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De macro-economische impact van
het coronavirus

Het nieuwe normaal bij interviews is mondkapje op vanaf het perron tot bij aankomst in
het station van Brussel-Centraal, aan de uitgang
vervolgens vaststellen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds vandaag ondanks de
hittegolf het gemaskerd bal ook op straat heeft
verplicht, daarna in de Arenbergstraat nummer
5 langs markeerlinten naar het bureau van de
algemeen directeur worden geleid, vooral geen
hand geven en ten slotte allebei plaatsnemen
elk aan een uiteinde van een vergadertafel die
qua lengte niet had misstaan in Hertoginnedal.
‘Anderhalvemeteren’ in het kwadraat, na een
half jaar pandemie kijkt niemand er nog van op.

CREATIEF MET BUIS
Re-creatief, nu al de gemakkelijkste woordspeling
van het jaar. Hoe gingen de sport-, recreatie- en
andere gefnuikte sectoren creatief om met de
restricties van de anderhalvemetermaatschappij?
Rugbyers zijn doorgaans niet zo goed in anderhalve
meter afstand houden. Maar met pool noodles, van
die gekleurde drijfbuizen uit het zwembad (die waren
toch gesloten), kon touch rugby worden gespeeld,
een soort non-contact tikkertje. Coronaproof én
minder last van blessures. Wie weet, wordt pool
noodle touch rugby wel een blijvertje op chirokampen en teambuildings. (MH)

JEROEN SCHEERDER

Beweegvrijheid
Das Ende der Pandemie: der Tag der Freiheit. Onder die titel ging begin augustus een demonstratie in Berlijn van start. Circa 20.000 coronarebellen kwamen de straat op in de Duitse hoofdstad en protesteerden tegen de COVID-19-maatregelen die de overheid nam. Deze
zouden hun persoonlijke vrijheden al te veel inperken. In dezelfde periode doken ook proteststemmen in Vlaanderen op.
Zo pleitte Fleur Pierets, schrijfster en voorvechtster voor
gelijke rechten, in een opiniestuk in De Morgen ervoor om
de vrijheden die we hebben zoveel mogelijk te bewaken. Zij
refereerde daarbij onder meer aan de avondklok die in de
provincie Antwerpen geïnstalleerd werd. Het was van de
Tweede Wereldoorlog geleden dat een dergelijk nachtelijk
huisarrest was opgelegd. Zo veel mogelijk in ons ‘kot’ moeten
blijven, onze sociale en vooral lijfelijke contacten met anderen
haast bannen, en in het publieke domein verplicht een mondneusmasker dragen terwijl onze stem tegen onrecht meer dan
ooit luid op straat zou moeten klinken, foeterde Pierets in haar
rubriek. Het na twaalven uitlaten van de hond als een overtreding van het nachtelijke uitgaansverbod? Mondkapjesgebod
als vestimentaire zwijgplicht? Huidhonger ter legitimatie van
aanrakingsrecht? Dat is wellicht de ironie voorbij.
En toch. Natuurlijk dienen we duur bevochten en verworven
grondrechten te koesteren en moeten we voorkomen
dat vrijheden permanent opgegeven worden. Zij vormen
immers de hoeksteen van onze democratische rechtsstaat.
Het is ook opvallend hoeveel verboden er intussen zijn. Veel
mag niet meer, zo lijkt het (behalve verbieden). Maar is onze
beweegvrijheid in het coronatijdperk beknot? En ik bedoel
dan letterlijk de vrijheid – of zelfs het recht – om te bewegen,
om fysiek actief te zijn? Bij aanvang van de eerste coronagolf
in Europa werd in landen als Italië en Spanje inderdaad een
‘hokplicht’ doorgevoerd. Enkel noodzakelijke fysieke verplaatsingen werden toegelaten, bovendien slechts gedurende een
beperkte tijd. Ondanks de WHO-richtlijnen ter bevordering van
een gezonde leefstijl, leek fysiek inactief zijn in deze landen
even geen levensbedreiging met zich mee te brengen. Zich
buitenshuis fysiek inspannen of ontspannen was er verboden
tenzij het samen met de hond was. Je huisdier als beweegpro-
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motor. In Frankrijk werd de 1-1-1-regel ingevoerd: men mocht
er buitenkomen, maar slechts één keer per dag, gedurende
één uur en op minder dan één kilometer van de woning. De
Franse staat bepaalde aldus hoeveel, hoelang en hoe ver, maar
beweegruimte werd wél gegarandeerd. Nog noordelijker, met
name in Zweden, golden nauwelijks antibeweegmaatregelen.
Afstand houden en je sociale contacten beperken luidde het
advies van de Zweedse overheid. Zelfverantwoordelijkheid dus.
En in België? In België is nooit sprake geweest van een beweegverbod. Er was een verbod op zogenaamde ‘niet-essentiële
verplaatsingen in de publieke ruimte’, maar wandelen, lopen en
fietsen vielen daar niet onder. Essentiële activiteiten aldus. De
overheid heeft wellicht nooit eerder een dergelijke succesvolle
nationale beweegcampagne gevoerd. Fysiek actief blijven werd
juist sterk aangemoedigd. De oneliner van gezondheidsminister Maggie De Block ‘Blijf in uw kot’, werd al vlug aangevuld
met: ‘Maar bewegen moet!’ Wie zich in de eerste coronagolf al
joggend of fietsend in het publieke domein begaf, kon zonder
al te veel problemen de baan op. Wie dat tijdens de tweede
golf deed, was bovendien verlost van de mondkapverplichting,
tenminste als de fysieke inspanning voldoende intensief was.
Je zou voor minder sporter worden. Sporten dus om juist wat
beweegruimte te behouden. Het lijkt wel alsof we massaal aan
het sporten slaan telkens de overheid nieuwe maatregelen
afkondigt. Onderzoek van KU Leuven, UGent en VUB toonde
alvast aan dat meer dan de helft van de Vlamingen sinds de
coronamaatregelen meer tijd heeft om te bewegen of te
sporten. Bovendien blijkt dat de meerderheid evenveel of juist
meer beweegt en sport dan vóór de lockdown die in maart van
kracht ging. Vooral kleinschalige en makkelijk op zichzelf te
beoefenen fysieke vrijetijdsactiviteiten wonnen sindsdien aan
populariteit. Je zou het de (her)geboorte van small sport en

smart sport kunnen noemen. Kunnen hier nog aan worden
toegevoegd: salonsport, solosport, screensport, silosport,
slow sport … Zolang de beweegvorm maar in de toegelaten
sociale bubbel fit. Eigentijdse Foucaultiaanse biopolitiek als
strategie om het coronavirus gedisciplineerd een halt toe te
roepen? De controlestaat toegepast in de beweegpraktijk? Ik
betwijfel het.
Eerder dan beweegminimalisering dient zich beweegonzekerheid aan. Met de komst van COVID-19 is de zogenaamde
risicomaatschappij een feit. Op een ogenblik dat we gewend
waren aan maakbaarheid en voorspelbaarheid, is corona de
grote spelbreker. Reeds enigszins aangekondigd door de
crisissen op economisch, ecologisch, sociaal-cultureel en
politiek vlak zet zeker de huidige gezondheidscrisis heel
wat zekerheden op het spel. Individueel sportief bewegen?
Prima, want goed voor lichaam en geest. Georganiseerd
sporten in club- of competitieverband? Onzeker, want
onderhevig aan wijzigende restricties. Contact- en teamsporten? Uit den boze wegens te hoog besmettingsrisico.
En laat nu net een groot deel van de beleidsvoering, de
subsidies, de vrijwilligers, de professionals … gefocust zijn
op het georganiseerd sporten. Of ook: het anderhalvemeterbeleid brengt de maatschappelijke en socialiserende
troeven van ‘geïnstitutionaliseerd sporten’ – lees: het sporten samen met anderen (club, school, bedrijf …) – in het
gedrang. Anderhalvemeterdenken? Bovendien is intussen
duidelijk dat zeker kwetsbare groepen – waaronder kinderen en ouderen, maar ook werklozen en lager opgeleiden
– de verliezers van deze crisis zijn, ook op beweegvlak. De
microbiotoop van een minuscuul stukje RNA bepaalt thans
of en hoe er op het macroveld van de sport gespeeld wordt.
Het is evenwel niet zozeer onze beweegvrijheid die gevaar
loopt, maar wel de beweeggelijkheid. In tijden van nood
vormt kansengelijkheid dan ook een extra beleidsuitdaging.
De aankondiging van het nieuwe normaal luidt tevens de
zoektocht naar een coronaproof én voor iedereen toegankelijk sportmodel 2.0 in. ■
Prof. Jeroen Scheerder is hoogleraar sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven.
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Creatief sportmanagement ten
tijde van corona
“Je bent wat je eet”, oftewel: “Zeg me wat je eet en ik zal je zeggen wie je bent.” U kent ze wel, de
boutades die de hele mensheid in één simplistisch zinnetje samenvatten. Mijn persoonlijke variant
is al jaren: “Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal je zeggen wie je bent.” Zijn je vrienden saai of juist
sportief, dan is de kans reëel dat je zelf ook saai of juist sportief bent. Zijn je vrienden drugsdealers of
terroristen, dikke kans dat je zelf ook fout bezig bent. Heb je geen vrienden? Zegt ook wel iets. Clichématig ‘veralgemeendenken’, zeker, maar ontegensprekelijk met een diepere kern van waarheid. “Een
mens is zijn boekenkast”, liet Filip Joos een paar maanden geleden in een wegens corona digitale
Sportmagazine optekenen. Zit ook veel wijsheid in.
Vooruit dan maar, de coronavariant: “Zeg me hoe je met de coronamisère omging, en ik zal je zeggen
wie je bent.” Ging je meer sporten, omdat daar nu tijd voor was? Of ging je minder sporten, omdat
de sportclub gesloten en Netflix wél open was? Meer over hoe de al-dan-niet-sportende medemens
omging met sport ten tijde van corona verderop in dit nummer. Maar hoe zijn de tal van stakeholders
in het brede werkveld van het sportmanagement omgegaan met de coronacrisis? Het feit dat heel veel
sport niet mocht of kon, was voor échte ondernemers geen probleem, laat staan een excuus. Maar
wel: een uitdaging. Geen ambtenarendenken à la “waarom níét”, maar de hands-on ondernemersreflex
“hoe wél”. Je kunt altijd wel een reden bedenken waarom níét, makkelijk zat. Hoe wél is veel moeilijker.
Dat denken in opportuniteiten veruitwendigde zich in een nooit eerder gezien ‘re-creatief’ aanbod.
Voor de e-sportindustrie kwamen de mogelijkheden als vanzelf aanzetten, dat komt door de aard
van het – pun intended – spelletje. Maar talloze andere bedrijven, bonden, clubs en organisatoren
kwamen meer noodgedwongen met creatieve alternatieven op de proppen. Zomaar een greep.
Contactsport bij uitstek rugby bracht pool noodle touch rugby, zie de pagina hiernaast. VIER scoorde
met De Container Cup. Wielrenner Dylan Groenewegen – ja, uitgerekend de renner die op de brandstapel moest na de Ronde van Polen – bracht in volle lockdown, op de fiets uiteraard, boodschappen rond voor de oudjes in Amsterdam. Bubbelfitness. Sportmusea versnelden hun digitale ambities,
zie pagina 32. Solo-judo met de binnenband van een fiets. Over AirBadminton leest u op pagina
27. Tal van sportevenementen gingen digitaal, van ons mooiste topsportevenement de Ronde van
Vlaanderen tot het mooiste breedtesportevent, de Dodentocht van Bornem, die met de 100km
COVID Challenge virtueel ging. Nadat winkelen, daten, vergaderen en vriendschap via respectievelijk
Amazon, Tinder, Zoom en Facebook werden gedigitaliseerd en gevirtualiseerd, omarmde de sport
Runkeeper en andere Strava’s. Verzuurde conservatieven zien dat graag negatief, maar optimism is
inderdaad een moral duty, dus je kunt er ook vooruitgang en verrijking in zien. Zoals in tijden van
oorlog de meeste uitvindingen worden gedaan en de grootste prestaties worden geleverd, kwamen
er met de coronaschok ook heel wat positieve bijproducten.
Nog iets nieuws wegens corona: we hadden nooit eerder een themanummer gemaakt. De
reden daarvoor is simpel: het thema is elke editie het management van sport in al zijn aspecten,
dat is ‘thema’ genoeg. Uitzonderlijke tijden nopen echter tot uitzonderlijke edities: toch een
themanummer dus. Rond corona, of wat had u gedacht. Maar wat valt er nog over corona te
melden dat u inmiddels nog geen tien keer heeft gelezen? Heel wat. U kent Sport & Strategie
Vlaanderen inmiddels voor de grotere, synthetiserende sportmanagementverhalen. Dus: hoe
ging het sportmanagement in Vlaanderen – maar ook in de VS en Nederland – de afgelopen zes
maanden om met het monster corona? In deze editie laten we onze vier vaste columnisten, elk op
hun expertisegebied, dieper ingaan op de consequenties van een halfjaar corona op dat gebied:
sporteconomie, sportsociologie, sportmarketing en het grootste sportevenement op de aarde, de
Spelen. Veel leesplezier alvast. Mogelijk heeft u daar nu ook meer tijd voor. ■
MARKO HEIJL

@MarkoHeijl
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Vervolg van pagina 1
Enkele jaren geleden is Sport
Vlaanderen een samenwerking
aangegaan met TomorrowLab,
het expertenteam van Living
Tomorrow, om zich zo goed
mogelijk voor te bereiden op de
toekomst. Behoorde de uitbraak
van een pandemie tot jullie
toekomstbeeld?

Is de sport in het slechtst mogelijke scenario terechtgekomen?
“Verarming is altijd een slecht scenario, dat is
zeker. De andere as, losse structuren vs. meer
georganiseerd verband, dat is een ideologische kwestie. Het hangt ervan af waar je de
voorkeur aan geeft.”
Wat de eerste as betreft, hoe
groot is de economische schade
door de coronacrisis voor de
sport in Vlaanderen?
“Vlaanderen heeft er de voorkeur aan
gegeven om zo snel mogelijk maatregelen
te nemen in plaats van eerst uitgebreide
studies uit te voeren, want daar was geen tijd
voor. Maar in Nederland en Wallonië, waar
het sportlandschap – alle verhoudingen in
acht genomen – heel vergelijkbaar is met dat
van Vlaanderen, zijn wel twee interessante
studies uitgevoerd. We hebben die data
getransponeerd naar het Vlaamse bevolkingsaantal en zijn zo uitgekomen op een
economische schade voor de periode van
midden maart tot midden juni, die neerkomt
op 64 miljoen euro per maand. Dat geeft
al een idee, maar de brand is uiteraard nog
volop aan het woeden.
Ook moeten we een groot onderscheid
maken tussen de professionele sportwereld,
met in het bijzonder de zwaar getroffen evenementensector, en de rest van de sport, die
meer op vrijwilligerswerk en bijverdiensten
draait en daardoor relatief minder schade
heeft opgelopen. De georganiseerde sport
sector heeft het voordeel gebaseerd te zijn
op ledenrelaties: je bent lid van een club en
die club is lid van een federatie. Dat is een
andere band dan een klantenrelatie, zoals bij
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“Nee, wie had dit nu zien aankomen? Maar
dat is ook niet de oefening die je maakt, de
oefening is breder. Je maakt een toekomstverkenning aan de hand van twee assen,
waardoor op die manier vier mogelijke
werelden ontstaan. De ene as vertrekt van de
vraag of de economie gunstig zal evolueren
of niet. De andere gaat uit van de vraag of
we meer in een georganiseerd, centraal
aangestuurd verband zullen sporten of meer
in losse structuren. Door de pandemie is de
sportsector heel snel in een verarmde omgeving terechtgekomen en in een wereld waar
mensen door de afstandsregels gedwongen
zijn of de kans hebben gekregen om terug te
grijpen naar minder georganiseerde vormen
van sport. De gevolgen van de pandemie
zaten dus wel in onze denkoefening.”

“IN TEGENSTELLING TOT WAT
JE OVERAL LEEST, BEN IK ERVAN
OVERTUIGD DAT DE SPORTWERELD
BIJ UITSTEK WÉL WEER ZAL
WORDEN ZOALS VROEGER”
een fitnesscentrum of een evenementenbureau. Als je klant bent en je krijgt het product
niet waarvoor je betaald hebt, een reis
bijvoorbeeld, dan is de logica dat je je centen
terug wilt. In een ledenrelatie is dat een ander
verhaal. Aan leden kun je tijdelijk en tot op
zekere hoogte uitleggen dat er door onvoorziene omstandigheden een aantal diensten
niet of anders worden aangeboden. Ik denk
dat er in de sportsector heel weinig leden zijn
die hun geld hebben teruggevraagd.”
Hoe is de georganiseerde sector
er financieel aan toe? Krijgen de
federaties hun personeel nog
betaald?
“Ons standpunt naar de gesubsidieerde federaties is altijd geweest dat het niet kies is om
personeel op technische werkloosheid te
zetten. Historisch zijn hun subsidies grotendeels gebaseerd op het personeelsbestand,
dat is nu decretaal wel doorgeknipt, maar
met die middelen wordt nog altijd voor een
groot stuk het personeel betaald. Subsidies
krijgen en tegelijk personeel technisch werkloos stellen, dat kunnen we alleen accep-

teren als het voortbestaan van de federatie
in het gedrang komt, doordat alle andere
inkomstenstromen zijn opgedroogd. Onze
oproep is heel goed opgevolgd, al kreeg ik
onlangs een telefoontje van een federatie
die als deze situatie nog lang blijft duren,
toch mondjesmaat technische werkloosheid
zal moeten invoeren. Om de economische
realiteit kun je nu eenmaal niet heen.”

Keuze voor optimisme
Hoe krijgen we de business weer
op gang?
“De regering heeft een belangrijke en
noodzakelijke maatregel genomen met
de oprichting van een coronanoodfonds
van 265 miljoen euro voor de getroffen
sectoren. Daarvan gaat 87 miljoen naar de
lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen
via de lokale besturen en 10 miljoen gaat
rechtstreeks naar de andere sportstructuren,
zijnde de gesubsidieerde federaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding,
organisatoren van topsport-, G-sport- of
bovenlokale sportevenementen, en structu-

rele beleidspartners zoals ISB, VSF ... De grote
moeilijkheid in deze crisis is dat niemand een
tijdskader heeft. Zal deze maatregel nog eens
moeten worden herhaald? Alles hangt ervan
af hoelang de pandemie zal duren en hoe de
volgende golven er zullen uitzien.”
De steun vanuit het coronanoodfonds is voor de sportevenementensector slechts een druppel op
een hete plaat.
“Bij hen is de coronacrisis heel hard aangekomen, daar staan echt jobs op het spel.
Maar de toestand is niet zoals na de oorlog.
Het is niet zo dat we de sportsector moeten
wederopbouwen, want hij is niet afgebroken.
De infrastructuren staan nog overeind, de
kennis en de formats zijn niet verloren,
de mensen zijn niet massaal andere jobs
gaan doen. Het zal er nu op aankomen die
bedrijven overeind te houden tot ze groen
licht krijgen om weer op te starten. Daarom
zullen de economische maatregelen die de
verschillende regeringen hebben genomen,
moeten worden aangehouden.
Meer in het algemeen wil ik een boodschap
van optimisme meegeven. Niet omdat optimisme een morele plicht is, want dat is het
helemaal niet. Optimisme is een rationele
keuze, zoals in de definitie van psycholoog
Amos Tversky, de jammer genoeg al overleden researchpartner van Daniel Kahneman
(winnaar van de Nobelprijs voor Economie
in 2002, nvdr). Als er iets negatiefs gebeurt,
beleven pessimisten dat twee keer: wanneer
ze erover nadenken en wanneer het zich
voordoet. Optimisten kunnen hoogstens één
keer pech hebben. (lacht) Voor de sportsector zie ik twee redenen om optimistisch te
zijn. Ten eerste omdat de sportsector zich
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niet echt op onbekend terrein bevindt: sport
heeft ervaring met de eindjes aan elkaar te
knopen en crisissen te boven komen. Sport
heeft het altijd al moeten stellen met relatief
bescheiden middelen. Sport weet dat bij elke
economische crisis het eerste wat stopt bij
bedrijven, sportsponsoring is. In die zin is
men al een beetje gehard.
Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat,
in tegenstelling tot wat je overal leest, de
sportwereld bij uitstek wél weer zal worden
als vroeger, weliswaar met een litteken en
beter voorbereid op een eventuele volgende
pandemie. Mensen zullen zich ook in de
toekomst met elkaar willen meten, in elkaars
aanwezigheid, ze willen daar beleving bij, met
toeschouwers die zoveel mogelijk ambiance
maken. Dat zal volgens mij opnieuw exact
hetzelfde zijn, alleen misschien met betere
hygiënische maatregelen. Mijn inschatting is
dat we zodanig veel geleerd zullen hebben
dat de meesten van ons in hun leven geen
tweede pandemie met deze gevolgen zullen
meemaken. We moeten dus ook opletten dat
we de sport niet volledig heruitvinden voor
een situatie die misschien maar een jaar van
tel zal zijn en nooit meer terugkomt. Dat zou
ook zonde zijn.”

SLANKERE OVERHEID
Om in te schatten hoeveel de financiële schade voor Sport Vlaanderen bedraagt ten
gevolge van de coronacrisis, is het nog iets te vroeg, zegt algemeen directeur Paul
Rowe. “Wij moeten de begrotingscijfers voor volgend jaar afwachten. Het grootste
deel van onze middelen gaat naar de sector, de impact daarop kennen we nog niet.
Wat ik wel weet: iemand zal de crisis moeten betalen, en het is geen kleintje: er is
sprake van een economische dip van 10%. Wat we ook al weten, al van vóór corona,
is dat er een nieuwe besparingsronde komt op het personeel. Op vier jaar tijd moeten
er een dertigtal personeelsleden minder zijn, de volgende ronde in het afslanken van
de overheid. Zal dat cijfer door de coronacrisis nog worden opgedreven? We hopen
ten stelligste van niet.”

Creativiteit en
flexibiliteit
Zolang er geen vaccin of toereikend geneesmiddel is gevonden,
blijft ‘zichzelf heruitvinden’
het lot van de georganiseerde
sportsector, zeker nu op de
tweede as van jullie toekomstverkenning de wereld helemaal
is opgeschoven richting niet-georganiseerde sportbeoefening.
“Daar is de oproep naar de sector om de
nodige creativiteit aan de dag te leggen zodat
de leden goesting blijven hebben om hun
lidmaatschap te hernieuwen. Alles begint met
goed communiceren. Toen ik vroeger manager was van een basketbalclub in Leuven, met
vijf- à zeshonderd spelende leden, waren er
op een bepaald moment enkele ouders die
zich roerden, omdat ze het lidgeld te duur
vonden. We hebben de angel daar kunnen uithalen door uit te leggen dat ze voor elke euro
lidgeld twee euro return kregen. Wel, als je als
club kunt uitleggen waarom het belangrijk is
dat de leden blijven en dat er ook een uitkomst
zal zijn uit de crisis, zet je al een eerste stap
om die ledenrelatie in stand te houden.
Tegelijk moet je creatief zijn door producten
te brengen die nu tijdelijk soelaas kunnen
brengen, ook al voelen die niet meteen aan als
the real deal. Stel dat je als basketbalclub door
de overheidsmaatregelen geen competitie
meer mag spelen maar wel nog mag trainen,
dan zou je de beleving die gemist wordt op
een andere wijze kunnen aanbieden, bijvoorbeeld door interne competitievormen op te
zetten. Op die manier kunnen de leden hun
honger stillen door zich met elkaar te meten
en daarover na te kaarten, en kunnen familie
en vrienden komen kijken enzovoort. Dat is
een toegeving, maar veel beter dan niets. Zo

De lockdown stelde voor de sportbeoefening van kinderen een heel groot probleem.

