voortdurend op de hoogte te 

stellen waar zij zich bevinden. Hun zogenaamde ‘whereabouts’ moeten te allen 

tijde bekend zijn. Toine Pieters stelt dat deze whereabouts echter per categorie 

topsporter verschillen: “De whereabouts worden niet van alle soorten topsporters 

bijgehouden. Wielrenners worden anders behandeld dan voetballers.” 

Daarom pleit hij – met Marjan Olfers – voor een gelijke behandeling van alle sporters. 

Marianne Vos stelt de praktijken van het huidige dopingbeleid aan de kaak. Zij 

vindt dat het controlesysteem transparanter moet worden. Teveel informatie lekt 

nog tijdens het dopingonderzoek uit, terwijl soms pas een half jaar later de echte 

uitslag volgt. In de tussentijd komen allerlei instanties met een eigen verhaal naar 

buiten. Gevolg: op den duur weet niemand meer wat waar is en wat niet. De gevolgen 

zijn groot: “Iedereen gaat speculeren en in de tussentijd gaat iemands carrière 

eraan. Ik heb daarom mijn twijfels over de onafhankelijkheid en transparantie.”

Sporters die veroordeeld worden door de tuchtcommissie kunnen daar tegen in beroep 

gaan. Vervolgens kunnen de sporters naar het Court of Arbitration for Sport in Lausanne. 

Alleen blijkt dat voor veel sporters geen optie te zijn omdat zij de proceskosten moeten 

betalen Dat is voor veel sporters gewoonweg te duur. Marjan Olfers pleit daarom voor 

een nationaal fonds om sporters daarbij te ondersteunen.  

“Giving up was never an option.”

[Lance Armstrong]

Wat de juridische gang van zaken betreft, stelt Toine Pieters dat sporters dezelfde 

rechten zouden moeten hebben als ‘gewone mensen’. Daarom bepleit hij een ‘trias 

politica’ in de sportwereld. De tuchtcommissie is nu een orgaan van de bond, en 

dus onderdeel van de bondsstructuur: “Alles zit nu maar bij één autoriteit, namelijk 

de sportbonden. Sporters zijn ermee gebaat dat dat gesplitst wordt. Want de belan-

gen zijn zo groot, er gaat zoveel geld in om. Dat vraagt om problemen.”

Marjan Olfers ondersteunt zijn pleidooi voor tranparantie. Om aan het rechtvaar-

digheidsgevoel tegemoet te komen is het te overwegen de straf in verhouding te 

laten staan tot het gepleegde delict en daarbij de persoonlijke context van de sporter 

in acht te nemen.

Gelijke behandeling
voor alle sporters

Steun sporters bij hun 
beroepszaak

Trias politica in de sport

Universele regelgeving Irene Eegdeman, coördinator van de ROC ASA Sportacademie Amsterdam, doet het 

idee aan de hand om te streven naar een Europese of zelfs universele handhaving 

van de regelgeving voor doping. Jeroen Straathof ziet daarin een probleem. Momenteel 

worden sportbeoefenaars uit verschillende landen ook verschillend behandeld. Zeker 

wat opgelegde sancties betreft. Toine Pieters vindt ook dat het dopingbeleid zou 

moet worden geharmoniseerd, maar net als Straathof is van mening dat dit voor veel 

landen niet te betalen is. 

Marjan Olfers valt hen daarin bij: “Denk alleen maar aan het bijhouden van alle 

whereabouts….”

“Maak de sporter bewust van de gevolgen van doping. Als dopingvrij sport-

en de norm is, kan hij anderen inspireren.” 

[Erik Duiven, voorlichter topsport Dopingautoriteit]
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2. Geweld

‘Train de spelers ook in 

zelfbeheersing. Tot tien tellen 

levert vaak een betere wedstrijd 

op.’ 

[Paul van Lange,

hoogleraar Sociale Psychologie

van de Vrije Universiteit]

Geen sporter kan zonder een zekere vorm van agressie. Het is een voorwaarde voor 

succes. De sporter die op het beslissende moment inhoudt, botsingen vermijdt of ris-

ico’s uit de weg gaat, zal altijd minder presteren dan zijn of haar agressievere tegen-

stander. Een teveel aan agressie kan er echter toe leiden dat de speler eerder aandacht 

krijgt voor het blesseren van de tegenstander dan voor het spelen van het eigen spel. 

Bovendien loopt hij/zij ook nog eens het risico vanwege dat gewelddadige optreden uit 

de wedstrijd te worden gezet. Daarbij opgeteld heeft dit soort gedrag over het algemeen 

een slechte invloed op de toeschouwers. Supportersrellen kunnen erdoor ontstaan.  

Wat daaraan te doen? Topvoetbalster Sabine Verheul van FC Utrecht en project-

medewerker bij Meer dan Voetbal breekt een lans voor humor als instrument om 

agressie tegen te gaan. Zij ziet daarin een rol voor de coach weggelegd: “Als je in de 

kleedkamer al niet kunt lachen, ga je veel te gespannen een wedstrijd in en dan is de 

kans op confrontaties of blessures groter.”

“It seems clear to me that a primary attraction of the sport is the opportunity 

it gives to release aggression physically without being arrested for felonious 

assault.” [Nat Hentoff, Amerikaans columnist over de tennissport]

De laatste decennia groeit het geweld op en rond het veld. ‘Negatieve voorbeeld-

functies’ en ‘professionele overtredingen’ bereiken via televisie en internet de jonge 

sportbeoefenaars. Mede daardoor zien we ook bij hen hoe agressief en onsportief 

gedrag de norm lijkt te worden.  

Het aantal initiatieven om het geweld op en rond het veld een halt toe te roepen is de 

laatste jaren toegenomen. Initiatieven waarbij er nauw met sportverenigingen wordt 

samengewerkt om daarmee draagvlak voor het beleid te creëren. Voor de Amster-

damse amateurvoetbalsport leidde dit tot het plan ‘Samen werken aan Sportiviteit 

& Respect’. Dit zogenoemde ‘Amsterdams Voetbalverdrag’ heeft als doel excessen 

in het voetbal tegen te gaan. Inmiddels hebben de meeste van de 65 Amsterdamse 

verenigingen het plan ondertekend. 

