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Voorwoord
De foto op de omslag van dit boek vertelt een van de verhalen waar het in deze studie
over gaat. Wat is hier namelijk aan de hand? Struikelt het joch over zijn eigen benen
op weg naar het doel van de tegenstander of wordt bij door een van de jongens van de
tegenpartij letterlijk de voet dwars gezet?
En ..... als dat laatste het geval is, was het dan expres of per ongeluk? Het antwoord op
deze vraag blijft voor ons verborgen. Het kan zijn dat de spelertjes in hun enthousias-
me elkaar voortdurend voor de voeten lopen maar we mogen ook niet uitsluiten dat
het joch, dat vermoedelijk de oorzaak van die valpartij is, al enige lessen in het nut van
"instrumentele overtredingen" heeft gehad en die bier dan zonder schroom toepast.
Aan de andere kant moet men ook constateren dat de jongens van die partij een speci-
aal fair play shirt dragen en dat gebeurt ook niet zomaar, mag men aannemen.
Alhoewel mooie slogans op het shirt of op de wand van het clubhuis nog geen garan-
tie vormen dat er op het veld ook sportief gespeeld wordt.
Wanneer nu dit ene voorbeeld in een breder kader wordt geplaatst, kan men zich
afvragen welk beleid de trainer, de club en de bond hier hebben gevoerd.
Over zulke verhalen gaat dit boek: Wat zijn de betekenissen van fair play in de jeugd-
sport en hoe verschijnen deze betekenissen in het Nederlandse sportbeleid van de
jaren negentig?

Velen hebben aan deze srudie bijgedragen op verschillende manieren en ook in ver-
schillende perioden. Onbegonnen werk om ze hier allemaal persoonlijk voor te bedan-
ken. Maar ik hecht er aan om in dit voorwoord vast te leggen hoe zeer ik geinspireerd
werd door de reacties op mijn werk. Het boek is er beslist veelzijdiger door geworden,
meer praktijkgericht en tegelijk ook theoretisch meer uitgebalanceerd.
Daarbij denk ik in de eerste plaats aan de sportmensen uit de talrijke cursussen voor
trainer, jeugdsportconsulent en jeugdsportcoordinator op verenigingsniveau, die ik
mocht verzorgen. Momenteel doe ik weer een cursus jeugdsportcoordinator in het
Tilburgse, georganiseerd door de plaatselijke sportraad BOTS. In deze cursussen kom
ik mensen tegen met een hart voor de jeugd in de sport en met een drive om te werken
aan jeugdsport van een goede kwaliteitl
Ik denk ook aan de studenten die ik aan de universiteit van Utrecht mocht begeleiden
binnen hun studie van de Wijsgerige en Historische Pedagogiek en later in de speciali-
satie Sport, Bewegen en Gezondheid / Sport, Bewegen en Beleid. Ik vind het verruk-
kelijk om onderwijs te geven aan jonge mens en voor wie de wereld nog open ligt,
jonge mens en die vaak een scherp inzicht hebben in het hedendaagse levensgevoeI. Ik
begrijp niet dat het onderwijs binnen de universitaire wereld nog steeds niet de waar-
dering krijgt die het verdient.

Ik dank voorts de mens en met wie ik samen projecten mocht doen op het terrein van
waarden en normen en fair play in de sport. En nu ben ik wel gedwongen om enige
namen te noemen omdat sporen van hun werk in deze studie rechtstreeks zijn terug te
vinden. Tussen 1985-1987 yond er vanuit de Nederlandse Christelijke Sport Unie
(NCSU) een project plaats dat beoogde de sportiviteit in de jeugdsport te bevorderen.
Janet Helder, Judith Meiling, Tineke Schroder, Lilian in 't Zand waren projectmede-
werkers en de directeur van de NCSU, Johannes van der Veen vervulde een coordine-
rende rol, Ik denk met dankbaarheid terug aan het goede werk dat binnen zo'n kwets-
baar handelingsproject door hen werd verricht.
Een ander project dat ik wil noemen is het onderzoeksproject "Waarden en normen in
de sport"(WNS) waarvan ik in de eerste periode voorzitter was. Jan Tamboer (VU-
Amsterdam), Jo Lucassen (NOC 'f NSF) en Paul De Knop (VU - Brussel) en zeker
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ook Henk Polling van het ministerie van VWS wil ik danken voor hun inzet om waar-
den en normen in de sport via onderzoek voor het voetlicht te brengen. Ik denk met
veel plezier aan deze periode terug.
Ik dank voorts rnijn leidinggevenden in de verschillende perioden, Ton Beekman en
Jan Dirk Imelman, voor de vrijheid die ze me gaven om me vanuit de theoretische
pedagogiek, geleidelijk aan te specialiseren in de sportpedagogiek, een veld waarvoor
toen binnen de pedagogiek weinig belangstelling bestond. Die situatie bestaat trou-
wens helaas nog steeds. Mede dankzij die ruimte die zij mij gaven heeft zich binnen de
pedagogiek in Utrecht een specialisatie Sport, Bewegen en Gezondheid kunnen ont-
wikkelen.

Omstreeks de eeuwwisseling ontmoette ik twee hoogleraren, die niet aileen geinteres-
seerd waren in sport en bewegen maar op dat terrein ook de nodige expertise hadden:
Arie de Ruijter en Paul Verweel. Ze gaven rnij het beslissende zetje om dit boek te
schrijven. Dat was ik al rwintig jaar van plan maar het onderwijswerk en de derdegeld-
srroom projecten boeiden mij zo dat ik met gemak daar rnijn uirvluchten kon vinden
om dit boek nog maar weer een jaartje uit te stellen. Door hun interesse, waardering
en steun heb ik deze opgave kunnen volbrengen. Voor jullie steun- ook toen het een
periode wat tegen zat- ben ik jullie zeer erkentelijk!
Bij een promotie horen ook paranimfen, die je met raad en daad terzijde staan. Ik heb
het zeer getroffen met Nicolette van Veldhoven en Johan Steenbergen. Met Nicolette
en ook met collega Paul Baar heb ik samen de leiding gehad van de specialisatie Sport,
Bewegen en Gezondheid en dat was soms roeien tegen de stroom in. Nicolette heeft
in de eindfase van dit boek waardevolle suggesties gegeven over de beleidsschets van
de N ederlandse sport. Met Johan ben ik al enige jaren in discussie over het begrip fair
play en de betekenis daarvan voor de jeugdsport. Hij heeft me zeer geholpen met de
conceptuele doordenking van de eerste hoofdstukken van dit boek. Johan en
Nicolette, jullie zijn geen gewone paranimfen, jullie zijn zelfs buitengewone. Bedankt!

Onze vier kinderen: Joke, (die de Engelse vertaling van de samenvatting voor haar
rekening nam) Eric, Wim-Peter en Jeroen leerden ons de feitelijke betekenis van het
opvoedingswerk. Ook met fair play in de sport hebben we bij hen de nodige ervaring
opgedaan. Natuurlijk wisten we wel dat sport ook emotie was, maar dat de dingen dan
soms zo anders kunnen liggen dan we in onze fair play ideeen gedacht hadden .....
Tenslotte Hanneke, al meer dan veertig jaren rnijn lief. Voor jou kan ik hier niet zo
gauw de goede dankwoorden bedenken. Ik volsta met te zeggen: zonder jouw support
en daadwerkelijke steun was dit boek niet geschreven.
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Inleiding
0.1. Een persoonlijke context

De herinneringen als kind, bij een Arnhemse gymnastiekclub staan me nog helder
voor ogen. De trots dat ik op de lange mat een handstand-overs lag kon maken en later
een salto en een flik-flak. Maar tegelijk voel ik ook nog de onmacht om aan het rek
een goede buikdraai te maken. Het ontbrak me aan kracht in de armen en daarmee viel
het doek voor een twaalfjarige jongen bij deze sport.
Later kwam daar atletiek voor in de plaats met de stille tevredenheid als ik weer wat
van mijn persoonlijk record van de 1500 meter kon afhalen ook al eindigde ik meestal
achteraan in het veld.
En dan bij tafeltennis de ervaring dat ik ook een psychologisch spelletje speelde met
mijn tegenstander en hij met mij. Een compleet andere wedstrijdervaring dan bij tur-
nen en atletiek.
Voor het merendeel waren het voor een middelmatig getalenteerd sportkind als ik ver-
rukkelijke ervaringen. Niet aileen met de sportbeoefening zelf maar ook met de entou-
rage, de club en de trainingsgroep.
Bij onze vier kinderen zag ik dezelfde betrokkenheid. De voor de wekelijkse wedstrijd
optredende spanning bij korfbal, volleybal en badminton. Sport als hoogtepunt van de
week, een doorbreking van de sleur van het schoolse bestaan.
En bij de talrijke trainerscursussen (1) die ik vanaf het eind van de jaren zestig mocht
verzorgen kwam ik bij het onderdeelleidinggeven, zoals dat toen heette, die betrok-
kenheid bij anderen in de sport in allerlei betekenissen tegen: bij de trainer die het
hoog in zijn bol had, het ene kampioenschap na het andere al voor zich zag, bij de
trainer die yond dat spelplezier in de jeugdsport altijd het uitgangspunt voor het han-
delen moest zijn en bij de trainer die yond dat sport het mid del was tegen de bewe-
gingsarmoede in deze tijd. Bijna allemaal vrijwilligers die in hun vrije tijd naar de cur-
sus togen om meer kennis van het leidinggeven in de sport tot zich te nemen en
natuurlijk ook om een diploma te behalen. En bijna allemaal heel betrokken bij- en
gemotiveerd voor de sport.

In deze studie wordt teruggeblikt op een werkperiode in de sport van meer dan 30 jaar
(1970-2002). Vanaf 1980 kreeg ik bij de pedagogiek aan de universiteit van Utrecht
geleidelijk aan de gelegenheid het zwaartepunt van mijn werk bij de sportpedagogiek
te leggen. Daarvoor gaf ik cursussen aan trainers en bestuursleden en later was ik
betrokken bij de docentenopleiding van de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en
deed ik aan "verenigingsondersteuning" in een tijd waarin dit nog niet zo genoemd
werd. In mijn werk op de universiteit deden we onderzoek naar de betekenisverlening
van kinderen en jongeren in de sport. Soms was dat studentgebonden onderzoek, maar
er was ook onderzoek dat door externe opdrachtgevers werd gesubsidieerd, zoals het
handelingsonderzoek bij de NCSU, de NCS en het Handbalverbond (NVV) om na te
gaan hoe in de praktijk van drie verschillende sporten de fair play gedachte bij de
jeugd kon worden bevorderd. Daarnaast werd er aan cursusontwikkeling gedaan en
werden er praktijkboeken voor de sport geschreven.
Bij al deze activiteiten kwam als rode draad de positie van het kind in de sport naar
voren, niet aileen hoe de volwassenen daar tegenaan kijken maar ook hoe het kind zelf
de sport ervaart. De gedachte over fair play in de sport dook daarbij regelmatig op,
hoewel dat begrip fair play niet altijd in dat verband werd gebruikt. Soms werden juist
deelaspecten van fair play benoemd zoals gelijke kansen en gelijke speelsterkte.
In 1982 werd ik door het Nederlands Olympisch Comite (NOC) gevraagd om een
brochure te schrijven over fair play in de sport, een brochure die vooral voor de jeugd
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was bedoeld. Samen met de (sport) journalisten Peter Dijkgraaf en Rob van den Brink
werd bij het NOC de brochure "Hoe sportief is sportief, vragen over fair play in de
sport" uitgebracht (1983). Bij de ontwikkeling van zo'n praktijkgerichte tekst wordt
men niet alleen geconfronteerd met vragen over de presentatie van de discussie en over
de signatuur van de kritische vragen die aan de lezer gesteld worden, maar men stuit
ook op principiele vragen als "welke aspecten van fair play wil men behandelen en in
welke context?"
Dat werd bijvoorbeeld zichtbaar in de paragraaf "Gelijke speelsterkte als uitgangs-
punt?" In die paragraaf werd de discussie aangezwengeld naar aanleiding van een foto,
waarin een tafeltennisser in een rolstoel uitkwam tegen een niet-gehandicapte. In de
tekst schreven we:

«Is dat nu sportief om in de gewone tafeltenniscompetitie lichamelijk gehandicapte
spotters te laten uitkomen? De NIS (Nederlandse Invaliden Sportbond) organiseert
toch aparte competities voor deze groepi Ze kunnen dan hun krachten meten met
mensen, die een vergelijkbare handicap hebben.
Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Als we ons tot tafeltennis beper-
ken, dan zien we sporters in een rolstoel die op clubniveau goed kunnen meekomen.
Als die gelijke speelsterkte er is en de mensen willen zelf graag, wat is er dan tegen
om hen in de competitie te Latenmeedoen? Misschien dat de andere clubgenoten en
de tegenstanders er even aan moeten wennen, maar de ervaring leert dat dit heel
mel kan gaan. Als die gelijke speelsterkte er is, dan is het moeilijk om toch aan bet
idee van onsportiuiteit vast te bouden ..... dat zou pas echt onsportie] zijn. "(p.9).

In bovenstaande tekst wordt er voor gepleit om gelijke speelsterkte niet te beperken
tot indeling in bepaalde caregorieen, bijvoorbeeld gehandicapten en niet gehandicap-
ten, of jongens en meisjes, maar meer te letten op de feitelijke speelsterkte van de spe-
lers. In de laatste zinnen wordt de discussie als het ware gekanteld. De eerste indruk
van de foro "wat onsportief om deze speIer met een lichamelijke beperking, te laten
uitkomen tegen een speler -althans op het oog- zonder lichamelijke beperkingen",
wordt kritisch beschouwd. Zou het juist niet onsportief zijn om hem in deze wedstrijd
niet toe te laten als deze speler in een rolstoel dezelfde speelsterkte heeft als de man
aan de andere kant van de tafel?(2)
Hier worden duidelijk opvattingen over fair play naar voren gebracht en de lezer
wordt uitgedaagd over deze praktijkvraag een mening te formuleren.

0.2. Hermeneutische situering

Bij het beantwoorden van de vraag hoe men fair play ziet wordt men als onderzoeker
en ontwikkelaar op zichzelf teruggeworpen: Hoe verhoud ik mezelf tot het voorbeeld
dat zojuist werd geschetst? Dat trad duidelijk aan het licht bij de ontwikkeling van de
brochure. Enkele NOC-Ieden uit de klankbordgroep stonden er op dat de case over
de tafeltennisser met een lichamelijke beperking uit de tekst verwijderd werd omdat
dit een geheel eigen problematiek was, die apart behandeld zou moeten worden(3).
Dat vroeg om een principiele stellingname en ik stond op dat moment voor de keus
om de opdracht terug te geven. De participatiegedachte binnen fair play zou immers
naar de achtergrond worden geschoven. Het kwam niet zover.
Nijk (1978) stelde in zijn opstel over de mythe van de zelfontplooiing, een nogal bepa-
lend begrip voor de pedagogiek en de andragogiek, een drietal kritisch-herrneneutische
vragen en deze vragen kunnen ook aan een begrip als fair play worden gesteld.

"Wie zich rekenschap wil geven van de betekenis die een bepaald verhaal voor hem
heeft als leidraad bij zijn handelen, moet tenminste op drie vragen een antwoord
proberen tvinden "(P.179). Ze luiden:
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1.Ken ik bet verbaal?
Daarmee gaat men zich verdiepen in de eigenaardigheden van het verhaal en probeert
men het te plaatsen in een historisch, culturele en maatschappelijke context. En daarbij
kan ook de vraag gesteld worden om het verhaal op een eigen wijze te uertellen.
2. Hoe verboud ik mij tot bet verbaal?
Men moet niet aileen weten waar het over gaat, maar om een verhaal goed te kun-
nen uertellen "moet ik dat verhaal innerlijk kunnen bearnen, moet ik mij er mee
kunnen vereenzelvigen. Dit is niet alleen een kwestie van inzicbt, van intellectuele
adhesie, maar ook van emotionele identificatie "(p.180).
3. Wat doe ik met bet verbaal? "(p.180)

Wat betekenen nu deze drie vragen voor ons onderzoek?
De eerste vraag luidde: "ken ik het verhaal?". Deze vraag leidt rechtstreeks naar de
sportpraktijk en naar de context van het sportbeleid. Sport is niet zomaar een "spelle-
tje", Er wordt hartstochtelijk en met grote inzet gestreden voor een goed resultaat.
Vaak gebeurt dat in strijd met een tegenstander maar de sporter kan ook primair
gericht zijn op het verbeteren van de eigen prestaties. Het sportbeleid nu, wordt
geacht de belangen van de sporters te behartigen.
Sport is een veld met specifieke eigenaardigheden ook met betrekking tot fair play. Er
zijn paradoxen aan te wijzen, bijvoorbeeld: men moet zich houden aan de regels maar
tegelijk mogen die regels ook worden uitgeprobeerd. Men streeft naar gelijke kansen
voor gehandicapte sporters, maar in de sport worden ze meestal als een aparte catego-
rie beschouwd terwijl dat lang niet altijd nodig is.Tijdens de sportbeoefening kunnen
de emoties hoog oplaaien zodat het moeilijk is het eigen handelen met enige distantie
te beoordelen. Daarin vervullen scheidsrechters een belangrijke roI.
Het begrip fair play roept ook iets tegenstrijdigs op. Het wordt meestal gebruikt als er
in de sport iets is rnisgelopen en de sportiviteit extra aandacht behoeft. Fair-play
wordt dan gebruikt om unfairness aan te duiden en daarmee verkrijgt het begrip vaak
een negatief imago, waardoor er in de sport met enige gene over wordt gesproken.

"Hoe verhoud ik rnij tot dit verhaal?", zo luidde de tweede vraag van Nijk (4). Die
vraag kwam in het voorbeeld uit de brochure duidelijk naar voren. De argumentatie
voor onze stellingname lag in de opvatting dat fair play ook in verband gebracht
moest worden met kunnen en mogen meedoen aan sport van individuele sporters en
groepen. Dat "rnee mogen doen" moet ook bekeken worden vanuit de betekenissen
die sporters zelf aan hun sport geven.
De theoretische benadering in dit boek kan geplaatst worden bij wat Coakley (1998,
6e editie) de interactionistische- en kritische theorie noemt, in onderscheid van de
functionalistische theorie (5). Binnen deze theorieen worden de betekenissen van
jeugdgerichtheid en fair play onderzocht binnen de handelingscontext van de (jeugd)
sport. Die betekenissen staan niet 'los' van de context. Ze ontstaan in interactie tussen
mensen en ze behoren cognitief en emotioneel tot de identiteit van de persoon. Ze zijn
te beinvloeden en ze zijn veranderbaar.
Wat de opvoeding en socialisatie van kinderen en jongeren betreft wordt aangesloten
bij mijn leermeester Langeveld (1967, 1972, 1979), hoewel die weinig over de sport
sprak. Met zijn theorie over de antropologie van het kind en het opvoedingsgezag
wijst hij opvoeders er op dat ze belangenbehartigers van de meisjes en de jongens zijn
en trainers en coaches in de jeugdsport zijn ook belangenbehartigers. En vervolgens is
dat opvoedingsgezag er op gericht zichzelf op te heffen, is er op gericht de jeugd
steeds meer verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun eigen leven, ook met
betrekking tot hun sportbeoefening.
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De derde herrneneutische vraag van Nijk is, wat ik met het verhaal doe.
Het is zinloos, schrijft Nijk (p.183) om het verhaal van de zelfontplooiing ter discussie
te stellen, wanneer niet tegelijk duidelijk is wat men zich daar praktisch bij voorstelt.
Het stellen van deze vragen brengt de onderzoeker uit de sociale wetenschappen al
snel tot de nodige bescheidenheid wat betreft de impact van zijn werk. De onderzoe-
ker mag hop en een bijdrage te leveren tot betere voorwaarden voor een sportbeleid
met betrekking tot fair play in die sport. Maar, zo schrijft Nijk,: "Wat zijn die voor-
waarden en waar moet je ze lokaliseren? Moet je ze in de mens en zelf zoeken, in de
relaties tussen de mensen, in de cultuur, in de maatschappij?"(p.182).
De voorwaarden, waarover Nijk sprak, zullen in deze studie deels gezocht worden in
de analyse van betekenissen die de sporters en het sportkader geven aan fair play.
Door die betekenissen in kaart te brengen en te evalueren kan, zo wordt gehoopt, ook
een bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit van het sportbeleid.

De beschreven persoonlijke ervaringen uit de inleiding kleuren deze studie. Dat
gebeurt in vele andere studies ook, maar hier worden ze expliciet gemaakt en verbon-
den met de ervaringen van sporters in het veld. De studie werd zeker gernspireerd
door theorieen als die van Langeveld, Weiss, Coakley, Nijk en Tamboer, maar er werd
niet uitgegaan van een vast theoretisch kader.
Verschillende empirische onderzoeken hebben me geleerd hoe belangrijk het is aan te
sluiten bij de betekenissen en ervaringen van de sporters zelf, alvorens theoretisch en!
of beleidsmatig het onderzoeksthema in te kaderen.
In rnijn opvatting is het van groot belang dat de sociale wetenschap in haar theorieen
zich steeds confronteert met de betekenissen uit het dagelijkse handelen van de spor-
ters. In deze studie zal ik regelmatig verhalen uit de praktijk presenteren, soms zijn dat
eigen ervaringen, maar vaker zijn het verhalen uit de interviews met (jonge) sporters,
terwijl er ook nog gebruik is gemaakt van verhalen uit de journalistiek. Vaak lijken het
kleine verhalen maar soms wordt daarin een essentie zichtbaar, een grote lijn, waar-
door er relief en structuur in een veld ontstaat. In een heen en weer gaande beweging
tussen theorie en praktijk kunnen deze inzichten worden verscherpt.

In een hermeneutische analyse, schrijven Simonis en Lehning (1987), moet de onder-
zoeker

"de betekenis van het handelen en van de sociale normeri die hij bestudeert begrijpen,
hij moet het perspectief, waarin de actoren ze/f hun handelen zien, doorgronden. "(p.18).

Deze benadering is explorerend van karakter en "het accent ligt op het begrip inten-
tionaliteit, functionalireit, empathie en gedetailleerde descriptie" (p.l8). Dat betekent
dat men in deze werkwijze de verschijnselen van binnenuit probeert te begrijpen
("verstehen") en te interpreteren,
In deze srudie naar het jeugdspecifieke karakter van fair play in het sportbeleid wor-
den de voornemens van de beleidsactoren afgezet tegen de betekenissen van (jonge)
sporters maar ook tegen verschillende wetenschappelijke theorieen, Daartoe zal
gebruik gemaakt worden van een matrix waar (wedstrijd) sportspecifieke en -overstij-
gende aspecten van fair play worden afgezet tegen respectievelijk de individuele ver-
antwoordelijkheid van de sporter en de verantwoordelijkheden van de sportorganisa-
ties voor de kwaliteit van de sportbeoefening.
Dit ordeningsschema heeft zich in de loop van een aantal jaren ontwikkeld. De dimen-
sies van sportspecifiek en sportoverstijgend zijn ontleend aan Tamboer en Steenbergen
(2000). De matrix fungeert zowel als zoekschema om gericht in sportsituaties bepaal-
de betekenissen van fair play op te sporen, maar wordt ook gebruikt als analysesche-
rna om betekenissen van elkaar te onderscheiden. In de hoofdstukken een, rwee en
drie zullen de aspecten van deze matrix uirvoerig worden toegelicht.
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0.3. Vraagstellingen en doelstellingen van deze studie

In deze studie zullen de inhoudelijke betekenissen van fair play worden onderzocht,
zoals die in het sportbeleid naar voren treden en dan speciaal met betrekking tot de
jeugd. De betekenissen die sporters en wetenschappers geven aan fair play zullen deels
als referentiekader van het onderzoek voor het geformuleerde beleid worden gebruikt.
Kent het beleid van de genoemde sportorganisaties deze betekenissen, hoe stelt men
zich daar tegenover op en hoe wordt de communicatie daarover gevoerd?
In dat verb and is het van belang om de aandacht te vestigen op een recentelijk versche-
nen overzichtswerk van de sportbeleidsontwikkeling in de jaren 1945-2000 (de Heer,
2000). In hoofdstuk 5, over kwaliteitsontwikkeling, komt het begrip fair play aan de
orde (p.192-194). De schrijver stelt op pagina 192 dat "het begrip fair play niet iets is
dat er in de sport kunstmatig bijgehaald wordt" en "dat het wezenlijk bij de sport
hoort", Fair play houdt volgens de schrijver een eerlijke prestatievergelijking in en
men moet tevens respect tonen voor de tegenstander. Met die eerlijke prestatieverge-
lijking richt hij zich rechtstreeks op de wedstrijdsport: goed ingedeelde competities,
ongeveer dezelfde speelsterkte, de wi! om de wedstrijd te winnen en gelijke kansen tot
sportdeelname. Dat Iaatste had hier meer uitgewerkt kunnen worden want ook dat
treft het hart van de sport. Respect tonen voor de ander zouden we meer willen reke-
nen tot de sportoverstijgende aspecten van fair play. Daarbij moet men er op attent
zijn dat deze sportoverstijgende begrippen het fair play debat niet gaan domineren ten
koste van die aspecten die de sport zelf constitueren.

We richten ons vooral op de betekenissen van fair play zoals die in het jeugdsportbe-
leid van de sportkoepels en van het ministerie van VWS worden gegeven, overigens
zonder daarbij voorbij te gaan aan de betekenissen van fair play die er aan de sportbe-
oefening van volwassenen worden toegekend. Dat zal moeilijk anders kunnen omdat
die sportpraktijk voor kinderen en jongeren altijd als toekomst wenkt. Die orientatie
op de jeugdsport sluit ook nauw aan bij het werk waar we ons in deze periode mee
bezig gehouden hebben (6).

De centrale vraag in deze studie luidt:
"Hoe jeugdgericht is het Nederlandse sportbeleid uit de jaren negentig met betrekking tot

fair play?"
Deelvragen zijn:
1. Hoe jeugdgericht is het sportbeleid met betrekking tot fair play in

beleidsnota's en praktische projecten bij:
• De sportkoepels NOC ~.NSF, NCS, NCSU, NKS.
• De overheid in haar sportbeleid.
• Twee landelijke campagnes, die zich uitdrukkelijk richtten op de
bevordering van de fair play gedachte.

2. Tegen welke achtergrond zijn de gevonden betekenissen te begrijpen?
3. Welke betekenissen worden er aan de begrippen jeugdgericht en fair

play gegeven en door wie?
4. Welke waarden worden zichtbaar in het sportbeleid?

1. In de eerste deelvraag concentreert de studie zich op het beleid van de
sportkoepels in Nederland en van de overheid. Daarbij gaat het niet alleen om
de beleidsnota's die geschreven zijn maar ook om praktische projecten die zijn
uitgevoerd en die als implementatie van beleid beschouwd kunnen worden.
Meestal worden die praktische projecten in de beleidsnota's wel genoemd, maar
er wordt niet altijd een inhoudelijk kader voor die projecten behandeld. Gehoopt
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wordt dat die in de beschrijving van die praktische projecten wel duidelijk aan
het licht treedt. In de jaren negentig werden er in Nederland twee grote fair
play campagnes gevoerd, die als een samenwerkingsproject tussen de sportkoe-
pels en de overheid kunnen worden beschouwd. Ook deze projecten zullen in
dit onderzoek worden meegenomen omdat daarin duidelijk wordt welke aspecten
van fair play men wil bevorderen.

2. De tweede deelvraag onderzoekt in de context, de achtergronden van de
gevonden betekenissen. Hoe komt het dat een bepaalde betekenis dominant is,
terwijl de andere naar de achtergrond geschoven of zelfs geheel afwezig is?
Inhouden, zo omschreven we eerder, kunnen niet los worden gezien van de
beleidsprocessen die zich in het veld afspelen,

3. De derde deelvraag onderzoekt welke betekenissen er aan de bepalende
begrippen in onze studie worden gegeven. Daartoe wordt in hoofdstuk een ver-
slag gedaan van onderzoek onder sporters over hun ervaringen met fair play,
zowel bij kinderen, jongeren als volwassen sporters. Dat kan als een principiele
keuze worden beschouwd om in een beleidsstudie de betrokkenen in de sport zelf
het woord te geven. In hoofdstuk twee en drie wordt de zoektocht naar beteke-
nissen van fair play en jeugdgerichtheid naar de literatuur verlegd. Welke opvat-
tingen worden daar zichtbaar en hoe worden de begrippen daar gedefinieerd?

4. In de vierde deelvraag komen de antropologische waarden in de fair play
discussie aan de orde. Fair play is duidelijk ook een normatief begrip, het gaat
er am hoe men de mens in de sport ziet, wat men in morele zin van de speler
in de sport mag verwachten.
Tamboer en Steenbergen (2000) schrijven: "Met dit begrip (fair play) wordt
blijkbaar een morele maatstaf tot uitdrukking gebracht, waaraan 'goede' sport-
beoefening kan worden a£gemeten"(p.140). En in die morele maatstaf schuilt
altijd een visie op de mens. Aandachtspunten bij deze antropologische vraag
zijn bijvoorbeeld:
• Is er sprake van een dominerende mensvisie in het sportbeleid of is er

ruimte voor verschillende visies?
• Wat domineert er in het fair play begrip: een meer individuele visie op

sport met kenmerken als strijd, willen winnen of meer een sociale visie
met kenmerken als participatie en differentiatie.

• Gelden voor kinderen dezelfde fair play regels als voor volwassenen, of
wordt de fair play gedachte gekoppeld aan de bestaanswijze van kinderen?

Beleidsnota's en praktische projecten zullen ook onderzocht worden op de visie op de
mens die ten grondslag ligt aan datgene wat er over fair play gezegd wordt. Daarbij
kan een onderscheid worden gemaakt tussen betekenisverlening in het algemeen en
daarbinnen betekenisverlening als waardentoekenning.
In een voorbeeld van ouders, die hun vijfjarig kind aanmelden als lid van een voetbal-
club kan men het belang van een vroegtijdig lidmaatschap als een betekenisverlening
benoemen. Betekenisverlening wordt hier omschreven als datgene wat mensen belang-
rijk vinden in hun leven. In dit voorbeeld zou het kunnen zijn dat de ouders het
belang van het kind voor ogen hebben, maar het kan ook zijn dat er een belang van
een ouder in het spel is. Deze, en wellicht ook andere betekenissen kunnen in een
waardenkader worden geplaatst door vragen te stellen als: Zijn kinderen van die leef-
tijd weI toe aan sport? Past deze sport wei bij het spelend in de wereld zijn van deze
kleuters, een wereld waar de dingen nog van alles kunnen betekenen. Ook in een
mini-variant van voetbal kunnen de spelbetekenissen voor kinderen zelf nogal worden
ingeperkt als men vooral het aanleren van de sport als doelstelling van de "training"
beschouwt. Is het fair om kleuters de vreugde van het kluitjesvoetbal te ontzeggen?
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Willen deze kinderen niet daar zijn waar de bal is?
Dit nu wordt in deze studie een antropologisch kader genoemd, omdat het hier gaat
om een visie op de mens en in dit geval om de waarde die men toekent aan het kind-
zijn van het kind. Door deze vragen te stellen verdiept deze betekenisverlening zich en
verkrijgt men ook een kader voor de vraag wat het belang voor het kind is. En daar-
mee heeft dit waarden-denken ook een verplichtend karakter. Binnen deze overwegin-
gen worden ouders en ook verenigingskaders zich meer bewust van datgene waar het
in de opvoeding van het kind om gaat en weten ze ook beter wat hen te doen staat.
Dat denken in termen van waarden, geeft een kader, waarin de betekenissen kunnen
worden geordend en waaraan vaak ook aanwijzingen voor het handelen kunnen wor-
den ontleend.

De doelstelling van deze studie is, om een bijdrage te leveren aan het denken over pro-
cessen van betekenisverlening en waardetoekenning in de jeugdsport, met name over
fair play. Conceptueel betekent het dat met verfijning van het begrippenapparaat wel-
licht ook bet ere handreikingen voor onderzoek gegeven kunnen worden. Praktisch
wordt gehoopt een bijdrage te kunnen leveren aan verheldering van deze begrippen
voor de praktijk zodat er in het sportbeleid en in de educatieve programma's met de
bevindingen van deze studie kan worden gewerkt.

0.4. Het begrip jeugdgericht

Een groot deel van de leden van de sportbonden die in de sportkoepel NOC >, NSF
verenigd zijn bestaat uit kinderen en jongeren. Zij vormen ook de toekomst van de
georganiseerde sport in Nederland. Men zou mogen veronderstellen dat het beleid van
de sportkoepels, van de sportbonden en ook van de overheid, een behoorlijke aan-
dacht aan deze groep zou besteden. Aandacht zowel inzake de orientatie op de ken-
mer ken van deze doelgroep , als met betrekking tot het op een goede manier aanleren
van de sport volgens de bedoelingen van die sport.

Binnen de term jeugdgericht kunnen verschillende facetten worden onderkend:
1. Orientatie op - en interesse in de leefwereld van kinderen en jongeren in de sport,
2. en aan de betekenissen die zij zelf aan hun sportbeoefening geven

(Buisman, 1995 a).
3. Rekening houdend met de ontwikkelingsfasen die de jongens en meisjes

doorlopen (De Knop, De Martelaer,1998).
Globaal kunnen die fasen worden aangeduid als:
• Jonge kinderen (4-7) spelend in de sport.
• Oudere kinderen (8-11) lerend in de sport.
• Jongeren (12-17) hun plaats zoekend in de sport (Buisman, Middelkamp, 2001).

4. Daaraan vastgekoppeld oog hebben voor specifieke kenmerken van jeugd-
sport, zoals de jaarlijkse doorstroming in leeftijdsgroepen, de spanning
tussen spel en sport bij de jongsten, de spanning tussen selectie van talenten en
het recht op een gelijke sportparticipatie voor alle kinderen, een soepele over-
gang van junioren naar senioren, (Buisman, De Knop, Theeboom, 1998).

5. Kinderen en jongeren die sport aanbieden die het best past bij hun
mogelijkheden en motivaties.

6. Kinderen onderling evenveel mogelijkheden bieden om de sport te leren en
het spel te spelen. Dat betekent dat getalenteerde kinderen geen extra
faciliteiten krijgen die ten koste gaan van rninder getalenteerden.

7. Het besef van een pedagogische taak van de sportvereniging, aanvullend op
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die van de ouders, bijvoorbeeld extra zorg voor de kleintjes die nog kwets-
baar zijn, het stimuleren van zelfstandigheid en het creeren van spelplezier
voor elk jeugdlid.

8. De belangenbehartiging van het kind centraal stellen, boven die van de club
of het land of die van andere belanghebbenden.

AI deze gezichtspunten geven aan dat kinderen niet als volwassenen in zakformaat
beschouwd moeten worden. Hun ontwikkeling verloopt ook niet in de lijn van min-
der naar meer, of van niet kunnen naar wel kunnen. De kinderfase neemt in het geheel
van de ontwikkeling een aparte plaats in. De ontwikkeling verloopt in fasen die kwali-
tatief anders van aard zijn, En kinderen ondergaan hun opvoeding en socialisatie niet.
Ze zijn actieve vormgevers van hun eigen leven en ze beinvloeden hun omgeving even-
zeer als zij weer door hun omgeving beinvloed worden.

0.5. Een verkenning van aspecten van fair play

In rnijn werk stuitte ik op verschillende plaatsen op een discussie over fair play.
Daarvan zal hierna een beknopt overzicht worden gegeven. Dat overzicht dient er ook
voor om het ordeningsschema over aspecten van fair play toe te lichten, dat aan het
eind van deze inleiding wort gepresenteerd.

Fair play en regelgeving

Die betrokkenheid bij de sport bleek in discussies over fair play die in de cursussen
werden gevoerd. Sommige deelnemers bepleitten een strak vasthouden aan de regels,
die waren afgesproken. Ze vonden dat bij de jeugd voortdurend de aandacht op het
aanleren van die spelregels gevestigd moest worden, vanuit de gedachte dat het spel
daardoor beter gespeeld zou worden.
Andere deelnemers konden het belang van die regels, die irnmers het spel constitueren,
moeilijk ontkennen, maar zeiden er bijna in een adem bij, dat instrumentele regelover-
tredingen "moeten kunnen". AIs bij voetbal een doorgebroken speler wordt vastge-
houden, wordt daarmee het belang van "gaan voor de winst" onderstreept, zo werd er
gesteld en dat is toch ook een aspect van de fair play gedachte: Je volledig inzetten om
een goed resultaat te halen. In het leerproces voor jonge voetballers komt men hier in
een spagaat terecht: enerzijds de spelers de spelregels aanreiken en anderzijds hen tege-
lijk leren hoe die regels ontdoken kunnen worden. Hierbij moet dan tegelijkertijd het
effect van de gele of rode kaart ingecalculeerd worden.
Zo ontstonden er in de cursusgroep heftige debatten tussen de 'rekkelijken' en de 'pre-
ciezen' of tussen de 'realisten' en de 'idealisten', waarin de betrokkenheid tot de sport
duidelijk naar voren kwam.
De deelnemers uit de meer individuele sporten als gymnastiek, atletiek en tennis, kon-
den zich hier overigens maar moeilijk in de ontstane fair play discussie herkennen.
Sommige deelnemers uit deze sporten vonden zelfs dat fair play verwees naar de pro-
blematiek van 'ruwe' teamsporten als voetbal, waterpolo, handbal, American football
en eigenlijk weinig met hun sport van doen had. In die gedachte werd er een aspect uit
de fair play discussie, namelijk regelovertredingen bij tearnsporten met veel lichamelijk
contact tussen spelers, tot bepalend kenmerk gemaakt. Andere aspect en, zoals bijvoor-
beeld het creeren van gelijke kansen voor de deelnemers en de zorg voor de indeling
van de competities voor deelnemers van gelijke speelsterkte werden naar de achter-
grond geschoven. Die aspecten lijken voor de genoemde individuele sporten tach niet
geheel van belang ontbloot,
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Gelijke speelsterkte

Gelijke speelsterkte werd door de cursisten regelmatig naar voren gebracht als een van
de knelpunten in de jeugdsport, met name bij teamsporten. Het is een typisch ken-
merk van jeugdsport dat elk jaar de helft van een team doorstroomt naar een hogere
leeftijdsgroep en vervangen wordt door jonge kinderen. Ik herinner me nog goed hoe
enkele hockeyers vertelden dat ze in september werkten met proefindelingen, waarbij
de nieuwe speelsterkte van een team werd afgetast, want die speelsterkte kon door
mutaties behoorlijk verschillen van het jaar daarvoor. Wanneer de speelsterkte binnen
een competitieklasse van de teams ongeveer gelijk was gemaakt dan volgde de defini-
tieve indeling. Dat voorkwam grote uitslagen als 15-1, die voor alle kinderen onaange-
naam waren. Ik herinner me nog de verbazing van enkele voetballers en handballers,
die van zo'n oplossing nog nooit hadden gehoord.

Fair play als participatie; over in- en uitsluiting

Het voorbeeld van de tafeltennisser in de rolstoel laat ook zien hoezeer een discussie
over fair play in de sport is ingebed in een breder maatschappelijk verband. Het gaat
hier namelijk ook over in- en uitsluitingsprocessen die overal in de maatschappij zijn
waar te nemen zoals bijvoorbeeld in het "Weer Samen Naar School" beleid waarin er
naar wordt gestreefd, kinderen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking, zoveel
mogelijk in het reguliere onderwijs op te vangen. Wordt het hier deze ene tafeltennis-
ser toegestaan in een bepaalde klasse mee re doen of wordt hij buitengesloten? Nu kan
men deze discussie over in- en uitsluiting aanduiden als een maatschappelijke discussie,
die (van zelf) zich ook manifesteert in de sport, maar er zijn ook argumenten om haar te
sirueren in de kern van het debat over fair play in de wedstrijdsport. In de wedstrijd-
sport gaat het immers niet alleen om de winst in het spel, het gaat er ook om, de ander
in het spel te betrekken, zodat die ander ook voluit mee kan doen. Naast een individuele
opvatting van fair play ( in een kader van willen winnen volgens de regels die daarover
zijn afgesproken en in de geest die daarbij is verondersteld) is er ook een sociale beteke-
nis te onderscheiden die ervoor zorgdraagt dat de ander meedoet, mee kan doen.

Fair play: verantwoordelijkheden van individu en organisaties

Er is nog een ander element in deze discussie te onderscheiden. Ging het in de discus-
sie in de cursusgroepen vooral om de individuele verantwoordelijkheden van de trai-
ners afzonderlijk, in dit voorbeeld van de tafeltennisser stuiten we op de veranrwoor-
delijkheden van organisaties. Is men bijvoorbeeld als tafeltennisbond genegen om te
stimuleren dat sporters in een rolstoel meedoen aan de reguliere competities als de ver-
eiste speelsterkte daarvoor aanwezig is en is er een bereidheid om te investeren in het
tijdrovende werk om allerlei praktische barrieres voor deze groep sporters te helpen
slechten. Of vindt men als bond dat er op dit terrein geen speciale veranrwoordelijk-
heid ligt en is men van mening dat de overheid de integra tie van sporters met een
lichamelijke beperking wel erg gemakkelijk doorschuift naar de georganiseerde sport.
En, zo zou men zich kunnen afvragen, zou de sportkoepel van nu, NOC ". NSF, op
dit terrein geen kleur moeten bekennen?
Het voorbeeld over gelijke speelsterkte, dat zojuist besproken werd, hoort typisch
onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Verbetering van de jeugdsportpraktijk in een brede opvatting van fair play

Tussen 1985 en 1988 werden, om een andere praktijkervaring te bespreken, bij drie
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takken van sport, handelingsexperimenten opgezet en uitgevoerd, die tot doel hadden
de sportiviteit in de jeugdsport te bevorderen (Buisman,1987). (7)
Bij die handelingsexperimenten worden er interventies in de praktijk ontworpen, waar-
mee gehoopt wordt die praktijk te verbeteren. Maar daartoe moest onder andere ook een
normatief kader worden ontwikkeld, waarin duidelijk zichtbaar werd wat sportiviteit bij-
voorbeeld betekent in een sport als waterpolo, in fysiek opzicht een behoorlijk "harde"
sport. Tenminste, zo kijken de buitenstaanders daar tegen aan. Tegelijk dient de vraag
zich aan hoe zo'n sport bij kinderen tussen 10-13 jaar in een variant van mini-sport kan
worden gepresenteerd.(8). In deze discussie staat centraal wat hier bij interventies onder
het verbeteren van de praktijk voor deze groep kinderen moet worden verstaan. De bete-
kenissen die daaraan kunnen worden toegekend moeten nauwkeurig worden beschreven
zodat de mensen in de sportpraktijk ook inzicht krijgen in de vraag wat de doelstellingen
van zo'n interventieproject behelzen.
Die handelingsexperimenten kregen bij drie takken van sport een verschillende invulling.
Zo werd bij de gymnastiek het sportaanbod voor kinderen verb reed, vanuit de gedachte
dat veel gyrnnastiekverenigingen de "oefenstof" te veel richtten op het huidige wedstrijd-
turnen, waarvoor maar weinig meisjes en jongens geschikt- en gemotiveerd zijn, Het
sportaanbod werd hier dus beter afgestemd op de mogelijkheden van de kinderen.
Bij handbal werden video-opnamen gemaakt van de wedstrijden, die vervolgens ach-
teraf aan het team werden getoond en besproken. Op die manier kon ook het eigen
onsportief gedrag aan de orde gesteld worden. Ook werd geexperimenteerd met een
systeern van meer offensief verdedigen, waardoor er mogelijk minder lijfelijke con-
frontaties rond de cirkel zouden optreden.
Fair play kreeg hier dus in deze experimenten een zeer brede invulling en dat gaf de
nodige discussie. De vraag was wat verbreding van het sportaanbod bij gyrnnastiek nu
met fair play te maken had. Sommige bestuursleden en trainers waren zeer gehecht aan
het traditionele materiaal en konden maar moeilijk wennen aan de eenwielfietsjes en
de balanceertonnen in de gymnastiekzaal. "De circus toestanden", zoals een bestuurs-
lid dat eens uitdrukte.
Bij waterpolo was menigeen positief over het gegeven dat er voor deze sport ook een
minivariant ontwikkeld werd, maar de meningen waren er over verdeeld of deze ont-
wikkeling nu als een vertaling van de fair play gedachte beschouwd kon worden.
De fair play gedachte lag nog het gemakkelijkst bij het hand bal. Het bleek nuttig om
de beide kanten van het gelijk in een discussie over de aanleiding van onsportiviteit
door middel van video opnames aan de orde te stellen. Bij interviews onder de spor-
ters kwam herhaaldelijk als legitimering van eigen onsportief spel naar voren dat de
andere partij was begonnen. Zo'n video registreert onbarmhartig de (on)sportiviteit
aan beide kanten.
De discussies met de organisaties over de invulling van fair play als doelstelling om de
sportpraktijk voor kinderen te verbeteren gaf dus heel wat gespreksstof. Wat hoorde
nu, zo werd gesteld, tot het specifieke van wedstrijdsport en wat kwam meer uit de
koker van de pedagogen?
Daarmee werd het belang van het ontwikkelen van bijvoorbeeld een mini-sport niet
ontkend maar lang niet iedereen was van mening dat zo'n opgave onder stimulering
van de fair play gedachte kon worden geordend.
Hier diende zich dus de vraag aan of men fair play breed of smal moest zien. Bij een
smalle opvatting van fair play wordt fair play rechtsreeks gekoppeld aan het wedstrijd-
gebeuren zelf. De experimenten bij waterpolo en handbal vallen daar zeker onder.
Maar plaatst men de sport in een bredere context, dan vallen aspecten als gelijke kan-
sen, de sport aanpassen aan de mogelijkheden van kinderen daar ook onder. We kozen
voor een brede opvatting van fair play
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Bij deze drie experimenten zijn heel wat aspecten van fair play te onderscheiden. We
vatten dat hier nog eens sam en:
Bij tum en:

• verbreding van het sportaanbod, zodat kinderen die sportvormen
kunnen kiezen die passen bij hun mogelijkheden.

• Verantwoordelijkheid van de organisatie.
Bij waterpolo:

• Kinderen leren onderscheid te maken tussen agressie en geweld in de sport.
Individuele verantwoordelijkheid. Een sportvorm aanbieden die past bij de
mogelijkheden van het kind, gelet op de ontwikkeling die het kind door

• Verantwoordelijkheid van de organisatie.

Bij handbal:
• Kinderen leren onderscheid te maken tussen agressie en geweld.

Individuele verantwoordelijkheid.
• Zelfkritiek kunnen geven bij het bekijken van de video.

Individuele verantwoordelijkheid.
• Ontwikkeling van een sportvorm die past bij de mogelijkheden van een kind.
• Verantwoordelijkheid van de organisatie.

Het video-experiment bij handbal had zowel elementen van fair play in engere zin in
zich: rechtstreeks feedback geven op het sportief gedrag in de wedstrijd, maar het wer-
ken aan zelfkritiek, zelfbeheersing en het zich kunnen verplaatsen in het gedrag van de
ander, kunnen ook veel breder worden gezien. Deze begrippen hebben zelfs een sport-
overstijgende betekenis, ze gelden ook voor situaties buiten de sport.

Wanneer men zich in de omschrijving van fair play vooral richt op datgene wat er op
het veld plaatsvindt, of de spelers wei spelen volgens de regels en de geest van het spel,
dan kan men spreken over fair play in engere zin. Benadrukt men ook het sociale
aspect van fair play, het besef dat men de ander nodig heeft om het spel te spelen en dat
men de ander ook de kans moet geven in de sport mee te doen, dan vallen thema's als
in- en uitsluiting, verbreding van het sportaanbod zodat kinderen hun plek kunnen
vinden in de sport, ons inziens ook onder fair play in engere zin, maar sommigen rang-
schikken dat onder fair play in brede zin. Bij een handelingsonderzoek waarin men de
fair play gedachte onder de jeugd wil bevorderen, moeten er keuzes gemaakt worden
en dient men aan te geven of men fair play in smalle of brede betekenis hanteert.

Fair play: de sport aanpassen aan het kind

Wat te denken van een voetbalvereniging die in november 2000 de clubs uit de regio
uitnodigde voor een promotiedag voor het 4 x 4 voetbal bij zeer jonge kinderen. In de
uitnodigingsbrief staat:

"Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat de KNVB recentelijk een campagne is gestart
om de voetbalsport onder de zeer jeugdigen (4-6 jaar) nadrukkelijker onder de aan-
dacht te brengen. De spelvorm "vier tegen vier" is in de ogen van het jeugdbestuur
van de vereniging een prima mogelijkheid de landelijke tendens van afnemende inte-
resse in teamsporten, en voetbal in het bijzonder, te keren en de zeer-jeugdigen al in
een vroeg stadium voor de voetbalsport te interesseren en te behouden "(9).

Voetbal voor kleuters dus en dat is wel even wat anders dan een halve eeuw geleden
toen kinderen pas op ongeveer acht of negen jarige leeftijd lid van een voetbalclub
konden worden. (Stokvis,1989, De Heer,2000).
De vraag is hier hoe deze jonge kinderen in de club opgevangen en begeleid worden.
Is het doel om deze kinderen zo snel mogelijk de basisvaardigheden van het voetbal
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bij te brengen of wordt hen de mogelijkheid gegund om al spelend de sport te verken-
nen? Ook deze discussie kan in een fair play kader worden geplaatst: kinderen die
sportvorm aanbieden die bij hen past. Men moet beseffen dat dit bij de KNVB geen
gering probleem is. Cijfers, door de bond verstrekt, geven aan dat er ongeveer 16.000
jongens en meisjes beneden de leefrijd van zes jaar allid zijn van een voetbalclub(lO).

Fair play: spelplezier als uitgangspunt in de jeugdsport

In oktober 1999 werd bij het TV programma Sportpaleis De Jong, verslag gedaan van
een voetbalwedstrijd van de E1 pupillen van Ajax tegen D1 pupillen van CTO uit
Duivendrecht. De Ajax selectie kwam expres in een hogere leeftijdscategorie uit,
omdat de teams in hun eigen leeftijdsgroep geen partij voor hen waren. Deze indeIing
kan men bezien vanuit het idee dat de talenten op deze manier goed onder druk leren
speIen, maar men kan deze hogere indeling ook beschouwen vanuit een fair play
gedachte dat de tegenstanders van ongeveer dezelfde speelsterkte moeten zijn. We
gebruikten de video over dit TV-programma in enkeIe van onze cursussen voor jeugd-
sportcoordinator en daar werd door de cursisten heftig over gediscussieerd.

De Ajax trainer spreekt zijn jongens (tussen 8 en 10 jaar) in de rust op de volgende
wijze toe:

"Hoe kan het nou dat je de eerste paar minuten het in een keer weer weggeeft?
Want het stond wel snel l-O he? En ze liepen er dwars doorheen. Ze zijn groot, ze
zijn sterk, ze zijn snel, maar wij hebben talent, wij zijn balvaardig of niet soms? En
wij kunnen over die bal heenkijken en een vrije man zoeken. Maar dan moet je wel
elkaar helpen. Leandro, die ene goal reken ik toch op jouw foutje. [e hebt die bal en
je Levert hem zo maar in bij de tegenpartij. [ullie raken een beetje in paniek »

"Je moet nu voluit gaan. Ik kan niet iemand hebben die straks zijn veter gaat vast-
maken omdat ie moe is. Of eventjes wacht, .... dat doet een ander wel. Nee, dan ga je
er rneteen uit. Dan kan ik beter een ander gebruiken. Want mijn wissels willen ook
graag spelen. Die limonade doen we na de wedstrijd, jongens, anders krijg je pijn in
je buik. Dat doen ze expres hoor, die eTO, die willen winnen. »

Opvallend in de betekenisverlening van deze trainer, die aan een stuk aan het woord is:
• het aanreiken van het beeId van de jonge goden zonen: "wij hebben talent,

wij zijn balvaardig ..... "
• het persoonlijk verantwoordelijk stellen voor de gemaakte fouten:

"Leandro, die ene goal reken ik toch op jouw foutje".
• De dreiging die van zijn woorden uit gaat: "Ik kan niet iemand hebben die

straks zijn veters vast gaat maken omdat ie moe is ..... nee, dan ga je er
meteen uit".

• Wantrouwen ten opzichte van de ontvangende club: expres limonade
geven zodat de Ajax jongens pijn in hun buik krijgen.

Verschillende aspecten van de fair play gedachte komen hier naar voren: een sterk
doorgevoerde selectie, waarvan men zich kan afvragen of dat wei in deze onrwikke-
lingsfase past, het spelen in een competitie waarvan de deelnemende teams even sterk
zijn, het wantrouwen van de Ajax trainer ten opzichte van de tegenstander die
beschuldigd wordt van unfaire rniddelen (her aanbieden van limonade) om te winnen
en de barse to on van de trainer.
Het is interessant om stil te staan bij de Ajax jeugdopleiding die nogal eens als boeg-
beeld van de kwaliteit van de jeugdopleiding in het Nederlandse betaalde voetbal
wordt gezien. Enerzijds heeft deze opleiding een prima productkwaliteit (van
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Bottenburg e.a.,1997) want ze levert keer op keer topvoetballers af aan de selecties van
het betaalde voetbal. Bovendien ziet de club dat voetbal steeds meer een mondiaal
gebeuren is en zij ontwerpt samenwerkingsverbanden met clubs uit andere wereldde-
len. Maar dan wordt men tegelijkertijd ook geconfronteerd met een andere kwaliteit,
namelijk de proceskwaliteit van menselijke verhoudingen. Dat werd zichtbaar in de
toespraak van de trainer van Ajax El, die zojuist uitgebreid geciteerd werd. Ook in de
documentaire "Ajax, daar hoorden ze engel en zingen"(2000) kreeg men inzicht in die
kwaliteit. De "keuring" van jonge voetballers bij de Ajax voetbalschool in Ghana
werd door de pers nogal onder kritiek gesteld (11).
Planting (12) die dertien oud-Ieerlingen van de Ajax voetbalschool interviewde
schrijft, dat de jongens uit die opleiding niet hoefden te rekenen op veel begrip en
mededogen. Kwaliteit kan hier dus op verschillende manieren worden geillterpreteerd.
En daarbij is ook de fair play gedachte in het geding. Weliswaar zijn deze jongens tus-
sen 8-10 jaar echte beloftes voor de toekomst, maar is dat een red en om ze ZQ bars toe
te spreken, dat ze het plezier in de voetbalsport kunnen verliezen. Faire sport creeert
spelplezier voor de deelnemers. Ook zou men hier de vraag kunnen opwerpen, waar-
om deze voetbalschool er alleen voor jongens is. Krijgen meisjes wel dezelfde kansen
als de jongens.

Fair play als sportspecifiek en sportoverstijgend

In de bespreking van het fair play experiment bij turnen zijn we al gestuit op de begrip-
pen sportspecifiek en sportoverstijgend. Onder een sportspecifieke invulling van fair
play kan men die aspecten verstaan die rechtstreeks te maken hebben met wedstrijd-
sport, zoals gelijke speelsterkte, acceptatie van regels en de ander de kans geven te par-
ticiperen. Onder de sportoverstijgende aspecten van fair play kunnen die aspecten wor-
den verstaan die ook geld en buiten de sport zoals respect voor de ander, zorg voor
goede omgangsvormen, zelfbeheersing en zorg voor de gezondheid. Deze aspecten zijn
ook voor een faire sport van groot belang, maar ze zijn niet typisch voor de sport.
Dat onderscheid is niet altijd gemakkelijk te maken, soms liggen deze begrippen heel
dicht tegen elkaar aan, zoals in onderstaand voorbeeld.

In het seizoen 2001-2002 kreeg een trainer van een subtopper uit de eredivisie van
het betaalde voetbal een aantrekkelijk aanbod om over te stappen naar een van de
topclubs in Nederland. De competitie was in dit seizoen al enige maanden gevor-
derd. Hij besloot op het aanbod in te gaan en wisselde dus van club. Contractueel
was er niets aan de hand, want de trainer had Latenvastleggen dat hij tussentijds
mocht vertrekken als hij zicb zou kunnen verbeteren. Enkele weken na de overgang
stond hij met zijn nieusue club tegenover zijn oude.

Hoe moet nu dit voorbeeld worden beschouwd? Is dit een faire handelwijze? In een
sportoverstijgende benadering van fair play kan men opmerken dat een tussentijds
vertrek, zander dat de resultaten daar aanleiding toe geven, niet erg van solidariteit
getuigt ten opzichte van de spelers van zijn oude club. Daar tegen kan worden inge-
bracht dat er in het verzakelijkte betaalde voetbal weinig ruimte is voor gevoelens als
solidair zijn met de spelers. Bovendien is het toch het goed recht van een trainer om
zich te verbeteren. Een leerkracht uit het basisonderwijs kan ook halverwege het
schoolseizoen van baan verwisselen als hij bij een vaste aanstelling tenminste drie
maanden opzegtermijn in acht neemt. En daar komt nog bij dat voetbalclubs zich ook
niet veel aantrekken van de rechten van trainers, als de club slecht presteert. Dit alles
overziend kan men de trainer toch moeilijk van niet-correct of zelfs van onfatsoenlijk
gedrag beschuldigen.
Een andere overweging zou kunnen liggen op het terrein van het concurrentiebeding.
De vraag is hier of de trainer bij zijn nieuwe club gebruik heeft gemaakt van de kennis
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die hij bij- en over zijn oude club heeft opgedaan. Die kennis zou bijvoorbeeld kunnen
gaan over de sterke- en zwakke kanten van bepaalde spelers, die als inside-informatie
beschouwd kan worden. Hier lijkt dar relevant, omdat na enkele weken de beide clubs
tegen elkaar uitkwamen. Het concurrentiebeding is in het bedrijfsleven een bekend
fenomeen, waar verschillende bedrijfstakken een regelgeving voor hebben ontwikkeld.
Sportoverstijgend kan men hier de fair play gedachte wel in het geding brengen, zoals
dat in andere bedrijfstakken ook gebeurt.

Men behoeft de discussie maar te verleggen van concurrentiebeding naar cornpetitiever-
valsing of men zit midden in het domein van sportspecifieke overwegingen. Dar zou dan
plaatsvinden als de oude club daadwerkelijk en aanwijsbaar in de competitie, nadeel zou
hebben ondervonden van de overgang, behalve dan dat de club een goede trainer is
kwijtgeraakt. Dat zou gekund hebben, als de trainer aanwijsbaar gebruik zou hebben
gemaakt van specifieke kennis die hij bij zijn vorige club heeft opgedaan en die nergens
anders te verkrijgen zou zijn geweest of als de trainer een goede speler zou hebben mee-
genomen of enkele talentvolle spelers van de jeugdselectie van de Dude club een contract
bij de nieuwe club in het vooruitzicht zou hebben gesteld. Voor zover ons bekend was
daar geen sprake van in dit voorbeeld.
Het voorbeeld geeft wel aan hoe in een situatie de overgang van fair play in sportover-
stijgende zin in de richting van een sportspecifieke invulling kan plaatsvinden, waar-
door de sport als sport wordt aangetast. Daar waar cornpetitie en concurrentie in de
wedstrijdsport definierende kenmerken zijn, moet de sportorganisatie zich alle moeite
getroosten om de concurrentieposities zuiver te houden.

Ziehier een aantal aspecten van fair play zoals we die in de loop van de tijd op ver-
schillende lokaties in de sport tegenkwamen. Deze aspecten van fair play worden in de
volgende paragraaf ondergebracht in een ordeningsschema, dat zowel als zoekschema
als analyseschema kan worden gehanteerd.

0.6. Naar een analyseschema

De voorbeelden die besproken werden lieten verschillende aspecten van fair play zien,
die hieronder in een analyseschema geordend worden. De argumentatie daarvoor is
hier in deze inleiding beperkt geleverd. De hoofdstukken een, twee en drie zullen
worden gebruikt om de indeling van de verschillende aspecten van fair play aannerne-
lijk te maken.
Het schema is vanuit twee begrippenparen opgezet, namelijk verticaal: in het onder-
scheid tussen fair play in sportspecifieke- en sportoverstijgende betekenis (Tamboer,
Steenbergen, 2000) en horizontaal in het onderscheid tussen de verantwoordelijkheden
voor fair play van individuele sporters en organisaties (Buisman, 1987).
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Overzicht aspecten van fair play

Individuele
verantwoordelijkheid

Organisatorische
of institutionele
verantwoordelijkheid

Sportspecifiek

• In de inspanning om
te winnen, om een goed
resultaat te bereiken.
• In (direct) contact met
de tegenstanders, geen
geweld dat fysiek of
mentaal beschadigend
werkt (gezondheid).
• In sociaal opzicht; ook
anderen een kans geven
om mee te doen.
• In de acceptatie van de
afgesproken regels.

• Ontwerpen van
spelregels die spannende
sport mogelijk maken
en de deelnemers
spelplezier bezorgen.
• Cresren van competities
voor spelers, teams van
gelijke speelsterkte.
• In het ontwikkelen van
sportvormen die passen
bij de mogelijkheden en
motivaties van de sporters
(differentiatie).
• In de zorg dat
wedstrijdcondities
ongeveer gelijk zijn.
• Zorg voor de gelijke
kansen van de
sportdeelnemers.
• Sporters motiveren om het
spel volgens de bedoeling
van het spel te spelen.

sportoverstijgend

• In de zorg om de
persoonlijke gezondheid
en die van anderen.
• In de zelfbeheersing,
tegen je verlies kunnen.
• Correct gedrag, zich
houden aan waarden
en normen die ook
buiten de sport gelden.
• Respect voor de
medespelers, de
tegenstander en de
arbitrage.

• In de continue zorg voor
de gezondheid van de
sporters.
• Zorg voor goede
omgangsvormen.
• Creeren van spelplezier
voor aile deelnemers.
• Organisatie dialoog
over fair play.
• In de beheersing van en
de controle op allerlei
maatschappelijke invloeden,
die de sport kunnen
bedreigen, zoals de
commercie
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Met deze beknopte behandeling van deze begrippen is er een kader geschapen, waar-
binnen de te analyseren betekenissen uit het sportbeleid hun plaats kunnen krijgen.
Het zijn nog voorlopige kaders, maar begrippen als gelijke kansen, gelijke speelsrerkte,
de ander de kans geven om mee te doen hebben daarmee een eerste ordening onder-
gaan.
Die ordening is niet onomstreden. Er is hier gekozen voor een brede opvatting van
fair play, in tegenstelling bijvoorbeeld tot Tamboer en Steenbergen (2000) die voor een
meer beperkte invulling van dit begrip kozen. In onze opvatting gaat het bij fair play
niet alleen om het wedstrijdgebeuren zelf maar ook om de entourage en de
(rand)voorwaarden die daarbij gelden. Die keuze voor een breder begrip van fair play
moet in de komende hoofdstukken aannemelijk gemaakt worden door de verschillen-
de betekenissen van fair play aan te scherpen.
Deze studie is in verschillend opzicht als een brede studie te beschouwen. Niet aIleen
in de conceptuele zoektocht naar de betekenissen van fair play, waarbij vanuit ver-
schillende perspectieven en vanuit verschillende disciplines naar dit begrip werd geke-
ken. De hoofdstukken een, twee en drie leveren niet aIleen het analysekader voor het
onderzoek maar zijn ook te beschouwen als een doel op zich. Oat doel behelst dit fair
play begrip te verhelderen waarover in de sport zoveel onduidelijkheid bestaat.
Breed is de studie ook omdat het werk van verschillende organisaties besproken
wordt, Oat was nodig om een overzicht te krijgen van het sportbeleid in de jaren
negentig, zoals dat in Nederland werd gevoerd. In zekere zin is dit ook een over-
zichtswerk, waarin uitgebreid verschillende documenten uit diverse beleidsvelden
worden vastgelegd, zodat die voor later onderzoek toegankelijker zijn geworden.

In hoofdstuk twee worden de verschillende aspecten van fair play behandeld, waarbij
duidelijk wordt welke consequenties een brede invulling van dat begrip heeft.
Hoofdstuk drie gaat in op de pedagogische aspecten van fair play en is als een voort-
zetting te beschouwen van de discussie in hoofdstuk twee, met name over de vraag
hoe faire sport, past bij de mogelijkheden en motivaties van het kind.
In hoofdstuk vier wordt de fair play discussie in een kader van waarden en normen
geplaatst en er wordt aangetoond hoe verhelderend dat in een fair play debat kan wer-
ken.
In de volgende hoofdstukken wordt dan verslag gedaan van het onderzoek naar het
sportbeleid van de sportkoepels en de overheid.
Maar eerst worden in hoofdstuk een, sporters zelf het woord gegeven over hun bete-
kenissen van fair play.
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N oten inleiding

1. Het betrof hier vooral de zogenaamde Abo cursus (Algemene Basis Opleiding) die bedoeld was als
startcursus voor vrijwillig kader in de sport. De cursus was tak van sport overstijgend, mens en van
verschillende sporten ontmoetten elkaar in de cursus. Op aandrang van een aantal sportbonden
werd die Abo cursus medio 1985 afgeschaft. De bedoeling was dat de stof geintegreerd zou wor-
den in de cursussen van de afzonderlijke bonden. Ook deze tak-van-sport gebonden cursussen heb
ik gegeven, bijvoorbeeld bij het korfbalverbond en bij de honkbalbond. Nog weer later werd ik
betrokken bij de docentenopleiding van deze cursussen.

2. Het voorbeeld werd besproken vanuit een foro die bij tafeltennis werd gemaakt. Hiermee is dus
absoluut geen oordeel geveld over het beleid van deze sportbond in die tijd.

3. De opname van een tekst in de brochure over de positie van sporters met een lichamelijke beper-
king in de brochure "Hoe sportief is sportief", was voor het NOC als opdrachtgever niet zo van-
zelfsprekend. Een van de leden van de begeleidingsgroep was hie rover heel stellig: "Dat komt er
bij rnij nier in. Dar van de gehandicapten is een geheel eigen problematiek. Dat moet je niet in deze
brochure behandelen". Andere vertegenwoordigers uit deze comrnissie stonden echter wel positief
tegenover deze tekst,

4. Nijk introduceert in dit verb and de term "bevinding". Daaronder verstaat hij "her niveau van
innerlijke ervaring, waar iemand op een niet nader te herleiden wijze weet wat hij wi!, wat met
hemzelf congruent is en incongruent, wat hij beaamt en verwerpt".(p.180).

5. Samenvatting karakteristieken van sporttheorieen (naar Coakley, 1998,p.38-41).

1.Assumptions about the social order.

Functionalism: Social order is based on consensus, common values and
interrelated subsystems

Is based on coercion, exploitation and subtle
manipulation of individuals

Is negotiated by people within constraints imposed by historical
forces, cultural ideology and material conditions of social life

Depends on shared meanings created and maintained by people

Conflict Theory:

Critical Theory:

Interactionist Theory:
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2. Major Concerns in the study of society

Conflict Theory:

How do social systems continue to operate smoothly?

How is power distributed and used in society, what can be done
to promote change?

How is social life produced and reproduced through social
relationships and cultural practices?

How are meaning and identities created through communication
and social interaction?

Functionalism:

Critical Theory:

Interactionist Theory:

3. Major concerns in the study of sport

Functionalism: How does sport contribute to basic social system needs?

How is sport related to alienation, commercialism nationalism,
racism?

Conflict Theory:

Critical Theory:

Interactionist Theory:

What "gets to count" as sports in a society? How are sports
connected to processes of development and change in society?

How do people come to think of themselves as athletes?
How are sport cultures created and what are their characteristics?

4. Major conclusions about the sport-society relationship

Interactionist Theory:

Sport is a valuable social institution benefiting society as well as
individual members of society

Sport is distorted form of physical exercise shaped by the needs
of capitalistic systems, it is an opiate

Sports are social constructions created in connection with social
and power relations in society

Behaviour in sports is best understood within the context of sport
subcultures and in connection with the identities formed in these
subcultures

Functionalism:

Conflict Theory:

Critical Theory:

5. Goals of the sociology of sports

To discover ways in which sport's constitution to personal growth
and the maintenance of social order can be maximized

Promote development of a human and creative society

To discover how sports are influenced by social relations and to
identify alternative sport forms that represent the interests of
more people

To describe in rich detail the social worlds that make up sports
and serve as the contexts for developing identities, making
decisions about what is important

We zouden de term kritische theorie hier Iiever niet gebruiken, omdat binnen hun kader de andere
theorieen naruurlijk ook kritisch zijn.
Naast her boek van Coakley zijn er verschillende handboeken in de sportwetenschap waar uitvoerig
aandacht wordt besteed aan de verschillende wetenschappelijke theorieen, van waaruit sport kan wor-
den bestudeerd. Genoemd kunnen worden:

Functionalism:

Conflict theory:

Critical theory

Interactionist theory:
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Weinberg, R.S.,Gould,D. (1995). "Foundations of sport and exercise psychology".
Champaign (Ill.): Human Kinetics. (bijvoorbeeld in hun beschrijving van verschillende theorieen
die de oorzaken van agressie in de sport proberen te begrijpen).
Gill,D.L. (1986). "Psychological dynamics of sport". Champaign,IlI.:Human Kinetics.
CoakleyJ.,Dunning,E.(2000)."Handbook of sportsstudies", London: Sage.
In de psychologische werken worden de theorieen meer descriptief beschreven, terwijl in de wer-
ken van Coakley ook duidelijke voorkeuren voor een bepaalde theorie aan het licht treden.

6. Op de praktijk georienteerde publicaties,
I. Educatieve programma's:

Buisman,A.,Dijkgraaf,P., v.d.Brink,R.(1983). "Hoe sportief is sportief? Vragen over fair play in de
sport" Den Haag: NOC
Buisman,A.,Zwezerijnen,G.(1984). "Jeugd en sportvereniging." Deel1. "Opvattingen over jeugd-
sport". Baarn: Nelissen.
Muller, N.,Buisman, A.,Hahn,E.,Slater,B. (1992)."Declaration du CIFP (Co mite International
pour le Fair Play)." Fair Play pour tous, Fair Play for all". Munchen, Paris: CIFP
Buisman,A.,SteenbergenJ., van de LangemheenJ. (1997). "Fair play in de sport, hoe kijk je daar
tegenaan? Een vakoverstijgend programma voor het Voortgezet Onderwijs. "Baarn: Bekadidakt.
Buisman,A.,Middelkamp,J. (2001). "[eugdsport, een verhaal apart- een werkboek voor de sport-
vereniging". Maarssen: Elsevier.
I J. LeeJwereldonderzoek:
Buisman,A.red.(1995)."Jongeren over sport". Houten / Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Buisman,A.,Cleymans,R.,van Essen,S. (1989). "Over sportiviteit en onsportiviteir in de sport: het
verhaal van mensen", Berchem / Antwerpen: Sporta.
III. H andelingsonderzoek:
Buisman,A. (1987)."Jeugdsport en fair play". Haarlem: de Vrieseborch.
Buisman,A. (1990)."Jeugdsport en fair play- ervaringen met enkele handelingsexperimenten".
In: "Sport, driemaandelijks tijdschrift voor Sport en Openluchtrecreatie"(32,3,p.44-52). Brussel:
Bloso.
Van de LangemheenJ.,Buisman,A.(1997)."Scoort fair play?" Universiteit Utrecht: onderzoeks-
verslag Pedagogiek.

7. De participanten in deze projecten waren:
• De Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU).
• De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), speciaal met betrekking tot het waterpolo.
• Het Nederlands Handbal Verbond (NHV).
• Het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV).

8. Het waterpolo experiment werd bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) uitgevoerd.
Tineke Schroder en Judith Meiling, medewerkers aan dit project, schreven een brochure over
de leerstof van deze mini-variant van waterpolo en een brochure over de organisatie van toer-
nooien voor kinderen. Bovendien schreven ze een boekje voor de kinderen, waarin de spelre-
gels van dit spel op een begrijpelijke manier werden uitgelegd. In dit spel speelden jongens en
meisjes samen, werden de maten van het veld en de tijdsduur aangepast en werd kinderen de
mogelijkheid geboden permanent te wisselen. Als een kind moe werd, rnocht het dus vervan-
gen worden door een teamgenoot. Voor een fysiek zware sport als waterpolo een heel kind-
vriendelijke regel! Dit alles laat zien hoeveel implementatiewerk er verricht moet worden om
de fair play gedachte bij deze mini- sport hand en en voeten te geven. De betreffende brochu-
res zijn nog steeds bij de NCS verkrijgbaar.

9. De brief was afkomstig van de voetbalvereniging Scherpenzeel en werd verstuurd naar zeven-
tien clubs uit de regio. Er wordt in de brief gesteld dat de KNVB een campagne heeft gestart
om het voetbal onder kleuters te promoten. Dat lijkt toch te stellig uitgedrukt. Het lijkt er
meer op dat de KNVB inhaakt op de ontwikkelingen bij de clubs. Er is hier meer sprake van
reactief beleid dan van actief beleid vanuit de KNVB.
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10. De KNVB cijfers over de aantallen jeugdleden 1999 zien er als volgt uit:

Jongens / mannen Totaal +/- to.v. vorig seizoen

Mini's 0-5 jaar 15788 6.2%

F-pupillen 6-8 jaar 67974 3.9%

E-pupillen 8-10 jaar 81743 2.8%

O-pupillen 10-12 jaar 82270 0.5%

C-junioren 12-14 jaar 70363 3.1%

B-junioren 14·16 jaar 55183 2.7%

A-junioren 16-18 jaar 44300 0.6%

Senioren 537499 -1.4%

Meisjes / vrouwen Totaal +/- to.v. vorig seizoen

Mini's 0-5 jaar 468 13.5%

Pupillen 6-11 jaar 11040 4.1%

Junioren 12·14 jaar 10080 3.2%

Junioren 15-17 jaar 8280 -2.1%

Senioren 34742 -1.7%

Totaal aantalleden 1019730

De cijfers werden verzameld door Richard van Zijl, op basis van de door de KNVB verstrekte
gegevens. Wanneer men bij de meisjes de gegevens per district bekijkt dan ziet men een grillig
verloop. Wellicht heeft de afwijkende leeftijdsindeling bij de rneisjes de districten parten
gespeeld bij het verstrekken van de gegevens aan de centrale administratie in Zeist.
Opmerkelijk is hier dat de grootste groei bij de jongsten plaatsvindt, zowel bij de jongens als

bij de meisjes,
11. De documentaire: «Ajax, daar hoorden zij engelen zingen", die eind november 2000 op het

"International Documentary Filmfestival" in Amsterdam werd vertoond, geeft een inkijk in de
Ajax school. Er werden onder andere opnames getoond van een "keuring" van jonge voetballers
bij de Ajax voetbalsehool in Ghana. Een keuring die in de pers (Trouw, 24 november 2000 ) her-
inneringen opriep aan her koloniale tijdperk van weleer. Belinda van de Graaf sehreef in

"Trouw", 28 november 2000:
"In een veelzeggende parallelmontage toont van Dalen ook hoe enkele talent-scouts in Ghana
te werk gaan. Het zijn schokkende beelden die herinneren aan het koloniale tijdperk: een
blanke man staat aan de rand van een zandvlakte waar op blote voeten wordt gevoetbald. De
meeste talentvolle spelertjes worden er uit geplukt en na een bizarre leeftijdskeuring worden

ze op het vliegtuig naar Amsterdam gezet. "
12. Rik Planting (2001) interviewde 13 voetballers van weleer, die in hun jeugd de Ajax-opleiding

doorliepen. De gemterviewden kijken heel versehillend terug op die tijd. Sommigen hadden er
de tijd van hun leven, ook al hadden ze het uiteindelijk niet gehaald. Anderen keken teleurge-
steld en met wrok terug op die periode. Planting citeert Ajax-voorzitter Martens (1964) die
zegt dat binnen de jeugdafdeling geen plaats is voor sentimenten "want spelen bij een profclub
is bikkelhard". Het gaat er om dar het jonge individu culturele waarden wordt bijgebraeht
zoals plichtsbetrachring, verantwoordelijkheid, opofferingsgezindheid, wilskraeht en beschei-
denheid. Van der Zee, oud-leerling, zegt dat Ajax wei de beste spelers had maar
« zeker nier de beste opleiding". Planting sehrijft dat de leerlingen niet hoeven te rekenen op
medeleven en mededogen. "De docenten lijken alles te weten van voetbaltechniek en tactiek,
maar laten in de eerste plaats zien dat binnen topopleidingen geen plaats is voor empathie,

begrip, geduld." (p.12).
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Hoofdstuk 1

Sporters over sportiviteit en onsportiviteit
1.1. Sporters aan het woord

De centrale vraag in dit hoofdstuk is hoe sporters zelf sportiviteit en onsportiviteit in
hun sport ervaren. Voor onderzoekers, theoretici en beleidsmakers, krijgen zij het
woord over hun ervaringen. Daartoe zal in dit hoofdstuk gebruik worden gemaakt
van materiaal uit drie onderzoeken, waar sporters van verschillende leeftijden en
afkomstig uit verschillende takken van sport werden gei"nterviewd over hun ervaringen
in de wedstrijdsport. Die onderzoeken worden hier niet bediscussieerd als zodanig,
wei zullen de gevonden betekenissen over sportiviteit en onsportiviteit worden
besproken. Dat zal gebeuren aan de hand van het schema van aspecten van fair play
zoals dat in de inleiding werd weergegeven. De aspecten die in dat analyseschema wer-
den genoemd zuIlen verder worden verkend, zodat de betekenissen die daaraan gege-
yen worden ook kunnen worden uitgediept. Nu is op voorhand te verwachten dat de
betekenissen van fair play die gekoppeld worden aan de individuele verantwoordelijk-
heden van de sporter in dit hoofdstuk extra zuIlen worden belicht, omdat de sporters
zelf daar ook rechtstreeks mee te maken hebben, meestal meer dan met de organisatori-
sche verantwoordelijkheden. De scoop van deze bespreking is enerzijds behoorlijk
breed, maar aan de andere kant ook weer gebonden aan dat schema. Inbeperkte mate
zuIlen de gevonden betekenissen bij de sporters vergeleken worden met literatuur en
berichten uit de (sport)pers, waardoor er een bredere beschouwing kan ontstaan.