“HET IS NIET ZO DAT WE DE
SPORTSECTOR MOETEN
WEDEROPBOUWEN, WANT HIJ IS
NIET AFGEBROKEN”

En dus ook voor Sport Vlaanderen. Flexibiliteit is nochtans niet
het eerste woord dat met een
overheidsadministratie wordt
geassocieerd.

zijn als een doe-administratie. Wij zijn geen
departement dat alleen maar beleidsvoorbereidend werk levert. Wij hebben centra, waar
driekwart van ons personeel is tewerkgesteld,
we hebben sportkampen en sportklassen, we
leiden coaches op, doen dus ook een stuk
volwassenenvorming. Dit maakt dat wij niet
via via voelsprieten op het terrein hebben,
maar gewoon zélf een stuk sportsector
zijn. Bij het begin van de coronacrisis, toen
de eerste overheidsmaatregelen werden
uitgevaardigd, was dat een groot voordeel.
Die regels waren van algemene aard, niet
op de sport geënt, en de sport moest zich
in die wirwar zien te schikken. Onmiddellijk
kregen wij feedback van de mensen die in
onze centra met hun voeten in de klei staan
en konden aangeven welke maatregelen
konden worden uitgelegd, toegepast en
gehandhaafd, of omgekeerd welke alleen
maar voor miserie zorgden.

“Wij zijn altijd een atypische overheidsadministratie geweest, in die zin dat wij gekend

Een ander voordeel was dat we als organisatie al enkele jaren met die toekomstver-

moet iedere sport, rekening houdend met
de regels, een manier vinden om het aanbod
toch interessant genoeg te houden om de
ledenrelatie intact te houden. Harari schrijft in
Homo deus dat de homo sapiens heeft kunnen overleven dankzij zijn IQ, dat hij definieert
als het vermogen om in grote groep samen
te werken en zich flexibel aan te passen, een
combinatie waar geen enkele andere diersoort toe in staat blijkt. De coronapandemie
is een globale IQ-test voor de homo sapiens.
Op wereldschaal samenwerken en ons flexibel
aanpassen is exact hetgeen waar het virus ons
toe dwingt. Op kleinere schaal is dat nu ook
het adagium voor de sportsector.”

kenning aan de slag waren. Meer dan ooit is
dat in deze crisis een heel nuttige oefening
gebleken. Jacques Borlée pleegt te zeggen:
‘Il faut toujours être dans la phase d’anticipation.’ Een fantastische uitspraak. Wij waren
niet klaar voor een pandemie als dusdanig –
niemand was dat – maar wij waren wel klaar
om vroege signalen te herkennen en rustig
en kordaat te kunnen reageren.”
Door de coronacrisis veranderde
voor veel van jullie mensen van
de ene dag op de andere hun
jobinhoud.
“Voor onze administratie zijn de deadlines
van sommige taken aangepast om ademruimte te geven aan de sector. Tegelijk wordt
binnen de afdeling subsidiëring nagedacht
hoe we creatief kunnen omgaan met de
subsidiereglementen tijdens de coronacrisis. Er werden bijvoorbeeld aanpassingen
doorgevoerd aan de wijze waarop federaties
kunnen omgaan met gemaakte kosten enzovoort. Voor de mensen die de operationele
taken uitvoeren in de centra, is bij de sluiting
hun opdracht helemaal veranderd. Van bij het
begin zijn daar goede afspraken met de vakbonden over gemaakt. We hebben een deel
van de mensen ingezet voor het onderhoud
van de infrastructuur. Toen de centra weer
opengingen, blonken ze als het ware als een
spiegel. Aan de mensen die meer in relatie tot
de sporters werken, hebben we gevraagd om
creatief na te denken over nieuwe formats
in de sport en om nieuwe producten op de
markt te brengen.”
Hoe mooi het ook klinkt, het
lijkt ook veel weg te hebben van
bezigheidstherapie.
“In het begin was het dat zeker niet. Integendeel, dat was erg intensief. Maar het klopt dat
we op een punt waren gekomen dat de centra weer open moesten gaan. Als een bakker
geen pistolets meer kan verkopen omdat er
geen klanten zijn, kan hij allerlei taarten uitvinden, maar op een bepaald moment heeft
hij het wel gehad en moet hij zijn taarten ook
kunnen maken en verkopen.”

Jojo-effect
Ook de agenda van de algemeen
directeur van Sport Vlaanderen
moet er helemaal anders uitzien.
“Voor Philippe Paquay en ik, en voor alle
afdelingshoofden, is onze dagtaak totaal
geswitcht naar coronamanagement. Dat
bepaalt al heel lang een groot deel van onze
agenda. Met Sport Vlaanderen zetelen we in
de klankbordgroep voor de heropstart van
de sportsector, een niet-formeel vastgelegd
orgaan dat verder bestaat uit de minister van
Sport, zijn kabinet, de VSF, ISB, de Vlaamse
keuringsartsen en Gezond Sporten Vlaanderen en de Fitnessorganisatie. Telkens wanneer de Veiligheidsraad gaat samenkomen
of samengekomen is, zitten we met onze
klankbordgroep samen om de maatregelen,
adviezen en protocollen rond corona af te
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Een aantal lockdownmaatregelen hebben in de sport behoorlijk
wat ergernis gewekt, niet het
minst bij zwemmers. Welke
lessen zijn daaruit getrokken?
“Sport maakt 0,3% van de Vlaamse begroting
uit en de lockdown van de sport was niet maatschappij-ontwrichtend, dan weet je hoe zwaar
je weegt op de besluitvorming op het niveau
van de Nationale Veiligheidsraad. Drukkingsgroepen melden ons hun bekommernissen,
wij melden die aan ons kabinet, ons kabinet
speelt die door aan de vertegenwoordigers in
de Veiligheidsraad en dan moet je hopen dat
daar iets van overblijft. We hebben vastgesteld
dat dit inderdaad moeilijk is.

“DE VOORNAAMSTE LES IS DAT JE MAATREGELEN
NIET MOET DEFINIËREN PER SPORTTAK, MAAR IN
TERMEN VAN OMSTANDIGHEDEN WAARIN BEPAALDE
ACTIVITEITEN WEL OF NIET KUNNEN”
stemmen en te vertalen. In de praktijk zijn we
daar nagenoeg dagelijks een aantal uren mee
bezig, alleen al om de respons te managen
die van op het werkterrein binnenkomt en
om te bekijken hoe we die reacties kunnen
ventileren. Daarnaast zijn er heel veel kleine
dingen die continu je dag doorkruisen. Eén
voorbeeld: de veiligheidsmaatregelen voor
het strand van ons centrum in Hofstade. We
hebben daar vier sectoren gemaakt, maar
moesten ook protocollen opstellen om
online te kunnen inschrijven en betalen, om
wachtrijen en manuele handling te vermijden. Het heeft veel voeten in de aarde om
dat op punt te krijgen, maar vooral ook om
die protocollen te handhaven, omdat je met
een publiek zit met heel veel anderstaligen.”
Sinds 26 augustus heeft ook de
sportsector zijn eigen kleurencode.
“De zoveelste kleurencode, zou je kunnen
zeggen, maar met de klankbordgroep onder
leiding van minister Weyts vonden we dat
daar behoefte aan was. We zijn in een landschap terechtgekomen waar een jojo-effect
mogelijk is, met maatregelen die nu eens
worden verstrengd en dan weer afgebouwd.
Bovendien is de situatie niet meer zoals in het
begin van de crisis, toen de Veiligheidsraad
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maatregelen afkondigde en heel het land
zich op dezelfde lijn moest stellen. Tegenwoordig is het wettelijk ingeschreven dat
burgemeesters en provinciegouverneurs
afwijkende, strengere maatregelen kunnen
nemen dan de federale. Het is al moeilijk om
vanuit één entiteit de gepaste maatregelen
te nemen voor een pandemie waar we nog
elke dag over bijleren, laat staan dat ieder
gemeentebestuur zijn eigen aanpak moet
beginnen uitvinden. Het voordeel van zo’n
kleurencode is dat je duidelijkheid creëert,
voor de burger maar ook voor alle organisaties. Alles staat op letterlijk één pagina. Vergelijk het met de verkeerslichten. Als je van
Brussel naar een kustgemeente rijdt, weet
je dat een groen licht overal betekent dat
je mag doorrijden en een rood dat je moet
stoppen. Moet je in iedere gemeente de
betekenis van de lichten opzoeken, dan word
je knettergek. Een ander voordeel van zo’n
kleurencode is dat je snel kunt schakelen in
functie van de evolutie van de coronacurve,
in beide richtingen. Je weet waar je naartoe
kunt schakelen, je moet de maatregelen niet
meer opnieuw uitvinden. Bijzonder knap is
dat, onder impuls van minister Weyts, een
verregaande overeenstemming is bereikt tussen de gemeenschappen over deze Vlaamse
blauwdruk, hoewel sport een exclusieve
bevoegdheid is van de gemeenschappen.”

De kleurencode is op dezelfde
leest geschoeid als die van het
onderwijs. Hoe komt het dat de
sport er pas maanden later mee
op de proppen komt? De minister is nochtans dezelfde.
“Er is, mijns inziens terecht, prioriteit
gegeven aan het onderwijs, omdat scholen
sluiten maatschappij-ontwrichtend is. De
sportsector is daar niet mee te vergelijken.
Een lockdown van het onderwijs treft een
veel grotere groep, iedere dag van de week:
leerlingen, een heel lerarenkorps, ouders,
transport … Maar was het beter geweest dat
die kleurencode al vroeger was ingevoerd?
Uiteraard. Het handigst was geweest dat we
die kleurencode al hadden een maand voor
de pandemie uitbrak, maar zo zit de wereld
jammer genoeg niet in elkaar. In de sport
sector werd gaandeweg zeer veel mogelijk
en toegelaten, en toch heeft dit niet geleid tot
coronahaarden, die zwaar zouden inhakken
op de terechte perceptie dat sportparticipatie
wellicht onze allerbelangrijkste preventieve
gezondheidszorg is. Inmiddels zijn de diverse
scenario’s met brede consensus gedefinieerd
en komt een systeem van kleurencodes precies op tijd om locatie-specifiek en in beide
richtingen te kunnen schakelen.”

De voornaamste les is dat je de maatregelen
niet moet definiëren per sporttak, maar in termen van omstandigheden waarin bepaalde
activiteiten wel of niet kunnen. Begin niet
over ‘ploegsporten’ of ‘contactsporten’,
want iedereen heeft daar een eigen definitie
van. Indoor of outdoor, jonger of ouder dan
twaalf, grootte van bubbels, fysiek contact
of afstand bewaren: dat zijn parameters die
iedereen begrijpt en die we nu ook in onze
kleurencode hebben gehanteerd. Dat je als
basketballer individuele shottraining mag
doen maar niet drie tegen drie spelen, dat
snappen de mensen. Maar om categoriek te
zeggen: basketten mag niet en iets anders
mag wel, dat vindt men gewoon niet fair.
En wat het zwemmen betreft: dat was een
heel specifiek dossier dat inderdaad heel
wat voeten in de aarde heeft gehad. De
problematiek ging niet zozeer over het
zwemmen zelf maar over de kleedkamers en
de douches, waar de Vlarem-wetgeving van
toepassing is. Vooraleer die wetgeving had
kunnen worden aangepast, zou de maatregel
hoogstwaarschijnlijk alweer achterhaald zijn
geweest. Dat was gewoon een patstelling.
Maar gelukkig van tijdelijke aard.”
De uiteindelijke missie van Sport
Vlaanderen blijft zoveel mogelijk Vlamingen tot sporten en
bewegen aanzetten. Is die door
corona op de helling gezet?
“De corona-uitbraak is in maart gekomen, de
periode dat de dagen langer worden en de
zon meer begint te schijnen. Veel mensen
hadden plots meer vrije tijd, omdat ze thuis
mochten werken of niet meer konden werken. Mensen zijn massaal gaan sporten, het
begrip ‘coronasporter’ is eruit voortgevloeid.
Daartegenover stelde de lockdown voor
de sportbeoefening van kinderen een heel
groot probleem. Vandaar ook dat het een
zegen was dat de jeugd- en sportkampen
deze zomer zijn kunnen doorgaan. Ik
heb mijn hart vastgehouden, maar er zijn
nauwelijks of geen besmettingshaarden
vastgesteld. Dat komt omdat de maatregelen
ten eerste heel duidelijk waren en ten tweede
heel gedisciplineerd ter harte zijn genomen.
Die kampen waren in feite een vorm van
groepsquarantaine. Men kon er makkelijker
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“IN HET NAJAAR DREIGEN WE
VOOR DE SPORTPARTICIPATIE
HET OMGEKEERDE EFFECT TE
KRIJGEN VAN IN HET VOORJAAR.
SPORTPROMOTIE WORDT MEER
DAN OOIT CRUCIAAL”
een veilige omgeving creëren dan in een
sportclub, waar iedereen tijdens de week
weer met vrienden en familie in contact
komt en dus van bubbel verandert.
Voor het najaar wacht nu een nieuwe uitdaging. Sportpromotie zal daarbij meer dan ooit
cruciaal zijn. De dagen worden korter, het zal
al eens meer regenen en kouder worden. We
dreigen voor de sportparticipatie, zeker in los
verband, het omgekeerde effect te krijgen van
in het voorjaar. Zoals we toen met Sporza de

heel succesvolle campagne #blijfsporten
hebben opgezet, zullen we de Vlaming nu
moeten overtuigen van de wijsheid van de
Engelse schrijver Alfred Wainwright: ‘Er bestaat
niet zoiets als slecht weer, alleen onaangepaste kledij.’ Zoals we recent konden lezen dat
er nog nooit zoveel fietsen zijn verkocht als
tijdens de lockdown, hoop ik straks te mogen
vernemen dat er nog nooit zoveel outdoorsportkledij over de toonbank is gegaan. Dat
zal een goede maatstaf zijn om te weten of
mensen effectief zijn blijven sporten.” ■

“JE KUNT ALLEEN MAAR HOPEN DAT
GEMEENTEN SPORT NIET VERGETEN”
87 miljoen euro van het coronanoodfonds gaat naar de lokale sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen, een bedrag dat wordt verdeeld via het Gemeentefonds. Wat garandeert dat de lokale besturen die steun aan sport zullen spenderen? “Niets, dat is de
autonomie van elk lokaal bestuur”, antwoordt Paul Rowe. “Je kunt alleen maar hopen
dat er een groot stuk naar de sportsector gaat. Ik denk ook wel dat dit zal gebeuren,
maar onze bekommernis is dat we het niet weten. Het zal ook heel moeilijk zijn om
dat exact te monitoren, laat staan erop te wegen. Maar goed, bij de oprichting van het
Gemeentefonds werd politiek beslist dat wij geen gemeenten meer zouden subsidiëren. Bloso destijds was daar geen auteur van en heeft die beslissing ook niet meteen
op applaus onthaald, goed wetende dat het Gemeentefonds geen garanties gaf naar
injecties richting sport van Vlaams belastinggeld. We hebben nu een andere, goede
relatie met de lokale besturen, waarbij we een meer begeleidende, coördinerende rol
spelen. Is dat beter voor de sportsector? Daarvoor is het nu nog te vroeg, want daarvoor moet je onder andere transparantie hebben over de cijfers in de opbouw van de
begrotingen en de bestedingen aan sport, zodat je kunt vergelijken tussen vroeger en
nu. Er is nog geen studie uitgevoerd die hierover uitsluitsel geeft. Ik schat in dat er een
relatieve status quo is. Op gemeentelijk vlak kan men zomaar niet ineens de bedragen
verdrievoudigen of helemaal terugschroeven. Ik denk dus dat je het effect maar op
langere termijn zult zien.”

TRUDO DEJONGHE

Pro League verkoopt zijn fans
Hoera! Feestgedruis, polonaise en rondvliegende champagnekurken, want na langdurige onderhandelingen werden de tv-rechten door de Pro League voor 103 miljoen euro verkocht,
en dat is 20 miljoen euro meer dan het vorige contract. Een van de voorwaarden die Eleven
Sports echter oplegde, was dat iedere wedstrijd op een ander tijdstip zou worden gespeeld.
Het resultaat is dat wedstrijden onder andere plaatsvinden
op zaterdag om 16u15 en 18u30 en op zondag en maandag om 20u45. Deze ‘noodzakelijke’ ingreep resulteert
in het ontstaan van een heel diverse kalender, waarbij de
stakeholder-fan volledig in de kou wordt gezet. Een eerdere
studie toonde al aan dat de bezoekers van de wedstrijden
in de Jupiler Pro League liever geen midweekwedstrijden
wilden, noch wedstrijden op zaterdag om 18u en op zondag om 20u30.
De huidige kalender houdt hier duidelijk geen rekening
mee en poneert zelfs dat fans in het stadion misschien
niet zo belangrijk zijn. Wedstrijden op zaterdagnamiddag
of in de vroege vooravond interfereren namelijk met de
speeluren van het jeugdvoetbal en met het amateurvoetbal
op zaterdag, waar veel van hun fans zelf aan deelnemen.
Wedstrijden op zondag- en maandagavond zijn dan op hun
beurt niet zo positief voor fans die de volgende dag vroeg
moeten opstaan om te gaan werken. Maar daar heeft de Pro
League zo te zien geen oren naar. Op korte termijn zal het
effect voornamelijk te merken zijn bij de verkoop van losse
tickets, maar vanaf volgend seizoen zouden veel abonnees
weleens kunnen afhaken door de grilligheid van de kalender

en het teveel aan wedstrijden op ongeschikte momenten.
De Pro League en de clubs vergeten echter dat de fans
in het stadion een deel van het kernproduct zijn. Mensen
gaan naar sportwedstrijden niet alleen voor het sportieve
element maar ook voor de sfeer en de omkadering. Een
sfeervolle tribune is immers een meerwaarde voor de
sport: mensen willen daar een onderdeel van zijn en willen
langer ter plaatse blijven, waardoor ze consumeren. Zelfs
de couchpotato’s die vanuit hun luie zetel kijken, hebben
nood aan sfeer in het stadion. Vandaag worden vanwege
de coronacrisis wedstrijden gespeeld voor lege tribunes en
krijgen de televisiekijkers een totaal andere beleving. Het
ziet er saai en sfeerloos uit en je merkt dat de aanwezigheid
van fans en de soms hieruit voortvloeiende polemiek op de
velden een noodzakelijk onderdeel van het totaalconcept
is. Indien deze beleving niet aanwezig is, haken mensen na
een tijd af en zoeken ze andere vrijetijdsbestedingen. Een
geluidsband met sfeergeluiden op de achtergrond biedt
geen oplossing.
De keuze van de Pro League zorgt op korte termijn voor meer
inkomsten, maar kan op lange termijn voor een terugslag

zorgen. Het aantal toeschouwers in het stadion zal op
korte termijn voor wedstrijden op ongewenste momenten
afnemen, waardoor lege stadions zullen te zien zijn op
televisie. Op lange termijn zullen abonnees massaal afhaken
en na verloop van tijd zullen de kijkcijfers dalen, waardoor de
sponsorinkomsten maar ook de merchandising en uitgaven
voor voedsel en drank afnemen. De Pro League heeft daar
geen rekening mee gehouden, misschien omdat ze denken
dat de toeschouwers niettegenstaande de fan-onvriendelijke
maatregelen zullen blijven komen, daar het supporteren een
soort verslaving is en de vraag naar sport dus inelastisch is.
Of misschien heeft de Pro League uitgerekend dat de 20
miljoen euro ruimschoots die inkomsten compenseert,
daar toeschouwers ook kosten met zich meebrengen. De
toekomstvisie zou erin kunnen bestaan dat het in een leeg
stadion gemakkelijker werken is en dat nieuwe sportterreinen
bouwen zonder tribunes goedkoper is …
Ik denk echter dat ze bovenstaande bedenkingen niet in
overweging hebben genomen. Ze zijn voor geldgewin op
korte termijn gegaan zonder enige toekomstvisie, iets wat
de vaudeville in het Belgische voetbal van de laatste maanden en jaren al dan niet bewijst. ■

Prof. dr. Trudo Dejonghe is docent algemene economie,
internationale economie en sporteconomie aan de faculteit
Economie & Bedrijfswetenschappen Campus Antwerpen van de
KU Leuven.
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Wat gebeurde er achter de
schermen van de sport?
AUTEUR: BENEDICT VANCLOOSTER

FOTO: GYMFEDERATIE VLAANDEREN

Cycling Vlaanderen, de officieel erkende sportfederatie voor
het wielrennen in Vlaanderen, heeft een nieuwe voorzitter.
Op een digitale algemene vergadering op 25 juni – door de
bekende reden kon de geplande algemene vergadering van
26 maart niet doorgaan – kreeg Filiep Jodts een mandaat
voor vier jaar. Jodts is de opvolger van Wim De Geyter, die
na zijn ontslag in september eerst ad interim werd afgelost
door zijn secretaris André Vanlint, tot ook hij ontslag nam
en Jos Mondelaers als oudste lid drie maanden waarnemend
voorzitter werd. Jodts, geboren in Koolskamp en woonachtig
in Roeselare, was voorzitter van de provinciale afdeling
West-Vlaanderen. In het dagelijkse leven is hij sinds begin dit
jaar procureur des Konings van West-Vlaanderen.

Lode Grossen

Ook de Gymnastiekfederatie Vlaanderen moest op zoek naar een
nieuwe voorzitter, nu Gilbert Vercammen besliste na tien jaar
de fakkel door te geven. Op de algemene vergadering, uitgesteld
tot september, werd Peter Frederickx tot zijn opvolger verkozen.
Eerder raakte ook al de naam van de nieuwe algemeen manager
van de Gymfed bekend: Ilse Arys, voorheen marketing- en
eventmanager. Haar voorganger Lode Grossen, regent L.O. en
master in de rechten, stond sinds maart 2013 aan het hoofd van
de Gymfed, die in die periode bijna 30.000 leden bijwon, fusioneerde met de Belgian Rope Skipping Federatie (BRSF), en het
damesteam ondersteunde bij het behalen van een historische
kwalificatie voor de Olympische Spelen van Rio 2016 en Tokio
2021. Als extern adviseur van de eliteploeg toestelturnen meisjes
blijft hij in de aanloop naar de Spelen van volgend jaar nog wel
betrokken bij de federatie. Grossen keerde overigens terug
naar zijn eerste liefde: hij is opnieuw aan de slag als technisch
directeur topsport bij de Vlaamse Zwemfederatie, een functie
die hij reeds bekleedde van 2003 tot 2013 en waarin hij Koen
Van Buggenhout vervangt. Doel is de zwemtalenten op weg te
zetten naar de komende olympiades.
De Belgische en Nederlandse handbalbond hebben een
nieuwe structuur uitgetekend voor de BeNeLeague handbal,
de grensoverschrijdende competitie die ook de komende vier
seizoenen wordt verdergezet. Om de organisatie efficiënter,
kwalitatiever en professioneler in te vullen beslisten ze om
een professioneel BeNeLeague-manager aan te stellen, een
raad van toezicht op te richten en een BeNeLeague-platform
te installeren. Het accent van de competitie komt te liggen op
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jeugdopleiding en talentontwikkeling. De 47-jarige Gesinus
Huistra, afkomstig uit Friesland, werd aangeworven als
BeNeLeague-manager, hij staat in voor de coördinatie van
de organisatie. De raad van toezicht, die moet nagaan of
de doelstellingen worden gerealiseerd, wordt voorgezeten
door Limburger Michel Kranzen. De oprichting van deze
raad heeft tot gevolg dat de BeNeLeague board ophoudt te
bestaan. Het BeNeLeague-platform dient als overlegstructuur
tussen alle deelnemende clubs en heeft een adviesfunctie
naar de raad van toezicht.

Zeg niet langer ‘Vlaamse Motorrijdersbond van België’, maar
wel: Motorsport Vlaanderen. De enige erkende en gesubsidieerde motorrijdersfederatie in Vlaanderen besliste op haar
algemene vergadering unaniem om deze naamsverandering
door te voeren.
De raad van bestuur van de Vlaamse Zwemfederatie wordt
niet langer voorgezeten door Laurent Samyn. De West-Vlaming besloot begin juni zijn mandaat met onmiddellijke
ingang stop te zetten. Samyn, die acht jaar deel uitmaakte van
het bestuur, verklaarde vanwege privézaken zijn rol niet meer
naar behoren te kunnen invullen: “In deze periode en in de
maanden die komen is de VZF gebaat met sterk leiderschap.
Het is net daarom dat ik deze stap zet.” Pieterjan Vangerven,
die penningmeester was, werd met unanimiteit van stemmen
verkozen tot nieuwe voorzitter. De dertigjarige voormalige
Belgische kampioen behaalde een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven en is
ook actief als gemeenteraadslid voor de N-VA in Leuven.

