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In de zojuist verschenen VWS sportnota Tijd voor Sport wordt hoog ingezet op het 
bevorderen van topsport in Nederland. Een kwart van het totale budget wordt in het 
komende jaar uitgetrokken om Nederland door te laten stoten tot de mondiale Top-10. 
Dit geld zou beter aan de breedtesport kunnen worden besteed. 
 
Laten we beginnen met een citaat: 
 

Sportbeoefening is belangrijk voor het welzijn van mensen en voor versterking van de 
sociale samenhang in de samenleving. In een samenleving waarin velen een zittend 
bestaan hebben en die uitnodigt tot passieve recreatie, is het goed sportbeoefening te 
stimuleren, in het bijzonder voor jongeren. Samenwerking tussen scholen en sportclubs 
wordt daartoe bevorderd….Vanwege de positieve gevolgen van sportbeoefening voor 
de lichamelijke en psychische gezondheid voert de overheid hierin een faciliterend en 
stimulerend beleid, dat is gericht op sportbeoefening door velen (breedtesport) en geeft 
zij bijzondere aandacht aan sport door mensen met een handicap en jongerensport. 

 
Deze passage zou zonder probleem kunnen worden ingevoegd in de sportnota. Twee 
van de drie doelen, te weten stimulering van deelname aan sport (Gezond door sport) 
en de maatschappelijke betekenis van sport (Meedoen door sport), worden 
onderschreven. Het derde hoofddoel van de VWS-nota is het bevorderen van topsport. 
De ambitie is niet minder dan een plaats in de Top-10 van de wereld. Maar liefst 25% 
van het totale budget wordt hiervoor uitgetrokken. De bewust open gelaten plaats in 
het bovenstaande citaat bevat de positiebepaling ten aanzien van topsport: 
 

Aangezien profsport in hoge mate een commercieel bedrijf is, verdienen 
beroepssporters geen ondersteuning van overheidswege. De overheid investeert niet in 
nationale of internationale records, maar in het welzijn van zoveel mogelijk mensen. 
Daar komt bij dat veel profsport zich dikwijls vooral op zondagen afspeelt en aanzet tot 
sportverdwazing. Sportbeoefening moet een gezonde zaak blijven. Profsport wordt niet 
(langer) gesubsidieerd. 

 
Dat aanstoot wordt genomen aan (top)sportbeoefening op zondag verraadt de richting 
waarin de bron van het citaat moet worden gezocht. Het komt uit het verkiezings-
programma 2003 van de ChristenUnie. Om verschillende redenen moet de overheid 
zeer terughoudend zijn in de ambitie topsport te stimuleren. 

Een plaats binnen de mondiale Top-101 is ver boven de stand die Nederland 
redelijkerwijs kan innemen. Bij de OS van Sydney 2000 eindigde Nederland 

                                                 
1 Deze ambitie geldt ook voor de Paralympishe top (p. 28). 



weliswaar op een achtste plaats (12g-9z-4b), maar in Atlanta 1996 werd slechts een 
15e plaats gehaald (4-5-10), in Athene 2004 een 17e plaats (4-9-9). De uitzonderlijk 
hoge klassering in Sydney was voornamelijk te danken aan het gouddelven van het 
trio van Moorsel, de Bruin en van den Hoogenband, samen goed voor acht van de 
twaalf gouden plakken. Om dit succes te herhalen wordt een actief topsportbeleid 
gelanceerd, met trekken die gechargeerd uitgedrukt voormalige Oostbloklanden als de 
DDR of Roemenië niet zouden misstaan. Drie voorbeelden. 

Ten eerste, in navolging van Defensie (de Defensie Topsport Selectie) gaat 
ook de politie topsporters dienstverbanden aanbieden waarin zij topsport en hun 
maatschappelijke carrière kunnen combineren (p. 27). In de tijd dat profsport nog niet 
was toegelaten op de OS waren de westerse atleten doorgaans student en zaten de 
Oosteuropese atleten bij het leger. Bij ons zitten ze straks dus ook bij de politie. De 
nota erkent echter dat topsport weinig tijd over laat voor een reguliere baan, de reden 
waarom topsporters ook in aanmerking kunnen komen voor een stipendium.2  