Betrek de verenigingen 
erbij

“Train de spelers
  ook in
  zelfbeheersing...” 
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Een betere ontvangst
van de bezoekende cub

Gradueel straffen

Zet technische
hulpmiddelen in

Verbeter de opleiding
van scheidsrechter

Steun de scheidsrechters 
in hun beslissingen

Een goed contact
voorafgaand aan

de wedstrijd

Maak ouders bewust
van hun

verantwoordelijkheid

Guus Posthumus, KNVB districtmanager, medeverantwoordelijk voor de uitvoering 

van het Amsterdams Voetbalverdrag, geeft aan dat het de KNVB nu echt menens is. 

Preventie staat voorop. Bepaalde voetbalverenigingen blijken ook steeds betrokken 

te zijn bij geweldsontsporingen. “Het is de sfeer en de cultuur bij zo’n vereniging waar-

van we denken: dat is niet goed voor het sportklimaat. Het begint al met zoiets simpels 

als een slechte ontvangst van de bezoekende club. Dat moet veranderen.”

Yolanda Barend, beleidsadviseur bij het ministerie van VWS,  adviseert om bij de kin-

deren te beginnen: “Laat de trainers kinderen ook leren wat normaal gedrag is. En 

spreek ook zo nodig de ouders erop aan.” 

Guus Posthumus ziet hierin een taak voor de vereniging weggelegd. Hij pleit ervoor 

om bij de intake van een kind bij een vereniging ook meteen aan de ouders te vertel-

len wat er van hen verwacht wordt. Mar Schuringa, methode- en productontwikkelaar 

Sportiviteit & Respect bij de KNVB, vertelt dat de KNVB  beeldmateriaal ontwikkelt dat 

laat zien wat de invloed is van schreeuwende ouders op de sportende kinderen. Om 

de ouders daarmee bewust te maken van hun gedrag en hun verantwoordelijkheid.  

Sportiviteit is tevens – en dat kan in deze tijd niet vaak genoeg gezegd worden – het 

accepteren van de besluiten van de leiding. Omdat dat laatste bij bepaalde sporten 

nauwelijks gemeengoed is, vraagt dat – ook in de amateursport – naast gedragsver-

betering bij de sporters ook om betere scheidsrechters. Zoals Arjo Admiraal, stagiair 

bij VU Connected, dat stelt: “Het niveau van de scheidsrechter is erg belangrijk in het 

tegengaan van onsportief gedrag. Tijdens en voorafgaand aan de wedstrijd moet hij/

zij duidelijke regels hanteren. Verhoog daartoe het opleidings- en coachingsniveau 

van de scheidsrechter.”

Guus Posthumus wil ook het imago van de scheidsrechter verbeteren. Wat hem betreft 

moet het weer een eervolle functie worden. Olympisch kampioen waterpolo Daniëlle de 

Bruijn vergelijkt de rol van de scheidsrechter in het waterpolo met die in het voetbal. 

Bij waterpolo heeft de scheidsrechter veel macht. Hij kan zelfs een deel van het publiek 

wegsturen als hij/zij zich bedreigd of onheus bejegend voelt. Protesten tegen de leiding 

worden gewoonweg niet getolereerd. En net als bij vele andere sporten zijn alleen de 

aanvoerders gerechtigd iets tegen de scheidsrechter te zeggen. Andere spelers niet. 

Om agressie tussen spelers onderling en tegen de wedstrijdleiding te voorkomen, 

stelt Paul van Lange voor om in het amateurvoetbal vooraf contact te laten plaats-

vinden tussen de leiding en de spelers. Een direct contact zorgt er namelijk voor 

dat er een eerste basis voor vertrouwen ontstaat waardoor beslissingen van de 

scheidsrechter veel minder snel gewantrouwd worden. 

Volgens Paul van Lange is de huidige strafmaat één van de redenen waarom juist bij 

voetbal geweldsexcessen zo vaak voorkomen:  “Bij voetbal bestaan er te weinig lich-

te middelen om corrigerend op te treden – bijvoorbeeld een speler vijf minuten eruit 

sturen. Omdat de straffen gelijk al zo zwaar zijn, worden ze niet zo snel gegeven.”

Hetzelfde argument komt terug in het eerder genoemde ‘Samen voor sportiviteit en 

respect’ van de KNVB: “Door in een eerder stadium in de wedstrijd een lichte straf te 

geven voor een overtreding, zijn spelers gewaarschuwd en is er de mogelijkheid om 

zich te herpakken.” 

Wat de toeschouwers betreft doet Paul van Lange nog een aantal suggesties aan de 

hand. Zo stelt hij voor om supportersgroepen gescheiden te houden. Bij aankomst, 

tijdens de wedstrijd en bij vertrek. Ook adviseert hij om tijdens de pauze van wed-

strijden voor voldoende afleiding te zorgen. In de vorm van muziek, doeltrappen of 

ander entertainment. 

Uit onderzoek is volgens Paul van Lange gebleken dat mensen over het algemeen 

redelijk tegen hun verlies kunnen. Behalve wanneer zij onrecht ervaren. Bijvoorbeeld 

door niet bestraft gemeen spel, grote fouten van de scheidsrechter of partijdigheid. 

Dat zijn de momenten waarop supporters van de benadeelde partij veelal in op-

stand komen. Daarom stelt Van Lange voor technische hulpmiddelen in te zetten om 

wedstrijden zo rechtvaardig mogelijk te laten verlopen. Een mening die door velen, 

waaronder Arie van Eijden, gewezen directeur van Ajax, gedeeld wordt. 

“Voetbal is oorlog”. Een bekend citaat van trainer Rinus Michels. Alleen 

heeft hij dat zelf nooit zo gezegd. In een interview in het weekblad Revue 

zei hij in 1971: “Topvoetbal is zoiets als oorlog. Wie netjes blijft, is verloren.” 