Het eerste onderzoek werd verricht in samenwerking met de Vlaamse Stichting Sporta
(1). Er werden in Nederland en Vlaanderen 45 interviews afgenomen (zowel individu-
eel als in kleine groepen) in een tiental takken van sport, in vijf teamsporten en in vijf
individuele sporten (2). Er werd naar gestreefd om verschillende niveaus van sportbe-
oefening in het onderzoek te betrekken. Enkele (ex)wereldkampioenen deden aan het
onderzoek mee, enkele beroepsvoetballers, maar ook sporters die hun sport meer
recreatief beoefenden. Het waren meestal senioren en oudere jeugd. In een brochure
werd van dit onderzoek verslag gedaan, Het oogmerk was om de verscheidenheid in
betekenisverlening van de begrippen sportiviteit en onsportiviteit in kaart te brengen.
Het tweede onderzoek yond plaats in het kader van het onderzoek "Jeugdsport en fair
play", dat samen met de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de
Nederlands Culturele Sportbond (NCS)werd verricht in de periode 1985-1987 (3).
Dat was weliswaar een handelingsonderzoek, maar daarbinnen werd ook onderzoek
gedaan naar de ervaringen van kinderen en jongeren met fair play, ook bij takken van
sport die niet bij de handelingsexperimenten gymnastiek, handbal en waterpolo
betrokken waren.
Bij dit onderzoek werden 44 interviews bij teamsporten afgenomen (4) en bij de indi-
viduele sporten atletiek en wedstrijdzwemmen 18 interviews. Het onderzoek werd
voor het overgrote deel bij kinderen en jongeren verricht. Weliswaar dateren beide
onderzoeken uit de tweede helft van de jaren tachtig maar de gevonden betekenissen
hebben naar onze opvatting nog niets van hun waarde verloren, zodat ze ook in een
beleidsonderzoek van de jaren negentig bruikbaar zijn,
Het derde onderzoek is van meer recente datum. Marleen Tibbe interviewde zestien
getalenteerde meisjes bij voetbal. Meisjes die tot hun zestiende / zeventiende samen
met en tegen de jongens hadden gespeeld. Op een na hadden ze allen in vertegenwoor-
digende elftallen gespeeld. Talenten dus. Tibbe (1999) onderzocht onder andere in
hoeverre deze meisjes naar hun beleving dezelfde kansen kregen om zich als talent in
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het voetbal te ontwikkelen als de jongens. In het kader van fair play zal hier vooral
het therna "gelijke kansen" aan de orde worden gesteld.

De bedoeling van de interviews was om de sporters over hun ervaringen met betrek-
king tot (on)sportiviteit te laten vertellen, zoals dat in kwalitatief onderzoek plaats-
vindt (5).
Daarvoor was een topiclijst gemaakt, waarvan de onderwerpen overigens niet in een
bepaalde volgorde behoefde te worden afgewerkt. De praktijk leerde dat de volgorde
in het begin van het interview rneestal wei werd aangehouden maar dat in de loop van
het gesprek ook ingehaakt kon worden op datgene wat de deelnemers zelf naar voren
brachten, Als voorbeeld wordt hierna de topiclijst weergegeven, zoals die bij het twee-
de onderzoek onder kinderen en jongeren werd gebruikt. De topiclijst van het Sporta-
onderzoek komt hier in grote lijnen mee overeen. We geven deze topiclijst hieronder
weer, omdat de gevonden betekenissen gezien moeten worden tegen de achtergrond
van wat er werd gevraagd.

Topiclijst groepsinterviews.
1. De leuke en minder leuke dingen van jullie sport.
2. Voorbeelden van (onjsportiviteit.
3. De invloed van de trainer Icoach op fair play.
4. De rol van de ouders.
5. De houding van de club ten opzichte van fair play en de behandeling

van fair play in de clubkrant.
6. Rol van de scheidsrechter.
7. Hoe zou de sportiviteit bevorderd kunnen worden?

Tussen de verschillende sporttakken bleken grote verschillen te bestaan over de invul-
ling van fair play. En ook binnen een tak-van-sport konden dezelfde gebeurtenissen
verschillend geinterpreteerd worden.

Als ooorbeeld kan genoemd worden het weigeren om kopwerk te doen bij vluchtpo-
gingen in het wielrennen. Men kan zich op die manier naar de eindstreep laten
brengen om ueruolgens in een eindsprint "over de ander heen te gaan". Het uoor-
beeld werd ueelal onsportie] genoemd, maar er was bij sommigen ook wei enig
begrip voor deze strategie onder het motto: wie niet sterk is (in de eindsprint) moet
wei slim zijn.

Dit voorbeeld laat zien hoe fair play vanuit verschillende gezichtshoeken kan worden
gewaardeerd. Wanneer de medevluchter van de teamleiding de opdracht heeft gekregen
geen meter kopwerk te doen, omdat degene die de ontsnapping inleidde een bedreiging
vormde voor de gele trui van een teamgenoot, dan ziet de discussie er op slag anders
uit, Er is dan geen sprake meer van een gezamenlijke vluchtpoging van twee wielren-
ners, waarbij men onderling een zekere solidariteit zou mogen verwachten, maar van
een vluchter die een ander heeft meegekregen om de vluchtpoging te controleren.
Individuele verantwoordelijkheden kunnen hier op gespannen voet komen te staan met
de verantwoordelijkheden die men heeft ten opzichte van het team.
In dit hoofdstuk worden eerst de betekenissen besproken die er in wedstrijdsportspe-
cifieke zin aan fair play of sportiviteit worden gegeven. In de interviews werd meestal
over (on)sportiviteit gesproken en niet over fair play omdat vermoed werd dat niet
iedere gespreksdeelnemer dat begrip voldoende kende.
Het materiaal uit de interviews wordt gerangschikt onder de aspecten van fair play,
zoals die in het analyseschema uit de inleiding werden weergegeven.
Na de sportspecifieke aspecten van fair play wordt aandacht geschonken aan de sport-
overstijgende. In een aparte paragraaf worden de sporters aan het woord gelaten over
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de rol van de ouders, trainers en de scheidsrechters. Daar wordt hier apart op ingegaan
omdat daar in de interviews expliciet naar gevraagd is. De gevonden betekenissen zul-
len overigens wel gerelateerd worden aan het analyseschema van dit onderzoek.
In paragraaf vijf worden de opvattingen over de mens bediscussieerd, naar aanleiding
van datgene wat er in het materiaal over naar voren is gekomen. In paragraaf zes ten-
slotte, wordt de balans opgemaakt. Welke betekenissen van fair play hebben zich ver-
diept en welke hebben nog onvoldoende gezicht gekregen.

1.2. Betekenissen van fair play, sportspecifiek

Willen winnen als karakteristiek van fair play in de wedstrijdsport

Wie streeft niet naar de overwinning of probeert niet zo hoog mogelijk te eindigen of
zijn beste prestatie te verbeteren? Degene die dat niet doet, bederft het spel en handelt
tegen de regels. Het is ook een genant gezicht, twee tafeltennissers die allebei hun best
doen om te verliezen. Uit tactische overwegingen, zo bleek later, want dan zou de ver-
liezende partij in een volgende ronde tegen een zwakkere tegenstander uitkomen (6).
Conceptueel is dat willen winnen een bepalend kenmerk voor wedstrijdsport en dus
ook voor fair play. Toch kwamen we in de open opzet van de interviews dat kenmerk
weinig tegen, noch in de zin van cornpetitie, noch van inzet om een zo goed mogelijk
resultaat te behalen. Hier en daar kwam het ter sprake maar bepaald niet als een domi-
nant gegeven.

- "Het in de wedstrijd moeten uecbten en daarna weer leuk met elkaar [ietsen"
(wielrenner 15118jr).
- "Gewoon je best doen .]e moet toch echt omhoog willen en niet gewoon een
beetje uoor de conditie"(turnmeisje, 16jr).
- "lk vind tijdens bet vechten iemand sportief als hij goed moeite doet. Ge kunt
moeilijk zeggen van iemand die daar zomaar staat van '[a, smijt mij maar', dat die
sportie] is" (meisje, judo, 16jr.).

20 vielen er nog wel meer uitspraken te noteren maar ze kregen in het geheel van de
interviews weinig gewicht. Op grond daarvan zou men kunnen zeggen dat het willen
winnen niet echt leeft onder de sporters. Toch is hier omzichtigheid geboden. Bij het
thema "agressie en geweld", is er wel sprake van een grote inzet. Als de tegenpartij met
onsportief spel begint, dan zeggen veel respondenten bij teamsporten, dat met gelijke
munt zal worden terugbetaald. Daar manifesteert inzet zich we], Voor het weinig voor-
komen van het "willen winnen" als karakteristiek van fair play in deze interviews zijn
wel enkele redenen op te sommen. Het kan aan de wijze van interviewen hebben gele-
gen, waar niet direct in deze richting werd gestuurd, maar het kan ook zijn dat "willen
winnen" met name bij kinderen en jongeren niet een dominante betekenis heeft,
Onderzoek van van Rossum (1996 a en b, 1998) en Ewing & Seefeldt (1989) wijst in de
richting dat plezier hebben, je vaardigheden verbeteren, samen dingen doen, veel belang-
rijker motieven zijn voor sportparticipatie dan "for the challenge of competition".
(Weinberg, Gould, 1995, p.4S1).
Er kan ook een derde verklaring gegeven worden voor het weinig voorkomen van
begrippen als "willen winnen" of "inzet voor een goed resultaat", wanneer men
vraagt naar de betekenis van het algemeen begrip fair play. Onsportiviteit wordt vaak
getdentificeerd met geweld in de sport en die betekenis is zo dominant dat daarmee de
andere betekenissen naar de achtergrond worden geschoven. Dat zou een reden kun-
nen zijn dat sporters weinig met deze betekenis naar voren komen.

Bij wielrennen blijken verschillende visies over dat "willen winnen" te bestaan. Van
een wielrenner als Eddy Merkcx is bijvoorbeeld bekend dat hij altijd wilde winnen.
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Hij stond bij wijze van spreken als veelvraat bekend en dat gaf in het peloton nogal
eens scheve gezichten.
Tamboer en Steenbergen beschrijven hoe hij in de Giro van 1973 op de laatste dag met
de eindoverwinning op zak, toch jacht maakte op de groene trui van De Vlaeminck en
er in slaagde ook die te bemachtigen (Tamboer, Steenbergen, 2000, p.145). Deze schrij-
vers wijzen erop dat willen winnen "een centraal kenmerk vormt van informele fair
play, en als zodanig van de moraal van de wedstrijdsport".

Een heel ander standpunt vertolkte een Vlaamse wielrenster, in haar tijd bijna onver-
slaanbaar.

"Ileheb nooit koersen verkocht, ik heb ze altijd zo gegeven. Ik weet hoe moeilijk het is
om rand te komen. Ik heb ook meegemaakt dat ik de laatste frank had afgegeven,
zodat ik niet meer vooruit of achteruit kon. En dan zei ik wei eens: 'Awel, da's kleer;
we zullen 't arrangeren'. Maar in die tijd gaf ik koersen weg, om het dameswielrennen
van de grond los te krijgen. Want als iemand nooit naar de koers komt zien en die ene
keer wel, omdat er eentje van de omgeving meerijdt, dan zal hij het koersen meer in
het oog houden als zijn favoriete wint. Daarmee kunt ge de koersen omhoog werken. "
(uit de brochure: "Over sportiviteit en onsportiviteit in de sport", p.50).

De wielrenster aan wie de overwinning op die manier gegeven werd moest het overigens
later niet in haar hoofd halen om te beweren dat ze sterker was, want dat vond deze
grootheid het toppunt van onsportiviteit,
Twee grote wielrenners, twee totaal verschiIlende visies op sport en sportiviteit,
Waooeer dit beschouwd wordt vanuit de idee dat willen winnen een centraal kenmerk is
van informele fair play dan kan men zeggen dat de handelwijze van de wielrenster wel
sociaal voe!end, maar niet fair was. Ze deed niet haar best om te winnen, Merkx daaren-
tegen komt niet zo sympathiek over maar hij respecteert her gebod om te streven naar
winst, in dat opzicht is hij dus fair.
Beschouwt men echter deze voorbeelden meer vanuit een sociale dimensie van fair play,
dan kunnen andere conclusies getrokken worden. De wielrenster past nu wel binnen het
bee!d van fairness. Zij probeert medesporters kansen te geven in de sport, die ze anders
met of onder vee! moeilijker omstandigheden hadden verkregen. Eddy Merkcx daarente-
gen kan met zijn individuele opvatting van fair play, verweten worden dat hij zijn sport
en zijn medesporters niet gediend heeft, en aIleen aan zichzelf heeft gedacht. Deze twee
visies op fair play lijken hier op gespannen voet met elkaar te staan, terwijl ze beide als
even aannemelijk kunnen worden beschouwd. "Willen winnen" en "laten winnen", een
van de paradoxen hier in de wielersport?
In dit voorbeeld hebben beide wielrenners hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ook
de organisatoren van wielerrondes hebben de taak om voldoende tegenstand te organi-
sereno Dan heeft men echter wel een probleem als er een sporter is die met kop en
schouders boven de rest uitsteekt. Die grote kampioen wil men graag hebben, daar
heeft men ook graag een behoorlijk startgeld voor over. Zo'n grote naam staat name-
lijk garant voor veel (betalende) toeschouwers. Een niet eenvoudige situatie om dat in
termen van sport op te lossen. WeIlicht dat tearnspel hier oplossingen biedt?

Betekenissen van agressie en geweld

Binnen een onderzoek naar betekenissen van fair play is het ondenkbaar om geen aan-
dacht te schenken aan het thema "'agressie en geweld". Als er al over sportiviteit en
met name onsportiviteit gesproken wordt, dan gaat het veeIal om dit thema (7). Bij de
sportverslagen voor de TV kunnen de verslaggevers moeilijk weerstand bieden aan de
verleiding om agressie en geweld op en rondom het veld uit te vergroten (8), vooral bij
sporten met veellijfelijk contact.
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Agressie hoort bij wedstrijdsport. In de wedstrijd is er strijd, men probeert de ander te
overtreffen, van de ander te winnen. Daartoe moet men zieh volledig inzetten en met
name in eontactsporten kan het hard tegen hard gaan. Wedstrijdsport, sehrijven
Tamboer en Steenbergen (2000), kan men beschouwen als een vorm van gereguleerde
agressie: "agressieve handelingen worden door de formele en informele regels eerder
ge- dan verboden" (p.196).
Bij wedstrijdsport hoort ook emotie. Bij het willen winnen is de hele persoon in het
geding. Je laat je niet opzij zetten en je laat je al helemaal niet belaehelijk maken. Bij
voetbal bijvoorbeeld, de bal tussen de benen door gespeeld krijgen, wordt veelal als
een persoonlijke vernedering ervaren.

- "je laat je niet zo maar afmaken", zegt een zestienjarig meisje dat waterpolo
speelt. je moet niet slap spelen want dan hoor je niet op waterpolo te zitten.
- "Het is gewoon een sterke en harde sport". Iemand er langs laten dat is gewoon
een stomme [out, zegt een jonge handballer. Dan moet je hem beetpakken .... "ja,
dat is wei tegen de regels, maar dan is het wei een doelpunt tegen. "(9).

Er wordt zo intens gespeeld dat veel spelers ook niet in de hitte van de strijd door
hebben dat ze aan her uitdelen zijn geweest. Een video opname is vaak nodig om hen
te confronteren met hun eigen (on)sportief gedrag. Maar men weet ook te incasseren.
Vaak merkt men pas in de pauze of op de bank dat men een blauw oog heeft of dat er
een paar krassen op de rug staan. Uitdelen en incasseren, de spelers zijn er op ingesteld
(10). Ze hebben er voor gekozen, het maakt deel uit van de spelvreugde.
Die agressiviteit in het spel is na het laatste fluitsignaal van de seheidsreehter meestal
snel voorbij.

"Onder de wedstrijd , zegt een waterpolospeler van 15 jaar, zijn we echte vijanden
voor elkaar, als we bij elkaar liggen gaat het hard tegen hard en dan 'vloeken we
elkaar uit'. Maar na de wedstrijd is dat over. Dan gaan we gezellig ergens zitten om
wat te drink en. "De een tracteert gewoon en dan zijn we gewoon urienden. Eigenlijk
heel iets geks. Eigenlijk zou je onder de wedstrijd ook vrienden moeten zijn ".

Maar zo mooi loopt het lang niet altijd af. Vaak wordt de eigen onsportiviteit gelegiti-
meerd door de onsportiviteit van de ander. Dat beeld komt in deze eontactsporten veel-
vuldig voor. Zij begonnen en toen waren wij gedwongen om ze met gelijke munt te
betalen. Als het ware een keten van aerie en reaetie waar men lang niet altijd met een
dosis zelfkritiek op terug kijkt.

- "Maar als ik voel dat iemand me expres wil raken, dan schieten ongetwijfeld mijn
stekels omhoog en dan kan ik me niet van het idee ontdoen dat binnen de 10 minuten
die gast zal janken ..... "(Nederlandse prof, ervaren verdediger in een topclub).
- "]e laat jezelJ niet half kapot knijpen. En degene die dat doet, daar lief tegen blijven
lachen? Dat doe je niet"{meisje, 16 jr. handbal).

Soms lopen de emoties hoog op en kost het moeite om die boosheid, woede en emotie
onder controle te houden. Dan zegt een meisje dat ze van de coaeh een tijdje op de bank
moest gaan zitten afkoelen, want "anders staan ze niet voor de gevolgen in". In dit
kader komen er ook regelreehte wraakacties voor die als doel hebben de tegenstander te
beschadigen. En daarmee is ook de relatie gelegd met de gezondheid. Geweld in de
sport is een bedreiging van de gezondheid van de sporter.

Het is niet altijd de tegenstander, die je het bloed onder de nagels vandaan haalt. Ook
het publiek kan een speler in woede do en ontsteken, door opmerkingen, beledigingen
en seheldpartijen. Soms, zegt een oudere biljartspeler, kan je aan hun ogen zien dat ze
gekomen zijn om jou te zien verliezen. En ook als je gewonnen hebt kun je allerlei
dingen naar je hoofd geslingerd krijgen. Je kunt je er kwaad om maken maar tegelijk
geniet je er ook van. Oat hoort erbij. Maar soms knapt er wat in je. Je laat ze dan wei
ongemoeid, maar
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"als je moest doen wat je denkt? Tussen hun benen een shot tegen hun patatten
geven, dat ze het moeilijk hebben om te pissen ".

Over het algemeen kwam de intentie tot het plegen van geweId, waardoor de regen-
stander beschadigd wordt, niet zo duidelijk naar voren, maar de beschreven wraak-
acties gaan wel een eind in die richting.
Overigens moet men insider zijn om deze verschijningsvormen van agressiviteit in de
sport te begrijpen. Voor outsiders is dat bijna niet te vatten. Die zien dan ook in een
wedstrijd bij waterpolo, handbal en voetbal aan de lopende band voorbeelden van
onsportiviteit, terwijl de sporters zelf dat (meestal) niet zo ervaren.

In het voorafgaande werd onsportiviteit vooral gekoppeld aan teamsporten met veel
lichamelijk contact. Sporters die een individuele sport beoefenen zoals turnen en atle-
tiek hebben nogal eens de neiging om het begrip fair play niet van toepassing te ver-
klaren voor hun sport "omdat het daar rustig toegaat" zoals een atleet het eens uit-
drukte. Zo'n opmerking gaat meestal voorbij aan andere betekenissen van fair play
zoals gelijke kansen. Bovendien wordt daarbij ook niet altijd kritisch naar de eigen tak
van sport gekeken, zoals blijkt uit onderstaand citaat.

"Bij indoor heb je dat nog veel sterker, omdat je dan zo'n heel klein baantje hebt,
waar je rond moet. En dan is het echt slaan, trekken en duwen, terwijl dat eigenlijk
niet hoort, maar ja het is gewoon geworden. En d'r wordt bijna nooit wat van
gezegd" (man, 21 jaar, atletiek).

Ook het "oog am oog, tand om tand" principe kwamen we bij individuele sporters
tegen. Daar steekt vaak een mensbeeld achter dat de mens in deze maatschappij voor
zijn belangen op moet komen. Oat moet je zelf doen, anderen doen dat niet voor je.
Bij het wielrennen zijn daar duidelijke voorbeelden bij te geven.

"Nou ik ben wei eens de bocbt uitgereden en dat heb ik teruggedaan (ja,ja) omdat ik
het ook wei eens zat ben. Want als je zo stil blijft hangen en je doet zeLJniets terug,
dan lopen ze allemaal over je heen en dan blijven ze dat doen. Dan sla je wei een keer
terug, je moet ook een keer van je afbijten" (meisje, 16-17 jaar, wielrennen).

Gelijke kansen

In de interviews komt het thema gelijke kansen op vier manieren naar voren. In de
eerste plaats als participatie, de ander in her spel betrekken. Vooral bij kinderen en
jongeren kan men die betekenis, waarin de individuele verantwoordelijkheid wordt
benadrukt, aantreffen. "Geen mensen buiten het team laten vall en, ieder erbij hetrek-
ken", zegt een 14/15 jarige hockey-jongen. Vaak worden deze betekenissen gegeven,
als er gevraagd wordt met een voorbeeld te komen van sportiviteit. Het geheurt nogal
eens dat dan getracht wordt sportiviteit te beschrijven vanuit wat het niet is.
Onsportivireit dus.

- "Ik zat op pupillen A. Daar kreeg ik nooit de bal als ik vrij stond. Altijd anderen,
dat vond ik niet leuk"(j.12 jr. handbal).
- "Want we hebben V in ons team. En die doet echt haar best, maar die is eigenlijk
niet zo goed. Maar als je daar iets van zegt, en dat doe ik dus wei eens, dan vind ik
dat eigenlijk heel onsportief, want die doet heel erg haar best"(m. 11jr. hockey).

Oat "rnee willen doen", "elkaar bij het spel betrekken", wordt hier als een interpretatie
van gelijke kansen beschouwd. Door die ander bij het spel te betrekken, krijgt die ook
de kans om het spel te leren. Ook de pingelaar, die de hal bij voetbal voor zichzelf
houdt, en weigert over te spelen, wordt in de gesprekken onsportief genoemd. Door die
bal voor zichzelf te houden beneemt hij of zij de teamgenoten de kans tot speldeelname.
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Een tweede betekenis van gelijke kansen vonden we in het onderzoek van Tibbe
(1999). Die betekenis heeft meer betrekking op een bepaalde categorie sporters, die
duidelijk minder kansen krijgt dan een andere categorie. Ook gaat het hier minder om
individuele verantwoordelijkheden, maar meer om de verantwoordelijkheden van een
organisatie, zoals een sportvereniging of een sportbond.
Tibbe interviewde in 1998 en 1999 zestien meisjes, die in de leeftijd van 15-18 jaar samen
met en tegen de jongens hebben gevoetbald. Sinds enkele jaren staat de KNVB gemengd
voetbal toe tot de A-junioren, met uitzondering van de hoogste landelijke klasse.
Het betrof hier getalenteerde meisjes, die op een uitzondering na werden uitgekozen
voor landelijke en regionale selecties, Tibbe's algemene vraagstelling luidde "Hoe erva-
ren meisjes van 16/17 jaar die bij de A- en B junioren samen met en tegen jongens
voetballen c.q. gevoetbald hebben hun sportbeoefening?" Deze algemene probleem-
stelling legde ze uit in een achttal deelvragen, zoals vragen over het verloop van hun
voetbaltraject, vragen over de invloed van de omgeving op hun sportkeus, vragen over
hun eigen kijk op voetbal voor meisjes. Hier wordt de aandacht gericht op deelvraag 4.
"Welk beleid hanteert het bestuur van de voetbalvereniging, ten opzichte van het
vrouwenvoetbal en hoe wordt er gecomrnuniceerd met de meisjes, met name in de
overgang van het gemengd voetbal naar het vrouwen voetbal?"

Achter deze deelvraag schuilt het vermoeden dat deze meisjes in hun sportieve loop-
baan lang niet dezelfde kansen kregen als de jongens. Er zijn weliswaar circa 65.000
meisjes en vrouwen lid van een voetbal vereniging en dat is een aantal waar menige
teamsport jaloers op zou zijn (11) maar binnen het totale ledenaantal van circa een mil-
joen leden van de KNVB vormen ze toch een duidelijke minderheid.
Getalenteerde jon gens hebben de kans om opgenomen te worden in de jeugdafdeling
van een betaalde voetbalorganisatie, waar systematisch en intensief aan hun sportont-
wikkeling wordt gewerkt. In Nederland bestaat geen betaald voetbal voor vrouwen, in
tegenstelling tot landen als Italie, Japan en recentelijk de USA (12), waardoor er voor
de meisjes in vergelijking met de jongens veel rninder sportieve perspectieven bestaan.
Nu zou dat op zich nog niet zo beslissend hoeven zijn, imrners bij hockey bestaat dat
perspectief ook niet, terwijl het vrouwenhockey international op een hoog niveau staat.
Beslissend lijkt veel meer de gebrekkige organisatie bij veel voetbalclubs, die vaak niet
meer dan een of rwee teams bij de meisjes junioren kunnen samenstellen, waardoor er
weinig mogelijkheden bestaan voor een interne differentiatie. Getalenteerde meisjes
spelen samen met minder getalenteerden en dat werkt voor beide groepen niet erg
motiverend. Voor de voetbaltalenten is gemengd voetbal een reeel alternatief, maar
daarmee begeven ze zich wel in een aantal spanningsvelden, zoals de acceptatie bij de
jongens, de kans om niet voldoende speeltijd te krijgen, het wei of niet support krijgen
van het bestuur.

De resultaten van dit onderzoek waren niet erg bemoedigend. Hoewel de meisjes vol-
doende support kregen van het thuisfront, de school en de vriendinnengroep, voelden
de meesten zich op clubniveau achtergesteld bij de jongens.

- "In de C1 was er iemand die vond bet niet eerlijk dat ik in de C1 mocht spe-
len, omdat ik later niet in de selectie kwam te spelen. Maar iemand die in de C2
speelde, een [ongen, die moest dan maar in de C1 komen. am daar voetbal te leren.
Omdat die later wei in de selectie zou kunnen komen. Zo werd er dan
gepraat. "(Angela,16 jr.) (28)
- "Als het slecht weer is, en er is maar een veld beschikbaar, dan wordt onze wed-
strijd afgelast en die van de beren gaat wel door." (jolanda, 17 jr.).
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- "Nou, ze zeggen zeif dat het er niets mee te maken heeft dat ik een meisje ben. Maar
als ze hoger komen en ik ben gelijk aan een jongen, dan geven ze toch de voorkeur aan
een jongen. 20 hebben we dat eruaren. Ik zit niet graag op de bank. Daar doe je geen
wedstrijdervaring mee op." (Pascalle,16jr).

Er waren ook andere berichten. Berichten van clubs die vee! werk maakten van het
vrouwenvoetbal en waarvan her bestuur de be!angen van de meisjes en de vrouwen
behoorlijk behartigde. Maar het merendee! van de meisjes voe!de zich aehtergeste!d en
vond dat ze lang niet dezelfde kansen kreeg als de jongens. De oorzaak lag meestal bij
het bestuurscircuit en sorns bi] de trainers die geen goede voorwaarden wisten te
schepp en voor het vrouwenvoetbal (13). Deze meisjes waren in de fase van het over-
gaan naar een vrouwenteam behoorlijk afhankelijk van het bestuur, Dat overgaan naar
een vrouwenteam betekende meestal een achteruitgang van niveau en van vee! minder
trainingsuren. Bovendien werd een jong meisje nogal eens in een team geplaatst met
vrouwen van in de dertig, waarvan sommigen "mijn moeder hadden kunnen zijn"
zoals een speelster het uitdrukte, Geen aantrekkelijk idee voor een ambitieus meisje
van 16, dat zieh tot het uiterste wil inspannen voor een goed resultaat en dan van
oudere teamgenoten te horen krijgt dat ze niet zo fanatiek moet zijn. Het bee!d dat
hier oprijst is, wanneer je dit als meisje overkomt, dat je weinig stuur kunt geven aan
de situatie, dat er in de club ook nauwelijks mens en zijn die zieh willen ontpoppen als
be!angenbehartiger. Het zijn de clubs die niet de moeite nemen om voor het meisje
actief op pad te gaan om bij andere clubs te zoeken naar moge!ijkheden, die reeht
doen aan de talenten van het meisje (14). Men zou dit ook als een vorm van uitsluiting
kunnen benoemen.

Een derde betekenis van onge!ijke kansen in de wedstrijdsport ligt op het terrein van
onge!ijke omstandigheden en materiaalgebruik van verschillende kwaliteit. Daar werd
in de interviews weinig over gesproken, wellicht omdat daar weinig op aan is gestuurd
door de interviewers. We hadden verwaeht bij sporten als wie!rennen en atletiek, dat
materiaal van ongelijke kwaliteit en onge!ijke omstandigheden aan de orde zou
komen, maar dat bleek toeh niet het geval. Een uitzondering was een voorbee!d bij het
benoemen van sportiviteit.

" een collega of tegenstreuer die zijn drinkbus eens geeft, wanneer jij om de een
of andere reden zonder drinken bent gevallen, dat vind ik tof" (jongen,15 jaar, wiel-
rennen).

Dat lijkt een klein gebaar, maar het kan voor de onderlinge kraehtsverhoudingen op
een bepaald moment van beslissende betekenis zijn.
Bij roeien had men ook een discussie over boten van ongelijke kwaliteit kunnen ver-
wachten, maar dat gebeurde maar in beperkte mate. Een toproeier zegt:

"Je kan wei wat verschil in materiaal hebben, maar uiteindelijk wint de beste
toch. "(man, 24 jaar, roeien).

Anderen hadden meer aandacht voor de kwaliteitsverschillen maar waren voorzichtig
in hun bewoordingen "want als excuus voor een nederlaag mag het niet worden
gebruikt".
Wei kwam enkele malen naar voren dat wedstrijdroeiers, die zich op nationaal of
internationaal niveau willen kwalificeren, bet ere boten en bege!eiding krijgen als de
zogenaamde "competitie roeiers" die de sport meer recreatief beoefenen. Dat laatste
werd door enke!e gesprekspartners als onsportief ervaren.

Een vierde betekenis van gelijke kansen kan liggen in het natuurlijk fysiek van de
sporter. Een volleybal speler van 1.65 m. heeft weinig in deze sport te zoeken. Niet
omdat de sport voor mensen met een geringe lengte ongeschikt zou zijn maar omdat
zij tegenover reuzen van 2.10 m. aan de andere kant van het net te zeer in het nadee!
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verkeren. Dat zijn geen gelijke kansen meer voor de deelnemers en de wedstrijd wordt
als oneerlijk ervaren. Sporters op de grens wat hun lengte betreft kunnen in een
behoorlijke spanningsverhouding komen te verkeren. Zo werd Alice Blom (22 jaar) in
2001 uitgeroepen tot volleybalster van het jaar, maar in eerste instantie kwam ze niet
in aanmerking voor het Nederlands team, omdat ze met haar 1.78 m., "volgens inter-
nationale maatstaven geen volwaardige lengte voor volleybal speelsters had". Volkers
(in de Volkskrant van 8 mei 2002) schrijft dat ze allange tijd slachtoffer is van pure
lengte discriminatie:

"De discriminatie werd ingezet door Bert Goedkoop, die dacht zich te moe ten instel-
len op de door 1.90 m. lange Russinnen gedicteerde toekomst. De eerste voorwaarde
voor selectie door Goedkoop was lang zijn. "

Bos werd in tweede instantie door de nieuwe bonds coach Frigoni opgeroepen voor de
nationale selectie en mag daar proberen Goedkoops ongelijk te bewijzen. En de vol-
leybalbond mag bedenken hoe ze kleine volleyballers toch attractieve perspectieven
kan bieden in haar sport.

Vechtsporten zoals boksen, karate en judo kennen reeds lang de indeling in gewichts-
klassen, waardoor de sporters meer gelijke kansen krijgen voor een goed wedstrijdresul-
taat. Nu kan dat weer nieuwe problemen opleveren want de sporter moet voortdurend
op zijn gewicht letten om in de gewenste gewichtscategorie te kunnen blijven uitkomen.
Bij judo wordt ook bij de jeugd in gewichtsklassen gewerkt. Dat betekent dar kinde-
ren en jongeren op hun gewicht moeten letten, willen ze tenminste in een klasse uitko-
men waarin ze kans maken op een medaille. Een ge1nterviewde trainer in het Sporta
onderzoek zegt:

"Sommige ouders zijn 'maJkezen'. Daar kan ik staaltjes van vertellen. Er zijn
ouders die hun kinderen laten afvallen omdat ze teveel wegen. Die kindekes moeten
aileen maar winnen, he. Stel u voor, van die kleine drollekes, ze wegen misschien 38
kilo en dan moeten ze gaan lopen om niet teveel te wegen. Dat gebeurt". (brochure:
"Over sportiviteit en onsportiviteit in de sport ",pag.43).

Zo eist deze categorisering van sporters in gewichtsklassen hier haar tol. Uit dit citaat
blijkt, dat ouders hier bepalen wat het kind moet doen om toegelaten te worden tot
een bepaalde gewichtsklasse. Niet duidelijk is hier wat het kind er zelf van vindt. In
deze takken van sport moeten de sporters als het ware op drie niveaus strijd leveren:
in de eerste plaats op het persoonlijk prestatieniveau door te werken aan techniek en
conditie, vervolgens strijd met de tegenstanders en tens lotte weer strijd met zichzelf
om op gewicht te blijven. Dat laatste speelt natuurlijk heel sterk als de sporter in een
hogere gewichtsklasse weinig te zoeken heeft in verb and met de sterkte van de tegen-
standers.

Gelijke kansen als een van de aspecten van fair play, waar veelal ongedifferentieerd
over gesproken wordt, blijkt zeker vier verschillende betekenissen op te roepen die
alle vier een verschillend beleidstraject kennen.
1. Gelijke kansen voor de sporters binnen een wedstrijd, hen de gelegenheid bie-

den om aan het spel deel te nemen.
2. Gelijke kansen voor groepen met een achterstandssituatie, zodat zij ook voluit

in de sport kunnen participeren.
3. Gelijke kansen in de betekenis dat er sprake moet zijn van een prestatievergelij-

king van de bewegingsmogelijkheden van de sporters zelf en dat de vergelijking
niet verstoord mag worden door kwaliteitsverschillen in het materiaal.

4. Tenslotte moet worden onderzocht hoe grote verschillen in het natuurlijk
fysiek van de sporters - als die relevant zijn voor het leveren van een sportieve
prestatie- in een acceptabele cornpetitie indeling kunnen worden verwerkt.
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Gelijke speelsterkte

Het voorbeeld van de tafeltennisser in een rolstoel uit de inleiding liet zien waar het
hier in deze betekenis van fair play om gaat. Zijn vaardigheid in deze tak van sport
stelde hem in staat mee te doen met de "gewone" competitie, hij beschikte over de
juiste speelsterkte en hoewel het organisatorisch niet altijd even eenvoudig is, zou hij
de kans moeten krijgen om zich daar verder in zijn sport te ontwikkelen. De moge-
lijkheid bestaat dat hij binnen de categorie van sporters met een lichamelijke beperking
te weinig tegenstand zou krijgen.
Soms kunnen de principes van gelijke kansen en gelijke speelsterkte op gespannen voet
komen te staan. Bij gelijke kansen worden de deelnemers ingedeeld in bepaalde cate-
gorieen zoals leeftijd, gewicht en sekse en binnen zo'n categorie hebben de deelnemers
ongeveer gelijke kansen op een goed wedstrijdresultaat. Dat wordt in de meeste geval-
len ook als sportief ervaren. Een indeling naar gelijke speelsterkte kan hier dwars
doorheen lopen omdat gekeken wordt naar het feitelijk spelniveau. Hier is spannende
sport mogelijk omdat de tegenstanders aan elkaar gewaagd zijn. Beide gezichtspunten,
gelijke kansen en gelijke speelsterkte zijn even waardevol voor een goede wedstrijd-
sport. Er is veel flexibiliteit nodig om ze goed op elkaar af te stemmen.

In de jeugdsport is de categorisering vaak een groot- en een structureel probleem.
Structureel is het probleem omdat kinderen en jongeren zich niet in hetzelfde tempo
ontwikkelen, zodat indelingen naar leeftijd soms een grote onbillijkheid inhouden.Wat
te doen met talenten, die veel sterker zijn dan hun leeftijdsgenoten? Werkt dat geen
frustraties in de hand bij het aanstormend talent? Maar hoe moet dan een dispensatie-
regeling, die toestaat dat jongere spelers in hogere leeftijdsklassen uitkomen, er uit
zien? Zo'n regeling kan ook misbruik in de hand werken en hoeft lang niet altijd in
het voordeel van het talent te werken.
Ook op een andere manier kan de gelijke speelsterkte onder druk komen te staan.
Soms hebben de functionarissen van een bond die de competitie-indelingen moeten
regelen, grote problemen om een bepaalde klasse te vullen door te weinig aanbod van
de verenigingen en teams. Dan is de verleiding groot om verschillende leeftijdsgroepen
bij elkaar te voegen, zodat de "organisatie rand komt". Daarmee wordt de spelvreugde
van de kinderen niet altijd gediend.
Een jongen van twaalf vertelt het verhaal van toen hij nog bij de volleybal mini's was
en dat ze tegen spelers moesten die veel ouder en groter waren.

"Dat was een beetje oneerlijk, ik denk een beetje stom geregeld. Hun deden dus ook
heelonsportief, want ze gingen keihard smashen en zoo En als je die tegen wil hou-
den, dan deed dat een beetje pijn".

En in het streven naar redelijk homo gene groepen, naar speelsterkte, worden in de
wedstrijdsport ook de mannen en de vrouwen van elkaar gescheiden. De functionali-
teit van een strikte categorisering staat hier ter discussie. Bij het paardrijden strijden
bij dressuur, in de military en in het springconcours mannen en vrouwen tegen elkaar,
terwijl dat toch in fysiek opzicht bepaald geen lichte sporten zijn. En bij het paarden-
rennen is een vrouwelijke jockey wellicht nu nog een uitzondering maar dat kan ook
gauw veranderen.
De KNVB heeft, om een ander voorbeeld te noemen, besloten om het gemengde voet-
bal van jongens en meisjes onder de twaalf jaar te stimuleren en van twaalf tot achttien
jaar zonder dispensatieregel toe te staan (15). De invoering daarvan verloopt niet pro-
bleemloos (Tibbe,1999). Hier krijgen getalenteerde meisjes bij de jongens de kans om te
spelen op een niveau dat bij hen past, maar tegelijk ontbrak er continuiteit, zodat die
meisjes uiteindelijk toch niet de kans kregen op een acceptabele carriere in het voetbal.
Bij een denksport als schaken heeft Judith Polgar bewezen haar rnannetje te staan.
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Toch liggen bij de denksporten enkele dilemma's. Wi! men hier de sportbeoefening
onder vrouwen stirnuleren, dan is het wellicht gewenst om toch mannen en vrouwen
in gescheiden cornpetities onder te brengen. Niet zo zeer omdat meisjes en vrouwen
potentieel niet het vereiste niveau zouden kunnen hal en, maar door een aantal sociaal-
psychologische factoren, waardoor het voor vrouwen niet aantrekkelijk is om deze
sport te (blijven) beoefenen (16).

Er zijn in deze context heel wat voorbeelden te geven, waar een strikte categorisering
in klassen van mannen en vrouwen niet function eel meer is zoals blijkt uit onder-
staand voorbeeld van een roeister.

"Er staat in de reglementen dat de herenploegen geen stuurvrouw mogen hebben.
Maar wij hebben geen mannelijke stuurman, dus stuurt er een vrouw. En als die
Gentse ploegen dat zien, dan dienen ze een klacht in bij de wedstrijdcommissie en
toen werden wij gediskwalificeerd. H et is toch niet van belang of er een jongen of
een meisje stuurt? In dit geval woog het meisje zelfs zwaarder dan de mannelijke
stuurlieden uit de andere ploegen. "(roeister, 21 jaar).

Elke tak van sport is behoorlijk autonoom in haar regelgeving. Maar wellicht is hier
ook een regulerende rol voor NOC * NSF en het IOC weggelegd?

Acceptatie van regels

Een directe omschrijving als: "het is sportief als je je aan de spelregels houdt", kwam
in de interviews weinig voor, Als de regelgeving op een positieve manier ter sprake
kwam, werd meestal verwezen naar een activiteit, waarin de spelregels een bepaalde
functie hadden. Zo zegt een 18 jarig korfbalmeisje:

"Het is zeker geen belemmering dat je niet mag dribbelen, integendeel, het dwingt
je tot samenspel. "

Een expliciet voorbeeld van acceptatie van de spelregels, duidelijk gekoppeld aan een
persoonlijk standpunt. Opmerkelijk zijn wel de negatieve bewoordingen, die nodig
zijn om het standpunt te verduidelijken: geen belemmering, niet mag drib belen, het
dwingt je tot ....

Soms wordt er een goede praktijk geschetst. Een bi!jarter uit de Belgische nationale
competitie beschrijft een situatie, waarin een speler een arbiter, die een voor hem voor-
delige beslissing nam, corrigeert.

"Een man die een partij aan het winnen is (hij moet er nog een drietal maken)
maakt een fout. Maar de arbiter ziet dat niet. De man zegt uit zich zelve 'Ik heb
hem niet'. Dat isformidabel, want hij wil winnen. Maar hij is in de eerste plaats eer-
lijk met zichzelf en zegt: 'Ik heb hem niet'. 'Zulke dingen zijn grandioos op een
bescheiden vlak'.

De speler noemt zulke dingen grandioos. Kennelijk zegt hij dat tegen de achtergrond
van een ervaring dat zulke handelwijzen opmerkelijk zijn.

In de interviews werd meer over regelovertredingen gesproken dan over acceptatie en
het navolgen van regels. Voorbeelden daarvan waren er te kust en te keur en ze kwa-
men in de paragraaf over agressie en geweld al ter sprake.
Het resultaat in een wedstrijd wordt zo belangrijk gevonden, dat de spelregels worden
ontdoken of uitgebuit.

"Sommige mensen gaan in je handen bijten en dat vind ik onsportie]. Maar als jij
dan iemand in een houdgreep hebt zijn ze in staat om zichzelJ ook in de handen te
bijten en te zeggen dat jij dat gedaan hebt. Dat is echt onsportief!"(man.23 jr. ztuar-
te band, judo).
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"Nou, ik lok bet gewoon uit, dat doe ik gewoon. fa, soms een beetje toneelspelen en
zooAls ik maar even aangeraakt word, dan ga ik uallen. "(j. 16jr. handbal).

Met een verscherpte regelgeving wordt getracht stelling te nemen tegen regelovertre-
dingen zoals bijvoorbeeld bij de "Schwalbe" in het strafschopgebied bij voetbal. Als
het gelukt is om de scheidsrechter, als toezichthouder op het naleven van de spelregels
te rnisleiden, ziet men soms dat het onderdeel van de spelvreugde uitrnaakt.

Een reeks regelovertredingen en het trainen daarop passeerde in de interviews de revue
zoals:

• Het tijdrekken als daarmee een voordeel te behalen was.
• Allerlei vormen van psychologische oorlogsvoering, die ten doel hadden de

tegenstander uit balans te krijgen.
• Het trainen op overtredingen die voor de scheidsrechter moeilijk zijn waar

te nemen.
Die psychologische oorlogsvoering, zoals dat genoemd wordt, valt lang niet altijd
onder specifieke regelovertredingen te rangschikken. Vaak is er niet direct een regel-
overtreding in het geding, maar een handelen tegen de geest van een sportieve wed-
strijd. En soms is dat nog te sterk uitgedrukt zoals in onderstaand citaat.

"]e kunt zelf ook een psychologische strijd beginnen. Ik heb meegemaakt dat ttuee
meisjes vrij serieus bezig waren hun boot neer te leggen. En dat twee tegenstanders
fluitend en lachend hun boot vlak naast de andere legden. Op die manier hadden ze
ai gewonnen door dat ontspannen gedrag te tonen. "(roeien, uroutu, 24 jaar).

Een voorbeeld waarin duidelijk naar voren komt hoe betekenissen van fair play als
inzet voor een resultaat, je (nietjhouden aan de regels, (on)gelijke speelsterkte, in
elkaar grijpen, wordt naar voren gebracht door een roeister van 22 jaar:

"Wat wel met de regels te maken beeft en wat onsportief is, is expres een aantal
wedstrijden verliezen, om dan bij een belangrijke wedstrijd met mooie prijzen in een
lagere klasse te kunnen roeien, niet waar je eigenlijk in thuis hoort. "(roeien, vrouwr,
22 jaar).

Een merkwaardige paradox wordt hier in deze voorbeelden zichtbaar. Enerzijds je
conformeren aan de regels, waardoor er plezier aan het spel beleefd kan worden.
Anderzijds de wijd verbreide praktijk van regelovertredingen in verschillende grad a-
ties van ernst. Bij Eitzen (1999) is dat een van de paradoxen van de moderne sport:
"Sport is fair, and sport is foul".

Sport, passend bij de sporter

Bij het vrouwenturnen komt men vooral jonge meisjes tegen. De sportpraktijk is ZQ
geconstrueerd dat de oefeningen bijna alleen goed uitvoerbaar is voor jonge , sterke,
lenige, kleine en lichte meisjes, die ook niet al te bang zijn uitgevallen. De meeste
meisjes haken in het wedstrijdtumen af als ze zeventien of achtrien jaar worden. Dan
worden ze te groot en te zwaar en kost het teveel kracht om bijvoorbee!d een salto op
een evenwichtsbalk te maken.
Een zeventien jarige turnster, die zich door jongere meisjes gepasseerd voelt, zegt:

"Maar het is natuurlijk niet leuk als die kleintjes weer beter worden. Dat je denkt
bij jezelJ 'stomme kleintjes'. Nou, dan ga je vanzelf, ga je harder trainen en zoo En
dan haal je ze wei weer in of niet. "

Door het vaststellen van de oefenstof lijken jonge en kleine meisjes een duidelijk voor-
dee! te hebben. Ais je ouder wordt, past de oefenstof niet meer. Bij de mann en in de
turnsport ligt dat anders, daar zijn de oefeningen meer gebaseerd op kracht, waardoor
her moge!ijk is om vee!langer door te gaan. Bij de meisjes wordt de periode van de
jeugd gebruikt, om topprestaties te leveren. Bij sporten als kunstrijden op de schaats
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kunnen de rijdsters veellanger doorgaan en dat geldt ook voor ballet.
Men kan de vraag stellen of deze wedstrijdsport, zeker als die in de richting van jeugd-
topsport gaat, wel past bij de ontwikkelingsfase waarin deze meisjes verkeren.
Enerzijds kan het antwoord "ja" luiden omdat een aantal van deze meisjes deze oefe-
ningen perfect kan uitvoeren. Maar de vraag kan ook negatief worden beantwoord
door er op te wijzen dat er van deze meisjes inspanningen worden verwacht die niet
pass en bij de kinderfase, zoals harde en intensieve training met de kans op blessures,
stress voor- en tijdens de wedstrijden en voortdurende selectieprocessen. Ook is het
niet duidelijk of de keuze voor deze sport en de inspanning die dat vraagt, wel van de
meisjes zelf is.
In de gesprekken met de meisjes kwam naar voren hoe moeizaam dat proces van het
onder de knie krijgen van de oefeningen soms verloopt. Zeker, er is een innerlijke drift
om die oefening op een prachtige manier uit te voeren, je wilt dolgraag maar tegelijk is
daar ook de onzekerheid van: kan ik dat wel.. ..durf ik dat wel?
En dat is niet alleen een individueel proces, ook de trainer of trainster speelt daarin
een belangrijke ro1.

- "Gedwongenheid. Verbeeld je iemand die bang is, hij dur!t dat niet. Hij wordt
gedwongen am dat te doen. Ge doet u dan pijn, gewoon aileen uit benauwdheid. "
(meisje, 15jr.).
- "Als je niet springt, moet je appeltaart uitdelen. "(meisje, 17 jr).
- "Dat zie je oak bij de kleintjes, die duruen alles. Die denken gewoon niet na. Maar
als je ouder wordt, dan ga je meer nadenken, dan word je bang en dur] je veel min-
der."(meisje 17 jaar).

De spanning bij sommige betekenissen, is hier voelbaar. Ja zeker, zegt een meisje, je
wilt her zelf oak, maar er is toch oak angst. En dan moet de trainster de beslissende
zet geven, door kwaad te worden. Dan doe je die sprong, die oefening niet omdat je er
zelf aan toe bent maar omdat je je er bijna toe gedwongen voelt.
Vanuit het gezichtspunt "sport, passend bij de sporter" is het niet fair om de sport,
zowel in haar trainingsvorm als in de wedstrijden aan te bieden op een manier die niet
past bij de mogelijkheden van de sporter. Dat kan door bijvoorbeeld de lat voortdu-
rend te hoog te leggen zodat de sporter weinig succeservaring beleeft. Het kan oak dat
de aangeboden sportactiviteiten (nog) niet passen bij de ontwikkeling waarin het kind
verkeert, misschien wel fysiek maar niet mentaal. En het kan ook - een tweetal voor-
beelden gingen in die richting- dat de sport niet meer in de handen van het kind gela-
ten wordt maar dar ouders of trainer bepalen, wat het kind in de sport gaat doen en
welke prestatie er geleverd moet worden.

De vraag die hier gesteld kan worden is, van wie de geleverde sportprestaties zijn. Zijn
dat bewuste keuzen van het kind zelf of zijn het meer de keuzen van ouders en of trai-
ners. Is presteren hier een moeten of een mogen? (Buisman, 1995 a).
Wedstrijdturnen mag niet vereenzelvigd worden met "moeten". Dat zou men uit de
meegegeven citaten kunnen opmaken, het is ook mogen.Turners en turnsters komen
aan het woord die zelf helemaal bezeten zijn van hun sport, die zelf een keus maken
om door te gaan , die de performance in de sport als prachtig ervaren, die het schitte-
rend vinden als de zaal volledig uitverkocht is als ze hun kunsten gaan vertonen.

"Als mensen mij zien turn en, dat vind ik schitterend. Dat geef: mij een bepaalde
kick, echt uiaar." (turner, 20 jaar).

Dat neemt niet weg dat er bij faire sport ook gekeken wordt naar de mogelijkheden en
de motivaties van kinderen in relatie met datgene wat er in de sport van het kind
wordt gevraagd. Past deze sport, met haar opgaven wel bij dit kind, past het wel bij
deze groep kinderen?
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1.3 Betekenissen van sportoverstijgende fair play

Het is niet altijd eenvoudig om bij fair play een onderscheid te maken tussen sportspe-
cifiek en sportoverstijgend. Bij sportspecifiek, dat werd in het voorgaande duidelijk,
wordt fair play gekoppeld aan de wedstrijdsport: inzet om te winnen, agressie maar
geen geweld, gelijke speelsterkte, gelijke kansen, acceptatie van de regels, sport die past
bij de sporter.
In de sportoverstijgende betekenis van fair play gaat het om betekenissen die in het
maatschappelijk verkeer gelden en dus ook voor de sport. Soms liggen die betekenis-
sen dicht bij elkaar en is het afhankelijk van de argumentatie hoe die situatie kan wor-
den benoemd.

"Als je aan 't koersen bent en wanneer degene die op kop trekt een put ziet liggen en
zeker weet dat de rest er zal inrijden. Wanneer hij dan niets zegt en iedereen er laat
inrijden, dat is onsportief! [a, dat gebeurt dikwijls. "(jongen, 15 jaar. wielrennen).

De dominante betekenis lijkt hier sportoverstijgend. Het is onfatsoenlijk om zo te
handelen en bovendien is het gevaarlijk voor de andere renners. Dit geldt zowel bin-
nen de sport als daarbuiten. Men waarschuwt de ander als er op een of andere manier
gevaar dreigt, Maar er is ook een redenering denkbaar die recht doet aan de eigenheid
van de wedstrijdsport, waarin de ander gezien wordt als tegenstander, die verslagen
moet worden. En in dat kader probeert men de mogelijkheden van het terrein zoveel
mogelijk in het eigen voordeel uit te buiten. De tegenstander heeft per slot van reke-
ning toch ook ogen in zijn hoofd?
Nu is dit voorbeeld wellicht wat extreem, maar er zijn talrijke andere te geven, waar
sportspecifiek en sportoverstijgend ook dicht bij elkaar liggen, zoals in onderstaand
voorbeeld. Het wegblijven bij een wedstrijd zonder op te bellen kan weliswaar als
sportoverstijgende onsportiviteit worden aangemerkt, het komt immers overal in de
maatschappij voor als mens en hun afspraken niet nakomen, maar in het kader van
wedstrijdsport is het wel bijzonder ongelukkig, omdat de balans in de wedstrijd er
door verstoord wordt. Als men het laatste wil onderstrepen dan kan men dit voor-
beeld ook weer een sportspecifieke betekenis van fair play noemen.

"fa vooral competitiewedstrijden, dat je gewoon wegblijft zoruler op te bel/en. Dat
je de hele ploeg dupeert. Nou ja, misschien is het toel onsportief Onsportief is een
beetje een zwaar woord, een beetje a-sociaal is het. Kijk, als je afbelt nou ja, dan
kunnen ze nog iemand anders zoeken. Maar als je zonder bel/en gewoon wegblijft
en je dupeert iedereen ermee dan vind ik dat knap a-sociaal." (atleet, man, 19jaar).

Een voorbeeld uit het biljarten laat zien dat de afgesproken spelregels naar believen wei
of niet gehanteerd worden. Het begon zo mooi. Weliswaar was de ploeg nog niet com-
pleet aanwezig, maar ter wille van de sport, werd er aan de wedstrijd begonnen. Een
handeling die paste in de geest van informeel fair play. Toen een nederlaag zich afteken-
de werd alsnog naar het reglement gegrepen om daarmee de wedstrijd te winnen.
Formeel staat men wellicht in zijn recht maar informeel zal het bij elke deelnemer wei
een nare smaak hebben achtergelaten. Dit voorbeeld zouden we toch sportoverstijgend
willen noemen, omdat het terugkomen op een gedane toezegging toch meer als een
voorbeeld van slechte manieren kan worden gezien.

"Ttuee ploegen moeten tegen elkaar spelen. De ene ploeg zegt 'Onze derde man
heejt nachtwerk en zal wat later komen '. De andere ploeg gaat akkoord en er wordt
gespeeld. Die ploeg uerliest de eerste twee wedstrijden. Dat maakt dus in feite dat de
laatste wedstrijd overbodig is. Maar de wedstrijd wordt toch gespeeld. Ineens wordt
het reglement bouen gehaald, waarin uermeld wordt dat de ploegen volledig aan de
start worden verwacht. Op die manier werd de wedstrijd door de andere ploeg
gewonnen. Vreselijk onsportief"(biljart, oudere speler).
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Soms kunnen sportspecifieke en sportoverstijgende betekenissen van fair play onder
grote druk komen te staan. De roeister die met haar partner had afgesproken om het
hele jaar een dubbel te vormen, kwam haar afspraak na hoewel de roeibond haar met
een ander naar de WK wilde sturen, In het kader van wedstrijdsport heeft de bond
ook het recht bestaande ploegen uit elkaar te halen om daarmee tijdens de WK betere
kansen te krijgen op een goed resultaat. Heel sportspecifiek. De roeister had ook het
volste recht om daar nee tegen te zeggen.

"Aan het begin van het jaar hadden we aJgesproken samen te blijven roeien (mijn
partner L. en ik). Toen kwam het punt dat de bond zei:']e mag naar de WK als je
met die ander gaat roeien. Ik ben blijven roeien met L. "(roeien, vrouw, 21 jaar).

Goede manieren in de sport werden op allerlei manieren aangeduid, zoals bij voor-
beeld elkaar de hand schudden en elkaar bedanken na een wedstrijd of k1appen voor
een goede actie van een tegenstander. Het elkaar de hand schudden na een wedstrijd
kan ook plichtmatig gebeuren omdat de etiquette van de wedstrijd dat vereist. In dat
geval kan het nauwelijks meer a1sfair play worden benoemd.
Ook tijdens de wedstrijd zelf zijn er voorbeelden van vaak informeel, sportoverstij-
gend sportief gedrag, zoals de voetballer die na een sliding zijn tegenstander overeind
trekt. En in het verlengde daarvan liggen ook de voorbeelden op het verbale vlak:

- "]e medespeler moed geven na een blunder. Hem niet met een snauw uerder de put
in duwen, maar hem helpen zijn uertroutuen terug te winnen. "(voetballer, 20jaar).
- "Gewoon, dat je niet loopt te katten op elkaar. Iedereen aanspelen, niet op je eigen
team katten en niet op de tegenstander katten, dat is gewoon het sportiefst vind
ik. "(j. 14jr. basketbal).

In veel voorbeelden kwam het elkaar uitschelden als onsportief naar voren. Vooral de
jongsten blijken hier heel kwetsbaar te zijn en de vreugde van het spel werd er duide-
lijk door verstoord. Je wordt a1shet ware buitengesloten.
Ook atleten blijken kwetsbaar te zijn voor negatieve reacties uit het publiek. Een
atleet kan soms razend worden, a1s zijn prestatie belachelijk gemaakt wordt. Dit is niet
typisch voor atletiek, het geldt voor veel meer sporten en ook voor tal van andere acti-
viteiten en kan als sportoverstijgend worden beschouwd.

- "Dat ze beginnen te roepen alsje laatste bent geworden, dat je zwak bent Dan
begin je natuurlijk wel te schelden"(j. 12 jr.}.
- "fa kan eeht gigantiseh rotte opmerkingen maken vanaJ de zijkant, die diegene
toeh boort. En dat het hem heel erg in zijn benen slaat"(vrouw,23 jaar, atletiek}.

Fair play in sportoverstijgende zin beschouwen, is zeker net zo belangrijk als de
sportspecifieke kant. Vaak hangt de sfeer in- en rondom de wedstrijd er van af en dat
kan weer bepalend zijn voor het plezier dat de sporters aan hun sport beleven. Het is
aan te bevelen om in een fair play debat de onderlinge verhouding tussen sportspeci-
fiek en sportoverstijgend goed in het oog te houden en tegelijk na te gaan hoe die op
elkaar betrokken kunnen worden.

1.4. Sporters over ouders, trainers en scheidsrechters

Intro

Bepaalde actoren in het veld van de sport kunnen veel invloed uitoefenen op het
gedrag van de sporters en op hun waardering van fair play. Daar werd in de interviews
veel aandacht aan besteed en de gelnterviewden waren meestal best bereid om daar
over te vertellen, tenminste waar het de trainers en de scheidsrechters betrof. Soms
leek het er op of in die verhalen over de trainers en de scheidsrechters een (verborgen)
rechtvaardiging van het eigen handelen zat vervat. De begrippen trainer/coach werden
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in de interviews vaak door elkaar gebruikt. Daar wordt hier op aangesloten, alhoewel de
taken zelf natuurlijk verschilIend zijn. Door ons nu op deze drie actoren in het veld te
richten zullen doublures optreden. De citaten over deze actoren kunnen vaak ook in de
betekenissen van fair play worden geplaatst, zoals die hiervoor werden besproken.

De ouders

Voor veel kinderen en jongeren zijn ouders of verzorgers vaak een bepalende factor in
hun sportbeoefening. Bij bijvoorbeeld een sport als wedstrijdzwemmen vervullen ze
voor de kinderen een onrnisbare functie.
Wie brengt immers de kinderen 's ochtends om zes uur naar het zwembad, waar de
training is gepland tussen 6.30 uur en 8.00 uur omdat het bad dan beschikbaar is en de
huur betaalbaar voor de club. Dat plaatst de kinderen in een bepaalde afhankelijk-
heidsrelatie.Enerzijds een ondersteunende rol van ouders, maar anderzijds ook ouders
die zich willen bemoeien met de sport van hun kind.

- "Nou, mijn vader vind ik niet erg, maar als mijn moeder er bij is, als ik dan school-
slag moet zwemmen, dan zegt ze denk om dit en denk om dat "(meisje, 13jr.).
- "Het (de wedstrijden) is meestal op zaterdag en zondag en dan kunnen ze net zo
goed naar de markt gaan, denk ik. "(meisje, 15 jr.).

Niet bepaald bemoedigende beelden over die ouders, die hun kind in de sport willen
ondersteunen. Dat wordt ook zichtbaar, door de "prijsjes" die worden uitgeloofd als
er een persoonlijk record (p.r.) verbeterd wordt. Dat kan varieren van een kwartje tot
f. 2.50,-- per p.r., en soms wordt er een stripboek per nieuw p.r. uitgeloofd. Dat laatste
gaf in een enkel geval aanleiding tot enige berekening: niet teveel in cen keer van je tijd
afhalen!
In deze voorbeelden rijst het beeld op dat kinderen extrinsiek voor de sport gemoti-
veerd worden. Maar dat beeld mag niet gegeneraliseerd worden. Uit dit materiaal kan
geen negatief ouderbeeld gedestilleerd worden. Daar was het materiaal te beperkt
voor. Het viel kinderen en jongeren ook niet gemakkelijk om kritisch over hun ouders
te spreken in het bijzijn van leeftijdsgenoten. In het materiaal dat er was worden
ouders met betrekking tot fair play zowel in positieve als in negatieve zin genoemd.

Enerzijds worden ze ten tonele gevoerd als degenen die onsportiviteit duidelijk afkeu-
ren. Als ze iets zien wat echt gemeen is, zeggen ze "Laat niet zien dat jij dat doet,
want " (meisje 15/16 jr. hockey). En als er een conflict is geweest tijdens de wed-
strijd krijgt een meisje weinig steun van haar ouders (m. 16 jr.basketball). Als er zoiets
gebeurt dan hebben beide partijen schuld, zo wordt dan thuis gezegd. Een volleybal-
meisje van 14/16 jaar krijgt te horen dat onsportiviteit van de tegenstander "niets met
je eigen spel te maken heeft".
Anderzijds zijn er voorbeelden te noemen waar ouders de sportiviteit in de sport
ondergraven.

- "Als mijn moeder staat te kijken en ze ziet iets gemeens, dan zegt ze als ik tbuis-
kom, 'oei, wat een gemeen meisje was dat zeg'. Als ik er in stond dan had ik ze toch
wei teruggepakt. " (meisje 15/16 jaar, hockey).
- "Van die ouders altijd al, dat is gigantisch. Die staan te bleren aan de kant, nou
moord en doodslag. Nou die jongens rennen dan en nou dan moeten ze zich aLshet
ware waarmaken uoor hun ouders. "(jongen,18 jaar, atLetiek).

Sportiviteit en onsportiviteit lijken geen therna's die een jongere van die leeftijd met
zijn of haar ouders bespreekt. Het is een onderwerp, zegt een basketballer van zeven-
tien, dat je normaal niet met je ouders behandelt, Een ander zegt: "Mijn ouders komen
wei kijken maar na afloop zeggen ze meestal of je goed of slecht gespeeld hebt". En
daar blijft het dan bij.
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En als het al over sportivireit en onsportiviteit gaat, dan gebeurt dat meestal bij voetbal
en dan bij Studio Sport, waaraan ze de voorbeelden ontlenen en niet over de sport van
hun kinderen.
Slechts een enkele maal, wordt de hele wedstrijd "uitgepluisd", maar bij dat voorbeeld
ging het over een hockeymeisje (14/16 jaar) waarvan de vader de coach was. Het was
niet duidelijk of dit meisje dat "uitpluizen" wel wist te waarderen.
Sport zou hier ook wel eens kunnen fungeren als een eigen veld van de jeugd, los van
het permanente toezicht van de ouders. Je ouders hebben daarin wel toegang, maar op
deze leeftijd worden ze door de jeugd toch wat meer op de achtergrond gehouden.

De rol van de coach

De sportieve coach, die zijn ploeg instrueert over de spelregels en zijn ploeg opdraagt
zich daar nauwkeurig aan te houden, die van de jongelui verwacht dat ze zich correct
en beschaafd gedragen ten opzichte van de tegenstander en de scheidsrechter, zo'n
coach moet men wel met een lantaarntje zoeken volgens de meeste geinterviewden bij
tearnsporten. Een jongen van zeventien, die zegt dat een coach je gewoon leert te
basketballen en dat je van hem geen onsportiviteit leert, wordt door het merendeel van
zijn leeftijdsgenoten weersproken. Natuurlijk zijn er voorbeelden van coaches die er
op hameren, eerst de bal te spelen en niet de man. En er zijn er die zich zorgen maken
over "wild gedrag", zoals een elfjarig hockey meisje vertelt. Zij hoorde haar coach
zeggen: "doe eens wat rustiger aan, want direct komen er ongelukken van".
Er zijn aanwijzingen in de richting van sportiviteit, die ook als tactische manoeuvres te
beschouwen zijn. Bij basketbal wordt dan gezegd om niet (te) veel persoonlijke fouten
te maken (p's). En er wordt voor gewaarschuwd niet op de scheidsrechter te mopperen
en je commentaar voor je te houden. Er was een hockey coach die vond dat de lomp-
heid van de tegenstander, nog geen red en was om maar wat terug te doen (m.14/1S
jaar). Zo zijn er meer voorbeelden te geven, maar ze vallen toch in het niet bij de voor-
beelden, waarin bijvoorbeeld regelovertredingen worden ingestudeerd onder leiding
van de coach.

Een belangrijke reden voor de geringe aandacht voor fair play in deze teamsporten
zou wel eens de druk kunnen zijn om te presteren en je volledig in te zetten voor een
goed resultaat. We spelen prestatie hockey, zegt een achttien jarige jongen en dan moet
je soms hard zijn. Eens een keer een bal tegen het been, "een manneke dat er dan uit
moet", dat geeft dan niets, dat hoort er gewoon bij. Ze zeggen wel eens, zegt een jon-
gen van zestien uit het waterpolo "je mag best wat feller wezen of je mag best wei eens
iemand onder water duwen". Dat wordt je op allerlei manieren aangeleerd. En zo zijn
er meer voorbeelden te noemen.

- "Als we een bal op de schenen hadden, dan moesten we zo lang mogelijk blijven
liggen. "(jongen, 17/18 jaar, hockey).
- Een tegenstander doelbewust provoceren, "zodat hij van boosheid domme dingen
gaat doen". (basketbal).
- "Erop wijzen dat je die overtredingen niet moet maken als de scheidsrechter er met
zijn neus bovenop staat. En als de scheidsrechter het niet ziet ..... "(waterpolo).
- "Als je echt iets vuils doet", vraagt een interviewster aan haar groep hockey jon-
gens, "zou de coach er dan iets van zeggen". "Nee, de onze in elk geval niet" zegt
een vijftien jarige jongen beslist en de anderen vallen hem daarin bij.(hockey, jonge-
ren 14/16jaar}.

De coach zit hier in een moeilijke positie. In de training de jongelui voorbereiden op
allerlei aspecten van strijd, waarin het hard tegen hard gaat, en ze daar ook allerlei
foefjes en tactieken voor aanleren, dan komt een coach met een moreel vertoog achter-
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af over fair play, zichzelf wel tegen. Een van de basketbal jongens van zeventien jaar
zegt dat het van de speler zelf afhangt of er sportief gespeeld wordt en dat de coach
daar weinig aan kan veranderen. Dat zou wel eens een aanwijzing kunnen zijn dat ook
de persoonlijkheid van de spelers zelf een belangrijke factor is, bij (on) sportief gedrag
en duidelijk in relatie met het gedrag van de coach moet worden bekeken.
De verhalen over de rol van de coach in deze teamsporten kunnen verschillend wor-
den uitgelegd. Enerzijds is daar een realistische interpretatie, aansluitend bij een prak-
tijk zoals sommigen die zien. Wtl je winnen dan zijn instrumentele regelovertredingen
een noodzaak, dat maakt deel uit van de dynamiek van een wedstrijd. Anderzijds is
daar de onverbiddelijke vraag van: Hoever wil je gaan? Waar wordt de streep getrok-
ken? Wat blijft er van de functionaliteit van de regels over? Is je tegenstander ook niet
je medestander?
En voor deze bezinning wordt weinig tijd genomen.

"Wat denk je nou", zegt een 17jarige haskethal jongen, dat ene uurtje per week dat
we bebben om te trainen, dan komen we echt voor de training, dan ga je niet discus-
sieren".

De verantwoordelijkheid voor fair play werd nogal eens bij de coach gelegd.
Om te beginnen moet die coach zelf het goede voorbeeld geven. Hij moet je tijdens de
training niet zo "opfokken" dat je bijna wel gedwongen bent om in de wedstrijd over-
tredingen te maken, zegt een handbalmeisje van veertien. En hij moet ook ingrijpen als
het in het spel uit de hand dreigt te lopeno "Als iemand echt vals wordt", dan moet zo
iemand er uitgehaald worden, zo wordt er bij waterpolo gezegd (j.16 jr.) of je moet als
coach een klein berispinkje inlassen (j.18 jr. hockey). En verschillende jongens en
meisjes zeggen dat dir eigenlijk vee! te weinig gebeurt.

"Dat ze zeggen wat sportier is en wat onsportief, want dat wordt eigenlijk niet zo
gezegd. "(m.12IJ5 jr. handhal).
"Want anders beb je het zel[ niet zo in de gaten. "( m.12115 jr. handbal).

Ook van de club wordt het een en ander verwacht, zo wordt er in de interviews
gezegd. Er moet bijvoorbeeid voor worden gezorgd dat de spelregels beter worden
gekend, want dat kan een oorzaak zijn van onsportiviteit. Regelmatig stukjes in de
clubkrant over de spelregels, wordt als suggestie gegeven. Ook wordt naar voren
gebracht dat de club en de coach veel aandacht aan de techniek moeten besteden, want
dat voorkomt dat er 'boerenkoolhockey' gespeeld wordt (j.17 jr.). En de club moet
ook niet aarzelen om flinke straffen uit te delen als dat no dig is. Bij voorbeeld als een
team bij een uirwedstrijd het kleedlokaal bij de tegenstander "verbouwd" heeft.
Degene die dit naar voren bracht, had aan dat kwaad een behoorlijke bijdrage gele-
verd. Hij vond het normaal dat hij daarvoor gestraft werd. (j.12/13 jr.hockey).
Er was dus niet altijd sprake van externe attributies (Boekaerts,Simons, 1993,p.109)
(17), waar de schuld voor onsportiviteit bij de trainer wordt gelegd. In het laatste
voorbeeld was duidelijk sprake van een speler, die de verantwoordelijkheid ook bij
zichzelf legde.

De scheidsrechter: ondank is's werelds loon?

Er zijn takken van sport waar de scheidsrechter of arbiter niet zo'n grote invloed heeft
op het spelverloop. Bij sporten als schaatsen, wedstrijdzwemmen, atletiek is die
invloed beperkt. Bij atletiek controleert een official of de verspringer niet over de balk
afzet en meet de afstand op. Bij schaatsen is er een controle of de schaatsers in de
goede baan blijven en bij wedstrijdzwemmen kan men zwemmers diskwalificeren als
er een keerpunt verkeerd genomen is. Bij een jurysport (schoonspringen, turnen, ijs-
dans en) ligt dat weer anders. Daar grijpt een jurylid niet in tijdens de sportprestatie
maar geeft na afloop een cijfer als beoordeling en dat is dan bepalend voor de rang-
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schikking van de prestaties van de sporters. Bij het judo geven de arbiters een beoorde-
ling van de worpen en de grondtechnieken, en ze kunnen een wedstrijd tijdelijk stilzet-
ten, waarna de judoka's opnieuw de startpositie moe ten innemen. Bij deze tak van sport
zijn de arbiters met hun beoordeling rechtstreeks van invloed op het spelverloop.

Hetzelfde is het geval bij teamsporten als voetbal, handbal, waterpolo, sporten met
veellichamelijk contact. In een fractie van een seconde moet de scheidsrechter beoor-
delen wat de aard van een overtreding is, of die een gele of rode kaart verdient en of er
een penalty moet worden toegekend. Of men wil of niet, de scheidsrechters do en op
hun wijze mee aan het spel. Van hen wordt niet aIleen verwacht dat ze de spelregels
goed kunnen toepassen, ze moeten ook uitstekend kunnen waarnemen en ze moeten
de sfeer van een wedstrijd goed aanvoelen, hetgeen behoorlijk subjectief is.
Bij teamsporten is de taak van de scheidsrechter niet eenvoudig. Niet aIleen door de
aard van de taak, maar ook omdat het in een aantal sporten de gewoonte is om de
scheidsrechter te misleiden. Daar worden zelfs hele strategieen op gebaseerd. Bij de
ene scheidsrechter is trekken aan het shirt toegestaan en bij de andere niet. Pro beer
dus maar uit welke ruimte je als speler krijgt, zegt de coach. Fair is hier, wat de
scheidsrechter toestaat. Daarmee leveren de sporters als het ware grotendeels hun
eigen verantwoordelijkheid in.

Turnen is een jurysport. De prestaties tijdens de wedstrijden worden beoordeeld door
een onafhankelijke jury, zoals dat heet. Nu schuilt in dat beoordelen altijd een subjec-
tief element en dat geeft nogal eens aanleiding tot discussies. Niet zelden wordt dan de
onafhankelijkheid van de jury in twijfel getrokken, zeker als er familieleden in de jury
blijken te zitten,
Ook schijnt mee te spelen de mate van bekendheid van een turner. Een turner van 22
jaar zegt: "20 van .... hij komt, dan kan je wel een beetje dat cijfer verwachten".
Soms wordt er een tactisch spel gespeeld. Ais men met een groepje van vier uitkornt,
dan laat je de slechtste van de vier het eerst. Die zet dan een bepaald cijfer neer, waar
de anderen dan altijd over heen behoren te komen. En de stralende lach van de meisjes
naar de jury, dat horen we van verschillende kanten, hoort er helemaal bij en wordt
absoluut niet als onsportief gezien. Sontag (1995) noemt op basis van haar onderzoek
onder 27 jonge turnsters, op drie verschillende locaties, de juryleden "de iezegrims van
de gymwereld" (p.106). De meisjes hebben het idee dat er vooral naar fouten wordt
gekeken en ze zijn bang om in de ogen van de jury af te gaan. Het lijkt wel of de jury-
led en uit een andere wereld komen, ze kennen je niet en er is meestal ook geen enkele
vorm van communicatie. Sontag stelt een meer communicatieve benadering van de
turnsters voor tijdens de wedstrijden (18).
Het is eigenlijk opvallend hoe vaak in de interviews negatief over de scheidsrechter
gesproken wordt. Daarbij kan men allerlei vormen van kritiek tegenkomen: (vermeen-
de) partijdigheid, ondeskundigheid, beperkt waarnemingsvermogen, inconsequent
fluitgedrag. Soms uit zich dat ook in grappen die er over de arbitrage gemaakt worden.

"Ik heb ooit eens gehoord dat een speler na de wedstrijd een scheidsrechter de hand
ging geven en hem vroeg: 'Hoe is het met uw hond? 'Hoe mijn hond?', antwoordde
deze verbaasd, 'ik heb helemaal geen bond'. Waarop de speler schijnbaar verbou-
wereerd reageerde: 'Wablief, heb jij geen hond? Zo blind zijn en nog geen hond heb-
ben, da's strafJ."( korfbal, oud speelster en scheidsrechter in de eredivisie).

Er zijn ook andere geluiden te beluisteren. Een bekende regel, die er bij sommige
clubs ingehamerd wordt luidt "als er eenrnaal gefloten is, dan niet meer zeuren". De
motivering bij deze regel is verschillend van aard; het kan voortvloeien uit pragmati-
sche motieven omdat men met zeuren meestal niets op schiet, maar er kan ook begrip
in schuilen voor de positie van de scheidsrechter, die het spel in goede banen moet lei-
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den. Ook worden er opmerkingen gemaakt die passen in het kader van goede
omgangsvormen, respect voor de beslissingen. En er zijn spelers die na afloop hem of
haar bedanken voor het leiden van de wedstrijd.
Soms klinkt er enige zelfkritiek in door: "Erken toch dat je die fout hebt gemaakt."
Maar het materiaal overziend, wordt deze overweging niet veelvuldig gehoord.

1.5. Opvattingen over de mens

In de interviews ging het meestal over concrete gebeurtenissen. Het ene voorbeeld
duikelde als het ware over het andere. De betekenisverlening was meestal heel direct
en weinig beschouwend. Maar er waren uitzonderingen waar expliciet een visie op de
mens werd verwoord. Daarvan worden nu eerst enkele voorbeelden gegeven en daarna
worden -interpreterend- enkele waarden benoemd, die in het materiaal aanwezig
waren maar als zodanig niet expliciet werden aangeduid.

(On)veranderbaarheid van de mens

Een zestien jarig meisje bij waterpolo zegt, als de hardheid van haar sport ter sprake
komt:

"]e kan er niet veel aan ueranderen, denk ik. Het zit gewoon in de mensen zelj.
Kijk, het is een ruwe wereld. Je moet voor jezelJ kunnen opkomen en dat leer je
meestal op je sport. "

In dit citaat worden verschillende waarden als interpretaties over de mens zichtbaar,
Allereerst het beeld over de onveranderbaarheid van de mens "je kan er niet veel aan
veranderen". Het tweede beeld is dat de mens in een ruwe wereld leeft, waar je voor
jezelf moet kunnen opkomen. En het derde beeld gaat over de sport als sociale prak-
tijk, waar je dat leert om voor jezelf op te komen.
Verschillende geinterviewden waren van mening dat de sport vanuit sportief oogpunt
maar moeilijk verbeterd zouden kunnen worden. Het zal nooit lukken om de sport
helemaal sportief te krijgen, zo wordt gezegd. Er staat veel te veel op het spel en "dat
zal je altijd blijven houden ..... dat pootje haken en zo" (j. 12/15 jr. handbal).
Onsportiviteit, ja dat hoort er gewoon bij, zegt een jongen uit het waterpolo (16 jr),
Dat lijkt geen verzuchting het is meer een nuchtere constatering over wat het karakter
van wedstrijdsport is.

"Ik vind dat het bij wedstrijdsport hoort. Als je zo slap speelt, dan boor je niet op
waterpolo te zitten. "(meisje, 15/16jaar).
"Ik denk dat onsportiviteit voor een groot dee! komt door het karakter. Als je zacbt-
aardig bent kom je nooit hoog "(meisje 14/16 jaar, hockey).

In deze uitspraken wordt een beeld van de hardheid en ook van de onsportiviteit van
de wedstrijdsport geschetst, een beeld waarvan gezegd wordt dat dit bij de sport hoort
en daarom niet gemakkelijk te veranderen is. In de tweede uitspraak wordt een ver-
band gelegd met een karaktertrek, zachtaardige mens en hebben in de sport niets te
zoeken.
Zo worden er hier beelden over de mens in de sport weergegeven, die voor camp agnes
om de sportiviteit in de sport te bevorderen een uitdaging vormen.

Waarderingen van leeftijdsgroepen

Er werd in het project "Jeugdsport en fair play "(1985-1987) gevraagd welke jeugd nu
het sportiefst was, de jongere jeugd tussen 10 en 12 jaar of de oudere jeugd tussen 15
en 18 jaar. De meningen daarover waren verdeeld. Sommigen zeiden dat het bij de
oudere jeugd veel meer om de knikkers ging en dat er daarom fanatieker en onsportie-
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ver werd gespeeld en dat werd je ook in de sport geleerd. Zo zei een 14/15 jarige hoc-
key jongen:

"De jongeren zijn sportiever ..... en later leren ze dat al".
En van de jongsten werd gezegd dat ze speelser, vriendelijker en zachter waren. Maar
ook het omgekeerde werd beweerd. Dan werd van de jongsten gezegd dat ze onge-
controleerde bewegingen maken, dat ze impulsiever zijn en "die meppen er dan op
los". Ais ze ouder worden, zo luidt het in deze visie, leren ze het spel beter kennen en
spelen ze ook beheerster.

Hier werden dus uitspraken gedaan over bepaalde categorieen sporters, hier met een
ontwikkelingspsychologische argumentatie. Die beelden werden ook gegeven over de
oudere sporter, die door de jeugd wordt overvleugeld, bij verschillende sporten een
gevoelig punt. Bij biljart vonden we typeringen over vooral oudere spelers.