Onze Vlaamse sportclubs tellen 41% vrouwelijke sporters, 32%
vrouwelijke trainers en 26% vrouwelijke bestuursleden. Die
cijfers, uit 2018, maakte minister van Sport Ben Weyts bekend
in het Vlaams parlement naar aanleiding van een vraag van
Imade Annouri (Groen) over de onevenredige genderverdeling in bestuursraden van sportclubs. Sp.a-parlementslid
Annick Lambrecht laakte op haar beurt dat slechts 3% van
de voorzitters van de Vlaamse sportfederaties een vrouw is.
Annouri en Lambrecht hielden een pleidooi voor quota om
de historische ongelijkheid weg te werken, maar de minister
wierp zich op als expliciet tegenstander: “Dan worden die
vrouwen met de nek aangekeken omdat men denkt dat zij
alleen dankzij de quota in het bestuur zijn geraakt, en niet op
basis van hun verdiensten. Dat zou uiteindelijk alle verdiensten
van alle andere vrouwen wegvegen. Ik denk dat het beleid
van onderuit moet komen en niet van bovenaf moet worden
opgelegd.” De minister vindt dat het stimulerend beleid van de
afgelopen jaren zijn vruchten afwerpt: bij de nieuwe generatie
– tot 25 jaar bij trainers en tot 30 jaar bij bestuurders – is er
in het algemeen wel al sprake van een genderevenwicht. Een
groter aandeel sportende vrouwen moet uiteindelijk tot een
toename in zowel trainersposities als bestuursfuncties leiden.
De minister wist ook nog te vertellen dat voor de beleidsperiode 2017-2020 in totaal 29 van de 47 sportfederaties binnen
de subsidieregeling ingezet hebben op de zachte indicator
‘De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en
competente raad van bestuur’.
Kim Gevaert is sinds juni de nieuwe voorzitster van de Belgische Vereniging van Olympiërs. Ze volgde Gaston Roelants
op, die gedurende zeventien jaar de vereniging leidde. De
Belgische Vereniging voor Olympiërs werd in 2003 door het
BOIC boven de doopvont gehouden. Ze organiseert onder
meer activiteiten voor alle Belgische atleten die ooit aan de
Spelen deelnamen. Op de Olympische Spelen van Peking in
2008 spurtte Kim Gevaert samen met Olivia Borlée, Elodie
Ouédraogo en Hanna Mariën naar een zilveren medaille in de
finale van de 4x100 meter met een Belgisch record (42.54). Acht
jaar later, in 2016 werd dat officieel goud, nadat het Russische
estafetteteam werd gediskwalificeerd wegens doping. ■
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Het ISB-congres, aangekondigd in onze vorige editie maar
door de corona-uitbraak niet doorgegaan, staat nu gepland op
10 en 11 maart 2021. De locatie blijft dezelfde: de Waagnatie in
Antwerpen.
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Wordt het Tokyo
of Nokyo 2021?
Geen zomerspelen in 2021 zou de financiële bodem
van onder de wereldsport halen
De boycots van de jaren tachtig waren een vervelend hikje vergeleken bij de uitdaging die het IOC, Tokio en Japan te wachten staat met de
verlating van de Olympische Spelen. Een afgelasting is nu heel reëel en zou een nooit geziene financiële ramp betekenen voor de sport.
AUTEUR: HANS VANDEWEGHE
is niet eens voorzien in eventuele nood
scenario’s.

Rewind naar 9 maart van dit jaar. Het Internationaal Olympisch Comité hield toen al
terdege rekening met een scenario waarbij
de Olympische Spelen zouden moeten
worden uitgesteld. Dat was niet het verhaal
van Thomas Bach toen journalisten van de
Belgische kranten Le Soir en De Morgen
(ondergetekende) hem die dag een uur
lang interviewden. “Niet aan de orde, maar
we hebben wel verschillende scenario’s in
gedachten”, kaatste Bach de bal terug.
Zijn staf was iets duidelijker en liet uitschijnen
dat alle opties mogelijk waren. Tussen de
regels en off the record kon je ook vernemen
dat het IOC eerst alle juridische en financiële
implicaties van een uitstel (aanvankelijk met
een paar maanden) wilde berekenen. Uiteindelijk zou op 24 maart de hakbijl vallen: Tokio
2020 zou Tokio 2021 worden.

Wereldautoriteit en
gezichtsverlies
Dat het nog twee weken duurde, heeft twee
hoofdredenen: het IOC is voor sport wat
de WHO voor de wereldgezondheid is, een
wereld
autoriteit erkend door de Verenigde
Naties. “Wij zullen de aanbevelingen van de
WHO volgen”, zei Christophe De Kepper,
algemeen directeur van het IOC, al op 9 maart.
Het IOC wist al heel vroeg dat de pandemie het comité voor onoverkomelijke
problemen zou stellen. Waarom wachtten
ze dan zo lang? Michael Payne, die
jarenlang de marketingafdeling van het
Internationaal Olympisch Comité leidde:

ILLUSTRATIE: SHUTTERSTOCK.COM/CC JANE RIX

Na een relatief rustige zomer waarin alle
olympische draaiboeken aan een update toe
waren en afwisselend goed en slecht nieuws
vanuit Tokio Lausanne bereikte, stonden eind
augustus weer eens alle zenuwen gespannen in het olympisch hoofdkwartier. Geen
mens had zien aankomen dat premier Shinzo
Abe er om gezondheidsredenen de brui aan
gaf. Japans grootste pleitbezorger van de
Olympische Spelen is nu weg.

DE JAPANNERS BEGREPEN
AANVANKELIJK NIET DAT ZIJ
MOESTEN WIJKEN MET ‘HUN’ SPELEN,
OMDAT HET IN HUN OGEN LAKSE
WESTEN TOEVALLIG GETROFFEN WAS
DOOR DAT COVID-19

Hoofdstuk 11, punt 66 van het Host City
Contract tussen de gaststad en het IOC, is het
enige juridisch luik dat een beetje in de buurt
komt van de situatie die zich nu voordoet.
Het punt handelt over de beëindiging van het
contract door het IOC. Bijvoorbeeld als het
land in oorlog is of als het IOC gerede gronden heeft om aan te nemen dat de veiligheid
van de atleten in het gedrang komt, of nog
als het contract niet wordt nagekomen.
Financieel is dit een behoorlijke domper voor
de olympische beweging en Tokio 2020.
Organisatorisch wordt het sowieso een hele
klus, niet zozeer wat de sporten en de stadions betreft, want die blijven sowieso staan.
Ook de tijdelijke faciliteiten vormen geen
probleem; die kunnen nu later worden opgetrokken. Het olympisch dorp is een ander
paar mouwen. Ongeveer 2.500 Japanse
gezinnen waren zich aan het verlekkeren
op de dag in oktober van dit jaar dat ze hun
intrek zouden nemen in hun nieuwe flat(je) in
de Tokyo Bay Area, al of niet met zicht op de
Rainbow Bridge. Niet dus. Dat zal een yen en
meer dan één kosten.

Verzonken kosten
“Pure and simple, vermijden van gezichtsverlies voor Shinzo Abe en bij uitbreiding de
natie Japan.”
Ook Payne dacht dat het nog weken zou duren
voor beide partijen er zouden uit geraken, maar
uiteindelijk hebben Shinzo Abe en Thomas
Bach elkaar diep in de ogen gekeken, weze
het dan via videocalls. De toegift aan Japan
was dat Abe het nieuws mocht bekendmaken
via het Japanse nieuwsagentschap Kyodo. “Ik
heb het IOC een uitstel van ongeveer een jaar
voorgesteld en dat hebben ze aanvaard.”
In de werkelijkheid was het andersom.
De Japanners begrepen eerst niet dat
zij moesten wijken met ‘hun’ Spelen,

omdat toevallig het in hun ogen lakse Westen
getroffen was door dat COVID-19, iets waar
zij met doortastend handelen relatief snel
waren vanaf geraakt. Inmiddels is ook dat
achterhaald en kwam het virus nog twee
keer langs in Japan: een eerste nieuwe spike
deed zich voor begin april, gevolgd door een
serieuzere begin augustus.

Noodscenario’s
Het juridische en daarmee verbonden
financiële aspect was de grootste hinderpaal:
welke partij ook – Tokio of het IOC – de
stekker eruit trok, de andere partij zou met
het contract staan zwaaien en de kosten
willen verhalen. Uitstel is een primeur voor
de olympische geschiedenis. Erger nog: het

Inmiddels ligt alweer een ander scenario op
tafel: wat als er tegen volgende zomer geen
vaccin is, wat als het virus niet is verdwenen,
wat als we tegen dan nog afstand moeten
houden, niet mogen reizen? De voorzitter
van de Japan Medical Association Yoshitake
Yokohura liet er geen twijfel over bestaan:
“In dat geval zijn de volgende Olympische
Spelen die van de winter van 2022 in Peking.”
Zeventig procent van de inherent xenofobe
Japanse bevolking zou tegen Olympische
Spelen zijn. Beter gezegd: niet tegen Olympische Spelen, maar tegen Olympische Spelen
die zoveel bezoekers van overal naar hun land
Lees verder op pagina 11
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Olav Spahl, directeur Topsport BOIC

“Er zijn momenteel
grotere noden dan
die van de sport”
In onze maarteditie – in tempore non suspecto – brachten we als openingsverhaal Olav Spahl, de directeur Topsport van het BOIC,
die als chef de mission Team Belgium deze zomer naar olympische medailles in Tokio had moeten leiden. Niet zo heel lang na verschijning leerden we dat die medailles niet meer voor deze zomer zouden zijn. Momenteel moeten we ervan uitgaan – optimism is a
moral duty – dat de Olympische Spelen van Tokio voor volgende zomer zullen zijn. Maar wat verandert dat precies? We laten de chef
de mission van Team Belgium opnieuw aan het woord voor een update.
AUTEUR: MARKO HEIJL
we plannen voor 2021 en hebben we voor 2020 het budget
opnieuw op dat van het niveau van een niet-olympisch jaar
gezet. Qua werklast betekent ook een uitstel van Spelen veel
werk. Voor de medewerkers kwam er heel wat motivatie uit
die Spelen, en de vraag is natuurlijk hoe dat evolueert. Voor
het BOIC zelf zijn, naast het sportieve, natuurlijk ook zaken als
de Olympic Catwalk, het Belgian House, het Olympic Festival
en de link met de Spelen van 1920 in Antwerpen belangrijk.
Dat zijn zaken die we nu verliezen in 2020 en waarvan het
moeilijk wordt ze in 2021 te herhalen. Voor mij persoonlijk
was de dag waarop we normaliter naar Tokio gingen afreizen
(9 juli, nvdr) het moeilijkste moment. Maar de motivatie om
dat nu volgend jaar te doen is er zeker!”

Toen we elkaar spraken voor onze maart
editie, was u al tien procent van uw tijd met
Peking 2022 bezig. Nu u een jaar langer zult
moeten focussen op Tokio, wordt het krap
om daarna pas voltijds voor de Spelen van
Peking te kunnen gaan.
“Absoluut, dat is een grote uitdaging. We krijgen in 2021-2022
een heel gecondenseerde periode van wedstrijden. Misschien
zullen we dan de verantwoordelijkheden binnen onze eigen
ploeg wat moeten bijstellen. Maar dat is natuurlijk voor iedereen zo, niet alleen voor België.”

Team Belgium

U hebt een jaar langer om u in te werken.
“Dat is juist, maar ik heb de indruk dat ik na twee jaar toch
al wel ingewerkt was. Hoewel dat zonder Spelen natuurlijk
nooit honderd procent zal zijn. Maar dat extra jaar tijd kan een
voordeel zijn, ja.”

Olav Spahl had nu ‘moe maar (hopelijk) voldaan’ na de Spelen
van Tokio thuis op de bank moeten liggen, maar we treffen in
de call een opvallend uitgeruste directeur Topsport. Wat een
loodzware vijf weken Japan had moeten worden, is noodgedwongen drie weken vakantie met het gezin geworden. En
het – vermoedelijk/hopelijk, schrap naar keuze – jaar uitstel
heeft nog tal van andere consequenties. Olav Spahl: “Voor
Team Belgium betekent het een jaar meer om zich voor te
bereiden op de Spelen, en dat is ook in het algemeen de
houding en de sfeer binnen het team. Maar voor sommigen
is het een gemiste kans om op een piekmoment in een ontwikkeling van vier jaar te kunnen presteren op de Spelen. Het
blijft natuurlijk koffiedik kijken wat dit betekent op het gebied
van resultaten. Verder denk ik dat de periode van corona heel
leerzaam was voor atleten en coaches. In een periode zonder
wedstrijden kon er worden gewerkt aan het algemeen fysieke
niveau en aan technische zaken, en kon een gestresseerd
lichaam rust worden gegeven. Wat het BOIC betreft, blijven
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“HET BLIJFT
NATUURLIJK
KOFFIEDIK KIJKEN
WAT DIT BETEKENT
OP HET GEBIED VAN
RESULTATEN”

Op 6 juli zou de hele selectie voor Tokio 2020
bekend zijn geweest. Hoe ziet de timing er
nu uit, voor wat we dan toch maar Tokio
2021 zullen noemen?
“Dat is een hele boterham. De uitgangspunten van de international qualification principles moeten we aanpassen, en
dat is zowel juridisch als sporttechnisch een hele opdracht.
Hiervoor hebben we in september een beslissing van de raad
van bestuur nodig. De quotaplaatsen die we al hadden, blijven
behouden en de sportspecifieke kwalificaties lopen door tot
29 juni 2021. De inschrijving is dan op 5 juli. Maar voor heel
wat sporten weten we nu nog niet wie de atleten zullen zijn
die België op de Spelen zullen vertegenwoordigen.”
De praktische zaken, van het basiskamp in
Mito tot pakweg het transport, zijn gewoon
een jaar doorgeschoven?
“Dat klopt, ook bijvoorbeeld de afspraken met een twintigtal
hotels. Er blijven momenteel enkel de vragen over de testevents,
waar we momenteel nog niet zoveel van weten. Het is mogelijk
dat die niet kunnen doorgaan. Maar we plannen wel zo alsof
het kan. Daarnaast zitten we nog met onduidelijkheid over het
Olympic House in Tokio en het Olympic Festival hier in België.”
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Wat is het grootste pijnpunt?

doorgaan, zou dat heel spijtig zijn voor al die atleten die zo
hard hebben gewerkt voor hun grote droom op de Spelen van
Tokio. Het maakt niet uit of dat voor de eerste, de tweede of
de laatste keer is, op persoonlijk niveau zal dit heel zeker heel
veel pijn doen. En voor de olympische beweging zal het ook
een serieuze uitdaging worden.”

“Het ontbreken van wedstrijdsituaties, van het kunnen vergelijken van het prestatieniveau. Zowel van positieve als van
negatieve wedstrijdresultaten. Voor de atleten, maar ook voor
de coaches, voor wie het ongelooflijk moeilijk is trainingen te
plannen zonder piekpunten en doelstellingen.”

We hadden het vorige keer over budgetten.
De overheid zal de volgende jaren moeten
besparen, nog los van welke keuzes de
verschillende regeringen zullen maken.

U bent een stellige believer in het Team Belgium-gevoel. Hoe houdt u dat in deze tijden
levend? Veel gemeenschappelijke stage zat
en zit er niet in.
“In de periode waarin iedereen thuis zat, hebben we gewerkt
met olympic chats, waarin we atleten drie keer hebben
uitgenodigd om over hun situatie, hun problemen maar ook
hun oplossingen te praten met de ploegmaten. Dat waren
heel open gesprekken, waar je naast de zorgen ook heel
wat positieve houding en professionalisme zag. Daarnaast
was er een olympic coffee talk, waarbij we de dag van de
openingsceremonie samen zaten met alle coaches. Dat gaf
hun de mogelijkheid om te vertellen over hun manier van
werken in tijden van corona. En om contact te hebben met de
experten die rond Team Belgium werken, zoals de dokters en
de psychologen. Dit kreeg enorm veel positieve respons en
zullen we de volgende maanden verderzetten.”

Tussen uitstel en afstel
Als het allemaal al bij een jaar uitstel blijft.
Wat betekent afstel?
“We moeten ons voorbereiden op de verschillende scenario’s.
Ook tussen niet-doorgaan en volledig doorgaan zoals altijd
liggen er nog verschillende scenario’s, zoals olympische
wedstrijden in plaats van Olympische Spelen. Zonder publiek
of enkel met Japans publiek? Kunnen we gebruikmaken van
het olympisch dorp of moet er voor Team Belgium een veilige
omgeving ergens anders in een bubbel in Japan worden
gezocht? Dat is waar we nu staan. Als het echt niet kan

Vervolg van pagina 9
brengen. Afstel zou een economisch drama
betekenen.
Uitstel is al een dure affaire. De ramingen
voor de extra kosten van uitstel bedragen nu
2,7 miljard dollar. Die komen bovenop de
12,6 miljard dollar of 22,3 miljard (als men alle
infrastructuurwerken meerekent) investeringen
voor de Spelen van Tokio. Dat is te overzien.
Japan en het IOC kunnen dat samen dragen.
Een afgelasting is andere koek: de gemaakte
kosten worden dan ineens verzonken kosten
waar geen return meer tegenover staat, want

“We zijn in overleg met de gemeenschappen, zowel over
budgetten van 2020 als die van 2021. Maar er zijn momenteel
grotere noden dan die van de sport.”

“VOOR TEAM BELGIUM
BETEKENT HET EEN
JAAR MEER OM ZICH
VOOR TE BEREIDEN OP
DE SPELEN, EN DAT IS
OOK IN HET ALGEMEEN
DE HOUDING EN DE
SFEER BINNEN HET
TEAM”

televisierechten, sponsoring en ticketing vallen
allemaal weg.
Het IOC heeft dan wel een verzekering sinds
de boycots van de jaren tachtig, maar die dekt
slechts 800 miljoen dollar tegenover de eigen
investering van 1 miljard. Ook het organisatiecomité heeft verzekeringspolissen afgesloten,
maar moest nog checken (geen grap) of
afgelasting inbegrepen was. Specialisten in
verzekeringen zeggen al langer dat de meeste
polissen geen pandemie verzekeren.

Commerciële machine
Een olympiade zonder olympische zomereditie

De budgetten zullen zakken, terwijl het
belang van sport – niet alleen van doesport,
maar ook het gemis aan kijksport deed zich
voelen – in dit coronajaar meer dan ooit is
aangetoond.
“Dat kun je zo zien. Maar het is het moment om bescheiden te
zijn en niet naar grotere budgetten te vragen. We moeten nu
verantwoord handelen.”
Uit ons maartinterview: “De lat ligt hoog,
volgens de voorspellingen van Gracenote
zal Team Belgium met meer medailles naar
huis terugkeren dan de zes stuks van Rio
2016.” Wat betekent een jaar uitstel voor onze
medaillekansen?
“De vraag is nu nog moeilijker dan de vorige keer, omdat we
nu zonder wedstrijdresultaten zitten en gedurende een aantal
maanden geen indicatoren hebben om een voorspelling te
kunnen doen. We hebben enkel labotests, en weten al helemaal niet wat er in andere landen gebeurt. Maar we kunnen
ambitieus blijven. Ik had voor 2020 twintig topachtplaatsen
vooropgezet. Voor 2021 worden dat er dus 21..” ■

is nooit vertoond, behalve dan in de oorlogsjaren
1916, 1940 en 1944, maar toen was het IOC nog
niet die commerciële machine die ze vandaag
is en was topsport nog niet de vijfde industrie in
de wereld. Het niet doorgaan van zomerspelen
heeft een directe invloed op de omzet van het
IOC en de hele olympische beweging.
Reken even mee. Het IOC kon voor de olympiade 2017-2020 op ongeveer 6 miljard dollar
inkomsten rekenen (lokale sponsoring en
tickets voor Tokio 2020/21 niet meegerekend).
Van die 6 miljard houdt ze zelf tien procent
voor de werking. Ruim 1,7 miljard zou naar
Tokio 2020 zijn doorgestort.

INMIDDELS LIGT ALWEER EEN ANDER SCENARIO OP
TAFEL: WAT ALS ER TEGEN VOLGEND JAAR GEEN
VACCIN IS, WAT ALS HET VIRUS NIET IS VERDWENEN,
WAT ALS WE TEGEN DIE TIJD NOG ALTIJD AFSTAND
MOETEN HOUDEN EN NIET MOGEN REIZEN?

De 28 olympische zomerbonden zouden
kunnen rekenen op samen 600 miljoen dollar,
net als de meer dan tweehonderd nationale
olympische comités samen. Het Amerikaans
olympisch comité zou door een aparte commerciële deal uit 1979, waar het IOC voor het
leven aan vast zit, 500 miljoen dollar krijgen. Al
die bedragen worden in geval van afgelasting
gedecimeerd.
Zal het BOIC overleven zonder de olympische
bijdrage? Welzeker. Zal de wereldvoetbalbond
FIFA het schrappen van 26 miljoen dollar
olympische inkomsten overleven? Ook. Maar
wat met het NOC van een klein arm land en
wat met de dollars waarmee de internationale
wielerbond UCI zijn werking (lees: ook dopingbestrijding) mee financiert? De internationale
gymnastiekfederatie FIG heeft afgelopen lente
al een voorschot op de olympische subsidie
gevraagd.
Als u het uw favoriet sportpolitiek magazine
Sport & Strategie Vlaanderen vraagt: zonder een
werkend en algemeen beschikbaar vaccin geen
Spelen van de 32ste olympiade volgende
zomer in Tokio. ■
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Sport, de belangrijkste
bijzaak ter wereld, is in
coronatijden écht een
bijzaak
Hoe groot de macro-economische gevolgen van het coronavirus zijn, werd duidelijk door de mondiaal sterk negatieve economische
groeicijfers in het tweede kwartaal van 2020. Zeker is dat vooral de professionele sportsector, waar de bomen tot in de hemel leken
te groeien, door deze onvoorziene exogene schok zwaar getroffen is en zal zijn, aldus Trudo Dejonghe, auteur van het vorig jaar
verschenen Sport en economie: samen in de spits. Het is de vraag of dat erg is. Juist de professionele sport heeft zich het laatste
decennium ontwikkeld tot een wereldvreemde branche die zich ontastbaar waande. De coronacrisis kan voor een welkome correctie
zorgen.
AUTEUR: TRUDO DEJONGHE

DE CONSUMPTIE
VAN VRIJE TIJD,
WAARONDER SPORT,
IS GERELATEERD
AAN DE REËLE
KOOPKRACHT EN
WAS IN DE WESTERSE
MAATSCHAPPIJ VOOR
EEN GROOT DEEL VAN
DE BEVOLKING EEN
VERWORVEN RECHT
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leken. De consumptie van sportgoederen ontwikkelde zich
verder op een markt met toenemende koopkracht, waardoor
de prijs van de aandelen van sportgoederenbedrijven als
Nike en adidas exponentieel toenamen. De toekomst voor
de sportsector was verzekerd en professionele sporten en
de sportgoederenindustrie omhelsden Azië als de nieuwe
groeimarkt voor mediarechten en sportgoederenconsumptie.

Vraagschok
In januari 2020 voorspelde het International Monetary Fund
(IMF) in zijn rapporten nog een mondiale economische groei
van 3,3 procent. In april stelde ze deze bij tot een mondiale
krimp van de economie van 3 procent en recent tot 4,9 pro-

cent. COVID-19, dat aanvankelijk net zoals SARS een lokaal
Zuidoost-Aziatisch probleem was, had namelijk in maart een
hold-up gepleegd op de wereldeconomie. Ditmaal is de economische malaise niet enkel in de westerse landen merkbaar.
Naast een krimp van 11,9 procent in de EU en 9,5 procent in
de VS in het tweede kwartaal van 2020, kende bijvoorbeeld
de Chinese economie in het eerste kwartaal van 2020 een
krimp van 6,8 procent. Deze exogene schok bruuskeerde vele
sectoren en zorgde voor onzekerheid over de toekomst. Het
resulteerde in een al dan niet tijdelijke vraagschok, waardoor
de private consumptie sterk terugviel. De diverse overheden
legden aan de productie maatregelen op, waardoor ook de
vraag naar aardolie kelderde en landen die sterk afhankelijk
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In vergelijking met de bankencrisis van 2008 heeft de huidige
coronacrisis mondiaal een groter economisch effect. De
structurele oorzaak is bovendien van een totaal andere orde.
De bankencrisis zorgde wereldwijd voor een economische
krimp van 1,7 procent, maar er waren sterke regionale verschillen. In zowel de EU als de VS constateerde men negatieve
groeicijfers van iets meer dan 4 procent, maar in China vielen er
economische groeicijfers te noteren van 9,4 procent en Qatar
haalde zelfs 12 procent. De beperkte daling van de sportsponsormarkt in 2009 was in 2010 al vergeten en diezelfde markt
kende nadien een nieuwe, sterke groei gecombineerd met
een globale verschuiving van evenementen naar Azië, het
continent waar de financiële middelen bijna onuitputtelijk
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Volgens de Nationale Bank van België kende het consumentenvertrouwen in België in april jongstleden de grootste
daling ooit en herstelde dit zich tot op heden nog niet. De
consument constateert wereldwijd door zijn al dan niet
tijdelijke werkloosheid een dalende koopkracht en past zijn
private consumptie aan, waardoor hij bepaalde goederen of
diensten minder aanschaft of de aankoop al dan niet tijdelijk
uitstelt. Zo’n negatieve vraagschok leidt in vele sectoren tot
minder bestellingen waardoor het producentenvertrouwen
afneemt, door een daling van de productie de werkgelegenheid opnieuw daalt, het besteedbare inkomen slinkt, de
werkloosheid verder toeneemt, kredieten niet betaald kunnen
worden en we in een vicieuze cirkel terechtkomen waar we
pas na verloop van tijd, als de onzekerheden afnemen, weer
uitraken om opnieuw een positieve cyclus op te bouwen.
In westerse landen waar centrale banken een prominente
rol spelen, en in landen waar in het economisch weefsel
overheden dominant aanwezig zijn, worden deze schokken
gedeeltelijk opgevangen. Maar in andere landen leidt dit tot
massale werkloosheid, waardoor de reële koopkracht al dan
niet tijdelijk daalt.