Sportjournalist Ed van Opzeeland zocht nog een kop voor zijn artikel en 

legde Michels daarom deze legendarische uitspraak in de mond.  
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Paul van Lange stelt overigens nog wel dat supportersgeweld eigen is aan het 

menselijk wezen. Al vanaf de oertijd: “Voetbalgeweld tussen supporters is eigenlijk 

niets anders dan een stammenstrijd. Want wat is nou mooier dan het op een legale 

en geaccepteerde manier te doen? Overigens, stammenstrijd is vooral een mannen-

ding.”

Sabine Verheul voegt daaraan toe dat bij mannensporten veel grotere belangen spelen: 

“Er gaat meer geld in om en dat leidt tot meer agressiviteit.”

Guus Posthumus geeft aan dat dit ook de reden is dat de KNVB haar best gaat doen 

om vrouwen aan het voetballen te krijgen: “Meer meiden op het veld en in de kantine 

en als trainer en scheidsrechter zorgt voor een veel betere sfeer op de clubs!”

“Ontwikkel naar voorbeeld van de verkeershuftercursus een sporthufter-

cursus.”

[Dick Veluwenkamp, directeur Inforsa]

Steun de rol van vrouwen 
in het voetbal
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3. Discriminatie in de sport

“The practice of physical

education and sport is a

fundamental right for all.” 

[Artikel 1 van het Internationaal 

Handvest voor Lichamelijke

Oefening en Sport van UNESCO]

In 1948 werd Fanny Blankers-Koen de sensatie van de Olympische Spelen te Londen. 

Maar liefst vier gouden atletiekmedailles behaalde zij toen. Een succes dat daarna 

nooit meer geëvenaard is. Met haar prestatie heeft Fanny Blankers-Koen wereldwijd 

sterk bijgedragen aan de emancipatie van vrouwen. 

Niettemin krijgen vrouwelijke sporters vandaag de dag nog steeds niet dezelfde 

erkenning als hun mannelijke collegae. Zelfs niet wanneer ze harder trainen of betere 

prestaties leveren. Ook qua betaling blijven ze achter bij sportmannen. Op het gebied 

van sponsoring speelt hetzelfde. Snowboardster Bibian Mentel: “Vrouwen krijgen per 

definitie minder dan mannen. En we nemen dezelfde risico’s.”

Agnes Elling, sportsocioloog aan het Mulier Instituut, roept de sportwereld op zich 

innovatiever op te stellen: “Op het maatschappelijke vlak loopt sport niet voorop en 

dat blijkt uit de participatie van vrouwen, etnische minderheden, mensen met een 

handicap. Bij ethische thema’s is het niet de sport die dat op de kaart zet.” 

Over de hele wereld zijn er veel meer mannen actief in de (top)sport dan vrouwen. 

In Nederland is van alle deelnemers aan wedstrijdsporten nog altijd maar een derde 

vrouw. Wat absolute sportdeelname betreft is de verhouding volgens Agnes Elling re-

delijk gunstig. Daar is de deelname van vrouwen versus mannen bijna gelijk. Hoewel 

dat wel per tak van sport verschilt.

Bij hockey ligt het anders dan bij voetbal bijvoorbeeld. In deze laatste sport is er 

de laatste jaren een enorme toename geweest van jonge, vrouwelijke voetballers. 

Vooral uit allochtone kring. Toch is nog maar liefst 90 procent van alle leden man. 

Journalist Frits Barend vindt het een schande dat een voetbalclub als Ajax helemaal 

geen vrouwenelftal heeft. Hij is ervan overtuigd dat als er meer vrouwen in het voet-

bal actief zouden zijn, zij ook sneller naar wedstrijden zouden gaan kijken. Daardoor 

zou volgens hem de sfeer in de stadions aanzienlijk verbeteren. 

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft als voornemen om meer vrouwen in 

sportbesturen te benoemen. NOC*NSF heeft dat beleid overgenomen. Maar volgens cijfers 

is op landelijk niveau slechts 21 procent van de sportbestuurders vrouw. Nederland 

loopt wat dat betreft ook achter, geeft Agnes Elling aan: “Sport is innovatief wat de 

Meer vrouwen voor 
een betere sfeer

Meer vrouwen
in sportbesturen

“ The practice of physical  
  education and sport is
  a fundamental right for all.” 
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Meer vrouwen
op sportredacties

Meer rokjes in de sport

gebruikte materialen betreft. Maar maatschappelijk gezien loopt de sport zeker niet 

voorop. Dat blijkt uit de participatie van vrouwen, etnische minderheden, mensen 

met een handicap.”

Claartje Vinkenburg, directeur van het Amsterdam Center for Career Research, vraagt 

zich echter wel af of die weinige vrouwen in sportbesturen vaak niet als ‘excuustruus’ 

worden gebruikt. Zeker wanneer er van de vijf, zes bestuursleden maar één ervan vrouw is. 

Volgens Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese hockeyfederatie EHF, wordt er 

in de hockeysport een actief beleid gevoerd om vrouwen in de top te benoemen. 

Ze spoort vrouwelijke sportbestuurders aan om andere vrouwen erbij te betrekken: 

“Vrouwen moeten elkaar stimuleren. Vrouwen moeten het van vrouwen hebben.”

Bron: Elling, A e.a. (2011) Inventarisatie diversiteit in

sportbesturen 2010. ’s-Hertogenbosch: Mulier Instituut. 

Frits Barend ziet de achtergestelde positie van vrouwen in de sport weerspiegeld in 

de aanpak van vrouwensport door de sportpers. Volgens hem is het geen toeval dat 

vrouwen ook daar ondervertegenwoordigd zijn. Hij zou dan ook graag zien dat er 

ook op die plek meer vrouwen actief worden:  “Neem meer vrouwen aan en besteed 

meer aandacht aan de vrouwensporten. Het is namelijk een vicieuze cirkel: als het 

één komt, komt het ander ook.” 