- "Die zijn kommerloos he, een oudere speler wordt nijdiger, nukkiger. Het poten-
tieel van de jongere is nog in tact, maar het potentieel van de ouderen is aangevreten
en dan worden ze agressiever, nijdiger. Trouwens, er zijn weinig andere sporten
waar er zoveel gevergd wordt van de aandacht en van de zenuwen als biljart. Het is
daarmee, hoe ouder je wordt, zoveel te meer sta je bloot aan zenuwen. "
- "Stel je even voor: een speler die 20 of 30 jaar ervaring beeft en geklopt wordt door
een beginnende speler. Dat moet pijnlijk zijn. Vooral als je een makkelijke bal mist
op het meest belangrijke moment. Je kan er '5 nacbts niet van slapen. En dan het
publiek dat met ijskoude blik alles in stilte aanschouwt ...... Begrijpelijk dat zo 'n
oudere speler dan nijdiger en nukkiger wordt. "

Hier dus beelden over de oudere biljarter die als "nijdiger" en "nukkiger" wordt neer-
gezet, terwijl de jongere "kornmerloos" wordt genoemd. Deze beelden van een
bepaalde categorie sporters kunnen het karakter van een vooroordeel krijgen als ze
niet verbonden worden met feitelijke observaties vanuit verschillende perspectieven.

Individuele en sociale betekenissen van fair play

Impliciet komen waarden als opvattingen over de mens in vele paragrafen naar voren.
Individuele betekenissen bijvoorbeeld vindt men in de wil om de wedstrijd te winnen
en de inzet, waarmee men de strijd ingaat. Dat blijkt vooral wanneer er beelden naar
voren komen over agressiviteit als een noodzakelijk ingredient van wedstrijdsport. Je
moet niet slap spelen zegt een meisje en je laat je niet half kapot knijpen zegt een
ander. Dat zijn voorbeelden van zelfverdediging of zelfhandhaving. De dingen in de
sport overkomen je niet, in tegendeel, je laat jezelf zien en probeert de omgeving te
bemvloeden. Het gaat hard tegen hard en je probeert het uiterste uit jezelf te hal en.
Dat is wedstrijdsport en in een van de regels van fair play wordt dat geeist: een uiterste
inspanning voor een goed resultaat en dat verdraagt zich niet met "slap spelen".
Daar tegenover staan de verschillende betekenissen van gelijke kansen, waar de
betrokkenheid op de ander meer benadrukt wordt, de ander die men trouwens nodig
heeft om het spel iiberhaupt te kunnen spelen. Dat kan in de wedstrijd zelf door de
ander ook in het spel te betrekken, maar ruimer gezien kan men gelijke kansen schep-
pen ook benoemen in het stirnuleren van sportparticipatie voor groepen sporters in
achterstandssituaties.
Een ander gezichtspunt bij het idee van gelijke kansen is om er naar te streven dat de
sporters kunnen beschikken over sportmateriaal van ongeveer dezelfde kwaliteit, ten-
minste in zoverre dat direct van invloed is op het uiteindelijke resultaat. Men probeert
hier ook geen voordeel te verkrijgen door met aanmerkelijk beter materiaal de wed-
strijd in te gaan.
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De betrokkenheid op de ander blijkt ook door rekening te houden met het verschil in
fysieke mogelijkheden van de partijen, zodat men komt tot een eerlijke prestatieverge-
lijking. De spanning tussen het eigen belang en belangenbehartiging van anderen komt
goed naar voren in de siruatieschets van twee beroemde wielrenners, waarvan de een
alles wilde winnen en de ander er geen geheim van maakte soms een overwinning aan
een ander te laten zodat die ook eens wat kon winnen. Dat was ook go ed, zo zei ze,
voor de wielersport zelf. De spanning tussen de individuele kant van fair play en de
meer sociale kant kwamen we regelmatig in het materiaal tegen.

Over verantwoordelijkheid

Met persoonlijke verantwoordelijkheden met betrekking tot fair play -daar ging het in
dit hoofdstuk meer over dan over institutionele verantwoordelijkheden- werd nogal
eens heen er weer geschoven. Met name de scheidsrechters krijgen verantwoordelijk-
heden toegeschoven, die eigenlijk door de spelers zelf gedragen zouden moeten wor-
den. Bij het spelen op de rand van het toelaatbare wordt gezegd dat de scheidsrechter
uitmaakt wat fair en unfair is: tast maar af hoe ver je kunt gaan wordt door sommige
coaches gezegd. Daarmee lijkt het of de spelers een stuk van hun autonomie prijsge-
ven. Ook de positie van de coaches is merkwaardig. Ze zijn ingehuurd om de spelers
het spel en de spelregels te leren, maar tegelijkertijd studeren ze met de spelers in een
aantal teamsporten ook in hoe de regels opgerekt en ontdoken kunnen worden. Loopt
dat echter verkeerd af in een wedstrijd, dan wordt de speler uit het veld gestuurd en de
coach gaat vrijuit. Daar worden de verantwoordelijkheden niet gedragen waar ze
gedragen zouden moeten worden.

Willen winnen

Het willen winnen in de wedstrijdsport hoeft bij kinderen en jongeren lang niet altijd
een overheersend kenmerk te zijn, waar ook fair play aan opgehangen wordt. Een meis-
je zegt dat ze nooit zal winnen, omdat de anderen veel beter zijn, maar ze put de moti-
vatie om te sporten door zich op het verbeteren van haar tijd te richten. Dat is de waar-
de die zij aan haar sport geeft. Niet van anderen proberen te winnen, maar van jezelf.
Het is een beeld dat bij een aantal individuele sporten duidelijk naar voren komt en dat
men bij teamsporten minder tegenkomt. Het dominante beeld in de wedstrijdsport van
het willen winnen dient hier te worden genuanceerd. Van Rossum (1996) heeft daar ook
bij herhaling op gewezen (19).

Vijf beelden over de mens werden in het voorafgaande geschetst, waarmee wordt
gehoopt met deze antropologische ordening (20), de verschijnselen beter te kunnen
begrijpen.

1.6. Balans

In dit hoofdstuk werd stilgestaan bij de betekenissen die sporters gaven aan sportivi-
teit en onsportiviteit in hun sport. De scoop van dit onderzoek was meer divergent
dan convergent. Het ging er om de diversiteit in betekenissen van fair play in kaart te
brengen, weliswaar gebonden en gericht door het analyseschema van aspecten van fair
play uit de inleiding. De handelingscontexten en de culturele gewoontes van de takken
van sport verschilden vaak aanmerkelijk van elkaar. Samen met een voetballer en een
wedstrijdzwemmer van gedachten wissel en over fair play is een moeilijk begaanbare
weg omdat een gemeenschappelijk ervaringskader grotendeels ontbreekt. Natuurlijk,
er zijn spelregels, men wil de wedstrijd winnen, er zijn scheidsrechters en men hecht
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aan goede omgangsvormen. Maar deze kenmerken voeren lang niet altijd tot een
gemeenschappelijk ervaringskader op basis waarvan een goed gesprek mogelijk is
omdat cultuurkenmerken zoals fysieke contacten in de wedstrijdsport, individueel- en
team presteren, identificatie met de club vaak ook bepalende factoren zijn in een erva-
ringskader.
Bij sommige individuele sporten is men van mening dat een discussie over fair play
voor hen nauwelijks relevant is omdat, zoals een turntrainer het eens uitdrukte, zijn
sport "van nature" fair was. Een Duitse lerares lichamelijke opvoeding formuleerde
deze gedachte over fair play in haar sport op ongeveer dezelfde manier: "Man ist doch
immer alleine am Gerat", daar kan toch niets verkeerd gaan. Achter zo'n gedachte
schuilt dan meestal het idee dat het bij sportiviteit en onsportiviteit voornamelijk han-
delt over geweld in de sport, en dat zou dan bij het turnen nauwelijks voorkomen.
Maar die gedachte gaat voorbij aan andere dimensies van fair play, zoals gelijke kansen
en vormen van structureel geweld, waarbij turners en turnsters soms gemanipuleerd
worden om oefeningen te doen waar ze eigenlijk nog niet aan toe zijn en die nog niet
bij hen passen. Het gevaar van een onderscheid tussen zogenaamde faire sporten en
onfaire sporten is, dat de eerste groep sporten zich wel al te gemakkelijk onttrekt aan
haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de andere dimensies van fair play dan
geweld, alsof die hen ook niet zouden aangaan.

Welke betekenissen worden er aan fair play gegeven, zo luidt een van de deelvragen
van deze studie.
Wanneer nu wordt teruggeblikt op het analyseschema van fair play, dan blijken de
specifieke aspecten van wedstrijdsport in de gesprekken duidelijk naar voren te
komen. Gerichtheid op het winnen, de inspanning om een goed resultaat te bereiken,
was met name bij (tearnjsporten met veel fysiek contact tussen de deelnemers een
dominant therna alhoewel dat vaak niet direct zo werd gezegd. Maar dat bleek wel uit
die gerichtheid waarmee gesport werd.
"Je moet geen watje wezen", zegt een waterpolo meisje "want dan heb je hier niets te zoe-
ken". Je gaat tot het uiterste om de wedstrijd te winnen en in de hitte van de strijd gaat
het hard tegen hard. Die agressiviteit hoort bij het spel en daar kiezen de spelers ook voor.
Die agressiviteit kan onderscheiden worden van geweld, waarbij de intentie is om de
ander te beschadigen. Dat laatste werd in de interviews niet zo duidelijk gezegd, vermoe-
delijk omdat dat niet zo'n sociaal-wenselijk antwoord was. Maar het "oog-om-oog-tand-
om-rand" principe wordt in allerlei uitspraken gelegitimeerd. Als ik het idee heb, zegt een
voetbalprof, dat mijn tegenstander er op uit is mij uit de wedstrijd te schoppen dan zorg
ik er zelf wel voor dat die "gast binnen tien rninuten zal janken".
Dat is niet alleen een individuele betekenis, maar het laat ook iets van de cultuur zien,
waarin zo gehandeld wordt. Individuele verantwoordelijkheden ten opzichte van fair play
hangen meestal nauw samen met de verantwoordelijkheden zoals die voor de club gelden.

Over het willen winnen als een centraal kenmerk van fair play werd verschillend
gedacht. Twee voormalige wereldkampioenen wielrennen hadden daar een zeer ver-
schillende visie op. De een trachtte al1es te winnen wat er te winnen viel, de ander
kwam er rond voor uit dat ze overwinningen uitdeelde aan andere renners uit het
peloton, om daarmee de wielersport te bevorderen en haar collega's ook eens de kans
te geven te proeven van het zoet der overwinning. Wanneer men de intentie tot het
willen winnen als een van de centrale kenmerken van sportiviteit maakt is de laatste
opstelling onsportief te noemen. Wi! men daarentegen het sociale karakter van fair
play benadrukken dan zal men niet gemakkelijk tot zo'n oordeel komen. Daarbij kan
men zich overigens afvragen of het handelen van deze wereldkampioene eigenlijk niet
thuishoort bij de verantwoordelijkheden van de wielerorganisatie. Hoe dan ook, bij
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beide opstellingen moet het referentiekader, van waaruit men het oordeel velt over
sportiviteit en onsportiviteit, toegelicht worden.

Regelacceptatie werd in het analyseschema een van de kenmerken van fair play in
sportspecifieke zin genoemd.
In een aantal sporten is de instrumentele overtreding een onmisbaar onderdeel van het
spel geworden, zo bleek uit de gesprekken. Daarmee wordt gedoeld op het bewust
overtredingen maken om daarmee spelvoordeel te behalen.
Hier worden we geconfronteerd met een merkwaardige ongerijmdheid. Enerzijds
wordt (jonge) spelers het spel aangeleerd met de daarbij behorende regels, maar tege-
lijkertijd word je ook geleerd hoe de spelregels overtreden kunnen worden of zelfs
moeten worden. Daar wordt de jeugd als het ware door de trainers en de coaches
voor opgeleid. Een jonge hockeyspeler drukte dat in een zin krachtig uit: "Die jonge-
ren zijn sportiever, maar later leren ze dat af". In deze zin zijn zulke trainers en coaches
niet bepaald als apostels van de fair play gedachte te beschouwen.
In dat licht kan in deze takken van sport ook de rol van de scheidsrechter worden
genoemd.
Die wordt bij een aantal teamsporten meer als tegenspeler gezien dan als medespeler.
Misleiding van de scheidsrechter en het theater waarmee dat soms gepaard gaat wordt
door sommige geinterviewden als een gangbare praktijk geschetst. Ook bier zijn dit
niet aIleen verantwoordelijkheden voor individuele spelers, maar de sportclubs hebben
bier evenzeer een institutionele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de sport.

Fair play als het creeren van gelijke kansen voor de deelnemers kwam in vier verschil-
lende betekenissen voor. In de eerste plaats behorend bij de individuele veranrwoorde-
lijkheid van de spelers. Sommige geinterviewden zeggen dat je elkaar bij het spel moet
betrekken, ook al is een bepaalde speler niet zo sterk. 20'n kind, want vooral bij de
jeugd kwam deze betekenis naar voren, moet de kans krijgen om het spel te leren.
Bij de institutionele verantwoordelijkheden komt het kenmerk van gelijke kansen ook
duidelijk naar voren bijvoorbeeld voor groepen in achterstandssituaties voor wat
betreft sportparticipatie. Dit werd verduidelijkt aan het voorbeeld van het meisjesvoet-
bal in Nederland, waarbij de meisjes lang niet dezelfde kansen krijgen als de jongens
om zich in het voetbal optimaal te ontwikkelen,
En de organisaties moeten er ook op toezien dat de sporters materiaal van ongeveer
dezelfde kwaliteit hanteren zodat het in de wedstrijd inderdaad gaat om een eerlijke
prestatievergelijking van het sportieve kunnen van de deelnemers en niet om de capaci-
teiten van de fabrikanten van het materiaaL Men kan in dit verband vraagtekens zetten
bij auto- en motorraces als sport, die gedomineerd worden door de fabrieksmerken,
waar men als afzonderlijke rijder nauwelijks tussen komt.
Als laatste kunnen de verschillen in fysieke mogelijkheden tussen de spelers genoemd
worden. Daar wordt in de jeugdsport rekening mee gehouden bij indeling in leeftijds-
groepen, alhoewel dat vaak onbevredigend is, omdat kinderen zich niet in hetzelfde
tempo ontwikkelen.lndelen in gewichtsklassen creeert zeker meer gelijkheid in kan-
sen, maar met verschillen in lengtes wordt nauwelijks rekening gehouden, terwijl dat
bij sporten als basketbal en volleybal best zou kunnen.
Bij het kenmerk van gelijke kansen wordt vooral de sociale dimensie van fair play
benadrukt: de ander de kans geven om volwaardig mee te doen. Organisaties hebben
dan de verantwoordelijkheid om daar goede voorwaarden voor te scheppen, zowel in
de wedstrijden zelf als in de voorbereiding op wedstrijden. De individuele betekenis
van fair play en de meer sociale- kunnen op gespannen voet met elkaar komen te
staan, als kwaliteit van de sport vooral gezocht wordt in sportieve resultaten van atle-
ten en groepen atleten.
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Een volgend kenmerk uit ons analyseschema handelde over gelijke speelsterkte, een
gezichtspunt dat niet gemakkelijk te hanteren is. In de jeugdsport moet elk jaar nauw-
keurig gekeken worden naar de speelsterkte van de teams omdat die teams door de
elk jaar optredende mutaties aanmerkelijk van kwaliteit kunnen verschillen. Om nu te
voorkomen "dat de groten tegen de kleinen moeten spelen", worden bij sommige tak-
ken van sport proefindelingen gemaakt zodat de kans dat de tegenstanders in de com-
petitie aan elkaar gewaagd zijn, aanmerkelijk toeneemt. Deze groepsindelingen zijn in
de jeugdsport een jaarlijks optredend structureel probleem waarbij de sportieve kwali-
teiten van het afzonderlijke kind afgezet moeten worden tegen de indeling in een
bepaalde leeftijdscategorie, waar enige bescherming van uit kan gaan.
De indeling in bepaalde categorieen, waarbinnen men met elkaar de cornpetitie aan
gaat, heeft zeker voordelen, maar soms hebben deze indelingen ook een fixerende wer-
king, zoals bijvoorbeeld bleek in het voorbeeld van de stuurvrouw bij het mann en
roeien, een sport overigens waar in verschillende gewichtsklassen wordt geroeid.

Sportoverstijgende aspecten, zoals zorg voor de gezondheid en goede omgangsvormen
kwamen veel minder in de gesprekken naar voren. Een enkele keer greep een trainer
in, zo bleek uit de gesprekken, als een speelster haar zelfbeheersing dreigde te verlie-
zen en de duels te fel aanging, maar dat kwam niet vaak voor. Ook de plaats van de
sport tegen de achtergrond van wat er in de maatschappij plaatsvindt kwam slechts
sporadisch ter sprake. Wel kwamen er soms persoonlijke eigenschappen naar voren die
belangrijk gevonden worden zoals het zich houden aan afspraken. Zonder bericht bij
een wedstrijd verstek laten gaan, waardoor de teamgenoten gedupeerd worden werd
als onsportief ervaren. Die persoonlijke eigenschappen werden ook in een positieve
setting genoemd, zoals bijvoorbeeld elkaar steunen en stimuleren in een wedstrijd.
Elkaar "katten" werd daarentegen juist als onsportief ervaren. De rol van de ouders
met betrekking tot fair play kon verschillend worden geduid. Enerzijds komt dat
thema in veel gesprekken met jongeren nauwelijks naar voren. Dan lijkt het er op dat
sport en fair play therna's zijn uit het domein van de jongeren zelf, waar ze zich aan de
invloed van de opvoeders onttrokken hebben. Maar het kan ook zijn dat het een
thema is waar in het gesprek met leeftijdgenoten niet, of met gene over gesproken
wordt.
Anderzijds ziet men bij sommige sporten, zoals zwemmen, wielrennen en turnen, waar
ouders een belangrijke rol hebben in bijvoorbeeld het brengen en weer ophalen van de
kinderen, dat de ouders zich meer bemoeien met hun kinderen. Daar lijkt het of kinde-
ren meer in een afhankelijkheidspositie zitten, waardoor de ouders ook menen zich
meer met de sport en met de (on)sportiviteit van hun kinderen te mogen bemoeien.

In de beschrijving en de bespreking van de verschillende aspecten van fair play kwa-
men niet alle aspecten uit het analyseschema aan de orde. De aspecten die wel bespro-
ken werden konden worden uitgediept. In de twee volgende hoofdstukken zullen ook
andere aspecten worden behandeld. Een algemene conclusie kan men nog trekken uit
het beschikbare materiaal. Bijna alle gesprekken over fair play verliepen op een plezie-
rige wijze. De deelnemers waren gemotiveerd om met elkaar over fair play in de sport
te spreken. Bij hen in de sportvereniging gebeurde dat bijna nooit.
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Noten hoofdstuk 1
1. Het onderzoek en de uitgave van de brochure werd mede mogelijk gemaakt door de

"Internationale Stichting Rika De Backer-Van Ocken voor de strijd tegen het geweid in de
sport". Het onderzoek werd krachtig ondersteund door de inmiddels overleden Alfred
Cauweis, voorzirter van de Fair Play Club Belgie,
Het betrof de brochure: Buisman,A.,Cleymans,R., van Essen,S. (1988).
"Over sportiviteit en onsportiviteit in de sport, her verhaal van rnensen".
Berchem:Spona.
Interviewers die behalve de drie schrijvers aan her onderzoek meededen waren: Roelien
Brommersma, Janet Helder, Jan Pauwels, Tineke Schroder., Eis Toussaint, Katrien
VandenHende, Ruud Welter en Lilian in 't Zand.

2. Overzicht afgenomen interviews in het Sporta onderzoek

Nederland Vlaanderen

Individuele sE!0rten

Interviews met
Aileen Aileen Mannen en Aileen Aileen Mannen en Totaal
mannen vrouwen vrouwen mannen vrouwen vrouwen

M V T

Turnen 20 en 22 jr. 16,16,17 ir 15,15,10,11, 2 11
(gr) (gr) 12,18jr(gr)

Alleliek 15,19,19, Vr.22jr 20 jr (ind) Man 36 jr 10 13
19jr(gr) Man 21, 23 jr Vr.24jr

(gr)
Vr.17jr
Man 16,18 jr
(gr)

Judo 23 jr lind) 13jr (ind) 46 jr lind) 16,12 jr (gr) 2 3

Wielrennen 17,18,18 jr 16,17,17 jr 15 ir lind) 48 jr (ind 4
(gr) (gr)

Biljarten 54,40,21 ir 40,50,60 jr 13 13
(gr) (gr)
14,44,54 jr 67 jr lind)
(gr) 40,50,60 ir

(gr)

Team sE!.orcen

Walerpolo 15,17,18 jr 21,18,17 ir 20jrlind) 22jr lind) 6 4 10
16,18 ir (gr)
(gr)

Voetbal 30,35,35 ir 17,18,18,20 ir 25 ir (ind) 16,17,18 [r 11 16
(gr) (gr) 18 jr (gr) 16,18 jr (gr)

18 ir lind)

Handbal 16,17,18 jr 16,16,17,17, 32jr lind) 39 [r llnd) 8 12
(gr) jr (gr)

16,16,17 jr (gr)

Korfbal 18jr (ind) 15,17,17, Man 32 jr
14 jr(ind) 17 ir (gr) Vr.30 ir (gr) 8

Roeien 25 ir (ind) 22,24,25 [r (gr) 24jr (ind) 21 jr(ind) 4 4 8
25,25 jr (gr)

Tolaal 32m 29v 4m.2v 15m 18v 2m,2v 53 51 104
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3. Andere sportorganisaties die daarin participeerden waren het Nederlands Handbal
Verbond (NHV) en Het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond
(KNCGV).

4. In het kader van het handelingsonderzoek dat via de NCSU en de NCS bij turnen,
waterpolo en handbal in de periode '85-'87 werd verricht werden er onder jongeren
bij deze sporten (groeps)interviews gehouden over hun ervaringen met (onjsportivi-
teit in hun tak van sport. Om vergelijkingsmateriaal te krijgen werden in dat onder-
zoek ook basketbal, volleybal en hockey betrokken, terwijl er ook bij de individu-
ele sporten atletiek en wedstrijdzwemmen groepsinterviews werden afgenomen. De
meeste interviews vonden plaats bij handbal en waterpolo. Dat lag ook voor de
hand omdat deze takken van sport betrokken waren bij het handelingsexperiment.

Overzicht van gehouden groepsinterviews teamsporten

2

Meisjes
11-15 jr 15-18jr totaal Aantal

clubs

5 4 16 3
2 2 8 2
2 1 7 2
2 1 4 1
2 3 9 3

13 11 44 11

Jongens
11-15 jr 15-18 jr

1. Handbal
2. Waterpolo
3. Basketbal
4. Volleybal
5. Hockey

5
4
2
1
3

2

15 5

Het aantal jongens en meisjes is redelijk in evenwicht
WeI is er duidelijk meer jongere jeugd, dan oudere vooral bij de jongens. Het leek
erop dat de jongsten wat gemakkelijker te rnotiveren waren voor de gesprekken dan
de junioren.De leeftijden bij het wedstrijdzwemmen varieerden van 8 tot 15 jaar
met een gemiddelde van 12/ 13 jaar. Bij atletiek was dat aanrnerkelijk hoger. Dar
varieerde van 11 tot en met 23 jaar met een gemiddelde van circa 15 jaar.

5. Een omschrijving van kwalitatief onderzoek waar we ons in kunnen vinden:
"Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, natura-
listic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study
things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, pheno-
mena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research invol-
ves the studied use and collection of a variety of empirical materials- case study,
personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical,
interactional, and visual texts- that describe routine and problematic moments
and meanings in individuals' lioes." ( Denzin, Lincoln, 1998,p.3.).

Fontana en Frey (in Denzin en Lincoln, 1998) vatten een aantal voor- en nadelen
van groepsinterviews beknopt samen:

"The group interview has the advantages of being inexpensive, data rich, flexible,
stimulating to respondents, recall aiding, and cumulative and elaborative, over
and above individual responses. This type of interview is not, however, without
problems. The emerging group culture may interfere with individual expression,
the group may be dominated by one person, the group format makes it difficult to
research sensitive topics, 'group-think'is a possible outcome, and the requirements
for interviewer skills are greater because of group dynamics. Nevertheless, the
group interview is a viable option for both qualitative and quantitative research,»

(p.55 ).
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6. Een voorbeeld is de opdracht die coach Bakker op de WK tafeltennis te Delhi zijn
dames gaf om de wedstrijd tegen Rusland te verliezen om daarmee in de halve finale
topland China te ontlopen. Uiteindelijk ging het hele plan niet door, omdat Zuid
Korea in de halve finale voor Nederland te sterk bleek. ("Trouw", 25-2-'87).

7. Men kan een proef op de som nemen om de voetbalverslagen van de in het weekend
gespeelde wedstrijden in de maandagkranten te bekijken. Als her over sportiviteit of
onsportiviteit gaat bij de spelers of bij de toeschouwers, dan gaat het bijna altijd over
agressie en geweld. De andere aspecten van fair play komen nauwelijks aan de orde.

8. Goldstein (1989) schrijft dat het er de schijn van heeft dat in de sport verslaggeving
voor de Tv, geweld verheerlijkt wordt:

"Sports are often presented on television in a way that glorifies and rewards vio-
lent play. Cameras focus on the offending player, rather than on his victim, while
announcers interpret violence as a sign of motivation and rarely denounce illegal
play. "(p.294).

In een eerder boek schrijft hij (Goldstein 1983):
"Newspapers, magazines and television programs portray bloodied athletes and
riotous fans at hockey, boxing, football, soccer,baseball and basketball games
with what appears to be increasing regularity. "(p.l ).

9. En zo'n houding word je ook aangeleerd, schrijft Coakley, (1998, 6th Ed.).
"Athletes in power and performance sports involving heavy physical contact
often learn to use intimidation and violent behaviour as strategies. It is widely
believed that both can be used to win games and build high-profile personal and
team reputations that strike fear in opponents and inspire awe among specta-
tors. "(p.19J).

10. Dat incasseren schijnt bij een contactsport als American Football te horen. Onder
de titel "No pain, no game", beschrijft Mark Kram de maandagochtend van een
NFL American Football player.

"It is Monday morning, and all over the land the bill is being presented to some
large, tough men for playing sofearlessly with the equation of mass times veloci-
ty; only the backup quarterback bullets out of bed on recovery day. The rest will
gimp, hobble, or crawl to the bathroom, where contusions are counted like scat-
tered coins, and broken noses, ballooned with mucus and blood, feel like massive
ice floes. " (Kram,1993,p.291).

11. De KNVB hoort bij de meisjes en de vrouwen voor wat betreft de ledenaantallen
tot de top drie van de teamsporten. (cijfers 1999). Bij individuele sporten zoals rur-
nen en tennis ligt het aantal vrouwelijke deelnemers aanmerkelijk hoger.

Sport totaal meisjes totaal vrouwen totaal

Voetbal 29.868 34.742 64.610
Volleybal 32.009 47.265 79.274
Hockey 36.723 28.115 64.838
Korfbal 29.755 24.412 54.167
Handbal 21.089 15.555 36.644

12. In de USA is in april 2001 het vrouwenprofsoccer van start gegaan met acht teams:
Atlanta, San Jose, Philadelphia, Boston, Noord-Carolina, New York, San Diego en
Washington. In "USA Today" van 13 april 2001 wordt er een hoofdartikel aan
gewijd. Fijntjes wordt opgemerkt dat zeven van de acht teams mannelijke hoofd-
coaches hebben. De salaris range van de speelsters ligt tussen de $35.000 en $80.000.
Een gemiddeld toeschouwers ticket kost $11. Men gaat bescheiden van start. De
kardinale vraag voor de toekomst is hoe het vrouwenvoetbal het op de TV gaat

56



doen, want daar draait het uiteindelijk om. Bij de voetbalmannen verliepen die TV
kijkcijfers allerminst voorspoedig. De centrale vraag voor de Woman's United
Soccer Association (WUSA) luidt: "Should its women count on female fan sup-
port?" En "Will female fans watch?"

13. Het voor de hand liggende alternatief om per regio clubs aan te wijzen die van het
meisjes en vrouwenvoetbal een beleidsprioriteit hebben gemaakt, lukt maar in enke-
Ie regie's. Het blijkt moeilijk voor de afzonderlijke clubs te zijn om hier te streven
naar regionale samenwerking.

14. Tibbe schrijft als aanbeveling:
"Concreet is het van belang dat er op regionaal of districtsniveau samenwer-
kingsverbanden ontstaan tussen mensen die op bovenlokaal niveau weten wat er
binnen het gemengd voetbal en het vrouwenvoetbal am gaat. De belangen van
de meisjes moeten binnen deze samenwerkingsverbanden voorop staan. "(p.163).

15. Een uitzondering is de hoogste landelijke klasse van de junioren.
16. 20 werd soms bewust gekozen voor een vrouwen schaakvereniging, omdat men

yond dat vrouwen in een door mannen gedomineerde schaakcultuur te weinig posi-
tieve ondersteuning zouden krijgen in hun schaakopleiding.

17. De attributietheorie van Weiner verwijst naar het feit, zo schrijven Boekaerts en
Simons, dat uitkornsten van gedrag door de persoon en zijn omgeving worden toe-
geschreven aan bepaalde oorzaken. Dat kunnen oorzaken zijn die in de persoon zelf
liggen (interne attributies) maar ook buiten hem (externe attributies. In de theorie
van Weiner wordt voorts nog een onderscheid gemaakt tussen stabie!e en variabele
oorzaken en in samenhang daarmee stuurbare en niet stuurbare oorzaken (p.l 09).

18. Sontag schrijft: "Kinderen en jongeren voe!en zich overduide!ijk door juryleden
bekeken. Dit leidt onder andere bij vee! kinderen tot zenuwachtigheid en gespan-
nenheid. Meisjes zijn bang om in de ogen van de jury dingen verkeerd te doen en af
te gaan"(p.l06).

"Om een einde te maken aan deze afhankelijkheidsrelatie wordt de aanbeveling
gedaan am kinderen meer te betrekken bij het vaststellen van beoordelingssyste-
men op wedstrijden. Inspraak, medezeggenschap en het verstrekken van vol-
doende informatie lijken sleutelwoorden te zijn. "(p.106).

19. "In deze bijdrage is, op grand van empirisch materiaal, tenminste enige twijfel
geuit over het belang dat sporters hechten aan winnen niet alle activiteiten
kunnen worden afgemeten aan het resultaat eruan." (van Rossum, 1996 b,
p.12I).

20. Antropologische uitspraken over kinderen en jongeren kunnen in rweeerlei opzicht
worden verstaan: als waardering van kind-zijn-in-ontwikke!ing en als toekomst van
het kind als volwassene.
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Hoofdstuk 2

Fair play en sportwetenschap
2.1. Intro

In het vorige hoofdstuk werden ervaringen en uitspraken van sporters in kaart
gebracht met behulp van een analyseschema uit de inleiding, waarin verschillende
aspecten van fair play werden geordend. Daarin werd al een zekere voorkeur zichtbaar
voor een brede invulling van het fair play begrip. In dir hoofdstuk worden sportwe-
tenschappen bevraagd over de betekenissen van fair play. Door gebruik te maken van
het zelfde ordeningsschema wordt gehoopt dat de betekenissen van fair play worden
verscherpt en dat ook de lijnen van de discussie over fair play beter getrokken kunnen
worden. Na een eerste verkenning van het fair play begrip zal in de paragraaf daarna
argumentatie geleverd worden voor de keus van een brede opvatting van fair play.
Daarbij zal het onderscheid tussen fair play in (wedstrijd)sportspecifieke zin en in
sportoverstijgende zin worden toegelicht. Daarna komen de verschillende aspecten
van de fair play gedachte aan de orde, zoals gelijkheid van kansen, de acceptatie van de
spelregels, de inzet en de agressie om het spel te spelen en het geweld in de sport in
relatie met de gezondheid van de sporter.

Fair play heeft betrekking op verschillende niveaus. Iedere sporter heeft daarvoor zijn
persoonlijke verantwoordelijkheid, zowel in sportspecifieke- als in sportoverstijgende
zin. Maar daarnaast zijn er ook de verantwoordelijkheden van de organisaties.
Sommige aspecten van fair play zijn structureel van aard en dan ligt het vooral op de
weg van de organisaties om daar hun verantwoordelijkheid te nemen. Dan gaat het
bijvoorbeeld over hoe de sport is ingericht zoals de toedeling van gelijke kansen en de
toegankelijkheid van de sport. Deze organisatorische verantwoordelijkheden komen
niet in een aparte paragraaf terug. Ze zullen bij de afzonderlijke aspecten van fair play
ter sprake worden gebracht.

2.2. Eerste begripsverkenningen

De omschrijvingen die er aan fair play gegeven worden verschillen soms aanmerkelijk
van elkaar. Zo zijn er omschrijvingen die sterk de bedoelingen van het spel benadruk-
ken en de neerslag daarvan in de regels, waar de sporter zich aan dient te houden.
Maar er zijn ook omschrijvingen die zich richten op de persoon van de sporter. Dan
worden deze omschrijvingen bijna persoonlijke eigenschappen, zoals eerlijk zijn, tegen
je verlies kunnen, je inzetten voor een goed resultaat. En er zijn ook bepaalde princi-
pes zichtbaar zoals gelijkheid van kansen.
De vertaling van het Engelse begrip "fair" in het Duits heeft, zo schrijven Lenk en
Pilz (1989) heel wat voeten in aarde gehad (1). Ze noemen meer dan rwintig Duitse
woorden voor het woord fair, waarmee geprobeerd wordt dit begrip te benaderen. In
zo'n situatie is het een voor de hand liggende optie om de begrippen fairness en fair
play onvertaald te laten.
Jost (1970) beschrijft ook de complexheid van het begrip fairness

"Trotz der Aktualitiit, der Geliiufigkeit und intemationalen Verbreitung des Begriffs
stiisstder Versuch, ibn einer Umfassenden Definition zu unterwerfen, auf manningfal-
tige Schwierigkeiten: Er wird durch einen fortschreitend vielseitigeren Gebrauch, durch
eine Fidle von Varianten in seiner Bedeutung und Lokalisierung nur unklarer. "(p.6).

Zij onderscheidt, grotendeels gebaseerd op het werk van Haubrich (1965), een drietal
hoofdcategorieen, waarin omschrijvingen van fairness ondergebracht kunnen worden.
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1. In de eerste plaats gaat het om de acceptatie van spelregels, zowel naar de letter
als naar de geest (p.6). Maar fairness in deze betekenis is niet sportspecifiek.
Het begrip wordt zo ook functioneel gebruikt in de politick, de zakenwereld
en bij verschillende religies. Wel kan hier de aandacht gevestigd worden op de
geschreven en ongeschreven regels, die in de sport ook worden aangeduid als
fair play in forrnele- en informele zin. Wil het begrip hier echter meer sportspe-
cifiek worden, dan moeten er andere betekenissen mee in verband gebracht
worden.

2. Die betekenissen kunnen volgens Jost, gevonden worden in een tweede groep
van betekenisvarianten. Fair is "unter gleichen Bedingungen in einen
Wettbewerb treten, auf unerlaubte Vorteile verzichten."(p.7). Met deze
omschrijvingen wordt duidelijk de relatie met wedstrijdsport gelegd, terwijl
tegelijk het idee van gelijke kansen en strijd onder dezelfde voorwaarden wordt
benadrukt.

3. In een derde groep van betekenissen worden meer de algemene omgangsvor-
men benoemd, die ook voor de sport gelden, maar in die sport vaak toch weer
een eigen invulling krijgen. Fair wordt dan gezien als 'Beachtung der Regeln
des Anstands, des Takts, der Gepflogenheit."(p.8). Deze laatste regel is weer
aan Haubrich (196S,p.190) ontleend. Ook deze deugden van een algemene
gedrags- of omgangskwaliteit zijn onmisbaar om greep te krijgen op het ornvat-
tende begrip van fairness. Als betekenissen worden hier genoemd "die Achtung
vor dem Gegner, berechtigt, angemessen, tolerant,bescheiden,grossziigig, mit
Anstand und Wiirde, objektiv, offen und ehrlich"(p.9). Kenmerken die als spor-
toverstijgend kunnen worden benoemd.

Tezamen en in onderlinge samenhang geven deze groepen van betekenissen inhoud
aan het begrip fair play in de sport. Deze gedachten kan men ook tegenkomen bij Pilz
en Wewer (1987), die binnen het schilderachtige van dit begrip, zoals zij dat zeggen,
overeenstemming vanden over de volgende "Grundannahmen":
1. "Gleichheit der Wettkampfbedingungen, Chancengleichheit.
2. Achtung des Gegners als Mensch und Partner.
3. Strikte Einhaltung der Regeln, unbedingte Achtung der Wettkampf-

bestimmungen und getroffenen Regeln. "(p.I l ).
Ze benadrukken dat fair play weliswaar uitgaat van een agonale, sportspecifieke situ-
atie, maar dat men fair play tegelijk ook moet plaatsen in het licht van sociale interac-
ties en tussenmenselijke betrekkingen. De schrijvers citeren met instemming Gabler
(1984) die van deze elementen een omvattende beschrijving heeft gemaakt (2). In 1998
heeft Gabler deze omschrijving enigszins aangepast en deze luidt nu:

"Zusammenfassend kann Fairness in Sport wie folgt definiert werden.
Fairness zeigt sich im Rahmen sportlicher Wettkampfhandlungen im Bemuhen der
Sportler, die Regeln konsequent und bewusst (auch unter erschwerten Bedingungen)
einzuhalten oder sie zumindest nur selten zu icbertreten, im Interesse der
Chancengleichheit im Wettkampf weder unangemessene Vorteile entgegen zu
nehmen nocb unangemessen Nachteile des Gegners auszunutzen und den Gegner
nicbt als Feind zu sehen, sondern als Person und Partner zu acbten." (p.152) .

Onder "erschwerten Bedingungen" verstaat de schrijver de druk om resultaten te
behalen. Hoe hoger de prestatiedruk, des te moeilijker voor de sporter om zich aan de
regels te houden, zeker als daarbij ook nog revanchegevoelens een rol spelen (p.lSt).
Wanneer men deze definitie vergelijkt met die van 1984 is de zinsnede "oder sie
zumindest nur selten zu iibertreten" toegevoegd. Daarmee werd een brug geslagen
naar een meer realistische omschrijving van fair play.
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Een originele omschrijving van Fairness is afkomstig van Heringer (1993). Volgens
hem kan sportiviteit beter beschouwd worden tegen de achtergrond van onsportiviteit.
Daarbij sluit hij zeker aan bij heel wat situaties in de sport waarbij de discussie over
fair play op gang komt als er incidenten zijn, waarbij onsportiviteit aan het licht
treedt. Dat geeft het begrip fair play bij voortduring een negatief imago. Een gesprek
met sportbestuurders over fair play in hun sport, wordt vaak om die red en omzeild
omdat de bestuurders bang zijn dat er in zo'n discussie veel negatieve publiciteit op
tafe! komt te liggen (3).
Heringers omschrijving van fairness luidt:
1. "Fair ist alles, was nicht unfair ist:
2. Unfair ist alles, was den Witz des Spiels zerstort.
3. Der Witz des Spiels ist das gemeinsame Ziel der Spieler.
4. Das gemeinsame Ziel ist: Spielen und durch Spielen gewinnen. "(p.58).
Met deze omschrijving probeert hij de veelgehoorde tegenstelling tussen de wi! om te
winnen en fair play te kritiseren. Deze tegenstelling, die vaak van buiten de wereld van
de sport wordt aangereikt, is niet wedstrijdsporteigen volgens hem. In competitie wi!
iedere deelnemer winnen en dat doel is dus niet gemeenschappelijk. Maar dat er iemand
uberhaupt kan winnen, komt doordat het spel wordt gespeeld samen met de tegenstan-
der. Ieder heeft een individuele competitieve doelstelling, maar die kan alleen in coope-
ratie gerealiseerd worden. Zonder spel is er geen zege mogelijk, zegt Heringer:

"Der Ratschlag, man solie mebr auf die Fairness als auf den Sieg achten, ist darum
nicbt sportlicb. Man spielt nicbt Fussbal um fair zu sein; man muss aber beim
Fussbal spielen fair sein. "(p.58).

Lenk (1993) wijst erop dat het idee van fairness in de wedstrijdsport in de loop van de
geschiedenis is veranderd. Van een aristocratische gedragscode van de ridders uit de
Middeleeuwen en de Enge!se gentlemen uit de vorige eeuw, wordt fairness nu groten-
deels bepaald door de gedragsnormen van de (gegoede) burgerij (4). Daarbij wordt de
gelijkheid van kansen en een geordende regulering van de wedstrijd als uitgangspunt
genomen (p.29). Sociaal maatschappelijke verschillen konden in- en door de sport
deels worden opgeheven, zeker voor topsporters. De "integratie" van zwarte voetbal-
lers in land en als Enge!and, Frankrijk en Nederland is daar een voorbeeld van.
Gabler (1998) situeert de oorsprong van fair play in het Engeland van de vorige eeuw.
Fair play had daar volgens hem twee wortels. De eerste was meer esthetisch, het beeld
van de mooie, gave sport zoals die ook vaak in bee!den gepresenteerd wordt (5). De
andere wortellag in het gentleman-ideaal van correcte omgangsvormen zoals men die
ook in de zakenwereld gewend was. Men diende zich daarbij nauwkeurig aan de spel-
rege!s te houden waarbij de hoffelijkheid ook in het spel duidelijk een rol speelde.

"Punktoorgaben fur schwiichere Gegner waren selbstverstiindlich denn das Ziellag
nicbt im Sieg, sondern im gemeinsamen Genuss des scbonen Spiels."(p.150).

Deze historische schets, maakt volgens Gabler duidelijk, dat het begrip fair play niet
komt uit de sport zelf, maar uit de sociaal-historische context van de 1ge eeuw, Dat
betekende dat de beelden van fair play uit die tijd nauwelijks meer omgezet kunnen
worden in de sport van de 20e en 2Ie eeuw. De cultuur waarbinnen de wedstrijdsport
van nu gesitueerd is, moet als uitgangspunt worden genomen, bij een poging om het
begrip te verhelderen.
Lenk (1993) kiest, tegen de achtergrond van deze historische ontwikkeling van het fair
play begrip, voor een minimum definitie, aan de hand van de volgende criteria:
1. Men moet uitgaan van de regels die het spel constitueren. Als men steeds de bal

met de hand wi! spelen, ontstaat handbal en geen voetbal.
2. Binnen de tak van sport moet men zich ook houden aan die regels en moet men

er op toezien dat die regels in de diversiteit van sportieve handelingen ook wor-
den toegepast.

60



3. Men dient het oordeel van de scheidsrechter strikt te aanvaarden.
4. Men dient de gelijkheid van kansen voortdurend na te streven tijdens de wed-

strijden. (Waarbij sporten die nogal afhankelijk zijn van de weersomstandighe-
den onder druk komen te staan zeker als de sporters op verschillende tijden
hun presta ties moeten leveren, zoals bij skien en schaatsen in de open lucht),

5. Men dient de tegenstanders te respecteren en als spelpartners te beschouwen
(p.29-30).

De elementen als constituerende regels, gelijkheid van kansen en de kwaliteit van
omgangsvormen, die eerder al bij Jost (1970), Pilz en Wewer (1989) en Gabler (1998)
naar voren kwamen, worden hier ook benadrukt. Opmerkelijk in deze minimum
omschrijving van Lenk is de nadruk op de toepassing van de regels en op het hier
afwezig zijn van de wil om te winnen, die overigens door Lenk in andere bijdragen
wel aan de orde wordt gesteld (Lenk en Pilz,1989).

Ook het in Engelstalige landen gebruikte begrip 'Sportmanship'(of Sportpersonship),
waarin de persoonlijke houding van de sporter benadrukt wordt, kent een rneervou-
digheid in betekenisverlening. Vaak worden er persoonlijke eigenschappen mee aange-
duid zoals eerlijkheid en respect voor de tegenstander, die als categorie deel uitmaken
van een fair play begrip in brede zin (6). Men weet over het algemeen wel wat er mee
bedoeld wordt, maar het omvattende begrip wordt zelden omschreven.
Een universeel aanvaarde omschrijving van sportmanship ontbreekt dus. Oat betekent dat

"sportmanshiplike behaviors must specifically identified, and they are tied to the type
of sport, level of play and age of the participant. "(Weinberg, Gould, 1995 p.482).

Steeds zal gezocht moeten worden naar situatie specifieke omschrijvingen van sports-
manship of sportpersonship, die in de handelingscontext van de sport voor de sporters
een reele betekenis hebben. Oat geldt ook voor het begrip fair play. Oat wil niet zeg-
gen dat er geen definities van fair play gegeven werden. Gabler (1998) gaf daar een
voorbeeld van en die drie elementen die in die omschrijvingen werden opgenomen,
regelacceptatie, gelijkheid van kansen en het beeld van de tegenstander als persoon en
partner kwamen we ook bij Jost, Pilz en Wewer tegen. Deze drie deelbegrippen
behoeven een nadere uitwerking die hierna zal worden gegeven.

2.3. Fair play in eng ere zin en in brede zin

In hun bespreking van het fair play begrip beperken Tamboer en Steenbergen (2000)
sport uitdrukkelijk tot wedstrijdsport (p.141) en, behoudens een enkel voorbeeld uit
de niet-wedstrijdsport, volgen we hen hier in deze studie.
Bij wedstrijdsport is, volgens hen, de vergelijking met anderen een definierend ken-
merk en daarbij krijgt het fair play begrip een duidelijke inhoud. Zij maken een onder-
scheid tussen fair play in engere zin, waarbij het uitdrukkelijk gaat om de waarden die
bij de wedstrijdsport horen zoals, competitie, inzet om te winnen, regelgeving, gelijke
speelsterkte, en fair play in brede zin waar dit begrip ook wordt aangesloten op andere
maatschappelijke verbanden en daarbinnen ook is ingebed.
Fair play in engere zin kan volgens de schrijvers kort worden getypeerd als "her spe-
len volgens de letter en de geest van de regels"(p.141).
Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen formele fair play, waarbij men zich
precies houdt aan afspraken en spelregels en informele fair play waarbij ook de alge-
mene houding ten opzichte van de wedstrijdsport naar voren komt.
Wat fair of unfair is, kan niet alleen uit het naleven van de voorgeschreven regels wor-
den begrepen, men moet ook spelen naar de geest van de regels (p.143). Wanneer bij
voetbal een speler gekwetst op het veld ligt, is het fair dat een speler opzetrelijk de bal
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uit het veld schiet maar tegelijk is het fair dat het team van deze speler via een ingooi
van de tegenpartij de bal weer toegespeeld krijgt. Ook dat is fair of sportief alhoewe!
over zo'n handelwijze niets in de spelregels staat vermeld.
Informele fair play heeft dus betrekking op de niet door formele regels gedirigeerde
houding van de sporters ten opzichte van de wedstrijd.
Aspecten van die houding hebben betrekking op:
• "Het idee, je tegenstander gelijke winstkansen te garanderen".
• "De achting en de respectvolle bejegening van de tegenstander".
• Strijd tegen spelers van gelijke speelsterkte.
• Strijd met volledige inzet en met een duidelijke wi! om de wedstrijd te

winnen (p.144-145).
Tamboer en Steenbergen proberen vanuit de interne logica van hun conceptuele ana-
lysekader de sportwerkelijkheid te verhelderen. Dat heeft zeker goede resultaten opge-
leverd. Zo kan men bijvoorbeeld beleidsnota's in de sport analyseren met de vragen of
het beleid gaat over sport-eigen vragen van de wedstrijdsport, of dat men de sport
meer maatschappelijk wil situeren. Het is verrassend hoeveel nota's overhellen naar de
laatste manier van denken (7) ten koste van een doordenking van de sport zelf.
Hoewel Tamboer en Steenbergen wei een onderscheid maken tussen fair play in enge-
re zin (de waarden die specifiek zijn voor de wedstrijdsport- het wedstrijdethos) en
fair play in brede zin (waar men niet vertrekt uit de eigenheid van de wedstrijdsport,
maar primair van sport-externe waarderingsperspectieven), zijn deze schrijvers
bepaald niet gelukkig met de verbreding van het fair play begrip. Met behulp van twee
voorbeelden wordt dat verduidelijkt. Het eerste voorbeeld richt zich op de milieu-
bedreigende aspecten van het ski-toerisme, dat de laatste tientallen jaren in Europa een
hoge vlucht heeft genomen. Het kan unfair genoemd worden als het opdringende ski-
toerisme de zorg voor de natuur naar de achtergrond schuift.
Volgens de schrijvers maakt zo'n benadering het begrip veel te breed.

In het tweede voorbeeld gaat het om de vraag hoe fair play vanuit pedagogische per-
spectieven gestalte kan krijgen. Daar worden we zelf aangesproken als voorbeeld hoe
vanuit de belevingswereld van het kind over fair play wordt gedacht (Buisman, 1987).
Gesteld wordt dat gezichtspunten als "iedereen de kans geven om mee te doen", en
het voorkomen van "vroegtijdige en eenzijdige specialisatie", niet geformuleerd zijn
vanuit de intrinsieke waarden van de wedstrijdsport, maar vanuit sport-externe, in dit
geval pedagogische maatstaven.
Het fair play begrip, zo menen Tamboer en Steenbergen, dreigt zo een paraplubegrip
te worden, waar bijna alles op het terrein van waarden en normen in de sport wordt
ondergebracht (p.147).

"Het begrip verliest dan z'n onderscheidend vermogen en loopt het gevaar een vee!
te zware last te moeten torsen. Het wordt daarmee onbruikbaar en in [eue beteke-
nisloos."(p.147-148).

Hoewel "kindvriendelijkheid" een belangrijke waarde gevonden wordt, verdient de
relatie met sportbeoefening een aparte behandeling "die we niet onder de noemer van
fair play zouden willen plaatsen"(p.148). De schrijvers hechten er aan om fair play uit-
sluitend in engere zin te verstaan, dus in de optimalisering van het wedstrijdethos.
Tot zover het denken van deze schrijvers. Bij de zinsnede om fair play uitsluitend in
engere zin te verstaan, kunnen enkele kanttekeningen geplaatst worden.

1. In de eerste plaats wordt de eigenheid van de wedstrijdsport gedefinieerd in
termen zoals ze geld en voor volwassenen en de oudere jeugd. Wanneer men
zich uitsluitend met dir begrip daarop orienteert, doet men geen recht aan de
betekenisverlening met betrekking tot kinderen. Het begrip fair play zou juist
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winnen aan onderscheidend vermogen door het te plaatsen tegen de achter-
grond van de ontwikkeling die kinder en doormaken. Dan wordt fair play
bruikbaar in de sportieve opvoeding en krijgt het ook betekenis in de vormen
van wedstrijdsport die bij kinderen hoort. Dat werd verduidelijkt aan de hand
van de voorbeelden dat in teamsporten bij kinderen niet steeds de besten opge-
steld moeten worden (wedstrijdethos) maar ook de kinder en die het niet zo
goed kunnen, waardoor het risico vergroot wordt dat de wedstrijd verloren
wordt. Men kiest hier echter voor omdat aIle kinderen recht hebben op even-
veel speeltijd. Naruurlijk, een begrip als "kindvriendelijkheid" als zodanig
wordt in de pedagogiek en ontwikkelingspsychologie behandeld en dat kan
men presenteren als een extern referentiekader. Maar in het kader van fair play
in de kindersport, moeten de mogelijkheden en onmogelijkheden van kinderen
gekoppeld worden aan de sport. Daar past (nog) niet het dominante beeld van
wedstrijdethos, In feite schuiven hier rwee waardenorientaties in elkaar en daar
ligt dan precies de centrale betekenis van fair play voor de kinderen in de sport.
Door die orientaties in elkaar te schuiven wordt de betekenis versterkt en dat
doer men niet door het begrip fair play weg te halen uit de kindersport. In het
volgende hoofdstuk gaan we hier uitvoeriger op in, maar hier zou de suggestie
gegeven kunnen worden fair play veel duidelijker te binden aan de bestaans-
karakteristieken van de doelgroep. Hierbij kan overigens worden opgemerkt
dat bij de auteurs die tot nu toe besproken werden, die orientatie op de doel-
groep "kinderen" ook niet expliciet de aandacht kreeg.

2. In het voorafgaande kwam de gecompliceerdheid van het begrip "gelijke kan-
sen" naar voren. Er kon een onderscheid worden gemaakt tussen een betekenis
die past bij de actualiteit in een wedstrijd, maar er kon ook een meer contextu-
ele invulling aan het begrip worden gegeven. De laatste invulling beperkt zich
niet tot gelijke kansen in de wedstrijd, maar richt zich op het hele voortraject
van die wedstrijden en de context daar omheen. De vraag kan gesteld worden
of iedere atleet wei de gelegenheid kreeg om zijn mogelijkheden te benutten.
Schwier (1998) schrijft:

"Vor diesem Hintergrund zeigt sich die begrenzte Reichweite des forma-
len Prinzips der sportlichen Chancengleichheit: Selbst wenn sie tatsdch-
lich sicherstellen konnte, dass das Feld des Sports jedem M enschen offen-
steht, ist damit aUein noch nicht gewahrleistet, dass auch jedes beteiligte
Individuum seine Kompetenzen, Bedurjnisse und Anspriicbe optimal zur
Geltung bringen kann. "(p.82).

Door de beperkte reikwijdte van het formele principe van de gelijkheid van
kansen te benadrukken, ook vanuit her individu gezien, toont Schwier naar ons
idee ook de sociale invulling van de fair play gedachte. In een andere tekst
(Steenbergen, van Hilvoorde, Tamboer, 1994) wordt die sociale dimensie inge-
bracht onder het begrip informele fair play. Daar wordt gesproken over de ach-
ting voor de tegenstander als speelpartner "die als mens en persoonlijke partner
gerespecteerd dient te worden."(p.32,33). Ze citeren Heringer die meent dat het
respect van de tegenstander voortkomt uit de gemeenschappelijke doelstelling
en dat is winnen. Maar daar is wei een tegenstander voor nodig. Daarbij
behoeft, volgens de schrijvers niet gedacht te worden aan idealistische claims als
broederschap en vrede tussen de volken: "In feite behoeft de achting voor rnijn
tegenstander niet boven de noodzakelijke cooperatie uit te stijgen. "(p.33).
Dat nu lijkt ons te zuinig geformuleerd. Als individuele speler en zeker als
organisatie heeft men de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor gelijke
winst- en startkansen tussen de spelpartners (8). Soms wordt dat duidelijk inge-
zien als bijvoorbeeld een voetbalspeler gekwetst op het veld ligt en de andere
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partij de bal buiren het veld brengt. Dat zijn vormen van inform eel fair play, die
door Tamboer en Steenbergen overigens besproken worden.
Fair play in de betekenis van participatie, mens en mee laten doen, hen betrek-
ken in- en bij de sport is naar onze mening niet uitsluitend vanuit een extern
waarderingskader te begrijpen. Die betekenis is terdege ook sportintrinsiek,
men heeft de ander nodig in de wedstrijd en er dienen voorwaarden geschapen
te worden zodat de ander ook voluit partij kin zijn. Anders is de kans reeel dat
het spel al bedorven is, voordat de kamp is begonnen.

3. Wanneer men het begrip fair play uitsluitend wil verstaan in engere zin, direct
in relatie met het wedstrijdethos, dan bestaat het gevaar dat het begrip geiso-
leerd raakt van een brede maatschappelijke inbedding, terwijl de schrijvers zich
juist zoveel moeite getroost hebben om het begrip daar een plaats te geven. Om
dat te verduidelijken plaatsen we hieronder een schema van Digel (1986) die
een materialistische- en een postmaterialistische houding ten opzichte van
waarden naast elkaar zet. Het is een ideaalrypisch schema waarvan men de ele-
menten ten opzichte van elkaar niet moet fixeren. De theorie van Tamboer en
Steenbergen kan niet zonder meer in een van die houdingen ten opzichte van
waarden worden ondergebracht. WeI kan men met dit schema in de hand zich
afvragen welke waarden in een debat over fair play in engere zin dominant zijn
en welke meer naar de achtergrond zijn geschoven.
Zo kan men bijvoorbeeld de nadruk leggen op het zich houden aan de spelre-
gels (Akzeptanzneigung), aan een ver doorgevoerd classificatie systeem van
sporters waarbij jongens en meisjes bijvoorbeeld al op jonge leeftijd van elkaar
worden gescheiden, aan een sterke prestatie-orientatie waar voortdurend selec-
tieprocessen plaatsvinden.
Ais dat denken dominant gaat worden in een discussie over fair play in engere
zin, en het denken in termen van partnerschaft tussen de spelers, in termen van
emancipatie, gelijke behandeling en sportparticipatie naar achteren geschoven
wordt dan lijkt de beperking van het begrip fair play in engere zin te leiden tot
een eenzijdige invulling van fair play. Tegen de bedoeling in van Tamboer en
Steenbergen zou dan fair play in een materialistische waardenhouding onderge-
bracht kunnen worden met aanpassing aan de heersende waarden en normen
van de hedendaagse maatschappij.

Samenvatting "Skizzenhafte Darstellung ausgewahlter Merkmale von zwei
Werthaltungen" (Digel. 1986. p.17).

Materialistische Werthaltung Postmaterialistische Werthaltung

• Oemokratisch-egalitiire Orientierung.• Traditionelle Erziehungsleitbilder
und- praktiken (Fleiss, Oisziplin, Gehorsam).

• Stark ausgepriigte Geschlechtsrollenerwartungen.
• Anpassungsbereitschaft (Treue, Unterwerfung).

• Standardisierung.
• Effizienz, Rationalitiit. Produktorientiertheit.
• Leistung, Karriere, Macht, Aufstiegsstreben.
• Berufsorientierung.
• Betonung der Arbeitssphiire.

• Streben nach materieller und sozialer Sicherheit.
• Lustaufschub.
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• Partnerschaftliches Menschenbild.
• Emanzipation, (Kreativitiit),

Gleichbehandlung.
• Tendenz zum Einzigartigen
• Bedllrtnisorientierunq.
• Lebensqualitiit.
• Orientierung am Privaten.
• Wachsende Bedeutung des

Freizeitbereichs.
• Risicobereitschaft.
• Ausleben emotionaler Bedurfnisse,



• Askesebereitschaft.
• Dominanz der Menschen tiber die Natur.
• Dbrigkeitsdenken, Akzeptanzneigung.

• Lebensgenuss (Hedonism us).
• Einheit zwischen Mensch und Natur.
• Partizipation, Transparanz des

Politischen.
• Skepsis, gegenuber wissenschaft-

lichen Rationalismus.
• Wissenschaftsorientierung,- glaubigkeit.

4. Tenslotte kan men het voorstel van Tamboer en Steenbergen om het begrip fair
play te reserveren voor het wedstrijdethos ook in een pragmatisch beleidskader
plaatsen. Is het verstandig om tegenover de gangbare praktijk van een ruime
betekenisverlening van fair play te gaan staan, daar waar het begrip een brede
ingang heeft gevonden? Ondanks eventuele zwaktes van het begrip in een
brede omschrijving gaat er als overkoepelend begrip toch een zekere normeren-
de waarde van uit. De zwaktes kan men grotendeels ondervangen door voort-
durend aan te geven over welk aspect van fair play men het heeft. Door nu
bepaalde onderwerpen van een begrip uit te sluiten heeft men de kans dat die
onderwerpen op de achtergrond geraken. Men doet hier geen poging om dat
bezwaar te ondervangen. Wat bijvoorbeeld te doen met educatieve program-
ma's waar juist vooral fair play in brede zin wordt besproken, zoals in de vol-
gende hoofdstukken zal blijken. Moet men deze programma's dan een andere
naam geven? In die programma's is al een zekere traditie geschapen om juist dat
brede maatschappelijke verband aan de orde te stellen. Dat doen de schrijvers
zelf ook in allerlei teksten zoals over de betekenis van boksen, over doping,
over de relatie tussen sport en gezondheid. Daarin structureren zij de discussies
op een manier die voor de praktijk zinvol is. Waarom dan dat werk van een
ander etiket voorzien? Het zou tot verwarring kunnen leiden en de meer socia-
le invulling van fair play zou op de achtergrond kunnen geraken.

Samenvattend stellen we in deze paragraaf voor, het begrip fair play, zowel in
engere- als in meer brede zin te gebruiken, waarbij wel aangegeven moet worden
welk aspect van fair play de aandacht krijgt. Daarmee wordt tegelijk ook gezegd
dat fair play niet aileen in het kader van wedstrijdethos moet worden begrepen,
maar ook in sociaal opzicht: de ander de kans geven volwaardig mee te doen.

2.4. Gelijkheid van kansen

Wat dient verstaan te worden onder 'gelijkheid van kansen'. Volgens Schwier (1998)
stamt dit begrip uit de cultuur van het wedden bij het paardenrennen uit de 18e eeuw.
Het wedden was dan pas attractief als de paarden gelijke kansen hadden om de over-
winning te behalen (p.80). Gelijkheid van kansen was vooral te beschouwen als een
voorwaarde voor de praktijk van het wedden en had nauwelijks wortels in een theorie
over een "rnoralisch einwandfreien Wettkampf "en was ook niet gebaseerd op de ver-
werkelijking van sportimmanente waarden.

Dat is in de loop van de laatste tweehonderd jaar ingrijpend veranderd en de fair play
gedachte is nu in de mod erne sport stevig verbonden met het gezichtspunt van de
gelijkheid van kansen. Maar dit gezichtspunt wordt volgens Schwier, heden ten dage
in de sport beperkt tot de formele gelijkheid van kansen, ("als Gleichheit innerhalb
des Wettkampfes", p.83) en gaat niet over de grote verschillen die er bestaan in de con-
text, waarbinnen een wedstrijd plaatsvindt, over de mogelijkheden en de middelen van
talentontdekking en over de financiele mogelijkheden bij het ontwikkelen van top-
sport. Schwier spreekt hier over "kontextuelle Chancengleichheit":
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"Neben der Gleichheit der Wettkampfbedingungen besitzt der Begriff der sportli-
chen Chancengleichheit allerdings ein zweiten Dimension, die sich als Gleichheit in
bezug auf die Vorbereitung auf den Wettkampf charakterisieren ldsst (vgl. A. GU7T-
MANN 1979, 35). Diese Dimension hat der moderne Sport nocb nicbt uberall durch-
gesetzt, und es ist fraglich, ob dies jemals gelingen wird. (p.83).

Het is duidelijk dat rijke landen, bijvoorbeeld met een hoogontwikkelde technische-
en industriele infrastructuur een grate voorsprong hebben op landen uit de derde
wereld. Men kan zich hier bijvoorbeeld de vraag stellen hoeveel procent van het top-
sportbudget van de sportbonden uit de rijke landen gereserveerd is voor sportieve ont-
wikkelingssamenwerking met landen uit de derde wereld.
Schwier bespreekt het beroepsvoetbal in de Duitse Bundesliga waar vol gens hem geen
sprake is van gelijkheid van kansen voor de teams. Een pas gepromoveerd team in de
hoogste klasse kan onder gunstige omstandigheden wellicht een wedstrijd winnen van
de kampioen van het afgelopen jaar maar heeft geen kans om aan het eind van het sei-
zoen de kampioensbokaal uitgereikt te krijgen. De wetten van de markt in deze
"Showsport" hebben in de regel voorrang boven het ideaal van een absolute gelijkheid
van kansen. Enkele clubs zijn zo kapitaalkrachtig dat ze de waardevolste spelers bij de
concurrentie kunnen wegkopen, zelfs tijdens de competitieperiode. Eigenlijk zou men
dit competitievervalsing kunnen noemen, maar als zodanig wordt dit niet benoemd. In
Nederland treft men in de eredivisie van het betaalde voetbal een vergelijkbare siruatie
aan. Eigenlijk kunnen er maar drie clubs kampioen worden: Ajax, Feyenoord, PSv. De
andere teams maken nauwelijks een kans. Ideeen zoals beproefd in de USA bij basket-
bal en ijshockey, waar talentvolle jeugdspelers worden verdeeld over de zwakke clubs
maken in Nederland geen kans van slagen, omdat elke club uit het betaalde voetbal
zijn eigen jeugdafdeling heeft.
Schwier schrijft dat gelijkheid van kansen een wezenlijk ideaal van de moderne sport
is, maar dat de vertaling daarvan in de praktijk vooral technologisch heeft plaatsgevon-
den. Schwier besluit met:

"Eine dezidiert moralische Dimension erhiilt dieses Ideal erst dann, wenn es im
Sinne einer fairen, gerecbten und angemessenen Verteilung der sportlichen
Handlungschancen verwirklicht toird" (p.84).

Ook Pilz (1987) wijst op dit aspect van gelijkheid van kansen. Fair play was in het
Engeland, bij het begin van de mod erne sport veel meer een centraal begrip dan nu
het gevallijkt. Men was zelfs bereid om zichzelf een handicap op te leggen om er
zeker van te zijn dat er sprake was van gelijke kansen in de wedstrijd. Wanneer men
dat als maatstaf neemt bij de huidige olympische spelen dan is er van die oorspronke-
lijke fair play gedachte niet veel meer over gebleven.

"Die Startbedingungen der emzelnen Sportier sind kaum gleich, was z.B. den
Trainingsaufbau, die Trainingsbedingungen, die Konstitution, den Korperbau u.ii.
anbelangt. '"(p.19).

Daarmee wordt een niet bepaald zacht oordeel over de hedendaagse topsport geveld.
Daarbij gaat het niet aileen over de tegenstelling rijke landen - arme landen die gelet
op de voorbeelden van de lopers uit Afrikaanse land en als Ethiopie en Kenia niet altijd
van toepassing is, maar ook over de lichaamsbouw, waar grote verschillen bestaan tus-
sen de sporters onderling. Hier zou men kunnen experimenteren met eerlijker vormen
van prestatievergelijking.

Ook in een ander verband komt de (on)gelijkheid van kansen in de sport naar voren.
Onder redactie van Berndt en Voigt (1995) werd er door de "Deutsche Olympische
Gesellschaft", een brochure uitgebracht onder de titel "Fair play fur Madchen und
Frauen im Sport?". Allerlei aspecten van de vrouwensport worden bier verbonden
met de fair play gedachte, speciaal met het criterium van gelijke kansen in de sport.
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Voorbeelden zijn de ideeen van schoonheid waaraan vrouwen vol gens de sportjourna-
listiek moe ten voldoen, seksuele intimidatie van vrouwen in de sport (Brackenridge,
1995) en topsport voor vrouwen vanuit de expertise van de medische wetenschap. Aile
bijdragen hebben de conclusie gemeen dat vrouwen veelal ten opzichte van mannen
een achterstandspositie hebben en dat er voor hen geen sprake is van gelijkheid van
kansen.
Traudel Bothor (1995) beschrijft hoe door vrouwen uit verschillende sectoren in de
sport bij de algemene ledenvergadering van de DSB (Deutsche Sport Bund) in decem-
ber 1994 een motie ingediend werd met de volgende strekking:

"Wir Frauen finden, dass Fair Play im Sport nicht nur das Sporttreiben selbst beinhal-
tet, sondern dass es eine stdndig« Herausforderung weit daruber hinaus bedeutet, dass
es eine innere Einstellung ist, die sich in allen Bereichen zeigen muss. Fair play als
ethisches Gebot beinhaltet die Verpflichtung, dem Mitmenschen bestmoglicbe
Chancen zu ermoglicben, meint also Chancengleichheit, Gleichberechtigung,
Partnerschaft und Solidaritat. "(p.66).

Tot vreugde en verrassing van de indieners werd de motie met enkele wijzigingen aan-
vaard. Er werd gewag van gemaakt dat naast de bijdragen van de vrouwelijke gedele-
geerden ook twee mannen "objectief en overtuigend" zich achter de motie stelden,

Lenk en Pilz (1989) maken een onderscheid in "Anteiligkeitsfairness und
Konkurrenzfairness", gei:nspireerd door rechtsfilosoof Rawls (1975). En dat onderscheid
sluit aan bij de behandeling van het begrip "gelijkheid van kansen", zoals dat bij Schwier
(1998) aangetroffen werd. Die sprak over "Gleichheit innerhalb der Wettkampf" en over
gelijkheid van kansen in contextuele zin.
Wanneer er over fair play in de sport gesproken wordt, dan gaat het meestal om de
vorm, die uitdrukkelijk gekoppeld is aan de wedstrijdsport. De schrijvers wijzen erop
dat die vorm zich meestal beperkt tot gelijkheid van kansen bij de start van de wedstrij-
den, uitzonderingen daargelaten. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de indeling in
gewichtsklassen bij sporten als judo, worstelen en gewichtsheffen, waar het gewicht als
natuurlijk fysiek uit de "Lotterie des Lebens" meegewogen wordt (9).
Maar de Anteiligkeitsfairness, in de tekst ook Verteilingsfairness genoemd, gaat uit van
meer sociaal ethische regels, waarbij de goederen eerlijk tussen de deelnemers verdeeld
worden. Dat kan door allerlei compenserende maatregelen maar het kan ook door
ondersteuning bij talentontwikkeling en bij de verdeling van middelen (p.29). Deze
"Giiterausgleichfairness", de derde naam die aan dat denken wordt meegegeven,
noemt Rawls de fair opportunity rule, die dieper ingrijpt in de organisatie van de
sport, dan de "Gleichheit der Startbedingungen".
Aan het eind van hun overwegingen laten Lenk en Pilz zien, hoe de Konkurrenz-
fairness past in het huidige maatschappelijke beeld in de westerse landen.

"Das Prinzip Fairness hat an Bedeutung gewonnen, je mebr sich die Gesellscbaft aus
einer Stdndegesellscbaft zur Konkurrenzgesellschaft entwickelte, je starker individu-
elle Leistung im Wettbewerb gefordert wurde und funktionale Normen der
Regelung erzwungen haben. Das Fairnessgebot scheint so in enter Linie eine not-
wendige Norm bei der Entwicklung zu einer individualistischen, pluralistischen
Konkurrenzgesellschaft." (p.31).

Dat denken krijgt in de discussie over fair play niet altijd de aandacht die het verdient .
In zijn artikel werpt Gabler (2000) de vraag op hoe fairness of fair play kan worden
beschouwd. Bepalend is, volgens de schrijver, hoe men zelf in de sport staat. Wi! men
een sport die uitsluitend op het willen winnen georienteerd is, dan is fairness een uto-
pie. Kiest men echter voor een sport die gebaseerd is op het naleven van de afgespro-
ken regels, gelijkheid van kansen, respect voor de tegenstander als persoon en als part-
ner, dan kan het begrip tot een leidinggevend principe worden (p.158), maar daarvoor
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moet men wel concreet inhoud aan deze begrippen geven.
In her vorige hoofdstuk werden verschillende aspecten van gelijke kansen onderschei-
den. Daarvan kunnen hier duidelijk enkele geordend worden onder het gelijke kansen
principe in contextuele zin als: de sportparticipatie van groepen in achterstandssitu-
aries, het sporten onder (on)gelijke omstandigheden (materiaal, faciliteiten, geld), het
pogen om rekening te houden met de (grote) verschillen in fysiek tussen de verschil-
lende sporters en de tegenstander als partner in de sport. Daarnaast zijn er natuurlijk
aspecten van gelijke kansen binnen de wedstrijd te benoemen zoals evenveel spelers,
het verkrijgen van dezelfde voordelen van het sportterrein, het indelen van spelers in
bepaalde klassen wat speelsterkte betreft, zodat spannende en motiverende sport ont-
staat. Maar met name bij het gelijke kansen principe wordt veelal de sociale betekenis
van fair play benadrukt en kunnen de sportorganisaties op hun verantwoordelijkheden
in dezen gewezen worden.

2.5. Over regels en acceptatie van regels

Fair play in engere zin kan, zo zagen we, getypeerd worden als "spelen vol gens de let-
ter en de geest van de regels". Hoe moeten die regels en hun functie nu worden ver-
staan?
Drexel (1998) schrijft dat het de spelregels zijn die een sport als voetbal in zijn wezen
bij elkaar houdt. Het zijn de regels die niet alleen een actieve deelname aan dit gebeu-
ren mogelijk maken

"sondern auch Voraussetzung dafur sind, es zu verstehen und uerstdndlicb zu
machen. Sie sind das dauerhaft und allgemein geltende Unsicbtbare, welches das im
Hier und Jetzt Sichtbare in seiner Regelmdssigkeit und Gleicbformigkeit erkenn-
und verstehbar werden ldsst." (p.430).

Met die regels worden ook maatstaven gegeven voor het beoordelen van het handel en.
Duintjer (1977) maakt een aantal onderscheidingen ten aanzien van regels. In de eerste
plaats onderscheidt hij constitutieve- van modificerende regels. Constitutieve regels
creeren een nieuwe praxis (bijvoorbeeld regels om te schaken, om te voetballen).
Voortdurende schending van die constitutieve regels kan betekenen dat men niet meer
aan die praxis deelneemt (pA6). Bij voetbal de bal met de hand spelen, of gaan vechten,
maakt dar die sport op dat punt ophoudt te functioneren. Modificerende- of regule-
rende regels bestaan onafhankelijk van deze eerste groep, maar kunnen die verder aan-
vullen maar soms ook wijzigen. Duintjer noemt in dat verband morele regels, regels
over etiquette en goede omgang, regels voor slapen en eten.

Een ander onderscheid bij Duintjer is dat tussen de technische regels, die leidingge-
vend zijn voor bepaalde instrumentele gedragingen zoals zwemmen en turnen, en
conformatieve regels die de symbolische interactie tussen mens en normeren, zoals
groeten en een taal spreken (pA8).
In de sport zou een zekere samenhang tussen de beide soorten regels mogen worden
nagestreefd, zodat bijvoorbeeld technische regels niet losraken van de symbolische
interactie met medesubjecten.

Een derde onderscheid dat Duintjer maakt is tussen ideologische- en daadwerkelijk
leidende regels. In fair play campagnes is de spanning tussen die twee groepen regels
vaak merkbaar. Enerzijds zijn er de ideologische regels als eerlijkheid en respect voor
de tegenstander, vaak gefundeerd in een idealistische visie op de mens. Deze regels
worden vaak expliciet geformuleerd. Anderzijds zijn er in de sportieve competitie
regels, die in feite de praktijk sturen, zoals bijvoorbeeld in de drang om te winnen de
toevlucht nemen tot risicovol gedrag, zowel voor de speler zelf als voor de tegenstan-
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der. Maar die regels zijn veelal impliciet, men moet ze als het ware aflezen uit het han-
delen in de praktijk.
Over de betekenis van regulatieve regels in het kader van fair play worden in land en
als Duitsland en de USA stevige discussies gevoerd in de sportwetenschappen (o.a.
Pilz en Wewer, 1987, Gerdy, 2000) omdat die regels nogal eens onder druk staan.
Bij een aantal sporten, zoals voetbal en handbal, wordt het maken van overtredingen
in kritische spelsituaties bewust aangeleerd. Bijvoorbeeld als een speler van de tegen-
partij een opgelegde kans krijgt moet er met alle middelen geprobeerd worden hem
het scoren te beletten. In Duitsland wordt in deze discussie vaak Paul Breitner geci-
teerd, voormalig speler van het Duitse voetbal elftal.

"Icb behaupte, wir mussen die Jugendlichen lebren, foul zu spielen. Das klingt viel-
leicht brutal, aber was hilft es, stiindig urn den heissen Brei berumzureden. Denn
eines ist klar, und das gilt fur Schider genauso wie fur Bundesligaprofis, bevor ich
dem Gegner erlaube, ein Tor zu scbiessen, muss ich ihn mit allen Mittlen daran bin-
demo Und wenn ich das nicht mit faire Mittlen tun kann, dann muss ich es eben mit
einem Foul tun. Wer das nicht offen zugibt, lugt sich was vor oder ist kein
Fussballer.» (geciteerd uit Pilz, Wewer, 1987,p.13).

Instrumentele overtredingen worden dit genoemd, die in deze manier van denken
vanzelfsprekend zijn. Daar wordt niet mee bedoeld om de tegenstander te beschadigen
of hem zo te blesseren dat hij het veld moet verlaten, hoewel dat soms wel het gevolg
kan zijn. Deze niet-reglementaire overtredingen worden in het Duits "ein faires Foul"
genoemd, waarmee de functie van het zich houden aan de spelregels in het kader van
fair play behoorlijk onder druk wordt gezet. Met zo'n faires Foul heeft Nederland
eens een belangrijke internationale voetbalwedstrijd gewonnen (10). Allerwege
bestond er begrip voor de overtreding van de betrokken speler, omdat door deze uit-
slag het Nederlands elftal in de race bleef. En toen de Turkse voetbalspeler Alpay bij
de EK voetbal de fair play prijs kreeg uitgereikt omdat hij bij een doorbraak van een
tegenstander niet de noodrem had aangetrokken, rolden de trainer, zijn medespelers en
de hele Turkse pers over hem heen, terwijl hij niets anders gedaan had, dan zich keurig
aan de spelregels te houden. Later had hij ook spijt als haren op zijn hoofd dat hij
deze "four" gemaakt had, door deze overtreding niet te maken.
Pilz en Wewer (1987) stellen vast dat bij wedstrijdsport voor vrouwen naarmate de
maatschappelijke erkenning groeir, ook de onsportiviteit toeneemt. En die onsportivi-
teit uit zich dan in (doelbewuste) regelovertredingen. Daar is dus van een "weibliche
Moral im Sport"(Endrikat, 1995), weinig terug te vinden.Ze illustreren dat met een
foto van drie DDR vrouwen die bij handbal een tegenstandster krachtig aanpakken.
Naast de foto schrijven ze: Nice guys finish last" en "Das Foulspiel gehort zum
Handball wie das Salz zur Suppe"(p.130). Waarom dit overigens juist een foto van de
DDR vrouwen moest zijn, kon wel eens te maken hebben met de moeizame verhou-
ding van de beide Duitslanden op het sportieve vlak in de tijd voor de Wende. Een
voorbeeld hoe een discussie over fair play ook een politieke lading kan krijgen!(11).

De Fin Heinila (1974) heeft grote bekendheid verworven met zijn onderzoek naar de
houding van verschillende categorieen sporters met betrekking tot fair play.
20 vergeleek hij de houding van Engelse voetbalprofs met die van amateur spelers.
Vooral bij vragen over de hardheid van het spelliepen de meningen behoorlijk uiteen,
zoals uit onderstaand overzicht, dat we ontlenen aan Pilz, Wewer (1987,p.66), blijkt.
De Engelse voetbalprofs namen, op papier van de enquete, veel sneller hun toevlucht
tot regelovertredingen dan de amateurs.
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EINSTELLUNG ZUR HARTE % der Zustimmung
englische

Profispieler

% der Zustimmung
englische

Amateurspieler

Ein schneller Spieler muss mit allen Mitteln, ob erlaubt
oder nicht, gestoppt werden. 55 37
Ein Spieler, der in einer aussichtsreichen Schussposition
ist, muss unbarmherzig zu Fall gebracht werden. 70 54

In wichtigen Spielen sind aile Mittel erlaubt, urn zu
gewinnen. 54 38
Der Trainer drangt einen Spieler, einen Spieler des
gegnerischen Teams auszuschalten (knock out of the game). 56 35

Ein Spieler spielt hart, weil sein Gegenspieler technisch
besser ist. 83 73

Nu zijn over dit onderzoek allerlei methodologische opmerkingen te maken met name
over de vraag, in hoeverre de meningen van de betrokken spelers ook in de praktijk van
de wedstrijdsport overeind blijven (12).
McIntosh, die het onderzoek van Heinila uitgebreid besprak, haalde de bevindingen van
het onderzoek duidelijk voor het voetlicht. De visies van de amateurs en de voetbalprofs
waren volgens hem gerelateerd aan verschillende morele concepties.