Gevaarlijke cocktail
De consumptie van vrije tijd, waaronder sport, is gerelateerd
aan de reële koopkracht en was in de westerse maatschappij
voor een groot deel van de bevolking een verworven recht.
De recente onzekerheid over de toekomst zou voor een
kentering kunnen zorgen. Zo is de sportsector ook besmet
met de onzekerheidsfactor inzake het toekomstig aanbod. Er
zijn vandaag meer vragen dan antwoorden. Zullen sportevenementen en wedstrijden allemaal heropstarten en indien ja,
wanneer en onder welke vorm? Wat gebeurt er met de reeds
betaalde gelden voor evenementen die niet doorgingen?
Indien competities opstarten, kunnen dan toeschouwers
worden toegelaten en onder welke beperkende maatregelen?
Moet ik als bedrijf met dalende omzetcijfers blijven sponsoren
als er geen toeschouwers toegelaten worden? Kan ik mijn
bod niet verlagen nu concurrenten in de touwen hangen?
De combinatie van de economische en sportieve onzekerheden zou weleens een gevaarlijke cocktail kunnen zijn. In
de professionele sportsector was door de sterke groeicijfers
qua mediarechten, sponsorcontracten, merchandisinginkomsten en andere inkomsten de uitgavezijde in dezelfde
mate toegenomen. Deze exogene schok was niet voorzien,
de voorspellingen die sommige gerenommeerde bureaus
publiceerden voor het topsportjaar 2020 waren veelbelovend. Zo ging vrouwensport eindelijk haar plaats verdienen,
de goksport zich verder ontwikkelen, 5G voor nog meer
mediarechten zorgen ... Bovendien hadden cijfers uit het
verleden reeds aangetoond dat in jaren van grote sportevenementen de omzet van bepaalde aan sport gelinkte producten
sterk toenam en de verkoop van sportgoederen een meer
dan gemiddelde groei kende. Vandaag zien we echter dat
grote en ook massaparticipatie evenementen niet doorgaan
en bijvoorbeeld de recentste kwartaalcijfers van Nike een
omzetdaling van 38 procent weergeven.
Veel sportorganisaties, competities en clubs hadden wegens
deze rooskleurige voorspellingen de middelen van toekomstige, stijgende inkomsten reeds omgezet in uitgaven, want
economische crisissen waren hen in het verleden altijd
voorbijgegaan. Vandaag constateren ze dat de bron wél eens
zou kunnen opdrogen, terwijl de uitgaven in mindere mate
kunnen dalen, en beginnen ze hun ‘belang’ voor economie,
bevolking en maatschappij naar voren te schuiven om overheidssteun te ontvangen.
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zijn van deze inkomstenbron deze plotseling zagen opdrogen. Het economisch gevreesde fenomeen onzekerheid
leidde mondiaal tot een daling van het consumenten- en
producentenvertrouwen, twee leidende indicatoren voor
conjuncturele wijzigingen.

DE PROFESSIONELE SPORTSECTOR LEEFT
IN EEN ZELFGECREËERDE ZEEPBEL EN
BESEFT WAARSCHIJNLIJK NIET DAT ZE EEN
WERELDVREEMDE ATTITUDE AANNEEMT
Zelfgecreëerde bubbel
De professionele sportsector leeft in een zelfgecreëerde
zeepbel en beseft waarschijnlijk niet dat ze een wereldvreemde
attitude aanneemt. Vele overheden stellen vandaag structurele
macro-economische problemen vast en worden geconfronteerd
met de terechte vraag van vele sectoren (de zorg, alle andere
vormen van hulpverlening en ondersteuning aan mensen met
diverse noden, de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven, het onderwijs
en eventueel maar in mindere mate de luchtvaart en de cultuur)
om te investeren in de toekomst, zodat we beter gewapend zijn
tegen een volgende exogene crisis. Als we dan specifiek naar de
vrijetijdssector kijken, dan zou de prioriteit bij het opstarten van
horeca en toerisme moeten liggen. Indien sport toch in het vizier
komt, dan is het alle hens aan dek voor de ondersteuning van de
breedtesport, die grotere maatschappelijke baten vertegenwoordigt voor de overheid.
De professionele sportsector en de grote sportevenementen
konden door hun toenemende populariteit hun greep op
overheden blijven uitbouwen en waanden zich zo too big to
fail. Zelfs het bestaan van corruptieschandalen, overbetaalde
sportbeoefenaars en entourage en het op diverse manieren
ontwijken van belastingen en andere bijdragen hadden weinig impact op het sportgebeuren. Want de Romeinen wisten
het al: de mens heeft nood aan brood en spelen. Vandaag
wordt het misschien – tijdelijk – duidelijk dat ‘brood en zorg’
belangrijker zijn dan ‘brood en spelen’.
Het probleem is dat de sector zijn problemen economisch niet
op de kalender kan krijgen. Waar ze daar wel in slaagt, leidt dit tot
verontwaardiging. Landen zoals Denemarken en Polen stelden al
dat bedrijven die aan belastingontwijking doen, niet moeten aankloppen voor steun. In België hoorden we al gelijkaardige geluiden.
Meer dan waarschijnlijk zullen heel wat landen waar de begroting
diep in het rood zal gaan, dit principe volgen. Veel sportorganisaties
hebben hun hoofdkwartier toevallig in belastingparadijzen en
repatriëren hun winsten om ze daar te laten belasten. Bovendien

blijkt uit heel wat kosten-batenanalyses dat bij sportevenementen
de overheid een nettobetaler is en dat de feelgoodfactor als
verkoopargument gebruikt wordt. Dat laatste zou tijdelijk weleens
kunnen tanen, daar mensen meer aandacht hebben voor het
zogenaamde brood, met andere woorden het dagelijks leven.

Sportindustrie 2.0
Professionele sportcompetities zien hun inkomsten dalen
en zijn door de onzekerheid niet zeker van hun financiële
toekomst. Bovendien zijn bijvoorbeeld in de voetbalwereld
de competities in de Lage Landen eerder doorverkoophuizen
van sporttalenten. Dit economisch model staat nu onder
druk, omdat de grote afnemers niet zeker zijn van de huidige
inkomsten door het stilleggen van de competities. Het gevolg
is een watervaleffect, waarbij zij die post vatten in de lagere
hiërarchieën bijkomende economische schade ondervinden
door het droogvallen van de transfermarkt. Deze laatsten
kunnen we terug als voorbeeld nemen om aan te tonen dat
men dacht dat the sky the limit was. Zo stegen de op wereldvlak betaalde transfersommen in het voetbal van 3 miljard
euro in 2009 naar 8 miljard euro in 2018, en dacht men dat
dit bedrag door de mooie ‘vooruitzichten’ ging blijven stijgen.
De kleinere competities zagen dit natuurlijk graag gebeuren,
omdat de meerwaarde van hun spelers sterk toenam. Spelers
in België en Nederland verdienen gemiddeld 300.000 euro
per jaar, de bondscoach van de Rode Duivels kreeg net een
nieuw contract ter waarde van 3 miljoen euro per jaar …
Het vragen – via lobbywerking alom – van overheidssteun krijg
je, na het aanschouwen van dergelijke lonen, veel moeilijker
verkocht in een economische omgeving waar brood weer
centraal staat en het vertrouwen opgekrikt moet worden.
Zo beschouwd kan het coronavirus de scharnier in de deur
worden naar een nieuwe, genormaliseerde sportindustrie 2.0. ■
Trudo Dejonghe is als sporteconoom verbonden aan KULeuven
FEBAntwerpen
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Sport&Wetenschap
De jeugd is de grote
verliezer van de
coronamaatregelen.
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maar 7% geeft aan minder te sporten en
bewegen. Opvallend, omdat deze inactieve
doelgroep met vorige overheidscampagnes net moeilijk te bereiken was. Ze hebben
naar eigen zeggen ook meer tijd om te
sporten/bewegen: 84% van de normaliter
sportinactieven geeft aan ‘meer tijd’ te
hebben om aan sport- of bewegingsactiviteiten te doen sinds de coronacrisis.
Anderzijds geeft een groot deel (40%) van
de normaliter inactieve groep ook aan meer
te zitten (zie figuur 1).

Aanjager(s) voor de herstart van het sociaalmaatschappelijke leven

Sport(clubs) in het
nieuwe normaal
De coronamaatregelen maakten Europa en België kortstondig vleugellam. Op straffe van boetes werden
in alle sectoren sociale samenkomsten verboden. Feitelijk werd ‘uit uw kot komen’ voor elk doeleinde
ontmoedigd, op één uitzondering na: het naar buiten gaan voor sport- en fysieke activiteit. Sterker nog,
de nationale veiligheidsraad stimuleerde om te blijven sporten en bewegen. Zelden werd sport en bewegen zo sterk aangemoedigd, juist bij gebrek aan alternatieve maatschappelijke activiteiten.
AUTEURS: VEERLE DE BOSSCHER, MARGOT RICOUR EN SEBASTIAAN DE COCQ (VUB); JEROEN SCHEERDER EN ERIK THIBAUT (KU
LEUVEN); ANNICK WILLEM (UGENT)
Het aanmoedigen om te blijven sporten
en bewegen is niet verwonderlijk, aangezien wetenschappers concluderen dat
beweging het afweersysteem versterkt
en dus sportactieven beter bestand zijn
tegen het coronavirus. Bovendien kan
sport en bewegen een belangrijke bijdrage
leveren aan de algehele fysieke en mentale
gezondheid van elk individu. Anderzijds
wordt snel voorbijgegaan aan de sociale
en maatschappelijke rol van sport en het
belang van sociale relaties op de fysieke
en mentale gezondheid. Sport als sociale
katalysator krijgt overwegend gestalte binnen sportclubs, waar verschillende mensen
verzamelen om samen te sporten. Door
de stopzetting van sportclubactiviteiten
tijdens de lockdown, komt (het gemis van)
de sociale functie van sportclubs steeds
meer op de voorgrond te staan. Sportclubs
kunnen een belangrijke bijdrage leveren als
sociaal vangnet in het toekomstige ‘nieuwe
normaal’.
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Mede door afwezigheid van sportclubactiviteiten en de fysieke afstandsregels,
is de digitale sportvorm als alternatief in
een stroomversnelling terechtgekomen.
Maar het is nog maar de vraag of dit een
duurzaam alternatief is voor de traditionele,
georganiseerde sportvorm. Tijdelijk kan dit
misschien soelaas bieden, maar het sociale
gemis van sportclubactiviteiten en het
sporten met vrienden is groot en kan voor
velen niet als een volwaardig en duurzaam
alternatief dienen.
Voorzichtig gaan sportclubs weer draaien.
De georganiseerde sportsector zal het
sociale aspect van de sportclub moeten
(blijven) promoten. Niet om simpelweg
de virtuele digitale sportalternatieven te
verslaan, maar omdat sportclubs kunnen
dienen als maatschappelijk vangnet en bron
van sociaal kapitaal. Meer dan ooit ten tijde
van onzekerheid en crises waarin sociaal
contact geen vanzelfsprekendheid (meer)

is: collega’s zien we nauwelijks, samen
sportwedstrijden bezoeken is niet mogelijk
en ook een pint drinken op het terras met
een vriendengroep is nog niet evident.
Sportclubs kunnen dus een belangrijke
katalysator zijn om het sociaal-maatschappelijke leven weer op gang te trekken.

Sportinactieven
bereikt
Om de impact van de coronacrisis op het
sport- en beweeggedrag van de Vlaamse
bevolking te onderzoeken, is door de VUB
in samenwerking met onderzoekers van
de KU Leuven en de UGent tijdens de lockdown een online vragenlijst afgenomen bij
meer dan 13.500 Vlamingen tussen 18 en
75 jaar oud.
Meer dan de helft (58%) van de mensen die
vóór de coronamaatregelen niet of nauwelijks aan sport en bewegen deden, zeggen
nu juist méér te sporten en bewegen, en

De sportactieven daarentegen geven vaker
aan minder te bewegen (23%) tegenover
de sportinactieven (7%). Hoewel er 36%
aangeeft wel méér te sporten, is dit
proportioneel veel lager in vergelijking
met de positieve verandering in sport- en
beweeggedrag bij de sportinactieve groep.
46% van de sportactieven geeft aan tevens
meer te zitten sinds de lockdown. In alle
geval is ‘tijd’ ook hier mogelijk de verklaring
waarom mensen een ander sport- en
beweeggedrag vertonen.

Jeugd grote verliezer
Aan ouders werd ook de vraag gesteld of ze
thuiswonende kinderen hadden en of deze
kinderen sinds de coronacrisis meer of net
minder bewegen. De resultaten tonen aan
dat het beweeggedrag van kinderen niet
dezelfde lijn volgt als dat van volwassenen.
Integendeel, volgens de ouders beweegt
meer dan de helft (55%) van de kinderen
minder, 28% evenveel en 17% meer in vergelijking met hun sport- en beweeggedrag
vóór de coronamaatregelen. Samen met
het gegeven dat sporten in clubverband
een veelvoorkomende activiteit vormt
bij kinderen, doet dit vermoeden dat de
noodzakelijke stopzetting van sportclubtrainingen een van de redenen is voor het
afnemende beweeggedrag.

Hindernissen
Als een inactieve Vlaming zich verhinderd
voelt om te sporten of bewegen, is dit te
wijten aan de angst om buiten te komen
voor besmetting met het coronavirus (29%),
aan het sluiten van sportinfrastructuur (27%)
en/of aan de afwezigheid van vrienden om
mee te sporten (21%). Voor sportactieven is
de gesloten sportinfrastructuur (50%) eveneens een grote hinderpaal. De afwezigheid
van sportclubactiviteiten (38%), afgelaste
sportevenementen (32%) en de afwezigheid van vrienden om te sporten (30%) zijn
andere redenen die sportactieven aanduiden als hindernissen om het oorspronkelijk
sport- en beweeggedrag uit te oefenen.
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Profielschets van de
coronasporter
Dat sport- en beweeggedrag aan verandering onderhevig is geweest, blijkt duidelijk
uit de geschetste onderzoeksresultaten.
Vraag is dan ook hoe dat veranderende
sport- en beweeggedrag vorm krijgt ten
tijde van een crisis. Na de introductie van
de coronamaatregelen werden fitnesscentra, sportaccommodaties en sportclubs
gesloten en waren mensen genoodzaakt
creatieve alternatieven te zoeken om
te sporten en bewegen. Er zijn nog wel
groeimogelijkheden in digitale sport, met
platformen als Zwift of Strava. Dit sporten
en bewegen ten tijde van de coronacrisis
kon, op basis van de vragenlijst, verdeeld
worden in een vijftal type sporters: (1)
de sport-escapist, (2) de schermsporter,
(3) de digitale competitiesporter, (4) de
salonsporter en (5) de natuursporter (figuur
3).
• De escapist (n = 503) is geen sporter.
Deze persoon sportte niet voor de
coronamaatregelen en is ook na de
coronamaatregelen niet sportactief.
Deze groep kenmerkt zich door de
aanwezigheid van vrouwen en 55+’ers.
Ook lager opgeleiden zijn meer vertegenwoordigd in deze groep.
• De schermsporter (n = 1.552) is een
sporter die actief aanwezig is op online
platformen zoals Strava, TikTok, Zwift,
MyFitnessPall en Runkeeper en vooral
binnenshuis sport. Tot deze groep
behoren relatief meer mannen, sporters
jonger dan 55, studenten en hoger
opgeleiden. Beoefenaars van ploegsporten en vechtsporters zijn in deze
categorie significant meer aanwezig.
• De digitale competitiesporter (n = 1.669)
kenmerkt zich door een aanwezigheid
op online platformen, maar verkiest
buiten sporten boven het binnenshuis
sporten. De achtergrondkenmerken van
deze sporters gelijken op die van een
schermsporter. Vijftien procent van de
respondenten geeft aan van de online
platformen gebruik te maken en vier

Figuur 1: beweeggedrag van de niet-actieve Vlamingen (n = aantal respondenten = 1.753)
tijdens de lockdown.

Figuur 2: beweeggedrag van de actieve Vlamingen (n = 11.763) tijdens de lockdown.

procent zegt sinds de coronamaatregelen meer te sporten.
• Bij de salonsporter (n = 7.416) vinden we
significant meer vrouwen terug. Deze
sporters sporten het liefst binnenshuis
maar zijn niet actief op online platformen.
• De natuursporters (n = 9.185) vormen de
grootste groep. Het zijn de offline sporters die voor hun sport- en bewegingsactiviteiten de buitenlucht opzoeken.
Ze zijn het liefst in de natuur en hebben
geen nood aan online platformen.

Figuur 3: typologie van de coronasporter.

De creatieve oplossingen van de Vlaming
om sportactief te blijven zijn noemenswaardig en lijken op korte termijn soelaas
te kunnen bieden. Dat neemt echter niet
weg dat sportactieven hun oorspronkelijke
sport- en beweeggedrag missen. Dit geldt
voornamelijk voor leden van sportclubs.

Bron van sociaal
kapitaal
Voornamelijk sportclubleden missen het
oorspronkelijk sport- en beweeggedrag:
84% van de sportclubleden mist het oorspronkelijk sportgedrag tegenover slechts
27% van de andere sportactieven (figuur 4).

Figuur 4: mist men het oorspronkelijk sportgedrag/beweeggedrag? (percentage in functie van sport
actieven die beweeggedrag hebben aangepast) (n = 9.360)

VOORAL VOOR MENSEN DIE NORMALITER IN SPORTCLUBS ACTIEF
ZIJN, KAN HET VERANDERENDE SPORTGEDRAG TIJDENS DE CRISIS
HOOGSTENS ALS EEN TIJDELIJK BEWEEGSURROGAAT WORDEN
BESTEMPELD
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De vraag die opdoemt, is waarom juist sportclubleden hun oorspronkelijke sport- en
beweeggedrag zijn gaan missen (zie figuur
5). Vooral het sociale contact (90%), de
gezelligheid (48%) en het competitiegevoel
(33%) worden substantieel meer gemist door
sportclubleden dan anders-actieven. Dit lijkt
weinig verrassend in de context van bredere
academische literatuur. Sportclubs worden
een belangrijke sociaal- maatschappelijke
rol toebedeeld en kunnen fungeren als
bron van sociaal kapitaal. Het behoren tot
een groep, informele en formele relaties en
wederkerigheid als elementen van sociaal
kapitaal krijgen namelijk vaak vorm binnen
sportclubs. Het zijn deze sociale relaties die
momenteel niet of in beperkte mate kunnen
plaatsvinden, en waardoor sociaal kapitaal
niet kan worden opgedaan of onderhouden.
Niet getreurd, er was licht aan het einde
van de tunnel: sinds 1 juli 2020 konden vele
sportvormen, inclusief contactsporten, in
georganiseerd verband, weer doorgaan.
De coronamaatregelen laten dit echter niet
voor elke sporttak toe.
Met name tijdens en na deze crisis lijkt een
sportclub dus een belangrijk sociaal-maatschappelijk vangnet te kunnen zijn en als
middel te kunnen fungeren om het sociaal-maatschappelijke leven weer te starten.
En dit bij afwezigheid van alternatieve
vormen van interactie (collega’s, bezoeken
sportwedstrijden, festivals).

Sportclubs en het
nieuwe normaal
Door de coronacrisis zullen sportclubs
worden geconfronteerd met verregaande
uitdagingen om hun dagelijkse werking te
blijven garanderen. De huidige situatie heeft
volgens de Vlaamse Sportfederatie verstrekkende gevolgen voor bijna alle sportclubs
in Vlaanderen, zowel op organisatorisch als
financieel vlak. Een eerste interne bevraging
toont dat alle clubs financieel in de klappen
delen, maar dat er uiteraard grote verschillen inzake (onmiddellijke) impact worden
vastgesteld. Enerzijds zullen commerciële
sponsors en altruïstische weldoeners zich
potentieel moeten terugtrekken om hun
eigen financiële uitdagingen het hoofd te
bieden. Anderzijds kan de omzet van de
exploitatie van een clubhuis terugvallen
of kunnen andere middelen-genererende
activiteiten door federale beperkingen niet
plaatsvinden. Als gevolg beginnen geldstromen om de werking van sportclubs te
garanderen op te drogen en kunnen sport-

clubs (te) afhankelijk worden van contributiegelden van hun leden om onkosten te
dekken. Een daadkrachtige overheid om de
dagelijkse werking van sportclubs te blijven
garanderen lijkt bijgevolg noodzakelijk. Desondanks is het ook vanuit overheden nog
de vraag of zij werkingssubsidies naar sportclubs kunnen blijven garanderen, laat staan
intensiveren. Hoewel het sportbeleidsplan
2021-2024 ‘tot nader order’ behouden blijft,
zal in de sport- en cultuursector ongetwijfeld worden bezuinigd. Voornamelijk omdat
de Belgische overheidsfinanciën al voor de
crisis onder druk stonden.

Figuur 5: wat missen sportclubleden het meest? (n = 9.360)

Sport-culturele erfgoed
bewaken
Ondanks deze onzekerheid zetten
sportclubs en organisaties voorzichtig en
creatief hun eerste stappen in het nieuwe
normaal. Deze vlieger gaat op het moment
van schrijven op voor zowel de binnen- als
buitensporten en in het bijzonder voor de
niet-contactsporten waar fysieke afstand
kan worden gegarandeerd, zoals tennis,
golf, atletiek en varianten op de traditionele
sporten, bijvoorbeeld beachvolleybal. Zo
kan op afspraak getennist of gegolfd worden
in kleine groepen zolang men zich aan de
maatregelen houdt, eigen tennisballen
markeert en bij golf de vlag in de hole laat bij
het uitputten. Voorzichtig gloort daardoor
weer hoop voor sportclubs die niet-contactsporten in de buitenlucht aanbieden.
Bij opvolging van de maatregelen voor de
buitensporten zijn de risico’s over het algemeen relatief goed beheersbaar. Bovendien
is het draagvlak voor een versoepeling van
de maatregelen in deze sporten groot, zo
blijkt uit een representatieve steekproef in
het kader van een tweede vragenlijst. Vooral
de slagsporters (bijvoorbeeld tennis, golf)
en de duursporters (bijvoorbeeld atletiek,
lopen) geven aan dat de overheid toelating
zou moeten geven om hun sport met respect voor fysieke afstandsmaatregelen uit te
kunnen oefenen (figuur 6).
Op basis van het relatief grote draagvlak
voor het voorzichtig opstarten van de
breedtesportcompetities, zullen beleidsprioriteiten en exitstrategieën op sportgebied
eerst vorm krijgen rondom deze slag- en
duursporten om het maatschappelijke
draagvlak van maatregelen binnen de sportcontext te kunnen blijven waarborgen. Deze
sporten zullen op korte termijn tot op zekere
hoogte operationeel zijn en blijven. Donkerder zijn de wolken die zich samenpakken
boven de contactsporten die overwegend

Figuur 6: mening van de Vlaming (n = 2869): de overheid zou toelating moeten geven om mijn sporttak opnieuw te beoefenen met het respecteren van fysieke afstand (anderhalve meter afstand).

binnen worden georganiseerd. In gesloten
ruimtes langdurig bij elkaar zijn én in fysiek
contact komen zijn cruciale factoren bij
eventuele virusverspreiding. Denk bij deze
sporten bijvoorbeeld aan judo of boksen.