Alle goede wil ten spijt constateert Marijke Fleuren wel, dat er gewoon meer publiek op 

mannenwedstrijden af komt dan op vrouwenwedstrijden. Zelfs bij het hockey. Agnes 

Elling vraagt zich af of vrouwensport misschien iets meer sexy moet worden. Bijvoor-

beeld door, net als in het hockey, rokjes te dragen. Het grote publiek bestaat immers 

vooral uit mannen: “Wie lezen de sportkaterns? Dat zijn toch ook voornamelijk mannen.”

Elling benadrukt wel dat deze dracht bovenal een eigen keuze moet blijven. En zeker 

geen verplichting. 

Op het gebied van de gehandicaptensport speelt het fenomeen van achterstelling 

door de nieuwsmedia eveneens. Sterker nog, gehandicapte sporters lijken voor-

namelijk tijdens de Paralympics de media te halen. Monique van der Vorst, prof-

wielrenster bij de Raboploeg komt nu vaker in het nieuws dan toen zij nog als 

paralympisch handbiker successen behaalde. Terwijl, toen zij zilver won tijdens de 

Paralympics in Beijing, alleen De Telegraaf deze bijzondere prestatie via een klein artikel 

vermeldde. Van der Vorst: “Dat is triest, want als je de gehandicaptensport niet die 

aandacht geeft, dan wordt het nooit groot.”

Bibian Mentel, na een beenamputatie nog steeds actief als snowboardster, deelt haar mening 

dat meer media-aandacht zal helpen bij de acceptatie van de gehandicaptensport. 

“It’s not the disability that defines you, it’s how you deal with the challenges 

the disability presents you with. We have an obligation to the abilities we 

dó have, not the disability.”

[Jim Abbott, voormalig honkbalpitcher die op topniveau speelde in de

Amerikaanse Major League, ondanks dat hij zonder rechterhand was geboren.]

Daarnaast heeft sport ook een enorm emanciperende werking en zorgt het voor zelfbe-

wustzijn bij het individu. Nawal El Moutawakel, de eerste vrouw die in 1984 een gouden 

medaille voor Marokko op de Olympische Spelen won, zei daarover: “I was inspired and 

learned determination and discipline. Sports allow you to get to know yourself.” 

Hetzelfde geldt voor de gehandicapte sporters. Monique van der Vorst geeft aan dat 

sport haar hielp om op dertienjarige leeftijd meer zelfvertrouwen te krijgen: “Door te 

gaan handbiken kreeg ik weer een eigen identiteit.” 

Onderzoek heeft uitgewezen dat allochtonen minder sporten dan autochtonen. Ze 

zijn ook minder vaak lid van een sportvereniging. Dat geldt helemaal voor vrouwen 

uit etnische minderheden. Juist voor hen kan sport wat dat betreft een belangrijke rol 

vervullen om uit hun isolement te raken en discriminatie tegen te gaan. Agnes Elling 

doet daarom een appel om sportinitiatieven uit de samenleving te ondersteunen: 

“Geef groepen die nu geen gelijke kansen krijgen de gelegenheid om zelf initiatieven 

te nemen en ondersteun ze daarbij zonder ze gelijk belerend te behandelen.” 

“Sluit mensen niet uit en laat iedereen meedoen”.

[Zainab Makhlouf, algemeen directeur van stichting Be Interactive]

Stimuleert het
zelfbewustzijn,

ook bij gehandicapten

Ondersteun nieuwe
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Tot slot: sportiviteit

“Sport has the power to change 

the world. It has the power to 

unite in a way that little else 

does. It speaks to youth in a lan-

guage they understand. Sport 

can create hope where once 

there was only despair. It is more 

powerful than governments in 

breaking down racial barriers. It 

laughs in the face of all types of 

discrimination.”  

[Nelson Mandela,

former president of South Africa]

Belangrijker dan winnen

De kunst van
het verliezen

Ooit zag Pierre de Coubertin sport als middel om vriendschapsbanden tussen de ver-

schillende volkeren te versterken. Om bij de atleten edelmoedigheid, hoffelijkheid en 

respect voor de tegenstander te genereren. 

Niets is minder waar. Tegenwoordig is ‘fair play’ op en rond het veld helaas ver te 

zoeken. 

Hier moet verandering in komen. En wij, als VU Connected, willen daar een positieve 

bijdrage aan leveren. Via deze voorzet om tot een charter voor de sport te komen.

Fair play, oftewel sportiviteit, gaat over meer dan alleen het navolgen van spelregels. 

Het heeft ook alles te maken met de instelling van de sporter. Het vraagt van hem en 

haar om bijvoorbeeld geen misbruik te maken van oneerlijke voordelen, om uit te 

gaan van gelijke kansen en om anderen die anders zijn te accepteren. 

Daarvoor wordt er bij de sporter een beroep gedaan op vaardigheden als eerlijkheid, 

empathie en respect voor de tegenstander en vooral ook op de kunst een goed ver-

liezer te zijn. 

Dat zijn zaken waar meer aandacht aan besteed zal moeten worden als we de sportiviteit 

willen bevorderen en het geweld op en rond het veld willen tegengaan. Dat zal voorop 

moeten staan bij de coaches en begeleiders van sporters. Al vanaf de pupillen. Om-

dat sporters, zoals Daphne van der Hoogte, stagiair bij de sportafdeling van DMO 

Amsterdam, terecht uitdrukt: “een voorbeeldfunctie hebben”. Naar elkaar, maar ook 

naar het publiek. 

“Het is belangrijk dat professionele sporters een goed voorbeeld geven. 

Kinderen kopiëren onsportief gedrag.”

[Edu Jansing, directeur Stichting Meer dan Voetbal]

Sport moet leuk zijn. Voor alle deelnemers. Voor teamleden, tegenstanders en wed-

strijdleiding. Voor toeschouwers en belangstellenden.

Laten we sporters leren dat presteren heel belangrijk is maar winnen niet altijd. Dat 

doping niet alleen oneerlijk is maar ook slecht voor de sporter. En dat mannen, 

“ Sport has the power  
  to change the world...”
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Er moet een echte trias politica komen in de sport; het kan niet zijn dat degene die 

de wetten schrijft zichzelf controleert. Zorg dat het juridische kader voor sporters 

gelijk is als dat van burgers.