"It was found that the professional conception of sport did indeed tend to be related
to effectiveness as a moral domain with its core contents of toughness, dishonesty,
priority of team interest and an eye-fer-an-eye. The correlations were not very high
but they were consistent. "(p.135).

Het willen winnen, stond zo centraal in de sportbeoefening bij de profs, dat het han-
del en daardoor ook moreel gelegitimeerd werd. In sportpsychologische studies wordt
dat ook wel "game reasoning" genoemd (Shields, Bredemeier, 1995). En die houding
werd ook in de hand gewerkt door de voortdurende invloed van de commercie.
Maar er is ook een andere kant in de sport aan te wijzen. Daar staat de spelattitude
meer centraal en de morele concepties zijn meer "humanistisch" en er is sprake van
trouw aan de idealen van fair play (Me Intosh,p.13S).
Moderne sport, zo schrijft Mclntosh, tendeert niet aileen naar de differentiatie in het
morele domein van de sport, maar ook naar polarisatie. En die tendensen kunnen ook
gekoppeld worden aan de belangen van de verschillende groepen in de maatschappij (13).

De bespreking van spelregels in deze paragraaf leverde verschillende inzichten op.
Enerzijds onmiskenbaar de constitutieve functie van de regels, zonder welke het spel
niet uitvoerbaar zou zijn. Anderzijds de pogingen om de regels van het spel te ontdui-
ken en dat weer op allerlei manieren te legitimeren.
Een van de sportspecifieke kenmerken van fair play, dat de spelers de regels van het
spel accepteren, staat onder druk. De ideologische invulling van fair play staat
behoorlijk ver af van de regels die lang niet altijd bepalend zijn voor het handel en in
de praktijk. En dan praat men niet over enkele spelers die zich niet aan de regels hou-
den. Integendeel het gaat over de inrichting van een gangbare praktijk, Deze bevindin-
gen stemmen overeen met de beschrijvingen van de ervaringen van de sporters in het
vorige hoofdstuk.Wanneer men naar een aantal teamsporten met lichamelijk contact
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kijkt, zou men ervoor kunnen pleiten in dit licht de eigen regelgeving kritisch te
beschouwen.

2.6. Competitie: inzet en agressie

Onsportiviteit in de wedstrijdsport wordt vaak in verb and gebracht met competitie,
agressie en geweld op- en rondom het sportveld. Dat gebeurt meer dan met andere
aspecten van fair play zoals gelijke kansen en gelijke speelsterkte. Als er op dit gebied
incidenten zijn geweest, wordt daar meestal in de sportpers uitgebreid aandacht aan
besteed, niet aileen bij de voetbalprofs, maar ook bij de voetbalamateurs (14). Dat is
ook wel begrijpelijk omdat strijd tot de verbeelding van de toeschouwers en de lezers
spreekt. Elias spreekt hier over een gecontroleerde veldslag:

"In all its varieties, sport is always a controlled battle in an imaginary setting,
whether the opponent is a mountain or the sea, a fox or human beings. "(Elias,1996,
in Kruger,1993,p.616).

Her is opmerkelijk in deze omschrijving, dat sport niet vereenzelvigd wordt met wed-
strijdsport, waar mens en elkaar bestrijden. De sportieve strijd kan in deze omschrij-
ving ook plaatsvinden bij het beklimmen van een berg of in de strijd tegen de elemen-
ten op zee.
Wij zullen ons hier richten op de competitie in de wedstrijdsport. Weinberg en Gould
(1995) halen Morton Deutsch (1949) aan die competitie definieert als een situatie
"Which rewards are distributed unequally among participants"(Weinberg, Gould,
1995,p.118). In de sport is er een winnaar en een verliezer, er kan er ook maar een de
eerste prijs behalen. Butt (1987) benadrukt in haar definitie ook de uitsluiting van de
ander in een competitieve situatie:

"A competitive situation implies a mutual exclusion of goals between parties, while a
cooperative situation implies a mutual interdependence of goals between
parties. "(p.56).

Bij competitie wordt rivaliteit gevoeld en een botsing van belangen, terwijl bij coope-
ratie verbondenheid wordt gevoeld en gemeenschappelijkheid in doelstellingen.
Bij andere omschrijvingen van het competitieve aspect van sport wordt de uitdaging
tot het leveren van excellente prestaties meer benadrukt, zoals bij Simon (1991) die
competitie omschrijft als "a mutual quest for excellence in the intelligent and directed
use of athletics skills in the face of challenge."(p.23).
Over de vraag of competitie goed of slecht is geven Weinberg en Gould gedifferen-
tieerde antwoorden, afhankelijk van de wijze van beschouwing. Enerzijds wordt com-
petitie vanuit een dominante filosofie van de Amerikaanse samenleving positief
gewaardeerd:

"Competition brings out the best in us.. "
"Without competition, even minimal productivity would appear",
"To compete is to strive for goals and reach for success"(p.129).

Maar ook de andere kant wordt getoond. Een groeiend aantal experts is bezorgd over
de te grote nadruk op het willen winnen en bepleiten meer de cooperatieve aspecten
van de sport.
In dat kader wordt Orlick (1982) genoemd, die een groot aantal cooperatieve spelen in
zijn boeken heeft beschreven en gerubriceerd. Volgens Weinberg en Gould moeten de
coaches, speciaal in jeugdsport een goede balans zien te vinden tussen competitie en
cooperatie, waarbij het spelplezier van het kind het uitgangspunt vormt.

In de competitie binnen de sport, gaat het om de een tegen de ander of de ene groep
tegenover de andere groep om de overwinning te behalen. Daarvoor zetten de deelne-
mers zich tot het uiterste in en dat heet fair. Sporters die deze inzet niet willen opbren-
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gen miskennen de aard van de sport en zijn dus eigenlijk onsportief.
Agressie wordt in onze visie gezien als een bestanddeel van wedstrijdsport dat bij-
voorbeeld tot uitdrukking wordt gebracht door een coach die over zijn team oprnerkte
dat "er totaal geen agressie in het spel zat". En dat was ruet bepaald als compliment
bedoeld! Hij wilde ermee zeggen dat er geen inzet was, geen intentie om tot de laatste
meter strijd te leveren, geen uiterste wil om de tegenstander te overwinnen. Erop of
eronder. Dat taalgebruik wijkt we! wat af van het dagelijks taalgebruik waarin een uit-
spraak als "dat is een agressief persoon" meestal niet bepaald positief bedoeld is.
In de cultuur van een aantal sporten wordt hier een andere betekenis gegeven aan het
begrip agressie dan in het dagelijkse taalgebruik. Die agressiviteit hoeft zich overigens
niet aIleen op de tegenstander te rich ten, ze kan ook in een tegenoverstelling van het
eigen lichaam worden gebruikt; een lichaam waarvan ook het uiterste kan worden
gevergd.
Butt (1987) heeft verschillende types agressie onderscheiden:
• Agressie als karaktertrek. Sommige sporten trekken sporters aan "who are high

in biological aggression"(p.15).
• Gesocialiseerde agressie, die je als het ware in de sport wordt voorgeleefd en

aangeleerd. Agressie wordt vaak beschouwd als een onderdeel van de rol van de
man.

• Tak van sport gebonden agressie (Game aggression). In sommige takken van
sport is agressie als het ware ingebouwd in de structuur van het spel.

• Strategische agressie wordt gebruikt om de tegenstander te intimideren.
• Situationele agressie wordt gezien als een antwoord op de situatie waarin bij-

voorbeeld de tegenstander provoceert.
• De agressie na de wedstrijd, die zowel bij de spe!ers voorkomt als bij de

(gefrustreerde) supporters (p.15-17).
Al deze types van agressie vragen een verschillende benadering.

In Engelstalige literatuur krijgt aggression vaak een andere betekenis,
Zo schrijft Coakley (1998, 6e druk):

"The term aggression will refer to behaviour that intends to destroy property or
injure another person, or is grounded in a total disregard for the well-being of self
and others; the consequences of aggression may be physical orpsychological." (p.lBO).

Daarmee probeert hij een onderscheid te maken tussen agressie enerzijds en begrippen
als assertiviteit en een cornpetitieve ins telling anderzijds. De term "violence" reserveert
deze schrijver voor fysieke agressie.
Weinberg en Gould (1995) constateren dat er in de USA ook gesproken wordt over
goede agressie (een schouderduw bij basketbal) en slechte agressie (een tackle op de
achilleshiel bij voetbal). De term agressie roept volgens de schrijvers automatisch posi-
tieve of negatieve waardeoordelen op en ook emoties. En dat is vaak afhankelijk van
de interpretatiekaders van de betrokkenen. Twee toeschouwers bij ijshockey kunnen
een "clean bodycheck" gehee! verschillend beoorde!en.
Hierbij kan nota genom en worden van een opmerking van Gabler (1998,p.23) dat in
een discussie over agressie in de sport, de beschouwer zowe! van het
"Innenperspektive" als van het "Aussenperspektive" moet uitgaan. In het eerste per-
spectief orienteert hij zich op de sportspecifieke regels en normen die het handel en van
de sporter feitelijk bepalen. Bij het tweede perspectief orienteert hij zich op de struc-
turen en de normen van de maatschappij, waarbinnen de sport is ingebed en die het
hande!en van de sporter beinvloeden,
Weinberg en Gould stellen voor de goed/slecht dichotomie in de discussie over agres-
sie zoveel mogelijk te verrnijden en agressie zo neutraal mogelijk als een gedrag te
beschouwen dat men wil begrijpen.
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Deze schrijvers sluiten zich aan bij een definitie van Baron (1977), die agressie defi-
nieerde als

"any form of behavior directed toward the goal of harming or injuring another
living being who is motivated to avoid such treatment. "(Weinberg, Gould,p.468).

Vier criteria voor agressief gedrag in de sport dienen zich hier aan volgens de schrij-
vers, die daarbij ook verwijzen naar Gill (1986):
1. Agressie is gedrag, geen attitude of ernotie.
2. Het is gericht op het toebrengen van letsel of het veroorzaken van een

blessure (lichamelijk of psychisch)
3. Het is gericht tegen een persoon.
4. Het is een bewuste actie.
Blessures die per ongeluk veroorzaakt worden, worden niet als agressiviteit
beschouwd, omdat er geen sprake was om bewust iemand te blesseren.
Het onderscheid tussen agressie en geweld is lang niet altijd gemakkelijk te maken.
Wanneer kan men spreken van een doelbewuste poging de tegenstander te blesseren?
Veelal zal dat worden ontkend, Een alternatief is, om naar het effect te kijken maar
ook dat kan soms leiden tot een onbillijk oordeel.

In deze studie wordt die omschrijving van het begrip agressiviteit uit de Amerikaanse
literatuur niet gevolgd.
Geweld wordt in onze benadering gezien als de intentie om de tegenstander te bescha-
digen, de ander (welbewust) van de cornpetitie uit te sluiten. Dat kan fysiek, maar ook
kan men de tegenstander proberen psychisch uit te schakelen door een vorm van psy-
chologische oorlogsvoering. Ook kan de sporter geweld tegen zichzelf plegen door
een loopje te nemen met zijn of haar gezondheid.
Deze benadering van agressie sluit aan bij de visie van Tamboer en Steenbergen (2000).
Zij karakteriseren wedstrijdsport zelfs als een regulerende vorm van agressie, bepaald
en beperkt door de formele- en informele regels. Geweld is gedrag dat gericht is op
het beschadigen en uitschakelen van de tegenstander. Niet alleen de intentie bepaalt of
een handeling vol gens deze schrijvers als geweld benoemd kan worden, maar ook de
gevolgen dienen bij de boordeling te worden meegenomen.

Agressie houdt niet aileen verband met de tegenstander, maar ook met het eigen
lichaam. Je spant je als atleet tot het uiterste in, je vergt alles van je lichaam, je komt
helemaal "sruk" te zitten, je zet door en je komt helemaal "kapot" aan de finish. De
eerste minuten ben je niet aanspreekbaar. Je hebt alles gegeven.
Zo wordt dat in de taal van de atletiek door de sporters gezegd: "Stuk zitten, helemaal
kapot zijn". Zo hoort dat ook te gaan in de wedstrijdsport: inzet, het uiterste uit jezelf
halen voor een goed resultaat. Een atleet die fris als een hoentje als laatste over de
finish gaat, daarvan kan men zich afvragen of die zijn sport wel serieus neemt. De
vraag is echter, waar bij deze krachtinspanning de gezondheid geschaad wordt.
Meestal geeft het lichaam wel voldoende signalen af, als er sprake is van ongezonde
sport. Maar atleet en trainer moeten welleren die signalen serieus te nemen en conclu-
sies te trekken uit de steeds weer optredende blessures. Nu zijn optredende blessures
in de wedstrijdsport heel gewoon, die worden door de spelers en coaches eigenlijk ook
van te voren als het ware ingecalculeerd. Waddington (2000) beschrijft hoe in de ont-
wikkeling van niet-wedstrijdsport via algemene wedstrijdsport, naar topsport bij spor-
ten met veellichamelijke contact, het aantal blessures toeneemt.

"Similarly, as we move from mass sport to elite sport, the constraints to train longer
and more intensively and to continue competing through pain and injury also
increase, with a concomitant increase in the health risks. The health-related argu-
ments in favour of regular and moderate exercise may be overwhelming, but such
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arguments are considerably lesspersuasive in relation to competitive sport, and very
much lesspersuasive in relation to elite, or professional sport. "(p.32).

De stelling die hier geponeerd wordt is, dat zonder een bepaalde vorm van agressie het
in de sport niet gaat. Je probeert je volledig in te zetten, je probeert alles van jezelf te
geven om de tegenstander de baas te blijven. Die tegenstander is weliswaar niet je vij-
and, die je moet hat en, maar hij is bij judo wei degene die gevloerd moet worden met
een mooie worp of in een houdgreep gehouden moet worden. Of bij voetbal met een
schouderduw of een sliding (niet van achteren) van de bal gezet moet worden, En zo
zijn er meer voorbeelden op te sommen van contactsporten, waar het "erop of er
onder" de slogan is. Dat kan sterke emoties oproepen, tijdens de wedstrijd, ervoor of
erna. Voor de wedstrijd soms gevoelens van angst en onzekerheid, maar ook van zelf-
vertrouwen en superioriteit. Na de wedstrijd gevoelens van trots en voldoening bij de
winnaars en bij de verliezers gevoelens van teleurstelling en frustratie.
De stelling dat wedstrijdsport de agressie die in de mens aanwezig is op een "gezonde"
wijze zou kanaliseren is echter aanvechtbaar. Het klinkt zo mooi "je kunt je lekker
afreageren in de sport", "de spanningen van het gewone leven wegspelen", maar de
werkelijkheid is dat sport net zo vaak nieuwe agressie gevoelens oproept
(Russel,1983).
Agressie is dus uit de wedstrijdsport nier weg te denken. Ook de emoties die daarmee
gepaard gaan horen er helemaal bij. Sport is emotie en dat maakt het voor de spelers
en de toeschouwers attractief en spannend. Natuurlijk, agressie moet beheerst worden
en beheersbaar blijven. Er mag ook niet lichtzinnig mee gespeeld worden, om bepaal-
de spelers "scherp" te krijgen voor een wedstrijd.
In de beheersing van agressie en de emotie hebben niet aileen de spelers een belangrij-
ke verantwoordelijkheid, maar de coaches en de bestuurders van de sport evenzeer.
De coaches bij teamsporten, zo zagen we in het vorige hoofdstuk spelen vaak een cru-
ciale rol met betrekking tot fair play in de sport. Ze spraken weinig over fair play met
hun team. Integendeel, ze instrueerden de spelers bij een aantal sporten hoe ze met
instrumentele overtredingen tach de winst konden binnenhalen. En soms gaven ze
expliciet de opdracht mee om een gevaarlijke speler uit te schakelen.

Deze paragraaf onderzocht de betekenissen van competitie en agressie, speciaal in team-
sporten met veellichamelijk contact. Het bleek nodig agressie af te zetten tegen geweld,
dat in de volgende paragraaf wordt behandeld. Daarbij is gepoogd deze begrippen van-
uit, zoals Gabler het noemt, een "Innenperpektive " te verstaan. In onze beschouwing
kreeg het begrip agressie een sportspecifieke inhoud, agressie is een onmisbaar ingre-
dient van wedstrijdsport. Die omschrijving is in de Engelstalige literatuur niet alge-
meen. Coakley bijvoorbeeld geeft her Amerikaanse begrip "aggression" de betekenis
van fysiek geweld. Geweld kreeg in onze beschouwing de berekenis van de ander of
zichzelf schade toebrengen. Daarbij gaat het- in navolging van Tamboer en Steenbergen-
niet alleen om de intentie van de sporter maar ook om het gevolg van die actie.

2.7 Geweld en gezondheid

Geweld in de sport beoogt de tegenstander te beschadigen. Daarmee is de gezondheid
van de sporter in het geding. Sport die beschadigend werkt, waarin sporters elkaar
bewust ernstige blessures toebrengen of waarin sporters roekeloos met hun eigen
lichaam omspringen wordt hier geen faire sport genoemd. Weliswaar zijn sommige
vormen van geweld in de sport gereglementeerd, zoals bij boksen, maar dat wordt hier
geen sport genoemd omdat het binnen de regels van de sport mogelijk is de tegenstan-
der een doodklap te geven. De regels verbieden niet de slagen op het hoofd, in tegen-
deel, een knock-out is geboden om de tegenstander uit te schakelen. In deze paragraaf
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zal de relatie fair play en gezondheid als een rode draad door de tekst lopen.
Er zijn verschillende vormen van geweld te onderscheiden. Smith (1983) in Young
(2000) bracht de vormen van violence onder in vier categorieen, waarvan de eerste min
of meer in die tak van sport geaccepteerd wordt, maar de andere drie niet.
1. "Brutal body contact", door Smith ook "meat and potatoes", genoemd, kan lei-

den tot behoorlijke fysieke botsingen tussen de spelers, maar worden binnen
de regels geaccepteerd. Genoemd worden tackles, blocks, bodycheckes. De
meeste voorbeelden komen hier uit het ijshockey. Dit zou door ons agressie
genoemd worden.

2. "Borderline violence" is verboden volgens de regels maar komt in bepaalde
sporttakken toch veel voor. Ais voorbeeld worden het vuistgevecht bij ijshoc-
key genoemd en de elleboogstoot bij basketbal en voetbal.

3. Bij "Quasi-criminal violence" worden niet aIleen de regels van de sport over-
treden maar ook de wetten van het land. En bovendien valt het ook buiten de
informele normen van de spelers. Meestal resulteert deze vorm van violence in
blessures en er volgen in de sport strenge straffen. Ais voorbeeld worden
genoemd "cheap shots" or "sucker punches" bij ijshockey. Bij voetbal zou hier
gedacht kunnen worden aan een zware tackle van achteren op de achillespees
van de tegenstander, die vaak tot zeer ernstige blessures leidt.

4. "Criminal violence" tens lotte, is zo ernstig dar ze buiten alle kaders vallt van
wat acceptabel is. Aanslagen op het leven of ernstige mishandeling van spelers
en scheidsrechters vallen daaronder.

Direct fysiek geweld van speler tot speler komt vooral voor bij de contactsporten,
maar soms ook bij de niet-contactsporten. Bekend is het voorbeeld van de twee top-
schakers van weleer, die zo hartgrondig de pest hadden aan elkaar dat ze onder de tafel
elkaar tegen de schenen schopten. Een houten tussenschot onder de tafel was mer een
eenvoudige remedie.
De contactsporten proberen geweld tegen te gaan door rode kaarten en schorsingen. Niet
altijd zijn scheidsrechters in de gelegenheid om deze incidenten goed waar te nemen,
maar TV-beelden bij profwedstrijden laten aan duidelijkheid niets te wensen over en
geven een bond nadien de mogelijkheid om handel end op te treden.

Contactsporten als American Football (Chandler, Chandler- Fox, 1984) en ijshockey
zoeken een "oplossing" in de beschermende kleding van de spelers, zodat hun
gezondheid minder gevaar loopt. Maar dat heeft dan de uitwerking dat de spelers in
het veld er nog harder tegenaan kunnen gaan (15). Met name bij ijshockey zijn regel-
matig vechtpartijen op het ijs te aanschouwen in een mate, dat men als niet deskundige
toeschouwer denkt dat dit niets meer met sport te maken heeft. Die vechtpartijen
maken overigens deze sport voor vele toeschouwers juist attractief.
Het verhardingsproces, zoals dat hierboven bij ijshockey beschreven werd, wordt
door sommigen aangegrepen om te beweren dat het geweld, bij sommige teamsporten
duidelijk toeneemt, zowel bij de spelers als bij de toeschouwers (16). Het helpt nauwe-
lijks wanneer men er op wijst dat de sportbeoefening in de oudheid bijvoorbeeld
gewelddadige trekken vertoonde, zoals blijkt in een beschrijving door Elias (1971) van
het pancration worstelen in de Griekse oudheid.

"Bij het pancration oocbten de tegenstanders met alle delen van hun lichaam, met
handen, ellebogen, knieen, nekken en hoofden; in Sparta gebruikten ze zelfs hun
uoeten. De pancration worstelaars mocbten ook elkaars ogen uitsteken ..... ze moch-
ten hun tegenstander beentje licbten, uoeten, neuzen en oren vasthouden, vingers en
armen ontwrichten en wurggrepen toepassen."(p.74).
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De strijd duurde tot een van de vechters opgaf of dood op de grond lag. Hoewel Elias
deze sportvorm verduidelijkt tegen de achtergrond van de Griekse cultuur van die tijd
is er weinig reden om de sport van weleer te idealiseren.
Soms wordt de achterliggende filosofie van een huidige sportpraktijk ook direct ver-

woord. Voetballijkt niet op oorlog, maar voetbal is oorlog, schijnt Michels eens
gezegd te hebben.
Of "To play this game, you have to have that fire within you and nothing stokes that

fire like hate" (Vince Lombardi, geciteerd uit Eitzen, 1999, pA8). Deze uitspraak geldt
de spelers, maar soms worden ook landen tegen elkaar opgezet (17).

In een interview met Frans Oosterwijk in Vrij Nederland van 28 maart 1990 wordt Jan
Wouters, een bekend Nederlands elftalspeler uit die tijd aan de tand gevoeld over een
aantal ernstige overtredingen die hij begaan heeft, zoals een elleboogstoot en op de
voet van een tegenstander gaan staan. Hij praat die overtredingen niet goed, maar hij
beschuldigt Studio Sport ervan dat de opnames de incidenten uitvergroten, zodat het
net lijkt of het geweld in de voetbalsport toeneemt en dat wordt door hem ontkend.
Bovendien ergert hij zich aan de hypocrisie die er in Nederland heerst. Als hij iets uit-
deelt in een belangrijke internationale wedstrijd, zul je niemand horen. Als het een
minder belangrijke wedstrijd is rolt iedereen over hem heen. Belangrijk in dit inter-
view is de indruk dat hij niet als beest het veld in komt, alhoewel hij dat wei van zich-
zelf beweert, maar dat hij in de loop van de wedstrijd wei over de schreef kan gaan.
Maar dat is "eigen aan voetbal" volgens hem.

"[e karakteriseerde jezelf in VN eens als een speler die buiten het veld heel rustig
en bedaard is, maar in het veld een beest kan zijn.
'fa als ik op het veld kom verander ik in een beest. Niet in de zin dat ik maar loop

te schoppen en te siaan, maar dat ik altijd praat, scbeld en er in vlieg. lk wit winnen
en dan kan het wei eens gebeuren dat ik over de schreef gaoMaar dat gebeurt ande-
ren ook, dat is nu eenmaal eigen aan de voetballerij. Daar moe ten mensen niet zo
moeilijk en oak niet zo hypocriet over doen. Als je het in de WK finale tegen
Duitsland doet, is het schitterend. Dan zitten dezelJde mens en die nu fluiten heel
hard met je mee te lachen. Vinden ze zo'n elleboog het mooiste wat ze gezien heb-
ben. Dan hoort het er bij en nu hoort het er niet bij. '" (VN, 28-3-90).

Het interview geeft aan hoe agressie in de sport kan ontaarden in geweld, want zo
kunnen die overtredingen van Wouters worden benoemd. Hij keurt dat zelf niet goed
maar het gebeurt gewoon in het voetbal, "zoiets overkomt je".

Het geweld van de toeschouwers is een verhaal apart. Voor zover dat in de stadions
plaatsvindt, lijkt dat een directe verantwoordelijkheid van de clubs zelf. Men mag zich
afvragen wat de clubs gedaan hebben om een goed contact met de supporters te krij-
gen, zodat mens en die zich misdragen herkend en ook persoonlijk aangesproken kun-
nen worden.
Ook de spreekkoren kunnen soms gewelddadige vormen aannemen. Wat dat laatste
betreft kan nog in herinnering worden teruggebracht wat supporters van een bepaalde
voetbalclub enkele jaren terug het veld in schreeuwden over de toen doodzieke vrouw
van Ajax coach Louis van Gaal. Dat was niet aIleen een voorbeeld van onbeschaafd
gedrag, maar een bewuste poging om iemand tot op het bot toe te kwetsen en te
beschadigen (18).

Een vorm van geweld, die hier ook de aandacht behoeft is structureel geweld. Daarin
werkt de structuur van de sport zodanig, dat dit zeer beschadigend kan werken op de
sporters. Zo kunnen als voorbeeld de wielrenners uit de Tour de France genoemd
worden, van wie vaak onmogelijke sportieve prestaties worden verlangd (19).
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Sommigen zeggen dat ze zich alleen maar staande kunnen houden door doping te
gebruiken. Nu is dopinggebruik niet zonder meer als een vorm van geweld in de sport
te beschouwen. Dat kan alleen als doping duidelijk (op lange termijn) het lichaam
beschadigt of zelfs verwoest. Maar soms kan men doping ook als medicatie beschou-
wen om een uitgeputte sporter weer op de been te helpen. Hier verschuift de persoon-
lijke verantwoordelijkheid van de sporter naar de verantwoordelijkheid van de sport-
organisatie. Heeft men bij de organisatie van de wielerronde oog gehad voor een maxi-
male belasting van de sporter? Hebben overwegingen van zijn gezondheid een rol
gespeeld bij de opzet van de tour? Jacques Anquetil, vijfvoudig winnaar van de Tour
de France, gaf na zijn actieve carriere in de sport openlijk toe dat hij doping gebruikte:
"Everyone in cycling dopes himself and those who claim they do not, are liars"( The
Times, 21 juli 1988, geciteerd uit Waddington, 2000,p.154).
Daartoe lenen zich dan heel wat wetenschappers om hen die rniddelen te verschaffen,
gecombineerd met rniddelen om de sporen in het lichaam te verbergen. Daarnaast is er
dan weer een groep andere wetenschappers die zich tot taak gesteld heeft om deze ver-
boden rniddelen op te sporen. Een verstoppertjesspel, dat in zo'n structuur mogelijk
wordt gemaakt, zonder dat men zich serieus afvraagt of het wellicht in de Tour niet
wat minder kan, ten bate van de sporters. Dat schijnt dan in 2002 te gebeuren volgens
Jean-Marie Leblanc, directeur van de Tourorganisatie. De Tour zou dan een "hurna-
ner" gezicht kunnen krijgen (20).
Sport kan hier als geweld worden beschouwd als de blessures epidernisch worden, als
de gezondheid en het welzijn van de sporters ondergeschikt worden gemaakt aan de
andere belangen, zoals commercie of de eer van het land of van de club. Als de atleet
daartoe ook gedwongen wordt, of zich daartoe laat dwingen dan werkt de structuur
van de sport niet meer ten bate van de atleet, maar wordt de sport als het ware van
hem of haar afgenomen.
Velen hebben van de doping in de Tour de France geweten, ook de sportjournalisten
(21). Maar pas recent is de omvang van de doping in het wielrennen naar buiten
gebracht. En niet door een interne analyse van de sport zelf, maar door krachtdadig
optreden van met name de Franse justitie, voor wie de maat kennelijk vol was. Voor
de sport zelf was het geval Simpson, een wielrenner die door dopinggebruik in de
Tour van 1967 het leven liet, kennelijk niet voldoende aanleiding om orde op zaken te
stellen. Aan het zelfreinigend vermogen moet hier nog worden gewerkt. Hierbij kan
wei worden opgemerkt, dat de bloedtest ook als gezondheidstest kan worden
beschouwd en niet als alleen een anti-dopingtest. Waddington (2000) citeert de voor-
zitter van de internationale wielerorganisatie UCI, Hein Verbruggen:

"You can have long, intellectual discussionsabout why you have to forbid EPO but
accept riders training at altitude, which has exactly the same effect. The bad thing is
the risk, the danger .... You limit the risk by saying, 'Wait a moment, we're not going
to worry if it's EPO, an oxygen chamber or altitude training, if your haematocrit
level is over 50, you don't start'''. (Cycle Sport, April 1997:30 in Waddington,
2000,p.181).

In een hoofdstuk "Skating on thin ice: the special attraction of dangerous sports",
werpt Kerr (1997) de vraag op, wat mens en beweegt om aan levensgevaarlijke sporten
te doen, zoals autoracen, skydiving, onbestegen bergtoppen bestijgen, skispringen.
Kerr bespreekt de verschillende houdingen die schaatsers innemen ten opzichte van
het ijs dat nog niet (helemaal) vertrouwd is. De durfal die het gevaar opzoekt of zelfs
tart en daar een kick van krijgt. En daar tegenover degene die de veiligheid van de kant
niet verlaat.
Kerr memoreert enkele fatale ongelukken, zoals de dood van autocoureur Ayrton
Senna in 1994, die met een snelheid van 310 kilometer per uur verongelukte, en de
dodelijke ongevallen van skier Ulrike Maier en van "radical wave surfer" Mark Foo.
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En zo is er een reeks van namen van bekende en onbekende sporters te noemen, die
hun sport met de dood moesten bekopen. Nu gebeuren er bij veel andere sporten ook
noodlottige ongelukken, maar hier is sprake van sporten met een aanmerkelijk ver-
hoogd risico. Deze sporten vallen ook niet onder een gewone verzekering, daar moet
men zich apart voor verzekeren, als de verzekeraar al bereid is om dat risico te dekken,
Degenen die het gevaar en de spanning opzoeken creeren vol gens Kerr veelal ook een
"protective frame", het creeren van een individueel gevoel van veiligheid. Wanneer
gevaar en bedreiging opduiken in het fenomenologische veld, dan wordt er een para-
dox geproduceerd als "danger-which-is-not-danger"(p.56). Dat psychische proces kan
op allerlei manieren ontstaan, door bijvoorbeeld te denken "mij kan niets gebeuren"
of "het is gewoon mijn job" of "met een auto op een drukke tweebaansweg rijden is
veel gevaarlijker".
Met zo'n frame kan geschoven worden in de richting van de veiligheid en omgekeerd

en dat kan de sporter een aangename spanning bezorgen.

Het aspect van het nemen van gevaarvolle risico's in de sport zal besproken worden
aan de hand van een voorbeeld uit de niet-wedstrijdsport, maar de voorbeelden uit de
wedstrijdsport zijn rninstens zo talrijk. We geven hier de voorkeur aan de benaming
niet-wedstrijdsport, omdat die duidelijker verwijst naar de aard van de activiteiten dan
het begrip recreatiesport (22). Bij niet-wedstrijdsport gaat het om sportieve activiteiten
zonder dat daar een tegenstander aan te pas komt. Voorbeelden daarvan zijn wandelen,
bergbeklimmen, toerfietsen, surfen, kanoen. Dat kan wel in competitieverband maar
het merendeel van de deelnemers aan deze sportieve activiteiten doet dat niet en heeft
er ook geen behoefte aan. Dat wil echter niet zeggen dat er geen uitdaging zit in die
sportieve activiteiten. Dat kan op allerlei manieren. Men kan zich fit willen voelen,
maar men kan ook individueel proberen zijn grenzen te verleggen. Alhoewel dat in
deze studie, die zich richt op de wedstrijdsport, niet verder uitgewerkt zal worden, is
het begrip fair play ook bruikbaar in de niet-wedstrijdsport, zeker wanneer men let op
de relatie sport en gezondheid.

Het voorbeeld laat zien hoe het gevaar in de sport wordt opgezocht en hoe dat wordt
beargumenteerd door een "protective frame" te formuleren, zoals door Kerr (1997)
werd beschreven.
Het gaat om een verkorte weergave van een artikel dat we vonden in "de Volkskrant"
van 18 maart 1998. De schrijver/ interviewer van het artikel is Toine Heijmans en de
titel luidt: "De dood bestaat niet als ik klim".
Het gaat over een vader van vier kinderen, wiens vrouw rwee jaar geleden bij een
auto-ongeluk om het leven kwam. Hij is een verwoed aanhanger van het vrije klim-
men, zonder de zekering door een touw. Het interview kan beschouwd worden als
een rechtvaardiging van zijn houding in deze sport.
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Wim Hof (38, vader van vier kinderen) beklimt rotsen zon-
der de zekerheid van een touw. Een valleidt onherroepelijk
tot zijn dood. 'Dit is mijn manier om mezelf te worden'.

'Mijn vrouw kwam twee jaar geleden
om het leven. Een doodordinair auto-
ongeluk. Dat maak je maar mee.
Zeggen rnijn vier kinderen: we zijn
onze moeder al kwijt, straks val jij ook
nog eens van een rots. Dat neem ik
van ze. Ik begrijp het. Ik weeg het af,
en toch klim ik. Mijn liefde voor de
kinderen is groot, bijna dierlijk. Ik ben
een echte vader, we maken samen veel
door. Maar als ik aan die rots hang, dat
moment, dan ben ik zo sterk, zo vrij
van ballast. Er zal me niets overko-
men. Ik weet dat, maar mijn kinderen
weten dat niet. Daarom willen ze dat
ik stop en daarom ga ik door. De dood
druk ik weg. Die bestaat niet meer als
ik klim. Tien meter vallen is genoeg,
maar op dat moment ben ik vreselijk
sterk, is mijn hoofd leeg en de dood
overwonnen. A1pinisten begrijpen me
niet. Ze zeggen: of je nu met of zonder
touw klimt, het gevoel is hetzelfde.
Onzin. Vergelijk het met een rnarionet,
die hangt ook aan touwtjes. Ik heb me
losgemaakt. Dit is mijn manier om
mezelf te worden. Je kunt schilderen
met een sjabloon. Ik maak liever mijn
eigen schilderij.
Vervolgens gaat alles vanzelf. Mijn

handen klemmen zich in spleten, mijn
lichaam beweegt mee met de rots. Ik
klim rustig zander ballast. Kijk om me
heen, rust even uit op een richel;
benauwde ogenblikken zijn er niet ik
hoef me nergens zorgen over te
maken.
Alles staat op scherp. Ik zie, hoor,

ruik, ik voel; de blauwe lucht, de
scherpe randen, mijn huid die langs de
wand schuurt. Het stoort niet. Mijn
handen lijken wei van steen, mijn
onderarmen ook; pas bij de schouders
word ik weer mens. Ik ben rots gewor-
den. Alsof ik deel uitmaak van die
duizenden jaren oude natuur- mooi
gevoel is dat. Niets kan me storen.
Het is een zuivere toon. Wat is er nu
mooier dan een zuivere toon?
Zekerheid, veiligheid- allemaal nutte-
loze woorden. De drukte van het
leven, van de stad, van mijn huis, alles
verdwijnt. Als ik door Amsterdam
loop zie ik de mensen rennen, zie ik
mezelf rennen, maar waar naartoe is
de vraag. Dus blijf je maar rennen en
vliegen en hollen. A1s ik klim, is mijn
geest leeg. En de waan van de dag
verdreven.
Uit: "de Volkskrant", 18-3-1998.

Betekenissen die als "protective frame" te herkennen zijn:
• Ik weet dat me niets zal overkomen.
• Ik hoef me nergens zorgen over te maken.
• De dood, die druk ik weg.
• Als ik klim is de waan van de dag verdwenen.
De waarden laten zich hier gemakkelijk benoemen. Het is een voorbeeld van een indi-
vidualistische mensopvatting. De mens heeft hier -in deze vorm van sportbeoefening-
aileen met zichzelf te doen. En er spreekt een groot geloof uit in de mens die zichzelf
en de omringende wereld beheerst, onder controle heeft.
De verbondenheid met de natuur en zijn beleving daarvan worden op verschillende
plaatsen onder woorden gebracht. En dat zal mens en aanspreken. Daarnaast spreekt er
ook een bijna onbegrensd geloof uit in eigen kunnen, een geloof dat door velen als
onverantwoorde waaghalzerij zal worden bestempeld. Die betekenissen liggen hier,
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merkwaardig eigenlijk, heel dicht tegen elkaar aan. Ze horen hier bij het geheel van de
persoon.
Waar het hier om gaat is of het begrip fair play hierop van toepassing is. Er is geen
sprake van cornpetitie met anderen, er zijn hier voor geen directe spelregels opgesteld,
Eigenlijk heeft de man aIleen met zichzelf te doen. Hij claimt dat ook, bijna in een ode
aan de hoogmoed: wat kan mij gebeuren, de waan van de dag is verdreven. Zekerheid
en veiligheid zijn nutteloze woorden. Daarmee schuift hij de gevaren van deze sport
naar de achtergrond.
Niet alles is echter te voorzien, een steen die minder houvast gaf dan je dacht, je liehaam
dat opeens kuren gaat vertonen, je gemoedstoestand die kan omslaan ..... Dit alles kan in
dat ene moment fataal zijn. Is hier geen sprake van potentieel geweld ten opzichte van
het lichaam? Is het fair om zo met het eigen lichaam om te gaan? En dan nog afgezien
van de verantwoordelijkheid van een alleenstaande vader voor zijn vier kinderen. Zij
willen dat hij stopt, maar daar trekt hij zich weinig van aan. Hoe men deze zaak ook
wendt of keert, de vader geeft geen blijk van een groot invoelvermogen in het leven van
zijn kinderen. Maar dat betreft meer een pedagogische verantwoordelijkheid dan een
verantwoordelijkheid binnen de sportbeoefening, waar het hier over gaat.

Faire sport, zowel in de wedstrijdsport als in de niet-wedstrijdsport kan niet los
gezien worden van het gezondheidsaspect. Natuurlijk, elke sport heeft haar eigen risi-
co's, maar een aantal van die risico's zijn onverantwoord, stellen het leven van de spor-
ter zelf en van anderen in de waagschaal.
In de bergsport zijn er genoeg voorbeelden te vinden van hulpverleners, die hun leven

in de waagschaal moeten stellen, om onvoorzichtige bergbeklimmers het leven te red-
den. Bergbeklimmers die soms ook een groot geloof hadden in hun eigen klirncapaci-
teiten en in hun gelukkig gesternte. Nu is het kenmerk van deze risicosporten dat er
juist een risico in zit en dat geeft een zekere spanning aan die sport. Maar als men
daarbij bewust af ziet van veiligheidsvoorzieningen en die zelfs nog bagatelliseert, is er
ons inziens sprake van geweld in de sport, waar men binnen de sportorganisatie en
door de overheid op aangesproken kan worden.
In een Tour de France, om naar de wedstrijdsport terug te keren, met meer dan 100
kilometer per uur, zonder helm van een Alpencol naar beneden racen, getuigt van wei-
nig begrip voor een gezonde en faire sport. Als sporters individueel hun verantwoor-
delijkheid niet kennen, ligt hier voor de sportbond en eventueel de overheid een taak
om de risico's tot "aanvaardbare" proporties terug te brengen.

2.8. Fair play als sportspecifiek en sportoverstijgend

In de bespreking van de verschillende aspecten van fair play, kwamen de sportoverstij-
gende betekenissen regelrnatig aan de orde, Daar werden die betekenissen mee
bedoeld, die niet exclusief bij de wedstrijdsport horen, maar die toch hun invloed doen
gelden.
Zo noemt Jost (1970) omgangskwaliteiten als respect voor de tegenstander, tolerantie,
bescheidenheid, openheid en eerlijkheid (p.9) die als persoonlijke eigenschappen
beschouwd kunnen worden en ook invulling geven aan het fair play begrip. Het zelfde
denken vinden we bij Pilz en Wewer (1987) die in de diversiteit van betekenissen die
er aan fair play gegeven worden, een zekere overeenstemrning menen gevonden te
hebben bij een drietal uitgangspunten. Naast gelijkheid van kansen en acceptatie van
spelregels, die als sportspecifiek beschouwd kunnen worden, wordt dan" Achtung des
Gegners als Mensch und Partner" genoemd (p.11), die duidelijk sportoverstijgend zijn,
En ook Lenk (1993) die zocht naar een minimum definitie van fair play, noemde naast
sportspecifieke kenmerken ook "het respect voor de tegenstanders als
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spelpartner"(p.29/30) en dat tendeert naar een sportoverstijgende betekenis. Heringer
(1993) meent dat het respect voor de tegenstander voortkomt uit de gemeenschappelij-
ke doelstelling van de spelers in de sport en dat is van elkaar te winnen. Daar heeft
men duidelijk de ander als tegenstander bij nodig; niet alleen in technische zin, maar
ook in het delen van sportervaringen in de wedstrijd.

Het begrip gelijkheid van kansen waar in dit hoofdstuk veel aandacht werd besteed,
werd in deze studie ook uitgelegd in de zin om de ander bij het spel te betrekken, de
kans te geven om mee te doen. Dat geldt voor individuele sporters, maar ook voor
sporters die in een achterstandspositie verkeren. Bij fair play gaat het niet alleen om
"Konkurrenzfairness", maar ook om" Anteiligkeitsfairness"(Lenk, Pilz, 1989).
Bij het eerste begrip klinkt duidelijk een meer individuele opvatting door (willen win-
nen), bij het tweede begrip wordt de sociale betekenis meer benadrukt (kans geven om
mee te doen). Tamboer en Steenbergen (2000) hebben de opvatting van "fair play als
participatie", meer naar het sportoverstijgend gebied verschoven, terwijl in deze studie
participatie sportspecifiek werd genoemd. Dat komt duidelijk naar voren in de jeugd-
sport, waar kinderen evenveel recht hebben om de sport te leren en recht hebben op
evenveel speeltijd in een wedstrijd, vanwege de bijzondere positie van kinderen in de
sport. Het begrip fair play moet naar onze opvatting altijd in verb and gebracht wor-
den met de kenmerken en de context van een bepaalde doelgroep.

Agressie in de sport werd duidelijk als een sportspecifiek begrip geschetst. Het is fair
om je in te zetten voor een goed resultaat, om de wedstrijd te winnen. Wie dat niet
doet ondergraaft het gemeenschappelijke doel van de spelers. De uiterste krachtsin-
spanning om te winnen kan hier, binnen de afgesproken regels als agressie worden
aangeduid en dat hoort bij sport. Zo'n houding heeft het voordeel om het geweld in
de sport, dat de ander en soms de sporters zelf ook beschadigt, duidelijk te kunnen
lokaliseren. Geweld hoort niet in de sport, noch in sportspecifieke- noch in sportover-
stijgende zin. En daarmee is ook de relatie met gezondheid gelegd: Faire sport beoogt
gezonde sportbeoefening, zowel in sportspecifieke- als in sportoverstijgende zin.
Risico's moeten beheersbaar blijven.

2.9. Naar een brede invulling van fair play

Aan het begin van dit hoofdstuk werd een aantal omschrijvingen van fair play bespro-
ken. Elementen uit die omschrijvingen die regelmatig terugkeerden waren:
• Acceptatie van spelregels, waarin de bedoelingen van de sport waren

vastgelegd.
• Gelijkheid van kansen.
• Persoonlijke eigenschappen van de sporter, zoals respect voor de tegenstan-

der, de scheidsrechter en de medespelers.
Daarin kwam zowel de gang van zaken tijdens de wedstrijd naar voren, als de context
waarbinnen de wedstrijd gespeeld werd of kon worden gespeeld.

Een groot deel van dit hoofdstuk is te beschouwen als een pleidooi om het begrip fair
play in brede zin te gebruiken en niet -zoals Tamboer en Steenbergen (2000) voorstel-
len- te beperken tot het wedstrijdethos, zoals het tijdens de wedstrijd verschijnt.
Wanneer gekozen werd voor een brede invulling van fair play, is daarmee niet gezegd
dat het begrip onbeperkt moet worden gebruikt. Als bijvoorbeeld een voetbalclub in
2001 "Fair play centers" als shirtreclame draagt, dan is het verband met de fair play
gedachte in de sport nauwelijks meer te leggen (23) en dat verdient dan ook geen
schoonheidsprijs.
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Voor de zienswijze om fair play in breder verb and te gebruiken werden verschillende
argumenten aangevoerd. Er werd betoogd dat fair play als sportspecifieke invulling
ook een sociaal aspect he eft: de ander hij het spel betrekken, hem of haar een reele
kans geven om mee te doen in de wedstrijd. Dat kan in de wedstrijd zelf, maar ook in
het voortraject, waar lang niet alle deelnemers de kans krijgen als volwaardige spel-
partner mee te doen. Een ander argument was dat men een begrip als fair play altijd
moet binden aan een bepaalde doelgroep. Kinderen bijvoorbeeld, groeien geleidelijk
op in de cultuur van de wedstrijdsport maar in dat trajecr hebben minder getalenteerde
kinderen recht op evenveel speeltijd en leertijd dan meer getalenteerde kinderen. En
dat verdraagt zich moeilijk met de dominante waarden van de wedstrijdsport waarin
de besten voorgaan en waartoe permanent geselecteerd moet worden. Gelijkheid van
kansen krijgt in de jeugdsport een andere invulling dan in de sport voor senioren.

Aan de hand van het ordeningsschema uit de inleiding zal nu worden teruggeblikt op
dit hoofdstuk.
De horizontale lijn in het schema, waarmee de verhouding tussen de veranrwoorde-
lijkheden van de organisaties en de individuele verantwoordelijkheid werd aangegeven,
kwam in het voorgaande als aparte paragraaf niet aan de orde maar was voortdurend
zichtbaar bij de verschillende aspecten van fair play. Het benadrukken van de institu-
tionele verantwoordelijkheid vindt men bij bijvoorbeeld Lenk (1993):

"Nicbt nur einzelne Athlet(inn)en sollten zur Verantwortung gezogen tuerden, son-
dern auch verantwortliche Betreuer, Trainer, Arzte, und Verbandoffizielle, die fur
die struleturellen Zwange zur Unfairness und fur die Spaltung der Moral rnituerant-
wortlich sind. "(p/36).

Lenk verduidelijkt dat aan het voorbeeld van doping, waarbij de begeleidende medici
minstens net zo verantwoordelijk zijn als de atleet zelf. De uitsluitingen bij regelover-
tredingen treHen echter bijna altijd de atleet, institutionele verantwoordelijkheden
worden niet aangesproken.
Vaak wordt doping gepresenteerd als een individueel probleem waar sporters persoon-
lijk voor verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Die worden immers op doping
gecontroleerd en als de score negatief uitvalt worden zij gestraft. De verantwoordelij-
ken bij de organisaties, waarbij experts veelal bij de ontwikkeling en de begeleiding tij-
dens het gebruik van dope een leidende rol spelen, blijven veelal buiten beeld.
Recentelijk werden in Frankrijk wel een ploegleider, een verzorger en een team-arts
veroordeeld, maar het circuit van de experts bleef buiten schot. En onder experts kun-
nen de deskundigen worden verstaan die de rniddelen ontwikkeld en geunplemenreerd
hebben in de sportpraktijk,
Het schuiven met verantwoordelijkheden kwam ook bij andere onderwerpen aan de
orde. Spelers bijvoorbeeld, die de verantwoordelijkheid voor fair play bij de scheidsrech-
ter leggen: fair is wat de scheidsrechter toestaat. En de coach, die zijn spelers met die
pragmatische regel het veld in stuurt, schuift de eigen verantwoordelijkheid van zich af.

De bedoeling van het spel is om van de tegenstander te winnen. Men zet alles op alles
om de zege te behalen, een langdurig trainingstraject gaat daar rneestal aan vooraf.
Deze inzet is essentieel voor de fair play gedachte. Wanneer die inzet niet aanwezig is,
wordt het spel bedorven en worden de medespelers en tegenstanders eigenlijk bele-
digd. In dit verband werd ook het begrip agressie gebruikt dat hier, afwijkend van het
dagelijks taalgebruik, als een noodzakelijk ingredient van wedstrijdsport wordt
beschouwd. Agressie wordt in deze studie onderscheiden van geweld, waarin (bewust)
de tegenstander wordt beschadigd. Het is niet eenvoudig om in de sportpraktijk agres-
sie en geweld van e1kaar te onderscheiden omdat in teamsporten met veellichamelijk
contact vaak niet is vast te stellen wat de bedoeling van de regelovertreder was. Dan
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rest de optie om ook het effect van de geweldsactie in ogenschouw te nemen.
Daarmee wordt de gezondheid van de speler als criterium genomen om het geweld in
de sport te bestrijden. Overigens moet worden opgemerkt dat er ook binnen de sport
vormen van geweld geaccepteerd worden, zoals bijvoorbeeld bij het boksen. Daarbij
kunnen binnen de vastgestelde regels bewust zeer ernstige blessures worden veroor-
zaakt. Dat wordt in deze studie geen sport genoemd.
Geweld kan ook worden aangewend tegenover het eigen lichaam, door het onmogelij-
ke van zichzelf te eisen, waardoor de gezondheid ernstig kan worden geschaad. Nu
balanceren in de topsport de sporters voortdurend op de rand van wel of niet gebles-
seerd zijn. Wanneer die blessures chronisch of zelfs epidemisch gaan worden heeft de
sportorganisatie de taak de kwaliteit van de sport te bewaken en de sporters tegen
zichzelf in bescherming te nemen. Dat kan ook fair play worden genoemd.

Bij het begrip gelijkheid van kansen, een ander begrip uit het ordeningsschema werden,
evenals in het vorige hoofdstuk verschillende betekenissen onderscheiden.
Wanneer men naar de gelijkheid van kansen binnen de wedstrijd kijkt, dan vallen de
grote verschillen tussen de sporters op. Er zijn verschillen in het "natuurlijk fysiek" die
in de "Lotterie des Lebens" meegeven worden (Lenk, Pilz,1989). In sommige takken
van sport wordt daar rekening mee gehouden (gewichtsklassen bij judo, gemiddeld
gewicht van de bemanning bij roeien) maar bij andere sporten in het geheel niet. Een
volleyballer of basketballer van 1.65 m. bij de mannen, heeft bij die takken van sport
nauwelijks iets te zoeken. Niet omdat de aard van het spel zich daarvoor niet zou lenen,
maar omdat de "reuzen" in deze takken van sport, bij de huidige regelgeving, te veel in
het voordeel zijn, De driepuntsregel bij basketbal kan in zekere zin beschouwd worden
als een poging om ook andere "kwaliteiten" van spelers te honoreren.
Let men op het voortraject van de wedstrijd dan valt ook op andere terreinen de onge-
lijkheid van kansen op. Er zijn rijke land en en rijke clubs die zich bijna alles kunnen
permitteren op het gebied van trainingsfaciliteiten en er zijn arme land en en clubs die
elk dubbeltje bijna driemaal moeten omdraaien voordat ze het uitgeven. Bij het betaal-
de voetbal geldt de praktijk van "rneer geld, meer kans". Rijke clubs kunnen bijna alle
talentvolle spelers bij de concurrentie wegkopen om ze vervolgens bij het eigen tweede
elftal in te lijven. De sport als sport komt hier wel onder druk te staan.
Er zijn ook bepaalde groepen in de sportieve samenleving die veel rninder kansen heb-
ben om hun sport te beoefenen dan andere. Zo werd in december 1994 bij de DSB
(Deutsche Sport Bund) een motie ingediend om beleidsmaatregelen te nemen ten
opzichte van de achterstandspositie van vrouwen in de sport. Fair play kreeg hier de
betekenis van gelijkheid van kansen, gelijkberechtiging, partners chap en solidariteit:
Daarmee werd de sociale dimensie van fair play benadrukt.

Een ander aspect uit het ordeningsschema uit de inleiding betrof de acceptatie van de
spelregels door de spelers.
Duintjer (1977) wees er op dat er, tussen bepaalde (ideologische) regels en de daadwer-
kelijke regels die de praktijk leiden een behoorlijke afstand kan liggen. Bij een aantal
teamsporten met veel fysiek contact tussen de deelnemers is er een praktijk gegroeid,
dat bewust instrumentele overtredingen worden gemaakt, om daar in het spel zelf een
zeker voordeel uit te halen. Dat zijn geen incidentele overtredingen van afzonderlijke
spelers; het is een gegroeide praktijk die over de gehele linie in de sport wordt toege-
past. In het vorige hoofdstuk, waarin de spelers over hun ervaringen vertelden kwam
die instrumentele overtreding ook duidelijk naar voren. Er wordt op getraind en deze
praktijk wordt in het tactisch concept opgenomen. Pilz en Wewer (1987) citeren
Breitner, oud speler van het Duitse elftal, die er openlijk voor uit komt dat zo'n in-
strumentele- of technische overtreding uit het moderne voetbal niet is weg te den ken.
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Pilz en Wewer (1997) spreken in dit verband van een normverschuiving die ontstond
doordat de sporters onder steeds grotere druk kwamen te staan om prestaties te leveren,

"Eine Normverschiebung in der Richtung, dass Regeluerstiisse, bewusste
Regelverletzungen bis zu einem geunssen Grad mit Fairness in Einklang gebracht
werden. "(po65).

Daarbij behoeft niet aileen gedacht te worden aan sporten als handbal, voetbal, water-
polo en American football, maar ook bij individuele sporten kan men deze instrumen-
tele overtredingen observeren. Wanneer men niet altijd op de tweede plaats wil blijven
staan, dan moet men zich we! van "Tricks" en unfaire rniddelen bedienen, laten Pilz en
Wewer, Cornelia Hanisch, olympisch- en were!dkampioene schermen zeggen (p.76).
Daar zit soms ook de gedachte van oog om oog, tand om tand achter ("Wie-Du-Mir,
So-Ich-Dir") volgens de schrijvers.

Wanneer we nu de discussies overzien, zoals die hier in dit hoofdstuk werden gevoerd,
zijn daar samenvattend enke!e bevindingen over vast te leggen.
In de eerste plaats blijkt bij fair play een individue!e dimensie te onderscheiden van

een sociale dimensie, die met name in de participatiegedachte tot uitdrukking kwam.
Het begrip gelijke kansen kan naar beide waardenorientaties worden uitgelegd. Dat
laatste, aspecten van fair play in verband brengen met opvattingen over de mens,
gebeurt in de door ons besproken literatuur betrekkelijk weinig. We presenteerden
zelf een overzicht van Dige! (1986), waarin twee houdingen ten opzichte van waarden
in de sport naast elkaar werden gezet. De materialistische waardenhouding (bijvoor-
bee!d met begrippen als aanpassing, standaardisering, productorientatie) werd onder-
scheiden van een postmaterialistische waardenhouding (bijvoorbeeld de mens als part-
ner, emancipatie, participatie, ge!ijke behandeling). Het begrip fair play had daarbin-
nen gesitueerd kunnen worden, maar dat gebeurde nauwe!ijks.

Voorts vie! op dat er weinig aandacht aan gelijke speelsterkte werd geschonken, in
relatie met de verschiilende aspecten van ge!ijke kansen in de sport. Bovendien werd in
de discussie over fair play, zoals die door ons werd besproken, nauwe!ijks de relatie
ge!egd met de specifieke kenmerken van de doelgroepen.
In het volgende hoofdstuk zal getracht worden vanuit de positie van kinderen en jon-

geren de relatie met de fair play gedachte te leggen, hoe de sport kan worden aange-
past aan de moge!ijkheden van het kind.

Op basis van het voorgaande komen we nu zelf met een omschrijving van fair play.
Deze omschrijving van fair play sluit direct aan bij de aspecten die in het ordenings-
schema werden genoemd.

Fair play in de sport betekent bet spel spelen oolgens de bedoelingen van het spel,
zoals die in formele regels is neergelegd, maar tegelijkertijd ook in informele zin.
Die bedoelingen van het spel liggen niet alleen in het winnen van een wedstrijd,
maar ook in de participatiegedachte en de gelijkheid van kansen, de ander de kans
geven om voluit mee te doen. Fairplay bestaat uit een samenstel van sportspecifieke-
en sportoverstijgende kwaliteiten, die elkaar versterken. Individuele spotters en
sportorganisaties dragen beide verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de fair
play gedachte.

De fair play gedachte behoort tot de kern van het sportbegrip. Het kan een leidingge-
vend principe worden voor de praktijk, als men het begrip niet te beperkt opvat en als
men bereid is de verschillende aspecten van fair play zo vee! mogelijk te concretiseren
en men ook de moed heeft kritisch naar (de eigen) sportpraktijk te kijken.
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N oten hoofdstuk 2

1. In Duitsland heeft men de nodige problemen om het begrip fair te vertalen. Lenk en
Pilz (1989) geven een hele serie probeersels: schon, angenehm, edel, zivilisiert, hof-
lich, aufrichtig, sanft, gewaltlos, ehrlich, gleichberechtigt, regelgernass, mit gleichen
Chancen, auf gleicher Ebene. De meerduidigheid en de breedte van het begrip heb-
ben ertoe geleid, volgens de schrijvers, dat men het Engelse woord in de meeste lan-
den maar onvertaald heeft gelaten. Maar in de veelheid van de woorden zijn toch
wel aspecten in het denken aan te wijzen:

"Das Wort habe Schwammwort Charakter. Die Bedeutungsnuances reichen von
der funktionalen formellen Regel zur Einhaltung der Spielregeln bis zur person-
lichen Achtung des gegnerischen Partners, von Grossziigigkeit, Aufrichtigkeit,
Gerechtigkeitsliebe bis zur Selbstdisziplin"(p.24).

De schrijvers verwonderen zich er over dat deze veelvoud aan betekenissen toch
niet tot grote verwarring heeft geleid. Het begrip fairness wordt in de sport begre-
pen en het wordt op allerlei manieren ook gebruikt. Het Franse comite voor fair
play, heeft het woord bijna tot kunstvorm verheven met haar slogan:
"Fair Play, das wahre Wesen des Sports"(p.24). Men kan stellen dat hier van de
nood een deugd wordt gemaakt!

2. Pilz en Wewer (1987) citeren met instemming de sportpsycholoog Gabler (1984),
die de volgende omvattende definitie van fairness geeft:

"Fairness zeigt sich ihm Rahmen sportlicber Wettkampfhandlungen im Bemuben
der Sportier, die Regeln konsequent und auch bei erschwerten Bedingungen ein-
zuhalten, im Interesse der Chancengleichheit keine unangemessenen Vorteile
entgegenzunehmen oder unangemessene Nachteile des Gegners auszunutzen
und den Gegner nicht als Feind, sondern als Person zu
achten. "(Pilz, Wewer,p.ll).

3. Daarom is het niet verstandig om fair play acties vanuit incidenten te legitimeren.
Bijvoorbeeld vanuit het idee dat geweld op het sportveld als maar toeneemt, zonder
een historische analyse te maken van dit verschijnsel. Zo worden bij de KNVB mis-
dragingen ten opzichte van de scheidsrechter aangegrepen om te beweren dat het
geweld in de voetbalsport toeneemt, zonder dat er een goede vergelijking tussen
vroeger en nu heeft plaatsgevonden. Zie bijvoorbeeld het artikel in "Trouw" van 13
december 2001 onder de titel: "Fatsoen moet terug in voetbal" van de sportredactie.

4. Lenk (1993) schrijft:
"Vom aristokratischen Verhaltenskodex der Ritter und Gentlemen wandelten
sich Idee, Inhalt sowie die Funktion der Fairnessnormen und des
Fairnessbegriffs, zu einer eher burgerlicben Verhaltungsregelung obne
aristokratischen Kern, welche die Chancengleichheit und die geordenete
geregelte Durcbjubnoig des Wettkampfes garantieren und kontrollieren
sollte. "(p.29).

S. Als voorbeeld kan de prachtige beeldengroep bij de hoofdingang van Papendal wor-
den genoemd. Daar zou, gezien vanuit een kritisch-interactionalistische theorie
(Coakley, 1998), ook een beeld van een atlete in een rolstoel bij gehoord kunnen
hebben. Dan had men een pluriformer beeld van sport gepresenteerd.

6. Ross (1992) verduidelijkt die meervoudigheid van het begrip sportmanship aan de
hand van rwee omschrijvingen van bekende topsporters. Volgens Chris Evert, een
tennisster van weleer, is sportmanship "acting in a classy, dignified way", terwijl
basketballer David Robinson spreekt over "Playing with all your heart and intensi-
ty, yet still showing respect for your opponents" (Scott geciteerd uit Weinberg,
Gould, 1995,p.482). Wat een verschil tussen de superieure deftigheid van Evert,
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waarin de normen van de gegoede klasse duidelijk doorklinken met de veel meer
wedstrijdgeorienreerde omschrijving van de basketballer Robinson, die het heeft
over de inzet en het respect voor de tegenstander.

7. Een goed voorbeeld is de NOC / NSF nota "Sport als bron van inspiratie voor
onze samenleving"( A.T. Kearny, 1992). N atuurlijk, de titel gaat duidelijk in de
richting van een bespreking van de maatschappelijke waarde van de sport, maar dat
betekent niet dat het doel van de sportbeoefening zelf dan maar genegeerd moet
worden. Wanneer men sport als doel zo duidelijk negeert, dan blijft de sport als
midde1 ook wat in het luchtledige hangen.

8. Die verantwoordelijkheid voor gelijke kansen berust ook bij de individuele sporter,
hoezeer die ook gefixeerd is op het willen winnen. Vaak zal het moeilijk zijn te
reageren tijdens de wedstrijd maar daarvoor en daarna kan men proberen invloed
uit te oefenen. Zo kunnen teamleden bepleiten ook de reserves een kans te geven,
ook al zou dat ten koste kunnen gaan van de eigen plaats.

9. Lenk en Pilz (1989) beschrijven de regel van de gelijkheid van kansen als:
"Die sportliche Fairnessregel ist alsoformal-funktional und auf die Gleichheit

der Startbedingungen ausgerichtet, urn durch den Wettkarnpf eine Art symboli-
scher Ungleichheit urn so deutlicher zu erzeugen und zu dokurnentieren. "(p.30).

10. Het betrof de voetballer Aron Winter, die een doorgebroken speler in een kansrijke
scoringspositie "keurig" de doortocht belette, "keurig" in de zin dat het niet met
geweld gepaard ging, maar wel voistrekt tegen de regels was. De rode kaart was
duidelijk in het handelen van de speier ingecalculeerd.

11. McIntosh (1979) beschrijft dat de regels binnen de sport er heel anders uitzien dan
elders in de maatschappij. De regels bij motorraces zijn niet de regels van de gewo-
ne weg en de regels bij het wedstrijdzeilen zijn niet dezelfde regels "for preventing
collisions at sea"(p.83). Die regels verschillen ook bij de strafoplegging bij openlijke
geweldpleging in de sport. Hij haalt het voorbeeld aan van een ijshockey speler die
zijn tegenstander ernstig mishandelde.

"Forbe's penalty under the National Hockey League was ten days suspension.
The civil penalty for the offence was five years in prison or a $5000 fine or
both "(p.103).

Dit wijst niet alleen op een verschil in cultuur, maar ook op een vorm van politieke
acceptatie, die niet op andere terreinen van toepassing is.

12. De instelling bij voetbalprofs en amateurs ten opzichte van fair play verschilt nogal.
Wellicht dat de verschillen tussen profs en amateurs nu minder groot zijn als in de
jaren '70. De profs hebben een zekere voorbeeldwerking op de amateurs. Maar
hierbij moet bij voetbal ook in ogenschouw worden genomen dat de regelgeving
op een aantal punten is aangescherpt.

13. Bij groepsbelangen in de sport, kan men denken aan verschillende situaties.
Bijvoorbeeld aan de godsdienstige achtergrond van de clubs in Glasgow: (Celtic en
de Rangers), aan het nationalistische idee van sornrnige landen om, in het klasse-
ment van de olympische medailIes, bij de tien besten ter wereld te behoren (en dat
mag best een Iieve duit kosten), aan de regionale ambities van sommige voetbalclubs
in Spanje: (Barcelona en Real Madrid).

14. "Vrijwel ieder weekend komt het voor" schrijftJohn Hoogerwaard, in een artikel
"Amateurs op de vuist", dat dinsdag 18 april 1999 in "Trouw" verscheen. Hij gaf
een overzicht van het geweld op en rondom het voetbalveld. Hij verhaalt van een
wedstrijd tussen B-junioren waar de 51 jarige scheidsrechter door een 41 jarige toe-
schouwer knock-out geslagen werd. En hier ging het dit keer dan niet over profs,
waar men regelmatig voorbeelden van het geweld in Nederlands volkssport num-
mer een kan tegenkomen, maar om amateurs, Iiefhebbers zoals ze die in Vlaanderen
noemen.
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15. Chandler en Chandler Fox (1984) schrijven:
"The game changed when the competition to play professional football became
more intense. So much more money was bring thrown around and individual
players had the terrible pressure of whether or not they were going to make it. So
these players started doing things that they hadn't normally done. As the equip-
ment got better, many guys started using their head as a battering ram because
the helmets were sofailproof Slowly, the feeling surfaced with players no longer
respecting the other man's well-being on the opposing team." (p.87).

16. Sport journalist John Hoogerwaard schrijft:
"Bij betaalde voetbalwedstrijden is het bijna traditie. De scheidsrechter geeft
een strafschop, waarop elf spelers van de benadeelde partij met bloeddoorlopen
ogen op de scheidsrechter afstormen om hem duidelijk te maken dat hij het
verkeerd beeft gezien. En van de tribunes klinkt geen "Hi, ha, bondenlul" meer,
maar de narnen van de meest afschuwelijke ziektes ... " (Trouw, 18-4-2000).

17. Soms worden de supporters van de verschillende land en door de pers tegen elkaar
opgezet, zoals bij de EK voetbal in 1976, toen Engeland tegen Duitsland speelde.
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18. Overigens moet niet de indruk post vatten dat de meeste voetbaltoeschouwers zich
schuldig maken aan kwetsend taalgebruik. Zo protesteerden Fe Twente
aanhangers in mei 2000 na de ramp die Enschede trof, regen het doorgaan van de
wedstrijd Feyenoord - Twente, de dag na het drama; met een spandoek: "KNVB,
waar is uw fatsoen?" (Verkammen, 2000). Dat is duidelijke taal tegen een bond die
angst voor zogenaamde "cornpetitievervalsing", kennelijk belangrijker vindt dan
medeleven met het dramatische gebeuren.

19. Oud wielrenner Peter Winnen beschrijft in een interview met Coen Verbraak in Vrij
Nederland, 8 juli 2000, wat het betekent om in de Tour de France te moeten afzien.

"Ken je die maskers van James Ensor? Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik
op een berg zo verschrikkelijk kapot zat , dat de mensen fangs de kant opeens
allemaal van die koppen hadden. Alsof je door een schilderij van [eroen Bosch
fietst. »

Hij heeft tijdens zo'n etappe vaak genoeg gedacht dat hij dood van zijn fiets zou
vallen:

"Een mens is niet gebouwd op een Tour de France. Tijdens een zware bergrit
verbrand je dertien tot veertienduizend kilocaloneen. Dat kun je in een dag niet
eens opnemen. En dat dan vier, vijf dagen achier elkaar. Daarom moet je na die
zware ritten ook altijd direct aan het infuus. "(p.23).

20. Onder de titel "Tour volgt trend tot humanere wielersport" bespreekt de sportre-
dactie van "Trouw" (26 oktober 2001) het voornemen van de tourdirectie om de
Tour de France in 2002 voor de renners lichter te maken. Tourdirecteur Leblanc ziet
dat ook als een bijdrage in de strijd tegen doping. Theo de Rooy, ploegleider van de
Raboploeg betwijfelt of die relatie zo gelegd kan worden. De beperking van her
aantal kilometers, want daar ging het om, leidt overigens maar ten dele tot lasten-
verlichting. De gemiddelde snelheid van de Tour stijgt de laatste twintig jaar voort-
durend en bovendien bevat de tour nu zes bergetappes, twee individuele tijdritten
en twee grote verplaatsingen met de trein en het vliegtuig, die door de renners als
vermoeiend worden ervaren.

21. Menig sport journalist die de Tour volgde, zit in een lastig parket. Zeggen dat je van
de doping niets wist, besternpelr je als naief en dom. Heb je er wei van geweten, dan
heb je verraad gepleegd aan je yak, door het publiek bewust informatie te onthou-
den. De 62 jarige Belgische journalist Robert Janssens, die bijna veertig jaar de
ronde van Frankrijk volgde heeft het er in het interview met jeroen Wielaert (VN,
14 juli 2001) maar moeilijk mee.
Hij klaagt erover dat je als sport journalist als "als onderdeel van de biotoop" Tour
de France wordt beschouwd. Zelfs al geef je kritiek, dan kom je nog niet geloof-
waardig over.

"Ik heb nooit iets verztoegen, maar ik heb vee! dingen niet geweten. En je hebt
ook dingen niet gevraagd? Nee. Waar kan je naar vragen? "Formidabe! gereden
maar wat heb jij in je kloten gehad?"Denk je dat zo'n renner daarop ant-
woordt? Wie beeft er ooit iets toegegeoen, behalve renners die door [ustitie op
het rooster zijn gelegd? Wie anders dan gefrustreerde ex-renners hebben ooit
bevestigd dat ze gedopeerd waren?"

22. Het gebeurt nogal eens dat prestatiesport en recreatiesport tegenover elkaar worden
gezet, onder andere door Dieckert (1973) en Crum (1978). De laatste heeft die
tegenoverstelling overigens gerelativeerd. Wat er gebeurt is namelijk dat recreatie-
sport wordt opgeladen met begrippen als spelplezier en spelen in vrijheid, niet
gebonden aan regels. Bij wedstrijdsport horen dan begrippen als inspanning, afzien,
voortdurend gericht op winnen en grenzen verleggen. Deze tegenoverstelling op
deze manier lijkt ruet adequaat. Wedstrijdsport zou op deze manier beroofd worden
van het plezier dat de sporters er aan beleven. Wedstrijdsport zou dan ook het
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domein worden van moeten, door anderen bepaald. Waarschijnlijk zullen veel wed-
strijdsporters en daaronder ook topsporters zich niet in deze beelden herkennen.
Omgekeerd lijkt het in de recreatiesport in deze tegenoverstelling vooral te gaan om
plezierbeleving, nier doelgericht en ook weinig uitdaging. Ook dat zal door vele
niet-wedstrijdsporters niet als zodanig ervaren worden. Het Pieterpad in etappes
lopen of de Nijmeegse wandelvierdaagse doet men niet in competitieverband maar
er zit wei terdege het element in van je mogelijkheden uittesten op sportief gebied
en natuurlijk ook genieten van de mooie streek waar je doorheen loopt. Bij deze
prestatietochten is het ook afzien.

23. De spelers van Fe Groningen droegen in het seizoen 2001-2002 als shirtreclame
"Fair play centers". Een slogan als "beproef je geluk", staat zelfs haaks op de sport,
waar jarenlang getraind moet worden om een goed resultaat te behalen.

24. Pilz en Wewer beschrijven die realireit als:
"Das ethische Prinzip des Fair Play hat unter erfolgorientierten Sportlern einer
neuen- eben der tecbnokratiscben- Moral Platz gemacht, bei der zwischen den
Atbleten eine stillschweigende Obereinkunft existiert, die Fouls bis zu dem Grad
zu tolerieren, wie die Existenzgrundlage der Sportier nicht gefahrdet ist. " (p.71).
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Hoofdstuk 3

Jeugdsport en fair play

3.1. Intro

In dit hoofdstuk wordt fair play in verband gebracht met de bijzondere positie van
kinderen en jongeren in de sport. Die bijzondere positie blijkt uit de overweging, dat
de eigenheid van de wedstrijdsport met waarden als willen winnen, maximale inzet
voor een goed resultaat en permanente selectieprocessen moeilijk harrnonieert met de
waarden van een goed kinderleven, zeker niet van het jonge kind. Steeds dezelfde kin-
deren op de bank zetten omdat de "besten" moeten spelen, verdraagt zich niet met het
principe dat kinderen recht hebben op evenveel speeltijd en op gelijke kansen om het
spel te leren. De waarden van de selecrie in de sport kunnen op gespannen voet staan
met het recht op participatie in de jeugdsport. Om die reden werd een beperkte
omschrijving van fair play in wedstrijdsportspecifieke zin, zoals die geldt voor volwas-
sen en, ter discussie gesteld. Meedoen, gelijke kansen krijgen, behoren gezien vanuit de
jeugdsport tot de kern van het fair play begrip. Een van de aspecten van fair play uit
ons ordeningsschema uit de inleiding, loopt als een rode draad door dit hoofdstuk,
namelijk de vraag hoe de sport zich aanpast aan de mogelijkheden en motivaties van
het kind.

Er is wel enige reden voor deze vraag, zo bleek uit het voorgaande. Aan de sport zijn
vragen te stell en over gelijke kansen voor de jeugd, over allerlei verschijningsvorrnen
van geweld, zowel fysiek als verbaal, over de praktijk van regelontduiking bij een aan-
tal takken van sport en bij het toneelspel voor de scheidsrechter.
Recentelijk vertelde Andre MereIle, jeugdtrainer van de Franse voetbalbond, dat de
Franse coach van de leeftijdsgroep onder de 23 jaar hem vroeg

"of we de jangens al niet ap jangere leeftijd kanden leren shirtje trekken en dat soort
dingen. Vals spelen dus. Maar ze hebben nag tijd genaeg am dat te leren. Het is niet
het belangrijkste. Als je jang bent heb je nag geen resultaat nodig. [e maet meester
worden over de bal. Dat kan pas als je niet geremd wordt door angsten over het
resultaat. "(Hoijtink, in" Trouw", 25 mei 2002).

Sport en sportieve recreatie kunnen voor de jeugd zeer attractief zijn, maar dan moet
wel onderzocht worden welke sport wordt aangeboden, hoe en in welke ontwikke-
lingsfase dat gebeurt en welke aspecten van fair play daarbij bijzondere aandacht
behoeven.

In dir hoofdstuk zullen eerst opvattingen over het kind in de sport worden besproken
en daarmee tegelijkertijd de vraag hoe dar in een opvoedingskader kan worden begre-
pen. Daarmee krijgt het begrip jeugdgerichtheid uit de inleiding een nadere uitwerking.
Deze visies op kinderen zullen daarna geconfronteerd worden met het kader van wed-
strijdsport. Dat resulteert in aanpassingen van de sport aan de mogelijkheden van het
kind. Aan de jeugdtopsport zal een aparte paragraaf worden gewijd.

3.2. Opvattingenover kinderenin de sport

Welk beeld heeft men van kinderen in de sport? Kurz (1982) formuleerde op basis van
een analyse van het kinderlijk bestaan een vijftal behoeftes van her kind, die men tege-
lijkertijd ook criteria voor kindersport zou kunnen noemen en dan met name voor her
jonge kind in de sport.
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• Das Bediirfnis nach Liebe und Geborgenheit;
• Das Bedurfnis nach neuen Erfahrungen;
• Das Bedurfnis nach Lob und Erkennung;
• Das Bedurfnis nach Verantwortung;
• Das Bediirfnis nach einer gesunden korperlichen Entwicklung.
Enkele van deze gezichtspunten sluiten aan bij de theorie van Langeveld (1972), die
enkele grondbeginselen van de kinderlijke ontwikkeling benoemde. Een daarvan is het
beginsel van de hulpeloosheid van het jonge kind, die de opvoedingsverantwoordelijk-
heid van de ouders en verzorgers doet ontstaan. Daarmee is ook de kwetsbaarheid van
het kind getekend en de behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Vanuit het beginsel van
het zich veilig voelen kan het kind de wereld gaan verkennen, het exploratiebeginsel,
Voor de sport betekent het dat men bij jonge kinderen bijzonder veel aandacht moet
schenken aan het creeren van een veilige omgeving waarin het kind zich thuis voelt en
graag meedoet met andere kinderen. Jonge kinderen behoeven altijd zorg en toezicht,
men kan ze bij wijze van spreken geen moment alleen laten en bij de overdracht van
verantwoordelijkheden van de ouders naar de leiding van de sportclub en omgekeerd
moeten er goede afspraken gemaakt worden.
Voor het jonge kind zou de behoefte aan veelzijdig bewegen en de behoefte om spe-
lend de wereld te verkennen aan de gezichtspunten van Kurz (1982) kunnen worden
toegevoegd. Ais voorbeeld van een onderzoek naar de mogelijkheid van een speelse
verkenning van de wereld in de sport kan de studie van Cevaal en Wesdorp (2001)
genoemd worden.
Ze onderzochten bij vijftien voetbalverenigingen hoe vijfjarige kinderen, kleuters dus,
op de club werden "getraind". Vanuit een enquete en vanuit interviews ontstond het
beeld dat er heel speels met de kinderen zou worden gewerkt. Uit de observaties bleek
echter dat dit niet het geval was. Ze schrijven in hun conclusies:

"Veel spelleiders doen hun uiterste best om de spelles zo goed mogelijk te organise-
ren, maar ze beseffen vaak niet dat ze de kleuters uit de speelwereld halen door ze
voornamelijk voetbalgerichte oefeningen te laten doen". Ook in de KNVB boekjes
die voor de leiding en voor de kinderen gescbreuen zijn, ligt de nadruk op voetbal-
gericbte oefeningen, hoe attractief die ook gescbreuen zijn (1).

Waddington (2000) vestigt in zijn boek ook de aandacht op de kwetsbaarheid van het
kind, waarbij hij meer de oudere kinderen op het oog heeft.
Hij benadrukt dat de positie van het kind in de sport zwak is. In relatie met de coach I
trainer heeft het kind weinig macht,

"This makes them particularly vulnerable to exploitation by unscrupulous people
and suggests the need for vigilance and for appropriate child protection measures
wherever children are involved in sport. "(p.54).

Hij gaat in op een aantal aspecten uit de relatie kind / coach. In de eerste plaats zijn
(jonge) kinderen gewend aan de autoriteit van de volwassenen en zijn ze geneigd de
wens en van volwassenen te vervullen al voelen ze zichzelf niet gelukkig in de sportsi-
ruatie, Vervolgens gebeurt het vaak dat mannelijke coaches meisjes onder hun hoede
hebben. Volgens Waddington wordt de machtspositie van de trainer in het dominante
waardenstelsel van de westerse samenleving nog eens extra ten opzichte van meisjes
onderstreept.
Tenslotte heeft de trainer macht omdat hij vaak bepaalt of het kind voor een opstelling
in het team in aanmerking kornt. Je bent als kind als het ware gedwongen om te doen
wat de trainer zegt, wil je althans vooruit komen in de sport.