Conclusie
Tijdens de lockdown heeft het belang van sport
en bewegen meer dan ooit een onmiskenbare
plaats verworven in het dagelijkse leven van
de Vlaming. Waar het sport-voor-allenbeleid
jaren op heeft ingezet, wordt nu plots in
sneltempo gerealiseerd: zowel de actieve als
de moeilijk te bereiken niet-actieve Vlaming
is meer gaan bewegen sinds de coronacrisis.
De bewustmakingscampagnes over de vele
voordelen van beweging, de adviezen van
verschillende experts en de aandacht dat deze
positieve beweegeffecten krijgen in de media
dragen hiertoe bij. Dit schept mogelijkheden
voor de toekomst, waarbij sport en beweging
een centraal begrip dient te worden in het
dagelijkse leven van de bevolking.
Zelforganisatie, maar ook heel wat discipline
blijken daarbij kenmerkend. Omdat de
sportclub of het zwembad gesloten is en er
van sportwedstrijden en sportevenementen
geen sprake meer is, zijn mensen op de

TIJDENS DE LOCKDOWN HEEFT HET BELANG
VAN SPORT EN BEWEGEN MEER DAN OOIT EEN
ONMISKENBARE PLAATS VERWORVEN IN HET
DAGELIJKSE LEVEN VAN DE VLAMING

eerste plaats op zichzelf aangewezen om
sportactief te blijven. ‘Silosport’ of ‘bubbelfitness’ mogen dan klaarblijkelijk aan
populariteit winnen, de vraag rijst of het
hier om het ‘nieuwe sportnormaal’ gaat dan
wel om een tijdelijke rage en of eenieder
dit wel als een waardevol en aantrekkelijk
beweegalternatief beschouwt.
Duidelijk is dat de huidige inperking van
beweegmogelijkheden voor heel wat
mensen op langere termijn geen vervanger
kan zijn van het oorspronkelijke en geliefkoosde sportgedrag. Vooral voor mensen
die normaliter in sportclubs actief zijn,
kan het veranderende sportgedrag tijdens
de crisis dus hoogstens als een tijdelijk
beweegsurrogaat worden bestempeld. De
heropening van sportclubs zal dan ook
een belangrijke aanjager zijn om het sociaal-maatschappelijke leven weer op gang
te trekken. Sportclubs kunnen voorzien
in sociaal contact dat de mensen over het
algemeen zo hebben gemist en missen
ten tijde van de crisis. Sport en bewegen
lijkt dankzij de gezondheidscrisis zonder
meer aan populariteit te winnen. Sportclubs
kunnen en moeten hierop inspelen door
zichzelf opnieuw uit te vinden, namelijk
door de wijze waarop men kan sporten in
verschillende (gedigitaliseerde) vormen aan
te bieden. Dit om in de eerste plaats een
breder doelpubliek te kunnen bereiken en
bedienen. Maar ook om zichzelf staande
te houden en (financiële) uitdagingen het
hoofd te bieden, door sportclubs aan een
groter doelpubliek te presenteren als sociaal
vangnet en aanjager van sociaal contact,
zolang alternatieve vormen van sociaal
contact zeer beperkt blijven. ■
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SPORT & BOND

BIJ GOLF 1 ZIJN ER
NETTO MEER MENSEN
GAAN SPORTEN.

Sportsocioloog Jeroen Scheerder

“Waarom sport niet
beschouwen als een
vorm van zorg?”
Voor hoogleraar sportsociologie Jeroen Scheerder (KU Leuven) was er allerminst technische werkloosheid de afgelopen maanden. Corona hield
ook de sportieve samenleving gegijzeld, de grootste externe schok die zijn vakgebied ooit had gezien. De quarantainemaatregelen stonden
nog maar in hun kinderschoenen of er werden al grootse studies opgezet naar de invloed van corona op onze sportbeleving. Eén rapportering
daarvan las u op de pagina’s hiervoor in onze rubriek Sport & Wetenschap. Het vele cijfermateriaal dat voortkwam uit sportief coronaonderzoek
vraagt echter om nog wat extra duiding en diepere inzichten over hoe het nu verder moet met onze sportsamenleving.
AUTEUR: MARKO HEIJL
Sportsocioloog en columnist Jeroen Scheerder doet sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sport en beweging en kijkt
met een verwonderende en bewonderende blik naar alles wat
er op sportief vlak in onze samenleving gebeurt. In dat kader
lieten we hem in 2019 al ruimer aan het woord, en was een
van zijn uitspraken toen: “Als je nu geen tijd maakt om aan sport
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te doen, moet je later maar tijd maken om in het ziekenhuis te
liggen.” Die uitspraak is ondertussen pijnlijk kracht bijgezet door
de actualiteit. Natuurlijk maakt die actualiteit nu al van 2020 een
gigantisch rotjaar, ook voor de sport. De impact is gigantisch,
zowel op de sporteconomie, de -marketing, -evenementen
enzovoort, zoals u eerder in deze Sport & Strategie Vlaanderen

kon lezen. Maar zijn er ook positieve coronabijproducten voor
onze samenleving? “De samenleving kan niet meer zonder
sport”, was de kop toen we Scheerder in 2019 interviewden. Is
dat niet meer dan ooit het geval in het coronajaar 2020? Jeroen
Scheerder: “Absoluut. Ik las onlangs in De Standaard: ‘Open zo
snel mogelijk de sportclubs, of anders gaan mensen in de file
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Eigenlijk is corona op die manier bekeken de
beste sportpromotiecampagne ooit.
“Ik heb dat al eens geschreven in een opiniestuk. Eigenlijk
hadden we ons vanuit sport en beweging geen ‘gedroomdere’ campagne kunnen inbeelden. En dat op een heel
abrupte maar ook spontane manier, door de aanwezigheid
van een virus. Het was bovendien een promotiecampagne
op nationaal niveau, terwijl we in dit land al enige tijd een
communautair sportbeleid kennen. Het is opmerkelijk dat we
in ons onderzoek konden vaststellen dat volwassenen ineens
meer dan ooit aan sport gingen doen, of daar althans meer
tijd voor bleken te hebben.”

Anderhalvemeterdenken
Dat verschilt, zo blijkt uit jullie onderzoeksgegevens, per doelgroep. Maar zijn we met
z’n allen samen, netto, meer aan sport gaan
doen?
“Je moet een onderscheid maken tussen de eerste en de
tweede golf. Ik had het nu over de eerste golf. Die zat gewoon
anders in elkaar, mensen hadden dit nog niet meegemaakt. Er
werden verwijzingen gemaakt naar de Tweede Wereldoorlog.
Een andere setting dus dan golf 2, waarin er al wat moeheid
optrad. Bij golf 1 bleek dat een minderheid was gestopt met
sporten of niet aan sport doet en er zelfs bijgekomen zijn,
en dat er dus netto meer mensen sporten. En dat uit hoeken
die we niet echt hadden verwacht. Er is echter een grote
‘maar’: we kijken naar volwassenen, de kinderen zijn de grote
verliezers. Kinderen hebben nood aan ondersteuning en
structuur, dat kan bijvoorbeeld de sportclub zijn. Van volwassenen weten we uit precoronaire participatiestudies dat het
merendeel van hen buiten de sportclub aan sport doet. Dat
blijkt in coronatijden niet problematisch te zijn. Dat brengt me
dan bij de definitie van sport: ineens was wandelen, volgens
onze nationale veiligheidsraad, sport. We konden wandelen,
lopen en fietsen. Je moest het alleen doen met de nodige
afstand en soms binnen bepaalde uren. In sommige zuiderse
landen in Europa werd het joggen daarentegen verboden!
Dus eigenlijk hebben we het qua land niet zo slecht gedaan
naar bewegingspromotie toe.

“WE HEBBEN ZELDEN
DE MEERWAARDE
WILLEN ZIEN OM TE
INVESTEREN IN SPORT”

“IK GELOOF ABSOLUUT
IN DE KRACHT VAN
SPORT EN DAT DE
SAMENLEVING DIE
NODIG HEEFT. MEER
DAN OOIT”
Ik heb de indruk dat de hele sportsector – ik stap nu van
vraag- naar aanbodzijde – heel gemakkelijk uitgaat van wat ik
een ‘transitmodel’ zou noemen. Dat we een doorstart maken
dus. Terwijl ik er meer en meer van overtuigd ben dat we naar
een herstart moeten gaan, in grote mate van nul gaan moeten
beginnen. Bij de doesport gaan we naar een model 2.0 moeten
gaan. Er wordt weinig geanticipeerd op een postcorona- of
een langdurig coronatijdperk, en hoe we dan zullen omgaan
met sport. Terwijl die nood aan sport er toch heel duidelijk is.
Ik kijk daarvoor in de eerste plaats naar de sport zelf. Die is
continu in beweging geweest, letterlijk en figuurlijk, om de
veiligheidsraad te voeden. Maar vooral vanuit het idee: ‘laat
ons zo snel mogelijk weer opstarten’, net zoals de onderwijs-,
de cultuur- en de evenementensector dat ook wilden. Vanuit
een stuk eigenbelang. Alleen speelt in de doesport niet altijd
in de eerste plaats het economische, maar veel meer het
sociale, het mentale, het fysieke. In de horeca gaat het om
economisch overleven, de doesport is nog steeds eerder een
vzw-gegeven met vrijwilligers en subsidies. De vraag is hoe
de overheid zich in de toekomst zal positioneren met haar
subsidiebeleid. Mijn punt is: er is meer dan ooit nood aan
sport, aan de kracht van sport. We zullen sport nodig hebben
om hier door te komen, al was het maar voor het vertier. Maar
ook regulatie, ik verwijs weer naar de probleemjongeren,
uit welke hoek ze ook komen. Ze hebben nood aan een
verantwoorde vorm van sportieve vrijetijdsbeleving. Maar
de sportsector anticipeert daar, vanuit een behoudsgezinde
reflex, te weinig op. De reflex is: we gaan ooit terug naar het
normale. Ik denk dat de georganiseerde sportsector beter
eens nadenkt en bezig zou zijn met draaiboeken voor het
geval bepaalde sporten niet meer zullen kunnen doorgaan,
althans niet op de manier zoals we het gewend zijn. Ik denk
in de eerste plaats aan contact- en teamsporten. Zal dat in
het subsidiebeleid naar een vorm van uitsluiting leiden? Zullen
de sporten in een noodsituatie, actief, preventief, creatief op
zoek gaan naar oplossingen? Wat is de wendbaarheid, de
flexibiliteit, de responsiveness van onze sportaanbieders? Als
ze blijven bij sport 1.0, dan klopt er volgens mij iets niet.”
We hebben toch heel wat creatieve oplossingen gezien bij de sportsector, gaande van
digitale tot andere oplossingen?
“De vraag is of dat van blijvende aard is, en of de participant,
de consument, erin zal meegaan. Was het een kwestie van
overbruggen en ‘eventjes contact blijven houden’ en tegelijk

FOTO: GF

staan voor de gevangenis.’ Ik denk dat dat de essentie weergeeft.
Ik wil daarmee niet in de richting van bepaalde doelgroepen
kijken, maar algemeen naar de samenleving. Er zijn mensen die
altijd aan sport hebben gedaan en die tijdens de coronacrisis
hun plan kunnen trekken, die niet de nodige structuur, kader en
regelmaat nodig hebben om hun sport te kunnen doen. Maar
dat geldt niet voor iedereen. Ik geloof absoluut in de kracht van
sport en dat de samenleving die nodig heeft. Meer dan ooit.”

het klassieke aanbod tijdelijk parkeren? De digitalisering
van de sport is al langer aan de gang, of het nu gaat om de
gamification van sport of de sportificatie van games, dat laat
ik in het midden, de twee bestaan. Daar zitten zeker positieve
elementen in, maar je gaat het lijfelijke nooit kunnen vervangen
door het elektronische, het virtuele, het digitale … Laat ons
opnieuw naar de georganiseerde sportsector kijken: mocht
je de subsidies wegnemen, dan ligt meer dan de helft van de
sportsector ‘op zijn gat’. Er is niks tegen subsidies, integendeel,
zolang er maar voorwaarden kunnen worden gesteld die dan
ook worden ingelost. Als er een maatschappelijke return mag
worden verwacht. Ik denk dat dat redelijk marcheerde in het
precoronatijdperk. Ik wil maar aangeven dat in tijden van crisis,
waar we nu toch in zitten, er wellicht hoge verwachtingen
zullen worden gesteld aan het sportverenigingsleven.
De anderhalvemetermaatschappij is ondertussen genoegzaam bekend. Het feit dat we anderhalve meter afstand
moeten houden, vertaalt zich op tal van andere fronten, zoals
anderhalvemetereconomie en anderhalvemeterbeleid. Ik zou
daaraan durven toevoegen: het ‘anderhalvemeterdenken’.
En dat is eerder negatief en kritisch bedoeld. Het feit dat we
in een anderhalvemetermaatschappij zitten, heeft met zich
meegebracht dat er ook gemakkelijk op korte termijn wordt
gedacht. Terwijl er meer dan ooit nood is om, zeker in de
sport- en bewegingssector, na te denken op lange termijn. Ik
snap dat er op korte termijn ge(re)ageerd moet worden. Maar
stel dat we vertrokken zijn voor twee, drie jaar: heeft men dan
draaiboeken klaar? Of zitten we daar ook in het anderhalvemeterdenken?
Ik hoor de FIFA momenteel niet. De FIFA is niet alleen
kijksport, het is ook doesport. Ik kan me niet voorstellen dat
een dergelijke mastodont niet nadenkt over wat er in 2022,
2023 of 2024 zit aan te komen. En niet alleen over de grotere
evenementen, maar ook over het spelletje dat lokaal gespeeld
wordt. Er moeten daar stilaan toch scenario’s voor zijn? Wat
als men elkaar niet meer zal mogen aanraken? Het gaat hem
om de beoefening: hoe gaan we dat blijven doen?”
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Preventieve zorg
De heilzame werking van sport op zowel
het fysieke als het mentale vlak is in deze
coronatijden veelvuldig belicht. Het sociale
aspect kwam net iets minder uit de verf. Pas
als je afstand moet nemen van iets, besef je
hoe belangrijk het wel voor je was.
“We hebben een probleem, dat klopt. Ondanks het feit dat
heel wat mensen geen club nodig hebben voor sport, is er
een substantieel deel actief in ploegsporten, contactsporten,
duosporten zoals tennis en judo. Dat kunnen probleemsporten worden in tijden van corona. Sporten die je alleen kan
doen, silosport en bubbelsport, small, smart sport, dat zijn
niet echt probleemgevallen. Maar dat neigt een deel naar
vereenzaming, naar eentonigheid, niet iedereen vindt dat tof.
De voetballers en judoka’s zijn beginnen lopen en fietsen.
Maar we zijn er ons van bewust dat dit tijdelijk is, dit is niet
hun eerste voorkeur. Sport light is heel op zichzelf gericht. Het
gemis valt uiteen in twee zaken. Enerzijds de club, de ‘voor
en na’, met vooral de ‘na’. Maar dat mag niet meer, dan kom
je bij het horeca-aspect. Daarnaast: het evenementiële, van
de parochieloop tot de marathon van New York, die allemaal
werden uitgesteld of geannuleerd.
In 1997, dat is archaïsch in sporttermen, werd in Vlaanderen
de eerste volwaardige sportbeleidsnota door het parlement goedgekeurd. Twee jaar later kregen we de eerste
officiële minister van Sport. Daar hebben we dus decennia
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over gedaan, want we hadden al in 1969 een volwaardige
bevoegdheid voor sport. Een geschreven beleidsvisie bestond
vóór 1997 blijkbaar niet. Ik denk dat je sinds half maart met
een vergrootglas zal moeten zoeken waar sport níét opdook
in richtlijnen of beleidsteksten. En dat bovendien niet alleen
vanuit de sport zelf, maar juist vanuit het algemene beleid.
Dat geeft opnieuw het politieke en maatschappelijke belang
van sport weer.”
Dat beleid, die politiek, gaat binnenkort
gigantisch moeten besparen, mogelijk ook
op sport. Terwijl het belang van sport meer
dan ooit is aangetoond.
“In die hele discussie zijn twee zaken opvallend: de hele
zorgsector is in het verleden stiefmoederlijk behandeld, dat is
nu duidelijk tot uiting gekomen door corona, en we zullen de
economische en sociale gevolgen dragen. Waarom mogen
we sport niet als een vorm van zorg beschouwen, een preventieve zorgsector? We zitten heel sterk curatief te denken.
We zouden nog liever een ziekenhuis extra bouwen dan een
sporthal. Dat is nu heel erg kort door de bocht. We hebben
zelden de meerwaarde willen zien van te investeren in sport.
Ik verwees er daarnet al naar: onze eerste strategische visie op
sport was er in 1997, in Nederland was dat in 1974. Uiteraard
dat het belangrijk is dat de nieuwe regering investeert in de
curatieve zorgsector, zeker voor bepaalde doelgroepen,
maar ik mis daar het woord ‘preventie’. Zonder sport nu maar
meteen als panacee – en dus als oplossing voor van alles en

nog wat – te bestempelen, zou sport weleens als het betere
medicijn mogen worden beschouwd, en dat zowel fysiek,
mentaal als sociaal. Maar dat wordt nauwelijks zo erkend.
Laat ons positief denken: hopelijk zal de huidige crisis daar
verandering in brengen.
Sport als middel is pas recent in de aandacht gekomen.
Maar vanuit de sport vindt men dat niet altijd even tof want
dan wordt de sport ‘gekaapt’, wordt het te instrumenteel
ingezet en verdwijnt de essentie van sport, zo heet het. Twee
strekkingen doen zich hier voor. ‘Essentialisten’ willen terug
naar de roots van de sport: winnen, op een podium staan,
records neerzetten, plezier hebben, daar gaat het volgens
hen om. Alles wat erbij komt, zijn louter randeffecten. Dat je
er gezonder mee kan worden en een virus mee kan bestrijden is leuk meegenomen, maar de essentie is dat niet. Nee,

“SPORT IS MISSCHIEN
WEL HET BESTE
MEDICIJN. FYSIEK,
MENTAAL, MAAR OOK
SOCIAAL”
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zeggen de ‘instrumentalisten’: de sport maakt ons gelukkiger,
we moeten daarin investeren vanuit welzijn, maatschappelijk
kapitaal opbouwen, preventie nastreven, enzovoort. Die
twee werelden botsen nogal eens. De waarheid zit zoals
gewoonlijk ergens in het midden. Ik zou het jammer vinden
als ze elkaar uitsluiten.”

Sportfederaties clusteren

“We hebben in Vlaanderen een enorme rijkdom aan ‘verenigingskapitaal’. Dat hebben we al vanuit de middeleeuwen, de
neiging om ons veel en goed te organiseren. We zijn omzeggens wereldrecordhouder als het op het aantal sportclubs per
inwoner aankomt. Je kan daar trots op zijn, maar je kan daar
vanuit rationeel perspectief ook vragen bij stellen. Ik heb daar
in 2004 een boekje over gepubliceerd. Enerzijds: laat mensen
zich toch organiseren als ze dat willen. Anderzijds is er dus de
rationele reflex zoals onze noorderburen die ook vaak hebben: waarom moeten we drie structuren subsidiëren als het
met één ook kan? Fusie ligt vaak heel moeilijk, niet alleen bij
de kijksport, maar zeker ook bij de doesport. Dat hebben we
wel kunnen doen naar aanleiding van het sportfederatiedecreet van twintig jaar geleden, toen kwaliteitszorg in de sport
een heel belangrijk punt werd. Er werd toen gezegd: het moet
gedaan zijn om te turnen of te voetballen op een katholieke,
een liberale en een socialistische manier. Die ideologische
inslag hebben we in Vlaanderen heel sterk gehad, en ook
deels nodig gehad, maar vanaf de jaren negentig was dat niet
langer houdbaar. Op een van de vorige sportkabinetten is er
ooit het idee geopperd om met clusters van sporten te gaan
werken. Dus niet het woord ‘fusie’ uitspreken, maar samenwerking in clusters vooropstellen. Federaties die bijvoorbeeld
op sporttechnisch vlak gelijkenissen vertonen, zoals triatlon,
zwemmen, fietsen en lopen, zouden voordelen kunnen halen
uit een intensievere samenwerking. Ook clustervorming op
het vlak van administratie, faciliteiten, uitwisseling van materialen en ook van trainers zouden een meerwaarde kunnen zijn.
Misschien is corona daarin wel een deel van de oplossing, de
katalysator om het beleid te gaan sturen.
Ik voer hier geen pleidooi om te schrappen in het aanbod,
de opgebouwde rijkdom moeten we koesteren. Maar ik zou
wel durven pleiten voor meer samenwerking en rationalisatie,
want het subsidiebeleid zal in vraag worden gesteld. Dat zie

“IK DENK DAT DE
TOEKOMST VAN DE
SPORT STERK ZAL
WORDEN BEPAALD
DOOR GROEPEN
DIE WE NOG NIET
BEREIKEN”
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Hoe ziet het toekomstige landschap van onze
circa 24.000 sportclubs eruit?