[Toine Pieters, onderzoeker bij de afdeling Metamedica van het VUmc]

De sportarts moet een centrale rol krijgen. Dit zou door de overheid moeten worden

gefaciliteerd met een corps onafhankelijke sportartsen.

[Toine Pieters, onderzoeker bij de afdeling Metamedica van het VUmc]

Geef meer geld uit aan preventie en minder aan controles.

[Edwin Goedhart, hoofd medisch staf Ajax]

Zorg ervoor dat de straffen die je hanteert voor dopinggebruik goed uit te leggen

zijn. De straf moet in verhouding staan tot het gepleegde delict en rekening houden

met de persoonlijke context van de sporter.

[Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar Sport en Recht VU ]

Streef naar Europese of universele regelgeving voor doping.

[Irene Eegdeman, coördinator ROC ASA Sportacademie Amsterdam]

Gelijke monniken, gelijke kappen: wielrenners zijn nog altijd de knechten en voet-

ballers de helden van de sport. Dat werkt door in de dopingafspraken, zoals in het 

geval van de whereabouts-regeling.

[Toine Pieters, onderzoeker bij de afdeling Metamedica van het VUmc]

Pas de dopinglijst zo aan dat hij zinvol en werkbaar is. Haal de stoffen eraf die aan-

toonbaar te weinig verschil maken en waarvan de effecten verwaarloosbaar zijn. 

[Toine Pieters, onderzoeker bij de afdeling Metamedica van het VUmc]

Aanbevelingen tegen doping

LIJST VAN AANBEVELINGEN

Beleid

Dopingautoriteit

vrouwen en mindervaliden allemaal recht hebben op een even grote plek op het 

sportveld. 

Kortom, laten we de sportiviteit laten winnen. Daarmee hebben we de wereld nog 

niet veranderd. Maar er wel degelijk een begin mee gemaakt. 

“Just play. Have fun. Enjoy the game.” 

[Michael Jordan] 
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Kort de lijst van verboden middelen in.

[Edwin Goedhart, hoofd medisch staf Ajax]

We moeten naar een dopingvrije sport streven. Om dat te bereiken is het aan te 

raden meer in te zetten op out-of-competition controles.

[Marianne Vos, wielrenster en ambassadeur 100% Dope Free]

Het controlesysteem moet transparant zijn.

[Marianne Vos, wielrenster en ambassadeur 100% Dope Free]

Luister naar topsporters. Er wordt door sportbonden, maar ook op landelijk niveau, 

te weinig gebruik gemaakt van de enorme ervaring en kennis van topsporters.

[Jeroen Straathof, voorzitter NOC*NSF Atletencommissie]

Laat zien: dit is de norm die wij stellen. Sporters kunnen zich ook uiten: tot hier ga 

ik, dit is de grens, zo wil ik in mijn sport staan.

 [Erik Duiven, voorlichter topsport Dopingautoriteit] 

Betrek sporters bij de totstandkoming van regels omtrent dopingcontroles.

[Marjan Olfers bijzonder hoogleraar  Sport en Recht VU]

Richt een nationaal fonds in voor sporters die na de uitspraak van de tuchtraad in 

hoger beroep willen. Momenteel is de gang naar Lausanne voor veel sporters geen 

optie omdat het te duur is.

[Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar Sport en Recht VU]

De sporter moet gehoord worden bij het opstellen van de dopinglijst.

[Irene Eegdeman, coördinator ROC ASA Sportacademie Amsterdam]

Aanbevelingen tegen agressie

Zorg dat de wedstrijd zo rechtvaardig mogelijk verloopt. Zet techniek in om 

scheidsrechters bij hun beslissingen te assisteren.    

[Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie VU]

Houdt supportersgroepen gescheiden bij aankomst, tijdens de wedstrijd en bij vertrek. 

[Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie VU]

Zorg voor voldoende afleiding tijdens de pauze in wedstrijden: muziek, doeltrappen

of iets anders.

[Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie VU]

Ontwikkel naar voorbeeld van de verkeershuftercursus een sporthuftercursus. 

Dick Veluwenkamp, directeur Inforsa]

Laat de scheidsrechter kennismaken met beide teams voor een wedstrijd.

[Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie VU]

Stimuleer het vrouwenvoetbal! Meer meiden op het veld en in de kantine zorgt voor 

een veel betere sfeer op de clubs. 

Guus Posthumus, KNVB districtmanager]

Stimuleer alle betrokken partijen zichzelf te controleren in netelige situaties.

[Guus Posthumus, KNVB districtmanager]

Maak alle betrokken partijen bewust van hun verantwoordelijkheid voor de goede 

sfeer voor, rond en na afloop van de wedstrijd.

[Guus Posthumus, KNVB districtmanager]

Zorg ervoor dat het strafbeleid ten aanzien van het betaalde voetbal en het amateur-

voetbal niet te veel uit elkaar lopen.

[Guus Posthumus, KNVB districtmanager]

Sporters

Supporters

Beleid

Techniek
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Stimuleer samenwerking tussen de clubs en clubvelden om voetbal veiliger te krijgen.

[Guus Posthumus, KNVB districtmanager]

Voer bij elke sport een strafbank in. Even een paar minuten afkoelen. En hier wil ik 

wel proberen onderzoek naar uit te zetten.

[Wouter Kropman, regisseur sport en wetenschap VU]

Laat de spelers zelf fluiten.

[Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie VU]

Maak simpele uniforme regels binnen de sportstructuur, die voor een ieder kenbaar 

zijn. Let op welk juridisch instrument je  gebruikt en of de overtreders gebonden 

zijn aan de regels. Daarom kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om ouders lid te 

maken van de club en met een overeenkomst aan duidelijke regels te binden.

[Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar Sport en Recht VU]

Richt je niet alleen op straffen, maar kijk ook naar mogelijkheden om gedrag te 

veranderen.