"The dependent position of the young athlete may be further reinforced by the fact
that he or she may feel it necessary to please the coach because the coach may be seen
as controlling access to desired goals, for example selection for local, regional or
national teams. "(p.55).
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In de laatste overweging wordt dit gedrag van coaches gekoppeld aan de sport zelf.
Sport wordt mer gebruikt als middel tot machtsmisbruik en dat valt niet te rijmen
met de fair play gedachte, noch vanuit een idee van gezondheid van de gene die aan de
zorg van de coach is toevertrouwd, noch vanuit een sociale betekenis van fair play om
de ander bij de sport te betrekken, noch vanuit het idee van gelijke kansen, en zeker
niet vanuit het idee van belangenbehartiging voor het kind.
Brackenridge (1995), die in verschillende publicaties op indringende wijze verslag deed
van haar onderzoek naar seksuele intimidatie in de sport, concludeert dat de betrok-
ken trainers misbruik maakten van de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van het
kind. De positie van het kind bleek hier structureel afhankelijk en de volwassene had
van de maatschappij de "structurele macht" over het kind gekregen. Het kind ver-
trouwt de volwassene vanuit die positie maar dat vertrouwen werd beschaamd (p.33).

Een van de kinderlijke behoeftes, zoals door Kurz (1982) geformuleerd, was de
behoefte naar "Lob und Erkennung". Bij het aanleren van sportieve vaardigheden kan
men het kind voortdurend met kritiek achtervolgen vanuit het idee dat het kind dit
sociaal-emotioneel "wel aan kan", dat het sterk genoeg is om constructief met kritiek
om te gaan. Daar heeft Kurz een ander idee over. Hij vindt juist dat kinderen veel
behoefte hebben aan erkenning van hun mogelijkheden en positieve support behoe-
ven. Ook Weiss (1995) beklemtoont dar motivatie bij kinderen in relatie moet worden
gebracht met competentie en zelfvertrouwen en daartoe presenteert ze het "skill deve-
lopment model».

Self-confidence
• Perceived competence
• Movement sensations

All optimal challenges

Motivation
• Choise
• Effort
• Persistence

Competence

Ze schrijft:
"The objective of our work with children is the development of mastery-oriented
youngsters who are characterized by positive perceptions of competence and an
internal locus of control, enjoyment and pleasure with sport participation and beha-
vior in the form of optimal challenge-seeking, maximal effort, and persistence in the
face of skill obstacles. "(Weiss,1995,p.55).

Weiss (1992) concludeerde vanuit haar onderzoek dat de kinderen die weinig partici-
peren en de sport verlaten, een laag niveau van "perceived competence" hebben, een
lage perceptie van hun mogelijkheden om de sportieve vaardigheden onder de knie te
krijgen. Voor trainers is het belangrijk om te weten hoe ze deze perceived competence
kunnen stimuleren. Een manier om te werken aan het zelfvertrouwen van de jonge
sporters is om hun prestaties te vergelijken met hun eigen mogelijkheden en die niet
voortdurend te toetsen aan de mogelijkheden van anderen, of aan winnen en verliezen
(p.452). Weinberg en Gould geven een aantal suggesties om aan het gevoel van cornpe-
tentie en zelfvertrouwen te werken.
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Een ervan werd door hen de "positive psychological sandwich approach to error cor-
rection" genoemd, waarbij die Ieerstof wordt aangeboden, die binnen het bereik van
het kind ligt, zodat het kind succeservaringen kan beleven.

PosHlve, sincere remark
(find something the

child does right)

Weinberg, Gould,p.4G3

Figure 24.3 A posl-
liva P5VchologicaJ sard-
wich approach to error
correcnon.

Dit betekent hier de sport naar het kind toebrengen, het kind de kans geven om mee te
doen op een niveau dat bij het kind past. Dat zou het gezichtspunt van differentiatie
genoemd kunnen worden.
In dit onderzoek bleek dat het voortdurend onderling vergelijken van prestaties of het
stellen van een algemene norm waaraan een ieder moet voldoen, voor veel kinderen
ontmoedigend werkt. Faire sport betekent voor deze kinderen in hun leerproces een
meer individuele benadering waarin ze vaardigheden kunnen verwerven, los van een
competitieve context.
Een van onze karakteristieken van fair play, zoals weergegeven in het ordeningssche-
rna uit de inleiding is daarmee aangegeven: voor kinderen en jongeren die sport aan-
bieden die bij hun mogelijkheden en motivatie past, zodat ze succeservaringen kunnen
opdoen.

In zijn "antropologie van het kind", waarin de opvattingen over- en de empirische
gegevens van het kind worden geordend, benoemt Langeveld ook het ernancipatiebe-
ginsel, waarin het kind zich uitdrukkelijk manifesteert als persoon "die zelf iemand
wi! zijn" (Langeveld, 1972, p.49). Het kind in zijn drift om de wereld te exploreren.

"leert daarin ook zichze/f kennen en wordt eraan getoetst (wat kan ik wei of niet,
waarvoor ben ik bang, wat durf ik aan).... Het wil ze/f kunnen lopen, spelen, hande-
len.... "(p.49).

Het exploratiebeginsel en het beginsel van "zelf iemand zijn" bepalen elkaar en teza-
men vormen ze de kern van de ontwikkelingsdynamiek van het kind. Die exploratie-
drift van het kind kan men in de sport zien aan de gretigheid waarin het kind de vaar-
digheden van het spel willeren. Alhoewel het woord drift vanuit het kader van
Langevelds theorie niet goed gekozen is -het wekt immers associaties met een psycho-
analytische driftenleer- , typeert het begrip in een meer alledaagse betekenis, de motor
van de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind, om de wereld te verkennen en ook
na te gaan welk stuk beheerst kan worden, en welk stuk (nog) niet.
In de sport mag men van trainers vragen om ruimte te bieden voor die zelfontdekking
door het kind, bijvoorbeeld door het zoveel mogelijk spelervaringen te laten opdoen
en niet steeds het spel van bovenaf te reguleren en te dicteren. Dan krijgt het kind de
kans om zelf een sternpel te drukken op zijn of haar ontwikkeling in de sport en kan
het ook trots zijn op de vaardigheden die het onder de knie heeft gekregen en kan het
ook trots zijn op dat mooie doelpunt dat werd gescoord of -orn het perspectief van de
keeper niet te vergeten- de fraaie safe waarmee een doelpunt werd voorkomen.
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De sociaal-cognitieve theorie van Selman (1980), sluit direct aan bij de betekenissen
die kinderen aan fair play geven of respectievelijk nog niet aan fair play kunnen geven.
Deze theorie richt zich op de mogelijkheden van het kind in de communicatie met de
omgeving. Raaijmakers en Dekovic (1994) zeggen dat sociale cognitie geen eenduidig
begrip is. Verschillende concepten kunnen daaronder worden verstaan zoals role-
taking, perspectiefname, ernpathie en het oplossen van sociale problemen. Selman ver-
staat onder sociale perpectiefname:

"de vaardigheid om zich in motieuen, geuoelens, gedachten en gedrag van anderen
te verplaatsen. Sociaal perspectief nemen betekent dus dat men zich los kan maken
van het eigen wereldbeeld en dat men de sociale werkelijkheid kan bezien vanuit
het perspectief van een ander. "(Raaymakers, Dekovic,p.80).

Volgens Selman zijn er verschillende stadia in de sociaal-cognitieve ontwikkeling van
het kind te onderscheiden ..
• Stadium 0, kinderen van 3-6 jaar, het egocentrisch perspectief.

De kinderen kunnen nog geen onderscheid maken tussen het eigen perspectief
en het perspectief van een ander.

• Stadium 1, kinderen van 6-8 jaar, het subjectief gedifferentieerd perspectief.
Het kind is zich er nu wel van bewust dat twee personen niet hetzelfde per-
spectief hoeven hebben, maar het kind kan het perspectief van een ander nog
moeilijk onder woorden brengen. Hoewel het kind onderscheid kan maken
tussen verschillende perspectieven is er voor het kind maar een perspectief dat
juist is en dat is het eigen perspectief of dat van een autoriteit.

• Stadium 2, kinderen van 8-1° jaar, zelfreflectief perspectief.
Het kind kan zich nu verplaatsen in het perspectief van de ander en heeft er
weet van dat de ander zich ook in zijn perspectief kan verplaatsen, maar het is
nog moeilijk om te begrijpen dat er een wederzijdse relatie tussen beide per-
spectieven mogelijk is.

• Stadium 3, jongeren tussen 10-15 jaar, derde persoons- of wederkerig perspec-
tief, De jongere is nu in staat om een sociale situatie vanuit een derde persoons-
positie te begrijpen. Hij of zij kan zich niet aIleen in het standpunt van een
ander verplaatsen, maar her is ook mogelijk om zichzelf vanuit het stand punt
van een ander te zien. Begrippen als vertrouwen, vriendschap, respect kunnen
worden gezien als tweezijdig en wederkerig.

• Stadium 4, adolescenten en volwassenen, maatschappelijk perspectief.
De perspectiefname vindt nu plaats op een abstracter niveau. De perspectief-
name heeft niet aIleen betrekking op een tweezijdige relatie, maar er blijken
veel meer perspectieven mogelijk te zijn, bijvoorbeeld perspectieven die gedeeld
worden door leden van de groep of het perspectief van een maatschappelijk
systeem. (Raaymakers, Dekovic, p.83-86).

Nu moet men ervoor oppassen een dergelijke ontwikkelingspsychologische theorie
een universele geldigheid toe te kennen. Er zijn grote verschillen in ontwikkeling tus-
sen kinderen en jongeren onderling en er zijn ook grote verschillen tussen culturen.
Toch is deze theorie van belang voor het begrip hoe de jongens en meisjes in de basis-
schoolleeftijd bijvoorbeeld tegenover fair play in de sport staan. Het blijkt niet een-
voudig voor het kind om in de spanning van het spel zich in de positie van de tegen-
stander en medespeler te verplaatsen en daarop ook te reflecteren. Dat zou een verkla-
ring kunnen zijn dat kinderen soms heftig en emotioneel op situaties in het spel kun-
nen reageren, wanneer ze menen onrechtvaardig behandeld te worden. In die situaties
zijn ze vaak moeilijk aanspreekbaar. Overigens moet men deze fasentheorie niet zo
interpreteren dat men er in relatie met de kinderen geen aandacht aan sociale perspec-
tiefname moet besteden omdat de kinderen "er nog niet aan toe zijn". Dat moet men
zeker doen als de situatie dar vraagt, maar wel tegen de achtergrond van het besef dat
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kinderen geleidelijk groeien in het inzicht van sociale perspectiefname. Dat is niet een
groei van minder naar meer. Kinderen staan in de verschillende fasen van hun nog
jonge leven kwalitatief anders in hun ontwikkeling.

3.3. Betekenissen van kinderen en jongeren in de sport

Hieronder wordt een aantal betekenissen weergegeven die kinderen en jongeren aan
hun sport in een bepaaide siruatie geven. De meeste betekenissen zijn gedurende een
aantal jaren verzameld in interviews en observaties. Achter elke typering staat een
verhaal van een kind. Ze zijn gekozen vanuit een idee van herkenbaarheid voor
betrokkenen uit de jeugdsport. Al die betekenissen hebben een emotionele ondertoon,
soms positief, soms negatief. Ze drukken spanning, vreugde, woede en verdriet uit.
Deze betekenissen zijn tegelijk ook leefwereldorientaties, een van de aspecten van
jeugdgerichtheid.

• De tril in je lijf voor een spannende wedstrijd.
• De vreugde bij het maken van een doelpunt.
• De woede over de coach die jou niet opstelde.
• De trots als je aan je vrienden kunt laten zien dat je die saito echt onder de knie

hebt.
• De teleurstelling over de blessure die hardnekkiger was dan je dacht,
• De voldoening dat je weer iets van je tijd hebt afgehaald.
• Het verdriet van de F-jes die zojuisr met 11-0 verloren hebben.
• De trouw van je moeder, die je bijna elke ochtend om 6 uur naar het zwembad

bracht.
• De scheidsrechter die aan een bril toe is.
• De juf die zulke leuke spelletjes doet.
• "The African dream" van een zeventienjarig voetbaltalent uit Afrika, dat drie

maanden in Europa mag komen train en onder begeleiding van een voetbalrna-
kelaar. (Nps / RVU-TV. Nederland 3, 8-6-'98). Maar wat gebeurt daarna?

De betekenissen die door kinderen en jongeren aan hun sport worden toegekend ver-
schillen nogal. De context en van waaruit dit gebeurt zijn divers: teamsporten en indi-
viduele sporten, sporten met een win-orientatie en sporten met een overwegende
progressie-orientatie (van Rossum, 1996 b), intensieve wedstrijdsport en kleutergym-
nastiek. En sommige van die betekenissen houden verb and met de activiteit zelf, ter-
wijl andere activiteiten zich meer richten op personen die een rol vervullen in de
sportbeoefening.
Toch hebben al die verschillende betekenissen ook iets gemeen: namelijk de intense
betrokkenheid van jongens en meisjes bij hun sport.
Sport is, schrijven Weinberg en Gould (1995) in navolging van Coleman (1974)

"one of the few areas in children's lives in which they can intensively participate in
activity that has meaningful consequences for themselves, peers, family and commu-
nity alike." (p.450).

De vraag die nu gesteld kan worden is wat kinderen beweegt om aan sport doen.
Ewing en Seefeldt (1989) hebben daar in de USA uitgebreid onderzoek naar gedaan.
Ze zochten onder 8000 kinderen ( 49% jongens en 51% meisjes) naar motieven waar-
om ze aan (school)sport deden. Daarvoor moesten de respondenten motieven voor
sportparticipatie in volgorde van belangrijkheid rangschikken (2).
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Motives for Participation in Youth Sports

Reasans far participating {nonschool sports)

Boys
1. To have fun
2. To do something I'm good at
3. To improve my skills
4. For the excitement of competition
5. To stay in shape
6. For the challenge of competition
7. To get exercise
8. To learn new skills
9. To playas part of a team
10. To go to a higher level of competition

Reasans for participating (school sports)

Boys
1. To have fun
2. To improve my skills
3. For the excitement of competition
4. To do something I'm good at
5. To stay in shape
6. For the challenge of competition
7. To be part of a team
8. To win
9. To go to a higher level of competition
11. To get exercise

Girls
1. To have fun
2. To stay in shape
3. To get exercise
4. To improve my skills
5. To do something I'm good at
6. To learn new skills
7. For the excitement of competition
8. To playas part of a team
9. To make friends
10. For the challenge of competition

Girls
1. To have fun
2. To stay in shape
3. To get exercise
4. To improve my skills
5. To do something I'm good at
6. To be part of a team
7. For the excitement of competition
8. To learn new skills
9. For team spirit
10. For the challenge of competition

Adapted from Ewing and Seefeldt (1989), in Weinberg en Gould, 1995,p.451.

Het is van be!ang op te merken, bij de bestudering van de gegevens, dat de meeste kin-
deren voor sport kiezen omdat ze er plezier aan hebben, omdat ze hun sportieve vaar-
digheden willen verbeteren en vooral bij de meisjes, omdat ze een goede conditie willen
hebben. Opvallend dat betekenissen als willen winnen en de uitdaging van een competi-
tie niet als hoogste op de lijst genoteerd staan. Dezelfde bevindingen vindt men ook in
een onderzoek van de British Sport Council in 1989:

"Enjoyment was identified as a major motivating factor ..... and was consistently
reported as a much more important factor than competition or success."(White,
Rowe, 1996,p.121).

Spelplezier kan bepaald worden door verschillende factoren. Theeboom en De Knop
(1998) wijzen op het be!ang van de indicator zelf-waargenomen vaardigheid (p.183).
Wanneer een kind zich competent voelt om bepaalde sportieve vaardigheden uit te
voeren neemt het zelfvertrouwen toe en krijgt het kind plezier in de sport. Waar we
hier de aandacht op willen vestigen is dat vee! onderzoek bevestigt dat spelplezier voor
basisschool kinderen belangrijker is dan het willen winnen. Dat zou voor kinderen in
deze leefcijd, zo kan men verdedigen, een centraal aangrijpingspunt moeten zijn in fair
play programma's.

In kwalitatief onderzoek wordt de betekenisverlening van kinderen en jongeren in de
sport duidelijk belicht, bijvoorbee!d bij de vraag of de kinderen zelf kozen voor de
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sport of dat ze daartoe door de omgeving werden gestimuleerd.
De Martelaer, De Knop, Mulderij (1995) deden onderzoek naar de beleving van kinde-
ren in het wedstrijdzwemmen, een duidelijk op progressie georienteerde sport. De
verschillende elementen van de sport komen in het onderzoek duidelijk naar voren.
De hardheid van de training bijvoorbeeld en ook de saaiheid van het steeds maar
banen zwemmen. "Trainen", zegt Bart van 14 jaar,

"is het sLechtstevan de zwemsport. Vroeger was ik de grootste speelvogeLvan de
zwemclub, nu is dat sterk veranderd, want ik weet maar aLte goed dat trainen het
beLangrijkste is."(p.159).

Een verhaal met een wat treurige ondertoon: speelvogel af, de jongen heeft zijn lesje in
het zwemmen geleerd! Maar of hij het van binnen helemaal geaccepteerd heeft?
Kennelijk slaagden de coaches van deze jongen er niet in om de training voor hem
afwisselend en uitdagend te maken.
Maar er zijn ook kinderen die er juist in de training voluit tegenaan gaan en er op
gericht zijn het persoonlijk record te verbeteren: "Ge kunt tegen U eigen zwemmen
en tegen U eigen vechten", zegt een jongen van 13 jaar en bij Joachim van twaalf gaat
het er vooral om zijn tijden te verbeteren "dar ik mijn speertijd heb" (p.161). Maar
naast de progressieorientatie worden er ook wedstrijden georganiseerd waar het gaat
om het winnen of in ieder geval een medaille te halen. En als dat niet lukt, "is de schok
dan ook groot als ge er weeral eens naast grijpt" (Bart, 14 jaar,p.162). En Natascha van
9 jaar wil ook dolgraag een medaille halen en is zeer teleurgesteld als dat niet lukt,
"Soms op de wedstrijd, als ik geen medaje heb, vind ik dat heel erg, omdat ik tach
rnijn best doe"(p.161).
Ook de relatie met de ouders komt in dit onderzoek ter sprake. In de zwemsport zijn
met name de jongste kinderen sterk afhankelijk van de ouders, die ze meestal 's och-
tends vroeg naar het zwembad brengen voor de training en na de training vaak direct
naar school brengen.
Sommige ouders zitten hun kind zo op de huid, dat ze zelfs de te behalen tijd voor
een wedstrijd "bepalen". Een van de meisjes verzucht:

"Ach, dat ze supporteren, en dat ze zich op een terraske zetten en me voor de rest
gerust Laten."(Nathalie, 12 jaar p.168).

Vanuit de positie van kinderen en jongeren kunnen hier een aantal aspecten van fair
play benoemd worden. Aan de "speelvogel" van de club, die nu het belang van het
"saaie" trainen is gaan inzien, zou gevraagd kunnen worden of dat keuzes van hem
zelf waren of dat zijn omgeving op hem heeft ingepraat. En het zelfde type vragen zou
aan het meisje van 9 gesteld kunnen worden, dat geen medaille kreeg terwijl ze toch
zo haar best deed. Wie vindt hier die medaille belangrijk: zij zelf of is dit eigenlijk het
verhaal van de ouders. En bij Nathalie van 12 is dat geen vraag meer. Zij wil dat de
ouders haar in de sport met rust laten. Fair play in de sport krijgt hier een betekenis
dat kinderen de gelegenheid krijgen die sport te beoefenen die aansluit bij hun moge-
lijkheden en rnotivaties. Nathalie wil graag de sport beoefenen op haar manier, zonder
dat haar ouders zich daarmee bemoeien.

Kijken naar sportuitval in de jeugdafdeling van de sportvereniging kan informatie
opleveren over de manier waarop de (jeugd)leden de sportclub ervaren hebben. Nu
hoeft sportuitval niet perse een negatieve kwalificatie te zijn. Wanneer men het bekijkt
vanuit de vereniging is het meestal negatief; men verliest immers een lid. Maar vanuit
het kind gezien kan het ook winst zijn. Een paar jaar een bepaalde sport geprobeerd
en nu behoefte aan een nieuwe uitdaging bij een andere tak van sport, kan ook positief
worden geduid. Het wordt anders, als het kind duidelijk teleurgesteld is in de club.
Soms in die mate dat het niets meer met de sport te maken wi! hebben. Daarvoor zou-
den we het begrip "drop-out" willen gebruiken. Bij somrnige sporten, met name bij
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individuele sporten, is er bij de oudere jeugd een zeer groot ledenverlies. Bij atletiek
bijvoorbeeld waren er op 1 januari 1995 bij de 10/11 jarige kinderen circa 4700 jeugd-
led en, bij de 18/19 jarigen zijn dat er nog maar circa 1550. Het blijkt dat de atletiek
2/3 van haar jeugdleden is kwijtgeraakt (3) en (4).

Gould en Petlichkoff (1988) deden onderzoek naar oorzaken van sportuirval en daar-
bij zetten ze de oorzaken van de uitval af tegen de oorspronkelijke motieven van het
kind om op een sport te gaan.
Ze kwamen tot her volgende overzicht:

Motivation for Youth Sport Participation and Withdrawal:

Why Youngsters participate ? Why Youngsters withdraw?

• Learn new skills.
• Fun.

Affiliation.
Thrills and excitement.

• Exercise and fitness.
Competitive challenge / winning.

Failure to learn new skills.
Lack of fun.

• Lack of affiliation.
• Lack of thrills and excitement.
• Lack of exercise and fitness.

No challenge / failure.

Underlying psychological motives for participation and withdrawal:

Perceived competence.
• Goal orientations.
• Stress response.
(Uit: Weinberg en Gould, 1995,p.452).

Deze uitkomsten komen overeen met die van Ewing en Seefelt (1989). Bij de redenen
waarom de kinderen stop ten met sport staat niet vermeld dat ze niet aan hun trekken
kwamen in wedstrijdverband. Wei dat ze geen nieuwe vaardigheden leerden en dat ze
geen plezier meer had den in de sport.

Baar (1996) deed kwalitatief onderzoek onder jongens die gestopt waren met wed-
strijdturnen. Hij interviewde 22 jongens in de leeftijd van 9-18 jaar van vier verschil-
lende gymnastiekverenigingen. Hij rnaakte een onderscheid tussen persoonlijke rede-
nen om te stoppen met deze sport, clubgebonden- en sportgebonden redenen. Van de
in totaall03 genoemde redenen waren er liefst 52 clubgebonden., zoals sfeer in de
groep, geen goed contact met de trainer, het bevoordelen van kinderen die getalenteerd
waren zoals bijvoorbeeld bij Robin:

"Onze trainer die richtte zich niet meer naar ons, maar meer naar de kinderen, die
nog wat konden bereiken." (Robin, 12 jaar, p.139).

De vraag is hier of de jongens in deze gymnastiekvereniging wel gelijke kansen kregen.
Aan clubgebonden redenen kan de vereniging wat doen, bijvoorbeeld door meer te
differentieren. Ongeveer 16% van de redenen waren meer sportgebonden en daarbij is
het moeilijker om er adequaat op in te haken. De jongens vonden na verloop van tijd
de sport niet leuk meer. Dat kon dan liggen aan de moeilijkheidsgraad van de verplich-
te oefenstof voor de wedstrijden, maar ook aan de vasts telling dat sommige toestellen
toch te moeilijk waren. De rest van de redenen waren meer persoonlijk van aard, zoals
andere dingen willen proberen en fysieke klachten, Opvallend dus in dit onderzoek
dat 50% van de redenen clubgebonden waren. De clubs waren er niet in geslaagd de
betekenissen van de jongens af te stemmen op het sportaanbod van de club.
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Endrikat (1995) besprak een aantal onderzoeken waarin naar voren komt dat meisjes
andere waarden in de sport zoeken dan jongens. Jongens, zo schrijft ze, zoeken meer
de spanning, het risico en de concurrentie terwijl de meisjes dat veel minder waarderen.
Zij zijn meer gelnteresseerd in het sociale karakter van de sport, zoals die naar voren
komt in de vriendschappen (p.27). Dat zou kunnen verklaren dat meisjes meer en eer-
der de wedstrijdsport de rug toekeren dan de jongens:

"Es lasst sich uerrnuten, dass eine starke Wettkampforientierung im Sport Madchen
oder Frauen eber abschrecken, wohingegen eine Berucksichtigung von 'weiblichen
Interessen', wie z.B. nach dem sozialen Charakter des Sports, Fairness, Gesundheit
und Spass an korperlicber Bewegung, Frauen oder Madchen im Sport halten leonn-
ten.. "(p.28).

Door de schrijfster worden deze verschijnselen in verband gebracht met de dominantie
van de waarden die bij wedstrijdsport horen. Fairness kan bij haar gekoppeld worden
aan het sociale karakter van de sport, aan gezondheid en aan gelijkheid van kansen.

Enkele conclusies dienen zich in deze paragraaf aan. Het blijkt dat kinderen in de basis-
schoolleeftijd nog niet zo gericht zijn op de competitie in de sport. Motieven om aan
sport te doen als spelvreugde, het verbeteren van vaardigheden, scoren hoger, vooral bij
de meisjes. Dat heeft nogal wat consequenties voor de opzet van de trainingen en voor
de manier waarop men met kinderen wil reflecteren op fair play in de sport.
Een ander gegeven in deze paragraaf is, dat kinderen soms niet die sport krijgen aan-
geboden die bij hun mogelijkheden en motivatie past. Dat laatste bleek in de voorbeel-
den van het onderzoek naar sportuitval. Wanneer jongeren bij individuele sporten
tegen de grens van hun kunnen aanlopen zien veel clubs onvoldoende hoe men daar
flexibel mee kan omgaan, door bijvoorbeeld deze jongeren te interesseren voor andere
activiteiten in de club. En tenslotte bleken ook ouders en trainers soms hun sternpel
op de sportbeoefening van kinderen te zetten op een manier dat men zich kan afvra-
gen van wie de sport nog was.

3.4. Een pedagogisch kader

In dit hoofdstuk wordt de jeugdsport in een pedagogisch kader geplaatst, waarmee
verduidelijkt wordt dat de clubleiding bij kinderen voor hen belangenbehartiger
behoort te zijn, Andere belangen, zoals die bijvoorbeeld van de club, komen daarmee
op de rweede plaats. Daartoe is nodig dat de begrippen intentionele opvoeding en .
functionele opvoeding / socialisatie worden besproken en opvoedingsdoelen kritisch
worden belicht.
Er worden in navolging van Heijting (1997) en Hermans (2001) drie pedagogische stel-
sels bediscussieerd waarin de verhouding tussen kind en opvoeders op verschillende
manieren gedefinieerd wordt. Bepaalde aspecten van fair play zullen binnen deze stel-
sels worden geordend. En tens lotte zullen drie voorbeelden worden gegeven van een
persoonsgerichte benadering van opvoedingsdoelen in de sport.

Kinderen gaan niet naar de sportclub om opgevoed te worden, zo wordt wel eens
gezegd, ze komen er om te sporten en dat is wat anders. Analoog hieraan wordt ook
een discussie gevoerd over de pedagogische taak van de school. Sommigen zeggen dat
de school er is voor het kind om te leren en niet om er opgevoed te worden (5).
Bij deze steBingnames wordt meestal onvoldoende onderscheid gemaakt tussen inten-
tionele- en functionele opvoeding, of opvoeding in engere- en in bredere zin
(Meinberg, 1991, p.79/80). Bij intentionele opvoeding wordt bewust invloed uitgeoe-
fend door de opvoeder om bij het kind een bepaald opvoedingsdoel te bereiken.
Hoewel het resultaat van die invloed nog maar moet worden afgewacht (Imelman,
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1995, p.34) -het kind doet immers zel£ ook mee in het opvoedingsproces- zijn er in de
jeugdsport legio voorbeelden aan te wijzen waarin trainers en bestuursleden expliciet
doelen en regels stellen om bepaalde gedragingen en houdingen bij de jeugd te berei-
ken. Als voorbeelden kunnen worden genoemd, tweemaal per week trainen, de kleed-
kamers netjes houden, elkaar niet uitschelden in het veld, goed leren elkaar te vangen
bij het turnen en precies doen wat de scheidsrechter zegt. Wanneer deze doelen gesteld
worden om de organisatie soepel te laten verlopen, dan is er geen sprake van opvoe-
dingsdoelen. Maar zodra in de argumentatie van deze doelstellingen en regels iets
doorklinkt van belangenbehartiging van kinderen, zijn deze ook als pedagogisch te
beschouwen.

Bij functionele opvoeding of opvoeding in brede zin, gaat het erom dat er vanuit de
omgeving ailerlei onbedoelde invloeden werkzaarn zijn, die voor de ontwikkeling van
het kind van grote betekenis kunnen zijn. Overigens blijkt dat pas achteraf, want die
invloeden waren immers niet (pedagogisch) bedoeld. Als voorbeelden kunnen bier
allerlei omgangsvormen genoemd worden: de coach die opbouwende of afbrekende
kritiek geeft, de manier waarop de tegenstanders ontvangen worden, de manier waar-
op sporters met een geestelijke of lichamelijke beperking worden opgevangen in de
club, of juist niet welkom zijn. Hier kan ook de vraag gesteld worden of kinderen en
jongeren in selectieteams een bevoorrechte positie hebben in de club of dat er sprake is
van gelijke kansen, een van de bepalende aspecten van fair play. Die voorbeelden uit de
functionele opvoeding liggen vaak verankerd in de praktijk van de club, vaak ook in
de sfeer van vanzelfsprekendheid, waar niet over wordt gereflecteerd. Wanneer de
meisjes en jongens daarmee in hun leven geholpen worden op hun weg naar volwas-
senheid kan men deze invloeden ook als pedagogisch aanmerken.

Voor beide vormen van opvoeding -en daar mag geen misverstand over bestaan-
draagt de leiding van de jeugdafdeling verantwoordelijkheid. Ouders en verzorgers
dragen hun verantwoordelijkheid voor hun kind gedurende een aantal uren per week
over aan de club, die op dat moment belangenbehartiger is van dat kind. Gedurende
die tijd draagt de club ook pedagogisch gezag over het kind. Gezag kan in de theorie
van Langeveld (1979) gezien worden als verantwoordelijkheid ten bate van het kind.
Het typische van pedagogisch gezag is dat dit gezag zich beoogt op te heffen, naar
mate het kind ouder wordt en meer verantwoordelijkheid voor zichzel£ kan dragen.
Pedagogisch gezag gaat dan langzamerhand op in het algemene gezag dat de leiding
van de club heeft verkregen van haar leden. Pedagogisch gezag moet in de theorie van
Langeveld steeds voldoen aan twee voorwaarden: zij moet acceptabel zijn, dus aange-
wend worden ten bate van het kind (en daarmee is de opvoeder belangenbehartiger) en
zij moet ook geaccepteerd worden door het kind. Dat laatste betekent dat het kind
actief betrokken is bij het eigen opvoedingsgebeuren en dat opvoeding niet aileen van-
uit de opvoeder ontworpen is.
Opvoeding- en naar onze mening worden kinderen opgevoed in de sport- wordt hier
niet gezien als her overdragen van kennis en vaardigheden door de opvoeder aan het
kind, een proces waarin de opvoeder actief is en het kind passief. Kinderen en jonge-
ren participeren van jongs af aan in hun eigen opvoeding. Hermanns (2001) schrijft:

"Kinderen creeren mede hun opvoeding en sturen bet opvoedingsgedrag van hun
ouders net zo sterk als de ouders proberen het gedrag van hun kind te beinoloeden. "
(p.ll).

Het kind verkeert in verschillende sociale contexten en gaat een actieve interactie aan
met volwassenen en kinder en die binnen een bepaalde context een rol spelen. Daar is
sprake van een bepaalde wederkerigheid: Het kind wordt door de context beinvloed,
maar levert zelf ook weer een bijdrage aan die context (Hermanns,p.12).
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Functionele opvoeding en (pedagogische) socialisatie zijn begrippen die elkaar voor
een groot deel dekken, tenminste als er bij de socialisatie ook vanuit de bijzondere
positie van kinderen wordt gedacht.
Het begrip socialisatie wordt op verschillende manieren omschreven. Horne,
Tomlinson, Whannel (1999) omschrijven het begrip kort en krachtig als "The trans-
mission of culture" (p.U1) en wijzen als de belangrijkste socialisatiekrachten het
gezin, de school en de massa- media aan. Het is een proces waar individuen leren zich
te conformeren aan de sociale normen van de cultuur waarin ze leven en zich overeen-
komstig de regels van de cultuur leren te gedragen. Hofstede (1992) ziet de cultuur als
een "collectieve mentale programmering die de leden van een groep of categorie van
mensen onderscheidt van die van een andere" (p.16). Belangrijke orientatiepunten
waarin culturen van elkaar kunnen verschillen zijn volgens hem:
• Maatschappelijke (on)gelijkheid.
• De verhouding tussen individu en groep.
• De verhouding tussen het feminine en het masculine.
• De manieren van omgaan met zekerheid en onzekerheid (p.26).

Coakley (1993) onderscheidde in de literatuur over de sport en de sportieve recreactie,
rwee benaderingen van het begrip socialisatie. In de visie als "socialisation- as-interna-
lisation", wordt de mens gezien als een leeg vel papier dat door de cultuur waarin die
mens opgroeit, beschreven wordt. De rol van de mens is daarin passief, hij ondergaat
de socialisatie in en door de sport.
De tweede benadering "Socialisation -as- interaction" geeft de mens als betekenisver-
lener een veel actievere rol. Socialisatie ontstaat in interactie tussen actieve en creatieve
person en.
Coakley bracht de twee benaderingen van socialisatie als voigt in beeld.

Socialisation- as -internalisation

Key concepts
Key theory
Key feature
Image of actor

Social role-social system
Functionalism
Socially deterministic
Individual receives society's messages.
A 'scripted actor'
Passivity
Over-socialised conception of 'man'.

Coakley, (1993, p.191)

Socialisation- as -interaction

Self-identity
Interactionism / cultural studies
Less / anti-deterministic
Agency
Individual interprets & responds
to society's messages
Individual as 'active' or creative
A 'role-taker'

Wanneer wordt beweerd dat kinderen en jongeren in- en door de sport gesocialiseerd
worden, ook voor wat betreft hun houding met betrekking tot fair play, wordt hier in
deze studie niet bedoeld dat de jeugd passief de invloeden van de sport ondergaat.
Aangesloten wordt bij wat Coakley (1993) noemt "Socialisation-as-interaction", waar-
in de meisjes en de jongens als actieve betekenisverleners worden gezien, die op hun
beurt ook volwassenen in de sport kunnen beinvloeden, De betekenissen die de jeugd
geeft aan de sport en fair play, die in hoofdstuk 1 werden besproken, laten in de evalu-
erende uitspraken een duidelijke actieve betrokkenheid zien.
Naast functionele opvoeding en socialisatie is er ook intentionele opvoeding waar
door opvoeder en kind expliciet doelen worden nagestreefd.
Meinberg (1996) kiest voor een personale benadering van opvoedingsdoelen in de sport
door "Leitideen" als emancipatie, communicatieve- en handelingsvaardigheden met
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elkaar in verband te brengen. In dat kader wijst Meinberg er op dat in het onderwijs
gesloten, statische leerdoelen zoveel mogelijk vermeden moeten worden, omdat die de
vrijheid van de leerling aanrnerkelijk inperken. Emancipatorisch onderwijs houdt volgens
hem in dat "Leistungsschwachen und Angstlichen" (p.96) positief ondersteund moeten
worden bij prestaties die ze op hun niveau leveren en niet voortdurend getoetst mogen
worden aan een algemeen gemiddelde van de groep.
De werking van opvoedingsdoelen, zegt Meinberg, is vaak uitermate gecompliceerd.
Vaak is er sprake van een zekere pluriformiteit, bepaalde doelen van de opvoeding in
de sport kunnen ook weer middel zijn voor andere oogmerken.
De sportleraar en de trainer moeten daarin flexibel opereren.

"Die Unterricbtsrealitdt zeigt, dass der Sportlebrer sich nicht streng
einer einzigen Leitidee unterwirft, vielmehr flexbel zwischen Leitideen
operiert. "(p.119).

Fair play in de jeugdsport bevorderen kan bijvoorbeeld betekenen, werken aan verbe-
tering van de vaardigheden, zorgen voor een veilig groepsklimaat, aUe kinderen gelijke
kansen geven om mee te doen en het op peil brengen van de spelregelkennis. De trai-
ner / sportleraar kan hier als regisseur worden gezien, die de verschiUende activiteiten
op elkaar afstemt en steeds weer koppelt aan de mogelijkheden van de kinderen.

Een gevaar in de pedagogische praktijk van de sport, is de idealisering van opvoedings-
doelen. Langeveld (1979) omschreef het uiteindelijke doel van de opvoeding als "zelf-
verantwoordelijke zelfbepaling"(p.59) en "constructief deelgenootschap aan het maat-
schappelijke leven"(p.60).
"Tegenwoordig", schrijft Traas (1997) zijn wij geneigd een dergelijke omschrijving wat
al te pretentieus te vinden (p.49). Slechts weinig mens en zijn in staat om hun leven
geheel zelfstandig te bepalen. Er zijn zoveel krachten en machten in de maatschappij
werkzaam, die het ook voor volwassen mensen moeilijk maken om hun gedrag zelf-
standig te bepalen. Ook bij het andere criterium van het "constructief deelgenootschap
aan het maatschappelijk leven", kunnen vragen worden opgeworpen. Hoe moet dat
worden verstaan als men bijvoorbeeld de kost niet voor zichzelf kan verdienen?
Bestaat dan niet het gevaar dat grote groepen van de bevolking worden gediskwalifi-
ceerd?
De omschrijving van de opvoedingsdoelen lijken in deze tijd toch wat voorzichtiger
geformuleerd, minder pretentieus en minder ver weg.
Bij bevordering van de fair play gedachte kan men idealen benoemen als respect, ver-
draagzaamheid en tolerantie, maar het is wellicht realistischer om de doelen dichterbij
te zoe ken zoals bijvoorbeeld de hockeybond, die bij het hockeydiploma, kinderen laat
nadenken hoe ze hun tegenstanders op een aardige manier kunnen ontvangen.

Doelperspectieven kan men in een breder kader plaatsen. Hermanns (2001) bespreekt
in dit verband het werk van Heijting (1997), die een drietal pedagogische stelsels
onderscheidde, waarin de verhouding tussen kind en opvoeders op verschiUende
manieren gedefinieerd wordt, Deze stelsels, door Hermanns modellen genoemd, zijn
in de praktijk zichtbaar in alledaagse gesprekken en in beleidsnota's waarin gesproken
wordt over

"de manier waarop kinderen uiteindelijk hun zelJstandige positie zouden moeten
innemen en hoe de opvoeding aan de voorbereiding daarvan zou moeten bijdra-
gen. "(Heijting,in Hermanns, p.37).

Deze modellen komen in hun zuivere vorm weinig voor, maar in bepaalde perioden
kan men aanwijzen welke manier van denken dominant is.
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In het assimilatiemodel, wordt opvoeding als aanpassing gezien. De taak van de vol-
wassenen was om de kinderen en jongeren in te wijden in de waarden en normen van
de volwassenen. De opvoeding was grotendeels eenrichtingverkeer. De volwassenen
leerden de "onaffe" jeugd wat ze moesten do en (Hermanns, p.38).
In de discussie over fair play komt dat aanpassingsdenken tot uitdrukking in aspecten als:
• Acceptatie van de regels van de sport, naar de letter en naar de geest.
• Acceptatie van de beslissingen van de scheidsrechter.
• Correct gedrag in- en rondom het veld als sport overstijgende waarde.

Het emancipatiemodel is te beschouwen als een reactie op het assimilatiemodel en
kwam op in de jaren zestig. De ontplooiing van de eigen mogelijkheden kwam voorop
te staan en men nam afstand van een vast systeem van waarden en normen. Opvoeden
betekende hier het scheppen van voorwaarden, zodat de kinderen en jongeren hun
eigen mogelijkheden konden realiseren. Er was beduchtheid om in de opvoeding gren-
zen te stellen, die de mogelijkheden van de jeugd konden inperken. De jeugd moest
grotendeels in vrijheid de eigen keuzes kunnen rnaken (Hermanns,p.38,39).
Wanneer men dit denken koppelt aan de fair play gedachte, dan kan gedacht worden aan:
• De sport aanbieden op een manier die past bij de mogelijkheden en motivaties

van het kind (noodzaak tot differentiatie).
• Creeren van spelplezier voor alle deelnemers.
• Zorg voor gelijke kansen in de sport.
• Stimuleren van reflectie op fair play.

In het participatiemodel tenslotte, dat in het begin van de 2Ie eeuw, volgens de schrijf-
ster, het meest populair is, gaat het in de opvoeding om meedoen. Kinderen en jonge-
ren worden gezien als medeburgers die niet alleen plichten, maar ook rechten hebben.
Opvoeding kan worden beschouwd als een proces van toenemende participatie, waar-
in de jeugd serieus genomen wordt bij beslissingen die het jeugdig leven aangaan. Hier
past ook de onderhandelingscultuur, waarin verondersteld wordt dat de partijen tijd
en energie hebben om te communiceren. Meedoen kan op verschillende manieren
worden verstaan, niet alleen in de vorm van de jeugdparticipatie maar ook in het cree-
ren van gelijke kansen tot sportdeelname. Bij dat laatste kan ook al de relatie met de
fair play gedachte worden gelegd. Men kan ook denken aan:
• Elkaar in het spel betrekken.
• Anderen de kans geven om mee te doen.
• Bepaalde categorieen sporters, die in een achterstandspositie zitten, de kans

geven om volwaardig in de sport te participeren.

Deze modellen behoeven niet altijd in tijd achter elkaar te worden gezet, ze zijn ook te
beschouwen als posities in het huidige fair play debar waarin de achtergronden van de
opvoedingsdoelen verhelderd kunnen worden.

Er zijn verschillende persoonsgerichte manieren om te stimuleren dat kinderen de fair
play gedachte zich eigen maken, zowel met het wedstrijdethos in de cornpetitie als met
betrekking tot het meer sociale aspect van fair play. Een voorbeeld daarvan kan gevon-
den worden in het werk van Hellison (1985). Hij onderscheidde ontwikkelingsniveaus
met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de spelers voor hun sportbeoefening
en geeft daarmee een kader, waarbinnen aan de bevordering van de fair play gedachte
kan worden gewerkt:
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Niveau 0: Irresponsibility
De leerlingen zijn ongemotiveerd en ongedisciplineerd, ze geven anderen de schuld
van hun gedrag.

Niveau 1: Self-control
De leerlingen zijn in staat hun gedrag enigszins onder contrale te houden, zodat ze
niet steeds in conflict komen met andere kinderen.

Niveau 2: Involvement
De kinderen raken betrakken bij- en gemotiveerd voor sport en daar gaat een eigen
dynamiek van uit.

Niveau 3: Self-responsibility
De leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes en ze zijn in
staat zelfstandig te werken zander supervisie van leiding.

Niveau 4: Caring
De leerlingen zijn in staat anderen te helpen door samen te werken en anderen sup-
port te geven.

Met allerlei opgaven wordt gestimuleerd dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen
naar niveau 3 en niveau 4 waar het gaat om verantwoordelijkheid voor het kind zelf en
voor de ander.
Hellison geeft een groot aantal werkbladen, waarmee de leer ling zelfstandig aan zijn
gedrag kan werken. In een contract bijvoorbeeld om zelf te werken aan de conditie en
een evaluatieformulier voor de ontwikkeling van het persoonlijk gedrag. Die formulieren
zijn persoonsgericht en kunnen ook gebruikt worden om fair play in de sport te stimule-
reno Vanuit een pedagogische invalshoek wordt de zelfstandigheid van kinderen en jonge-
ren daarmee gestimuleerd door ze kritisch hun eigen gedrag te laten evalueren.

Dezelfde gedachten, maar dan meer gericht op de taak van de leerkracht lichamelijke
opvoeding I trainer kan men vanuit de USA vinden in het boek van Siedentop (1994),
dat als ondertitel "Quality P E through positive sport experience" meekreeg. Hij stel-
de bijvoorbeeld "small-side games" voor, met voor de jongere kinderen weinig spelers
in het veld zodat ieder de kans krijgt om te spelen en te leren. Andere aanbevelingen
zijn een kleiner speelveld, lichtere bal, kortere duur, speciale regels, aanpassingen die
men ook in Nederland veelvuldig in mini-sporten kan tegenkomen. Maar als belang-
rijke aanvulling daarop de suggesties die hij geeft hoe leerlingen betrokken worden bij
taken, op en rond het veld als bijvoorbeeld (assistent) coach, referee en score keeper.
Aparte aandacht wordt aan fair play besteed.

"Sport education argues that good sportspersons must be more than skilled, know-
ledgeable game players. They must value fair play and equal competition to the
extent that they are willing to behave in ways they protect those values. » (p.29).

Daartoe worden allerlei rniddelen aanbevolen zoals expliciet aandacht schenken aan
sportief gedrag, aan selectie van teams, beloningen voor fair play en het stimuleren van
positief supportersgedrag.
Pedagogische doelen in de sportieve opvoeding staan nooit op zichzelf. Ze moeten
altijd verbonden worden met de uitgangssituaties van de meisjes en jongens. Daarom
bespreekt Siedentop voor elke ontwikkelingsfase curricula waarin de sportieve opvoe-
ding gestalte krijgt.

Een ander voorbeeld van een persoonsgerichte begeleiding van kinderen in de sport
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behelst de aard van het feedback geven op de vorderingen van de jonge sporters. Smoll
en Smith (1997) schreven een brochure onder de titel "Coaches who never
lose .... making athletes win, no matter what the score". De brochure is in het
Nederlands vertaald door de stichting Human Quality & Performance in Amsterdam
onder supervisie van van Rossum. Vanuit een sporttheorie gezien, lijkt dit conceptueel
een tegenspraak in zichzelf: de wedstrijd verliezen en toch winnen! Misschien is de
formulering "winst boeken", afkomstig van een coach uit het Nederlandse betaald
voetbal, hier beter op zijn plaats.
De schrijvers voeren een pleidooi voor een persoonsgerichte aanpak van coaches in de
jeugdsport. Ze gaan uit van het ontwikkelingsmodel van sport met als doelstelling om
het individu te onrwikkelen.

"Het belangrijkste is niet unnnen of geld, maar de kwaliteit van de sporteruaring
voor jonge sporters. In die zin is deelname aan sport een vormingsproces waarbij
jongeren leren am te gaan met allerlei aspecten waar ze later in hun Leven rnee te
maken zullen krijgen. Hoeuiel er naar gestreefd wordt am te winnen, is het in geen
geval het hoofddoel. "(p.2).

Winst wordt hier gemeten in termen van vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.
De rol van de coach of trainer is om vooral positieve feedback te geven op de vorderin-
gen van het kind. En bij gemaakte fouten wordt direct ondersteuning gegeven, zodat de
jonge sporter dat als aanmoediging ervaart (p.6). Fouten zijn, volgens de schrijvers, niet
negatief. Ze bieden de informatie die nodig is om prestaties te verbeteren (p.8). En aan-
wijzingen dienen op een positieve manier te gebeuren.

"Benadruk de goede dingen die gebeuren in de plaats van aile aandacht te ricbten
op de slechte dingen die voorkomen. "(p.12).

De tips en de suggesties in deze brochure zijn volgens de schrijvers gebaseerd op
jarenlang wetenschappelijk onderzoek.
Geinspireerd door Klafki (1970), die beschreef dat de essentie van presteren ligt in het
mogen presteren en niet in het moeten, werkten we deze gedachten uit in een analyse
over de pedagogische betekenis van presteren (Buisman, 1995). Wanneer kinderen niet
meer uit eigen keus presteren, als presteren een dictaat van anderen wordt, dan heeft,
vol gens Klafki, het begrip zijn pedagogische waarde verloren. Het kind dient presteren

"als Lust, als abenteuerretcbes, freudvolles Tun erfabren, als sinnvolle Erfullung des
Lebens, als Erprobung des werdenden Menschen in den Formen des Spielens, des
Wetteiferns, des Ubenoindens von Widerstanden und Hindernissen der Prufung, wie
weit, wie hoch, wie schnell. ... schaffe ich es, das Experimentierens mit sich
selbst. "(p.143,144).

Hier krijgt presteren een inhoud die aansluit bij de belevingswereld van de jonge sporter,
zoals die daar zelf mee bezig is, zonder dat een ander daar druk op uitoefent.
We maakten deze analyse ook vanuit het idee om het negatieve imago van het begrip
presteren bij te stellen, zoals men dat in de jaren zeventig kon beluisteren in begrippen
als prestatiemaatschappij, prestatieziek, prestatiedruk. In onze benadering krijgt het kind
de kans om zijn of haar mogelijkheden te verkennen en die ook voluit te ontwikkelen.
Aan het eind van de analyse formuleerden we een aantal vragen die als referentiekader
in de jeugdsport en daarmee ook voor een discussie over fair play in de jeugdsport kan
worden gebruikt. Die vragen behoeven niet op een manier beantwoord te worden, ze
beogen op een pluriforme manier naar de sport te kijken.
1. Worden de prestaties van kinderen steeds met elkaar vergeleken of wordt

een kind ook met zichzelf vergeleken?
2. Gaat het over het eindresultaat of ook om het proces van presteren?
3. Beleven de kinderen plezier aan presteren of doen ze het met tegenzin?
4. Mogen de kinderen presteren of moeten ze het?
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5. In wiens belang is het presteren?
6. Werkt het presteren voor kinderen scheidend of verbindend (van Strien,

1977).
7. Kan er in de club vrij en open over de verschillende aspecten van presteren

gesproken worden?
8. Is presteren een positief of een negatief begrip en waardoor wordt dat

bepaald?
9. Welk deel van presteren is sportspecifiek en welk deel is meer sportover-

stijgend? (Buisman 1995,p.61-62).

Een sleutelwoord in het begrip pedagogisch kader luidt belangenbehartiging. Die
belangenbehartiging behelst in de eerste plaats het kind in de sport een gelukkige tijd
te bezorgen waarin het zich veilig voelt en waarin het graag naar buiten treedt om de
wereld te verkennen en sportieve vaardigheden te leren. Die belangenbehartiging
behelst ook het kind te stimuleren om te zoeken naar een eigen vorm van volwassen-
heid, de afhankelijkheid voorbij, waarbij het zelf een stempel kan drukken op de eigen
sportbeoefening.
Kinderen gaan meestal niet naar de club om opgevoed te worden, ze gaan er naar toe
om te ballen, zo wordt gezegd. Ze worden in- en door de sport wel terdege beinvloed,
vaak ook intentioneel en zeer beslist ook functioneel of socialiserend. Een aantal van
die invloeden kunnen als belangenbehartiging van het kind worden beschouwd en zijn
dan als zodanig als pedagogisch te benoemen. Maar voor het geheel van die invloeden
is de club, als "plaatsvervangend opvoeder" terdege verantwoordelijk en daarop mag
ze worden aangesproken.
In het pedagogisch kader zoals dat hier in deze paragraaf naar voren kwam is sprake van
een dialectiek tussen de uitgangssitutatie van het kind in de sport en de doelstellingen
die men met het kind hoopt te bereiken. Beide bepalen elkaar en concretiseren wat er in
een bepaalde situatie samen met het kind als actieve betekenisverlener gaat gebeuren.
Drie modellen van opvoeding werden geschetst: assimilatie, emancipatie en participatie.
Aspecten van het begrip fair play konden daarbinnen worden ondergebracht.

3.5. De wedstrijdspert als context

De georganiseerde wedstrijdsport wordt vaak gevisualiseerd door middel van het
zogenaamde pirarnidemodel. Uit de grote groep breedtesporters wordt de top geselec-
teerd. Veelal krijgen de (jeugdige) talenten extra aandacht en faciliteiten om in de toe-
komst die top te kunnen behalen, vaak worden de belangen van de andere kinderen
daaraan ondergeschikt gemaakt.

topsport

breedtesport

Rijsdorp (1973) noemt in dit verband de wedstrijdsport "prestatief elitair" , zij die pres-
teren gaan voor (6). De ambitie en het streven van de wedstrijdsporter is er op gericht
om die top te behalen. Eerst op het niveau van de club, later in het district, nationaal en
voor de besten internationaal. Permanent vinden daartoe selectieprocessen plaats waarbij

106



het niet alleen gaat om de fysieke geschiktheid maar ook om de intrinsieke motivatie van
de sporters (van Rossum, 1996 b). Langzamerhand voegen kinderen en jongeren zich in
deze cultuur, bij de ene tak van sport eerder dan bij de andere tak.
Anthonissen en Boessenkool (1998) schrijven dat de sportverenigingen uit hun onder-
zoek, weliswaar minder gesloten zijn dan vroeger, dat de bestuurders strategischer zijn
geworden, dat de grenzen tussen prestatie en recreatie scherper zijn gesteld en dat de
verscheidenheid binnen de sportclub groter is dan ooit,

"maar het piramidedenken staat voor bestuurders nog kaarsrecht overeind.
Veranderingen en grote diversiteit zijn daaraan in hun ogen ondergeschikt en verei-
sen "slecbts" inpassing binnen het grate ideaal: hogere prestaties van de top. "(p.281).

Crum (1992) bespreekt de ontwikkelingen die de mod erne sport in de westerse landen
heeft doorgemaakt. Hij sprak niet alleen over de versporting van de maatschappij en de
versporting van de sport, onder anderen door het grote belang dat aan topsport wordt
toegekend, maar tegelijk nam hij ook processen van ontsporting van de sport waar. Daar
bedoelde hij mee dat er zich naast de wedstrijdsport allerlei varianten van sportbeoefe-
ning ontwikkeld hebben, waarbij het niet zozeer gaat om competitie en het willen win-
nen van een tegenstander. Hij spreekt over sportmodi als gezondheidssport, fitness,
avontuursport, cosmetische sport. Waarden die hier centraal staan zijn gezondheid, sen-
satie, de schoonheid van het lichaam, waarden die niet direct gerangschikt kunnen wor-
den onder de directe oogmerken van de wedstrijdsport waar het om willen winnen gaat.
Op deze wijze kan de wedstrijdsport niet meer als "hart van de sportbeoefening" wor-
den aangemerkt zoals dat in de jaren 70 gebeurde. (NSF, e.a. 1970) (7).
Men kan zich nu afvragen of deze pluriformiteit in betekenisverlening van de sport,
zich afspeelt binnen de georganiseerde sport, bij de sportverenigingen dus, of plaats
vindt binnen afzonderlijke segmenten van de vrijetijdscultuur. De voorbeelden die
Crum noemt wijzen meer in de richting van het laatste. De fitnesscultuur heeft zich
bijna geheel verzelfstandigd binnen de sportscholen, die zich op cornmerciele basis
ontwikkeld hebben.
Die pluriformiteit is ook wel zichtbaar binnen de sportverenigingen maar daar zijn tus-
sen de clubs toch wel grote verschillen te bespeuren. (Knoppers,2000,Verweel,2000).
Bij gymnastiekverenigingen kan men zien dat kinderen naast het perspectief van het
wedstrijdturnen ook andere sportieve alternatieven aangeboden krijgen, zoals acrogym,
jazz ballet en fitness waarbij de persoonlijke expressie en de performance kenmerken
van de sport zijn. Vooral bij de meisjes zijn er immers maar weinig voor wie het tradi-
tionele toestelturnen een sportief alternatief is op langere terrnijn.
Aan de sport kunnen dus verschillende betekenissen worden toegekend. 20 kunnen
wedstrijd-sport-specifieke kenmerken als willen winnen, je persoonlijk record verbe-
teren, adoptie van de afgesproken spelregels en tegelijk die regels naar het eigen voor-
deel proberen uit te buiten, inzet, het uiterste uit jezelf halen, je grenzen proberen te
veri eggen, als waarden worden benoemd. Maar ook sportoverstijgende kenmerken als
gezondheid op zich, teamgeest, maatschappelijk aanzien, gezelligheid, worden als
belangrijke (bij)producten van de sport genoemd. De georganiseerde sport wijst in
haar beleidsnota's voortdurend op het belang van die waarden (NOC ':.NSF, 1996).
In de theorie van het dubbelkarakter van sport (Steenbergen, Tamboer, 1998) wordt
verduidelijkt dat sport altijd beide orientaties in zich bergt, zowel doel is maar tegelijk
ook middel om allerlei waarden buiten de sport te realiseren. Dat neemt echter niet
weg dat sportclubs duidelijke accenten in hun beleid kunnen aanbrengen. Bij de ene
club, wordt voornamelijk vanuit het sport als doel-principe gewerkt terwijl bij een
andere club het accent meer op gezelligheid en gezondheid wordt gelegd.

Coakley (1994) heeft twee benaderingen van sport weergegeven, die men in de prak-
tijk van de sport maar ook in de theorie over de sport kan tegenkomen: het power and
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performance model en het pleasure and participation model.
Het eerste model is gericht op het willen winnen en het boeken van prestaties. In een
rationeel opgezet trainingsproces moet daarvoor harde en intensieve trainingsarbeid
worden verricht. Sport is in dit model te beschouwen als arbeid. Deze gedachten vindt
men ook terug in de kritische sporttheorie die in de jaren zeventig in Duitsland, rond
de Olympische Spelen in Munchen de aandacht trok, met vertegenwoordigers als
Rigauer (1972 en 1979), Prokop (1971) en Richter (Hrsg.,1972). Wedstrijdsport en
zeker topsport kende in deze visie dezelfde handelingsstructuren als arbeid in een
kapitalistische maatschappij: een sterke productgerichtheid, autoritaire arbeidsverhou-
ding en, een druk om te presteren die niet door de sporter zelf, maar door de macht-
hebbers in de sport wordt bepaald en een verbinding met nationalistische motieven.
Zo sterk wordt dat door Coakley met gezegd, maar in zijn presentatie van dit model is
zeker een dosis maatschappijkritiek te onderkennen, anders spreekt hij met over het
lichaam als een machine, die gerepareerd moet worden wanneer die stuk is.

Personal expression, enjoyment, growth,
good health

Power and performance model Pleasure and participation model
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Mutual concern and support for team mates
and opponents

Empowerment

The body is to be experienced and cultivated,
not treated as a machine to be repaired when
broken

Inclusiveness

Playing, not winning is the important thing

Differences in physical skill are incorporated
informally or formally through handicapping
systems- competition can take place between
players with different skills,

Sport organisations are democratic
decision-making structures, co-operative,
power sharing

Players and coaches enjoy a give-and-take
relationship

Sponsorship is motivated by the idea that
participation is socially useful- not by the
achievement of performance excellence.

Coakley, 1994.

Strength. speed, power

Aggression

Domination of opponents

Victory and winning

Excellence equals competitive success

Success is achieved through dedication,
hard work, making sacrifices and risking
personal well-being

Emphasises setting records, pushing human
limits, using the body as a machine, using
technology to supplement the body

The body is to be trained, controlled,
monitored

Sports are exclusive- for those with the
requisite physical skills and abilities

Sport organisations and teams are hierarchical
authority structures, athletes are subordinate
to coaches and coaches are subordinate to
owners and administrators

Coaches can humiliate, shame and derogate
athletes to push them.

Sponsorship of sports is associated with the
pursuit of winning- either to make money or to
establish a favourable public relations profile.



Bij het pleasure- and participation model is de druk om te presteren en van de tegen-
stander te winnen veel minder. Daar gaat het meer om het plezier in het spelen zelf en
veel minder om het resultaat. Dat model is eigenlijk contrair aan de wereld van de ver-
vreemdende arbeid. De mens wordt hier niet gezien als een machine maar als persoon
die zelf betekenis geeft, beslist en handelt. Dit tweede model past meer in de traditie
van de humanistische psychologie (Child,1974) en bij interactionistische stromingen.
Natuurlijk is dit een schematische weergave van uitersten. In de praktijk zullen veel
mengvormen voorkomen. Binnen een sportvereniging kunnen bepaalde afdelingen
verschillende gezichten hebben. Bovendien krijgt men in deze tegenoverstelling, dat
een begrip als plezier nogal voorbarig in het pleasure model wordt neergezet alsof top-
sporters geen plezier aan hun sportbeoefening zouden beleven. En omgekeerd dat in
het power en performance model, naar haar aard, geen democratische verhoudingen
zouden kunnen heersen?
Fair play kan in deze twee modellen een verschillende inhoud krijgen. In het power en
performance model kan fair play voortdurend onder druk komen te staan omdat het
eigenlijk de resultaten zijn die tell en. Bovendien wordt fair play hier duidelijk
geplaatst in het kader van wedstrijdethos, binnen een cornpetitieve context. En de
spelregels liggen behoorlijk vast, de internationale afspraken daarover zijn niet gemak-
kelijk te wijzigen. Dat is bij het pleasure en participation model veel minder het geval,
spelregels worden hier flexibel gehanteerd. Hier overheersen waarden als mee mogen
doen en plezier aan het spelen zelf waarbij het resultaat er veel minder toe doet. Het is
interessant om op te mer ken dat de spanning tussen participatie- en wedstrijdfairness
die in hoofdstuk 2 behandeld werd, hier ook aan het licht treedt. Kinderen die in de
beschreven contexten van de sport zich ontwikkelen kunnen hier met betrekking tot
fair play verschillende socialisatiebeelden aangereikt krijgen.

De modellen van Coakley zijn in de meeste takken van sport herkenbaar. Daarnaast
hebben die takken van sport ook hun eigen kenmerken.
Zo zijn er sporten met een directe win-orientatie. Daarbij gaat het om het winnen in
competitie verband van de (wekelijkse) wedstrijd. Deze gerichtheid ziet men bij team-
sporten als voetbal, korfbal, maar net zo goed bij individuele sporten als tennis en
schaken. Bij sporten met een progressie-orientatie ligt dat anders. Natuurlijk wil men
daar uiteindelijk ook wel een wedstrijd winnen maar in het proces dat daaraan vooraf
gaat is men vooral gericht op het verbeteren van het persoonlijk record (p.r.) zoals bij
zwemmen en atletiek, of om een moeilijke oefening onder de knie te krijgen (turnen).
Er zijn meestal veel minder wedstrijden. En als er wedstrijden zijn is men vaak blij
met sterke tegenstanders. Niet vanuit het idee dat daarvan te winnen valt maar wel
vanuit de hoop dat die je naar een nieuw p.r. kunnen 'slepen'. Presteren krijgt hier een
meer individuele betekenis in de zin van de eigen presta ties verbeteren (Buisman,
1995); in cornpetitie met jezelf. Deze twee verschillende vormen van gerichtheid druk-
ken hun stempel op de dagelijkse gang van zaken in- en rondom het sportveld; de
gerichtheid op de komende tegenstander of de gerichtheid op jezelf. Bij de meer op
progressie georienteerde sporten kan het leveren van prestaties ook behoorlijk op de
sporter drukken. Wat te zeggen van een zwemcoach die tegen een van zijn pupillen zegt:
"He, weet je dat je al een half jaar op je p.r. zit. Zie je niet dat de kleintjes je voorbij
zwemmen?" Zoiets hoeft maar een paar keer te gebeuren of het kind kan de motivatie in
de sport geheel verliezen. Of het zou toevallig een kind moeten zijn dat deze directe
feedback nodig heeft om weer "scherp" op de training te verschijnen.
Bij teamsporten waar het wel om een win-orientatie gaat kan het geringere accent op
individueel presteren de druk van spelers afhalen. Als je fouten rnaakt dan kunnen
medespelers voor je inspringen zoals jij dat op jouw beurt weer voor hen doet. Dat
heet dan in termen van deze cultuur "werken voor elkaar". En zo zijn er meer onder-
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scheidingen in sportcontexten te maken, waardoor kinderen zeer beinvloed kunnen
worden. Naast het al genoemde onderscheid tussen individuele sport en teamsport kan
men bijvoorbeeld denken aan:
• Sporten die heel fysiek zijn, waar men als het ware voortdurend aan elkaars lijf

zit en sporten waar meer afstand tussen de spelers gehouden wordt zoals bij
tennis. Zo noemt Boersma (1993) in zijn boek over judo, her aanraken een
wezenlijk kenmerk van de sport. Het spel begint en eindigt er mee. Slechts bij
worstelen is er nog meer lichamelijk contact (p.61).

• Sporten met een kortdurend competitieperspectief, zoals bij het meisjes turnen
(tot een jaar of 18) of sporten met een langdurige wedstrijdmogelijkheid, waar-
bij men nog tot ver in de dertig maximaal kan presteren, zoals bij het rnannen-
turn en, zeilen, korfbal en tafeltennis.

• Sporten waar mannen en vrouwen, jongens en meisjes in wedstrijdverband
tegen elkaar kunnen uitkomen, zoals bij de hippische sport en sporten waarbij
jongens en meisjes al vroeg van elkaar gescheiden worden. Bij voetbal bijvoor-
beeld, is het KNVB beleid er op gericht is de jongens en meisjes in de basis-
schoolleeftijd met elkaar en tegen elkaar te laten sporten, terwijl bij hockey de
meisjes en de jongens in dezelfde ontwikkelingsfase al vroeg van elkaar worden
gescheiden.

• Sporten met een zeer dominante cultuur voor volwassenen, zoals bij golf en
soms bij tennis en sporten die direct gericht zijn op kinderen en jongeren,
zoals gymnastiek en zwemmen.

• Sporten die heel gevoelig zijn voor arbitrage en sport en waarbij die arbitrage een
minder grote rol speelt. De scheidsrechter is bij de eerste groep als het ware met
zijn beslissingen rechtstreeks betrokken bij het spel. Bij individuele sporten als
zwemmen en atletiek is de rol beperkter, terwijl bij jurysporten die jury juist
weer cruciaal is bij het beoordelen van de prestaties.

Zo heeft elke tak van sport, en daarbinnen de afzonderlijke sportverenigingen, haar
eigen gezicht, bepaald door de handelingsstructuur van de sportactiviteit, de cultuur
die de mens en daarom heen hebben geschapen en ook bepaald door de inbreng van
afzonderlijke mensen, die soms met weinigen de hele club dragen.
Ook kan de vrijwilligerscultuur een kenmerk genoemd worden van de georganiseerde
sport. Verreweg de meeste meisjes en jongens hebben een vrijwilliger als trainer-coach,
die niet betaald wordt voor zijn arbeid, die hoogstens een onkostenvergoeding krijgt. Die
vrijwilligers bepalen veelal ook het beleid met betrekking tot fair play. Sommigen worden
aangestuurd door een hoofdtrainer of een bestuurslid, maar er zijn veel trainers/coaches,
die ruimte krijgen om hun eigen ideeen te volgen. Zonder de inzet van duizenden vrijwil-
ligers zouden sportclubs niet kunnen functioneren. Zeker niet bij de jeugdsport, of men
zou moeten besluiten om de verantwoordelijkheid voor de sportieve opvoeding van de
jeugd bij het onderwijs neer te leggen, zoals dat in Amerika grotendeels heeft plaatsge-
vonden. Maar zo'n cultuuromslag lijkt in Europese landen als Nederland, Belgic,
Duitsland en de Skandinavische landen vooralsnog niet te verwachten (8).
De bonden bieden allerlei cursussen aan voor (jeugdjtrainers maar de omvang van die
cursussen is meestal beperkt, terwijl de taken in het veld allerminst eenvoudig zijn.
Sommige clubs kampen met een chronisch gebrek aan kader. Soms is dat inderdaad
een feitelijk probleem maar er zijn ook aanwijzingen dat bestuursleden met name naar
de ouders van jonge kinderen niet altijd een actief wervingsbeleid voeren. In een
onderzoek van de Haan e.a. (1997) bleek dat verschillende ouders best allerlei taken
van de sportclub wilden verrichten maar dat ze daar door het bestuur niet altijd voor
gevraagd waren.
Vanuit sommige visies wordt sterk aangedrongen op een zekere professionalisering in
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de sport, ook in de jeugdsport. Anderen daarentegen wijzen erop dat de mogelijkhe-
den van vrijwilligers in de sport nog beter benut kunnen worden.

In deze paragraaf werden de verschillende gezichten van de wedstrijdsport geschetst.
Er zijn niet aileen grote verschillen tussen de takken van sport onderling, in de hande-
lingsstructuur van de activiteit en de cultuur die daarom heen gebouwd is, maar ook
individuele mensen en groepen kunnen wat opvatting betreft heel verschillend in de
sport staan.Binnen een vereniging kan men zowel aanhangers aantreffen van het
"power and performance model"als aanhangers van het "pleasure and participation
model" (Coakley 1994). Soms zijn die in twee aparte secties ondergebracht en hebben
ze met elkaar niet veel te maken maar in een kleine vereniging bijvoorbeeld ontmoeten
ze elkaar bijna dagelijks en kan er strijd geleverd worden over de vraag welke opvattin-
gen de boventoon mogen voeren.

De vraag is of er niet bepaalde denkbeelden zo dominant zijn, dat ze andere opvattin-
gen weinig ruimte bieden. Anthonissen en Boessenkool (1998) zeggen in hun proef-
schrift dat, ondanks aile culturele veranderingen in de sportverenigingen, het pirami-
demodel kaarsrecht overeind staat. Dat betekent dat er voor elementen uit het partici-
pation and pleasure model weinig ruimte is. Men kan zich afvragen wat zo'n dominant
model betekent voor de jeugdsport. Daarvoor wordt in de volgende paragraaf de flexi-
biliteit van de jeugdsport onderzocht aan de hand van de vraag hoe de sport zich aan-
past aan de jeugd.

3.6. Aanpassingen van de sport aan het kind

Jeugdsport is niet bepaald een klein werkveld, meer dan een miljoen kinderen en jon-
geren zijn elke week in de sport in touw (9).
Wanneer men dit alles overziet dan is het verwonderlijk dat de jeugdsport weinig in de
belangstelling staat. In de sportpers niet, zoals Duijvestijn (1997) aantoonde en binnen
het onderwijs niet, anders werd er wel meer ruimte gevonden voor lichamelijke
opvoeding en sport. Ook de pedagogiek laat het in Nederland afweten wat betreft de
belangstelling voor de jeugdsport. In leerboeken pedagogiek komt jeugdsport nauwe-
lijks aan de orde (10), terwijl er op studiedagen en congress en nauwelijks papers op dit
terrein gepresenteerd worden (11).
Men kan zich afvragen of een pedagogiek die zich zo weinig gelegen laat liggen aan de
jeugdsport en de bewegingsrecreatie wel in staat is gefundeerde adviezen te geven over
het jeugdbeleid en de jeugdzorg.

Er zijn binnen de georganiseerde sport situaties te noemen, die jeugdspecifiek
genoemd kunnen worden en die speciale aandacht behoeven. Deze situaties behoren
bij het bestaan van kinderen en jongeren en bij de ontwikkeling die ze doormaken.
Hieronder worden enkele van die situaties beknopt besproken, die typisch bij jeugd-
sport horen.

1. De eerste siruatie gaat over de vraag op welke leeftijd kinderen lid kunnen wor-
den van een sportvereniging. Bij sporten als voetbal zien we de ontwikkeling
dat kinderen op steeds jeugdiger leeftijd lid worden (de Heer, 2000). Vanaf vier,
vijf jaar kunnen deze bambino's of welpjes al ingeschreven worden bij een
voetbal club (12). De vraag is echter of het kader wel in staat is deze kleuters
op te vangen. Aanwijzingen als "diep gaan", "blijf bij je man" of "speel over de
vleugels" lijken toch wel een paar stationnetjes te ver voor deze klein en, die
nog veel vreugde beleven aan het kluitjesvoetbal. Achter deze vervroegde toela-

111



ting kon wel eens de rivaliteit ten grondslag liggen tussen de verschillende tak-
ken van Sport, maar ook tussen de clubs binnen een sport: "Zorg ervoor dat je
de kinderen al vroeg naar je toe haalt anders gaan ze naar de concurrentie".
De Knop, Vanreusel, Theeboom en Wittock (1996) beschrijven in hun
Belgische bijdrage aan het werk "Worldwide trends in youth sport", dar in een
eeuw tijd de aanvangsleeftijd voor kinderen in de sport is verlaagd van 15 jaar
tot circa 5 jaar en daarbij zijn volgens de schrijvers geen pedagogische overwe-
gingen in het geding:

"This policy of attracting younger children to become involved in organized
sport is not based on pedagogical objectives, but on objectives related to "survi-
val", sportclubs want to be on the market, that is, simply because their economic
existence is threatened. "(p.99).

2. Wanneer men buitenspelende kinderen vergelijkt met het spel van kinderen in
de jeugdsport dan zijn er grate verschillen te benoemen. Coakley (1994) bracht
dat op de volgende manier in beeld.

Formal play
Adult controlled.
Rules determined by adults.

• Plans I strategies.
• Settle disputes.

Results I records.

Informal play
• Player controlled.
• Action.
• Personal involvement.

Close scores.
• Reaffirm friendships.

Een opgave voor de jeugdsport lijkt bier om de in het informele spel verworven
vaardigheden van kinderen te behoeden en verder te ontwikkelen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de zelfstandigheid, die de kinderen in het spel hebben ont-
wikkeld en waarvan mag worden gehoopt dat ze ook in de georganiseerde
sport behouden blijven.

3. Een volgende vraag die gesteld kan worden is wanneer kinderen geschikt zijn
voor wedstrijdsport. Passer (1988) vindt dat kinderen beneden de leeftijd van
7/8 jaar nog niet echt rijp zijn voor competitie. Vanaf deze leeftijd moeten ze
geleidelijk aan met wedstrijdsport in contact gebracht worden. In de USA heeft
de associatie voor jeugdcoaches (NYSCA) een curriculum ontwikkeld waarin
dat gebeurt.

4. Een typisch aspect van jeugdsport is dat ontwikkeling van kinderen een domi-
nant gegeven is. Dat geeft bij groepsindelingen, met name bij teamsporten veel
problemen. Sommige kinderen zijn heel snel in hun ontwikkeling en zijn daar-
door op alle fronten hun leeftijdsgenoten de baas. Maar er zijn ook kinderen
die wat trag er zijn, Indelen op leeftijd lijkt niet raadzaam maar indeling op
ontwikkelingsniveau vraagt nogal wat expertise, die vaak in de club niet voor
hand en is. En bij sportclubs die in bepaalde leeftijdsgroepen weinig kinderen of
jongeren hebben kan men nauwelijks differentieren. Hoe te handelen? Ook ver-
andert elk jaar een team van samenstelling en daarmee vaak ook van speelsterk-
teoDe ouderen stromen door naar de volgende leeftijdsgroep en het team wordt
weer aangevuld met jongere kinderen. Faire sport vraagt bier aan het begin van
elk seizoen proefindelingen, zodat de speelsterkte van de teams in een bepaalde
klasse kan worden vastgesteld. Pas wanneer er sprake is van een enigszins gelijke
speelsterkte kan de cornpetitie van start gaan. Het indelen op speelsterkte is in
de jeugdsport vaak een groot structureel knelpunt, vooral bij teamsporten.

5. Bij de jonge kinderen is de rol van de ouders niet weg te denken. Ze brengen
het kind naar de sportclub en halen het weer op. Als kinderen ouder worden
"horen" ouders geleidelijk aan terug te treden en gaat de club de communicatie
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met de jeugd rechtstreeks aan. Het terugtreden van ouders betekent niet dat ze
minder belangstelling zouden moeten hebben voor de sportbeoefening van hun
kinderen, wel dat ze zich er minder rechtstreeks mee bemoeien.

6. Kinderen groeien geleidelijk in zelfstandigheid en kunnen steeds meer vera nt-
woordelijkheid voor hun eigen sportbeoefening dragen. Welke club stimuleert
dat en hoe krijgt dat vorm? Heeft de club een jeugdraad of jeugdcommissie en
mag de jeugd daarin zelf ook participeren? Het project "Jeugd in
Beweging"GIB) heeft een aparte brochure over jeugdparticipatie het licht doen
zien, waarin suggesties worden gegeven hoe de jeugdparticipatie in de sporrver-
eniging kan worden bevorderd (van Barlingen, van Dijk, 2000).

7. Waar, en tot hoe lang groeien jongens en meisjes samen op in de sport en wan-
neer worden jongens en meisjes in de cornpetitiesport van elkaar gescheiden en
hoe wordt dat beredeneerd. De homogeniserings tend ens in de sport is heel
krachtig, maar de vraag is in hoeverre dat altijd functioneel is.

Zo kunnen er nog meer specifieke jeugdsportsituaties worden opgesomd die aparte
aandacht behoeven, zoals de overgang van junioren naar senioren, een didactiek van de
sport gebaseerd op ontwikkelingsfasen van het kind, een veranderende waardering van
de lichamelijkheid, her geleidelijk ontstane inzicht over de al of niet getalenteerdheid
van het kind. Allemaal situaties waar men zich in de jeugdsport op moet bezinnen en
die als apart aandachtspunt in de sport voor volwassenen in die vorm niet voorkomen.

Enkele van de hiervoor beschreven situaties zullen hieronder apart worden belicht. De
eerste gaat over de vraag hoe sport aangepast kan worden aan de mogelijkheden van
het kind.
In de USA heeft de National Youth Sports Coaches Association (NYSCA) een aantal
pedagogische normen voor jeugdsport ontwikkeld, die in een brochure zijn uitgegeven
(1988). Er worden opgaven behandeld als het weren van alcohol en drugs uit de jeugd-
sport, de rol van ouders in de sport en veiligheidsvoorschriften. Een belangrijke norm
die wordt behandeld is dat er recht gedaan moet worden aan de ontwikkeling van het
kind. Wedstrijdsport voor kinderen mag onder geen beding een "carbon copy" wor-
den van sportvormen van volwassen.
Als stelling wordt verdedigd:

"Youth sports programs should based on maximum participation. The program
should focus on organizing meaningful play. Coaches should let children experience
a variety of positions and encourage children to be involved in making decisions.
The level and length of athletic competition should be commensurate with the physi-
cal and emotional development of the child. "(p.7).

Verschillende aspecten komen in deze stelling naar voren:
• In de eerste plaats het participatie principe, kinderen hebben het recht om mee

te do en en het spel te leren. Dat principe kan bij jonge kinderen op gespannen
voet komen te staan met het selectie beginsel van de wedstrijdsport, waar get a-
lenteerde kinderen juist extra faciliteiten en meer speeltijd dan hun leeftijdgeno-
ten krijgen.

• Kindersport moet vervolgens recht doen aan de speelse houding van het jonge
kind in de sport. Het kind moet de gelegenheid krijgen om te experimenteren
met de betekenissen op het terrein van bewegen, maar de wedstrijdsport is bij
uitstek een gebied waar spelregels het gedrag bepalen en daarmee ook beperken.

• Kinderen mogen zich ook niet te vroeg specialiseren. Het is juist van belang dat
ze ervaring opdoen in verschillende posities. Een keus dus voor een brede moto-
rische ontwikkeling die verschillende mogelijkheden open laat.

• Kinderen en jongeren moeten ook in hun zelfstandigheid gestimuleerd worden
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en ze moeten betrokken worden in de beslissingen die over hun sport genomen
worden.

• Tenslotte moet de sportbeoefening, de competitie overeenkomen met het ont-
wikkelingsniveau van het kind. In de praktijk kan daar door de ontwikkeling
van minisport aan tegemoet gekomen worden.

Navolgend overzicht laat zien hoe het NYSCA haar ontwikkelingspsychologische
inzichten in handelingsvoorschriften implementeert.