“ER IS MEER DAN OOIT NOOD AAN SPORT”
je al in de cultuursector. De sportfederaties zijn uitermate
belangrijk. Maar zullen we een vijftigtal of meer structuren
kunnen blijven onderhouden? En hoe zal die beleidsvoering
dan gebeuren? Een bijkomende factor is dat federaties en
clubs hun inkomsten tijdens deze gezondheidscrisis gevoelig
zien verminderen, terwijl facturen wel dienen te worden
betaald. Sportaanbieders zullen dus nog meer naar de
overheid kijken voor steun. Het aantal structuren (federaties
en clubs) kan en zal niet toenemen. Ook hier is corona een
gangmaker: mensen en organisaties zullen op een andere
manier denken en opereren. Er is een evaluatie en revisie
van het huidige federatiedecreet in voorbereiding. Het zou
goed zijn als in de nieuwe wetgeving meer aandacht gaat
naar aspecten van maatschappelijk verantwoord en dus ook
duurzaam innoveren. Dan gaat het niet alleen over de diensten en producten die worden aangeboden, maar ook over
de groepen die sportorganisaties (nog niet) bereiken en hoe
men zich tot de omgeving en het leefmilieu verhoudt.”
Bij wijze van conclusie: gaat de sport hier op
een of andere manier goed, misschien zelfs
beter, uitkomen?
“Veel hangt af van die responsiveness waar we het net over
hadden, namelijk of en hoe sportorganisaties zullen reageren en
welke capaciteit ze daarvoor in huis hebben. Dat is langs organisatiezijde. Er is natuurlijk ook de vraagkant. In Vlaanderen komt
iets minder dan twee derde van de bevolking actief met sport in
contact op jaarbasis. Op dat cijfer zit nog wat marge, maar cijfers
van meer dan driekwart zijn eerder uitzonderlijk in Europa. Als er
nog groei zal plaatsvinden, zal deze niet meer zo spectaculair
zijn dan wat we in de voorbije decennia hebben vastgesteld. We
zien opvallende verschuivingen in de motieven waarom mensen
gaan sporten. Het toegankelijk en laagdrempelig maken van

sport heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Tegelijkertijd is duidelijk dat bepaalde groepen in de samenleving nauwelijks of zelfs
helemaal niet aan sporten toekomen. Met de crisis die we nu
ondergaan, zien we vormen van polarisatie opduiken. Wie zien
dat nu al op het vlak van tewerkstelling, huisvesting en onderwijs.
Maar ook sport ontsnapt daar niet aan. Een tweedeling ontplooit
zich op die manier: mensen die volop kansen krijgen of nemen,
en zij die dat niet (kunnen) doen. Economen hebben aangetoond
dat dergelijke vormen van ongelijkheid erg schadelijk kunnen zijn
voor de maatschappij in haar geheel. Hoe sport er in de toekomst
zal uitzien, zal in sterke mate afhangen van wie we kunnen en
willen bereiken.
Mijn boodschap zou zijn om resoluut te investeren in groepen
van mensen die we te weinig of nog niet bereiken, ook en
zeker op het vlak van sport. Corona blijkt immers negatief
versterkend te werken op de deelnamekansen en betrokkenheid van onder meer jongeren, mensen in armoede, mensen
met een migratieachtergrond, mensen met een beperking
en andere kwetsbare segmenten in onze maatschappij. We
dreigen onze samenleving op de helling te zetten wanneer
bepaalde groepen, nog meer dan vroeger het geval was, uit
de boot vallen. Sport biedt hier heel wat kansen toe, meer
nog: het succes van de sport en het sportbeleid zal er ook
grotendeels door worden bepaald. Al meerdere decennia
luidt het adagium van het sportbeleid in Vlaanderen: zoveel
mogelijk mensen op een kwalitatieve manier aan sport laten
doen. Ik zie dus wel wat opportuniteiten wat de toekomst
van de doesport betreft. Maar toegegeven – en sociologen
hebben dit al eerder aangekondigd – we zullen met heel wat
meer onzekerheid moeten leren leven. We waren zo gewend
aan de maakbaarheid en voorspelbaarheid van ons leven. De
risicomaatschappij is een feit, en met haar wispelturigheid
zullen we voor een stuk moeten leren leven.”■
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Christoph Van Dessel (VHL) en Serge Pilet (KBHB) over de hockeysport in België

Ondanks corona,
blijven groeien
In onze rubriek ‘Sport & Bond’ houden we elke editie een sportbond tegen het licht. Sinds vorig jaar focusten we op bonden van de nieuwe
olympische sporten en hun Road to Tokyo. Hockey is niet nieuw op het olympisch programma. Meer nog: in Rio haalde onze nationale
mannenploeg, de Red Lions, olympisch zilver, en als regerend wereld- en Europees kampioen stond voor Tokio 2020 niets minder dan
goud voor ogen. Maar wat een gouden jaar had moeten worden, werd ook voor de hockeyfederaties in ons land op verschillende fronten
een snertjaar.
AUTEUR: MARKO HEIJL
De coronacrisis trof vooral de georganiseerde
sport diep in het hart. En doet dat nog steeds
door de vele beperkingen, de terugvallende
inkomsten en vooral dat grote pijnpunt
genaamd ‘onzekerheid’. Het is niet anders bij
de hockeysport. We lieten in deze rubriek in
2015 de Vlaamse Hockey Liga al eens aan
het woord. De VHL kon toen sterk groeiende
ledenaantallen voorleggen en wordt op
zowel top- als breedtesportvlak als een
voorbeeldbond gezien. Maar wie hoge toppen
scheert, riskeert bij tegenslag ook het diepst te
vallen. Hoe groot is de schade bij een van de
groeibriljanten in het Vlaamse sportlandschap?
We spraken over de impact van corona met
Christoph Van Dessel, de algemeen directeur
van de VHL, en met Serge Pilet, CEO van de
overkoepelende Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB).
“De grootste impact was er uiteraard op sportief
vlak”, opent Christoph Van Dessel het gesprek.
“De competitie kon niet worden uitgespeeld:
wat dus met de uitreiking van titels? Wie mocht
er stijgen en wie moest dalen? Wat met de
Europese tickets? Dat had niet alleen een
grote impact op vorig seizoen, maar natuurlijk
ook nog op het huidige seizoen. Er was geen

kampioen, maar er waren ook geen dalers, wat
betekent dat we dit jaar in de hoogste afdeling
met veertien in plaats van twaalf clubs spelen.”
Bij tal van andere ploegsporten zijn de
bondsbeslissingen daaromtrent – dikwijls
salomonsoordelen – niet zonder slag of stoot
gepasseerd, met de juridische schertsvertoning in het nationale voetbal als dieptepunt.
Hoe ‘passeerde’ dat in het hockey? “We
hebben in vergelijking met andere sporten vrij
lang gewacht om alles stop te zetten”, aldus
CEO Serge Pilet namens de KBHB. “We hadden
in het begin hoop dat er nog iets zou kunnen
worden gespeeld. Toen dat niet het geval
bleek, hebben we beslist niemand sportief te
treffen. Zij die zouden stijgen, hebben we laten
stijgen, de clubs die de strijd tegen dalen niet
hebben kunnen voeren, zijn in hun divisie kunnen blijven. Twee clubs meer dus in Eredivisie.
Op het einde van dit jaar willen we terug naar
de oude, reguliere situatie, waardoor er drie
dalers zullen zijn en één stijger uit Nationale 1.”

Barinkomsten
De sportieve consequenties zijn één ding,
de financiële schade is in het Vlaamse verenigingslandschap vaak heel wat problema-

tischer van aard. Van Dessel: “We hebben vrij
snel na de lockdown een enquête gehouden
onder onze clubs. De resultaten hebben we
gedeeld met de VSF en Sport Vlaanderen,
en zijn via die weg ook naar de overheid
gebruikt in de gesprekken over extra steunmaatregelen. Meer dan 88% van onze clubs
heeft deelgenomen, de enquête is dus zeer
representatief. Onze clubs hebben gemiddeld 45.000 euro aan inkomstenverlies
geleden door corona.”
Waar zitten daarin de grootste verliesposten?
Pilet: “Als algemene regel hebben de clubs
grosso modo drie inkomstenstromen: één
derde lidgelden, één derde barinkomsten
en één derde sponsoring. De barinkomsten
zijn de grootste verliespost. Het sluiten van
de clubs kwam er ook nog eens tijdens de
meest lucratieve periode. Paasstages, jeugdtoernooien, het mooie weer in de maand
mei, het einde van de kampioenschappen:
allemaal factoren die veel volk aantrekken en
normaliter dus inkomsten betekenen.”
“Daarom hebben we er ook alles aan gedaan
om de kampioenschappen zo rap mogelijk
opnieuw op te starten, in veilige omstandig-

Christoph Van Dessel,
algemeen directeur VHL
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“ONZE BESLISSINGEN
WAREN GEBASEERD OP
WAT WE DOORKREGEN.
JE WORDT GELEEFD”

heden uiteraard”, vervolgt Pilet. “Maar vanuit
de clubs vingen we op dat mensen echt
aan het wachten waren om hun lidgeld te
betalen. Ze keken de kat uit de boom: gaat er
wel gespeeld worden? Echt leuke maanden
waren dat niet. We zijn op de eerste plaats
ook liefhebbers van de sport. We waren bezig
met protocols, reglementen en maatregelen,
maar daar doe je het eigenlijk niet voor. We
deden het natuurlijk wel, om de clubs daarin
te begeleiden. Voor ons als federatie is de
impact heel groot geweest, zowel op de
werking als op het werk waarmee je bezig
bent. De competities waren dan wel stopgezet, we hebben heel veel werk gehad. De
mensen onderschatten dat.” Christoph Van
Dessel treedt zijn collega bij de koepelbond
bij: “Je bent afhankelijk van wat de overheid
je dicteert. Dus wat is de impact? Een beetje
onmacht, alles wordt voor je bepaald. Alle
verschillende communicatie die we hebben
gehad: nu mag je dit niet, nu mag je dat niet,
nu gaat Antwerpen in lockdown, dat werd
dan ook ingetrokken ... Onze beslissingen
waren gebaseerd op wat we doorkregen. Je
wordt geleefd.”

Lidgelden
Naast de bar is het lidgeld een tweede
belangrijke inkomstenstroom. Van Dessel:
“Volgens onze enquête hadden 16 van de
52 clubs verwacht dat de leden iets gingen
terugvragen van het lidgeld. Maar finaal is dat
niet gebeurd en heeft iedereen zijn steentje
willen bijdragen.” Pilet: “We hebben vanuit de
federatie ook een open brief naar de leden
gestuurd om hen aan te sporen om hun club
te steunen: ‘Beste leden, de clubs hebben nu
eenmaal hun vaste kostenstructuur, vraag
dus alstublieft geen geld terug.’ En we hebben ook de clubs aangespoord om het niet
toe te laten. Als er één club mee begint, dan
zet dat de deur open voor andere aanvragen.”
Van Dessel: “Driekwart van de clubs was daar
volgens ons onderzoek ook niet toe bereid.
Maar zij zijn dat mogelijk wél voor het huidige
seizoen. Je kunt het namelijk één seizoen
tegenhouden, een tweede is al moeilijker. Er
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“VOOR ONS ALS
FEDERATIE IS DE IMPACT
HEEL GROOT GEWEEST,
ZOWEL OP DE WERKING
ALS OP HET WERK
WAARMEE JE BEZIG BENT”

En wat is de financiële impact of bondsniveau? Van Dessel: “Voor de liga’s zijn er geen
rechtstreekse financiële gevolgen. Maar we
hebben wel beslist om een deel van het
eigen vermogen – we zijn een vzw, dus
noem het gerust een oorlogskas – aan te
wenden om de clubs tegemoet te komen.
Daarmee hebben we het budget van ons
jeugdsportfonds kunnen verdubbelen, wat
neerkomt op tien, elf euro tegemoetkoming
per lid, of een korting van circa twintig
procent per lid op de bondsbijdrage.” Dat is
natuurlijk ruim onvoldoende om het verlies
aan barinkomsten te compenseren. Dus
moeten de clubs hun lidgelden verhogen?
Van Dessel: “Sommige clubs hebben daar
inderdaad toe beslist. De clubs hebben
verliezen en dat moeten ze compenseren. Ze
gaan er momenteel ook vanuit een volledig
seizoen te kunnen spelen, ze gaan niet uit
van pro rata terugbetalingen.”

Sponsoring
Hoe evolueerde de derde inkomstenstroom,
de sponsoring, en vooral: wat valt er daar verder te verwachten? Pilet: “Hout vasthouden,
maar wat dat betreft, staat de federatie er
momenteel nog goed voor. We zijn nu bezig
met het opnieuw onderhandelen van een
aantal sponsordeals, de eerste gesprekken
daar zijn zeer bemoedigend. Sommige partners zullen hun sponsorbijdrage zelfs nog
verhogen. Dat komt omdat we meestal met
partnerships van vier jaar werken. Als je dan
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zijn voor het huidige seizoen clubs die pro
rata voor het aantal gespeelde wedstrijden
lidgelden zouden willen terugbetalen.”

het hockey van vier jaar geleden vergelijkt
met het hockey van vandaag, dan zie je dat
we veel meer voorstellen dan toen. Ondertussen zijn we Europees en wereldkampioen,
en hebben we mogelijkheden voor de olympische titel. De verschillende events die we
ondertussen hebben georganiseerd, waren
zeer succesvol. En dan is er ook nog eens de
constante jaarlijkse groei in ledenaantallen,
wat alles samen maakt dat er voorlopig op
sponsorvlak weinig problemen zijn. We worden nog regelmatig zelf gecontacteerd door
bedrijven die interesse hebben om partner te
worden van de hockeyfederatie.”
En de sponsorsituatie op clubniveau? Van
Dessel: “Twaalf procent van de clubs heeft al
sponsors verloren of verwacht dat ze er gaan

Serge Pilet, CEO KBHB

verliezen. Een kleine minderheid dus. Maar
alles hangt natuurlijk af van dit seizoen. Als
we nogmaals meemaken wat we vorig seizoen meemaakten, dan zullen sponsors toch
wel naar hun return beginnen kijken. Maar
daarnaast is er binnen de clubs natuurlijk ook
een deel mecenaat, waar men minder kijkt
naar economische return.”

Met of zonder publiek?
In een land waar er opvallend weinig animo
is voor de organisatie van grote, internationale events, is de hockeybond, met onder
andere de organisatie van meerdere Europese kampioenschappen, een opvallende
uitzondering. Zit daar nog iets in de pipeline,
of zijn die plannen voorlopig veiligheidshalve
toch maar opgeborgen? Serge Pilet: “We

hopen eind oktober, begin november drie
internationale thuiswedstrijden te kunnen
organiseren. Het is natuurlijk nog te bekijken
of dat met publiek of voor gesloten deuren
zal zijn. Momenteel mogen we nog maar
vierhonderd mensen zetten, en voor die
vierhonderd kunnen we geen tribunes
gaan opbouwen. We zijn dan ook aan het
onderhandelen met Telenet om wedstrijden
op het open net uit te zenden zodat iedereen
ze kan zien. Dat is natuurlijk ook weer veel
interessanter voor onze partners.”
Verminderde inkomsten tegenover stijgende
kosten door de bijkomende coronaprocedures en -verplichtingen, en dat tegen een
Lees verder op pagina 25
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Sportsponsoringexpert Wim Lagae

“Corona versnelt de
professionalisering van
de sponsormatch”
Prof. dr. Wim Lagae is naast hoogleraar, opiniemaker en columnist van Sport & Strategie Vlaanderen ook auteur van het handboek Sportmarketingcommunicatie. Daarvan zijn er sinds de eerste editie in 2003 acht edities verschenen, waaronder ook een Engelstalige, Europese editie. Dit
najaar verschijnt een up-to-date boek. Niet het academische standaardboek, maar een compacte versie, gericht op de professionele markt. En
met een heel aantal coronahandvatten, waar we hier dieper op ingaan met de auteur.
AUTEUR: MARKO HEIJL
verschillende match. Aan de ene kant van het
veld staat een sterkere partij, en de andere
partij leeft bij gratie van die sterkere partij.
Bedelen zou ik het niet willen noemen, maar
je zal aan de sterkere partij moeten aantonen
dat je die echt iets te bieden hebt. Dat is een
uitdaging. Maar er zijn uitzonderingen: als
je bijvoorbeeld Max Verstappen of Romelu
Lukaku heet.”

Match
Wim Lagae: “Tijdens de sponsormatch spelen de sponsor en de gesponsorde elk een
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Disruptieve tijden
Waarmee we bij de harde coronarealiteit
zijn beland, die ook de sportsponsoring
allerminst spaart. Lezen we in het boek:
‘We leven in onvoorspelbare en disruptieve
tijden, waarbij verschillende breuklijnen
zich aftekenen. Zo heeft het coronavirus in
2020 veel bedrijven en organisaties besmet
en doet het de sport- en vrijetijdssector op
zijn grondvesten daveren.’ Wat verder stelt
de auteur de vraag hoe wendbare sponsors
en fondsenwervers kunnen reageren op
schokken, zoals het coronavirus. Ja, hoe
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“Ik heb geprobeerd uit het vorige boek de
essentie te puren”, opent Wim Lagae het
gesprek over zijn nieuwe sportmarketinghandboek. “Het volledige handboek is met
110.000 woorden simpelweg veel te veel
om een managementhandboek van te
kunnen maken.” Naast studenten in tal van
sportmanagementopleidingen in Vlaanderen
en Nederland, gaan voortaan ook dus al
actieve professionals in het vakgebied van
het sportmanagement meegenomen worden in een verkenningstocht door de wereld
van de sportmarketingcommunicatie. En dit
aan de hand van de rode draad genaamd
‘sponsormatch’, een marketingterm met een
driedubbele lading. Naast de metafoor van
een wedstrijd die sponsor en rechtenhouder
samen spelen en de overeenstemming die er
tussen beiden in de Engelstalige betekenis
van het woord moet zijn, zit er ook een acroniem in verwerkt van vijf termen die centraal
dienen te staan bij goede sponsoring: de M
van ‘merkgerichtheid’, de A van ‘aanpassingsvermogen’, de T van ‘transparantie’, de
C van zowel ‘commercieel’ als van ‘corporate
social responsibility’ en de H van ‘holistische
kijk’.

“Op het einde van de rit kan er ook al eens
een ‘mismatch’ zijn, en soms ga je een
‘perfecte match’ hebben. In de vakbladen
en blogs over sponsoring, lees je meestal
het geromantiseerde beeld van partners die
elkaar ontmoeten in een vriendelijke match.
Maar ik zie echt een wedstrijd met twee
tegenstrevers, die elkaar wel diplomatisch
in de ogen kijken, maar overduidelijk tegengestelde belangen hebben. En die elkaar
soms ook haten. Het is bijna taboe om dat te
zeggen, dat het soms tegenstrevers op een

veld zijn die een robbertje vechten. En er dan
allebei sterker uitkomen. Een match bereid je
keurig voor, je werkt de match af en achteraf
ga je evalueren hoe het is geweest. Tijdens
een match gebeurt er veel op het veld, maar
af en toe gebeurt er een schok naast het veld.
Zoals corona, de combinatie van een negatieve vraag en een negatieve aanbodschok.”

“DE SPORT IS ZICH BETER UIT DE
LOCKDOWN AAN HET WORSTELEN
DAN DE CULTUUR”

kunnen ze dat doen? Lagae: “Wat we zeker
geleerd hebben, is dat het stootkussen voor
iedereen steviger moet zijn, de spaarpotjes
voor de kwade dagen. En dat waren we met
z’n allen vergeten. We gingen uit van een
ongebreideld groeimodel. Maar dat is eerder
preventief. Nu, plots is die grote crisis daar, en
dan moet je genoeg mechanismes hebben
om zwaar te kunnen bezuinigen. Probeer
als rechtenhouder van een wielerteam maar
eens te bezuinigen, lastig! Je moet heel snel
kunnen afslanken, wie dat het beste kon, was
het meest coronaproof. En daarna moet je
vlug kunnen demarreren. De sport is zich
wat dat betreft beter uit de lockdown aan het
worstelen dan de cultuur.”
‘In moeilijke economische tijden zijn de
budgetten voor (sport)sponsoring doelwit
nummer één in een besparingsronde’, lezen
we ook in het boek. En verder: ‘Plots is sponsoring niet langer een instrument om marketingdoelen te bereiken, maar een kostenpost
om op te bezuinigen. Voortaan bepalen de
sponsors de spelregels, een teammanager
mag al blij zijn als zijn huidige sponsors aan
boord blijven.’ Hoe groot is de schade? Lagae:
“Net na de zomer van 2020 spreken we op
wereldvlak van een daling van 30 procent,
Europees zit het cijfer op 20 à 25 procent.
Van het Nederlandse Mulier Instituut hebben
we een cijfer van min 65 miljoen euro op de
Nederlandse evenementenmarkt. Veel meer
cijfers zijn er momenteel niet. Maar ik denk
dat die min 25 procent op nieuwe contracten
geen slecht handvat is om in het achterhoofd
te houden.” En waar zitten de grootste slachtoffers? Lagae: “Voetbal is zich prima uit de
corona aan het worstelen, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld de zaalsporten. Het is goed
mogelijk dat de kleinere sporttakken relatief
zwaar zullen bloeden.”

Coronagevoelig
In het boek staan – letterlijk en figuurlijk –
naast het centrale thema sponsoring ook de
termen crowdfunding en mecenaat. Heeft
corona daar een invloed op gehad? Lagae:
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“We hebben de afgelopen maanden een
digitale versnelling gezien, maar we hebben
geen doorstart van crowdfunding gezien. Ik
denk dat crowdfunding verder aan het leegbloeden is. Van mecenaat denk ik niet dat het
coronagevoelig is.”
Creativiteit is blijkbaar wel coronagevoelig.
Zelfs tijdens de ergste lockdown was het
niet allemaal slecht. Lezen we: ‘Het klassieke
businessmodel staat meer dan ooit onder
druk, waardoor sport, cultuur en vrijetijdssectoren zich nog beter in de markt moeten
zetten.’ Daar zagen we afgelopen maanden
tal van opvallende, creatieve en soms disruptieve initiatieven. Welke zijn er de expert het
meest opgevallen? Lagae: “Toen tijdens de
lockdown televisiesport niet meer bestond,
voelde de Container Cup als een verademing

Vervolg van pagina 23
achtergrond van mogelijke afgelasting als
de situatie opnieuw verslechtert, echt uitnodigend om je nek uit te steken is dat niet.
Pilet: “Voor ons valt het nog wel mee. We
worden gesubsidieerd en de grootste kost,
de opbouw van de tribunes, valt ook weer
weg als er geen publiek mag komen. Het
huren van videoschermen en ledboarding
trekken we wel met de subsidies. Er is de
laatste tijd zo weinig kunnen doorgaan, dat

Serge Pilet: “We waren bezig met protocols,
reglementen en maatregelen, maar daar doe je het
eigenlijk niet voor. Maar we deden het natuurlijk wel,
om de clubs daar in te begeleiden.”

aan. Tegelijk vond ik die virtuele Ronde van
Vlaanderen, met die verschillend afgestelde
rollenbanken, een gedrocht. Ik werd er mistroostig van. Op 1 augustus opnieuw Strade
Bianche bekijken voelde letterlijk bevrijdend
aan. In de sponsordiscipline zorgde corona
voor een digitale en maatschappelijke versnelling. Via de eigen social media werden
koortsachtig en met wisselend succes
digitale varianten voorgesteld. Al werd hier
opnieuw met verschillende snelheden
gewerkt. Merken die pre corona al in de kopgroep zaten en betekenisvol converseerden,
staken gewoon een tandje bij: denk aan Nike,
dat Ada Hegerberg onder contract nam, of
aan Red Bull, dat onderscheidend communiceerde rond relatief kleine deals als hun
innovatiepartnership met Nafi Thiam of met
het schaatsteam van Jumbo-Visma. Mondi-

die budgetten bij de betrokken instanties niet
zijn gebruikt en nog steeds aanwezig zijn, of
toch grotendeels.”

Groei
Een andere constante waarmee de hockeybond binnen het landschap van de georganiseerde sport al jarenlang opvalt, is de groei
van de ledenaantallen. Hoe evolueert deze
tendens ten tijde van corona? Van Dessel: “We
verwachten dat de constante groei die we de
afgelopen tien jaar hebben gerealiseerd en die
we ook voor dit jaar hadden voorzien, licht zal
worden afgeremd. Elk jaar is er aan het einde
van het seizoen een deel drop-out, waarna
er bij de opstart van het nieuwe seizoen weer
meer nieuwe leden bijkomen. Dat laatste komt
nu wat trager op gang.”
Een deel van dat groeisucces is zonder meer
de enorme uitstraling, zowel sportief als
extrasportief, van de Red Lions. De ambitie voor
Tokio was en is nog steeds niets minder dan
goud. Tel daar het al decennialang ontbreken
van nagenoeg alle andere ploegsporten bij,
en je komt uit op een onbetaalbare reclamecampagne voor het hockey. Maar die tonnen
media-aandacht kwamen er in 2020 dus niet.
Pilet: “We hopen natuurlijk in de eerste plaats
dat de Olympische Spelen alsnog doorgaan
en dat ons team (de mannenploeg Red Lions,
de damesploeg miste op een haar na een

“OP HET MOMENT WAAROP
IEDEREEN, OF TOCH MINSTENS
DE KWETSBARE GROEPEN,
GEVACCINEERD ZIJN, ZULLEN
WE EEN ENORME EUFORIE BIJ DE
BEVOLKING ZIEN”
aal vond ik de maatschappelijk ingekleurde
sponsordeal van Procter & Gamble met het
IOC, tot en met 2028, richtinggevend.

De toekomst?

zich afvragen of ze de oversubsidiëring van
het Belgische voetbal zal moeten aanhouden. Het is misschien naïef om veel van de
overheid te blijven verwachten.”

Dat de overheid de volgende jaren minder
geld zal hebben om uit te geven, lijkt vast
te staan. Hoogstwaarschijnlijk ook voor de
sport, waardoor de sportmarkt zich nog zelfstandiger en professioneler in de markt zal
moeten zetten en vermarkten. Maar tegenover de verhoogde vraag naar sponsoring zal
een lager aanbod staan, een pijnlijke paradox.
Lagae: “Het handboek economie zegt dat als
er een marktfaling is, er een argument is voor
overheidsinterventie. Hier faalt de markt, dus
moet de overheid ingrijpen. Maar momenteel wordt die overheid overbevraagd, en zit
ze met een kerntakendebat. De overheid gaat

Ondanks alle ellende, sluiten we af met een
positieve noot. Wim Lagae: “Op het moment
waarop iedereen, of toch minstens de kwetsbare groepen, gevaccineerd zijn, zullen we
een enorme euforie bij de bevolking zien.
Dat zal zich vertalen in bomvolle voetbalstadions en evenementen.” De sport zal hier dus
sterker uit terugkomen, net als de sportsponsoring? Lagae: “Begin 2019 zaten we qua
sponsorbestedingen op recordhoogtes. Ik
hoop en geloof dat er een inhaalbeweging
zal zijn en we begin 2022 opnieuw op koers
zitten.” ■

olympisch ticket, nvdr) weer gaat knallen. Dat
trekt nieuwe leden naar de clubs.”

Van Dessel: “Tijdens de lockdown is alles
stilgevallen. De VHL richt in Vlaanderen twee à
drie nieuwe clubs op per jaar. In 2020 waren er
ook weer drie projecten lopende, maar dat was
tijdelijk stilgevallen. Ook de mogelijkheden van
bijvoorbeeld clinics om de sport aan potentiële
nieuwe leden voor te stellen waren gezien de
omstandigheden minder vanzelfsprekend.
Maar dat wordt nu allemaal opnieuw opgepikt
en zal op termijn weer tot nieuwe clubs leiden.
Er is vertraging, maar uitstel is geen afstel.”