Ten tweede, zoals de voormalige Oostbloklanden hebben laten zien is het 
vereist dat jonge talenten al vroeg worden opgespoord en in hun verdere ontwikkeling 
naar de top bij de hand worden genomen. Drie soortgelijke instrumenten worden nu 
door VWS ingezet: het aantal LOOT-scholen,3 waarin topsport met voortgezet 
onderwijs kan worden gecombineerd, wordt verviervoudigd van vijf naar twintig, er 
komen regionale en nationale talentherkenning- en talentontwikkelingsprogramma’s 
en er komt een programma Coaches aan de top,4 om de inzet van (top)sportkennis te 
stimuleren. Hoe pakt zoiets in de praktijk uit? Jonge talenten worden niet meer alleen 
door hun ouders gepusht, ook de overheid doet er nu nog een schepje boven op door 
deze kwetsbare kinderen in speciale scholen te plaatsen, onder begeleiding van 
topcoaches die voor hun functioneren worden beoordeeld naar het behaalde 
rendement. 

Ten derde, de nota steekt niet onder stoelen of banken dat er keuzes moeten 
worden gemaakt: “Uiteraard kan Nederland niet bij iedere sport of ieder 
sportonderdeel bij de top van de wereld horen. Om de Top-10 ambitie te helpen 
realiseren maakt het kabinet in navolging van de sport keuzes. Die topsportonderdelen 
waarin Nederland goed presteert of goed kan presteren en die bovendien goed passen 
in de beleidsdoelstellingen, zal het kabinet ondersteunen bij nationale 
talentontwikkelingsprogramma’s, de aanstelling van coaches en organisatie van 
evenementen in Nederland. Welke topsportonderdelen dat zijn wordt op basis van een 
advies van NOC*NSF vastgesteld. De gekozen onderdelen krijgen deze status en 
extra steun voor vier jaar, bij voorkeur gelijk aan een (Para-)Olympische cyclus (p. 
25).” Wat betekent dit nu voor individuele talentvolle sporters? Een sporter die 
toevallig excelleert in een ‘verkeerde’ sport kan geen aanspraak maken op de extra 
voorzieningen en ondersteuning. Let wel, dit komt omdat de beleidsmakers voor de 

                                                 
2 “Er is echter geen ontkomen aan: de almaar toenemende internationale concurrentie dwingt 
topsporters fulltime met sport bezig te zijn om aan de top te komen en te blijven. Het kabinet heeft 
daarom in 2001 een vervangende inkomensregeling ingevoerd, de stipendiumregeling voor A-
topsporters (sporters die tot de ‘top 8 van de wereld’ behoren). … de hoogte van het stipendium 
[wordt] gekoppeld aan de omvang van het door de sporter gevolgde trainings- en wedstrijdprogramma: 
loon naar prestatie” (p. 27). 
3 “Op een LOOTschool kun je voortgezet onderwijs volgen met een aangepast programma (sportplan). 
LOOT-scholen maken de combinatie studie en topsport mogelijk in het voortgezet onderwijs (VBO-
MAVO-HAVO-VWO)” (zie http://www.lootschool.nl/watiseenlootschool.php).. 
4 “Het programma is gericht op die topsportonderdelen waarin Nederland zich bij de beste landen van 
de wereld heeft geplaatst of daar redelijkerwijze binnen 4 jaar bij kan behoren. Aanvragen worden 
verder gewogen naar de mate waarin zij het rendement vergroten en versnippering tegengaan” (p. 28). 



Top-10 ambitie kiezen, wat vereist dat bepaalde sporten gericht worden ondersteund 
en andere sporten deze steun bewust wordt onthouden.5  
 
De gelden die nu voor de topsport worden uitgetrokken, een kwart van het totale 
budget, kunnen beter worden besteed. Ter indicatie, voor het Speerpunt Gezond door 
Sport wordt in 2006 in totaal €7,3 miljoen uitgetrokken. Overheveling van het 
topsportbudget van €25,7 miljoen naar dit speerpunt zou betekenen dat dit beleid met 
viermaal zoveel middelen kan worden gevoerd. Het CBS en RIVM hebben berekend 
dat 6 procent van de sterfgevallen komt door onvoldoende lichaamsbeweging en dat 
de medische kosten van onvoldoende lichaamsbeweging wordt geschat op €2,8 à 5,1 
miljard. Zo bezien is het totale VWS-budget voor sport van bijna 100 miljoen in 2006 
aan de lage kant. Waarom dan toch een aanzienlijk deel van dat budget besteed aan 
topsport?  