"tmplementatien;
Leagues will organize programs using the following guidelines:

A 5 to 6-Year-Olds: Developmental Program
- no regular competitive teams.
- scores or standings not kept.
- rules, equipment, and field modified.
- limit uniforms to t-shirt and hat.
- no scheduled leagues, tournament or all-star competition.
- leagues and coaches not permitted to require sport specialization.
- co-rec play.
- no travel.
- coaches permitted on playing surface.

8 7 to 8- Years-Olds: Sport Introduction Program:
- informal teams.
- scores or standings not kept.
- rules, equipment, and fields modified.
- limited uniforms.
- no tournament, post-season play or all-star competition.
- co-rec play encouraged.
- travel within local community only.
- coaches permitted no playing surface.
- leagues and coaches not permitted to require sports specialization.

C 9 to 10-Years-Olds: Organizational Program:
- scores kept but standings de-emphasized.
- rules, equipment, and fields modified where necessary.
- no out- of- community post season play.
- no national tournament participation.
- leagues and coaches not permitted to require sports specialization.

D 11to 12-Years-Olds: Skill Enhancement Program:
- reasonable uniform policy.
- limited ability grouping used with proper grouping procedures.
- encourage a variety of position and situational plays."

Sport wordt hier aangepast aan de ontwikkeling van het kind, althans zoals die door
de ontwerpers van dit implementatieplan wordt gezien. Fair play voor kinderen bete-
kent hier sport beoefenen waar je als kind in je ontwikkeling aan toe bent. Anderen
daarentegen zullen zeggen dat je juist kinderen in hun ontwikkeling moet stimuleren
tot wedstrijdsport en zij zullen deze "kindvolgende benadering" afwijzen.

In deze paragraaf werden de doelstellingen en de context van de sport vergeleken met
een aantal jeugdsportspecifieke situaties, die duidelijk te onderscheiden zijn van de
sport voor volwassenen. De sport moet zich hier aanpassen aan de mogelijkheden en
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de rnotivaties van de jeugd en dat is voor de werkers in de sport niet altijd eenvoudig.
Ingezoomd werd op het sportaanbod voor jonge kinderen. Krijgen zij de gelegenheid
zich in het spel uit te leven of wordt het kinderspel in- en door de sport al heel snel
aan banden gelegd? Daar blijken toch verschillende opvattingen over te bestaan, die
ook bij oudere kinderen in een discussie over jeugdtopsport naar voren treden.

3.7. Jeugdtopsport

In het ordeningsschema uit de inleiding werd als criterium vermeld dat bij faire sport,
de sport zich aanpast aan de mogelijkheden van de doelgroep. In dit hoofdstuk ging
het vooral over de positie van kinderen en jongeren in de sport. Die aanpassingen van
de sport zag men bij jonge kinderen bijvoorbeeld bij de vraag wanneer ze geschikt zijn
om wedstrijdjes te spelen, maar men kan die vraag ook stellen met betrekking tot geta-
lenteerde meisjes en jongens die in de aanvang van de puberteit al zulke aansprekende
prestaties leveren, dat ze geleidelijk aan onder een topsportregime worden gesteld.
Jeugdsport kan ook gezien worden als recruteringsveld voor topsport, de talenten
worden eerst op verenigingsniveau geselecteerd en als ze zich goed ontwikkelen
komen ze in aanmerking voor regionale en nationale selecties. De meeste sporten heb-
ben daar een hele organisatie voor in het leven geroepen. De laatste jaren worden ze
daarbij ook geholpen door de olympische steunpunten.
Bij sommige sporten vindt de selectie voor regionale en nationale trainingsgroepen al
op jonge leeftijd plaats. Bij het vrouwenturnen is het bijvoorbeeld niet ongewoon dat
talenten van een jaar op twaalf al meer dan twintig uur per week intensief trainen. Bij
de meisjes duurt hier de topsport carriere kort, want het moderne vrouwen turnen is
met haar oefenstof vooral geschikt voor kleine, sterke lenige meisjes. Door een combi-
natie van training en dieet wordt getracht de meisjes op gewicht te houden.
Topturnsters van boven de twintig zijn eerder uitzondering dan regel. Dat betekent
dat in de jeugdperiode tussen tien en rwintig jaar zeer veel trainingsarbeid moet wor-
den verricht, wat kan leiden tot een behoorlijk aantal blessures (13). Vergelijkbare
sporten zoals kunstschaatsen en ballet kennen ook in deze leeftijdsgroep een zwaar
trainings programma maar daar is een veellangere tijd waarin gesport kan worden, ook
op een hoog niveau. Daarom staat er op de leerfase, vanuit dit gezichtspunt, ook veel
minder druk.
De problematiek van de jeugdtopsport wordt vaak gei'llustreerd aan het meisjes tur-
nen, omdat daar op zeer jonge leeftijd zo lang en hard getraind wordt. Dit geldt veel
minder voor het jongens turnen waar de oefeningen veel meer gebaseerd zijn op
kracht, waardoor ze veellanger meedoen in de wedstrijdsport.

Bij andere sporten gaat de talentontwikkeling meestal geleidelijker. Bij het betaalde
voetbal worden de getalenteerde jongens geselecteerd voor de jeugdselecties van clubs
uit het betaalde voetbal. Vanaf een jaar of tien, of soms al vanaf acht jaar wordt circa
vijf maal per week, per dag zo'n twee uur getraind. Dat vraagt van de ouders een hele
opoffering om zo'n jongen te brengen en weer op te halen. De grote en rijke clubs
laten voor de oudere jeugd busjes rijden, waardoor de taak van de ouders aanmerkelijk
wordt verlicht.
Er wordt voortdurend geselecteerd; jongens stromen in, maar net zo gemakkelijk stro-
men ze er ook weer uit. Aan het eind van de jeugdopleiding krijgen maar enkelen een
contract aangeboden. De meeste uitvallers keren terug naar het amateurvoetbal. Dat
kan met een flinke teleurstelling gepaard gaan, maar zo'n jongen kan ook heel dank-
baar zijn voor alles wat hij op zo'n jeugdopleiding geleerd heeft. De supertalenten
komen meestal via deze weg in de nationale jeugdselecties van de KNVB terecht.
Bij de meisjes loopt het talentenpad bij voetbal compleet anders, omdat Nederland

115



(nog) geen betaald voetbal bij de vrouwen kent. De getalenteerde meisjes hebben het
dan ook in hun topsportontwikkeling vele malen moeilijker dan de jongens. Ze moe-
ten het veelal met drie a vier uur training per week doen (Tibbe, 1999) en daarmee
kom je met ver, ook niet internationaal. De wet op de gelijke behandeling is hier bij
deze sport nog niet van toepassing!
Bij wedstrijdroeien loopt het traject van talentontwikkeling weer anders, zeker bij de
studenten roeiverenigingen. Op zeventien- achttienjarige leeftijd begint een £link aan-
tal met wedstrijdroeien en worden eerstejaars geselecteerd voor een topsportroute.
Binnen enkele jaren slagen er dan toch ploegen in om internationaal door te breken.
Of hier van een geleidelijke topsport ontwikkeling gesproken kan worden?

Jeugdtopsport is een onderwerp dat de kolommen van de sportpers nogal eens wil
halen. Dan gaat het met aIleen om de sportieve prestatie zelf maar ook om het randge-
beuren. Zo schreef tennisster Jennifer Capriatie op zestien jarige leeftijd geschiedenis
door het dames enkelspel op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 te winnen.
Ze verdiende rniljoenen; roem en glorie was haar deel. Anderhalf jaar later kwam ze in
een diepe crisis terecht. Ze werd gearresteerd in het bezit van marihuana en ze werd
daarna opgenomen in een medisch centrum voor een ontwenningskuur. Binnen ander-
half jaar kwam ze van het olympisch goud in de goot terecht, zoals een krant schreef.
Maar ze kwam weer terug en in 2001 behoort ze weer bij de top. Dat kan een opmer-
kelijke prestatie worden genoemd.
En zo kan men verhalen tegenkomen van Richard Krajiceck (14), de Polgar schaak-
sisters (15), Steffi Graf. Bij hen hoort men het verhaal van de ouders en de trainers die
het kind onder druk zetten om de beoogde sportieve prestatie te leveren. En sommige
ouders geven een rnogelijke sportcarriere voor hun kind een hogere prioriteit dan
goede resultaten in het onderwijs:

"At the home leuel; some parents hold their children back a grade in school so with
that extra year they can be bigger and stronger and thus more likely to achieve suc-
cess in football. "(Weinberg, Gould, 1995,p.129).

Maar daar staan weer tegenover de verhalen van geslaagde topsporters die terugkijken op
een goede kindertijd, zoals Marleen Houter, nu een bekende TV presentator. Marleen,
die zo'n rwintig jaar terug op het turninternaat Papendal verbleef, zei in een interview
met Mieke Sterk (1981) : "Nu ik er uit ben denk ik: wat heb je veel gemist! En toch .... als
ik opnieuw zou moeten kiezen, zou ik het weer doen.(In: "Opzij", juni 1981).

Kruger (1993) vindt dat het debat over jeugdtopsport niet alleen eenzijdig maar ook
verkrampt gevoerd wordt. Hij spreekt in dir verband over een morele en een pedago-
gische 'Glaubenskrieg':

"Auf der einen Seite stehen die 'Basen " Trainer und Funktiondre, die kleine
Mddchen um eines billegen sportlicben Erfolges willen schinden und in ihrem Tun
auch noch vor ehrgeizigen und neurotische Eltern unterstutzt werden. Auf der ande-
ren Seite haben sich - etwas erbobt - die klugen Kritiker aufgebaut, die sich im Besitz
von Moral und Humanitdt wissen....... "
'Turnerinnen und Sportlerinnen standen gar nicb mehr im Mittelpunkt,
sondern der Austausch moraltscher Uberzeugungen .. "(p.l8).

De grote kritiek van Kruger is dat men met in de ervaringen van jongens en meisjes zelf
geinteresseerd is. Van de pedagogische scene zijn er volgens de schrijver nauwelijks des-
kundigen aan te wijzen, die zelf met een kind in deze situatie gesproken hebben.

Meinberg (1984) bestempelt, om een voorbeeld van een topsportcriticus te noemen,
topsport voor jonge kinderen en jongeren meer "Fremdbestimmung" dan
"Selbstentfaltung". Topsport voor kinderen is volgens hem een bedenksel van volwas-
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senen, een "nicht nanirliche, sondern kiinstlich iiberforrnte Kindheit."(p.2).
In een andere tekst uit 1991 stelt hij een aantal zeer kritische vragen aan de jeugdtop-
sport, waarbij hij duidelijk een aantal negatieve voorbeelden voor ogen heeft.

"Bedeutet Hocbleistungssport im Kindersalter nicht eine Verfruhung? Wird hier
nicht iiber den Willen der Kinder hinweg in unzulassiger Weise verfugt? Ist es nicht
der falsche Ehrgeiz vieler Eltern der talentierte Kinder in die "Maschinerie" der
Hocbleistungssport gerade zu treibt? Wer kennt nicbt die ehrgeizigen
'Eislaufmamis', die, scheinbar ohne Rucksicbt auf Wunsche und Neigungen der
Betroffenen, in ihre Kinder den Traum der 'Eisprinzessin'projiziereni" (p.202).

In andere vragen wijst hij op het gevaar van vroegtijdige specialisatie, waardoor
bepaalde levensterreinen voor het kind "geamputeerd" kunnen worden. En de druk,
die topsport met zich meebrengt kan zo hevig zijn, dat het voor jongens en meisjes uit
deze leeftijdsgroepen te zwaar is.
Meinberg keert zich niet volledig af van jeugdtopsport, maar stelt wel een groot aantal
pedagogische voorwaarden, die vervuld moeten worden (p.211-214). Belangrijke voor-
waarden zijn, dat het kind zijn vrijheid in de sport verkrijgt, dat het kan groeien in
zelfstandigheid, dat de sport voor het kind gezond blijft en dat de school niet verwaar-
loosd wordt.

Tegenover Meinberg staan wetenschappers die deze kritiek van de hand wijzen en vin-
den dat "kind-zijn" op deze wijze getdealiseerd wordt. Zo schrijft Rose (1987) dat
men nauwkeurig de feitelijke situatie van kinderen en jongeren in de sport moet
onderzoeken en niet moet uitgaan van wensbeelden.

"Diese Vereindeutigung des status Kindheit entspricbt wohl eher den Wunsch-
phantasien Erwachsener als der Lebenswirklichkeit der Heramoachsenden." (p.56).

In Nederland wordt nauwelijks een nationaal deb at over jeugdtopsport gevoerd. Als
zo'n debat dreigt te ontstaan, dan gebeurt dat meestal naar aanleiding van incidenten.
Dat gebeurde bij de Gymnastiek Bond toen sportarts Peter Vergouwen indertijd een
overzicht van de blessures van de Papendal turnsters naar buiten bracht en prompt
door zijn werkgever NSF, op verzoek van de gymbond werd teruggefloten. En jaren
later kwam turnster Kristy Pieters in een rolstoel terecht omdat de medische staf van
de KNGB bij haar een blessure onvoldoende had onderkend. Een langdurige rechts-
zaak was het gevolg (16).

De jeugdopleidingen van de clubs uit het betaalde voetbal worden de laatste jaren over-
stroomd door jeugdige voetbaltalenten uit Afrika en Zuid Amerika. Moet dat nu als
scholing worden beschouwd of zijn het jonge werknemers?
De Europese Unie wil uitbuiting van jonge spelers uit ontwikkelingslanden tegen gaan.
Ze willen regels opstellen om te voorkomen dat jonge spelers naar Europa worden
gelokt en als goedkope arbeidskrachten worden aangeboden. "Ze moeten niet als koop-
waar worden gezien", zegt Eurocommissaris Reding van sport (Trouw, 7 juli, 2000).
Margalith Kleywegt beschrijft in Vrij Nederland (21 april200l), het verhaal van een
zestien jarige jongen uit Ghana, die door zijn oom naar Nederland werd gehaald en
aan FC Utrecht werd aangeboden. Hij kreeg een stage, maar bleek volgens de club
niet goed genoeg; een jongensdroom in scherven. De Ruijter, in die tijd trainer bij FC
Utrecht, die de jongen voor een stage aannam, realiseert zich achteraf, waar hij mee
bezig was.

"/k realiseer me wel dat je alleen maar hoop wekt. Zij zien dit natuurlijk als het
beloofde land. We hebben het zelfs meegemaakt dat een makelaar met een busje vol
[ongens kwam. Zodra er geld in het geding is, verschuiven normen en waarden. "

De jongen verbleef in 2001 al vier jaar in Nederland maar hij heeft geen verblijfsver-
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gunning. Hij voetbalt bij de amateurs van Fe Haarlem. Hij is opgevangen door de
vrouw van zijn oom. De oom zelf is vertrokken naar Ghana. Hij was diep teleurge-
steld dat zijn neef niet doorbrak en het grote geld aan zijn neus voorbij ging, althans
zo ziet zijn neef dat.

Een interessante bijdrage aan een discussie over jeugdtopsport is de doctoraalstudie
van Fransen (2000). Zij deed onderzoek naar de onderwijskundige plaats van
LOOTscholen. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs Topsport. Binnen een
stichting hebben zich een twaalftal scholengemeenschappen in den lande verenigd,
waar getalenteerde topsportjongeren extra faciliteiten krijgen. Fransen ontdekte dat
het aantal jongens en meisjes dat gebruik maakt van die faciliteiten in de loop van vijf
jaar (vergeleken met een eerder onderzoek Visscher e.a. 1995) van 500 is toegenomen
naar meer dan 1000 (17).
De verdeling over de verschillende takken van sport is zeer ongelijk. Liefst 43.1 % is
afkomstig uit voetbal. Er zijn clubs uit het betaalde voetbal die bijna hun hele jeugdse-
lectie naar een LOOT school sturen. Daarmee worden de afgesproken criteria voor
to elating van de LOOT scholen behoorlijk ondermijnd. De criteria betroffen een
plaats bij een nationale- of regionale jeugdselectie. Natuurlijk verschilt de selectiepro-
cedure per tak van sport maar op deze manier wordt het voetbal toch wel zeer
bevoordeeld boven de andere takken van sport.
Door deze oververtegenwoordiging van het voetbal zijn de jongens met een percenta-
ge van 74.5% duidelijk in de meerderheid ten opzichte van de meisjes 25.5%.
Ook de verdeling over de verschillende scholen (elke school hoort bij een bepaalde
regio) is zeer ongelijk. Rotterdam spant met 244leerlingen op de LOOT afdeling de
kroon (24.3% van het totaal), terwijl de scholen in Utrecht (4.5%), Lelystad (3.1%),
Enschede (5.9%), het met veel minder leerlingen moeten doen. Soms kan dit verklaard
worden doordat een nationale selectie van een sport op een plaats de LOOT school
van de regio bezoekt, maar afgezien daarvan kan men stellen dat de kinderen uit de
verschillende regie's lang niet dezelfde kansen hebben om gebruik te maken van de
faciliteiten van de LOOT school. Die faciliteiten blijven bij de rneeste scholen beperkt
tot extra steun bij de organisatie van het onderwijs, vrijstelling van het yak gymnastiek
en een aangepast rooster. De school bernoeit zich niet met de training van de jongens
en meisjes. De trainingen worden verzorgd door de takken van sport, terwijl de scho-
len met de vakleerkrachten bewegingsonderwijs toch zeker een expertise in huis heb-
ben om te kunnen beoordelen of er bij de jongens en meisjes niet het gevaar van over-
belasting dreigt.
Pas de laatste jaren zijn sommige van deze scholen ertoe overgegaan om in de brug-
klassen sportklassen te forrneren, voor jongens en meisjes die graag meer aan sport
willen doen. Zij krijgen dan zes uur bewegingsonderwijs per week. Daarmee ontwik-
kelen deze scholen zich tot scholen die in het totale onderwijsprogramma een extra
accent op sport willen leggen voor kinderen die daarvoor gemotiveerd zijn.

jeugdtopsport lijkt geen vanzelfsprekendheid, hoewel dat wel eens gesuggereerd wordt
door degenen die jonge talenten niet aileen vroegtijdig willen opsporen maar ook op
jonge leeftijd het talent krachtig willen ontwikkelen (Roose, 1996). Enerzijds is hier de
gedachte dat talenten extra aandacht behoeven en er ook recht op hebben dat ze als
jeugdig talent worden erkend en gewaardeerd. In dat kader wordt verwezen naar
muziek en zang, dans en bailet waarvoor talenten zelfs speciale onderwijsvoorzieningen
in het leven zijn geroepen in Nederland. Waarom dan niet voor de sport?
Anderzijds zijn in het voorgaande ook de gevaren van een jeugdtopsportroute beschre-
yen waarin lang niet altijd de belangen van kinderen en jongeren zelf behartigd worden.
En hier treedt dan ook de fair play gedachte naar voren. Sportbeoefening wordt dan
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niet aangepast aan de mogelijkheden en de motivaties van het kind. Presteren wordt
voor hen eerder een moeten, veelal door anderen bepaald, dan een mogen, waar het
jeugdig talent zelf voor kiest.
Kiest men, samen met het kind, voor een jeugdtopsportroute en deze gedachte wordt
hier ook voor kinderen vanaf een jaar of tien niet afgewezen, dan dienen ons inziens
wel flankerend een aantal duidelijke voorwaarden te worden vervuld, die de belangen
van het kind waarborgen. De controle daarop lijkt ons niet aIleen een zaak van de
ouders en de sport maar ook van de overheid.
Op voorsteIlen, om door middel van een convenant jeugdtopsport (Buisman, 1996 b),
de verantwoordelijkheden voor de (top) sportbeoefening van het jeugdig talent helder
te krijgen, werd weinig gereageerd. De tijd is er nog niet rijp voor, zo werd gezegd.
Wanneer is die tijd er wel rijp voor?

3.B. Jeugdsport en fair play, een terugblik

Als een rode draad in dit hoofdstuk fungeerde de vraag in hoeverre de sport aansloot
op de mogelijkheden en motivaties van de kinder en en jongeren, een van de criteria
van de door ons voorgestane brede invuIling van het fair play begrip.
Er werd ingegaan op de specifieke kenmerken van de jeugd en de jeugdsport en die
kenmerken werden geconfronteerd met de verschillende gezichten van wedstrijdsport.
In een antropologie van het kind (Langeveld, 1979) werd de kwetsbaarheid en de
afhankelijkheid van het (jonge) kind in de sport geschetst, waarvoor de leiding in de
sportvereniging een speciale verantwoordelijkheid draagt. Ze dient voor het kind een
veilige wereld te scheppen, waar het zich thuisvoelt en vanuit die veilige positie de
wereld in de sport gaat verkennen. Vanuit deze kijk op het kind kan men zich afvragen
of jonge kinderen wel toe zijn aan competitie en wedstrijden. Er werd een programma
besproken waarin kinderen geleidelijk naar wedstrijdsport werden toegebracht. Daar
kan men aan toevoegen dat onderzoek uitwees dat kinderen in de basisschooIleefijd
voor alles plezier in de sport zoeken en dat aspecten als cornpetitie en strijd bij hun
sportrnotivatie niet op de eerste plaats staan.
In dit onderzoek van Ewing en Seefelt (1989) bleek wel dat ze graag wilden werken
aan het verbeteren van hun sportieve vaardigheden. Weiss (1995) benadrukte het
belang van het opdoen van positieve leerervaringen, waardoor het kind zich compe-
tent voelt in de sport en zelfvertrouwen verwerfr. De bewegingsopgaven dienen een
uitdagend karakter te hebben maar tegelijkertijd moeten ze binnen het handbereik van
een kind liggen zodat succeservaringen kunnen worden opgedaan.
In Langevelds antropologie van het kind neemt het exploratiebeginsel een belangrijke
plaats in. In een natuurlijke nieuwsgierigheid gaat het kind spelenderwijs de wereld
verkennen. De vraag is hier in hoeverre het jonge kind in de sport daarvoor de kans
krijgt. In het onderzoek van Cevaal en Wesdorp (2001) bij het kleutervoetbal voor
vijfjarige kinderen, bleek het toch meer om een voetbaltraining dan om een spelles te
gaan. In de laatste decennia is een ontwikkeling te bespeuren dat kinderen op steeds
jongere leeftijd lid worden van een voetbalclub. Volgens opgave van de KNVB zijn er
zeker 20.00 kinderen van vijf jaar lid, geen gering aantal dus. Het lijkt aan te bevelen
om voor de kleintjes een speciale didactiek te ontwikkelen met als uitgangspunt: spe-
len en spelend leren in de voetbalsport.

Als laatste ontwikkelingskenmerk wordt door Langeveld het emancipatiebeginsel
genoemd. Het kind wil zelf iemand zijn en wil geen kopie worden van de trainer; hoe-
wel een sportheld (tijdelijk) wel als het grote voorbeeld kan worden genomen.
Levering, Pols en Miedema proberen te omschrijven waar het in de opvoeding om gaat:

"Het gaat om kinderen 'die groot willen worden' en zich een weg banen in de rich-
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ting van de toekomst. Het gaat om ouders die over het algemeen het beste met hun
kind voor hebben; om kinderen die niet aileen iets maar ook iemand moeten wor-
den. "(Levering,Pols,Miedema, p.ll).

Met dat "iernand" wordt de persoon van het kind aangeduid, dat leert keuzes te
maken in zijn leven, dat ook leert hoe hij of zij in de sport wil staan, weI of niet wil
meedoen in het spel van de nuttige overtredingen, risico's wil nemen met betrekking
tot de gezondheid, de ander de kans wil geven om mee te doen en (niet) moppert als
het de beurt is om het spel van de bank te vol gen.
Aan de sportclub kan gevraagd worden wat ze deed om kinderen te helpen met het
groot worden. Dat kan ze door bijvoorbeeld de zelfstandigheid van de meisjes en jon-
gens te stimuleren en ook door de jeugd kritische vragen te stellen over de manier van
sport bedrijven, over de fair play gedachte en de toepassing daarvan in de praktijk.

Er werd in dit hoofdstuk ook ingegaan op de specifieke kenmerken van jeugdsport,
waarin de ontwikkeling van het kind als het ware bemiddeld wordt met de mogelijk-
heden die de sport te bieden heeft. Er zijn voorbeelden waar de sport zich heel wend-
baar en flexibel opstelt, bijvoorbeeld bij de indeling van wedstrijdgroepen. Die kunnen
per jaar nogal wat speelsterkte betreft varieren, waardoor er in een bepaalde competi-
tie-indeling grote verschillen kunnen ontstaan tussen de deelnemende ploegen. Door
nu aan het begin van een seizoen met proefindelingen te werken, kan men op deze
wijze -op instirutioneel niveau- tot faire sport voor de jeugdgroepen geraken. Het
probleem van indeling op speelsterkte, een van de fair play aspecten, wordt hier ade-
quaat opgelost. Maar daartoe moet zeker een extra inspanning geleverd worden door
de organisatie,
Die inspanning wordt in vele sportclubs ook geleverd om zowel de wel- als de niet
getalenteerden in de jeugdsport evenveel kans te geven, een kenmerk van fair play in
brede zin. Ook de minder getalenteerde kinderen krijgen een volwaardig sportaanbod
en worden niet alleen vermaakt met bingo'S, droppings en vossenjachten, hoe attractief
die ook voor de jeugd kunnen zijn.
Een pleidooi voor gelijke kansen voor de jeugd vinden we onder andere ook bij
Bigelow (2000) die schrijft dat jeugdsportprogramma's moeten voldoen aan de per-
soonlijke-, de sportieve- en de pedagogische behoeften van de kinderen.

"Such programs must be conducted to meet the needs of all participants- not just the
top two, six or twenty, not just your child, not just your neighbour's kid; but the
needs of all children- the skinny, fat, tall, small, and the ones who Lackhighly deve-
loped motor skills. Youth sports programs must serve aLIparticipants, not just the
'special' few. "(p.l Z).

Met deze zinsneden van Bigelow wordt ook het pedagogisch kader van de jeugdsport
aangegeven. Het sleutelwoord van dat kader heet belangenbehartiging van het kind,
zowel ten aanzien van een gelukkige kindertijd in de sport als ten aanzien van een mooie
sportieve toekornst, waarin de sport een belangrijk ingredient van het leven wordt. Of
men wil of niet, de sportclub heeft altijd een verantwoordelijkheid voor het geheel van
invloeden die inwerken op het kind in de sport, of die nu intention eel gericht zijn of
meer als socialiserende invloeden kunnen worden beschouwd. Kritisch zelfonderzoek
bij de clubs is nodig om na te gaan wat de aard van die invloeden is en of die de belan-
gen van de jeugd, of andere belangen dienen, bijvoorbeeld van de club, van een afzon-
derlijke trainer of van een ouder (Buisman, Middelkamp, 2001,p.255-261).

Verhelderend was de indeling die Heijting (1997) maakte in doelconcepties. Ze onder-
scheid de er een drietal (door Hermanns, 2001, modellen genoemd), die bruikbaar ble-
ken om de aspecten van fair play op een andere manier te ordenen. In het aanpassings-
model wordt opvoeding als invoeging in de bestaande cultuur gezien. Bij fair play kan
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men hier aspecten als acceptatie van regels en de beslissingen van de scheidsrechter en
correct gedrag op en om het veld onderbrengen.
Bij het emancipatiemodel staat de individuele ontplooiing van de mens voorop. Bij fair
play kan hier gedacht worden aan de sport aanbieden die bij het kind past (differentia-
tie) en creeren van spelplezier voor iedere sporter.
In het participatiemodel gaat het in de opvoeding om meedoen en mee mogen doen.
Bij fair play betekent dat elkaar bij het spel betrekken, elkaar kansen geven om mee te
doen en bepaalde groepen sporters, die in een achterstandspositie verkeren, de kans
geven om volwaardig in de sport te participeren, Dit laatste aspect kan ook in het
emancipatiemodel worden ondergebracht als men bijvoorbeeld denkt aan de positie
van meisjes en vrouwen in de sport.

Bij de oudere jeugd werd aandacht geschonken aan jeugdtopsport. Ook hier werd
dezelfde vraag gesteld als bij de jonge kinderen: in hoeverre sluit topsport aan bij de
leefwereld van kinderen en jongeren en in hoeverre zijn ze zelf gemotiveerd voor de
zware inspanningen die in de trainingen geleverd moeten worden. Zijn het niet de
ambities van de ouders of de trainers die het kind de weg opsturen naar de topsport,
zoals Meinberg (1991) beweert. Daar tegenover zijn er echter ook weer andere stem-
men te beluisteren, die beweren dat de mogelijkheden van het kind in de sport vaak
onderschat worden en dat men -voorafgaande aan het geven van een oordeel- eerst
zich moet orienteren bij de jeugd zelf.
Jeugdtopsport is naar onze mening niet vanzelfsprekend. De sport kent verschillende
gezichten die onder andere door Coakley (1994) zijn beschreven. In het power and per-
formance model gaat het vooral om de resultaten en om dat te bereiken balanceren ook
jeugdige talenten vaak op de rand van het wel of niet geblesseerd zijn. Men mag hier vra-
gen, zelfs bij zeer gemotiveerde meisjes en jongens, wie de belasting in de sport bepalen,
of de jonge sporter daar zelf een stem in heeft gehad. Men kan discussieren over de vraag
of volwassenen in de topsport grote gezondheidsrisico's moeten nemen, maar bij kinde-
ren en jongeren kan de siruatie ontstaan dat anderen voor hen die risico's bepalen, terwijl
de meisjes en jongens de gevolgen daarvan moeten dragen.
Aan topsport organisaties mag men vragen een overzicht te publiceren welke jonge spor-
ters wegens blessures zijn uitgevallen met een vermelding van de aard van de blessures.
Structurele overbelasting in de jeugdtopsport wordt door ons unfair genoemd ten
opzichte van de sporters en daarvoor is de sportorganisatie verantwoordelijk. Van een
sportorganisatie mag men verlangen dat men de jeugdige sporter helpt om te gaan met
de paradoxen die kenmerkend zijn v~~r wedstrijdsport. Hier geldt zowel dat sport
gezond is, als ongezond.
Eitzen (1999) noemt meer van die paradoxen zoals:
• Sport verenigt, sport verdeelt.
• Sport "is fair, sport is foul".
• Sport is expressief, geeft vrijheid, maar is tegelijk ook weer aan regels gebonden.

"Sport is inherenthly contradictory", zegt de schrijver (p.4). Aan de ene kant geeft de
sport spanning, plezier, zelfverwerkelijking maar er is ook altijd een "dark side" :
hypocrisie, geweld, bedrog, doping en ongezonde trainingsbelasting.
In de topsport is de positie van jongeren bijzonder kwetsbaar.
In de sport kan daar misbruik van gemaakt worden door de machtspositie van de trai-
ner. Hij of zij zit in een positie, om bepaalde gunsten van kinderen en jongeren te vra-
gen in ruil voor een vaste plaats in het team, of voor een plaats in de selectiegroep van
een individuele sport.
Machtsrnisbruik komt in de samenleving in vele vormen voor en dus ook in de sport.
Maar wanneer dit machtsrnisbruik de sportbeoefening zelf raakt, wordt het hier als
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unfair bestempeld. Dat kan op verschillende gronden, soms op overwegingen van
gezondheid, soms op basis van (on)gelijke kansen en soms vanwege machtsmisbruik.
Faire sport dient de belangen van de sporter, zeker als die, zoals bij kinderen en jonge-
ren, zich in een afhankelijke positie bevindt.
Steun werd ook gevonden in de analyse van het begrip presteren, waarbij aangesloten
werd bij de these van Klafki (1970), die yond dat de essenrie van presteren lag in het
mogen en niet in het moeten presteren. Vanuit dit gezichtspunt kan ook naar fair play
gekeken worden. Is het presteren een keuze van het kind of wordt her door de omge-
ving tot presteren gedwongen, geprest?

Er werden in dit hoofdsruk praktijken geschetst waar met betrekking tot fair play
werd uitgegaan van een persoonsgerichte benadering door jongeren actief bij hun
sport te betrekken en hen te leren die verantwoordelijkheid te laten dragen die ze aan
kunnen. Door ze bijvoorbeeld verschillende rollen te laten spelen als scheidsrechter,
coach en bestuurslid kan een bijdrage worden geleverd aan de fair play opvoeding,
omdat jongeren vanuit verschillende posities naar de sport leerden kijken. Daar ver-
schijnt dan de waarde van een positief jeugdbeeld, waar men uit gaat van de gedachte
dat de jeugd niet aIleen best in staat is om goed te functioneren in deze roll en, maar
daarvoor ook gemotiveerd is.
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N oten hoofdstuk 3

1. Voorbeelden van KNVB boekjes voor de jongste voetballers zijn:
Bert van Lingen, Vera Pauw (1996).
• "De bal is rond ..... en dat is best moeilijk".
• "Leerboek voor de jonge voetballer".
• "Het coachen van de allerjongste voetballers".
Zeist: KNVB.

2. Wanneer men de redenen voor sportparticipatie bij de jeugd in de USA vergelijkt
met de landen van West Europa, moet men bedenken dat de jeugdsport in de USA
meestal in schoolverband georganiseerd is. Dat kan binnen de schooltijd maar ook
na afloop van het school programma. In beide gevallen biedt bijvoorbeeld de high-
school de faciliteiten en het personeel. De trainers en coaches hebben een gewone
aanstelling bij de school.

3. Zie: L.Vloet e.a. (1996). "[eugdatletiek, voor elk wat wils" Amersfoort: N.eS.v.
Het bestand jeugdleden van de Atletiek Unie zag er op 1-1-95 als voigt uit:

leeftijd Aantal jongens Aantal meisjes

7 jaar 196 134
8jaar 691 465
9 jaar 1.145 765
10/11 jaar 2.736 1.951
12/13 jaar 2.500 2.041
14/15 jaar 1.955 1.635
16/17 jaar 1.370 1.063
18/19 jaar 948 601

4. In het kader van het KNAU-breedtesportbeleidsplan 1999 tim 2003 zijn de leden-
aantallen van de KNAU voor de periode 1988-1997 geanalyseerd. Hierbij zijn bij
sportuirval de volgende gegevens boven water gekomen: (Moonen,red.1999).

"De redenen waarom jongeren ervoor kiezen met de sport te stoppen, lopen uit-

een. De redenen hebben te maken met tijdgebrek, een voorkeur voor andere
tijdbestedingen, de aJnemende waardering van de sport zelJ of sociale motieven.
Spontaan gee]: 35% van de [ongeren aan dat de hoeveelheid huiswerk en de
tijdbesteding aan school bebben bijgedragen om met de sport op te houden. 33%
van de jongeren vond het sporten zelJ niet leuk meer of men gaJ de voorkeur
aan alternatieve bezigheden (24%). Ook sociale aspecten kunnen een rol spelen
om een lidmaatschap op te geven. De aJnemende aantrekkelijkheid van de club-
genoten kan ertoe bijdragen (19%) evenals de (on)aantrekkelijkheid van de trai-
ner (11%). "(p.12).

Er worden dus zowel externe- als interne oorzaken opgesomd.
5. Biesta (1997) schrijft:

"Vaak worden opvoeding en onderwijs voorgesteld als ttuee gescheiden domei-
nen, waarbij onderwijs wordt gezien als het overdragen van kennis en vaardig-
heden. In zo'n voorstelling van zaken is het pedagogische iets dat van buitenaJ
kan worden ingebracht, als een apart vak en als een aparte vaardigheid. 20
wordt er vaak over de pedagogische opdracht van het onderwijs gesproken en zo
begonnen we zelJ oak! In de discussietekst verdedigen we de stelling dat opvoe-
ding en onderwijs juist niet los van elkaar kunnen worden gezien en niet tegen-
over elkaar kunnen worden gezet".
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Hij bekritiseert hiermee schrijvers als Dodde (1992) die onderwijs niet geschikt vin-
den om waarden en normen bij te brengen, omdat het onderwijs te strak georgani-
seerd is om ruirnte te bieden aan opvoedingsprocessen waarin gedragsverandering
wordt beoogd:

"Het onderwijs is intellectualistisch georienteerd, het voorziet de jonge generatie
van informatie en leert de jongeren vaardig met zijn cognitieve mogelijkheden
omgaan. "(Dodde, 1992, p.15).

Hier wordt dus een duidelijk intellectualistisch standpunt ingenomen over de taak
van de school en daarmee wordt de sociaal emotionele functie van de school ver-
waarloosd.

6. Rijsdorp (1973) schrijft:
"Zij (de sport) is namelijk prestatief elitair. Zij die presteren gaan v66r. In de
wedstrijdsport is de presta tie zo belangrijk, dat aan de hoogst geplaatste ploegen
of atleten veelal de beste leiding en de meeste aandacht gegeven wordt ..... Het is
een opmerkelijk verschijnsel in de sport, dat vele clubbesturen de sportjeugd dik-
wijls beschouwen uit het gezichtspunt van recruteringsveld voor de top" (p.164).

7. NSF, NKS, NCS, NCSU (1970)« Sport 70" nota uitgebracht door de gehele
georganiseerde sport in Nederland. In opdracht uitgegeven door Meander, Leiden.

«De algemene wedstrijdsport vormt het hart van de sportbeoefening. Hierin
vindt men het grootste deel van de sportbeoejenaren terug. VeeI van deze sport-
beoefenaren worden aangetrokken door de mogelijkheid om tot grote prestaties
te komen en door te staten naar de topsport. De verplichting om regelmatig te
trainen en gedurende een bepaalde periode van het jaar iedere week aan compe-
tities mee te doen, eruaren zij als vanzelfsprekend en noodzakelijk. Zo beoefe-
nert zij met plezier hun sport. Een andere groep vindt deze stringente binding,
met aile verplichtingen die daaraan uerbonden zijn, minder prettig. Zij willen
hun sport wei serieus beoefenen, maar zonder dat het hen zoveel verplichtingen
oplegt. Ze hebben ook niet het verlangen om tot de topsport door te
dringen. "(p.2l).

8. Een cultuuromslag waar binnen het onderwijs veel meer aandacht aan sport en
lichamelijke opvoeding wordt besteed is in Nederland nauwelijks te verwachten.
Jaren achrereen vraagt de beroepsvereniging voor leerkrachten in de licharnelijke
opvoeding (KVLO) uitbreiding van het aantallessen en ze bepleit ook het aanstel-
len van vakdocenten L.O. in het basisonderwijs, maar met weinig resultaat. Er zijn
echter enige positieve tekenen te bespeuren, zoals de experimenten met de brede
school en de ontwikkeling bij enkele LOOT scholen, waar geinteresseerde leerlin-
gen (en dat behoeven geen sporttalenten te zijn) kunnen kiezen voor sportklassen
waar ze in het voortgezet onderwijs circa 6 uur per week sport krijgen.

9. Meer dan een miljoen kinderen en jongeren zijn week in week uit in het kader van
de georganiseerde wedstrijdsport aan het sporten. En in deze cijfers zijn de gege-
yens over het bewegingsonderwijs, de sportieve recreatie en de fitness nog niet eens
meegenomen. Ais men dat we! zou doen dan zouden die sportparticipatiecijfers nog
hoger uitvallen, maar men moet ook rekening houden met dubbeltellingen. Er zijn
kinderen en jongeren die meerdere sporten beoefenen en die zijn in de gegevens van
de NOC~· NSF niet op te sporen omdat alle sportbonden een eigen ledenadrninis-
tratie hebben, die niet aan elkaar gekoppeld zijn. Hieronder worden achtereenvol-
gens de ledenaantaUen over het jaar 2000 van de 7 grootste teamsporten en daarna
die van de 12 grootste individuele sporten gepresenteerd. We richten ons vooral op
de verhouding senioren-jeugd en jongens-meisjes.
We nemen uit het NOC~·NSF overzicht de takken van sport over en niet die van de
sportbonden.
De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) geeft bijvoorbeeld apart leden-
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aantallen voor wedstrijdzwemmen, waterpolo en kunstzwemmen. De gegevens
worden hier afzonderlijk weer gegeven.
Sportparticipatie wordt in deze paragraaf vooral gezien vanuit het perspectief van
de georganiseerde sport die ons daartoe de gegevens verstrekte. Benadert men
sportparticipatie meer vanuit de steekproef-methode van het Centraal Bureau van
de Statistiek (CBS) (een steekproef uit de Nederlandse bevolking) dan komt men
tot een geheel ander overzicht. Dan wordt de sportieve recreatie in haar varianten
meegenomen en dan kan men constateren dat zwemmen, wandelen en fietsen tot de
top van de sportieve activiteiten behoren, althans bij volwassenen.

Tabell Ledencijfers teamsporten NOC / NSF over 2000

senioren jeugd

Sport totaal Man Vrouw Jongen meisje verenigingen

1 voetbal 1.024.529 527.130 36.038 427.651 33.710 3992

2. volleybal 135.611 44.609 45.689 14.006 31.307 1525

3. hockey 137.118 37.337 28.255 32.307 39.219 308

4. korfbal 97.305 24.703 25.219 17.788 29.595 612

5. waterpolo 28.604 man-vrouw 18.562 jongen-meisje 10.042

6. handbal 55.142 11.841 15.226 6.795 21.280 492

7. basketbal 46.594 15.073 6.289 18.586 6.646 422

De tellingen horizontaal kloppen niet altijd omdat sommige bond en nog aparte cate-
gorieen sporters hebben die in dit overzicht niet zijn meegenomen.
Er is een aantal sporten dat er uit springt. Zo blijkt handbal meer een meisjessport
dan een jongenssport te zijn. Wellicht te begrijpen vanuit de dominante posicie van
het Nederlandse voetbal bij jongens? Voorts is het interessant om op te merken dat
bij volleybal en hockey, de meisjes bij de jeugd duidelijk in de meerderheid zijn ter-
wijl bij de senioren die verschillen zijn weggewerkt. Bij de hockeysenioren zijn er
zelfs aanzienlijk meer mannen dan vrouwen. Vermoedelijk is deze geringere sportpar-
ticipatie bij de vrouwen hier te verklaren uit allerlei maatschappelijke factoren, zoals
zorg voor het gezin en de toegenomen participatie van vrouwen in de arbeidssector.
Bij de individuele sporten zijn er duidelijk sporten aan te wijzen die meer door
kinderen en jongeren dan door volwassenen beoefend worden zoals bij gymnastiek
en judo. De redenen voor deze "kinderrijke" takken van sport kunnen zeer ver-
schillend zijn. Veel ouders sturen hun jonge kinderen naar gymnastiek omdat ze
denken dat zoiets goed is voor de motorische ontwikkeling. Vanaf een jaar of 10
wordt dan een keuze gemaakt voor een andere tak van sport. Gymnastiek heeft dan
een opstapfunctie voor andere sporten. Daarnaast bemerken ook veel meisjes en
jongens dat ze niet zo geschikt zijn voor het wedstrijdturnen.
Judo is bij jonge jongens en bij hun ouders populair omdat men denkt dat je er ste-
vig van wordt en dat het goed is voor je zelfvertrouwen. Wanneer echter het speel-
en stoei judo, waarin spelenderwijs allerlei judovaardigheden worden geleerd, lang-
zamerhand van karakter verandert in de richting van vechtjudo, dan houden veel
jongens het voor gezien.Dat zou tenminste een verklaring kunnen zijn voor de mas-
sale sportuitval onder de jeugd bij deze tak van sport.
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Tabel 2 Ledencijfers individuele sporten NOe I NSF over 2000

senioren jeugd

Sport Totaal Mannen Vrouwen Jongens Meisjes aantal ver.

1. Tennis 710.088 307.534 261.661 79.910 60.983 1804
2. Gymnastiek 296.603 15.873 90.245 33.371 157.114 1284
3. Schaatsen 186.944 senioren 143.947 jeugd 42.997 768
4. Skien 142.912 65.430 56.437 10.968 10.077 61
5. Hippisch 150.269 38.383 66.847 12.629 32.410 2510
6. Golf 150.992 92.047 51.776 4.589 2.580 167
7. Badminton 74.172 30.076 20.764 11.346 11.986 650
8. Atletiek 88.976 40.624 25.142 12.163 11.047 273
9. Zwemmen 149.744 30.602 29.334 42.563 46.245 471
10. Judo 54.763 11.658 2.243 33.347 7.515 747
11. Squash 51.247 36.650 12.035 1.929 633 166
12. Biljarten 46.947 42.429 2.934 1.354 230 2080

Uit de cijfers van deze tab ellen valt niet af te lezen hoe de instroorn- en uitstroom
van kinderen er in de verschillende leeftijdsfasen uit ziet. Deze differentiatie is voor
NOe ,:.NSF buitengewoon moeilijk in kaart te brengen omdat de sportbonden
verschillende leeftijdsindelingen hanteren.
Uit tabel 2 valt ook af te lezen dat er afgezien van enkele niet-verenigingsgebonden
takken van sport zoals skien, bergsport en squash ook sporten zijn waar weinig
jeugd is terug te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor sporten als golf, watersport en
biljart. Dat vloeit op het oog niet zo zeer voort uit de aard van de bewegingsactivi-
teit maar meer door de dominantie van een volwassenencultuur waar kinderen en
jongeren nog weinig toegang hebben of waarvan men vindt dat de accommodatie
voor de jeugd niet zo geschikt is, zoals bijvoorbeeld bij biljart.

10. Voorbeelden van Pedagogiekboeken, waar de sport en de jeugdsport nauwelijks aan
de orde komt.
• Van der Molen, Y.(1989,3e druk).

"Opvoedingstheorie en Opvoedingspraktijk. Groningen: Wolters-Noordhoff.
• Traas,M.(1997), 7e herziene druk,

"Opvoeding in verandering". Baarn: Intro.
• Pols,w., Miedema,S.,Levering,B. (1995, 2e herz.druk)

"Opvoeding , zoals het is". Utrecht: de Tijdstroom.
11. Deze stelling kan gei1lustreerd worden aan de hand van een bundel, die bijdragen

bevat voor de tiende landelijke pedagogendag, die op 12 mei 2001 in Nijmegen
werd gehouden. (Reuling, Postma, Noordman, (red.,2002). Het centrale thema van
die dag, vooral bestemd voor theoretische- en historische pedagogen, was" opvoe-
ding, onderwijs en overheid". Therna's op het terrein van de lichamelijke opvoeding
en de sport hadden daar best ook in het kader van de theoretische pedagogiek aan
de orde gesteld kunnen worden, maar dat bleek niet het geval.
Wei yond men therna's als:
• Rechten van het kind.
• Opvoeding tot autonoom burgerschap.
• Private financiering in het onderwijs.
• Seksuele opvoeding en de rol van de overheid.
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• Discussies over intelligentietesten voor 1940.
• Voorschoolse pedagogiek: kinderspel.
Ook in de vorige bundels van deze pedagogendagen bleek dat het gehele gebied van
lichamelijke opvoeding en jeugdsport nauwelijks de belangstelling van deze groep
pedagogen had.

12. Uit het antwerp Beleidsplan Amateurvoetbal 2000-2004 van de KNVB blijkt dat
circa 2 % van het totaal aanbod leden in het seizoen 1998-1999, 5 jaar of jonger is.
Dar komt ongeveer neer op zo'n 20.000 kleuters. En waarschijnlijk lopen er nog
meer kleuters rond, op of rondom het voetbalveld, die nog niet als lid zijn inge-
schreven.

13. Roose (1996) deed onderzoek onder getalenteerde turnsters bij een turnvereniging.
Meisjes van 12, 13 jaar train en in een periode dat ze in de groei zijn zo'n 22 uur per
week. Roose vraagt zich af
"waar we over de fysieke grens heengaan; daar waar het vele trainen (in de vorm
van zowel trainingsintensiteit als trainingsuren) nauwelijks economisch genoemd
kan worden"(p.203), onder andere door de vele blessures.

14. Bekend is het voorbeeld van de Nederlandse tennisser Richard Krajiceck, wiens
vader hem onbarmhartig achter de vodden zat als hij als kind minder gemotiveerd
was in de training. Vader K. werd door Jantien van Aschs (1983) geinterviewd, toen
zijn zoon 12 was en als jeugdig talent beschouwd kon worden. Hij vertelt hoe hij
handelde als Richard een wedstrijd verloren heeft:

"Meestal probeer ik hem ook geen lange straffen te geven, omdat ik vind dat
Richard al genoeg is gestraft, doordat hij heeft uerloren "(p.53). Over de trainer
zegt hij: Hij jent hem expres en soms doet hij dat op een rnanier waar ik het ook
niet altijd mee eens ben. Als Richard ongelukkig is, lacht Marian (de trainer) hem
bijvoorbeeld uit en gaat hem nog rneerpesten. Maar als Richard daar over klaagt,
leg ik hem toch uit dat voor zijn eigen bestwil is. Hij raakt op die manier gewend
aan dat [ennen, zodat hij tijdens dat spelen ook meer kan verdragen en daar tij-
dens de wedstrijden weer gebruik van kan maken. " (van Aschs, 1983, p.5]).

Nu is deze Richard, als topsporter, goed terechtgekomen. Maar hoe gaat het met de
kinderen die het niet gemaakt hebben. En die in de ogen van ouders en trainers als
een mislukking worden beschouwd en zichmogelijk ook als een mislukkeling ervaren.

15. Vader Laszlo Polgar gaf zijn dochters prive onderwijs omdat hij yond dat het
Hongaarse onderwijs de creativiteit in het kind doodde. In zijn opvoeding nam het
schaakonderwijs een belangrijke plaats in. De drie dochters Zsuzsa (1969), Zsofia
(1974) en Judith (1976) braken internationaal door en voor de vader was dat het
bewijs dat zijn experiment geslaagd was. Zie ook van Eeden,E.(1990) "De Polgar-
zusters, of: de creatie van drie schaakgenieen"] Amsterdam: Nijgh en van Ditmar.).

16. Een uitvoerige beschrijving van de blessure van de turnster Krisry Pieters, en de
behandeling door de gymbond kan men vinden bij Buisman, A.(1993) "Contents
and implementation of a youthsports policy".
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17. Aantal LOOT-leerlingen verdeeld over sporttak x geslacht pagina 28

Sport Geslacht Totaal

Jonaen Meisie

Aantal Kolom% aantal Kolom% aantal Kolom%

Atletiek 7 1.0% 10 4,3% 17 1.8%
Basketball 46 6.4% 4 1,7% 50 5.3%
Handbal 6 0.8% 7 3% 13 1.4%
Hockey 2 0.3% 11 4,7% 13 1.4%
Ijshockey 20 2.8% 3 1,3% 23 2.4%
Judo 19 2.7% 7 3% 26 2.7%
Paardrijden 4 0.6% 21 8,9% 25 2.6%
RSG 13 5,5% 13 1.4%
Schaatsen 7 1.0% 5 2,1% 12 1.3%
Skisn 10 1.4% 5 2,1% 15 1.6%
Tennis 70 9.8% 40 17% 110 11.6%
Turnen 17 2.4% 22 9,4% 39 4.1%
Voetbal 398 55.6% 12 5,1% 410 43.1%
Volleybal 5 0.7% 7 3% 12 1.3%
Wielrennen 8 1.1% 2 0,9% 10 1.1%
Zwemmen 23 3.2% 17 7,2% 40 4.2%
Overice soorten 74 10.3% 49 20,9% 123 12.9%

Tolaal 716 100% 235 100% 951 100%

(Uit: FransenJ. 2000,p.121)
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Hoofdstuk 4

Fair play als waarde?
4.1. Intro

Een van de safety tips die in 1997 AVIS, het bekende autoverhuurbedrijf in de USA
aan haar klanten meegaf luidde: "If someone on the road indicates they need assistan-
ce, do not stop". Een betekenis die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. En die
tegelijk ook de mogelijkheid laat zien om zo'n betekenis antropologisch toe te spitsen
als waarde, als "waardering of interpretatie van de menselijke bestaanswijze, die als
richtsnoer voor het handelen wordt genomen". De waarde die hier naar voren komt
luidt: "mensen zijn niet te vertrouwen" en richtsnoer voor het handelen is: Rij maar
door en laat de ander maar aan zijn lot over.
De aanbeveling van AVIS is kennelijk in de boezem van de organisatie ontstaan naar
aanleiding van negatieve ervaringen. De uitspraak richr zich duidelijk op individuen en
is algemeen van aard, er is geen ruimte om het handelen ook door aspecten uit de con-
text te laten bepalen. Door nu deze aanbeveling in een kader van waarden te plaatsen,
bestaat de mogelijkheid dat organisatie en klant zich gaan bezinnen op de strekking
van deze safety tip. Dan kan een mogelijk waardenconflict rijzen tussen het eigen
belang (safety first) en het solid air zijn met de ander die hulp nodig heeft. Dit voor-
beeld laat zien wat de meerwaarde is, om naar aanleiding van deze tip te vragen welke
visie op de mens daarachter schuilt. Een middel om de discussie hier in een breder
kader te plaatsen is om deze Avis tip te vergelijken met betekenissen uit een regen-
overgesteld standpunt, zoals bijvoorbeeld de bekende regel "wat gij niet wilt dat u
geschiedt, doet dat ook de ander niet"(l). En zo'n betekenis kan men ook koppelen
aan de sportpraktijk zoals die bij een van de zogenaamde gouden fair play regels van
de Deutsche Olympische Gesellschaft luidde: "Ich kumrnere mich um verletzte
Gegner, als wenn es meine eigenen Mitspieler waren". Hier is weliswaar de veiligheid
voor de persoon niet zozeer in het geding, maar de regel gaat wel uit van de gericht-
heid op het welzijn van de ander, die mogelijk enkele seconden daarvoor nog tegen-
stander was. Door nu door te vragen naar de visie op de mens, krijgt naar onze over-
tuiging de discussie hierover ook een meer verplichtend karakter, waar men zich niet
zo gemakkelijk aan kan onttrekken. Nu gebeurde dat in de vorige hoofdsrukken ook
aI, maar in dit hoofdstuk is de vraag naar de mens in de sport voorwerp van expliciete
aandacht.

Die vraag naar de mens kan zich op verschillende wijzen manifesteren. Men kan den-
ken aan algemene sportoverstijgende waarden, die overal in de samenleving geld en,
dus ook in de sport. Ais voorbeeld daarvan kunnen de twee fundamentele motieven
genoemd worden die Hermans, Hermans-jansen en van Gilst (1985) onderscheiden
"namelijk het streven naar zelfbevestiging (z-rnotief) waarin de eigen persoon centraal
staat en de betrokkenheid ten opzichte van de ander (a-rnotief), waarin de ander of het
andere het centrum van de betrokkenheid vormt"(p.3).
We gaan hier voorbij aan het onderscheid dat door de schrijvers gemaakt wordt tussen
de begrippen motief, waarde en waardegebieden. We volstaan hier met de constatering
dat het bij beide motieven gaat om verschillende visies op de mens. Dat wordt zicht-
baar in het zoekschema dat de schrijvers presenteren.
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Zelfbevestiging Betrokkenheid op ander

Streven naar versterking van het eigen ik
Streven naar invloed op de omgeving;
daadkracht
Streven naar zelfstandigheid.
Streven naar erkenning van eigen kunnen
Zelfverdediging I zelfhandhaving
Zelfexpansie

(p.JO)

Bewogenheid to.v. de ander of het
andere
Zoe ken naar een gemeenschapsband
Verlangen naar eenheid met de ander of
het andere
In iets of iemand opgaan
Ontvankelijk t.o. v. de omgeving staan

Naast algemene waarden zoals die hier gepresenteerd worden, zijn er ook waarden,
die bij de sport horen en waarden van een goed kinderleven waar in hoofdstuk 3 over
gesproken werd.

In paragraaf twee van dit hoofdstuk zullen enkele argumenten worden besproken, die
er voor pleiten aspecten van de fair play discussie ook in een kader van waarden te
plaatsen. In de paragraaf daarna wordt ingegaan op de verschillende betekenissen van
het begrip waarde.
In paragraaf vier zal fair play tussen waardenoverdracht en waardenverheldering wor-
den geplaatst, waarmee een discussie over fair play kan worden verdiept. In paragraaf
vijf zal tenslotte gesproken worden over de veranderbaarheid van waarden gekoppeld
aan de vraag hoe de fair play gedachte in de sport effectief kan worden bevorderd.

4.2. Overwegingen voor een waardenperspectief

Er zijn vier argumenten om in het fair play debat de antropologische vraag naar de
betekenis van mens-zijn te stellen. Het eerste argument is meer conceptueel van aard.
Soms noemt men het begrip fair play als geheel deugd of waarde. Door dat te do en
worden de verschillende aspecten van fair play onvoldoende onderscheiden, waardoor
ook de discussie over de praktische impact van die aspecten moeilijk voor het voetlicht
wordt gebracht. Het is, zo werd zichtbaar in hoofdstuk 2, nogal een verschil of men
spreekt over participatie fairness of fairness in een direct wedstrijdverband, waarin
respectievelijk een meer sociale- en een meer individuele mensopvatting doorklinken.
Shields & Bredemeier (1995) bijvoorbeeld, spreken over fairness en sportpersonship
als deugden, wanneer ze het begrip karakter in morele zin omschrijven.

"Moral character can be summerized as a composite of four virtues: compassion, fair-
ness, sportpersonship and integrity. » (p.198).

De schrijvers zeggen dat er weinig overeenstemming is over de invulling van deze
begrippen. Zo verstaan sommigen onder sportpersonship het naleven van de rituelen
en gewoontes die bij een bepaalde sport horen. Anderen beklemtonen de goede
manieren in- en rondom de sport zoals "winning graciously, losing with dignity, being
polite to opponents"(p.202). Zelf kiezen de schrijvers meer voor een morele invulling
van het begrip door realistische taakorientaties te verbinden met de ontwikkeling van
het "rnorele zelf"(p.203).
Wanneer fair play op deze wijze als een deugd of waarde wordt benoemd is het aan te
bevelen om door te vragen naar de bepalende dimensies van dat begrip zodat daar ook
de vraag naar de mens aan gekoppeld kan worden.

Het tweede argument is dat in een discussie over fair play vaak persoonlijke eigenschap-
pen als waarde benoemd worden die het fair play begrip markeren. Jost (1970) noemde
als "Regeln des Anstands, des Takts, der Geplogenheit" , bijvoorbeeld tolerant, beschei-
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den, open en eerlijk. Rokeach (1973) onderscheidde eindwaarden als gelijkheid, vrijheid
en een confortabel leven van instrumentele waarden als verantwoordelijkheid, zelfcon-
trole, arnbitie, die ook als persoonlijke eigenschappen benoemd kunnen worden. We
komen in de volgende paragraaf op deze indeling terug. Waar het hier om gaat is te
onderzoeken van welke signatuur deze persoonlijke eigenschappen als waarde zijn en
welke rol ze spelen in her bevorderen van de fair play gedachte.

Het derde argument kan men als de verhelderingsopdracht (2) van de sportweten-
schap beschouwen. Door de vraag naar de (achterliggende) visie op de mens te stellen
vraagt men van de gesprekspartners enige afstand te nemen van een praktische situatie,
waar het vaak in een fair play discussie om gaat. Dat kan bereikt worden door ook
andere waardenperspectieven in de discussie te betrekken, waaronder bijvoorbeeld
ook het perspectief van de tegenstander. Door nu een ruimer kader van verschillende
denkalternatieven te creeren, kunnen de eigen waarden meestal ook kritischer worden
beschouwd. De beschouwing over de Avis tip kan daarvan als voorbeeld dienen.
Het laatste argument is dat men na een fase van waardenverheldering ook beter tot
gefundeerde eigen keuzes kan komen, die niet gebaseerd zijn op min of meer toevallige
omstandigheden maar op weloverwogen keuzes voor de bepaalde waarden in de sport.
Daarmee krijgt die antropologische discussie ook een verplichtend karakter, waar men
zich niet zo gauw met een Jantje van Leiden af kan maken.

4.3. Betekenissen van het beg rip waarde

Het begrip waarde komt men op verschillende wijzen tegen. Zo spreekt men over de
waarde van de euro in vergelijking met de dollar, over een waardeloze voetbalwed-
strijd met een gemiste strafschop, over het gevoel van eigenwaarde en over het al dan
niet vermeende verval van waarden en norm en in de huidige maatschappij. Soms wor-
den de waarden explieiet bij de naam genoemd, zoals bijvoorbeeld "respect hebben
voor de tegenstanders" bij fair play aeties. Soms blijken de waarden meer verborgen
en moeten die als het ware door een interpretatie boven tafel worden gebracht.
Becker en Nauta (1983) constateren dat er in de sociale wetenschap geen algemeen
aanvaarde definitie van waarde bestaat. Ze verwijzen naar Lautmann (1969), die liefst
120 definities en omsehrijvingen van "waarde" heeft opgespoord (p.16).
Volgens de schrijvers tekenen zich in al deze definities rwee trends af. 20 kunnen waar-
den vanuit het individu worden besehouwd, gekoppeld aan begrippen zoals behoefte of
motief, maar men kan waarden ook vanuit de opgaven van de samenleving benaderen en
dan gaat het meer om doeleinden of richtlijnen voor menselijk gedrag (p.16/17).
Hieronder zal een aantal definities en benaderingen van waarden besproken worden.

Waarden als sociale wenselijkheden

Becker en Nauta geven als definitie :
"Waarden zijn sociale wenselijkheden, levend in samenlevingen, groepen of indivi-

duen. Ze zijn merkbaar in verbale of geschreven uitingen of afleidbaar uit de han-
delingen van instructies, organisaties of personen. " (p.28).

Centraal staat in deze omsehrijving het begrip soeiale wenselijkheid, waarmee het
begrip een positieve betekenis krijgt. Een schrijver die deze betekenis duidelijk heeft
ingevuld is Rokeach (1973), hoewel dat in zijn omschrijving van waarde niet zo duide-
lijk tot uitdrukking komt. Een waarde is volgens hem een:

"Enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence ispersonal-
ly or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of
existence. "(po5).
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In deze omschrijving benadrukt hij dat men in een vergelijking van waarden, de ene
waarde meer prefereert dan de andere. Wanneer hij echter een aantal waarden opsomt
wordt duidelijk wat de schrijver met 'waarde' voor ogen staat.
In zijn theorie neemt het onderscheid tussen "terminal values" en "instrumental valu-
es" een centrale plaats in. Na uitvoerig onderzoek kwam Rokeach tot 18 eindwaarden
en 18 instrumentele waarden. Eindwaarden zijn bijvoorbeeld doelen die men in het
leven hoopt te bereiken zoals een cornfortabelleven, gelijkheid, sociale erkenning,
schoonheid, veiligheid, vrijheid, geluk, vriendschap en een opwindend leven.
Instrumentele waarden zijn meer te beschouwen als wegen om die eindwaarden te
bereiken.
Als men ze nader beschouwt blijken het vooral persoonlijke eigenschappen of deug-
den te zijn zoals ambitie, onafhankelijkheid, eerlijkheid, competentie, gehoorzaam-
heid, beleefdheid, dapperheid, hulpvaardigheid (3).
Wat opvalt is dat deze waarden aile een positieve lading hebben, terwijl mensen hun
gedrag toch ook door zogenaamde negatieve waarden laten leiden. Ook zijn verreweg
de meeste waarden nogal individualistisch, gericht op de invulling van persoonlijke
behoeftes. Veel sociale waarden, gericht op de dienstbaarheid aan de ander treft men er
niet aan. Bij de instrumentele waarden kunnen vergevingsgezind, behulpzaam en lief-
hebbend worden genoemd als voorbeelden van een rneer sociale invulling.

Kretchmar (1994) verbindt values aan wat hij noemt "The Good Life". Het leven van
een persoon is opgebouwd uit een samenstel van individuele waarden, die onderling
met elkaar zijn verweven. In zijn definitie van waarde benadrukt hij de (sociale) wen-
selijkheid : "Values are goods; they are things that human beings find
desirable"(p.l11). Opmerkelijk in deze definitie is dat waarden als goederen, als din-
gen beschouwd worden, die daarmee als het ware buiten de persoon staan, maar waar
de persoon zichzelf mee kan identificeren. Hij onderscheidt twee soorten waarden:
Moral Values kunnen als persoonlijkheidstrekken worden beschouwd, die horen bij
een persoon, zoals eerlijkheid, moed, voorzichtigheid.
Non-moral values zijn de dingen die we van het leven verwachten, zoals geluk,
gezondheid, kennis, veiligheid en vriendschap (p.l11,112).
Personen wegen vol gens Kretchmar voortdurend deze waarden tegen elkaar af om
vervolgens prioriteiten te bepalen.
Deze benadering van waarden, gekoppeld aan "het goede leven" kan men ook idealis-
tisch noemen. Idealen worden nagestreefd en dat geeft perspectieven in het leven.
Deze interpretatie van waarden probeert het goede in de mens te wekken en tot ont-
plooiing te brengen.

Nu wordt deze groep van waarden door verschillende schrijvers kritisch beschouwd.
De Swaan (2000) onderscheidde frisse deugden als moed, eerlijkheid, ijver van kleffe
deugden zoals nederigheid, gehoorzaamheid, saamhorigheid, vaderlandsliefde en
mededogen. De Swaan spreekt hier over deugden en die hebben hier nagenoeg dezelf-
de inhoud als de instrumentele waarden bij Rokeach.

"De frisse deugden zijn vooral gericht op karaktervorming, de kleffe deugden moeten
de mensen bij elkaar bouden. Ze lijmen de mensen aan elkaar. Meer eigentijds gesteld:
ze bevorderen de sociale cohesie, de sociale verkleving".

Mededogen (of medelijden of medeleven) is vol gens hem een belangrijk ingredient van
dat maatschappelijk plaksel" (p.23). De aanduiding "klef" voor dat plaksel kan men
moeilijk als positief duiden. Kritiek vinden we ook bij de Duitse literatuurweten-
schapper Herzinger (1997), die zich afzet tegen de zogenoemde gemeenschapswaar-
den. Die hoeven niet noodzakelijk een positieve uitwerking te hebben op de morele
kwaliteit van de maatschappij, dat hangt af van de inhoud. Het maakt, volgens
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Herzinger, nogal wat uit of die gemeenschapswaarden als saamhorigheid en solidariteit
betrekking hebben op de vrijwillige brandweer of op de Ku Klux Klan (p.13-14).
Het gaat erom welke inhoud deze gemeenschapswaarden hebben waarmee de persoon
zich verbonden voelt en in welk antropologisch kader dat past. Ondanks deze kritiek,
die overigens ook op de individuele waarden als opkomen voor jezelf, zelfontplooiing,
egoisrne kan worden uitgeoefend, komt men deze interpretatie van waarde als sociale
wenselijkheid veelvuldig tegen. Waarden worden hier vooral gepresenteerd als idealen
die men probeert na te streven.

Waarden met een plus en waarden met een min

De benaming van deze interpretatie van waarde is ontleend aan Hofstede (1992).
Hofstede omschrijft waarden als "collectieve neigingen om een bepaalde gang van
zaken te verkiezen boven een andere"(p.20). Waarden zijn, volgens Hofstede, gevoe-
lens met een richting: een plus- en een minpunt. Als voorbeelden noemt hij:
• slecht tegenover goed
• lelijk tegenover mooi
• irrationeel tegenover rationeel
Geen antropologische duidingen in deze benamingen van waarden, in de zin dat daar
direct een visie op de mens in te herkennen valt. WeI de erkenning dat het bij waarden
ook om min-orientaties kan gaan, hetgeen in idealistische benaderingen van waarden
meestal niet expliciet gemaakt wordt. Antropologische duidingen vindt men bij
Hofstede in de typeringen van culturen, zoals individualisme versus collectivisme en
masculiniteit versus ferniniteit.
In de definitie van Hofstede wordt het overheersende socialisatiepatroon van een
bepaalde groep of een bepaalde cultuur benadrukt. In de omschrijving "collectieve nei-
gingen" is aangegeven dat de leden van een groep ook gestempeld kunnen worden door
het waardenpatroon van de cultuurgroep, waarin ze opgenomen zijn. Heel wat waarden
en norm en worden hen daar aangereikt, vaak zonder dat de leden daar zo bij stilstaan.
Waar het hier om gaat is dat tegen positieve waarden, negatieve waarden worden gezet
en dat die ook richtinggevend kunnen zijn voor het gedrag. Dat denken komen we
ook bij Maslow (1973) tegen, die tegenover een positieve waarde als waarheid, wan-
trouwen en argwaan zet en tegenover goedheid, kwaadheid.
Ook Kretchmar (1994) benadrukt de tegenstelling van waarden. Hij spreekt hier over
"contrasting ethical traits".
Enkele van deze traits zet hij aldus tegenover elkaar (p.250).

Traits that promote good ethics Traits that promote bad ethics

• Honesty and integrity; an interest in
achieving something of value.
A sense of fair play.
Patience, a willingness to wait for
the right opportunity.

Drive and desire; an interest in succeeding
by whatever means.

• A winn-at-all-costs attitude.
• Opportunism, a tendency to jump at the

first attractive offer one receives.

In deze benadering van waarde wordt erkend dat mens en zich ook laten leiden door
waarden die niet bepaald een sociale wenselijkheid genoemd kunnen worden. "Het
zijn niet de mooiste eigenschappen die je in deze wereld verder brengen" zegt olympi-
sche chef in die tijd, Jan Loorbach in een interview in "Trouw" van 8 november 1997.
In dat verband noemt hij ambitie en ijdelheid, waarden die niet door iedereen als posi-
tief worden gezien, maar die toch heel wat tot stand kunnen brengen. Loorbach noemt
deze waarden zelfs "de brandstof voor de vooruitgang"(p.15). Deze invulling van het
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begrip waarde wordt hier realistisch genoemd omdat ze directer aansluit bij de opgaven
van alledag waar de mens voor staat. In de sport komt men daar talrijke voorbeelden
tegen. Een doorgebroken speler bij voetbal aan het shirt vasthouden en tegelijk daarbij
weten dat daar een rode kaart voor wordt gegeven, is een voorbeeld van een realistische
waarde. Maar het belang van winnen is hier zo groot dat deze overtreding bewust wordt
gemaakt. Deze realiteit wordt meestal niet ontkend, maar er is wel discussie over de
vraag of deze "opoffering voor het team" (of voor het vaderland) als een waarde moet
worden gezien.
Daarmee is aangegeven dat uit een en dezelfde situatie verschillende waarden kunnen
worden gedestilleerd, veelal bepaald door het referentiekader van de beschouwer.
Onderzoek naar de dominante waarden bij sporters kent verschillende routes. Zo kan
men de respondenten vragen een oordeel te geven over de rangorde van bepaalde
waarden in hun sportieve leven en daarbij kunnen de keuzes zowel worden afgezet
tegen waarden met een plus, als waarden met een min, of beide. Ook in kwalitatief
onderzoek kunnen de positieve als de negatieve kanten van waarden in het onderzoek
betrokken worden, door uitdrukkelijk naar de verschillende ervaringen te vragen. Zo
interviewden Schroder en Meiling (1987), jongeren die waterpolo beoefenden over
hun ervaringen met fair play in hun sport.
Uitspraken van de jongeren waren bijvoorbeeld:
• "en die zaten zo te knijpen, dat ik denk verdorie, dat laat ik niet op me zitten,

dat doe ik terug. "(meisje, 13 jaar).
• "als iemand doorbreekt, denk je niet van ik ben sportief, dan pak je hem. "

(jongen, 15 jaar).
De eerste uitspraak kwam men in allerlei varianten tegen. De waarde achter deze uit-
spraak is er een van vergelding "Pak je mij, dan pak ik je wel terug", "Oog om oog,
tand om tand". Daarmee kon onsportiviteit worden gelegitimeerd: "Zij begonnen,
dus .......... ". Een individuele waardebepaling wordt hier zichtbaar, die niet wordt
geleid door sociale wenselijkheden

De contextualiteit van waarden

Idealistische waarden en waarden met een hoog sociaal wenselijkheids karakter zijn
vaak algemeen van aard, pretenderen te geld en voor een groot aantal situaties waarin
de mens zich begeeft. Daar tegenover kunnen waarden ook worden gekoppeld aan een
bepaalde context waarmee de reikwijdte van die waarden wordt beperkt. De theorie
van het dubbelkarakter van sport (Tamboer, Steenbergen,1992) waarin de sport als
middel en als doel wordt gezien, wordt in de doelkant de vraag gesteld naar de eigen-
heid van de sport en de waarden die daarbij horen, zoals de concurrentie, de wi! om te
winnen, de regelgeving. Vervolgens kan die vraag ook aan elke tak van sport worden
gesteld. Wat is de eigenheid van de golfsport, waar met een handicap op basis van spel-
niveau kan worden gesport en wat is het typische van het meisjesturnen, dat is afge-
stemd op kleine, sterke, lenige meisjes tussen 12-18 jaar? Hoe zijn die sporten gelijk en
hoe zijn ze verschillend? Men kan daarvoor conceptuele analyses uitvoeren maar ook
leefwereldonderzoek kan een bijdrage leveren om meer inzicht in deze vragen te krij-
gen. Bij boksen bijvoorbeeld kan een conceptuele analyse resultaten opleveren waar de
beoefenaren van die sport zich niet altijd in hoeven te herkennen. Zo kunnen de sport-
eigen waarden uit de wedstrijdsport en de avontuursport niet zomaar toegepast wor-
den op de sport voor kinderen. Bij kinderen horen waarden als behoefte aan veilig-
heid, zorg, een brede ontwikkeling en groeiende zelfstandigheid, die niet sportspeci-
fiek genoemd kunnen worden, maar wei bepalend kunnen zijn voor de context waar-
binnen kinderen opgroeien in de sport.
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Het belang om waarden in een context te plaatsen kan verduidelijkt worden aan de
naam die de stichting "Sport, tolerantie en fair play" meekreeg om in de tweede helft
van de jaren negentig de fair play gedachte te bevorderen; in een volgend hoofdstuk
wordt daar uirvoeriger op in gegaan. Het begrip tolerantie werd ingevoegd om een
verbinding te leggen met een brede maatschappelijke problematiek, waarin ook de
bestrijding van allerlei vormen van discriminatie paste. Over dit begrip waren afspra-
ken gemaakt in Europees verband.
Ook al neemt men afstand van een omschrijving van tolerantie als een neutraliserende
benadering waarin respect wordt getoond voor verschillende waarden en culruuruitingen
en dat het in wezen niets uitmaakt waarvoor men kiest (Valstar, e.a.1997,p.13), dan nag
heeft men een probleem am dit begrip te duiden in de context van een wedstrijdsport.
De sport werd hier opgezadeld met een algemeen maatschappelijk begrip, dat niet
bepaald wedstrijd-sport-eigen genoemd kan worden. Tolerant waterpolo spelen en
tegelijk je tegenstander op zij moeten zetten, leg dat maar eens uit! Cornpetitie en
strijd verbinden met het begrip tolerantie lijkt niet een eenvoudige opgave.

Vaak wordt de impact van een algemeen maatschappelijke waardenbehandeling met
betrekking tot de sport niet voldoende overzien. Het werkboek " Kinderen en
omgaan met waarden en norrnen" van Snoek en Driessen (1999), voor de bovenbouw
van de basisschool is daarvan een voorbeeld (4). De aanleiding voor een bepaalde les is
een krantenbericht over de voetballer Rob Witsche, die drie duels werd geschorst. Hij
kreeg daarbij twee duels aan zijn broek "wegens het gebruik van grove taal tegen de
scheidsrechter". Het bericht wordt in de klas gelezen, er is een kringgesprek en een
rollenspel en er vindt een nabespreking plaats. In de oefening draaide het eigenlijk om
het grove taalgebruik van de voetballer en het geringe respect voor de scheidsrechter,
De beschouwing yond plaats vanuit een algemeen maatschappelijke norm als respect
of fatsoen, terwijl nauwelijks een poging werd ondernomen het gedrag van de speler
vanuit de context van de wedstrijdsport te verstaan. Daar had men kunnen wijzen op
het belang dat aan winnen wordt geschonken waarbij een mogelijke fout van de
scheidsrechter heftige emoties kan oproepen. Sport is immers emotie.
Het toepassen van het multi-actor perspectief zoals beschreven door Gastelaars en
Hagelstein (1996), had de waardenbehandeling in dit voorbeeld in balans kunnen krij-
gen. Dan had het perspectief van de speler de aandacht verkregen die het verdiende.

Waarden in een antropologisch perspectief

In de omschrijving van waarde die in het onderzoeksproject "Waarden en normen in
de sport" (WNS) wordt gebruikt zijn we deels geinspireerd door een omschrijving van
Beekman (1977) en deels door van der Ven (1985).
In het WNS project formuleerden we:

"Een waarde is een waardering (of iruerpretatie) van de menselijke bestaanswijze,
die als richtsnoer uoor het handelen wordt gezien. "(Buisman, van
Rossum,1998,p.23).

Waarde wordt hier, in antropologische zin, beperkt tot "waardering van de menselijke
bestaanswijze". Betekenissen aan zaken of gebeurtenissen worden als waarde aange-
duid als daar een visie op de mens (mensbeeld) of mens on twerp (5) in te ontdekken
vaIt. In de omschrijving zijn waarde en norm in een verband samen ondergebracht.
De antropologische orientatie is ontleend aan Beekman, de gerichtheid (richtsnoer) op
het handel en aan van der Ven.
Deze antropologische accentuering vinden we ook bij Valstar e.a. (1997). Zij verstaan
onder waarden:
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"opvattingen die menselijke relsties betreffen en alledaagse objecten en situaties te
boven gaan. Morele waarden kunnen beschouwd worden als opvattingen die func-
tioneren als imperatief uoor het gedrag. "(p.ll).

Waarden zijn geworteld in het affectieve domein en mens en zijn geneigd om hun leven
trouw te blijven aan de gekozen waarden. Dat is ook het verschil met begrippen als
meningen, wens en, belangen, die meestal gemakkelijker te veranderen zijn.
Aan waarden in antropologische zin zit echter ook een situationeel aspect. Ze overstij-
gen de situatie, maar tegelijk zijn ze aan tijd en plaats gebonden. Waarden moeten tel-
kens vanuit de bijhorende context en cultuur geinterpreteerd worden. «Waarden zijn
nu eenmaal niet los verkrijgbaar. In die zin is een discussie over 'absolute waarden'
betrekkelij k zinloos" (p .17).
Binnen deze antropologische inperking kan het gaan over honderd en een waarderin-
gen van de mens, zowel over het beeld van jonge kinderen in de sport, als over de
mens die zijn grenzen opzoekt in de avontuursport. Er wordt afgezien van een vast
lijstje met waarden, dat op een of andere manier in een bepaalde levensbeschouwing
verankerd ligt.
Waarden zijn niet zonder meer als "positief" te beschouwen. Het gaat net zo goed
ook om waarden die niet als sociaal wenselijk worden gezien, zoals egoisrne, superio-
riteit van de eigen groep, overtreding van regels, maar die wel terdege als richtsnoer
voor het handel en genomen worden.
Binnen dit denken worden geen wezenskenmerken van de mens geformuleerd, men
spreekt meer over ontwerpen van de mens, die gezien worden tegen achtergronden
van een tijds- en cultuurbeeld.