Zelfs te midden van de continue groei van
het hockey betekenen de Spelen, het EK en
WK telkens weer een magneet voor nieuwe
leden? Pilet: “Absoluut, net zoals wanneer een
EK of een ander event in eigen land plaatsvindt.
Hockey komt dan op het publieke net en er
wordt ook veel meer over gesproken in de
andere media. Dat is ook een van de redenen
waarom we ons regelmatig kandidaat stellen
om zo’n event te organiseren: om de sport nog
meer te promoten. En we hebben dan eigenlijk
nog pech gehad met onze titel van wereldkampioen. Het onthaal bij de koning en daarna
op de Grote Markt van Brussel was natuurlijk
fenomenaal, maar dat was in december. Dat
is in het midden van het seizoen, niet echt het
moment om in een sport in te stappen. Een EK
in de zomermaanden is wat dat betreft veel
wervender.”
Naast de organische groei binnen de
bestaande clubs, is een belangrijke groeifactor
binnen het nationale hockey de oprichting van
nieuwe clubs. Terwijl hockey nog maar enkele
decennia geleden als elitaire traditiesport was
geconcentreerd in de begoede voorwijken van
’s lands grootste steden, schieten nu over het
hele land nieuwe clubs als paddenstoelen uit
de grond. Heeft corona daarop een invloed?

Pilet: “Waar we vroeger overal op alle deuren
moesten kloppen met de vraag om een
hockeyclub op te mogen richten, komen de
gemeentebesturen nu zelf naar ons om een
hockeyclub op hun gemeentelijke gronden
op te starten. Dat is nooit gezien.” Van Dessel:
“En niet alleen dankzij de gemeenten, er is
ook de steun vanuit Vlaanderen, dat met het
bovenlokale infrastructuurplan veel in gang
heeft gezet. We hebben als hockey in heel wat
gemeenten en steden de grootste sportclub.
De gemiddelde hockeyclub telt 460 leden,
terwijl de gemiddelde sportclub er iets minder
dan honderd telt. Hockey zien de gemeenten
dus graag komen, en daar willen ze graag een
extra inspanning voor doen.”
Alle corona ten spijt, het Belgische hockey blijft
in de positieve flow? Pilet: “Wij zien zeker nog
groeimogelijkheden.” ■
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Online sporten
tijdens coronacrisis
‘Virtual community building’ voor clubgevoel en ledenbinding binnen
sportverenigingen
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In maart moesten sportverenigingen van de ene op de andere dag de
sportvelden en kantines sluiten als gevolg van de coronacrisis. Toch
konden leden met elkaar contact houden en samen sporten. De sociale
media bleken tijdens de coronacrisis het platform te bieden voor wat
leden van sportverenigingen graag doen: samen sporten en elkaar ontmoeten. Binnen sportverenigingen vormen de digitale media al geruime tijd en in toenemende mate de communicatiekanalen voor bestuur
en leden. Samen vormen ze de virtual community van de sportvereniging. Vooral sociale media hebben geleidelijk de plaats van het papieren clubblad ingenomen. De Nederlandse Nanny Kuijsters onderzocht
in haar promotieonderzoek hoe er tegen het gebruik van de socialemediakanalen van de club wordt aangekeken en of het gebruik daarvan
kan bijdragen aan het clubgevoel, de binding en de activatie van leden.
AUTEUR: NANNY KUIJSTERS
Sportverenigingen zien het ledenaantal al
jaren licht afnemen, terwijl het ‘ongeorganiseerd’ sporten blijft stijgen. Het is voor
verenigingen echter van belang leden te
behouden, waarbij het versterken van het
clubgevoel en een goed ‘communicatieklimaat’ een rol spelen. Dat communicatieklimaat komt tot stand op het sportveld, in de
kantine en via de virtual community van de
club. Een virtual community is een online
ruimte waarin content kan worden uitgewisseld rondom gezamenlijke interesses.
We weten dat virtual community’s effecten
hebben, zoals de verbondenheid en het
nastreven van gezamenlijke doelen.
Binnen virtual community’s nemen sociale
media een belangrijke plaats in. Met social
media is het mogelijk om geschreven en
gesproken teksten, en (bewegende) beelden
te ‘posten’. Door de ‘directe feedbackmogelijkheden’ kunnen gebruikers op iedere tijd
en plaats conversaties voeren (chatten). In
mijn onderzoek bestudeerde ik of socialemediakanalen het communicatieklimaat van
sportverenigingen kunnen optimaliseren en
zo kunnen bijdragen aan het versterken van
het clubgevoel van verenigingsleden.

‘Ontmoetingsplek voor
de club’
Ruim 3000 jongvolwassenen zijn gevraagd
naar hun ideeën over het gebruik van de socialemediakanalen van hun eigen club. Gekozen
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is voor jongvolwassenen omdat deze groep
een groot ‘afhaakrisico’ kent. Naar voren kwam
dat sociale media goed ingezet kunnen worden om leden te activeren, bijvoorbeeld voor
het oppakken van vrijwilligerstaken. Ook kan
gebruik van socialemediakanalen bijdragen
aan de intentie om lid te willen blijven. Een verklaring hiervoor is dat leden zich via de sociale
media van de club identificeren met hun
sportvereniging en dat is van belang voor het
ontwikkelen van clubgevoel en binding. Clubs
kunnen sociale media op verschillende manieren inzetten, passend bij het DNA van de club:
voor sociale interactie, vermaak en informatie
(de virtual family), voor informatie en activatie
van leden en andere stakeholders (de toolbox
community) en als kanalen die informatie,
vermaak en ook conversatie bieden tussen
leden en clubbestuur, om zo betrokkenheid
te creëren (de online club). Duidelijk is dat
de ondervraagde leden belang hechten aan
actuele en aantrekkelijke socialemediakanalen,
met bij het kanaal passende content, waarop
ook ‘gepraat’ wordt over de sport en de club en
waarin bestuursleden aanwezig zijn. Of zoals
een respondent treffend opmerkte: ‘een ‘ontmoetingsplek voor de club bieden’. Overigens
willen jongvolwassen leden graag meewerken, bijvoorbeeld als mediaredacteur. Daarbij
is het van belang dat ze het vertrouwen krijgen
om er passende en aantrekkelijke kanalen van
te maken. In het onderzoek kwamen al veel
ideeën naar voren: streaming van wedstrijden,
interviews met spelers, winacties, voorstellen

van teams of een fotoquiz, meedenken over
uiteenlopende issues. Verder wordt ingespeeld
op het open karakter van sociale media,
waarbij ook niet-leden die activiteiten kunnen
volgen. De clubs zijn daardoor zichtbaarder,
waardoor connectie met externe stakeholders,
bijvoorbeeld sponsors of potentiële leden,
gemakkelijker is.

Coronacrisis leerzame
periode
Voor verenigingsbesturen is het een uitdaging
om leden te stimuleren en de ruimte te geven
om de virtual community van de vereniging
verder te ontwikkelen. Door samen met leden
te bepalen welke ‘good practices’ passen binnen de organisatiefilosofie van de vereniging,
kunnen deze een blijvend onderdeel van de
sportservice vormen. Bijvoorbeeld online
toepassingen die gericht zijn op de sportbeoefening (trainen en bespreken), op het
besturen (meedenken en meepraten) en op
het verbinden tussen leden (volgen en meedoen). Hiertoe vormde de coronacrisis een
leerzame periode. Vele nieuwe en creatieve
toepassingen werden door besturen en leden
ontwikkeld, zoals speciale trainingsprogramma’s en ‘blijf-fit’ oefeningen.
Hoewel er niets gaat boven samen sporten
op het veld of samen een pintje drinken in
het clubhuis, bieden clubs met hun virtual
community als het ware een online sportplatform naast, offline, het sportveld en de
kantine. Clubs die weinig gebruik maken van

online kanalen, hebben in het voorjaar een
periode van leegte doorgemaakt, met minder
contacten met en activiteiten tussen leden.
Dat kan doorwerken op het clubgevoel en de
verbinding met de club

Digital democracy
Uit het onderzoek kwam ook naar voren
dat leden online ‘gehoord willen worden’,
‘invloed willen hebben’ op zaken die spelen
en ‘in gesprek willen gaan’ met bestuursleden. Een aanwezig en responsief bestuur
blijkt een cruciale factor voor de vorming van
effectieve virtual community’s. Zo kunnen
virtual community’s van de sportverenigingen niet alleen informatie en vermaak
bieden, maar ook de dialoog stimuleren over
wat er leeft binnen de club. Doordat leden via
de online kanalen makkelijk kunnen ‘meepraten’, kan het bestuur informatie ophalen die
van belang is. Dit soort processen noemen
we ook wel ‘digital democracy’. Hierdoor
kan de virtual community van de vereniging
een aanvullend instrument zijn voor de
commissies en voor het voorbereiden van
besluitvorming in de ledenvergadering. ■
Nanny Kuijsters – Timmers is docent-onderzoeker
bij SPECO Sportmarketing van Fontys Econo
mische Hogeschool in Tilburg en promovenda bij
Tilburg University. Drie artikelen van haar
proefschrift zijn inmiddels gepubliceerd in (inter)
nationale wetenschappelijke tijdschriften.
Momenteel doet Nanny Kuijsters met collega’s
vervolgonderzoek naar online community
vorming in de georganiseerde sport.
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Nieuwe buitensport zorgt voor ontspanning tijdens lockdown

AirBadminton:
lichtpunt in
coronatijden
Ook de badmintonwereld heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. In het najaar staan er
opnieuw toernooien geprogrammeerd, maar de financiële put is – net zoals bij zoveel sporten – groot. AirBadminton, een nieuwe vorm van badminton in de buitenlucht, is de afgelopen
maanden gelanceerd en krijgt nu door de stilstand van de sportsector plots veel aandacht. Is er
een hype op komst?

mensen aan het badmintonnen te krijgen”, verkondigde
BWF-voorzitter Poul-Erik Høyer Larsen op de lancering. “De
eerste ervaringen met badminton zijn meestal in de buitenlucht,
met de aangepaste shuttle zal de overstap naar badminton in
zaal vlotter verlopen. In de toekomst zien we AirBadminton als
een spannende, energieke en nieuwe versie van onze sport.”

AUTEUR: IVAN CRABBE

Door de coronapandemie staat de wereldwijde promotie nu wel
op een laag pitje. In Azië zijn er net voor de lockdown nog verschillende AirBadminton-festivals georganiseerd. Badminton is in
dat werelddeel immens populair, AirBadminton zou in Azië dus
een groot succes kunnen worden. Nederland is een van de
early adopters van de sport in Europa. De promotiecampagne
werd daar vanaf 11 mei vooral digitaal gevoerd. Verschillende

van het net. Als de shuttle in die zone landt, ben je het punt
kwijt. De shuttle waarmee wordt gespeeld, is ook zwaarder,
zodat hij beter bestand is tegen de natuurelementen.
De BWF (Badminton World Federation) heeft grootse plannen
met AirBadminton en wil er een volwaardige sport van maken.
“AirBadminton geeft ons de mogelijkheid om zoveel mogelijk

Lees verder op pagina 29
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AirBadminton werd bijna gelijktijdig met COVID-19 op de
wereld losgelaten. Het is een nieuwe vorm van badminton die
in de buitenlucht kan worden gespeeld op harde ondergronden, in parken, speeltuinen, tuinen en stranden over de hele
wereld. De meeste regels zijn dezelfde als bij klassiek badminton, al zijn er toch wat kleine verschillen. Er is ook een dead
zone, die ligt tussen het net en de tweemeterlijn aan elke zijde

Early adopters
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Sportmanagement in tijden van COVID-19

Hoe de Nederlandse sport
omgaat met corona
En hoe ging het sportmanagement buiten ’s lands grenzen om met een half jaar coronacrisis? We gingen eens kijken in het land dat letterlijk
en qua sportbenchmark ook figuurlijk het dichtst bij ons staat: Nederland. Dat doen we aan de hand van de meest veelzeggende quotes uit de
coronaverslaggeving in ons Nederlandse moederblad Sport & Strategie.
“Politici, burgemeesters, medici, bestuurders
en professoren buitelden de afgelopen maanden over elkaar heen om de gevolgen van
inactiviteit en bewegingsarmoede te schetsen
en aan te dringen op actiever overheidsbeleid.”

in de lokale gemeenschap. En schrappen in
sport is politieke zelfmoord, geen gemeentebestuur wil het op zijn geweten hebben om
een sportclub die voor negentig procent draait
op vrijwilligers en op zich gezond is, de nek om
te draaien.”

“In Amerika werd berekend dat van de totale
sportsponsormarkt in de VS – waarde 25
miljard euro – zo’n 9 miljard inmiddels is
verdampt.”

samenleving onderbouwd te definiëren. Elk
nadeel heb z’n voordeel.”

Edward Swier, redacteur

Chris Woerts, consultant en marketingexpert

“Is je bedrijf gezond, met wat vet op de botten,
dan kom je deze fase wel door. Maar er moet
natuurlijk wel perspectief voor verbetering zijn.
Als je geen licht aan het eind van de tunnel ziet,
geen economisch perspectief, dan strand je in
die tunnel.”

“Werd in april 2019 nog door 85 procent van
de 5- tot 12-jarigen wekelijks gesport, in april
2020 was dat nog maar 35 procent.”

Frans Oosterwijk, hoofdredacteur Sport & Strategie

“Juist nu kunnen sportverenigingen zich van
hun beste, verbindende kant laten zien.”
Jet Bussemaker (PvdA), voormalig staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
tegenwoordig hoogleraar Wetenschap, Beleid en
Maatschappelijke Impact

“Als corona één ding duidelijk maakt, is dat
vitaliteit van belang is om het virus de baas te
blijven.”
Joop Alberda, technisch directeur volleybalbond
Nevobo (en de succescoach die het Nederlandse
volleybalteam in 1996 naar olympisch goud leidde)

“Staatssteun aan betaald voetbal mag niet van
de EU. Maar dit is wel een crisis op Europees
niveau en overal krijgen gewone bedrijven
nu extra mogelijkheden. Zou dat in deze
uitzonderlijke situatie dan niet voor het voetbal
mogen gelden?”
Rudmer Heerema, Nederlands VVD-politicus die
alom wordt beschouwd als het meest invloedrijke
kamerlid op het gebied van sport

“Maar overall is de vraag: hoe houden we ons
kostbaar verenigingslandschap redelijk intact?”

“Er zijn net zo veel verenigingen die verwachten dat de coronacrisis leidt tot meer solidariteit
onder de leden, als er verenigingen zijn die dit
juist niet verwachten.”
Mulier Instituut

“Sport is zeker niet een van de bedrijfstakken
die het zwaarst getroffen is. De reiswereld, de
horeca, de bloementelers … Zij hebben het
veel zwaarder.”

Hendrik Meijnders, redacteur

“Voor ons is de verkoop van seizoenkaarten de
eerste lakmoesproef om te kijken hoe de crisis
uitpakt.”

“We weten uit onderzoek van NOC*NSF dat
juist de jeugd minder is gaan sporten en bewegen als gevolg van de intelligente lockdown.”

Adriaan Visser, voorzitter Eredivisieclub PEC Zwolle

“De KNVB onderzoekt of de sociaaleconomische impact van het coronavirus op het
amateurvoetbal gemeten kan worden in een
zogenaamde SROI-meting, een onderzoek
naar de social return on investment. Die
impact is groot, dat staat vast. Voetbal is een
groot sociaal netwerk met verbindingen die
nu wegvallen. Denk aan ouderen die niet op
de vereniging mogen komen, maar ook aan
jeugdleden die het thuis moeilijk hebben.”
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal
KNVB

“Het is nog maar de vraag of opzeggers terugkomen.”
Ronald Wouters, algemeen directeur van NL Actief,
de branchevereniging die 2.200 sport- en
beweegcentra overkoepelt

Resie Hoeijmakers en Janine van Kalmthout,
redacteurs

“Wie creatief is, verzint altijd wel weer iets.”

“Gemeentebesturen snappen als geen ander
dat sport een belangrijke sociale schakel vormt

Michel van Grunsven, partner sportmarketingbureau
Triple Double
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“Het gebrek aan mogelijkheden buiten de
deur heeft er bij alle bonden voor gezorgd dat
zij in korte tijd een enorme digitaliseringsslag
hebben doorgemaakt.”

NOC*NSF

“Ik vrees dat onze meningen, aangemoedigd
door de algoritmes van Facebook en Twitter,
in onze bubbels iets te vaak zijn bevestigd,
waardoor we met zijn allen de nuance zijn
kwijtgeraakt. Ga maar na: je bent óf voor de
anderhalvemetersamenleving óf tegen de
viruswaanzin.”
Frank van Eekeren, hoofddocent Sport & Society aan
de Universiteit Utrecht

Eric van der Burg, voorzitter atletiekunie

John Bierling, financieel directeur van NOC*NSF

“De geschiedenis leert dat sportverenigingen
langlevende organisaties zijn. Veel van hen
bestaan al meer dan honderd jaar. En hoewel
al sinds de jaren vijftig wordt geroepen dat de
verenigingsvorm in gevaar en achterhaald is,
zijn sportverenigingen nog steeds de meest
voorkomende organisatievorm in de sport.”

Patrick Wouters van den Oudenweijer, House of
Sports

Bert Wagendorp, columnist

Joëlle Staps, plaatsvervangend directeur Sport van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport

“Zonder sport wanen veel mensen zich in een
uitzichtloze situatie.”
Nike Boor, directeur van het Fonds Gehandicaptensport

“We kijken niet naar wat er niet kan, maar vooral
naar wat er wel kan.”
Minke Booij, directeur van Spieren voor Spieren, een
stichting om wetenschappelijk onderzoek naar
spierziekten te financieren

“De Olympische Spelen worden met een jaar
uitgesteld. Dat is vervelend voor de liefhebbers,
maar een buitenkans voor de wetenschappers.
Wat ze ooit slechts hypothetisch konden
onderzoeken – wat gebeurt er in een samenleving zonder sport? – krijgen ze nu op een
presenteerblaadje aangeboden … Als het goed
is, biedt het ellendige coronavirus de kans om
voor eens en voor altijd de rol van sport in

“Je moet een manier vinden om met de situatie
om te gaan. Voor sporters en begeleiders die
altijd gewend zijn strakke, langlopende planningen te hanteren is het wel even wennen.
Je kunt nu eenmaal niet goed in de toekomst
kijken.”
André Cats, technisch directeur van de zwembond
KNZB

“Er is zeker geldgebrek, maar niet meer dan in
andere jaren. In wezen zijn voor de olympische
sporters geldzorgen van alle tijden.”
Jaap Zielhuis, hoofdcoach bij het Watersportverbond

“Het coronavirus lijkt de rest van de (sport)
wereld blijvend te veranderen.”
Ineke Donkervoort, ex-topsporter en organisatiedeskundige

“Voor het eerst in dertig jaar schrijven we rode
cijfers … We moeten werk maken van een plan
voor heropstart, om de sector te redden. Die
verliest nu al 1,3 miljard in België.”
Bob Verbeeck, Golazo
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Vervolg van pagina 27
sportclubs bij onze noorderburen hebben al terreinen aangelegd
om AirBadminton te spelen. Tijdens de lockdown bleek deze
buitensport een aangenaam alternatief door de sluiting van
de sportinfrastructuren. Nederland mikt vooral op jongeren
en heeft al een netwerk met clubs, scholen en gemeenten op
poten gezet. Ze zijn daar dus al toe aan de volgende stap in het
promotieproces. “Binnen drie jaar moet iedereen in Nederland
AirBadminton kennen”, klinkt het er ambitieus.

België hinkt nog wat achterop in de promotie van AirBadminton. Badminton Vlaanderen en de Waalse bond (LFBB) hebben
een strategisch plan voor drie jaar klaar (2021-2024). Dat zal
worden gelanceerd in de lente van volgend jaar. In Wallonië
heeft men ondanks corona toch al enkele stappen gezet om
AirBadminton onder de aandacht te brengen. Geen digitale
campagne zoals in Nederland, maar wel een volwaardig after
work event in Spa.
“De coronacrisis heeft onze planning versneld”, vertelt Marine
Seijkens, coördinator van het AirBadminton-project bij de
LFBB. “Normaal gezien gingen we pas starten met AirBadminton in 2021, maar er kon sinds maart geen badminton worden
gespeeld en alle toernooien waren afgelast. Onze spelers
snakten naar het pluimpje. We hebben op die behoefte
ingespeeld door AirBadminton begin juli al te lanceren met
een evenement in Spa. Er was slechts een beperkt publiek,
natuurlijk vanwege de pandemie, maar toch zijn we tevreden
over hoe alles is verlopen. De media-exposure van het evenement was groot in Wallonië. Iedereen leek te willen weten
waarom er in deze tijden een nieuwe sport werd gelanceerd.
Nu is het zaak om de sport tot bij onze clubs te krijgen en daar
wringt het schoentje nog een beetje. Mede door COVID-19
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Strategisch plan

hebben we lang moeten wachten op de aangepaste shuttles.
Voorlopig worden de shuttles ook enkel in de sportwinkels
te koop aangeboden. We zijn nu nog op zoek naar een
partner die ons volledige AirBadminton-pakket wil verdelen.
Als we al het materiaal – net, shuttle, afbakening voor veld
enzovoort – samen aanbieden, hebben we ook meer kans
dat de spelers er meteen mee aan de slag gaan. Ondertussen
hebben we al verschillende clubs gecontacteerd. Twee clubs,
in Floreffe en Wellin, hebben al besloten om mee te stappen
in het project. Ons doel is om zoveel mogelijk clubs mee te
krijgen, maar we verwachten wel dat het proces door corona
wat moeizamer zal verlopen. Tegen het einde van het jaar
hopen we AirBadminton ook al eens te kunnen promoten

tijdens een badmintontoernooi, maar dat is met corona nog
even afwachten natuurlijk.”