[Boudewijn de Boer, psychomotorisch therapeut Inforsa]

Laat scholen tegen elkaar voetballen - zowel jongens en meisjes - en leer ze vooraf 

ook de gedragsregels.

[Froon Bornstein, bezoeker van de talkshows]

Wijs bij elke vereniging een bestuurder aan met als specifieke taak ‘sportiviteit en respect’

[Ed Degenkamp, beleidsmedewerker Sport bij DMO]

Zet de huisregels op een bord bij de ingang (kracht van herhaling).

[Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar Sport en Recht VU]

Neem in de rust wantrouwen tegen het andere team weg.

[Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie VU]

Maak ouders van minderjarigen verplicht lid van de club waar het kind lid van is. 

[Ed Degenkamp, beleidsmedewerker Sport bij DMO]

Zorg voor contact met de scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd om daarmee 

vertrouwen op de bouwen.

[Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie VU]

Alle voetbalwedstrijden van een bepaalde leeftijdscategorie laten fluiten door een 

scheidsrechter van dezelfde leeftijdsgroep.

[Ed Degenkamp, beleidsmedewerker Sport bij DMO]

Wijs duidelijke leiders binnen een team aan die goed gedrag laten zien en die als 

voorbeeld voor anderen gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld trainer / coach / aanvoerder. 

[Guus Rougoor, student faculteit der Bewegingswetenschappen VU] 

Train bij sporters hun zelfbeheersing: tot tien tellen levert vaak een betere wedstrijd op.

[Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie VU]

Probeer ook te kijken of spelers goed in hun vel zitten om eventuele risico’s tot es-

calatie al eerder te monitoren en te zien.

[Guus Rougoor, student faculteit der Bewegingswetenschappen VU]

Stimuleer teamhumor. Als je in de kleedkamer al niet kan lachen ga je veel te gespannen

een wedstrijd in en is de kans op confrontaties of blessures groter.

[Sabine Verheul, voetbalster van FC Utrecht en projectmedewerker bij Meer dan Voetbal]

Als scheidsrechter moet je in de geest van de wedstrijd fluiten, als blijkt dat er veel 

confrontaties zijn moet je de wedstrijd strak houden. 

[Daniëlle de Bruijn, Olympisch kampioen waterpolo]

Het is aan de sporter zelf om met agressie om te gaan, maar de vereniging heeft 

ook een verantwoordelijkheid als het uit de hand loopt.

[Daniëlle de Bruijn, Olympisch kampioen waterpolo]

Vereniging

Coaches

Scheidsrechters
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Vergeet de voorbeeldfunctie van topsport niet. Ook media. Bewustwording van de 

voorbeeldfunctie. 

Daphne van der Hoogte, stagiair bij de sportafdeling van DMO Amsterdam]

De tuchtcommissie moet straffen op maat. Mensen voelen zoiets het beste in hun 

portemonnee, daarom werkt een schorsing en een boete heel goed.

[Daniëlle de Bruijn, Olympisch kampioen waterpolo]

Deel alternatieve straffen uit door overtreders in te zetten bij bestrijding van agres-

siviteit onder andere spelers op het veld.

[Barbara Barend, sportjournalist]

Aanbevelingen tegen discriminatie in de sport 

Aandacht voor diversiteitbeleid moet afgedwongen kunnen worden.

[Agnes Elling, sportsocioloog Mulier Instituut]

Het voetstuk van de presterende (vrouwelijke) topsporter dient verstevigd te worden.

[Evert Minderaa, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO)]

Stel een comply or explain quotum in voor meer diversiteit in alle sportbesturen; 

zowel in vrouw-manverhouding als in etniciteit.

[Claartje Vinkenburg, directeur van het Amsterdam Center for Career Research]

* [RED.] een ‘comply or explain’ quotum houdt in: hanteer het quotum óf leg uit

  waarom je het niet doet.

Organiseer sport voor kinderen via scholen, niet via clubs.

[Claartje Vinkenburg, directeur van het Amsterdam Center for Career Research]

Zorg ervoor dat bestuurders zich bewust zijn van de rollen die ze vervullen. Maak 

bestuurders weerbaar en zorg ervoor dat ze durven op te treden, bijvoorbeeld door 

op tijd beleid te maken. Als de discussie pas begint op het moment dat de beslissing 

genomen moet worden is het te laat.

[Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese hockeyfederatie EHF]

Stimuleer dat vrouwelijke bestuurders in de sportverenging ook posities in topbes-

turen ambiëren.

[Frans Kramer, Amsterdamse Stichting Katholiek Basisonderwijs]

Alle groepen op en rond het veld – niet alleen de coaches en de spelers, ook de 

scheidsrechters, ouders en tuchtcommissies – moeten zich bewust zijn dat ze deel 

zijn van het gehele proces.

[Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese hockeyfederatie EHF]

Werk aan bewustwording: blijven reflecteren op het verschil in gender, maar ook 

het verschil in cultuur.

[Agnes Elling, sportsocioloog Mulier Instituut]

Verantwoord sportiviteitbeleid onderzoeksmatig door voortdurend de ontwikkelingen 

op het gebied van (gender)diversiteit en de effecten van sportiviteitbeleid te evalueren.

[Agnes Elling, sportsocioloog Mulier Instituut]

Geef meer aandacht aan het probleem dat jongens in het onderwijs achterblijven 

ten opzichte van meisjes.

[Frans Kramer, Amsterdamse Stichting Katholiek Basisonderwijs]

Sociaal zwakkeren door middel van sport meer bij de maatschappij betrekken.

[Ina Golsteijn, Stichting De Toekomst]

Zorg voor meer informatie en een grotere toegankelijkheid voor mensen met een 

lichamelijke beperking om te sporten. Het is goed voor sociale contacten en het 

maakt fysiek sterker, wat op den duur het functioneren op andere vlakken ten goede 

komt.

[Bibian Mentel, snowboardster]

Overheid

Bestuur

Beleid

Straffen

Sporters
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Verdeel het geld gelijkelijk over de sporters.