Doelwaarden en zijnswaarden

Waarden worden vaak als doelen gezien die men met name in pedagogische situaties
met kinderen probeert te bereiken. In dit verband wordt dan gesproken over waarden
als inzet, discipline, respect voor de medemens, eerlijkheid, kunnen plannen en sam en-
werken. Kinderen worden in de sport vaak aan deze maatstaven afgemeten en dan valt
op hoeveel ze nog niet kunnen: kinderen kunnen nog niet samenspelen, ze zijn nog
egocentrisch, ze kunnen zich nog niet concentreren, ze vertonen nog te weinig inzet
en ze zijn nog te speels. Maar welke waarden horen bij een goed kinderleven?
Misschien is die speelsheid juist een waarde die bij jonge kinderen hoort? De term
"goed kinderleven" ontlenen we aan van der Zeyde (1963), die dit begrip ontwikkelde
vanuit haar observaties van kinderen die in hun opvoeding waren vastgelopen. En om
te kunnen bepalen wat het betekende als een kind in opvoedingsnood verkeerde,
behoefde ze een theorie over het goede kinderleven.
Waarden uit het leven van het nog jonge kind zijn de speelsheid, de nog open beteke-
nisverlening, de behoefte aan veiligheid en geborgenheid, de potentie om te exploreren
en ook om te groeien in zelfstandigheid, zegt Langeveld (1979) in zijn fenomenologi-
sche analyse van het bestaan van kinderen. Barth (1975) beschreef in het kader van zijn
pleidooi voor open onderwijs een aantal assumpties van het lerende kind, die hier ook
als zijns-waarden worden beschouwd.

About motivation:
1. «Children are innately curious and display exploratory behavior quite

independent of adult interventions. "
2. « Exploratory behavior is self-perpetuating" (p.60).
Conditions for learning:
3. « The child will display natural exploratory behaviour if he is not

threatened". (p.61).
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4. « Active exploration in a rich environment, offering a wide array of
manipulative materials facilitates children's learning" (p.G3).

5. « Play is not distinguished from work as the predominant mode of learning in
early childhood" (p.G3).

De visie op het jonge kind wordt bij Barth verbonden aan de condities voor het leren.
En die condities liggen zowel op het terrein van het scheppen van een veilige leerorn-
geving als in het aanbieden van rijk en uitdagend leermateriaal (6).
De beschrijving van de kinderlijke leefwereld en de waarden die daar ontdekt worden
zouden we hier de zijnswaarden willen noemen. Langeveld en Barth rich ten zich daar-
bij vooral op het jonge kind.

Bij jongeren in de puberteit zouden als zijnswaarden genoemd kunnen worden: een meer
gethematiseerde lichamelijkheid, ontluikende seksualiteit, eigen plaats in de leeftijdsgroep,
experimenteren met autoriteit, de eigen mogelijkheden in de sport ontdekken.
Lee (1993) onderzocht waarden in de sport bij 93 jonge sporters bij voetbal (60 jongens)
en tennis (18 meisjes en 9 jongens). De leeftijden varieerden van 12 tot 16 jaar. De
onderzochte jongeren werden bevraagd in een semi-gestructureerd interview over more-
le dilemma's in de sport. Inhoudsanalyse van de gespreksprotocollen leverde 18 waarden
op zoals die door de jongeren werden genoemd, bijvoorbeeld:

Value Descriptor

Health & Fitness

Being personally or collectively successful in a contest

Showing concern for other people

Being with friends with a similar interest in the game

Not allowing an unfair advantage in the contest!
judgement

Becoming healthy as a result of the activity,
and in becoming fit to enhance performance

Being able to perform the skills of game well

Demonstrating superiority in the contest

Achievement
Caring

Companionship
Equity / Fairness

Showing skills
Winning

(p.4G).

Wanneer men deze waarden bekijkt dan kan men constateren dat de meeste wel gefor-
muleerd zijn vanuit de context van de sport. Maar de waarden lijken nauwelijks typisch
voor jeugd tussen 12-16 jaar, ze gelden net zo goed voor een groep volwassenen. Het
levensgevoel uit de puberteit komen we in deze lijst met waarden nauwelijks tegen. De
resultaten van zo'n onderzoek leveren sportleiders en sportbestuurders weinig informa-
tie op over de leefwereld van deze groep jongeren.

Waarden kregen in deze paragraaf verschillende betekenissen. Ze kunnen als sociale
wenselijkheden worden gezien, in fair play verb and bijvoorbeeld als respect hebben
voor de tegenstander, eerlijk zijn met betrekking tot de acceptatie van de regels. Maar
waarden kunnen ook realistisch geformuleerd worden, zoals bijvoorbeeld met betrek-
king tot gelijke speelsterkte en ze kunnen zelfs in een negatieve setting geplaatst wor-
den, zoals gevaarvolle risico's nemen om een goed resultaat te boeken. Realistisch wil
zeggen dat ze overeenkomen met de waarden in de sportpraktijk. Sommige van die
waarden worden door Hofstede (1991) waarden met een min genoemd, die wel terde-
ge als uitgangspunt voor het handel en kunnen worden genomen.
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Instrumentele waarden als ijver of inzet, gehoorzaarnheid en saamhorigheid moeten
altijd in de directe context worden geplaatst om ze te begrijpen en bij de inhoud moet
gevraagd worden welke belangen er worden gediend. In die zin zijn de waarschuwingen
van Herzinger (1997) van belang die zegt dat een begrip als saamhorigheid nog niet
zoveel over de inhoud zegt, als dat begrip zowel bij de vrijwillige brand weer als bij de
Ku Klux Klan een bindende factor blijkt te zijn. In fair play verband kunnen waarden
als "willen winnen" en "willen winnen tegen elke prijs" vanuit de context tegen het
licht gehouden worden, waarbij nauwkeurig kan worden bekeken, welk prijskaartje
men denkt te accepteren en wie dat bepaalt, Ook de verhouding tussen doelwaarden en
zijnswaarden is van belang. Soms zijn de doelwaarden in de sport zo dominant, dat men
in de jeugdsport de waarden die bij een goed kinderleven horen, over het hoofd ziet. De
verschillende aspecten die er aan het waardenbegrip en in het waardenonderzoek onder-
scheiden worden zijn van belang om de betekenissen die er aan fair play worden gege-
yen, beter te verstaan.

4.4. Fair play tussen waardenoverdracht en waardenverheldering

Bij waardenoverdracht worden waarden overgedragen in de hoop dat de doelgroep die
waarden zal overnemen. Bij waardenverheldering worden op een open manier verschil-
lende waarden aangereikt, waaruit men kan kiezen. Het gaat om het bewust maken van
waarden en normen die reeds aanwezig zijn (Praamsma, 1994,p.92).
Tamboer (1994) constateert dat waardenoverdracht achterhaald is in een pluriforme, mul-
ticulturele en individualiserende samenleving. Verschillende waardenorientaties blijken
naast elkaar te kunnen bestaan. Het achterhaald zijn van waardenoverdracht lijkt hier te
sterk uitgedrukt, maar wel kan men in een westerse samenleving zien dat men nu veel
meer met andere levensovertuigingen geconfronteerd wordt dan vroeger het geval was.

"Waardenverheldering betekent appet op mens en om aanspreekbaar te
zijn op hun diepste ouertuigingen Niet elkaar, hoe dan ook, willen ouertuigen
van het eigen gelijk, laat staan dat gelijk aan anderen willen opdringen. » (p.4).

Het begrip waardenoverdracht is in het voorafgaande op twee manieren verschenen.
In de eerste plaats als socialisatie. De mens wordt gestempeld door de cultuur, waarin
hij zich beweegt. Allerlei waarden en normen worden op deze wijze overgenomen
door de leden van een cultuurgroep, zonder dat men zich dat altijd bewust is.
Overigens, de mens is niet passief in dat proces, op zijn beurt bemvloedt hij de omge-
ving ook. Het is de rol van de wetenschap om deze waardenpatronen te onderzoeken
en daarop te reflecteren. Vaak zijn de waarden verborgen in de dingen van de dag, in
de taal en in de instituties, Er is dan een interpreterende act voor nodig om deze (ver-
borgen) waarden expliciet te maken zodat er systematisch over van gedachten gewis-
seld kan worden.
Beelden van fair play en de aspecten die daarin te onderscheiden zijn zoals, omgaan
met gelijke kansen, zorg voor de gezondheid van de sporter zelf en voor de gezond-
heid van de tegenstander, het recht op participatie, de wil om te winnen en de manier
waarop selectieprocessen plaatsvinden, beinvloeden kinderen en jongeren in de sport,
zonder dat trainers en bestuursleden van sportverenigingen daar vaak bij stilstaan.
Traditie speelt hier vaak een grote rol en ook het gedachtegoed van degenen die in
machtsposities zitten en feitelijk leidinggeven.

Een tweede invulling van waardenoverdracht betreft het bewust bepaalde waarden willen
overdragen van de ene partij op de ander. Tamboer noemt dat een achterhaalde benade-
ring. In het kader van een opvoedingstheorie noemt Biesta (1997) dat een onmogelijke
opvoeding. Bij de beschrijving van de opvoedingsactiviteit wordt met dat begrip waar-
denoverdracht geen inzicht verkregen in de dynamiek van het opvoedingsproces.
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"De overdrachtsmetaJoor suggereert activiteit aan de kant van de opvoeder en passi-
viteit aari de kant van de opvoedeling" (p.314).

Het kind is echter van meet af aan actief in het opvoedingsproces. Bij het jonge kind
echter manifesteert zich de opvoeder in zijn functie van veiligheidsgarant en draagt hij
waarden en normen over, als bijvoorbeeld het kind gevaar loopt en de gezondheid
wordt bedreigd. Opvoeders beschikken hier over doelkennis en zaakkennis, waar het
kind nog niet over beschikt. Ook bij oudere jeugd blijft hij belangenbehartiger, tot het
moment dat de jongere volledig verantwoordelijkheid over zichzelf wil en kan dra-
gen. Ook daar manifesteert zich de opvoeder als representant van waarden die hij
belangrijk vindt en -als het goed is- ook voorleeft. De jeugd hoeft zich daarbij abso-
luut niet passief te gedragen en ze doet dat ook meestal niet. In dat proces kan men
dialoog zien, maar ook onderhandeling, strijd en conflict, dat hoort er allemaal bij.
Opkomen voor de actieve betrokkenheid van het kind bij zijn opvoeding valt zeker te
onderschrijven, maar daarmee moet men niet voorbij gaan aan de actieve betrokken-
heid van de opvoeder, gebaseerd op een aflopende gezagsverhouding. Een gezagsver-
houding in de opvoeding die beoogt zichzelf op te heffen. am overdracht een vorm
van onmogelijke opvoeding te noemen, gaat te ver.

In fair play programma's, die beogen de sportiviteit van de jeugd te bevorderen, wordt
vaak gebruik gemaakt van waardenoverdracht. De meeste fair play programma's rich-
ten zich op de jeugd en niet op volwassenen. Voor zover wij kunnen overzien komen
die nauwelijks voor! Het denken in termen van overdracht is duidelijk aanwijsbaar in
allerlei gedragsvoorschriften of gedragscodes, zoals blijkt in de jongeren fair play code
uit de BLOSO-jeugdsport campagne 1995 in Vlaanderen. Van dit type zijn er intern a-
tionaal tientallen in omloop.

De jongeren fair play code

1. Hou je aan de spelregels
De regels zijn gemaakt om een prettig spel toe te laten

2. Respecteer de scheidsrechter en poog niet hem te beinvloeden
Natuurlijk maakt hij soms fouten, jij niet soms?

3. Respecteer je mede- en tegenspelers en ook het werk van allen die je
sportontmoeting mogelijk maken
Een bedankje of een schouderklopje is echt niet zo moeilijk!

4. Beheers jezelf, blijf sportief zowel bij winst als bij verlies
Provoceer je tegenspeler nooit!

5. Gebruik nooit doping. Gebruik geen 'vuile' trucs
Een kost wat kost overwinning is een nepoverwinning

6. Help een gekwetste speier, ook al is het een tegenstrever
Hij/ zij speelt ook om zich te amuseren, net als jij

7. Zonder samenwerking met je coach, teamgenoten, .... kan je geen wedstrijd winnen
In aile sporten, ook in individuele, heb je steun van anderen nodig

8. Wees een voorbeeld in wat je doet en wat je zegt
That's cool, man!

9. Maak van elke sportontmoeting een happening!
Je sport toch om je te amuseren, ..... of niet somsl

10. Moedig je vrienden aan om ook de fair play regels te respecteren
Met z'n allen is het altijd veel toffer BLOSO,1995
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Alhoewel men geprobeerd heeft zich door middel van de taal tot de jeugd te richten, is
de code inhoudelijks nauwelijks jeugdspecifiek, de regels gelden evenzeer voor vol-
wassenen.
Sommige codes zijn zo geconstrueerd dat van het jeugdlid of de trainer een handteke-
ning wordt gevraagd als bewijs dat hij of zij het daarmee eens is en zal proberen om
volgens de regels van fair play te handelen. Wat meestal bij deze codes wordt nagelaten
is om over de regels zelf kritische vragen te stellen, waar de jeugd over na moet den-
ken. Dat kan op allerlei manieren gebeuren bijvoorbeeld door de jeugd met voorbeel-
den te laten komen wat een bepaalde regel in de praktijk betekent of over bepaalde
regels het tegenovergestelde te beweren en hen daarna om een mening te vragen. Dat
laatste zou een voorbeeld van waardenverheldering genoemd kunnen worden.
Bij waardenverheldering gaat het om het bewust maken van waarden en normen die in
de praktijk aanwezig zijn. Dat "aanwezig zijn" kan zich op vele manieren manifeste-
reno Het kan in een gangbare praktijk om jongeren wei of niet inspraak te geven in de
t~aining en de coaching maar het kan zichtbaar worden in de opbouw van een trai-
mngsprogramma.

Participatie van mensen in een rolstoel in een wandelvierdaagse

Waarden en normen kunnen zich ook manifesteren in een beleidssituatie. Hierna
wordt een voorbeeld van zo'n beleidssituatie gegeven die enkele jaren geleden de
gemoederen in de pers nogal heeft beziggehouden.

"Er is in het begin van de jaren negentig een discussie ontstaan of mensen in een rol-
stoel mee mogen doen in de Nijmeegse wandelvierdaagse. De marsleider, en met
hem verschillende bestuursleden bleken daar geen voorstander van, maar krachtig
ingrijpen van de toenmalige staatssecretaris in de sport, meuroutu Erica Terpstra,
leidde ertoe dat een beperkte groep als experiment toch mocht meedoen. Het bleek
geen onverdeeld genoegen te zijn. Jan Troost, een van de initiatiefnemers oertelde
dat hem werd toegeuoegd: "Leuk dat je meedeed, maar oolgend jaar wil ik je hier
niet meer zien". Een wandelaar dreigde zelfs punaises te gaan strooien".

Hoe kunnen we nu dit voorbeeld beschouwen? Welke waarden en normen worden
hier zichtbaar? Verschillende benaderingen zijn hier mogelijk. We zullen dit voorbeeld
uitgebreid bespreken.

Conceptueel

Allereerst kunnen we de conceptuele vraag stell en of er bij deze vierdaagse sprake is
van wedstrijdsport. Wanneer er sprake zou zijn van competitie, dan zou het moeilijk
zijn voor deze groep sporters om mee te doen, orndat de condities ongelijk zijn. Maar
bij deze vierdaagse is er geen sprake van competitie tussen de deelnemers, dus wat dat
betreft zou deze groep zonder bezwaar kunnen deelnemen.
Men kan de vierdaagse ook beschouwen als een prestatietocht waarin binnen een van
tevoren afgesproken tijd een bepaalde afstand moet worden afgelegd. Dit kan zowel
lop end als met de rolstoel, daar hoeven op zich geen problemen te ontstaan.
De volgende vraag die zich aandient is of wandelen en rolstoelen verwante activiteiten
zijn. Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Enerzijds zijn het op het oog
toch wei verschillende activiteiten, Men laat ook geen fietsers of skeelers toe in deze
prestatietocht, dat zou tegen de regels van de wandelsport zijn. Anderzijds kan men
ook stellen dat het gebruik maken van een rolstoel voor deze groep mensen een
noodzakelijke wijze van voortbewegen is, vergelijkbaar met het lopen van niet gehan-
dicapten. Vanuit dat gezichtspum zijn de activiteiten lopen en rolstoelen, behoorlijk
overeenkomstig en zou men er voor kunnen pleiten in de spelregels ten aanzien van
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deze zaak de nodige flexibiliteit te betrachten. De regels van de sport zijn immers
afspraaksystemen die naar behoefte gewijzigd kunnen worden, als daar tenrninste vol-
doende draagvlak voor te vinden is. De tak-van-sport eigen waarden staan hier dus
onder kritiek, vooral omdat de samenleving en de politick zich met deze kwestie gin-
gen bezighouden.

Leefwereldorientatie

Men kan ook vanuit een leefwereldperspectief naar dezelfde situatie kijken. Welke
waarden en normen worden er door de betrokkenen naar voren gebracht en hoe erva-
ren zij hun situatie? Dan ziet men een groep sporters die dolgraag hun sportief kun-
nen willaten zien. Zo'n wandelfestijn is daar, met al die enthousiaste toeschouwers,
toch een prachtige gelegenheid voor. Lichamelijk gehandicapte mensen hebben toch al
te maken met talrijke belemmeringen in de sportbeoefening en dit is een uitgelezen
gelegenheid om bij de sport aan te sluiten en op een bepaalde wijze in deze sport te
integreren.
Daar tegenover staat een grote groep wandelaars die vinden dat het wandelen als sport
wordt aangetast en dat zij daar absoluut niet om gevraagd hebben. De prestatie verge-
lijkingen zijn volgens hen van verschillend niveau en men moet niet proberen dat
gelijk te trekken.
Hoe zwaar sommige atleten met een beperking deze vormen van uitsluiting op de
maag ligt, kan worden verduidelijkt aan de hand van het artikel "Bias big problem,
disabled athlete says", uit de Canadese krant "Globe and mail", van 13 augustus 2001.
Jeff Adam uit Canada behaalde een tweede plaats in een bijnummer op de WK atletiek
2001, in de "men's 1500 metre wheelchair". Dat kreeg in Canada veel aandacht omdat
het gastland verstoken bleef van medailles, evenals Nederland trouwens. Maar zijn zil-
veren medaille, die trouwens geen echte medaille was, telde niet, want deze race
behoorde niet tot het officiele programma. Wat hem het meeste stak was echter de
weigering van de internationale atletiekfederatie om in dit nummer gehandicapte atle-
ten tegen niet gehandicapte atleten te laten uitkomen terwijl dit volgens hem best zou
kunnen in dit nummer. Hij noemt dat ronduit discriminatie. Hij vreest dat er nog veel
tijd over heen zal gaan voordat de bestuurlijke barrieres worden geslecht.

« 'We need to change the administrator's minds who are trying to protect the disab-
led', 'Please stop protecting me. I don't need to be protected against an able-bodied
person coming in and beating me. '".

In deze leefwereldorientatie komt duidelijk naar voren hoezeer deze atleet zich achter-
gesteld en buitengesloten voelt. Hij yond het absoluut niet nodig dat atleten met een
lichamelijke beperking in dit nummer beschermd zouden moeten worden tegen niet
gehandicapten.

Het waardenperspectief

Wanneer we nu terugkeren naar het voorbeeld van de Nijmeegse wandelvierdaagse zien
we dat talrijke wandelaars vinden dat rolstoelers niet in dit wandelfestijn thuis horen.
Allerlei praktische argumenten worden van stal gehaald om de uitsluiting kracht bij te
zetten: de dijkweggetjes zijn te smal, angst om tegen de hakken te worden gereden.
Misschien zit hier ook wel het idee achter dat 'soort bij soort' moet blijven. Laat spor-
ters met een lichamelijke beperking prestatietochten voor de eigen groep organiseren.
Voortbouwend op de leefwereld orientarie en de betekenissen die voor- en tegenstan-
ders geven, worden er belangrijke waarden zichtbaar: Worden sporters in een rolstoel
apart gezet en als een aparte categorie behandeld? Of wordt er naar gestreefd om hen
zoveel mogelijk te laten meedoen? Wordt hier gestreefd naar insluiting of juist meer
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naar uitsluiting? Is in deze tak van sport de zogenaamde gezonde mens op twee benen de
norm of worden sporters met een lichamelijke beperking naar het mogelijke bij deze
sportacciviteit betrokken? Het gaat in deze discussie nauwelijks om smalle weggetjes of
de drukte op de weg. De antropologische verscherping binnen het geheel van de beteke-
nisverlening laat zien waar het om gaat: Horen ze er bij of horen ze er niet bij?
Datzelfde kan men zeggen over de Olympische Spelen voor sporters met een beper-
king. Zoals dat nu georganiseerd is horen ze er niet bij, niet bij de gewone spelen, niet
bij de pers, niet in de aandacht van het publiek. Er worden in deze discussies waarde-
rende uitspraken over de mens gedaan die directe handelingsconsequencies hebben.
Dat geeft de discussie een verplichtend karakter, Daar kan men zich niet gemakkelijk
aan onttrekken, tenminste als men zich als belangenbeharciger van deze sporters
beschouwt.

Het beleidsperspectief

Ook beleidsmatig kan men naar deze siruatie kijken. Hoe moet de georganiseerde
sport en hoe moet de overheid handel en, wanneer zo'n kwestie zich aandient. Heeft
het zin om empirisch onderzoek te laten verrichten rond vragen als:
• Hoeveel wandelaars zijn voor en hoeveel zijn tegen en waarom?
• Hoeveel rolstoelers willen meedoen?
• Kunnen de gemeentes eventuele praktische problemen hanteren?
Met een dergelijk onderzoek kan men het draagvlak voor bepaalde beslissingen dan
wel verkend hebben maar een rechtstreeks antwoord op de vraag hoe gehandeld moet
worden is daarmee niet gegeven. In de prakcijk kunnen verschillende wegen worden
gevolgd. Zo kan men resoluut deze groep rolstoelers uitsluiten van de vierdaagse, bij-
voorbeeld met als argument dat de meerderheid van de wandelaars daar tegen is. En
dat men sportoverstijgende waarden als sociale integratie van een bepaalde groep men-
sen niet aan de wandelsport mag opleggen, als de sport dat zelf niet wi!.
Maar het beleidsmatig handelen kan ook juist die sociale integratie als doelstelling kie-
zen. Men kan de betreffende sport onder druk zetten en Erica Terpstra zette het
bestuur van de wandelvierdaagse onder druk door deze uitsluitingspolitiek niet accep-
tabel te vinden (7). Beleidsonderzoek kan zich hier richten op de inhoud van het
beleid, op de waarden en normen die door de verschillende partijen naar voren wor-
den gebracht. En daarbij kan men voorstellen doen om een beleidsdiscussie over zo'n
onderwerp van de grond te krijgen, rekening houdend met de verschillende rnachtspo-
sities van de parcijen. Maar het onderzoek kan zich ook richten op de gevolgen van
het beleid en zo'n onderzoek kent een heel andere route dan het eerste.

Hoe heeft deze zaak zich nu ontwikkeld?
In een brief d.d. 7 mei 1997 schrijft de heer Hubers, voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO), organisator van de
Nijmeegse vierdaagse aan de Nederlandse bond voor aangepaste sporten (NEBAS) dar
het bestuur besloten heeft de vierdaagse van Nijmegen open te stell en voor gehandi-
capte deelnemers in een rolstoeL Het KNBLO meent op deze wijze een positieve bij-
drage te verlenen aan de integratie van gehandicapten.
Aan het eind van de brief werd vermeld dat de deelnemers in een rolstoel niet het vier-
daagse kruis zullen krijgen:

"Daar het vierdaagse kruis op grond van het reglement uitsluitend wordt toegekend
aan wandelaars, zullen de rolstoelers worden beloond met een speaaal ontworpen
certificaat".

Een speciaal ontworpen medai!le zat er kennelijk niet in. Het aantal rolstoeldeelne-
mers in de vierdaagse van 2001 was, volgens de NEBAS, minimaaL
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Ziehier een voorbeeld hoe waarden op verschillende manieren kunnen worden
beschouwd. Het doel is om waarden te verhelderen, zoals dat in deze analyse over de
wandelvierdaagse gebeurde. Met deze analyse wordt gehoopt een bijdrage te leveren
aan een meer systematische en evenwichtige discussie over dit soort onderwerpen. Het
is niet zo dat op zich zulke kwesties gemakkelijker kunnen worden opgelost, maar er
worden wel betere voorwaarden geschapen, zodat participanten in de discussie zich-
zelf en anderen beter kunnen begrijpen.
Van der Ven (1985) spreekt in dit verb and over perspectiefcoordinatie, waarbij de
gesprekspartners in staat zijn, het perspectief van de ander te begrijpen (p.33).
Maar om dat perspectief te kunnen begrijpen moet er eerst aandacht geschonken wor-
den aan de betekenisverlening van de mens of van de organisatie, omdat die eerst in
kaart gebracht moet worden voordat de vraag naar de waarden zinvol kan worden
beschouwd.
Een spanningsverhouding in het onderzoek naar waarden, en zeker bij het ontwikkelen
van waardenverhelderingsprogramma's , die ons inziens altijd aanwezig is, die nooit
opgelost kan worden, is die tussen de pluriforrniteit in waardenverheldering enerzijds en
de discussie over het stellen van grenzen aan die pluriformiteit anderzijds. Enerzijds
open, distant en genuanceerd de aangetroffen waarden helder en overzichtelijk beschrij-
yen, waarbij men kritisch is ten opzichte van het eigen onderzoek. Daarmee hoopt men
betere voorwaarden te scheppen voor een zinvolle discussie in de wetenschap en de
maatschappij, omdat recht gedaan wordt aan de verschillende opvattingen.
Anderzijds is er ook een zekere betrokkenheid met de onderwerpen die beschreven
worden. Op bepaalde momenten blijkt het nodig om een eigen stem te laten horen en
mee te doen in de discussie als men vindt dat met bepaalde waarden groepen of perso-
nen onrecht wordt aangedaan.
Waardenverheldering is niet aIleen een verhaal op papier, ze krijgt haar betekenis als
betrokkenen onderling met elkaar in gesprek raken en geinteresseerd raken in elkaars
waarden en samen ook op zoek gaan naar datgene wat hen samenbindt.

Waardenverheldering en vooroordeel

Soms richt men zich speciaal op waarden die het karakter hebben gekregen van voor-
oordelen ten opzichte van bepaalde culturele minderheidsgroepen. Men kan deze
vooroordelen beschouwen als gefixeerde waarden die moeilijk bespreekbaar zijn. In de
USA zijn legio studies waarin de waarden van het sexism, ageism, handicapism en
etnocentrism werden geanalyseerd vooral in de jaren zeventig en tachtig. Op basis van
deze studies werden teksten voor het onderwijs ontwikkeld. In sommige teksten krijgt
waardenverheldering bijna het karakter van een aanklacht tegen dominante waarden
van de Amerikaanse samenleving (8).
Daarbij wordt de ene waarde afgewezen en de andere (de betere) nadrukkelijk aange-
prezen. Wanneer dat gebeurt, dan hebben deze programma's grotendeels het karakter
van waardenverheldering verloren.

Onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke coaches in de sport en
de waarden waarop dat is gebaseerd, werd verricht door Knoppers en Bouman (1998).
Wat is de betekenis van het gegeven dat de sportparticipatie van meisjes en vrouwen in
de meeste takken van sport in Nederland redelijk succesvol verloopt maar dat vrou-
wen in coach- en bestuursfuncties zo duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. Als waar-
den hiervan worden benoemd: de hoge waardering voor de eigen fysieke vaardigheden
(in de zin dat men de vaardigheden voor moet kunnen doen), het sterke en gezonde
mannelijke lichaam dat als norm wordt gezien, de dominantie van de heteroseksuali-
teit en de zogenaamde gelijkheidsideologie.

143



"De meeste trainers vinden, dat sport in het algemeen en specifiek in hun uereni-
ging, plaatsen zijn van gelijke kansen en mogelijkheden. Dit geloo] in gelijke kansen
wordt impliciet tegengesproken wanneer men kijkt naar de beersende manier van
werving en selectie van trainers, maar dat ontgaat de meeste trainers" ..... (Knoppers,
Bouman, 1998, p.231}.

Volgens de onderzoekster is het maar schijn dat de beste en meest gediplomeerde trai-
ner de benoeming krijgt en dar deze prestatie-ideologie gender neutraal is. Maar deze
situatie is vol gens haar niet gender neutraal, omdat alles aan de mannelijke norm
wordt afgemeten (p.232).
Ook de zogenaamde neutraliteit van de sportjournalistiek, waarin men stelt dat men
moet laten zien waar de rnarkt behoefte aan heeft, is volgens Knoppers en Elling
(2001) allerminst neutraal (9).

Fair play werd in deze paragraaf gesitueerd tussen waardenoverdracht en waardenver-
heldering. In waardenoverdracht, zowel in een socialisatiekader als door bewuste bein-
vloeding kan de persoon gestempeld worden door waarden vanuit de context. Nu is
dat geen mechanistisch proces, de persoon doet actief mee en beinvloedt ook de omge-
ving. Maar de beinvloeding kan toch zo krachtig zijn dat het handelen van de persoon
en dan speciaal van het kind daardoor kan worden bepaald en vaak ook beperkt.
Waardenverheldering tracht het kind verschillende waarden aan te reiken waaruit het
kind zelf kan kiezen. Daarvoor is nodig dat verschillende denkalternatieven of alterna-
tieve praktijken worden aangeboden in een pluriform kader, zonder een uitdrukkelijk
goed-fout schema. En men geeft de mogelijkheid om met elkaar in een bepaalde con-
text in discussie te gaan zonder dat daarbij standpunten worden opgedrongen.

4.5. Veranderbaarheid van waarden

Zijn waarden te veranderen? Een belangrijke vraag als men zich voorgenomen heeft met
programma's de fair play gedachte te bevorderen.
Enerzijds kan men met talrijke voorbeelden wijzen op de veranderbaarheid van waarden
in de cultuur, In Nederland komen bijvoorbeeld nauwelijks aparte jongens en meisjes-
scholen meer voor en ook in het bewegingsonderwijs sporten jongens en meisjes vaak
samen. Coeducatie kan hier als een waarde worden gezien. In de naoorlogse jaren zijn
kinderen en jongeren in grote getale lid geworden van sportverenigingen, in plaats van
kerkelijke of politieke organisaties. Het onderscheid tussen arbeiderssportverenigingen
en burgersportverenigingen met verschillende waardenpatronen, zoals dat bestond voor
de wereldoorlog, kennen we in die vorm nauwelijks meer (Dona, 1981). Het gebruik van
voorbehoedsmiddelen is algemeen geaccepteerd, ondanks de tegenstand van sommige
kerkgenootschappen. En de waarde daarvan is dat de mens op dit terrein weerbaarder is
geworden. En wellicht hebben zwarte voetballers een belangrijke bijdrage geleverd aan
her geloof in een multi-culturele samenleving.
Allemaal voorbeelden van verandering in waardenpatronen in een West-Europese samen-
leving. Deels bepaald door veranderde economische omstandigheden maar deels ook
gebaseerd op (bewuste) overtuigingen van mensen om anders in het leven te gaan staan.

Anderzijds zijn er ook talrijke voorbeelden aan te wijzen, waarin de onveranderbaar-
heid van waarden naar voren komt, of waar dat veranderingsproces in waarden moei-
zaam verloopt.
Hofstede (1991) maakt aannemelijk dat 'machismo' als een stabiele, moeilijk veranderba-
re waarde moet worden beschouwd, omdat deze waarde historisch sterk verankerd is in
de nationale geschiedenis. De Nederlandse samenleving kan in zijn ogen als geheel
gekenmerkt worden als ferninien, terwijl het waardenpatroon in de USA veel meer mas-
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culien is. Het onderzoek bij Nederlandse kinderen suggereert echter dat in de sportwe-
reId veel rnasculien-georienteerde kinderen aangetroffen worden. Een activiteit als
"sport" lijkt een functie te vervullen als een soort wijkplaats voor min of meer gelijkge-
stemden. Anderszins moet rekening worden gehouden met sportspecifieke verschillen in
"masculiniteit", zodat kinderen mede op grond van eigen voorkeur zich meer of minder
"thuis" voelen in bepaalde sportieve omgevingen (van Rossum, 1996).
Overigens zijn de term en masculien en feminien bij Hofstede ongelukkig gekozen
omdat de traditionele posities van mannen en vrouwen daar door gefixeerd kunnen
worden. Daarbij gaat het niet zozeer om de inhouden van begrippen (10), maar meer
om de etiketten die er door Hofstede zijn opgeplakt.

Van der Vegt (2000) beschrijft in zijn afscheidscollege hoe moeilijk vernieuwingspro-
cessen verliepen in het onderwijs. Vernieuwing ook in de betekenis van bewust probe-
ren andere waarden en concepten in het onderwijs gestalte te geven. Aan ideeen voor
verbetering van het onderwijs geen gebrek, zo schrijft hij, maar veel vernieuwing
slaagde niet door de dwingende routines van alledag, door de grilligheid van extern
beleid, door het te gemakkelijk opvatten van het implementatie proces en door het
onderschatten wat de betrokken leerkrachten in een bepaalde periode aan kunnen. Het
realiseren van andere waarden in het onderwijs vereist aandacht voor details en voor
personen. Waarden veranderen niet zomaar, zelfs niet als er een briljant idee aan die
verandering ten grondslag ligt.
Schmikli (1997) deed in relatie met het project "Blessures, blijf ze de baas" onderzoek
naar blessurepreventie en onsportief gedrag bij 24 scheidsrechters en 19 A-junioren
(17-18 jaar) uit het voetbal. Hij rnaakt gebruik van de methode van het ronde-tafel-
gesprek. Het is een zeer tak-van-sport-specifiek onderzoek geworden. Bij voetballers
is het niet gemakkelijk om over blessure preventie te spreken, zo schrijft de onderzoe-
ker. Blessures worden door de voetballers als een logisch gevolg van een contactsport
beschouwd en daar kun je weinig aan doen. Niet bepaald een positief beeld over ver-
anderbaarheid. Bovendien liggen presteren en preventie nu niet bepaald in elkaars ver-
lengde. En als het dan al over preventie van blessures gaat, dan gaat het eerder om de
zorg voor de eigen gezondheid dan om de gezondheid van de tegenstander (11).
De discussie over de veranderbaarheid en de beinvloedbaarheid van waarden doet zich
op allerlei niveaus in de sport voor. Zij kan zich rich ten op de sportcultuur als geheel of
op de deel-culturen die daarbinnen te onderscheiden zijn, maar zij kan zich evenzeer
richten op de waarden van afzonderlijke personen. De vraag of waarden uberhaupt
(nog) te beinvloeden zijn tegen een achtergrond van een stevige verankering van de actu-
ele waarden in de cultuur of in de persoonlijkheid van afzonderlijke mens en, mag niet
lichtvaardig terzijde geschoven worden. De vraag lijkt niet omvattend te beantwoorden,
maar moet wel steeds opnieuw worden gesteld. In een studie onder basisschoolkinderen
bleek dat hoe langer jongens en meisjes een contactsport beoefenden, hoe lager hun
niveau was op moral reasoning, het kunnen oplossen van morele dilemma's in de sport,
in een paper en pencil test.

« This research has shown, that people often see moral decisions in sport as different
from moral decisions in daily life contexts such as school or work. In sport they
employ 'game reasoning' which' may' at times, be a form of moral rationalization
that seemingly legitimizes behavior that would ordinarily result in self-
censure. "(Rees, Miracle 2000,p.283).

Veranderbaarheid van waarden kan dus ook in een socialisatieproces worden gezien, dat
in bepaalde contactsporten anders verloopt dan in het leven van alledag.
Maar ook hier kan weer de vraag gesteld worden of de waarden in en door deze sport
veranderd zijn, of dat die takken van sport kinderen en jongeren met een bepaald
waardenpatroon aantrekken.
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Het lijkt belangrijk om een goed overzicht te krijgen in de factoren die in deze discus-
sie een rol spelen. Meer dan bij gedragsverandering, lijkt bij beinvloeding van waarden
de innerlijke overtuigingskracht, van waaruit de ander wordt aangesproken, centraal te
staan. Dat wijst dan op de noodzaak om te reflecteren op de ethisch-normatieve
aspecten, die de beinvloeding van waarden moeten legitimeren. Rispens (1994) consta-
teen dat deze aspecten bij pedagogische preventie, die ook door een systematische
waardendiscussie zou moeten worden gelegitimeerd, op dit terrein een verwaarloosd
gebied is (pA2). Het komt ons voor dat dit bij de spon evenzeer het geval is.

In de voorgaande omschrijvingen van waarde werden de opvattingen nogal benadrukt.
Er zijn echter ook definities waar expliciet wordt verwezen naar handel en. Een recht-
streekse verwijzing naar het handelen vinden we bij Halstead (1996) in de aanduiding
"guides to behavior":

"The term values is used to refer to principles, fundamental convictions, ideals, stan-
dards or life stances which act as general guides to behavior or
aspoints of reference in decision-making or the evaluation of beliefs or action and
which are closely connected to personal integrity and personal identity"(p.5).

In de laatste zinsneden van deze omschrijving wordt ook gewezen op de relatie met de
identiteit van de persoon. Waarden zijn, zo zagen we ook bij Rokeach (1973), duurza-
me overtuigingen. De mens wisselt niet zo maar van waarden, zijn hele persoon-zijn is
daarbij in her geding. Maar anderzijds is daarbij ook niet gezegd dat waarden bij de
mensen niet veranderen. In de moderne westerse samenleving is ook de volwassenheid
nu veel minder een vaste en stabiele levensfase dan voorheen. Mensen wisselen vaker
van woonplaats, werk en levenspartner (Dieleman, Perreyen, 1993, p.18) en daarin
wordt ook een ander waardepatroon zichtbaar.
Een discussie apart is, of waarden binnen de persoon een zeker consistent beeld moe ten
vertonen. Dat laatste vinden we duidelijk in de omschrijving van Howe en Howe (1975)
terug. Nadat ze hebben vastgesteld dat waarden richting aan het leven geven, zeggen ze
in een adem erbij dat die waarden duidelijk en consistent moeten zijn. Dan is het leven
betekenisvol en kan de mens tevreden zijn. Als er veel conflicterende waarden zijn of als
er verwarring is over de waarden, kan dat veel frustraties oproepen en kan het handelen
geblokkeerd raken (p.17). Een gevaar bij zo'n gedachtegang is dat er teveel een beeld van
de harmonische mens wordt geschetst waarin elke confusie en twijfel uit het leven is
gebannen. Zeker in een veld als de wedstrijdsport, waar nogal wat paradoxen zijn aan te
wijzen (Eitzen,1999) komt men met zo'n beeld over de harmonische mens, niet ver.

De vraag over de veranderbaarheid van waarden bleek in algemene zin moeilijk te
beantwoorden. Dat neemt niet weg dat er door structuurveranderingen en nieuwe
spelregels, de sportiviteit in de sport wel terdege bevorderd kan worden. Het is dan
wel aan te bevelen om ook de achterliggende gedachten expliciet en concreet te maken.
We denken bijvoorbeeld aan het principe van gelijke speelsterkte in de jeugdsport.
Aan het begin van het seizoen wordt in een proefindeling die speelsterkte vastgesteld,
waarna er een nieuwe indeling plaatsvindt, die spannende sport mogelijk maakt. En
een ander voorbeeld is, om kinderen in de sport gelijke kansen te geven door hen
evenveel speeltijd te geven. Natuurlijk, de talenten mogen zich ontwikkelen maar ze
gaan niet steeds voor en zeker niet op kosten van de rninder getalenteerden. Met
behulp van allerlei praktische maatregelen is de fair play gedachte zeker te bevorderen.

4.6. Fair play als waarde

Als een rode draad door dit hoofdstuk liep de vraag wat het belang was om de fair
play discussie ook in een kader van waarden te plaatsen. Onder waarde wordt een
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visie op de mens verstaan, die als richtsnoer voor het handelen wordt genomen. Die
vraag werd in dit hoofdstuk bevestigend beantwoord. Enerzijds omdat er in het fair
play debat regelmatig de term waarde wordt gehanteerd, soms als een omvattend
begrip voor een bepaalde deugd, maar er werden ook persoonlijke eigenschappen mee
aangeduid waar fair play mee vereenzelvigd wordt. Het is aan te bevelen om aan te
sluiten op een praktijk waarin dit begrip waarde al gebruikt wordt. Anderzijds bleek
ook duidelijk de meerwaarde om in praktische situaties in de sport de vraag naar de
visie op de mens te stellen. Uitgebreid werd het verhaal van de mens en met een licha-
melijke beperking geanalyseerd, die in hun rolstoel mee wilden doen met de
Nijmeegse wandelvierdaagse. Na een moeizame discussie werd het de sporters in een
rolstoel toegestaan om mee te doen, maar in plaats van een vierdaagse-kruisje kregen
ze een certificaat. In deze discussie konden process en van in- en uitsluiting worden
benoemd: jij hoort er bij en jij hoort er niet bij. Door nu deze antropologische vraag
in de analyse te verscherpen, menen we dat het voor betrokkenen ook gemakkelijker
is om gefundeerde oordelen te vellen over de situatie.

Hieronder vatten we uit het voorgaande nog enkele voorbeelden samen, waar binnen
het geheel van betekenisverlening, een antropologisch kader werd neergezet, waarin
het belang van zo'n kader naar voren komt.
1. Bepaalde kinderen steeds op de bank zetten omdat de besten "horen" te spelen

(de wedstrijd moet immers gewonnen worden), verdraagt zich niet met de par-
ticipatiegedachte in de jeugdsport waarin kinderen recht hebben op evenveel
speeltijd en evenveelleertijd. Die participatiegedachte wordt hier uitdrukkelijk
aan het fair play begrip toegevoegd.

2. Het AVIS voorbeeld "stop niet als andere mens en om hulp vragen", kan moei-
teloos in de sport worden vertaald. Facilireiten eerst voor het eigen team, het
eigen land en dan pas voor de ander. Individualisme staat hier op gespannen
voet met solidariteit met anderen.

3. We zagen op enkele plaatsen dat spelers hun individuele verantwoordelijkheid
voor fair play afschoven naar de scheidsrechter. Spelers wilden of konden die
verantwoordelijkheid zelf niet dragen. Verantwoordelijkheid manifesteert zich
hier als antropologisch sleutelbegrip.

4. Bij de Canadese wheeler zagen we dat die graag zijn krachten wilde meten met
niet gehandicapten. Maar de sportorganisatoren waren daar sterk tegen gekant,
uit een soort gevoel van bescherrning van minder valid en, waar deze topsporter
geen behoefte aan had. Wat hier ook naar voren kwam was de waarde van de
onveranderbaarheid van de mens met zijn waarden. Er moeten nog heel wat
deuren geopend worden, was de sombere voorspelling van de sporter.

5. "Het zijn niet de mooiste eigenschappen, die je in deze wereld verder brengen",
zei Olympische chef Jan Loorbach in een interview. Er zijn dus kennelijk waar-
den met een plus en met een min en de door Loorbach genoemde instrumentele
waarden, zoals ijdelheid en ambitie worden door hem kennelijk in het algemeen
niet positief gewaardeerd. Maar in de sport zijn die waarden vaak de motor van
vooruitgang, volgens zijn zeggen.

6. Wedstrijdsport kent een zekere culturele eigenheid, waarin andere waarden gel-
den of waar waarden anders gewaardeerd worden dan elders in de rnaatschap-
pij. In dit verb and kan "game reasoning" genoemd worden (Rees en Miracle
2000). Een vorm van morele rationalisatie waarin (blijkbaar) gedrag in de sport
gelegitimeerd wordt, terwijl de persoon elders dat zichzelf niet zou toestaan.
De mens wordt hier gepresenteerd als persoon die in verschillende contexten
niet dezelfde waarden als richtsnoer voor het gedrag hoeft te nemen.
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7. En tenslotte zou de pluriformiteit in betekenisverlening als waarde genoemd
kunnen worden. Staat men in de sport elkaar ook andere betekenissen en waar-
den toe? En krijgt binnen een zekere pluriformiteit ook iedere sporter evenveel
aandacht. Of hebben zij die presteren, in de sportclub een streepje voor?

Men kan deze antropologische beelden min of meer in neutrale bewoordingen presen-
teren, men kan het ook provocerend doen.
Het anti-dopingbeleid van de georganiseerde sport kan daarvoor als voorbeeld dienen.
Tamboer en Steenbergen (2000) en Waddington (2000) hebben aangetoond dat dit
beleid, noch vanuit een visie op gelijke kansen, noch vanuit een visie van zorg voor de
gezondheid voor de sporter op conceptuele gronden kan worden volgehouden.
Men kan hier de discussie ook in een antropologisch kader plaatsen door de stelling te
poneren dat het anti-doping beleid voor een groot dee! gebaseerd is op een uniform
mensbeeld, waarin duidelijk wordt uitgegaan dat iedere topsporter niet te vertrouwen is.
En om dat zogenaamde kwaad uit te roeien moet iedere topsporter elk moment van de
dag klaar staan om gecontroleerd te worden. De gehele groep topsporters wordt daar-
mee als het ware gecriminaliseerd. De wijze waarop dit gebeurt is nogal ontluisterend
voor de menselijke waardigheid: het plassen dient onder 'deskundig' toezicht plaats te
vinden. Hier is geen ruimte voor privacy.
Men dient bij dit alles goed te beseffen dat er geen sprake is van een vrije wil van de
sporter. Deze procedure is gevat in een duidelijke machtsverhouding: Ais je als top-
sporter naar de Olympische Spelen wilt, dien je je aan deze procedure te onderwerpen.
Deze gang van zaken, vindt plaats in een behoorlijk maatschappelijk isolement. 20
wordt de mens hier gezien in de context van topsport. Als men dit denken en hande-
len zou willen invoeren bij het Concertgebouw Orkest of bij het Nationaal Ballet, bij
piano- of vioolconcoursen die enigszins vergelijkbaar zijn met topsport, zou men
hoogstwaarschijnlijk worden weggehoond.

Door deze waarden zo te presenteren is de kans reeel dat de discussie over fair play
hier als meer verplichtend wordt ervaren, waar men niet zo gemakkelijk onderuit kan:
de tops porter als potentiele crimineel. Het kan als een vorm van waardenverheldering
worden beschouwd, waarbij er voor opgepast moet worden dat de waarden niet een-
zijdig vanuit een perspectief worden gepresenteerd.
Het is van belang om waarden zo dicht mogelijk tegen de praktijk aan te leggen.
Anders krijgen waarden een idealistisch karakter in formuleringen als eerlijkheid,
respect voor de ander, maar als die concreet worden gemaakt blijken ze verschillend te
worden ingevuld. Of men het leuk vindt of niet, waarden hebben een plus maar ook
een min vanuit bepaalde mensbeschouwingen gezien. Bepalend is hier ook of ze als
richtsnoer voor het handelen worden genomen.
Er werd een pleidooi gevoerd om waarden vooral in de context van de sport, of tak-
van-sport te analyseren en te bediscussieren, vanuit een idee van verstaanbaarheid voor
de betrokken groep sporters. Worden waarden op een te algemeen niveau geformu-
leerd, zoals in de tweede helft van de jaren negentig gebeurde, toen fair play met name
door de overheid aan tolerantie werd gekoppeld, dan is de kans groot dat de sport de
discussie niet her kent en daarmee ook niet erkent.
Doelwaarden en zijnswaarden werden onderscheiden omdat fair play discussies nogal
eens de neiging hebben bij kinderen en jongeren aan de doelkanten van de opvoeding te
worden geprojecteerd: kinderen moeten respect hebben voor de tegenstander, de
scheidsrechter, de officials en ze moeten spelen volgens de regels van het spel. Maar er
zijn ook zijnswaarden waarmee karakteristieken over de kinderlijke bestaanswijze in
kaart worden gebracht: speelsheid, aanhankelijkheid, een open wereld waar de dingen
nog van alles kunnen betekenen, een exploratie drift. In een fair play opvoeding met

148



kinderen en jongeren moeten de doel- en zijnswaarden voortdurend worden bemiddeld.
Waardenverheldering en waardencommunicatie werden tens lotte aanbevolen als een
centrale werkwijze om met name kinderen en jongeren te betrekken bij een fair play
discussie. Natuurlijk, er vinden allerlei vormen van waardenoverdracht plaats -in de
tekst van dit hoofdsruk werd als voorbeeld een lijstje met 10 fair play geboden gege-
yen en vaak is dit ook nodig- maar wanneer men kinderen en jongeren en ook oudere
sporters wil motiveren voor de fair play gedachte dan moet men verschillende denkal-
ternatieven aanreiken en moet men ook bereid zijn daar open over te discussieren,
Voor sportorganisaties betekent dat ook een bereidheid om kritisch naar het eigen
handelen te kijken.
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N oten hoofdstuk 4

1. Er wordt met deze AVIS-tip ook afstand genomen van een cultuuroverstijgende
gouden regel "wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet". De
regel is in het nieuwe testament wat positiever geformuleerd. :"Alles nu wat gij wilt,
dat u de mensen doen, doet gij hen ook aldus: want, dit is de wet en de profeten"
(Mattheiis 7:12).Deze regel kan singulier, maar ook universeel worden uitgelegd:
«Behandie jedermann so, wie du willst, dass man dich behandle, wenn du an seiner
Stelle bist"(singuliire Goldene Regel) en "Handle stets so, wie du willst, dass andere
in einem solchen Fall bandeln" (universelle Goldene Regel) (Hache, 1998,p.237).
Deze regel duikt ook nogal eens op in fair play discussies, om sporters er op te wij-
zen dar men de wedstrijd in de sport, ook van het perspecrief van de tegenstander
moet bekijken. En dat is in de hitte van de wedstrijd geen eenvoudige opgave!

2. We ontlenen de term 'verhelderingsopdrachr' aan Beekman (1977) die aan een alge-
mene antropo!ogie een drietal taken toekent:
• De tolkopdracht, om het gesprek tussen de deelantropologieen, alle met een

eigen terminologie, re bevorderen en daarbij als intermediair op te treden.
• De verhelderingsopdracht, om de veela! verborgen waarden in theorieen op te

sporen waarmee eenzijdigheden voorkomen kunnen worden.
• Een tuchtopdrachr, om er op toe te zien dat het gesprek over de waarden

ordelijk verloopt (p.43/44).
3. Overzicht van waarden uit het onderzoek van Rokeach (1973)

Eindwaarden
Een geriefelijk leven
Een opwindend leven
Gevoel zelf iets te presteren
Een wereld van vrede
Een wereld van schoonheid
Gelijkheid
Veiligheid voor het gezin
Vrijheid
Geluk
Innerlijke harmonie
Liefde die tot vervulling komt
Nationale veiligheid
Plezier
Zaligheid
Zelfrespect
Socia Ie erkenning
Ware vriendschap
Wijsheid

Instrumentele waarden
Ambitieus
Ruimdenkend
Bekwaam
Vrolijk
Schoon
Dapper
Vergevingsgezind
Behulpzaam
Eerlijk
Verbeeldingskracht
Onafhankelijk
Intellectueel
Logisch
Liefhebbend
Gehoorzaam
Beleefd
Verantwoordelijk
Zelfcontrole

Brandsma (1977) beschrijft hoe hij geprobeerd heeft de procedure te achterhalen
hoe twee !ijsten van waarden tot stand kwamen. Ondanks herhaald verzoek lukte
het hem niet om daar informatie over te krijgen.

4. In het werkboek "Kinderen en omgaan met waarden en normen" (Snoek, Driessen,
1999) is een les ontwikkeld rond een krantenbericht waarin beschreven stond dat
voetballer Witsche geschorst werd omdat hij de scheidsrechter had uitgescho!den.
De bespreking werd door ons a!s voorbeeld gezien van een situatie die onder een
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algemeen maatschappelijke norm werd gesteld, zonder dat de context van de wed-
strijdsport en van de voetballer in ogenschouw werd genomen .. In dezelfde les
wordt ook bisschop Tutu besproken die de Freedom Award krijgt uitgereikt. Niet
echt een gelukkige tegenoverstelling, waarbij de voetbalter als de ongemanierde
slechterik moet optreden. Waar het hier echter om gaat zijn de vragen die door de
leerkracht in het kringgesprek worden gesteld. De lijst hiervan wordt compleet
weergegeven, opdat men zich een oordeel kan vormen van deze benadering als
geheel. De doelstelting van deze les is " bewust worden van respectvol omgaan met
elkaar, en dir oefenen. In de tekst van het werkboek staat:
« Lees met de kinderen de krantenartikelen door. Stel daarbij vragen als:

Waar gaat het eerste artikel over? (schorsing voetbalspeler)
Wat is schorsing?
Waarom is hij geschorst?
Wat is grove taal?
Waarom denk je dat hij gescholden beeft op de scheidsrechter?
Zijn jullie ook wei eens boos op de scheidsrechter? Hoe komt dat?
Had de voetballer respect voor de scheidsrechter?
Wat had hij kunnen zeggen als hij respect had gehad?
Kun je voorbeelden geven van geen respect tonen aan de ander?
Heejt iemand jou wei eens respectloosbehandeld? Wat werd er gezegd en waarom?
Wat had je liever gehoord?"

Het aantal wat, hoe en waarom vragen overheerst hier duidelijk en dat gaat ten
koste van gevoelsvragen en van uitgewerkte meningsvragen. Terwijl in de inleiding
nog gewag werd gemaakt van "je in de ander kunnen verplaatsen" (p.lS) komt daar
in de vragen te weinig van terug. Er wordt vooral vanuit een perspectief naar de
situatie gekeken, vanuit een algemeen begrip als respect en niet vanuit de context
van een wedstrijdsporter. En de bespreking van die situatie is er een van afkeuring.
Nu behoeft in deze analyse Witsche niet verdedigd te worden, maar het is weI
opvallend dat er hier niet vanuit de context van een wedstrijdsport wordt gedacht.
In een verdiepte analyse had een vraag als a waarom denk je dat de voetballer
gescholden heeft op de scheidsrechter?" uitgewerkt rnoeten worden, dan was het
gesprek daarover meer in evenwicht geweest.
Contextvragen die gesteld hadden kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
• Had de scheidsrechter misschien de regels niet goed toegepast?
• Was de scheidsrechter zelf wel respecrvol opgetreden?
• Men zegt wel eens dat voetbal emotie is, wat betekent dat volgens jou?
• Hoe reageer je zelf als de scheidsrechter in de hitte van de strijd, in jouw ogen

een verkeerde beslissing neemt?
• Zou het misschien zo kunnen zijn, dar een tegenstander, of het publiek, deze

speler heeft geprovoceerd?
S. Het begrip mensbeeld suggereert een afgerond geheel, waaraan essentialistisch kan

worden toegevoegd: " zo is de mens". et begrip ontwerp mist die verbinding met een
wezenskenmerk van de mens, het benadrukt het voorlopige karakter (Spiecker, 1977).

6. Barth (1977) formuleerde ook assumpties over het sociale leren en de betekenis van
kennis voor het kind, bijvoorbeeld:
" When two or more children are interested in exploring the same problem or the
same materials they will often choose to collaborate in some way. " (p.67).
« Knowledge is a function of one's personal integration of experience and therefore
does not fall into neatly separate categories or 'disciplines'. "(p.71).

7. De hele discussie over de deelname van sporters in een rolstoel aan de vierdaagse
past naadloos in wat de Ruijter (1998) onder arena verstaat. Dat begrip verraadt een
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visie op de samenleving waarin conflicten en strijd een cruciale rol spelen. De
samenleving wordt hier gezien als een strijdperk, waarin partijen elkaar bestrijden
voor het realiseren van hun behoefte
" Strijd, conflict, uerscbil en ongelijkheid zijn een integraal bestanddeel van samen
leuen; wellicht meer dan harmonie, urede en gelijkheid. Arena roept de associ.atieop
met macht en (eigen) belang. »(p.30).
Een arena is volgens de Ruijter ook in systeemtermen te omschrijven. Als kenmer-
ken van het strijdperk worden genoemd: de afgebakende ruimte, de structuur van
de strijd, de regels die gelden en de rolverdelingen. De samenleving moet niet gezien
worden als een speeltuin, citeert hij Verweel (1987, 1998) waarin een ieder vanuit
dezelfde startpositie het spel speelt. In deze discussie hadden de deelnemers abso-
luut niet dezelfde startpositie, Het is dat de staatssecretaris van toen haar gewicht in
de schaal gooide, anders was er vermoedelijk geen discussie geweest over het deel-
nemen van sporters in een rolstoel.

8. Gewezen kan worden bijvoorbeeld op het werk van de "Council on interracial
books for children", indertijd verblijfhoudend in New York. Publicaties onder
andere:
• "Guidelines for selecting bias-free textbooks and storybooks" (z.j.)
• "Stereotypes, distortions and omissions in U.S. history textbooks"(1977).
• "Winning justice for all".
(Teacher edition and student workbook).
Men getroost zich veel moeite in de publicaties om het analysekader helder te krij-
gen, zodat men scherpe vragen kan stellen aan onderwijsboeken en kinderliteratuur.
In: "Guidelines for selecting bias-free textbooks and storybooks" wordt "me-first-
ism tegenover individuality" gezet (p.19). Als voorbeeld van de eerste waarde wordt
dan een footballcoach genoemd.
'The football coach stands in the locker-room, symbolizing a whole set of values as
he exhorts: "Get out there and WIN, WIN, WIN! Kill 'em if you have to, but
WIN!" (p.19).
Dit is volgens de schrijvers een extreem voorbeeld van me-first-ism. In deze waarde
zit de mens in zichzelf opgesloten en streeft individueel welzijn na. De maatschappij
waar dit gebeurt wordt "dog-eat-dog-society" genoemd. Deze manier van denken
verschilt zeer van individuality, waarin persoonlijke verschillen tussen de mensen
gewaardeerd worden. Om deze twee begrippen uit elkaar te halen wordt de sleutel-
vraag gesteld:
"Does a particular quality in a person oppress others. Does it serve that person
alone, or humanity as a uiholet"
Het werk aan deze product en, die voor de praktijk van het onderwijs geschreven
zijn, is behoorlijk gecompliceerd. Waardenverheldering biedt de leerling denkalter-
natieven aan waar zelf uit gekozen kan worden. Plaatst men echter de verschillende
waarden in en geed-four schema, dan valt er niet veeIte kiezen.

De Anne Frankstichting in Nederland heeft ook onderwijsmateriaal ontwikkeld
waarin allerlei vormen van racisme worden behandeld. 20 lang dat historische
analyses betreft is dat nog te doen, maar als dat gelegd wordt op de politi eke verhou-
dingen van vandaag de dag is dat veel moeilijker zoals bijvoorbeeld: "Antisemitisme.
Een geschiedenis in beeld". (BoonstraJ., Jansen,H., Kniesmeyer, J. (1989).

In Regina in Canada is een curriculumcentrum gevestigd waar de oude culruur en
de geschiedenis van de Meties met hun Indiaanse en Franse voorouders op platen in
beeld was gebracht opdat de Meties-kinderen hun historische waarden niet zouden
vergeten. Men kan dit als overdracht beschouwen maar ook als verheldering.

152



Een voorbeeld van het presenteren van de traditionele waarden van een bepaalde
bevolkingsgroep kan men vinden in het werk van Maria Campbell (1992), "Riel's
people. How the Metis lived". In hoofdstukken over family life, clothing, food,
hunting and trapping wordt het leven van weleer met de bepalende waarden
beschreven op een manier dat de Metis kinderen van nu daar trots op kunnen zijn.
Riel, de leider van de opstand tegen het Engels gezag, die in 1885 als leider van de
"Rebellion" terecht werd gesteld, wordt in dit werk als leider van zijn yolk geeerd.
"Some say that Riel was a lunatic or a criminal, but to his people, he was their elec-
ted leader. He tried to lead them into a future which would guarantee them their
lands, their dignity and their rights as a free people. "(p.45).

9. In haar onderzoek naar de relatie tussen sport en de media signaleren Knoppers en
Elling (2001), de vaste overtuiging van de sportjournalistiek dat men datgene moet
laten zien waar de markt behoefte aan heeft. Erg consequent is men daarbij niet
door regelmatig ook sporten te laten zien waar de gemiddelde Nederlander ook niet
verlangend naar uitkijkt, zoals bijvoorbeeld American football. Maar in dit voor-
beeld is wel duidelijk dat men -als dat zo uitkomt- wel terdege de onderlinge inter-
dependentie ziet tussen aanbod en vraag. Vrouwenvoetbal wordt echter door de
Nederlandse sportpers sinds jaar en dag verwaarloosd, terwijl er in Nederland zo'n
65.000 meisjes en vrouwen bij de KNVB zijn aangesloten en vrouwenvoetbal, inter-
nationaal een snelle ontwikkeling doormaakt.

10. Enkele verschillen tussen feminiene en masculiene waarden volgens Hofstede (1991):

Feminien
• Dominant: zorg voor de ander en

de omgeving
Nadruk op persoonlijke verhoudingen
Mannen en vrouwen mogen zacht zijn

• Sympathie voor de zwakke en voor
de verliezer
De gemiddelde leerling is de norm.
Werken om te leven

• Nadruk op gelijkheid, solidariteit en
levenskwaliteit

Masculien
Dominant: materieel succes en
vooruitgang

• Geld en dingen zijn belangrijk.
Vrouwen worden geacht zacht te zijn,
mannen niet
Sympathie voor de sterke en voor
de winnaar
De beste leerling is de norm.
Leven om te werken
Nadruk op loon naar werken,
wedijver tussen collega's

11. Schmikli (1997) schrijft dat spelers denken in de duels blessures te voorkomen door
100% het duel aan te gaan. "Want, zo wordt er geredeneerd, degene die het beentje
terugtrekt, krijgt de blessure .... ".
Onsportief gedrag in de persoonlijke duels wordt vaak vergoelijkt door te wijzen
op de bedoeling om de bal te spelen. Daar ligt hier het breekpunt van sportief en
onsportief gedrag: "Alles wat niet redelijkerwijs gericht is op het spelen van de bal,
wordt min of meer als onsportief beschouwd". Onsportief gedrag is al net zo geac-
cepteerd als het blessure-risico. Het hoort bij het spel en het wordt gedoogd door
trainers en scheidsrechters. In feite, schrijft de onderzoeker, is onsportief gedrag een
geaccepteerd middel om het doel in het voetbal te bereiken, namelijk winnen.
Expliciete maatregelen om de fair play gedachte te bevorderen kunnen beter achter-
wege blijven, omdat daarvoor bij de huidige voetbalpopulatie, vol gens de onderzoe-
ker, absoluut geen draagvlak is. Natuurlijk moet men onsportiviteit wel blijven
monitoren en daarbij de aandacht richten op het sanctiebeleid. Op termijn biedt dat
wellicht de mogelijkheid om ongewenst gedrag in het voetbal te beperken.
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Hoofdstuk 5

Jeugdsport en fair play bij de sportkoepels
en de overheid

5.1. De opzet van het onderzoek

De centrale vraag in dit onderzoek luidde: hoe jeugdgericht is het Nederlandse sport-
beleid in de jaren negentig met betrekking tot fair play?

De deelvragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn:
1. Hoe jeugdgericht is het sportbeleid met betrekking tot fair play bij de sportkoepels

NOC * NSF, de NCS, de NCSU, de NKS en bij de overheid?
2. Tegen welke achtergrond zijn deze betekenissen te begrijpen?
3. Welke waarden worden in dit beleid zichtbaar?
In het onderzoek zal het analyseschema uit de inleiding worden gehanteerd, waarin de
aspecten van fair play werden geordend in hun sportspecifieke- en sportoverstijgende
betekenissen en waarbij tevens een onderscheid werd gemaakt tussen de verantwoor-
delijkheid van individuele sporters en de verantwoordelijkheid van organisaties.

Als sportspecifieke aspecten werden onder andere genoemd:
• De wil om te winnen, te gaan voor een goed resultaat.
• Het afzien van geweld, dat beschadigend werkt.
• De ander de kans geven om mee te doen.
• Het ontwerpen van spelregels die de deelnemers spelplezier bezorgen.
• Acceptatie van de spelregels.
• Het creeren van competities van deelnemers van gelijke speelsterkte.
• Gelijke kansen naar condities en mogelijkheden van sporters.

Als sportoverstijgend werden aspecten genoemd als:
• Zorg voor de gezondheid.
• Correct gedrag, goede omgangsvormen.
• Respect voor medespelers en tegenstanders.
• Zelfbeheersing, tegen je verlies kunnen.
• Spelplezier.

Er zal in het onderzoek ook gezocht worden naar betekenissen die in het sportbeleid
aan jeugdgericht worden gegeven, zoals interesse in de leefwereld van de meisjes en
jongens in de sport, rekening houden met de ontwikkelingspsychologische fasen die
ze doorlopen en de intentie van de sportorganisaties om uitdrukkelijk ook belangen-
behartiger van het kind te zijn.

Het onderzoek richt zich in dit hoofdsruk op de beleidsdocumenten, die in deze
periode door de sport koepels en door de overheid werden gepubliceerd. Deze docu-
menten worden onderzocht aan de hand van de vraag of er over de fair play gedachte
werd gesproken en zo ja op welke wijze dat geschiedde en hoe dat met de positie van
kinderen en jongeren in de sport werd verbonden. De kernwoorden zijn hier de
begrippen fair play en jeugdgerichtheid in onderlinge samenhang.
De bestudeerde documenten zijn verschillend van aard en kunnen in drie categorieen
worden ondergebracht.
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1. In de eerste plaats kunnen de jaarverslagen genoemd worden, die door de cen-
trale sportkoepel NOC ':.NSF werden uitgebracht. Deze nota's zijn vanaf 1993
tot en met 2000 besrudeerd.

2. Vervolgens zijn er over bepaalde onderwerpen nota's uitgebracht. Soms door de
betreffende sportorganisaties zelf of door de overheid, maar soms werd dit
werk ook uitbesteed aan onderzoeksbureaus. Het doel van deze nota's was om
een bepaalde problematiek in kaart te brengen en daarover advies uit te bren-
gen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld nota's over topsportbeleid en over
de maatschappelijke betekenis van sport.

3. En tenslotte werd er een keuze gemaakt uit een aantal publicaties van de sport-
koepels die voor de praktijk waren bestemd. Dat waren teksten over verschil-
lende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de seksuele intirnidatie, discriminatie, de
olympische beweging en de preventie van sportblessures. De gedachte hierach-
ter was, dat de beleidsinhoud van de organisaties niet alleen uit de vaak nogal
taakstellende nota's van de organisaties gehaald kan worden, maar eveneens uit
de verschillende implementaties van dat beleid. Daarmee wordt dan een meer
evenwichtig beeld verkregen van datgene waar men in het sportbeleid voor
staat. Uiteraard zijn deze implementaties van beleid vooral te vinden bij de
sportorganisaties, die zich in allerlei geschriften rechtstreeks met de sportprak-
tijk wilden verstaan. Dit ligt niet direct op de weg van de overheid, die overi-
gens wel veel van deze projecten financierde.

Uit de onderwerpen die hiervoor werden genoemd blijkt dat fair play in de eerste
deelvraag gehanteerd wordt in brede zin, zoals dat in voorgaande hoofdstukken uiteen
werd gezet.
Er wordt dus niet aileen naar het begrip fair play of (on) sportiviteit gekeken, maar
ook naar aparte aspect en van fair play zoals gelijke kansen, gelijke speelsterkte, het
terugdringen van geweld op- en rondom het sportveld en de aanpassingen van de
sport aan de mogelijkheden van de jeugd.

De keuze welke beleidsdocumenten in dit onderzoek zouden moeten worden bestu-
deerd, bleek niet eenvoudig. Zo bood de nationale sportkoepel NOC ,~NSF weinig uit-
gewerkte overzichten van publicaties en nota's die op them a waren geordend. Wel was er
een grote lijst met publicaties uit de NOC * NSF uitgeverij beschikbaar, waarin aile titels
in chronologische volgorde waren opgenomen, meestal zonder de namen van de auteurs,
ISBN nummers en nauwkeurig tijdstip van uitgave (1). Bij de keuze voor de uiteindelijke
lijst van publicaties die in het onderzoek werden bestudeerd is gelet op het belang dat er
door de organisatie zelf aan een bepaalde publicatie werd gehecht en aan de relevantie
voor onze vraagstellingen. Aile jaarverslagen van NOC * NSF zijn vanaf 1993, het jaar
van de samenvoeging van NOC en NSF, bestudeerd, omdat daarin, zo werd gehoopt,
een zekere continuiteit in het beleid zichtbaar zou worden. Een overzicht van aile bestu-
deerde documenten in dit onderzoek is te vinden in een aparte bijlage.

De tweede deelvraag van dit onderzoek gaat in op de achtergronden van de gevonden
betekenissen. Nadat eerst in de jaarverslagen onderzocht is in hoeverre er in de
genoemde documenten over de fair play betekenissen in relatie tot jeugdsport werd
gesproken, wordt in een volgende paragraaf geprobeerd de uitkomsten te begrijpen
tegen de achtergrond van de ontwikkeling die de georganiseerde sport in haar beleid
heeft doorgemaakt in deze periode.
Daarvoor werden verschillende nota's onderzocht. De meeste werden door de sport-
koepels zelf samengesteld maar er zijn er ook die in opdracht door externe onder-
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zoeksbureaus zijn uitgebracht. Deze nota's werden ook weer vergeleken met de uit-
komsten van het onderzoek naar de jaarverslagen.

De laatste deelvraag uit dit hoofdstuk, over de antropologische betekenissen in dit
onderzoek, valt uiteen in twee delen. Antropologisch wordt hier gezien als onderzoek
naar waarden, als interpretaties van de menselijke bestaanswijze, die als richtsnoer
voor het handelen worden gezien. In de eerste plaats wordt gezocht naar waarden
zoals ze in het sportbeleid geformuleerd zijn en die op een of andere manier met de
sportpraktijk zijn verbonden. Op de tweede plaats zullen, interpreterend, de gevonden
betekenissen, die met behulp van de deelvragen ontdekt zijn, in een waardenkader
worden geplaatst, Dat zou men een vorm van waardenverheldering kunnen noemen.

De te onderzoeken documenten vormen de kern van het onderzoeksmateriaal. In
beperkte mate zal ook gebruik gemaakt worden van journalistieke bijdragen over
onderwerpen die inhoudelijk binnen deze studie passen. Deze bijdragen worden
beschouwd als cultuurproducten, die soms sportspecifiek bepaalde feiten weergeven
en soms ook relevante achtergrond informatie bevatten. Ook van deze bijdragen zal in
een aparte bijlage een overzicht worden gegeven.
Daarnaast zijn er ook interviews gehouden met enkele sleutelfiguren in het veld van de
sport. Deze interviews hadden voornamelijk de functie om het beleid van de organisa-
ties te reconstrueren, maar ook werd om een mening gevraagd over de inhoud van het
beleid en de context waarbinnen dit beleid plaatsvond. Voor deze interviews werden
vertegenwoordigers van de sportorganisaties benaderd en ook uitvoerders van een
aantal praktische projecten. In de bijlagen is een lijst met de gemterviewde en gecon-
sulteerde personen opgenomen.

Beleid wordt in deze studie niet gezien in een doel-middelen-effect schema. Er wordt
gepoogd het beleid te plaatsten in een bredere maatschappelijke context. In het eerste
hoofdstuk werd de sporters het woord gegeven over hun betekenissen van fair play en
die betekenissen varieerden nogal voor wat betreft de sporttak, maar ook voor wat
betreft de ins telling van de sporters. Deels bepaalden die betekenissen ook het referen-
tiekader van het begrip fair play waarin de verschillende aspecten van dit begrip wer-
den geordend. In dat schema werden sportspecifieke aspecten van fair play onder-
scheiden van sportoverstijgende, waarin de maatschappelijke context meer naar voren
kwam.
In hoofdstuk drie werd uitgebreid de pedagogische context van de sport behandeld.
Daarin werden de betekenissen zowel in een ontwikkelingspsychologisch- als in een
doelperspectief geplaatst. Kinderen staan niet passief in hun opvoeding en in hun
socialisatie, ze zijn actieve betekenisverleners die op hun beurt de context waarin ze
verkeren, ook weer beinvloeden. Binnen zo'n manier van denken passen de ideeen van
van Woerkum (1997) over communicatie en interactieve beleidsvoering. Niet de
begrippen effectiviteit en efficiency staan in dit denken centraal in de beleidsvoering,
maar het creeren van draagvlak voor beleid en communicatie daarover met de achter-
ban. Hoewel de aard van de beleidsvoering van de sportorganisaties niet het object van
deze studie is, kan bij een beschouwing van de uitkornsten van dit onderzoek de visie
op beleid moeilijk onbesproken blijven.
Binnen dit hoofdstuk zullen de gevonden betekenissen over de jeugd en fair play,
zoals ze naar voren komen in de documenten, in een context worden geplaatst.
Daarbij wordt geprobeerd keuzes inhet beleid voor bepaalde betekenissen, of het
afwezig zijn van betekenissen, te begrijpen tegen het licht van de ontwikkeling die de
organisaties doormaken.
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5.2. De nationale sportkoepel NOC * NSF

5.2.1. De jaarverslagen op de voet gevolgd

Achtereenvolgens worden nu de verschillende jaarverslagen besproken, waarbij steeds
verslag wordt gedaan over de therna's jeugdsport en fair play, wanneer die ter sprake
komen. Korte mededelingen en aankondigingen blijven daarbij buiten beschouwing.
Bij de bespreking van een jaarverslag wordt ook getracht een korte typering te geven
van de voornaamste thema's die besproken worden.

1993

Het jaar waarin op 1 juli 1993 NOC " NSF samengingen! Een jaar ook waar, in dit
verslag verhoudingsgewijs veel over waarden en normen in de sport werd gesproken.
Daartoe was men ook door de minister uitgedaagd. De conclusies en aanbevelingen uit
een werkgroep die daar over ging, werden in grote lijnen onderschreven. Men achtte
her van belang dat de sport in deze materie een actieve rol speelt. Speciale aandacht
werd gevraagd voor onderwerpen als fair play, sport en gezondheid en de ruchtrecht-
spraak. In de discussie met minister d' Ancona en de kamerleden stelde NOC ".NSF
dat een eventuele vervaging van norm en en waarden niet een specifiek sportprobleem
is, elders in de maatschappij komt die vervaging van normen evenzeer voor,

«De discussie moet niet steeds vanuit een eenzijdige negatieve benadering plaatsvin-
den, mede omdat [uist in het kader van sportbeoefening ueel
positieue elementen met betrekking tot normen en waarden te versterken
zijn. "(p.ll).

Aangekondigd werd, dat NOC ~.NSF zal participeren in een onderzoeksproject over
waarden en norm en in de sport (WNS), samen met een drietal universiteiten.
Ook op enkele andere plaatsen in dit jaarverslag wordt ingegaan op waarden en nor-
men in de sport. Allereerst wordt er over doping in de topsport gesproken. In het
kader van de voorlichting "doping en verantwoord medicijnen gebruik in de sport"
werd een enquete onder topsporters gehouden, "waaruit naar voren kwam dat een
meerderheid voorstander is van meer dopingcontroles, ook out of competition"(p.6).
Deze benadering kan beschouwd worden als een voorbeeld van communicatie in
beleidsvoering, waarbij de betrokkenen over een belangrijk aspect van hun sportbeoe-
fening worden gehoord.
Een ander therna uit de waardendiscussie ging over discriminatie. Een werkgroep die
zich bezighield met discriminatie in de voetbalstadions presenteerde een plan van aan-
pak, gericht op samenwerking tussen betrokken instanties. Een verschil van inzicht
tussen de KNVB en NOC ".NSF zorgde voor stagnatie "maar eind 1993 werd een
nieuwe basis voor samenwerking gevonden"(p.8). Naar aanleiding van twee onderzoe-
ken naar de mate en de vormen waarin discriminatie voorkomt in de sport, neemt
NOC ':.NSF initiatief tot de ontwikkeling van een anti-discriminatiecode "die spor-
ters en sportorganisaties richtlijnen biedt ter voorkoming en bestrijding van discrimi-
natie"(p.8). In 1994 werd deze gedragscode gepresenteerd in een krant: "Discriminatie
buitenspel".
Ook werd er aandacht besteed aan de jeugdsport en de schoolsport. Er werd gewag
gemaakt van de Europese jeugd-olympische dagen die in Valkenswaard werden geor-
ganiseerd en die een "doorslaand sportief en maatschappelijk succes" werden genoemd
(pA). Circa 2000 jonge talenten van 12-18 jaar in tien takken van sport namen er aan
dee!. Tijdens deze dagen werd er ook een studiedag over fair play gehouden. Tenslotte
werd het in 1992 geintroduceerde lespakket voor de basisschool "Sport, weten waar-
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voor je kiest", vol gens het jaarverslag, zeer goed ontvangen. Ruim 1500 lespakketten
werden door 1400 basisscholen afgenomen.

1994

In dat jaar werd veel aandacht besteed aan de implementatie van het Project
Herinrichting Landelijk Sportbeleid (PHLS). In het uitgebrachte rapport werd geko-
zen voor een grotere verantwoordelijkheid voor de sport zelf.
Vier ontwikkelingen kunnen binnen ons onderzoekskader worden genoemd. In de eer-
ste plaats werden verschiilende cursussen georganiseerd voor allochtonen in de sport,
zoals bijvoorbeeld een cursus die het recruteren en behouden van allochtoon kader tot
doel had. Ook werden er discussieavonden voor allochtone sporters georganiseerd.

"Hier kunnen zij open spreken over de problemen die zij in de sport ondervinden,
terwijl er ook aandacht is voor de organisatorische structuur en de specifieke cultuur
van de Nederlandse sport. "(p.lO).

Vervolgens leverde Noe * NSF met het Scoreproject een bijdrage aan de sportont-
wikkeling in Zuid- Afrika. Nederlandse sportleiders werden uitgezonden om sportac-
tiviteiten voor jongeren re organiseren en lokaal sportkader op te leiden, met name in
achterstandsgebieden.
Er werd voorts speciale aandacht besteed aan de positie van de vrouw in de sport. Zo
vond er een inventarisatie plaats van de vrouw / man verhouding in landelijke sportorga-
nisaties en er werden diverse publicaties over dit thema uitgebracht.
Tenslotte werd er gesproken over de in 1993 gestarte meerjaren campagne "Fair play
scoort altijd", die gericht was op het sportief gedrag onder jongeren tussen 9-16 jaar.

1995

In dit jaarverslag werd de schijnwerper gericht op de financiering van de topsport.
Sponsor Pon- Volkswagen krijgt de gelegenheid om sponsoractiviteiten te presenteren.
Voor ons onderzoekskader is aileen van belang te melden dat begin 1995 "de zorgwek-
kende resultaten verschenen van een aantal onderzoeken naar de gezondheidstoestand
van de jeugd"(pA). Men toonde zich bezorgd over onvoldoende sport en beweging op
school en in de vrije tijd. Dit leidde tot een "Actieplan Lichamelijke Opvoeding en
Sport". In december 1995 verscheen een beleidsbrief van de bewindslieden van sport en
onderwijs waar het project "[eugd in beweging" werd aangekondigd met als doelstelling

"bet bevorderen van een actieve leefstijl in het algemeen en deelname aan sport- en
bewegingsactiviteiten in het bijzonder. "(p.4).

1996

Voor het eerst krijgt het jaarverslag een voorwoord mee van de voorzitter, dit jaar was
dat Huibregtsen. Met trots vermeldt hij de prestaties van de Nederlandse topsporters
in Atlanta. Daarnaast memoreerde hij de inspanningen

"om de sport zuiver te houden en paal en perk te stellen aan uitwassen als commer-
ciele wedstrijdgevechten, doping gebruik, discrirninatie en seksuele
intimidatie. "(p.s).