Olympisch?
Beachvolleybal en 3x3 basketbal, outdoorvarianten van
de zaalsporten, groeiden uit tot olympische sporten. Gaat
AirBadminton dezelfde weg op? “Het is nog te vroeg om
daarover te spreken,” stelt Seijkens. “Er is ook nog wat werk
aan de shuttle, die is momenteel nog te gevoelig aan de
wind. Dat moet aangepast worden door de BWF, zij hebben
de sleutel in handen. Er is vijf jaar gewerkt aan AirBadminton,
dat betekent toch dat er veel waarde aan dit nieuwe format
wordt gehecht.” ■

WIM LAGAE

Keursoldaat
In aanloop naar de Ronde van Frankrijk werd Team Ineos omgedoopt in Ineos Grenadiers,
naar de terreinwagen die ontwikkeld werd door Ineos Automotive. Jim Ratcliffe, grondlegger
en bezieler van de chemiereus Ineos, richtte Ineos Automotive op enkele maanden nadat de
laatste Land Rover Defender van de band rolde. Ratcliffe is immers niet alleen een sportfanaat, maar ook een notoir autoliefhebber. De ontwikkeling van een 4x4, die als de Grenadier
op de markt komt, is een van vele realisaties.
Heel terecht zag Ratcliffe de Tour de France en zijn wielerteam als de perfecte communicatiekapstok voor de Grenadier. Een prototype van de terreinwagen maakte deel uit
van het … Ford wagenpark van het WordTourteam op Franse
wegen. De Grenadier is te hoog als volgwagen, maar lijkt
de ideale camionette voor de mecaniciens en verzorgers
van het team. Op de eigen social media – #BuiltOnPurpose
– wordt er duchtig gecommuniceerd. Tijdens de eerste
rustdag van de corona-editie van de Tour bleken zich reeds
17.000 kandidaat-kopers te hebben geregistreerd.
Uit het Engels vertaald is een grenadier een keursoldaat,
wat betekent dat die soldaat granaten zou werpen. Omdat
de renners van Ineos Grenadiers alleen maar projectielen
incasseerden tijdens de eerste twee Tourweken, ging ik ook
even te rade bij de Franse vertalers. Daar zou grenadier niet

alleen voor keursoldaat staan, maar ook ‘deerne’ en ‘struise/
flinke meid’ betekenen.
Maar we wijken af. Team Ineos Grenadiers zou ondertussen
het lijstje toppen van de jaarbudgetten per wielerteam, met
liefst 46 miljoen euro per jaar. Maar die aanname lijkt heel
kort door de bocht. De sponsormarkt is niet doorzichtig en
wielerteams draaien bijna uitsluitend op sponsorgeld. Het
is dan ook geen verrassing dat het gissen en missen is naar
de grootte van hun budgetten. Gedurende de jongste jaren
hebben enkel Ag2r en Team Sky, wellicht onder druk van
nationale of sectorale regulatoren, de teaminkomsten en
-uitgaven toegelicht. Zo namen de teaminkomsten van het
Franse WorldTourteam, met de Franse verzekeraar Ag2r als
hoofdsponsor, jaarlijks gemiddeld met 9,4% toe, van 9,35
miljoen euro in 2011 naar 17,61 miljoen euro in 2018. In

2018 bedroeg het budget van Team Sky liefst 41 miljoen
euro of het dubbele van de belangrijkste concurrenten.
Naamsponsors Sky en 21st Century Fox brachten ongeveer
30 miljoen euro in, terwijl de diverse nevensponsors als fietsenfabrikant Pinarello of wagenconstructeur Ford ongeveer
9 miljoen euro in cash en de commerciële tegenwaarde van
3 miljoen euro in goederen en prestaties betaalden.
Toen in mei 2019 Team Sky in Team Ineos vervelde, draaide
de geruchtenmolen op volle toeren. Alles vertrok bij een
vermelding in The Guardian dat het teambudget ook bij
opvolger Ineos wellicht rond 40 à 45 miljoen euro zou
schommelen. Het zegt alles over het gebrek aan transparantie op de wielersponsormarkt dat het ene zinnetje in
de Engelse krant overal kritiekloos werd overgenomen en
een eigen leven is gaan leiden. En door de spectaculaire
sponsorentree van Ineos in de sponsorwereld werden er in
de perceptie nog vlug enkele miljoenen bij gekletst. Zonder
de bron te checken gaat iedereen in het wielerwereldje
er ondertussen vanuit dat de Ineos Grenadiers jaarlijks 46
miljoen euro uitgeven. ■

Prof. dr. Wim Lagae is sportmarketeer aan de KU Leuven (FEB
Campus Antwerpen en FaBeR) en gastprofessor aan de UGent.
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THE AMERICAN WAY

Sportmanagement in tijden van COVID-19

Hoe de Noord-Amerikaanse
sportleagues omgaan met corona
Ook Amerika is hard getroffen door het coronavirus. Daarbij gaat het eerst en vooral om menselijk leed. In het besef dat sport daarbij slechts een bijzaak is, toont deze aflevering van The American Way hoe de diverse professionele sportleagues in Noord-Amerika
omgaan met corona.
AUTEUR: PIETER VERHOOGT

National Football
League
Van de vier grote sportleagues werd de NFL
het minst geraakt door de virusuitbraak.
Het seizoen 2019 werd begin februari 2020
afgesloten met de Super Bowl en de start van
het nieuwe seizoen was gepland op 20 september. In de tussenliggende periode heeft de
league elk jaar twee belangrijke evenementen:
de NFL Combine en de NFL Draft. Beide events
zijn bedoeld om nieuwe talenten, afkomstig
uit het college football, te laten landen in de
NFL. In de Combine mogen de grootste talenten in een serie tests nog eenmaal hun skills
tonen. In de Draft kunnen NFL teams één voor
één hun keuze maken uit de talentenvijver. De
Combine kon eind februari nog net doorgang
vinden. Het driedaagse draft-event (23-25
april) in Las Vegas werd vanwege corona door
NFL Commissioner Roger Goodell afgeblazen
en verplaatst naar het internet. Hoewel velen
vooraf sceptisch waren, bleek de virtuele
draft, vanuit zijn kelder gepresenteerd door
Goodell, een enorme hit. Over drie dagen
trok het evenement in de sportloze periode
een recordaantal van 55 miljoen kijkers en een
draft-inzamelactie leverde 6,6 miljoen dollar
op voor de bestrijding van corona.
De NFL achtte het bubble-concept dat de NBA
en NHL hanteren op voorhand onhaalbaar. De
wedstrijdkalender en speellocaties zouden
zoveel mogelijk overeind blijven. Wel besloot
de league in de aanloop naar het seizoen alle
oefenwedstrijden te schrappen. Ook de twee
geplande competitiewedstrijden in de NFL
International Series (Londen en Mexico City)
werden op voorhand van de kalender gehaald.
De league voerde een strikt testsysteem in.
Spelers en clubpersoneel worden dagelijks
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(!) getest. Zo werden in de laatste week van
augustus alleen al 58.621 tests uitgevoerd,
waarvan vier positief.
Vanwege de grote selecties (tachtig spelers en
meer) en organisaties en het fysieke contact,
acht de league positieve gevallen onontkoombaar. Bij positieve tests is er een strak
quarantaine- en terugkeerprotocol. Mede
daarom hebben de clubs toestemming om
meer spelers onder contract te hebben. Voor
spelers die om medische of andere redenen
niet aan het seizoen willen deelnemen, werd
een speciale regeling in het leven geroepen.
Wie zich vóór 6 augustus terugtrok, behield
recht op een financiële vergoeding (150.000350.000 dollar) voor het seizoen. 67 spelers
maakten van deze gelegenheid gebruik.
Voor spelers en staf publiceerde de NFL een
lijst met ongewenste gedragingen, op het
veld en in de vrij tijd, inclusief stevige boetes.
En op verzoek van de spelersvakbond waren
de trainingskampen dit jaar intensiever dan
normaal. Zes clubs staan gelimiteerd stadionbezoek toe, de overige 26 teams starten
het seizoen zonder thuispubliek. Hoelang dat
duurt, is onbekend. Maar de openingswedstrijd (titelverdediger Kansas City Chiefs tegen
de Houston Texans) ging in ieder geval door
zoals gepland, op 10 september. En de Chiefs
wonnen.

National Basketball
Association
Op 11 maart besloot de NBA het lopende seizoen per direct te onderbreken. Dit gebeurde
nadat Rudy Gobert van de Utah Jazz vlak voor
een wedstrijd een positieve testuitslag liet
zien. Een dag later bleek ook zijn teamgenoot

Donovan Mitchell positief. In eerste instantie
werd het seizoen voor dertig dagen stilgelegd.
Alle teamactiviteiten werden afgelast. Al snel
werden meer spelers positief bevonden,
waaronder sterspeler Kevin Durant. Begin
april werd de staking verlengd en op 17 april
kwamen de league en de spelersvakbond tot
gezamenlijke afspraken over de reductie van
de salarisbetalingen, vooruitlopend op het
mogelijk afblazen van de competitie.
Op 4 juni kwam de NBA met de mededeling
dat de 2019-2020-competitie alsnog zou
worden uitgespeeld, met een aangepast
schema, inclusief play-offs. Als onderdeel
van een enorme operatie werden de spelers
geacht zich half juni weer te melden op het
trainingscomplex van hun clubs, waar zij de
laatste week van juni dagelijks werden getest.
Begin juli stonden verplichte individuele
trainingen op het programma. Teamsessies
waren strikt verboden. Dit alles als voorbereiding op het indrukwekkende masterplan: de
NBA-bubble! Medio juli werden de beste 22
teams naar Florida gevlogen en werden alle
spelers, coaches, personeel (en scheidsrechters!) in gezamenlijke isolatie ondergebracht
in het leegstaande Walt Disney World in
Orlando. Iedereen een eigen hotelkamer en
de wedstrijden – zonder publiek – in de drie
basketbalarena’s in het park. In de laatste week
van juli speelden alle teams drie oefenwedstrijden tegen teams die in hetzelfde hotel
verbleven. Waarna op 30 juli de competitie
werd hervat, op 17 augustus gevolgd door de
play-offs met de beste zestien teams.
De bubble bleek goed te werken. Ondanks
duizenden wekelijkse tests was er na vijf
weken nog geen enkele positieve uitslag.

Na enkele weken besloot de league daarom
mondjesmaat en binnen strikte regels familieleden en vrienden toe te laten tot de bubble. In
de tweede week van september, met nog acht
teams in de race, verliep alles nog volgens
plan.

National Hockey
League
Een dag na de NBA besloot NHL-Commissioner Gary Bettman ook de ijshockeycompetitie
stil te leggen. Eerder hadden twee teams al
besloten vanwege corona de rest van hun
thuiswedstrijden zonder publiek te spelen.
Op het moment van stilleggen moesten nog
189 competitiewedstrijden worden gespeeld
(tien tot veertien per team) en de aansluitende
play-offs. Kort na de schorsing doken ook in
de NHL de eerste besmette spelers op.
Op 2 mei werden de league en de spelersvakbond het eens over een plan om de
reguliere competitie definitief af te blazen en
met de beste 24 teams uitgebreide play-offs
te spelen. Veertien dagen later presenteerde
Commissioner Bettman een gedetailleerde
opzet voor de play-offs én maakte hij bekend
dat deze wedstrijden zouden worden afgewerkt in twee ‘hub-cities’. Uit een lange lijst
van kandidaat-steden werden Edmonton
en Toronto aangewezen als neutrale speellocaties voor de twee conferences. In hun
hub-city kreeg elk team een hotelverdieping
toegewezen, waar ruimte was voor 52 personen (inclusief maximaal 31 spelers). Iedereen
in de bubble kreeg een eigen kamer en werd
dagelijks getest. Het bezoek aan andere
kamers was verboden en het gebruik van
gedeelde zones (eten, recreatie) was streng
gereguleerd. Ook in de stadions (zonder
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publiek) en tijdens het vervoer bleven de
spelers, coaches, stafleden en scheidsrechters afgeschermd van de buitenwereld.
Na drie dagen vol oefenwedstrijden begonnen
op 1 augustus de play-offs, waarbij op beide
locaties drie wedstrijden per dag werden
gespeeld. De kampioen van 2019, St. Louis
Blues, werd al snel uitgeschakeld, waardoor
begin oktober een andere ploeg de Stanley
Cup zal ontvangen.

Major League Baseball
Alle MLB-teams waren medio februari in
Florida en Arizona begonnen met hun Spring
Training. De start van de competitie, Opening
Day, stond gepland voor 26 maart. Echter,
na overleg met de dertig teams besloot
Commissioner Rob Manfred op 12 maart om
alle honkbalactiviteiten per direct te staken
en Opening Day twee weken op te schuiven.
Enkele clubs en burgemeesters waren hem al
voorgegaan door de eerste thuiswedstrijden
van het seizoen af te blazen. Op 15 maart
maakten de New York Yankees de eerste
positieve speler bekend. Een dag later meldde
de league dat de start van het seizoen op z’n
vroegst medio mei zou plaatsvinden. Tijdens
de corona-onderbreking ontvingen ervaren
spelers van de MLB een vergoeding van
4.775 dollar per dag (286.000 dollar in twee
maanden). Minder ervaren spelers moesten
het doen met 15.000-60.000 dollar en spelers
met minder dan drie jaar MLB-ervaring konden
rekenen op 500-1.000 dollar per dag.
De 2020 London Series (13-14 juni) en wedstrijden in Mexico en Puerto Rico werden
al snel afgelast. Maar hoe moest het verder
met de grootste competitie ter wereld (30

teams, 162 speelronden + play-offs)? Het
regende ideeën en voorstellen. De league en
de spelersvakbond slaagden er echter niet in
om overeenstemming te bereiken over een
alternatieve competitieopzet. De spelers – die
volgens speciale COVID-afspraken salaris
ontvingen naar rato van het aantal wedstrijden
– wilden meer wedstrijden spelen dan de
eigenaren, die bij elke wedstrijd hun kosten
verder zagen oplopen zonder dat daar bezoekersinkomsten tegenover stonden.
Twee maanden lang werden over en weer
voorstellen gedaan en afgewezen. Op 22
juni besloten de teameigenaars unaniem
hun voorstel (een competitie van zestig
wedstrijdrondes) eenzijdig door te zetten. De
spelers kozen daarop eieren voor hun geld en
besloten alsnog mee te werken. De volgende
dag werd men het eens over de noodzakelijke
hygiëneprotocollen en op 1 juli begonnen
de clubs met hun verlate trainingskampen,
waarbij 23 spelers besloten dit seizoen om
persoonlijke redenen over te slaan.
Op 23 juli startte de competitie met een sterk
afwijkend speelschema, diverse spelregelaanpassingen en uitgebreide play-offs (zestien
teams in plaats van tien). Wel apart: vanwege
een speelverbod in Canada spelen de Toronto
Blue Jays hun thuiswedstrijden in het stadion
van hun opleidingsteam in Buffalo (USA).
Inmiddels zijn vanwege positieve tests circa
veertig wedstrijden afgelast, maar de verwachting is dat 29 september de play-offs beginnen,
eindigend in de World Series (23-31 oktober).

Ultimate Fighting
Championship
Ondanks de pandemie zou UFC 249 op 18

april volgens president Dana White gewoon
doorgaan. Forse protesten en bezwaren van
mediapartner ESPN dwongen White echter
bakzeil te halen. De sportondernemer kwam
met een nieuwe datum en een nieuwe, nog
geheime locatie: een casino in Californië, in
een indianengebied dat niet onder de Amerikaanse wet valt. White maakte ook bekend dat
hij bezig was een privé-eiland (‘Fight Island’)
te regelen, waar zijn internationale atleten
konden vechten zonder last te hebben van
het strenge Amerikaanse inreisverbod.

races werden uitgesteld. Meer uitstel volgde
en NASCAR besloot digitaal te gaan met de
e-NASCAR iRacing Pro Invitational Series.
Op 30 april maakte NASCAR bekend dat ze
had besloten in mei een ingekort wedstrijdschema te hanteren met zeven events, te
beginnen op 17 mei met de Cup Series race
op de Darlington Raceway. De races worden
afgewerkt zonder publiek en met een streng
coronaregime. Teams mochten slechts
zestien mensen meebrengen, onderlinge
afstand was verplicht.

Echter, onder druk van ESPN en de gouverneur werd ook in Californië niet gevochten.
Uiteindelijk vond UFC 249 plaats op 9 mei,
zonder publiek, in de Veterans Memorial
Arena in Jacksonville, Florida. Ook andere
UFC-events werden vanwege corona
verplaatst: UFC 250 van 9 mei in São Paulo
(Brazilië) naar 6 juni in Las Vegas, UFC 251
van 6 juni in Perth (Australië) naar 12 juli op
Fight Island, wat uiteindelijk Yas Island in Abu
Dhabi bleek te zijn, en UFC 252 op 15 augustus van Dublin (Ierland) naar Las Vegas. Met
enige regelmaat bleken UFC-atleten positief
te testen op het virus, waardoor soms op het
laatste moment affiches moesten worden
aangepast. Geen probleem voor UFC, want:
the show must go on.

Medio mei presenteerde NASCAR een herziene wedstrijdkalender voor de periode tot
eind juni, gevolgd door een update (tot begin
augustus) op 2 juni. Om persoonlijk contact
op en rond de circuits zoveel mogelijk te
beperken werd bij vrijwel alle races afgezien
van trainingssessies en kwalificaties. De
startvolgorde bij de race werd bepaald door
loting of door de top twintig in de voorgaande race, in omgekeerde volgorde. Na
klachten van de coureurs koos NASCAR voor
een nieuwe, meer geavanceerde methode.
In juni begonnen enkele races beperkte
aantallen (5.000-30.000) toeschouwers toe
te laten.

NASCAR
Ook NASCAR besloot in de tweede week
van maart maatregelen te nemen. In de
aanloop naar de races op de Atlanta Motor
Speedway (15 maart) en de Homestead
Miami Speedway (22 maart) was reeds
besloten dat beide evenementen zonder
publiek moesten plaatsvinden. Kort daarop
volgde echter een drastischer besluit: beide

Op 3 juli kende de NASCAR-familie haar eerste positieve geval. En niet de minste: zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson
moest één race missen, maar mocht daarna
weer terugkeren omdat zijn test vals positief
bleek. Helaas miste Johnson hierdoor wel op
zes punten de play-offs, die begin september
begonnen en via negen races op 8 november
tot een nieuwe kampioen moeten leiden. ■

Op 23 juli startte Major League Baseball de competitie op met een sterk afwijkend speelschema, diverse spelregelaanpassingen en uitgebreide play-offs.
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FOTO: JELLE VERMEERSCH – KOERS. MUSEUM VAN DE WIELERSPORT

KOERS-experimenten
in coronatijden
Tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar sloot KOERS, net als andere
cultuur- en erfgoedinstellingen, de deuren. De (fysieke) interactie met
het publiek viel weg. Projecten en activiteiten die moesten doorgaan
in KOERSmuseum, verdwenen in de vergeethoek of de koelkast. Maar
al snel kwamen er nieuwe ideeën naar boven. ‘Elk nadeel heb zijn
voordeel’ ...
AUTEUR: DIETHARD VLAEMINCK
KOERS had al langer de ambitie om naast een
fysiek ook een digitaal tref- en knooppunt
te worden en kon die ‘digitale ambitie’ nu
versneld proberen waarmaken. Aangezien
bezoekers niet meer naar het museum
konden komen, was het aan KOERS om het
museum digitaal bij hen te brengen. De projectpagina ‘KOERSinhuis’ werd gelanceerd
en dagelijks aangevuld met wielerhistorische
verhalen en fraai in beeld gebrachte, unieke
collector’s items.
Onder de noemer ‘Het mooiste van KOERS’
verschenen er in tekst of als video markante
wielergerelateerde verhalen van bekende

en minder bekende Vlamingen. Wielerman
Renaat Schotte bracht die andere Schotte –
Briek – heel even tot leven, mensen konden
op het ritme van de beat met muzikant
Sioen de Tour de France verkennen en
nadien samen met organisatrice Griet
Langedock verdwalen in de catacomben
van Gent-Wevelgem. Daarnaast vonden ook
thematentoonstellingen, wielerquizjes en
zelfs koerskleurplaten hun weg naar de website en socialemediakanalen van KOERS. De
dienst publiekswerking experimenteerde dan
weer met TikTok. Via zogenaamde ‘edutoks’
werd een antwoord geboden op vragen als
‘waarom krijgt de winnaar van Dwars door

Vlaanderen een paard?’ en ‘waarom draagt
de leider in de Ronde van Frankrijk een gele
trui?’
In de traditionele Tourperiode juli ging
KOERS nog een stap verder. Samen met Greg
Van Avermaet werd de interactieve oproep
#detourinhuis #letouralamaison gelanceerd.
Mensen werden gevraagd om hun favoriete
Tourobject te delen op de sociale media van
het museum. Naast foto’s van objecten en
selfies met renners werd zo ook een filmpje
ingestuurd met daarin een overzicht van een
private Tourcollectie. Van meet af aan werden
posts niet alleen op de eigen projectpagina

geplaatst, maar ook actief gedeeld op andere
onlineplatformen waarop wielerliefhebbers
actief zijn. Een aanpak die resulteerde in een
brede bekendmaking én een toename van
het aantal volgers van de eigen KOERS-kanalen Facebook en Instagram. Een filmpje
waarin de Spanjaard Federico Bahamontes
vertelde over de fiets waarmee hij in 1959 de
Tour won, was daar het perfecte voorbeeld
van. In sneltempo verspreidde deze post zich
via diverse kanalen en werd het alleen al op
Facebook 39.088 keer bekeken en 191 keer
gedeeld.
De ‘KOERS-experimenten’ eindigen niet na
de volledige heropstart van het museum. De
filmpjes met onder anderen Renaat Schotte
en Frederik Sioen worden via de erfgoedapp
geïntegreerd in het museumparcours. De
online verhalen, tentoonstellingen en info
over diverse museale objecten worden
vanaf de zomer van 2021 raadpleegbaar op
een (in de steigers staand) online, interactief
webmuseum en collectieportaal. Als deze
coronacrisis KOERS één iets heeft geleerd,
dan is het dat het digitale het fysieke niet kan
vervangen, maar dat beide elkaar wel heel
goed kunnen aanvullen én versterken.. ■

www.instagram.com/koersmuseum/
www.facebook.com/KOERSmuseum
www.tiktok.com/@koers.museum

HANS VANDEWEGHE

Delfine
Een ontmoeting met Delfine Persoon is te allen tijde bijzonder. In haar huis dat ze samen met
haar trainer-vriend bewoont, of in haar met oud en nieuw zweet doordrenkte trainingszaal
naast café De Boksneuze in Lichtervelde, of in de stationshal van Brugge waar ze lang dienst
liep voor ze een bureaufunctie kreeg, lachen is bij haar nooit een glimlach, eerder een grimlach.
Haar blik staat standaard op koud. Pas als ze de gesprekspartner enigszins vertrouwt, zal ze haar garde laten zakken
en op zachtere toon verdergaan in het gesprek. Wie haar
weet te raken met een aparte vraag, de juiste toon vindt,
krijgt een charmante, goedlachse gesprekspartner terug.
Toen Delfine Persoon rond middernacht van 22 augustus
in die Londense achtertuin klaar was met haar tiende ronde
en Katie Taylor niet naar het canvas had gekregen, maakte
ze een hoffelijke buiging. Ze toonde respect. Ik dacht: die is
klaar met boksen. Daar is niets mis mee en al helemaal niet
als je halfweg de dertig aantikt en al twintig jaar bezig bent
in topsport.
Ik dacht toen ook: die is al beginnen rekenen. Ik ben niet
afgegaan en ik heb lekker 230.000 euro verdiend, tel dat bij
die 200K van een jaar geleden en hier kunnen we al mee
verder als we onze bokszaal willen bouwen in Gits.
Twee dagen later toonde ze een ander gezicht. Figuurlijk
dan, want haar echte gezicht was nog steeds even gehavend. Neen, verdorie, ze was nog niet klaar met boksen en
meer zelfs, ze had samen met haar vriend en trainer Filipe
Tampere de kamp nog eens bekeken en eigenlijk had ze
niet verloren. Naar eigen zeggen had ze zelfs gewonnen of
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was het hooguit gelijk. Met alle respect, maar dat is gelul.
Als je weet dat je bokst en je weet dat in boksen de regel
bestaat dat de economisch sterkste hoek wint, zolang
je die niet uit de ring slaat of voor tien tellen neer krijgt,
dan moet je niet steeds weer afkomen met ‘eigenlijk had
ik gewonnen’.
Dat is dan ongeveer het enige wat ik een beetje flauw vind
aan de communicatie van Team Persoon. Voor het overige:
alleen maar respect. Delfine Persoon is een heel apart
figuur in de Belgische sport. Ze is een geschenk voor een
journalist. Hier geen gladheid, maar één en al ruwheid van
ongepolierd beton. Het duurt even voor je bij haar binnenkomt. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk in de bokszaal bij haar
in Lichtervelde, naast café De Boksneuze, in die aftandse
brouwerij waar ze traint. Figuurlijk duurt het even voor je
haar kan opwarmen om met jou te praten, maar eens dat
lukt, is ze een heel intelligente vrouw. Iemand die ook graag
discussieert over dingen.
Toen ik eind vorig jaar een eindejaarsinterview vroeg, was
dat geen probleem, maar gezellig zou het niet worden. Ik
had na haar onterecht verloren wereldtitelkamp tegen Katie
Taylor (juni 2019) een column geschreven waarin ik haar
koesterde als topatlete, maar vragen stelde bij haar sport.

Ik besloot met: ‘Taylor-Persoon heette promotie te zijn voor
het vrouwenboksen. Het is hoe je het bekijkt, maar twee
vrouwen die elkaar tot bloedens toe gaten in het gezicht
slaan en de beste mag niet winnen, dat zou je evengoed
antireclame kunnen noemen.’
Ze had het gelezen. Het werd spitsroeden lopen. Pas nadat
ze doorhad dat ik kwam voor een eindejaarsinterview
omdat wij haar dat waard vonden, smolt ze, niet nadat ze
zichzelf en haar sport eerst had verdedigd.
Delfine Persoon werd 35 jaar geleden geboren in de koudste januarimaand van de laatste halve eeuw als dochter in
een landbouwersgezin. Sport was op die boerderij een vervan-mijn-bed-show, zowel beoefenen als kijken naar. Haar
ouders ‘travakten’ zoals vooral de West-Vlamingen onder de
Vlamingen dat kunnen en willen. Dat sport haar leven ging
beheersen, met dat harde werk op de groentekwekerij, lag
niet voor de hand. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan en Delfine was een multitalent, een kind dat niet stil
kon zitten. Vandaag plakken ze daar het etiket ADHD op. Ze
was een talentvolle judoka, zat even op de topsportschool
maar kon daar niet aarden, moest toen afhaken met een
rugprobleem. Later ging ze tennissen. Haar ouders hadden
gezien van een familielid dat daar geld mee te verdienen
viel, maar uiteindelijk werd het toch weer vechten en nu
met handschoenen. Ik hoop dat haar bokszaal van de grond
komt. Ze zal er tot de dood voor vechten en hoe zij in het
leven staat, zal het ook een sociaal project zijn. ■