In het hoofdstuk Sport aan de top van de nota wordt een tabel gepresenteerd 
waaruit blijkt dat we vooral trots zijn op Nederland vanwege de sportprestaties. 
Sportprestaties krijgt de hoogste score (83%), hoger nog dan onze wetenschappelijke 
en technologie prestaties, onze geschiedenis, de sociale zekerheid of de democratie. 
De Top-10 ambitie beoogt dan ook het volgende effect: “Medailles, finaleplaatsen en 
bijzondere prestaties van excellerende topsporters stralen het beeld uit van de 
Nederlandse sportieve samenleving: een sportief land dat presteert, een land waar je 
trots op mag zijn! Topsport op hoog niveau heeft mede door de grote media-aandacht 
een enorm bereik, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Daarmee is het 
een element bij uitstek voor Hollandpromotie (p. 25).” De vraag is of realisering van 
de Top-10 ambitie niet juist het tegendeel zal bewerkstelligen, namelijk dat Nederland 
wordt geboekstaafd als een land waarin jeugdigen worden gedirigeerd en gedresseerd 
ten behoeve van het realiseren van van boven af aan gestelde doelen. Laten we eerlijk 
zijn, de landen die in het verleden buitensporig veel medailles vergaarden zoals Cuba, 
de DDR, de Sovjet-Unie en Roemenië, zijn niet bepaald de landen waarin men graag 
zou willen leven. Het is misschien niet overdreven te stellen dat het voor een land 
pleit als het juist weinig medailles haalt. België is wellicht het beste voorbeeld. Ook 
moet in ogenschouw worden genomen dat op wereldschaal het behalen van 
Olympische medailles een ‘zero-sum game’ is. Een hogere medaillescore van 
Nederland gaat onvermijdelijk ten koste van andere landen. Vanwege het nulsomspel 
is het niet efficiënt als alle landen in een rat-race vewikkeld raken om zoveel mogelijk 
medailles te halen. Specialisatie van landen in bepaalde sporten waarin zij 
comparatieve voordelen hebben kan hier een deel van de oplossing zijn.6 Wat dat 
betreft is het voor het buitenland beter als NOC*NSF zo scherp mogelijke keuzen 
maakt: voor andere landen wordt het dan alleen aantrekkelijk om ook in deze sporten 

                                                 
5 Er is overigens een eenvoudig recept om het aantal Olympische medailles ‘kunstmatig’ op te voeren. 
Selecteer van de Olympische sporten eerst de meest incourante sporten, zoals bijvoorbeeld 
kleiduifschieten en regatta-zeilen. Kies vervolgens op basis van de volgende criteria die sporten en 
onderdelen met wereldwijd een gering aantal actieve sportbeoefenaars, met relatief hoge 
materiaalkosten (Nederland is relatief een zeer rijk land) en vermijd zoveel mogelijk teamsporten 
(Nederland is qua inwonertal relatief klein, zodat de kans op succes in teamsport navenant kleiner is), 
tenzij Nederland door bijzondere omstandigheden (hockey, volleybal, voetbal) daarin reeds 
uitzonderlijk presteert. 
6 Tcha and Pershin (2003), Resonsidering Performance at the Summer Olympics and Revealed 
Comparative Advantage, Journal of Sports Economics 4(3), 216-39 laten zien dat bepaalde landen 
historisch gezien sterke comparatieve voordelen hebben in bepaalde sporten, zoals de USA in athletiek 
en balsporten en de Oekraine in gymnastiek. Het beste voorbeeld is wellicht Kenia, de wereldleider in 
hardlopen op de lange afstand. 



te investeren als zij daarin een soortgelijk comparatief voordeel hebben en minstens 
zoveel investeren in de talentontwikkeling in deze sporten. 

Per definitie kunnen per onderdeel maar drie medailles worden vergeven, en 
zoal er een aan een Nederlandse atleet toevalt, laten we onder ogen zien dat 
daartegenover tientallen, zo niet honderden, jeugdige sporters staan voor wie dit 
succes net niet binnen handbereik komt, al hun trainingsarbeid op jonge leeftijd, het 
doorbrengen van hun puberteit in speciale LOOT-scholen, de talentherkenning- en 
ontwikkeling en de onderwerping aan het regime van de topcoaches ten spijt. Het zou 
beter zijn de € 25 miljoen voor topsport te besteden aan bijvoorbeeld 500 duizend 
sportvouchers à raison van €50 voor de jeugd. Ik sluit me in deze aan bij de opvatting 
van de ChristenUnie: “De overheid investeert niet in nationale of internationale 
records, maar in het welzijn van zoveel mogelijk mensen.” 