[Agnes Elling, sportsocioloog Mulier Instituut]

Praat louter over mogelijkheden en kansen, niet over beperkingen en verlies.

[Evert Minderaa, KVLO]

Gelijke media-aandacht voor vrouwen als mannen in de sport, zowel bij de publieke 

als commerciële omroep.

[Frans Kramer, Amsterdamse Stichting Katholiek Basisonderwijs]

Opvattingen volgens beleid en verleiden werkt beter dan dwingen. Dus: gelijke 

beloningen, zendtijd en advertentietarieven voor vrouwelijke en mannelijke sporters. 

[Claartje Vinkenburg, directeur van het Amsterdam Center for Career Research]

Neem meer vrouwen aan op sportredacties en besteed meer aandacht aan de vrou-

wensporten.

[Frits Barend, journalist] 

Aanbevelingen voor
het bevorderen van sportiviteit

Benader de sport positief. Richt je op een cultuurverandering binnen de sport, zodat 

iedereen zichzelf kan zijn en ook geaccepteerd wordt.

[Eric van den Burg, wethouder Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie van Amsterdam]

Veel meer partijen moeten de krachten bundelen, zodat ook jongeren, voor wie 

sport essentieel is, het belang van sport gaan inzien.

[Carole Thate, directeur Johan Cruijf Foundation]

Niet sportief zijn, dus onsportief zijn, kun je ook vertalen in het feit dat mensen 

steeds minder gaan bewegen. Terwijl bewegen en geheugenprocessen nauw aan 

elkaar verbonden zijn. Niet bewegen is slecht voor de geheugenfuncties. Daarom 

wil ik benadrukken dat juist sport een bijdrage levert aan je cognitieve functies.  

[Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie VU]

De gezondheid van de sporter moet centraal staan en niet de prestatie. Desnoods 

moeten sporters tegen zichzelf worden beschermd.

[Toine Pieters, onderzoeker bij de afdeling Metamedica van het VUmc]

Waarborg de autonomie en lichamelijke integriteit van de sporter. Een sporter is 

niet slechts een machine met spieren en heeft zeggenschap over zijn/haar lichaam. 

[Toine Pieters, onderzoeker bij de afdeling Metamedica van het VUmc]

Het niveau van de scheidsrechter is erg belangrijk in het tegengaan van onsportief 

gedrag. Tijdens en voorafgaand aan de wedstrijd moeten er duidelijke regels worden 

gehanteerd. Verhoog daartoe het opleidings- en coachingsniveau van scheidsrechter.

[Arjo Admiraal, stagiair VU Connected]

Geef ouders een sportopvoeding.

[Ed Degenkamp, beleidsmedewerker Sport bij DMO Amsterdam]

Sportief gedrag moet je bevorderen en onsportief gedrag veel strenger bestraffen. 

[Peter Hollander, emeritus hoogleraar Bewegingswetenschappen VU]

Beloon goed gedrag: maak werk van fair play prijzen of andere vormen van beloning. 

[Peter Beek, decaan faculteit der Bewegingswetenschappen VU]

Integreer paralympische en olympische sporten meer, zodat de acceptatie groter 

wordt. De kloof is op dit moment te groot op het gebied van professionaliteit en 

media-aandacht.

[Monique van der Vorst, topsporter en student VU]

Spreek niet over ‘Citius, Altius, Fortius’, maar spreek andere sportwaarden aan. 

[Evert Minderaa, KVLO]

Media
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Aanbevelingen van genomineerden

voor de Sportiviteit Prijs 2012

Luister naar de (top)sporter! Maak de sporter bewust van de gevolgen van doping. 

Als dopingvrij sporten de norm is, kan hij tevens anderen inspireren. 

Erik Duiven, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: 100% Dope Free]

Kies een leuke, niet beladen insteek om een probleem op te lossen, zoals ‘winnen’. 

Probeer op een aansprekende manier een cultuurverandering te creëren.

[Ewald van Kouwen, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Positief Coachen]

Voetballers moeten afstand nemen van de harde kern supporters, als het om ver-

keerd gedrag gaat. Zij moeten een statement maken en verwijzen naar sportiviteit. 

[Peter Mastwijk, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Doelbewust]

Kinderen met gedragsproblemen zijn gebaat bij een omgeving met duidelijke regels. 

De vereniging, sportclub, trainer en vrijwilliger heeft tevens een opvoedkundige taak. 

Gedragsproblemen kunnen opgelost worden door ongewenst gedrag uit de anonimi-

teit te halen. Sportveld en maatschappij zijn nu nog te vaak gescheiden werelden.

[Johan Annema, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Samenscholing onder de Ajax 

Bandieri]

Werken met ‘kansarme’ jongeren vraagt om kijken naar kansen, in plaats van bli-

jven steken in de ‘onmogelijkheden’: laat hun omgeving, maar zeker ook de jon-

geren zelf, kennismaken met de competenties die zij al bezitten en help hen de 

motivatie te vinden om deze uit te breiden. Laat de wijk vervolgens profiteren van 

de positie hierin die deze jongeren (kunnen) vervullen: op het sociale (opvoedende) 

vlak en natuurlijk in de vorm van structureel Sport- en Beweeg aanbod!

[Maarten Wesselman, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Coaches 16-21]

Stimuleer groepen die door praktische omstandigheden en/of culturele achter-

grond, weinig mogelijkheden tot sporten hebben. Probeer in de wijk projecten te 

helpen die dit op een laagdrempelige manier bewerkstelligen. “Sluit mensen niet uit 

en laat iedereen meedoen”. 

[Zainab Makhlouf, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Be Interactive]

Creëer geen hindernissen. Laat allochtone vrouwen sporten met een hoofddoek op! 

[Bea van den Bosch, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Lady Fit]

De beeldvorming van mensen met een lichamelijke beperking moet veranderd wor-

den. Het is een normaal aspect in onze samenleving. Zorg voor mogelijkheden en 

toegankelijkheid door kennis en kracht te bundelen.  

[Bibian Mentel, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Mentelity Foundation]

Het is belangrijk dat professionele sporters een goed voorbeeld geven. Kinderen 

kopiëren onsportief gedrag. 

Edu Jansing, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Meer dan Voetbal]

Betrek topsporters. Zij kunnen mensen stimuleren om te gaan sporten. Een topsporter 

heeft veel ervaring en kan een uitstekend rolmodel zijn.

[Johan van Haga, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Challenge Sports]

In de zorg moet iedereen het recht hebben sport te kunnen beoefenen. Het zou eigen-

lijk verplicht moeten zijn! Samenwerking tussen de sportverenigingen en zorg is een 

win-winsituatie! Sport is immers een natuurlijke hulpbron, maak daar gebruik van.

[Annemarie van Rijn, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Fier Sports Academy]

Bereik en activeer het grijze gebied in sport: de Wajongers en bijstandsgerechtigden. 

Het scholen van trainers en coaches is belangrijk hierin.

[Arne de Groote, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Dutch Career Cup]

In trainersopleidingen moet meer aandacht  besteed worden aan het sociaal-emotionele 

aspect, positief coachen en aan de omgang met kinderen die meer aandacht vragen.

[Tessa Blom, genomineerde Sportiviteit Prijs 2012: Sport-zorg]

Tegen discriminatie

Voor sportiviteit

Tegen doping

Tegen agressiviteit

32 33



met bijdrage van o.a.:
Het project Sportief van VU Connected:

Op 15 september 2011 vond de eerste van drie talkshows plaats in het kader van 

het programma Sportief van VU Connected. Presentatie van deze serie was in handen 

van sportjournalist en ambassadeur van Sportief van VU Connected Barbara Barend. 

Deze eerste bijeenkomst – met als titel ‘Doping, de kritische grens’ – had als gasten 

Marjan Olfers, sportjurist aan de Vrije Universiteit, dopingexpert Toine Pieters van 

het VU Medisch Centrum, Edwin Goedhart, hoofd medische staf Ajax, en wielrenster 

Marianne Vos. 

Op 24 november 2011 vond de tweede talkshow plaats. Deze bijeenkomst – getiteld 

‘Geweld rond het sportveld’ – had als gasten hoogleraar Sociale Psychologie Paul van 

Lange van de Vrije Universiteit, voetbalster Sabine Verheul, waterpoloster Daniëlle de 

Bruijn en KNVB-districtmanager Guus Posthumus.

Op 26 januari 2012 vond de laatste van drie talkshows plaats. Deze bijeenkomst – 

met als titel ‘Sport een mannenwereld?’ - had als gasten Agnes Elling, sportsocioloog 

aan het Mulier Instituut, journalist Frits Barend, topsporter Bibian Mentel en Marijke 

Fleuren, voorzitter van de Europese hockeyfederatie EHF. 

VU Connected organiseert in samenwerking met de VriendenLoterij een wedstrijd 

voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van sport: de Sportiviteit Prijs. De 

organisaties steunen de winnende initiatieven en helpen hen hun initiatief verder uit 

te bouwen. 

Ambassadeurs van het ideële project Sportief:

Barbara Barend - journaliste en presentatrice

Peter Beek - decaan faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit

Daniëlle de Bruijn - Olympisch kampioene Waterpolo

Marjan Olfers - bijzonder hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit

Erik Scherder - hoogleraar Klinische Neuropsychologie VU 

Partners van Sportief: Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit, 

de Sportraad Amsterdam, Rabobank, VriendenLoterij en Helden Magazine
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VU Connected maakt zich sterk voor een mooiere samenleving. Op het snijvlak van 

wetenschap en maatschappij organiseren wij jaarlijks meer dan zestig projecten, events 

en debatten. Wij brengen netwerken van diverse disciplines samen en voegen weten-

schappelijke kennis toe. Met kennis ontstaan ideeën en daarmee brengen we maatschap-

pelijke vraagstukken verder.

Copyright
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Tekst samengesteld door Jan Willem Rijneveldshoek (Het Denkstation). 

Vormgeving harrydegraaf.nl
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1. Train de spelers ook in zelfbeheersing. Tot tien tellen levert vaak een betere wedstrijd op.  

[Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie VU]

2. Ontwikkel naar voorbeeld van de verkeershuftercursus een sporthuftercursus. 

[Dick Veluwenkamp, directeur Inforsa]

3. Luister naar topsporters. Laat de sportbonden - ook op landelijk niveau - gebruik maken van 

de enorme ervaring en kennis van topsporters. 

[Jeroen Straathof, voorzitter NOC*NSF Atletencommissie]

4. Er moet een echte trias politica komen in de sport; het kan niet zijn dat degene die de wetten 

schrijft zichzelf controleert.  [Toine Pieters, onderzoeker VUmc]

5. Maak ouders van minderjarigen verplicht lid van de club waar het kind lid van is.

[Ed Degenkamp, sportbeleidsmedewerker Gemeente Amsterdam]

6. Zorg ervoor dat de straffen die je hanteert voor dopinggebruik goed uit te leggen zijn. De 

straf moet in verhouding staan tot het gepleegde delict en rekening houden met de persoon-

lijke context van de sporter.   [Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar Sport en Recht VU]

7. De tuchtcommissie moet straffen op maat.  

[Daniëlle de Bruijn, Olympisch kampioen waterpolo]                 

 

8. Geef meer geld uit aan dopingpreventie en minder aan dopingcontroles.  

[Edwin Goedhart, hoofd medisch staf Ajax]

9. Stel een comply or explain quotum in voor meer diversiteit in alle sportbesturen; zowel in 

vrouw-manverhouding als in etniciteit. 

[Claartje Vinkenburg, directeur van het Amsterdam Center for Career Research]

10. Zorg voor meer informatie en een grotere toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke 

beperking om te sporten. [Bibian Mentel, snowboardster]

11. Stimuleer het vrouwenvoetbal! Meer meiden op het veld en in de kantine zorgt voor een veel 

betere sfeer op de clubs. [Guus Posthumus, KNVB districtmanager]

Voorzet voor het Charter Sportief:

een elftal aanbevelingen 