Wat de nota zelf betreft werd in het kader van de breedtesport gewezen op het "moe-
dige publieksgetuigenis van drie vrouwelijke topjudoka's", waardoor draagvlak ont-
stond voor een expliciet beleid tegen seksuele intimidatie in de sport. Er werd een
beleidsplan opgesteld, met onder anderen vijftien gedragsregels voor sporters en bege-
leiders.
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In het najaar van 1996, zo wordt vermeld, verschijnt het rapport van van Bottenburg
en Schuyt over "De maatschappelijke betekenis van de sport". De onderzoekers geven
aan hoe de samenleving kan profiteren van de sport, hoe de sport een belangrijke rol
kan spelen bij het versterken van de sociale dimensie in de maatschappij. Er is echter
ook een waarschuwing te beluisteren. Bij groot instrumenteel gebruik

"moet de sport niet ondergeschikt worden gemaakt aan maatschappelijke doelein-
den: de beste garantie voor positieue maatschappelijke effecten is dat sport bovenal
leuk blijft om te doen. "(p.6).

Daarmee haakt het jaarverslag rechtsreeks in op de laatste zinsneden uit het rapport
van beide onderzoekers.
In de programmalijn "Gezondheidsvoorlichting / preventie", zo zegt het jaar-
verslag, werd aandacht besteed aan veel voorkomende blessures bij voetbal, schaatsen,
turnen, triatlon, skien, atletiek en tennis. Het project '''n sportblessure, vervelender
dan je denkt", was tak-van-sport specifiek en werd ondersteund door een aanpak, die
gericht was op intermediairs als trainers, sportclubs en (para)medici.

1997

In dit jaarverslag werd veel aandacht besteed aan de structuur van NOC * NSF.
Kernpunten zijn een betere sturing van de organisatie, inzichtelijkheid, transparantie
en resultaatgericht opereren (p.5).
Vermeldenswaard is, dat de algemene vergadering van NOC ;:.NSF unaniem de
gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie heeft aangenomen en bereid bleek
een prijs daarvoor te betalen.

"Ze stem de bovendien in met een contributieverhoging ter financiering van een
poule vertrouwenspersonen".

Ook verschenen er diverse voorlichtingsmaterialen zoals een videoband en een folder
voor jeugdsporters over dit project.

In het anti-discriminatiebeleid lag dit jaar het accent op het implementeren van pro-
ducten. Er werd een symposium georganiseerd over homo en emancipatie in de sport

"waar onder anderen gesproken werd over de verborgen drempels voor homo-spot-
ters bij deelname aan de georganiseerde sport".

Voor fair play werd, meer dan in het verleden, gezocht naar een sportspecifieke invul-
ling, zo schrijft de nota. De totstandkoming van de stichting "Sport, tolerantie en fair
play" biedt, zo schrijft het verslag "nieuwe mogelijkheden binnen alle geledingen van
de sport"(p.12).

Voor sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking werden diverse pro-
ducten ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is een algemene brochure waarin sportver-
enigingen gestimuleerd werden een aanbod te creeren voor mens en met een handicap.
Ook is er een stapp enplan beschikbaar voor verenigingen die werk willen maken van
de integratie van deze groep sporters.
De olympische beweging bracht tenslotte lesbrieven uit voor het onderwijs. Ook wer-
den acht themaposters van het Duits Olympisch Cornite vertaald en aangepast aan de
Nederlandse situatie,

1998

Dit jaarverslag opende met een voorwoord van de tijdelijke voorzitter van der
Reijden. Hij dankte het management en de medewerkers van NOC ". NSF voor het
werk in dienst van de sport en dat was voor het eerst dat dit in een jaarverslag werd
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genoemd. Hij vestigde er de aandacht op dat de medewerkers te maken kregen met
een intensieve interne operatie, die beoogde de organisatie in de toekomst slagvaardi-
ger te laten optreden.

Een aantal projecten uit het afgelopen jaar werd opnieuw gememoreerd. Zo bracht
NOC * NSF een brochurereeks uit "Mensen met een handicap in de sportvereniging",
voor clubs die een aanbod voor mensen met een handicap willen creeren. Ook werd
onderzoek gedaan naar de etnische tweedeling in de sport. Uit dar onderzoek bleek dat

"onder elkaar sporten voor een groat aantal allochtonen een belangrijke voorwaarde
is am aan sport te doen. Een aanbeveling is dan oak om, naast:voortgezette aan-
dacht voor integratie, ruimte te Laten uoor 'eigen' initiatieven in de sport. "(p.19).

Over het project seksuele intimidatie werd vermeld dat naast de begeleiding van
slachtoffers de vertrouwenspersonen ook de taak hebben om sportclubs te adviseren
over het omgaan met meldingen.

In dit jaarverslag kreeg de olympische beweging de gelegenheid om zich te profileren
door haar rnissie en het beleid voor het voetlicht te brengen. Zo werd uit het olympic
charter overgenomen dat de beweging streeft naar meer verdraagzaamheid en onderling
begrip in de wereld. Als betekenisvolle begrippen worden onder andere sportiviteit,
gelijke kansen en eerlijk spel genoemd. Om deze doelen te bereiken richt men zich op
schoolprogramma's , sportopleidingen en de onrwikkeling van sportethiek. Ook zegt
men actie te willen ondernemen tegen elke vorm van discriminatie en geweld in de
sport. De olympische beweging richt zich met name op de doelgroep jeugd "die zijn
uniciteit ontleent aan de combinatie van sport, jeugd, educatie, kunst en cultuur"(p.29).

1999

Het voorwoord werd door de nieuwe voorzitter Blankert geschreven. Hij schrijft dat
de sport te maken heeft met steeds kritischer consumenten. En om aan die mens en
tegemoet te komen moet de sport zich blijven ontwikkelen.

Het jaarverslag opent met een beschrijving van de rnissie waarbij men zich laat leiden
door de olympische gedachte, zo werd gezegd. Er werden daarvoor andere begrippen
gebruikt als het jaar daarvoor.

"NOC * NSF bevordert dat elke inwoner van Nederland op verantwoorde wijze aan
sport kan doen, binnen een zelfgekozen organisatievorm en ambitieniveau. Daarbij zet
NOC * NSF zich met name in voor de kwaliteit en de infrastructuur van de
Nederlandse sport. Ook becbt zij veel belang aan de gezondheidswaarde van de sport.
NOC * NSF streeft ernaar am op het gebied van topsport tot de beste tien Landenter
wereld te behoren; de NederLandseolympische ploeg is het vlaggenschip van zowel top-
als breedtesport. "(p.5).

Het verslag besteedt veel aandacht aan de gezondheidswaarde van de sport. Daarbij
worden enkele projecten toegelicht zoals "Nederland in beweging" en "Sport, bles-
surevrij". Er wordt op gewezen dat 60% van de Nederlanders, niet aan de
Nederlandse norm voor gezond bewegen" voldoet en dat liefst 35% van de volwasse-
nen helemaal niet lichamelijk actief is.
Binnen het kader van ons onderzoek zijn de zinsneden over sport en ontwikkelingssa-
menwerking van belang. Sport wordt steeds vaker ingezet als rniddel voor onrwikke-
lingssamenwerking, zo staat te lezen in de nota.

"Dat past binnen de gedachte van olympic solidarity en bovendien wint de positie
van sport hiermee aan kracht en geloofwaardigheid. Binnen Europa zijn NOC ,~
NSF en het Noors Olympisch Comite de grote trekkers"(p.13).
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Landen waarmee die samenwerking gestalte krijgt zijn Zuid-Afrika, Kenia en de
Nederlandse Antillen.

2000

"Het was een fantastisch jaar", zo opent Blankert, voorzitter NOC ~.NSF zijn voor-
woord in het jaarverslag over 2000.

"De Nederlandse sport beeft zich in 2000 enorrn geprofileerd met een achtste plaats
op de olympische spelen. Ons land nam op de medailleranglijst een plek in net na
sport-grootheden als Duitsland en Italie. "

NOC ~.NSF presenteerde Nederland als sportland, als een optelsom van vijf thema's:
onderwijs, sportvereniging, bedrijfsleven, topsport en speelveld. Met dat laatste wordt
de sportinfrastructuur bedoeld. Met de uirwerking van deze therna's moeten meer
Nederlanders aan het bewegen zijn te krijgen. NOC 'f NSF beschouwt zich zelf als
regisseur van de georganiseerde sport en als co-regisseur van de anders- en ongeorga-
niseerde sport.

Jeugdsport wordt op enkele plaatsen in het jaarverslag genoemd. Zo wordt gezegd dat
de basis voor de sport gelegd wordt op school. Allerlei basisvormen van bewegen zou
een kind zich op school eigen moeten maken (onder andere ook in een weerbaarheids-
training). De sportdocent helpt de leerling bij het maken van de juiste sportkeus (p.13).
Door gemeenschappelijk gebruik van sportaccommodaties door school en sportclub,
zou het voor de jeugd gemakkelijker worden om te blijven sporten.
In het kader van kwaliteitszorg, waarbij geconstateerd wordt dat er in toenemende
mate sprake is van differentiatie in de sport, wordt het voornemen geuit speciaal aan-
dacht te besteden aan de jeugd met de olympische idealen als uitgangspunt.
Bij topsport wordt een "technisch adviseur talentontwikkeling" aangesteld (p.23),
waarvan men kan verrnoeden dat de advisering betrekking heeft op kinderen en jonge-
ren in een topsporttraject.

Een belangrijke overwinning, schrijf de nota, werd achter de groene tafel geboekt.
Tijdens de paralympics in Sydney, ondertekenden NOC ~.NSF en de sportbonden
voor sporters met een lichamelijke en verstandelijke beperking, respectievelijk de
Nebas en de NSG een intentieovereenkomst "die uiteindelijk moet leiden tot een vol-
ledige integratie van gehandicapte sporters in reguliere sportorganisaties"(p.12). In
2000 yond er voor het eerst een gezamenlijke overdracht plaats van zowel de olympi-
sche- als de paralympische ploeg aan de chefs de mission, respectievelijk Loorbach en
Vervoorn.
Het programma "Sport, blessurevrij", heeft in 2000 een plaats gekregen op internet.
Naast informatie over blessures en preventie is er een interactieve blessuretest toege-
voegd, waar de bezoeker middels een vraag- en antwoordspel informatie krijgt over
een juiste aanpak op het terrein van blessurepreventie in de sport.

De jaarverslagen beschouwd

Na acht samenvattingen te hebben bestudeerd kan men de vraag opwerpen of deze
documenten wel een geschikte toegang vormen tot het gedachtegoed van NOC 'f NSF
en dan met name gezien vanuit de vraagstellingen van dit onderzoek. Op deze vraag
kunnen twee antwoorden worden gegeven.
Enerzijds krijgt men zeker inzicht in de centrale vragen die het beleid van deze organi-
satie beheersten in de jaren negentig. Die vragen lagen bijvoorbeeld in de strijd om de
maatschappelijke erkenning van de sport, de vlaggenschipfunctie van de topsport en
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de wens van NOC * NSF tot regievoering over het totale veld van de sport. In de vol-
gende paragraaf wordt daar uitvoerig op ingegaan, omdat deze aspecten voor een
belangrijk deel ook de context vormden voor een discussie over fair play in de sport.
Anderzijds kan gezien vanuit de vraagstellingen van dit onderzoek worden vastgesteld
dat er weinig over fair play in de sport gesproken werd en dat de jeugd in de jaarver-
slagen nauwelijks expliciet aandacht kreeg. In deze zin leverde het onderzoek inhou-
delijk weinig op.

Weliswaar werd gesproken over participatie in enkele landelijke fair play projecten,
maar de inhoudelijke betrekking tot deze campagnes werd niet toegelicht. Evenmin
wat de praktische impact van deze projecten voor de sport zou kunnen zijn.
Eigenlijk kwam het product sport zelf weinig aan de orde en de ervaringen van de
sporters evenmin. Aspecten van wedstrijdsport als de wil om te winnen, de noodzake-
lijke agressie die daarbij hoort, de paradox van je houden aan de regels en tegelijkertijd
ook proberen regels te ontduiken, het creeren van competities waarvan de deelnemers
ongeveer dezelfde speelsterkte hebben,zoals die in deelvraag een waren opgesloten,
bleven onbesproken. Kortom, de aspecten die in ons analyseschema hun plaats kregen,
zowel sportspecifiek als sportoverstijgend, werden in deze jaarverslagen niet geproble-
matiseerd, terwijl in de voorgaande hoofdstukken toch bleek dat daartoe wel enige
red en bestond.

De jeugdsport kwam als apart aandachtspunt in deze jaarverslagen niet aan de orde.
Wel werden er enkele projecten aangestipt zoals bijvoorbeeld "Sport, weten waarvoor
je kiest" voor kinderen van de basisschool en ook de deelname van jeugdige talenten
aan de Europese jeugdolympische dagen, maar wat daarvan de betekenis voor het
geheel van de jeugdsport is, werd niet duidelijk gemaakt. Ze werden ook een of twee
keer "aangestipt", daarna werd er niets meer van vemomen.
Bij de bespreking van het project dat beoogde seksuele intirnidatie in de sport terug te
dringen, kwam de discussie, dat dit veelal kinderen en jongeren in afhankelijkheidspo-
sities betreft, niet voor het voetlicht, terwijl, zoals we in een volgende paragraaf zullen
zien, daar een aparte brochure over geschreven werd. Cruciale vragen over het kind in
de jeugdtopsport en over de grote sportuitval bij de oudere jeugd werden niet gesteld.
Vanuit de jeugdsport gezien leveren de jaarverslagen een teleurstellend beeld op.

Wanneer men fair play beschouwt vanuit het idee van gelijke kansen, zijn er weI enke-
le beleidsonderwerpen op te noemen, waar aandacht aan werd besteed. Het betreft dan
bepaalde categorieen sporters in achterstandsposities zoals sporters met een lichamelij-
ke- en een verstandelijke beperking, allochtone sporters gekoppeld aan de strijd tegen
discriminatie in de sport. Ook kan in het verb and van olympic solidarity de onrwikke-
lingshulp genoemd worden aan landen zoals Zuid-Afrika en Kenia. In verschillende
contexten wordt hier geprobeerd sporters de kans te bieden om te participeren in de
sport op hun niveau. Een betekenisvol signaal in dit verband, was de gezamenlijke
overdracht van de (para)olympische ploegen aan de chefs de mission en dat was voor
het eerst in de Nederlandse sportgeschiedenis.

Ook werd regelmatig in de jaarverslagen over gezondheid en over blessurepreventie
gesproken, waarin zeker de zorg over de gezondheid van de sporter doorklonk. Die
gezondheid werd echter veelal niet verbonden met de aard van de sportbeoefening en
de risico's die daar soms genomen worden.
Aan het eind van de jaren negentig werd geprobeerd de missie van de organisatie voor
het voetlicht te brengen. Zo werden uit de olympic charter de begrippen verdraag-
zaamheid en gelijke kansen overgenomen. De olympische beweging poogde deze
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begrippen in onderwijsprogramma's te vertalen. Dat deed deze beweging allanger
maar nu werd een poging ondernomen om dit werk een plaats te geven in het geheel
van de organisatie.
In 1999 werd als missie de sportparticipatiegedachte geformuleerd: "het bevorderen
dat elke inwoner van Nederland op verantwoorde wijze aan sport kan doen, binnen
een zelfgekozen organisatievorm en arnbitieniveau". Hier klinkt de wens tot een zeke-
re differentiatie in sportbeoefening door. Maar er werd niet doorgeborduurd op de
begrippen verdraagzaamheid, sportiviteit, gelijke kansen en eerlijk spel uit het olympic
charter, die het jaar daarvoor werden beklemtoond.
De zoektocht naar betekenissen van fair play en waarden die daaraan vastgekoppeld
kunnen worden heeft bij analyse van deze jaarverslagen niet veel opgeleverd. In de
volgende paragraaf wordt een typering van het beleid van NOC ~.NSF gegeven waar-
in ook de beleidsnota's zuilen worden verwerkt. Wellicht dat, met betrekking tot onze
vraagstellingen daar andere antwoorden gevonden kunnen worden, die het tevens
begrijpelijk maken waarom er in deze jaaroverzichten weinig aandacht aan de sport
zelf, aan fair play en aan de jeugd geschonken werd.

5.2.2. Typeringen van het NOC * NSF beleid

In onze studie van de jaarverslagen bleek dat de thema's jeugdsport en fair play in de
verslaglegging niet bepaald een hoge prioriteit verkregen. De vraag rijst, wat de achter-
grond daarvan is geweest, waardoor de gemaakte keuzen wellicht beter begrepen kun-
nen worden (deelvraag 2). Als het zo weinig direct over de sportbeoefening zelf ging,
waar ging het dan wel over en tegen welke achtergronden is dat te begrijpen? Daartoe
worden in deze paragraaf beleidsnota's onderzocht, deels van NOC ~.NSF zelf, deels
ook in opdracht geschreven door ext erne onderzoeksbureaus. Die nota's zullen
besproken worden aan de hand van een aantal typeringen van het beleid, zoals die
oprezen uit het materiaal. Er zal daarbij ook teruggegrepen worden naar de jaarversla-
gen, wanneer de inhoud daartoe aanleiding geeft. Dat leidt in enige gevallen tot dou-
blures, die echter nodig zijn om bepaalde gedachten te onderstrepen.

Behoefte aan maatschappelijke erkenning van de sport

Als eerste type ring van het NOC >~ NSF beleid in deze periode zou de drang naar
maatschappelijke erkenning van de sport genoemd kunnen worden. In de verschillen-
de jaarverslagen kwam dat steeds weer terug. Zo lezen we in het jaarverslag over 1993
dat er een initiatiefgroep "Sport en Samenleving" in het leven werd geroepen:

"Door vertegenwoordiging op hoog niveau van belangrijke maatschappelijke part-
ners in deze groep, wordt getracht impulsen te geven voor de versterking van de
sport. "(p.3J.

In de groep hebben onder andere zitting de voorzitters van NOC >:. NSF, VNO, FNV,
NOS, de minister van WVC en de burgemeester van Rotterdam.
De achterliggende strategie van deze benadering is kennelijk, om belangrijke organisa-
ties en personen te committeren met de sport en het sportbeleid.
In de nota "Samen sporten, werken, leven", die in 1994 werd uitgebracht, werd de
behoefte aan maatschappelijke erkenning ook geformuleerd in samenhang met het
gevoel van onderwaardering door de politiek.

«In de jarenlange onderwaardering van de sportsector als een soort 'subcultuur' lijkt,
met name in de laatste tijd, verandering te komen. De sportsector komt meer en
meer in het centrum van de belangstelling te staan. "(p.5J.

In 1995 wordt met voldoening vastgesteld dat "steeds meer parlernentariers NOC >;

NSF als belangrijke regiepartners wisten te vinden"(p.6). Overigens werd daar in een
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adem aan toegevoegd dat bij verschillende departementen de posirie van de sport nog
verre van ideaal was.
En in 1998 was de voldoening groot toen de politiek in het regeerakkoord zich vast-
legde op een uiteindelijke verdubbeling van het VWS budget voor de sport in 2002 .
Van dat geld zou dan driekwart ten goede komen aan de breedtesport (p.l2). In een
tweetal rapporten, die door externe bureaus werden samengesteld, werd door de
NOC * NSF gevraagd dat maatschappelijk belang te onderzoeken en de resultaten
daarvan voor het voetlicht te brengen. Het eerste rapport kreeg als titel mee "Sport als
bron van inspiratie voor onze samenleving" en werd door het onderzoeksbureau A.T.
Kearney, op verzoek van de NOC ~.NSF uitgebracht in 1992 (2).
In het onderzoek werden "tachtig vraaggesprekken gevoerd met betrokkenen uit aUe
maatschappelijke geledingen" schrijft voorzitter Wiegel in zijn voorwoord. Een
indrukwekkende lijst van gemterviewden probeert de vraag te beantwoorden wat
sport voor de maatschappij betekent: twintig captains uit het bedrijfsleven en vervol-
gens steeds ongeveer tien uit de media, de overheden , de sportbonden en NOC / NSF
zelf. De politiek met zes vertegenwoordigers, de atletencommissie met vijf en de
wetenschap met vier vertegenwoordigers krijgen wat aantal betreft minder de gelegen-
heid om hun ideeen naar voren te brengen. De lijst is hiermee compleet weergegeven
om daarmee te verduidelijken welke maatschappelijke geledingen in het onderzoek
van Kearny niet werden gehoord: vertegenwoordigers van de vakbeweging, van het
(bewegings) onderwijs en van de levensbeschouwelijke sporrkoepels.
Het rapport benadrukt vooral de instrumentele functie van de sport. Wat de sportbeoe-
fening voor de sporters zelf betekent en wat zij als doel ervaren komt in dit rapport
nauwelijks aan de orde. De topsport wordt als "vlaggenschip van de sport gezien"(p.29),
maar de impact van zo'n benadering op de breedtesport wordt niet behandeld.

De literatuurstudie van van Bottenburg en Schuyt (1996) "De maatschappelijke bete-
kenis van sport" geeft een gedifferentieerder beeld. Daar wordt bijvoorbeeld ingegaan
op studies over de uiteenlopende motieven van sporters om te gaan sporten.
Weliswaar wordt in dit rapport uitgebreid de maatschappelijke betekenis van de sport
besproken, zoals die naar voren komt in therna's als sport en sociale binding, sport en
gezondheid en sport en economie, maar er wordt ook duidelijk aandacht besteed aan
de specifieke kenmerken van de sport, wat in het geheel van de discussie over de maat-
schappelijke betekenis, zoals meestal gevoerd binnen NOC ".NSF, bijzonder is. Bij
deze kenmerken worden ook aspecten van fair play aangeduid zonder dat dit begrip
hier wordt genoemd:

"De regels in de wedstrijdsport zijn per definitie gericht op het creeren van (plezie-
rige) spanning tussen deze tegenstrevers. Lopen de krachtsverschillen te sterk uiteen,
dan wordt de wedstrijd saai en is de sport niet leuk rneer, noch voor de beoefenaars,
noch voor de toeschouwers. Maar de spanning mag niet zo groot worden dat de
sportieve strijd ontaardt in een werkelijk gevecht Er dient sprake te zijn van
beheerste wedijver; met strijd, maar binnen de regels van het spel. "(p.22,23).

Door aandacht voor sport-intrinsieke waarden krijgen ook de conclusies over de
maatschappelijke waarden van de sport extra relief, omdat niet eenzijdig is ingezoemd
op een benadering van de sport. Een investering in de sport, zo schrijven de onderzoe-
kers, is een investering in de leefbaarheid van de samenleving en die leefbaarheid
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de sociale dimensie en die kan men ver-
beteren door aandacht te schenken aan sociale participatie en integratie (p.73). Maar de
waarde van de sociale dimensie wordt in de sport niet zonder meer verkregen, daar
moeten zekere voorwaarden voor vervuld worden, zoals bijvoorbeeld het behoud van
intrinsieke sportmotivatie (3).
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"In potentie vertegenwoordigt sport een grate maatschappelijke waarde. Die waarde
wordt bepaald door de gezamenlijke dagelijkse handelingen van alle mensen die
met elkaar de sportwereld vormen. Indioiduele- en groepen burgers bepalen dus pri-
mair zelf de balans tussen de positieve en negatieve effecten van de sport. "(p.78).

Daar ligt nu ook de verantwoordelijkheid voor de mensen in- en rondom de sport,
waarop ze aangesproken kunnen worden. In de beleidsteksten van NOC * NSF
wordt een aantal malen verwezen naar deze nota, maar inhoudelijk wordt er weinig op
dit denken ingegaan.

De positionering van NOe * NSF en haar wens tot regievoering

Naast de opgave om het maatschappelijk belang van de sport voortdurend te beklem-
tonen, kan als een tweede belangrijke beleidsorientatie de wens van NOC * NSF
genoemd worden om zich als organisatie in het veld krachtig te profileren. In de zoge-
naamde PHLS nota "Een nieuwe opstelling - advies van de projectgroep herinrichting
landelijk sportbeleid"(1992), die door NOC '; NSF en WVC gezamenlijk werd uitge-
bracht, staat te lezen dat de particuliere organisatie (NOC ,~NSF) de eerste verant-
woordelijkheid heeft voor het sportbeleid (4).
In het jaarverslag van 1994 lezen we de wens om "te komen tot een grotere verant-
woordelijkheid voor de sport zelf en tot zoveel mogelijk deregulering" (p.3). In dit
bepleiten van deregulering schuilt een zekere dubbelheid. Enerzijds moet voor de sport
NOC ,:-NSF gelezen worden, die zich als regievoerder opwerpt voor de gehele sport en
daar ook veranrwoordelijkheid voor wil dragen. Hiermee profileert NOC ,:-NSF zich
duidelijk ten opzichte van de verschillende overheden.
Anderzijds wil ze deze regie-verantwoordelijkheid niet delen met andere organisaties
in het veld. In 1993 werd er bijvoorbeeld gesproken over een sportstimuleringsorgani-
satie naast NOC ~-NSF. De minister, als voornaamste subsidiegever was er voor, maar
NOC * NSF hield dit tegen. Deze discussie komt maar moeizaam tot een oplossing.
Per 1 januari 1999, zo lezen we in het jaarverslag 1998 wenst VWS de sportstimule-
ringsprogramma's naar een nieuwe onafhankelijke organisatie over te hevelen, de
NISB (her Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen). Daar nam de centrale sport-
koepel duidelijk afstand van:

"Voor de NOC "--NSF is de inzet dat er - naast de NOC ,:-NSF geen tweede landelijk
instituut va or de breedtesport ontstaat, dat op het terrein van regie- en beleidsvoering
het voortouw neemt. Bovendien moet bij NOC "-.NSF het primaat liggen vaor de uit-
voering van projecten en programma's binnen de georganiseerde sport. "(p.13).

Deze stellingname wordt in het jaarverslag 1999 nog eens herhaald. Er wordt nu ook
binnen NOC * NSF een afdeling breedtesport opgericht waar een directeur voor
wordt aangesteld. En een cluster" strategisch breedtesportbeleid", werd ingericht
(jaarverslag 1998) en dat doet men niet voor niets.
Recentelijk wordt de wens tot regievoering in de nota "Breedtesport, de vereniging
wint"(2001) nog eens verwoord met betrekking tot de levensbeschouwelijke koepels
die volgens NOC ,:-NSF marktgericht moeten gaan werken en op terrnijn (2007) een
deel van hun SNS middelen zullen kwijtraken. Met de drie levensbeschouwelijke koe-
pels en het lOS zijn afspraken gemaakt om "onder regie" van NOC '; NSF verschil-
lende activiteiten uit te voeren. En om daarvoor bij de betrokken organisaties de nodi-
ge duidelijkheid te verschaffen worden de zinsneden "onder regie van", of "in
opdracht van", bij enkele koepels nog eens uitdrukkelijk herhaald (p.28)_
Men zou zich kunnen afvragen waarom NOC ~-NSF zo krachtig aan dit idee van cen-
trale regievoering vasthoudt. De overheid heeft in haar beleid van het eind van de
jaren negentig het belang van de sport voor de samenleving duidelijk onderkend
(Breedtesportimpuls) en is bereid daarin uit de algemene middelen fors te investeren.
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Dan lijkt het begrijpelijk dat de overheid niet meer op de achtergrond wil blijven en ook
betrokken wil worden in de beleidsbepaling. De verantwoordelijkheid van de overheid
voor de sport en de sportieve recreatie is veel ruimer dan die van NOC Yo- NSF, die ver-
tegenwoordiger is van de georganiseerde sport. Het ligt dan voor de hand om ook de
NISB een eigen beleidsruimte te geven en haar niet aIleen te beschouwen als een uirvoe-
ringsorganisatie. Er zijn zoveel taken te vervullen, met name ook op het terrein van de
anders georganiseerde sport en niet-georganiseerde sport dat een tweede organisatie
voor NOC ",NSF juist een belangrijke ondersteuning zou kunnen betekenen,

Een moeizame verhouding tot de breedtesport

Een derde typering van het NOC 'f NSF beleid in deze periode, zoals dat oprijst uit
de bestudeerde documenten, is de moeizame verhouding tot de breedtesport, zeker
daar waar men poogt om tot een integrale beleidspolitiek te geraken. Het voorbeeld
daarvan is de nota "Ruimte voor ontwikkeling", die in 1997 werd uitgebracht en ook
weI wordt aangeduid als de breedtesportnota.
Breedtesport, zo vermelden de schrijvers van de nota is:

"als begrip moeilijk te omschrijven, maar omvat in ieder geval de volgende tuerkter-
reinen die tot uoor kort aJzonderlijk werden onderscheiden: sportstimulering, kader-
beleid, wedstrijdwezen, competitie, promo tie, accommodaties en gezondheidsbevor-
dering. "(p.15).

Er wordt geen inhoudelijke definitie van het begrip gegeven, omdat volgens de nota,
de praktijk uitwijst dat een eenduidige definitie niet eenvoudig is. Er wordt in deze
nota volstaan met een globale terreinafbakening (5).
Zo'n benadering schept tegelijkertijd duidelijkheid en verwarring. Verwarring omdat
er duidelijk voor gekozen is geen aandacht te besteden aan de mensen in de breedte-
sport, die dat veelal do en vanuit verschillende motivaties en in versehillende eontexten.
Maar in de breedtesport zijn zeker (grote) groepen sportdeelnemers te onderscheiden,
die een eigen aanpak behoeven. Een eenduidige definitie is hier wellicht niet op zijn
plaats, maar wei een beschrijving van de karakteristieken van verschillende doelgroe-
pen. Wanneer men dit nalaat, dan komt de functie van allerlei vormen van dienstverle-
ning behoorlijk in het Iuchtledige te hangen.
Maar tegelijkertijd sehept het ook duidelijkheid, Het gaat in deze nota om allerlei vor-
men van ondersteuning en diensrverlening, waar de praktijk zeker behoefte aan heeft
en waarvoor een betere infrastructuur hard nodig is. Het gaat echter niet over de spor-
ters zelf, over de vraag wat zij van de sport verwaehten. Dat geldt zowel voor de wed-
strijdsport als de nier wedstrijdsport (5).
In de nota "Samen sporten, werken en leven"(1994) is NOC * NSF duidelijk de grenzen
van de breedtesport aan het verkennen. Er wordt geconstateerd dat NOC ~.NSF in de
praktijk van alledag zieh hoofdzakelijk richt op de georganiseerde sport maar dat er ook
een ontwikkeling gaande is in de dienstverlening naar de anders georienteerde sport. Er
wordt voor gepleit het werkterrein ook expliciet te verruimen naar andere, groeiende
delen van de sportmarkt, Als voorbeeld wordt genoemd de eonsumentenvoorliehting
speeiaal met betrekking tot life-time sportbeoefening, waarin de sportkeuzes wisselen.
Het besruur, zo sehrijft de nota, is van rnening

"dat NOC ,:-NSF haar inspanningen op de georganiseerde-, de anders georganiseer-
de- en de niet georganiseerde sport moet richten. "(p.2l).

Er wordt wel een beperking aangegeven: ten opzichte van de cornmerciele sportaan-
bieders zal de rol van NOC Yo- NSF in de zin van diensrverlening, terughoudend zijn.
In het kader van een breedtesportbeleid laat men hier na het verband met het werk
van Crum (1992) te leggen die er op wijst dat het pirarnidemodel van de sport, met de
topsport bovenaan en de breedtesport aan de basis, niet meer het bepalende model
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hoeft te zijn in het sportbeleid. De verschillende sportmodi zoals avontuursport en fit-
ness hebben hun betekenis naast elkaar en zijn niet meer onder elkaar geordend.
In de jaarverslagen worden de resultaten van topsporters, met name op de olympische
spelen breed uitgerneten. Herhaaldelijk wordt de wens geuit om in het landenklasse-
ment van de medailles tot de toptien van de wereld te behoren. Wellezen we in het
jaarverslag 1999 dat NOC "--NSF zal bevorderen dat elke inwoner van Nederland op
verantwoorde wijze aan sport kan doen, binnen een zelfgekozen organisatievorm en
ambitieniveau. Maar zo'n formulering neemt de indruk van het primaat van de top-
sport niet weg.

Beperkte doelgroeporien tatie

Men ziet in het sportbeleid van NOC ;, NSF zeker voorbeelden van doelgroeporienta-
tie. Zo zijn er projecten voor allochtonen, vrouwen, sporters met een lichamelijke- of
verstandelijke beperking. Ook zijn er thematische projecten, zoals sport en gezond-
heid, projecten tegen discriminatie en tegen seksuele intimidatie, die zich vaak op
bepaalde doelgroepen rich ten.
In de volgende paragraaf zal op deze projecten worden ingegaan.
Wanneer men de beleidsteksten echter beschouwt, dan kan men vaststellen dat er wei-
nig vanuit de leefwereld van de doelgroepen wordt gedacht. Zelfs wanneer die doel-
groepen van beleid ter sprake worden gebracht, dan gaat het bijna nergens om de
mens in de sport.
In de nota "Sport als bron van inspiratie voor onze samenleving" (1992) zijn als illus-
tratie wel enkele belevingsbeschrijvingen opgenomen, maar inhoudelijk wordt daar
weinig mee gedaan. De nota "Samen sporten, werken en leven"(1994) over de plaats-
bepaling van de georganiseerde sport, bespreekt wel uitvoerig allerlei maatschappelijke
bewegingen zoals individualisering, internationalisering, democratisering en vercom-
mercialisering maar laat na om de betekenis daarvan voor verschillende groepen spor-
ters te doordenken. Als doelstellingen worden genoemd, verhogen van de kwaliteit
van de sport, verbreding van de actieve sportbeoefening, verbetering van de doelmatig-
heid in het werk, doelen die echter nauwelijks in verb and worden gebracht met de uit-
gangssituaties van de sporters en de dienstverleners in de sport.
In de nota "Ruimte voor ontwikkeling"(1997), die geschreven werd ter ondersteuning
van de breedtesport in Nederland, gaat het vooral om verbetering van de infrastruc-
tuur in de sport. De nota heeft de intentie de effectiviteit van het breedtesportbeleid te
verbeteren door te werken aan de kwaliteitsverbetering van het ondersteuningsaanbod.
De doelgroep is elke organisatie op nationaal, regionaal en lokaal niveau, die een posi-
tieve bijdrage willeveren aan deze ambitie (p.9). Nu is de keuze voor een kwaliteits-
verbetering van het ondersteuningsaanbod uiteraard gerechtvaardigd, maar het wekt
toch we! enige verbazing wanneer dit geschiedt zonder een bespreking van de groepen
sporters waarvoor dit aanbod bestemd is.

Orientatie op de sportbeoefenaars zelf, vindt men in de studie van van Bottenburg en
Schuyt (1996) "De maatschappelijke betekenis van sport", een onderzoek in opdracht
van NOC * NSF en ook met een NOC ;, NSF publicatienumrner (317).
In deze studie wordt een overzicht gegeven van de groei van het aantal sportbeoefena-
ren in Nederland en het aantal georganiseerde sporters daarbinnen (p.13). De leden-
aantallen worden onder andere uitgesplitst naar sekse, leeftijd,sociaal economische
positie en etnische afkomst. Bovendien wordt aandacht besteed aan de betekenissen
die sporters aan hun sport geven(p.21 e.v.) en dit alles als kaderscheppend voor een
studie naar de maatschappelijke betekenis van sport.
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Dat spoor wordt in het in november 2001 uitgebrachte meerjaren beleidsplan van
NOC * NSF "De vereniging wint", niet gevolgd. Daar gaat het vooral om de ambities
van moderne sterke sportbonden en versterking van de sportverenigingen. Er wordt
uitgebreid ingegaan op randvoorwaarden als organisatie, communicatie en financie-
ring, maar er is geen aandacht voor de verschillende posities en betekenissen van de
breedtesporter zelf. Het zelfde geldt voor het topsport beleidsplan. "Topsport bedrij-
yen - programma voor prestaties", dat ongeveer in dezelfde periode verscheen. Ook in
deze nota gaat her om de organisatie van de topsport en de te vervullen voorwaarden.
In het hoofdsruk over de inhoud van tops port gaat het over de sporttechnische pro-
gramma's, de arbeidsvoorwaarden van het topkader, een expertisecentrum en informa-
tie uitwisseling. Er is een kleine paragraaf over de voorzieningen voor de topsporter,
waar beknopt de voorzieningen voor de individuele begeleiding worden opgesomd en
waarin enkele "zakelijke aspecten van her yak topsporter" worden genoemd (p.26).
Binnen het kader van fair play wordt aandacht geschonken aan het doping vraagstuk,
waarbij NOC ". NSF fungeert als uitvoeringsorganisatie van internationale afspraken
op dit terrein. De pijlers van het anti-dopingbeleid zijn: voorlichting, reglementering,
dopingcontroles, onderzoek en bestraffing. Er is geen spoor van problematisering van
het dopingbeleid te ontdekken en er is ook geen aandacht voor de betekenisverlening
van de topsporter zelf.

Primaat van het beheersmatig denken

In verschillende documenten overheerst het denken over de organisatiestructuren bin-
nen de sport en dan vooral in de zin van beheersbaarheid, efficiency, transparantie,
effectiviteit. In 1995 werd bijvoorbeeld een "Handleiding voor het opstellen van een
beleidsplan" uitgebracht door de PHLS-groep (6). Onder beleid werd verstaan:

"Het streuen naar het bereiken van doelstellingen met vooraf bepaalde middelen, in
een gekozen tijdsvolgorde waarin prioriteiten zijn gesteld. "(p.8).

Duidelijk een definitie uit het actor-perspectief (Glasbergen, 1984,p.19) (7). In de
handleiding staat geschreven dat NOC ~.NSF de visie heeft dat de sportbonden
(waarvoor deze handleiding bestemd was)

«door middel van een integrale beleidsaanpak kan inspelen op de tuensen en behoef-
ten van de eigen achterban en op de etsen die de wereld buiten de bond stelt. Onder
integrale beleidsaanpak wordt verstaan dat de tuensen, beboejten en eisen in sarnen-
hang worden bekeken em vertaald. "(p.l l ).

De handleiding zelf maakt deze benadering niet waar. Er wordt gewerkt volgens het
doel-rniddelen schema maar er wordt geen handreiking gegeven hoe de wensen van de
achterban geinventariseerd kunnen worden, hoe het gesprek met de achterban kan
plaatsvinden en hoe gehandeld moet worden als die achterban er verschillende ideeen
op na houdt. Wei worden er suggesties gegeven voor een sterkte-zwakte analyse van
de bond, voor het financieel beleid en tot het komen van een jaarplan. Beleid wordt
hier in een beperkte betekenis gepresenteerd en aan het communicatieve karakter van
beleid (van Woerkum,1997) wordt nauwelijks aandacht geschonken. Deze tekst heeft
een nogal directief karakter, Ze werd naar aIle bonden toegezonden met het idee: zo
horen beleidsnota's er uit te zien en aan dit kader moet men bij subsidieaanvragen vol-
doen wil men voor honorering in aanmerking komen. Die relatie wordt in de handlei-
ding zo ook gelegd (p.16).

Andere voorbeelden van de dominantie van het beheersmatig denken in het sportbe-
leid, zoals die verschijnt in de beleidsdocumenten, kan men vinden in de nota's die
door de sector Topsport zijn uitgebracht. Zo werd in de nota "Bouwstenen voor een
topsportbeleid" (1994) (8) verslag gedaan van een onderzoek naar de functie van top-
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sport- beleidsplannen bij circa 28 landelijke sportbonden, met het doel advies uit te
brengen over de ontwikkeling van een model topsport beleidsplan. De probleemstel-
ling van dit onderzoek, luidde kortheidshalve: "Wat kan de functie van een model top-
sportbeleidsplan zijn en hoe kan die functie het best worden gerealiseerd?" Op pagina
23 wordt die probleemstelling in een analysekader uitgewerkt, met behulp van deel-
vragen als:
• Wat is de marktpositie van de verschillende deelsystemen in het totale belangenveld?
• Wat is in het kader van die marktpositie de functie van een topsport beleidsplan?
• Welke elementen dient zo'n plan te omvatten?
• Welke sturingsmechanismen moeten worden ingebouwd in het proces van

beleidsontwikkeling?
• Hoe dient de kwaliteit van deze plannen getoetst te worden?
• Hoe dient de financiering van deze plannen te geschieden?
• Hoe kunnen de bonden ondersteund worden door de koepelorganisatie bij het tot

stand komen van deze beleidsplannen?

Deze deelvragen te samen geven aan waar het in deze nota over gaat: hoe kan er meer
systematiek worden aangebracht in de planningsprocedure van de topsportbeleids-
plannen en welke elementen kunnen daar worden aangewezen? Dat zijn de eigenlijke
bouwstenen van zo'n model beleidsplan. En daarmee is tegelijk ook aangegeven waar
het in deze nota niet over gaat.
Weliswaar wordt gesteld dat de "topsporter zelf uitdrukkelijk drager van het primaire
proces van topsportbeoefening is"(p.38) en de topsportontwikkeling als ondersteu-
nend proces van hem of haar wordt gezien, maar daar is in de nota zelf weinig van te
bespeuren.
Men had het bijvoorbeeld als aandachtspunt ook kunnen hebben over de gezondheid
van de topsporter (over het voortdurend, bij een intensieve training, balanceren tussen
wei of niet geblesseerd raken), over de kwetsbare positie van kinderen en jongeren in
de jeugdtopsport, over agressie en geweld in somrnige takken van sport. Deze vragen
kregen echter in dit model topsportbeleidsplan nauwelijks of geen aandacht.
Men had ook lering kunnen trekken uit de ervaringen van topsporters die door bij-
voorbeeld Arno Luik werden beschreven (1991), naar aanleiding van interviews onder
andere met Boris Becker, Katarina Witt, Franz Beckenbauwer, Marina Navratilova (9).
Christoph Biermann schrijft in zijn inleiding op het boekje:

"Als Boris Becker, damals gerade 17 Jahre alt, am 7 Juli 1985 in Wimbledon die
begehrteste Tropbiie der Tenniswelt in den Hdnden hielt, wurde er von einem Tag
auf den ndcbsten zum Eigentum einer ganzen Nation. Mit ihm war der Jung-
Siegfried einer Generation von Aufsteigem und Erfolgreichen gefunden. Brav und
arglos spielte der rothaarige Junge zundcbst mit, als die Medien ihn zum Super-Idol
machten. "

En zulke verhalen zijn er ook over Nederlandse topsporters te vertellen. Niet alleen
over het onvoldoende voorbereid zijn op de massale aandacht van de pers en het
publiek maar ook over andere randverschijnselen van topsport. Daar wordt in de
sportpers regelmatig over gepubliceerd (10). In een topsportbeleidsplan had daar een
kader voor neergelegd kunnen worden, waarmee jonge topsporters op deze aspecten
van topsport kunnen worden voorbereid.

De nota "Topsport in perspectief- het maken van keuzes" (17 april 1998) levert in een
analyse eigenlijk geen ander beeld op. De nota is zeer productgericht en stelt in een notitie
"Performance 2000" de vraag welke inspanningen er verricht moeten worden om
Nederland blijvend te laten behoren tot het klassement van de top tien van (olympische)
medaille winnende landen. Daartoe moeten trainings- en wedstrijdprogramma's voor spe-
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lers en coaches geoptimaliseerd worden, moet de positie van NOC * NSF door het imple-
menteren van een werkstrategie versterkt worden en moet er naar gestreefd worden een
financiering te verkrijgen los van het bedrijfsleven (p.27).
In een nota die daar aan vooraf ging "Topsport in perspectief- een kwestie van kiezen" (20
mei 1997) luidde de centrale vraag: "Hoe moet het topsportbeleid worden vormgegeven
zodat structurele successen op de lange termijn kunnen worden gegarandeerd?" (p.3).
Er wordt benadrukt dat de sportbonden autonoom zijn en dat NOC 'r NSF comple-
mentaire diensten biedt, waarvan de inhoud wordt afgestemd op de behoeften van de
bonden (p.14).
Er wordt in de nota kort ingegaan op de belangenbehartiging van de topsporter zelf.
Immers "het beleid is er op gericht de topsporter zijn talent te laten
ontwikkelen. "(p.16). Vervolgens worden dan de verschillende vormen van begeleiding
genoemd, zonder de dilemma's te bespreken die zich daarbij kunnen voordoen.
Aspecten die wel genoemd worden, maar die hier niet zijn uitgewerkt zijn onder
andere: Voorlichting over doping en seksueel misbruik, rechtspositie, employability,
loopbaanbegeleiding, gedragsregels, arbeidsbemiddeling. Allemaal waardevolle aspec-
ten die zeker thuis horen in het kader van belangenbehartiging van topsporters. Maar
ze richten zich vooral op de omgeving van de sporters, minder op de wedstrijdsport-
specifieke aspecten. Vinden daar geen discussies over plaats met de bonden zoals bij-
voorbeeld bij een dreigende overtraining van jonge sporters? Hoever gaat dan in dit
verb and de autonomie van de bonden?

]eugdsport als ondergeschoven kind

De aandacht voor de jeugd in de sport is in de bestudeerde nota's en jaarverslagen niet
groot.
In het "Actieplan Lichamelijke Opvoeding en Sport" (1995), dat door N OC * NSF
werd ingediend, mede namens het bewegingsonderwijs, de levensbeschouwelijke
sportkoepels en de overkoepelende organisaties van de lokale en provinciale overhe-
den op het terrein van sport en sportieve recreatie (11) wordt vooral over de jeugd
gesproken in het kader van sportorientatie. Volgens de nota moet de jeugd in de leef-
tijd van 4-18 jaar gelntroduceerd worden in de wereld van sport en bewegen.
"Sportbeoefening is namelijk niet iets dat "vanzelf " gaat, maar dient geleerd te wor-
den."(p.3) Het kennen van het aanbod is niet voldoende, maar de jongens en meisjes
moeten zichzelf in de sport leren ervaren. Het onderwijs heeft de taak een breed aan-
bod van sport en bewegen te presenteren, rekening houdend met de leeftijd, de inte-
resses en de zelfstandigheid van de jeugd.
En "de sport dient zo kindvriendelijk mogelijk de jeugd in te leiden in cen of meer
takken van sport." (pA) De drempels voor deelname moeten zo laag mogelijk worden
gehouden. (Te) vroegtijdige specialisatie moet voorkomen worden; het gaat vooral om
een brede introductie in de sport. Deze opmerking richt zich hier op de school, het is
niet duidelijk wat dit betekent voor de jeugdsport zelf.
De opgave van sportorientaties voor de jeugd werd geconcretiseerd in pakketten voor
de basisschool (12). Het pakket had de mogelijkheden in zich om de keuzemogelijkhe-
den van kinderen te vergroten, kinderen ook minder afhankelijk te maken van de keu-
zes van de ouders en de omgeving.
In de nota van van Bottenburg en Schuyt (1996) wordt zeker aandacht aan de jeugd
besteed. Zo schrijven ze dat presteren bij kinderen niet onproblematisch is:

"Pedagogische inzicbten leren dat een te vroeg accent op prestatie, doelstelling en
wedstrijdelementen in de sport niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van kinde-
renoBouendien kan een dergelijke nadruk bet plezier in de sport op jonge leeftijd
bederuen. "(p.26).
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Ze bepleiten dat bij het jonge kind geen nadruk wordt gelegd op het winnen van wed-
strijden. Ook motivationeel zijn jonge kinderen daar nog niet rijp voor, zo wordt
gezegd. Pas vanaf een jaar of zeven kunnen kinderen langzamerhand worden inge-
voerd in wedstrijdgeorienteerde sport en de vaardigheden die daarbij horen (p.27). In
een paragraaf over socialisatie schrijven ze dat sport een geschikt en veelzijdig sociali-
serend instrument is. Ze verbinden dat ook aan de ontwikkelingspsychologische fase
waarin het kind verkeert. Jonge kinderen, zo zeggen ze kunnen het "evaluatieve sys-
teem van cornpetitie nog niet hanteren" en daarom moe ten tijdens de vroege kinderfa-
se op andere vaardigheden een appel gedaan worden dan in de hoogbloei van de kin-
dertijd en de (vroege) puberteit (p.31).

Van de breedtesport nota van 1997 zou men mogen verwachten dat er uitgebreid aan-
dacht aan de jeugd zou worden besteed, maar niets is minder waar.
Op pagina 17 wordt aangegeven dat in deze nota geen aandacht aan de jeugdsport zal
worden besteed.

"De komende jaren zal dit thema onder de noemer '[eugd in Beweging', integraal
worden opgepakt in een partnership tussen NOC * NSF, de overheid en andere
betrokken partners. De consequenties van deze integrale benadering kunnen in een
volgende beleidsnota op het gebied van breedtesport worden verwerkt. "(p.l Z).

Het lijkt dat de jeugdsport in deze nota kennelijk niet tot de kernactiviteiten van
NOC ~.NSF behoort, alhoewel gesteld wordt dat die duidelijk deel uitrnaakt van de
breedtesport. Veel meer is er over de jeugd in dit beleidsdocument van NOC * NSF
niet te vinden; sporen van een jeugdbeleid zijn nauwelijks te ontdekken.
De belofte dat de opbrengst van het project "Jeugd in beweging" in overleg met de
partners integraal in een volgende beleidsnota op het terrein van de breedtesport zal
worden verwerkt, is in de beleidsnota breedtesport van november 2001 onder de titel
"De vereniging wint- meerjaren beleidsplan 2002-2004" niet ingelost. Het enige wat er
in deze nota staat behelst de Nederlandse Katholieke Sport Federatie (NKS) "die in
opdracht van NOC * NSF activiteiten gaat uitvoeren op het gebied van
jeugdbeleid."(p.28). Vanuit welk kader dit moet gebeuren wordt hier niet vermeld en
dat lijkt tach wel een noodzakelijke voorwaarde voor regievoering. Jeugdsport heeft bij
deze koepelorganisatie in 2001 nog steeds een lage prioriteit.
De sector Topsport kent wel een uitgebreid project over talentontwikkeling, maar die
teksten zijn weinig vanuit kinderen en jongeren gedacht en geschreven.
De Heer (2000), oud directeur NOC * NSF, schrijft in zijn studie over het sportbeleid
in de tweede helft van de vorige eeuw:

"De jeugd en de discussie over jeugdsport hebben steeds een belangrijke plaats inge-
nomen. Dit is meer continu gebeurd dan met specifieke doelgroepen als ouderen ,
gehandicapten en vrouwen .... "(p.86).

Hij benadrukt in zijn boek sterk de pedagogische verantwoordelijkheid van de sport-
vereniging. Zijn opmerkingen zijn sterk doelgeorienteerd en waren niet rechtstreeks
gekoppeld aan de ontwikkeling die kinderen en jongeren doorlopen en ook werd niet
vermeld hoe de "continue" aandacht voor de jeugd werd omgezet in een expliciet
jeugdbeleid. We bespreken hier het werk van de Heer omdat er in de beleidsnota's
weinig over de jeugd en de jeugdsport is teruggevonden, waardoor het ook moeilijk is
om daar een beschouwing aan te wijden.
Uit het archief van de Heer kregen we inzage in enkele brieven die NOC * NSF ver-
stuurde naar de informateurs bij de kabinetsformaties van 1989 (gericht aan Lubbers),
van 1994 (aan van Ardenne, Vis en de Vries) en in 1998 (aan de Vries). In die brieven
werd een lans gebroken voor de lichamelijke opvoeding in het onderwijs en het
schoolzwemmen voor de basisschool. In die brieven kwam de belangenbehartiging
van de jeugd zeker naar voren.
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Weinig aandacht voor fair play en de waarden in de sport

Aandacht voor fair play in de sport en de betekenissen die daaraan kunnen worden
toegekend voor de jeugd, komen in de beleidsnota's nauwelijks aan de orde. Somrnige
activiteiten worden vermeld zoals de participatie in de stichting "Sport, tolerantie en
fair play", maar niet besproken. De Heer vermeldt dat fair play wezenlijk bij sport
hoort. Hij schrijft:

"Sport doe je voor je plezier, niet aileen tegen maar ook met elkaar. De regels zijn er
om gelijke kansen te waarborgen en om te bepalen hoe je kan winnen. Over en
weer leeft de verwachting dat je je aan de regels houdt en dat je ook de ongescbre-
ven regels respecteert. De laatste hebben betrekking op de manier waarop je je
gedraagt. "(p.192).

Men krijgt uit de beschrijving van de Heer de indruk dat aandacht voor fair play
enigszins afgedwongen werd door het werk van de Fair Play Club Nederland
(SFPCN) (13).

In het blad "Sportief" van jan.lfebr.2002 werd Frits Wijk geinterviewd ter gelegenheid
van zijn afscheid als voorzitter van de Europese Fair Play beweging. Wijk, een van de
grondleggers van de Fair Play Club Nederland, zegt in dat interview dat fair play
eigenlijk een onbekend fenomeen was in de sportwereld.

"De NCSU had enige projecten en ook een aantal bonden startte voorzichtig met
pilots. Dat vormde een goede ingang, maar helaas geloofde NOC 'f NSF er nog niet
zo in. Men wist eigenlijk niet waar te beginnen. Het ontbrak aan goed wetenschap-
pelijk onderzoek en aan materialen om de fair play-gedachte te promoten. Eigenlijk
zijn we als een soort luis in de pels begonnen om de fair play-gedachte tussen de oren
te krijgen bij NOC * NSF en vooral bij de bonden." (p.lO).

Aandacht voor waarden en normen in het algemeen komt in verschillende documen-
ten naar voren. Aangespoord door de minister van VWS, mevrouw d' Ancona begon
de door het bestuur van de NSF ingestelde werkgroep "Normen en waarden in de
sport" januari 1992 aan haar werkzaamheden. Ze besloot een enquete af te nemen
onder de nation ale sportbonden over de vraag hoe waarden en normen zich manifes-
teerden in beleidsnota's, convenanten, reglementen, tuchtrecht en de opleidingen. In
de samenvatting van het rapport staat dat kort na de start de projectgroep medewer-
king vroeg aan de Universiteit van Utrecht (Pedagogiek) en de Vrije Universireit in
Amsterdam (Faculteit Bewegings Wetenschappen). Die medewerking werd verleend
en de onderzoekers konden een bijdrage leveren aan het rapport (14), niet alleen aan
een analyse van de documenten maar ook aan de regievoering van het geheel. Uit de
enquete bleek dat praktisch alle sportbonden het belang van waarden en norm en
onderschreven, maar dat in de doe-cultuur van de sport de reflectie daarover rnoei-
zaam van de grond kwam. In zaken als aandacht voor blessurepreventie, fair play,
doping, bleken er tussen de bond en grote verschillen te bestaan, die moeilijk onder een
noemer gebracht konden worden. Toch beveelt de werkgroep aan dat de sport een
actieve rol speelt in deze kwesties. Met name in het tuchtrecht moet men voorkomen
dat instanties als de burgerrechter en de verzekeringswereld hun eigen normkader
gaan stellen, waardoor het sport-eigen karakter geweld zou kunnen worden aangedaan
(p.6). Illustratief voor toch een zekere terughoudendheid over deze materie is de
afsluiting van de samenvatting van het rapport:

"is de projectgroep van oordeel, dat een breed opgezette nationale discussie, zoals
gesuggereerd door de minister van WVC, niet de meest aangewezen weg is. "(p.6).

De commissie ziet meer in themadagen in relatie met de voorgestelde beleidsintensive-
rmgen.
In 1993 dienden drie universiteiten (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit
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Utrecht, Vrije Universiteit Brussel) een onderzoeksprogramma in. Besloten werd om
de NSF penvoerder van het onderzoeksproject te maken. Een niet erg gebruikelijke
stap voor een wetenschappelijk onderzoek, maar de stap had wei het grote voordeel
dat de praktijk betrokken was bij de gang van zaken in het onderzoek. In de twee
fasen van het project (her project eindigde in 2000) werd een groot aantal rapporten
uitgebracht over onderwerpen als de relatie tussen sport en spel bij kinderen, over
betekenissen van besturen bij sportverenigingen, over de rol van de vrouw in de sport,
(met name bij het leidinggevend kader), etniciteit en de sportmedia, over gezondheid,
over vechtsporten en kinderen en over het dubbelkarakter van de sport (15).
Daarnaast zag een aantal praktische publicaties het licht, over fair play, over doping,
over het boksen als sport en over kooigevechten.
De rapporten werden bij Noe 'f NSF uitgegeven maar voor zover wij kunnen over-
zien is de invloed op het sportbeleid beperkt gebleven, maar wellicht was de tijd daar-
voor nog te kort (16).

In de overgang van de eerste fase naar de tweede fase van het project speelde een rap-
port van Hoogendam (1996) een niet onbelangrijke rol als subsidieaanvraag voor de
tweede fase 17). Kennelijk was er van de zijde van Noe 'f NSF behoefte aan een der-
gelijk rapport waarin een kader voor een verantwoorde sportbeoefening zou worden
geschetst. Dat kader werd in deze studie gevonden in de theorie van het dubbelkarak-
ter van de sport (Steenbergen, de Vos, Tamboer, 1992) waar in een onderlinge sarnen-
hang de sport als doel, en sport als middel werd geschetst. Binnen dat kader werden
therna's als fair play, tolerantie in de sport en afhankelijkheidsrelaties geordend. De
spanning bijvoorbeeld bij boksen tussen sport-eigen waarden en datgene wat in de
maatschappij als acceptabel werd gezien, werd daarmee in beeld gebracht en dat mag
ook van een conceptuele theorie worden verwacht. Maar tegelijkertijd werd het antro-
pologisch denken, de discussie over hoe men de mens ziet in de sport en hoe men dat
vertaalt naar beleidsbeslissingen naar de achtergrond gedrongen. Daarmee wordt de
angel uit de discussie getrokken; een antropologische discussie is normatiever van aard
en heeft een verplichtender karakter dan een conceptuele discussie alleen.
Aan het eind van de jaren 90 is er in de jaarverslagen een kentering te bespeuren in de
zin dat er meer aandacht aan de missie van de organisatie wordt besteed.
20 wordt de Olympische beweging geleidelijk meer naar voren geschoven terwijl er in
de jaren daarvoor slechts een marginale aandacht voor bestond. 20 lezen we in het
jaarverslag van 1998:

«Door middel van sport streejt de olympisehe beweging naar meer verdraagzaam-
heid en onderling begrip in de wereld. Sport kan immers zorgen voor een betere ver-
standhouding tussen rnensen en voor een harmonieuze ontwikkeling. Betekenisvolle
begrippen zijn onder andere: sportiuiteit, gelijke kansen, eerlijk spel (p.28).
In het jaarverslag worden oak een aantal middelen opgeuoerd, zoals:
• Beuorderen van olympisehe edueatie
• Aeties tegen elke vorm van discriminatie en geweld in de sport
• H et ondersteunen van een sport ethiek
• H et leggen van inhoudelijke relaties tussen sporteducatie en kunst en cultuur"

Opmerkelijk is dat de missie hier geformuleerd is in wedstrijdsportoverstijgende ter-
men, terwijl bij de betekenisvolle begrippen een opening wordt geboden naar wed-
strijdsport- specifieke invulling.
En het jaar daarop begint het jaarverslag met het formuleren van een missie , waarin
gewezen wordt op verantwoorde sportbeoefening, binnen een zelfgekozen organisa-
tievorm en arnbitieniveau (18). Ook wordt in deze formulering belang gehecht aan de
gezondheidswaarde van de sport. Er wordt echter niet teruggekomen op de formule-
ring en van het jaar daarvoor.
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Samenvattend kan worden gesteld dat NOC * NSF wel het belang van reflectie over
waarden en normen in de sport erkent. Zo toog in het begin van de jaren negentig een
commissie over waarden en normen aan het werk en in de tweede helft van de jaren
negentig participeerde men in een onderzoeksproject over waarden en normen. De
impact van dit alles bleef echter beperkt. In beleidsstukken werd weinig van de ver-
worvenheden van deze onderzoeken verwerkt. Er werd weinig gereflecteerd over de
positie van de mens in de sport.
Aan het eind van de jaren negentig wordt gepoogd een missie voor de georganiseerde
sport te formuleren, die wellicht in de toekomst kan zorgen voor meer samenhang in
de beleidsactiviteiten.

Terugblik, een worsteling om een integraal sportbeleid

Wanneer men het geheel van deze NOC ,- NSF beleidsstukken in de jaren 90 overziet,
dan kan men samenvattend zeggen dat het sterk in het teken stond van een profilering
naar buiten en een zoektocht naar een efficiente, transparante en een doelmatige orga-
nisatie naar binnen. Men is er niet in geslaagd een consistent breedtesportbeleid te for-
muleren. Het ging in deze stukken niet over fair play in de sport en voor de jeugd
bestond slechts margin ale aandacht.
In vele stukken stond de topsport centraal. Herhaaldelijk wordt er op gewezen dat de
topsport het vlaggenschip van de hele sport is. Hier wordt het belang van de topsport
en haar attractiviteit allerminst ontkend, maar als deze visie ten koste gaat van de aan-
dacht voor de mensen "aan de brede basis" van de sport, dan kan de topsport als een
molensteen om de nek van de breedtesport gaan hangen. Er werd in deze stukken ook
niet gewezen op de beperktheid van het pirarnidemodel. Dat model is op zich een heel
legitieme manier van kijken, breedtesport zien als een recruteringsveld voor topsport
maar in een pluriforme sportwereld is het niet de enige manier van zien. Sportmodi als
avontuursport, fitness en allerlei vormen van (non-competitieve) sportieve recreatie
hebben zich verzelfstandigd ten opzichte van de wedstrijdsport (Crum, 1992). De
deelnemers aan deze sportmodi proberen ook het beste uit zichzelf te halen en daar
hebben ze de topsport als orientatie lang niet altijd voor nodig.
Onderwerpen uit de sportbeoefening zelf, over de ervaringen en beweegredenen van
sporters, over gelijke kansen in de wedstrijdsport, over vormen van competitieverval-
sing, over een supportersbeleid, over de positie van kinderen in de sport, kwamen
daardoor niet voor het voetlicht, am het nog sterker te zeggen: Over de positie van de
mens in de sport werd in het sportbeleid, zoals hier gepresenteerd, weinig nagedacht.
Aan het eind van de jaren 90 lijkt de toonzetting en de inhoud van de jaarverslagen te
veranderen. Er is aandacht voor de olympische gedachte en er wordt in de jaarversla-
gen een poging ondernomen om een missie te formuleren. Het begin van een nieuw
beleid?

Tijdens de projectperiodes worden, voor zover dat uit beleidsdocumenten kan worden
opgemaakt, weinig dwarsverbanden gelegd. Toen we een medewerker, die indertijd bij
het anti-discrirninatieproject van NOC ,,-NSF betrokken was, vroegen waarom er bij
de gedragscode tegen discrirninatie in de sport weinig aandacht werd besteed aan dis-
criminatie van vrouwen, antwoordde hij: "Daar ging indertijd iemand anders over!".
Waarmee werd aangegeven dat er hier weinig overleg was over projecten die inhoude-
lijk een zekere verwantschap vertoonden.
Wanneer er gesteld wordt dat vanuit de beleidsdocumenten weinig samenhang tussen
de verschillende projecten te bespeuren valt, is daarmee geen negatief oordeel over de
projecten zelf gegeven. Er zijn projecten waarvan de inhouden het projectmatig wer-
ken duidelijk overstijgen en eigenlijk hoekstenen van een permanent beleid zouden
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kunnen zijn. Een voorbeeld betreft het project "Blessures, blijf ze de baas" van de
afdeling Gezondheid (19) waar de projectervaringen worden benut bij het opzetten
van een expertise- en ondersteuningscentrum.
Wanneer men de projecten overziet op zoek naar dwarsverbanden, dan kan men zich
niet aan de indruk onttrekken dat het geheel nogal fragmentarisch overkomt. Dat
beeld ontstaat ook omdat er nergens een samenhangende beschouwing te vinden is,
waar al deze projecten en beleidsstukken hun plaats hebben gekregen. Daar wezen
Bottenburg en Schuyt (1996) ook al op door vast te stellen dat de projecten en experi-
menten in hun maatschappelijke betekenis nog geen deel uit maakten van een samen-
hangend programma (p.79).
In hun conclusies roepen ze de spelers in het beleidsveld van de sport op, hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheden beter op elkaar af te stemmen.

"Uiteenlopende uoorbeelden hiervan zijn in de sportsoereld reeds te vinden. Maar
deze lopende projecten en experirnenten maken nog geen deel uit van een doortim-
merd en samenhangend programma waarin teuens de grenzen van het instrumentele
gebruik van sport zorgvuldig zijn aangegeven. "(Bottenburg en Schuyt p.79).

Dat kan ook een verklaring zijn voor het moeizame zoeken naar de meest adequate
organisatievorm van deze koepel, waar in verschillende jaarverslagen over gerept
wordt. 20 schrijft van der Reijden, voorzitter NOC '< NSF in zijn voorwoord van het
jaarverslag over 1998 op pagina vijf dat de medewerkers ook nog te maken kregen met

"een intensieue interne operatie. Daarbij ging het om een berorientatie op het NOC
,> NSF beleid, alsmede om een aanpassing van het besturingsrnodel , de werkwijze
en de procedures van de organisatie. In 1998 is daarmee een stevig begin gemaakt;
in de loop van dit jaar wordt het proces verder doorgevoerd. Dit alles om als NOC "
NSF ook in de toekomst slagvaardig te kunnen optreden. "

Daarnaast had de organisatie in de jaren 90 te maken met een aantal wisselingen in de
directie, die de rust in de organisatie ook niet bevorderde. Rust die nodig was om aan
een integraal sportbeleid te kunnen werken, waarin de doelen van de organisatie kon-
den worden afgestemd op de verlangens van de leden.

Veel van wat er hiervoor ter sprake werd gebracht was nodig om te kunnen begrijpen
waarom er in dit beleid nauwelijks over de jeugd en fair play werd gesproken. WeI
over de maatschappelijke waarden van sport, over de regie functie van de NOC *
NSF, over extra aandacht voor groepen in de samenleving waarbij de sportparticipatie
te wens en over laat. Wel is er aandacht voor anti-discriminatie en seksuele intimida-
tie ..... maar niet over de jeugd en niet expliciet over fair play. Het was moeilijk om
daarvoor een afdoende reden te vinden. Maar een sterke gerichtheid naar buiten heeft
zeker een groot stuk van de beleidsaandacht opgeslokt. En wellicht speelt de autono-
mie van de aangesloten sportbonden een rol in de terughoudendheid van NOC * NSF
met betrekking tot beleidsuitspraken over de positie van de jeugd in de sport en de fair
play gedachte.

5.2.3. Seksuele intimidatie in de sport, als case

"Hij kan de mensen zo boetseren dat ze voor hem gaan", zegt een ex-wereldkam-
pioene judo over haar trainer, die haar jarenlang seksueel misbruikte. (uitspraak
programma Zembla, 6 maart 1997).

In deze paragraaf wordt onderzocht welke betekenissen er in het jeugdsportbeleid
gegeven worden aan fair play als kwaliteit van de sportbeoefening. Seksuele intimida-
tie wordt beschouwd als een siruatie waar de fair play gedachte in het geding is. Fair
play dan in de brede zin van het woord, waar machtsverhoudingen de betrokken
vrouw in haar waardigheid aantastten. In deze paragraaf wordt als case een praktisch
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handelingsproject van NOC " NSF behandeld, omdat daarvan verwacht wordt dat er
een ander inhoudelijk beeld van het NOC ~-NSF beleid zal oprijzen.

In de fase van het werken naar de top, nam ze het wangedrag van haar coach op de
koop toe. De sport bracht haar grate successen,waar ze op dat moment ook met volle
teugen van genoot. Maar tegelijkertijd knaagde ook aan haar de hoge prijs, die ze er
voor betalen moest. En na uerloop van tijd, toen ze meer afstand tot haar sportprak-
tijk kon nemen, vond ze die prijs veel te hoog en samen met twee andere vrouwen, die
in vergelijkbare posities verkeerden, trad ze met haar ervaringen naar buiten.

Het voorbeeld wordt hier getypeerd als unfairness in brede zin, dat op zich niet
karakteristiek hoeft te zijn voor wedstrijdsport. Zulk gedrag komt irnmers ook in
andere geledingen van de samenleving voor, Maar er zijn ook argumenten te geven die
dit voorbeeld plaatsen onder fair play in engere zin, omdat er topsport-eigen kenmer-
ken zichtbaar gemaakt kunnen worden. De atleet is ZQ aangewezen op haar trainer dat
zij in een afhankelijkheidspositie komt te verkeren. Zelfs in een dubbele betekenis. De
atleet is niet aIleen afhankelijk van de expertise van de trainer om steeds beter te pres-
teren, maar dezelfde trainer bepaalt veelal ook of zij in aanmerking komt voor selec-
tiegroepen met bepaalde privileges of hij brengt daartoe adviezen uit. En die selectie-
bevoegdheid kan gebruikt worden om bepaalde gunsten af te dwingen. Die dubbele
afhankelijkheid behoeft lang niet altijd ten nadele van de sportcarriere van de atleet te
werken. De judovrouwen behaalden in zo'n context belangrijke internationale succes-
sen. Er is nog een ander sportspecifiek aspect. Bij het judo zitten de sporters voortdu-
rend aan elkaars lijf en dat geldt ook voor de leraar en zijn pupil. Dat wordt een ken-
merk van deze tak-van-sport genoemd. De afstand tussen de lijfelijkheid van de sport
naar het inti erne van het private leven is hier geringer dan bij de meeste sporten.

Dit voorbeeld laat zien waar het in dit hoofdstuk over gaat: Welke betekenissen wor-
den hier aan fair play gegeven en dan speciaal met betrekking tot de jeugd in de sport.
Maar tegelijk treedt ook de complexiteit van de vraag aan het licht:
• Kan men, zoals in deze situatie, uit de voeten met het begrip fair play,

zowel in sportoversrijgende- als in sportspecifieke betekenis?
• Hoe krijgt men vat op het sportbeleid van de koepels en de sportbonden?

Welke verantwoordelijkheden heeft de organisatie voor zulke situaties?
• Waren en zijn er richtlijnen voor gedrag geformuleerd door de

organisaties?
In deze paragraaf volgt eerst een bespreking van een van de NOC * NSF projecten,
namelijk het project dat zich richtte op de bestrijding van seksuele intimidatie in de
sport. Het kan beschouwd worden als een case om meer inzicht te krijgen in de ver-
schillende aspecten, die aan het beleid van deze sportkoepel met betrekking tot fair
play te onderscheiden zijn.
Hoe manifesteert zich hier fair play terwijl het begrip als zodanig niet in het project
wordt gebruikt? Het is ook een voorbeeld van een integraal project waaraan verschil-
lende functies te onderscheiden zijn. En in die functies kunnen andere aspecten van
fair play naar voren komen als in de besproken beleidsdocumenten.
Waar men nog niet kan spreken over een vast omlijnd onderzoeksveld, is het aan te
bevelen om aan de hand van een beleidscase inzicht te verwerven in de opgaven, waar
men in het onderzoek voor gesteld wordt (20). In dat kader werd gekozen voor een
beknopte analyse van het project "Seksuele intirnidatie in de sport", in de peri ode
1996-2000. Daar is een aantal redenen voor, In de eerste plaats bleek dat er een hele
reeks samenhangende publicaties over dit project beschikbaar waren, publicaties die
verschillend van signatuur waren (21), maar die toch een duidelijke samenhang ver-
toonden. Vervolgens paste het onderwerp van dit project goed binnen de vraagstellin-
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gen van onze studie over fair play in de sport. Cense (1997), die een aantal gevallen
van seksuele intimidatie in de sport analyseerde liet zien, hoe zeer de betrokken vrou-
wen en mannen de kans ontnomen werd om hun sport op een gezonde manier te
beoefenen. Ze werden door hun begeleiders of andere sporters op een weinig respect-
volle wijze bejegend, terwijl de sportomgeving werkloos toekeek en niet het besef had
te moe ten ingrijpen (22). Dit alles hoefde niet te betekenen dat er in de sport zelf geen
goede resultaten behaald konden worden. (Ex)wereldkampioenen vertelden hun ver-
haal over allerlei vormen van seksuele intimidatie in hun sport en sommigen zochten,
soms na jaren, de publiciteit. Die verhalen hadden deels een sportoverstijgende beteke-
nis, zoals men ze ook in andere sectoren van de samenleving zou kunnen tegenkomen.
Maar er zaten ook elementen in die verhalen die heel wedstrijdspecifiek waren.
Bijvoorbeeld het verhaal van de coach en de sporter die volledig op elkaar waren aan-
gewezen op de weg naar de roem van een wereldkampioenschap. Als het ware ook
verstrengeld waren in een machtsnetwerk van wederzijdse afhankelijkheid: de coach
die aIleen kon presteren door middel van het lijf van de sporter, zoals een schaatscoach
dat eens uitdrukte (23) en de sporter, die de coach met zijn expertise en emotionele
steun nodig heeft om het hoogst denkbare in de sport te behalen.
In het jaarverslag van de NOC * NSF over 1996lezen we:

"In het kader van de breedtesport kregen in 1996 drie thema's bijzondere aandacht.
Om te beginnen creeerden de moedige publieke getuigenissen van drie vrouwelijke
top-judoka's voldoende draagvlak voor het formuleren van een expliciet beleid
tegen seksuele intimidatie in de sport. NOC " NSF ontwikkelde in overleg met
sportbonden, sporters, trainers en opleiders een beleidsplan dat de komende jaren
wordt uitgevoerd." (p.6). (24)

Opmerkelijke zinsneden, waarin het re-actieve van het beleid wordt aangegeven.
Reagerend op incident en die plaatsgevonden hebben, alsof er in de jaren daarvoor
kennelijk geen draagvlak bestond voor het formuleren van gedragscodes voor trainers
en coaches (25). Opmerkelijk in deze citaten was ook dat wei de moedige getuigenis
van de drie vrouwen werd aangehaald, maar niet het commentaar, in het zelfde TV
programma, van de voorzitter van de judo bond en de directeur van NOC 'f NSF in
die tijd. Daarin bleek dat er over zulke zaken bij hun respectievelijke organisaties nau-
welijks een beleid was ontwikkeld (26).
De uitspraken van de drie judoka's zoals ze gedaan werden in het TV programma
Zembla in 1997 gaven inzicht in de structuur van de machtsrelaties.

- "Er was maar een weg, en dat is de weg (van de trainer) O. Daar zit je zo aan
vast dat je niet meer anders kan" "Ik wilde zo graag kampioen worden" "]e
kunt niet nee zeggen ",
- "Zijn identiteit ontleende hij aan mij. En zonder judo was ik niks en zonder O.
was ik helemaal niks".
- "]e bent heel erg met je trainer bezig ..... Hij doet ook heel veel voor je ....
Je doet alles om te zorgen dat hij niet boos op je zou zijn. "

In het TV programma Zembla waren flashbacks gemonteerd, waarin men kon zien dat
de trainer en zijn pupil spontaan en betrokken op elkaar reageerden. Als men niet
beter wist zou men, op basis van deze opnamen, bijna spreken van een harmonische
siruatie tussen trainer en pupil. En hoe gecompliceerd die relatie uit die tijd was werd
door een van de judoka's nog eens beklemtoond: "Als ze het toen gevraagd hadden,
had ik het ontkend. Zo graag wilde ik kampioen worden".
Het duurde jaren voor deze judovrouwen hun relatie met de trainer meer gedistan-
tieerd konden beschouwen en toen ook de moed vatten om met hun ervaringen naar
buiten te treden. De impact van deze getuigenis was enorm. Tientallen publicaties
zowel in de bonds- en vakbladen, als in de regionale- en landelijke pers waren het
gevolg. (van Lindert, Diopter, 1999,p.109-115) (27).
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Geen organisatie kan zoveel maatschappelijk rumoer naast zich neerleggen. De over-
heid en de georganiseerde sport sloegen de handen ineen en er werd een meerjarig
programma ontwikkeld, waarmee deze vorm van intimidatie in de sport zou kunnen
worden bestreden. Er werd voor enkele jaren een projectleidster aangesteld (ten
Boom), die niet aileen zelf voorrvarend aan het werk toog, maar er ook in slaagde
allerlei vormen van samenwerking te creeren tussen de verschillende (sportjorganisa-
ties (28 ). Het resultaat was een veelzijdig en ook samenhangend beleidsprogramma.
We noemen enkele programma-onderdelen:
• Onderzoek naar vormen van seksueel misbruik onder de sporters, zowel bij

jongeren als bij senioren (Cense, TransAkt, 1997).
• Het formuleren van gedragsregels voor begeleiders in de sport. Deze gedragsre-

gels ter preventie van seksuele intirnidatie in de sport, werden op 20 mei 1997,
door negentig landelijke sportorganisaties onderschreven. We nemen hierna
deze regels letterlijk over.

• Het uitbrengen van een kleine brochure voor sportverenigingen, waarin de
clubs worden uitgedaagd op zoek te gaan naar risicofactoren en om preventie-
beleid te ontwikkelen.

• Het ontwikkelen van een onderwijsmodule op dit terrein voor trainersopleidingen.
• Het creeren van een netwerk van vertrouwenspersonen waar sporters terecht

kunnen met hun verhaal over intimidatie.
• Het laten verrichten van een uitgebreid evaluatieonderzoek door een extern bureau

(Diopter) waarin werd nagegaan of dit beleid op adequate wijze is ontwikkeld en
of de doelstellingen van het project zijn gerealiseerd (van Lindert, 1997).

Gedragsregels sexuele intimidatie

Op 20 mei 1997 zijn door de negentig landelijke sportorganisaties aangesloten
bij NOC * NSF elf gedragsregels voor sportbegeleiders aangenomen ter pre-
ventie van seksuele intimidatie.

1. De sportbegeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de
sporter zich veilig voelt (te bewegen).

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het prive leven van de sporter
door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter nier op zodanige wijze aanraken dat de sporter en
/ of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of ero-
tisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust
(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en

met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich
bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
(rnachts) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider
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verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk
goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (irnjmateriele vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaart geen
financiele beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhou-
ding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien hij gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aan-
spreken.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Er werd een evenwicht gezocht tussen het doen van onderzoek en de vertaling van de
resultaten in aanbevelingen voor de praktijk, tussen curatie en preventie, russ en aan-
dacht voor afzonderlijke personen en verantwoordelijkheden voor de organisaties,
tussen het uitbrengen van allerlei producten, zoals voorlichtingsmateriaal en aandacht
voor processen, zowel binnen de sportwereld als daarbuiten. Het evaluatierapport van
Diopter is over het geheel genomen, positief over het project:

"De projectdoelstelling om voor eind 1999 een aantal voorzieningen en producten
ter preoentie en bestrijding van seksuele intimidatie te ontwikkelen is grotendeels
bereikt. In korte tijd is ueel ontwikkeld. De voornaamste voorzieningen zijn gereali-
seerd en in werking: opvang en begeleiding voor klagers / slachtoffers en beschuldig-
den / plegers en advies en begeleiding uoor verenigingen en bonden. "(van Lindert,
Diopter, 1999,p.82).

Maar aan de andere kant zijn er ook voldoende vragen die over blijven. Hoe moet
men het gegeven interpreteren dat het aantal gevallen in 1998 en 1999 van seksuele
intimidatie en misbruik in de sport, veel minder groot is, dan verwacht? Is dat een
aanwijzing dat het aantal misdragingen in de sport op dit terre in is afgenomen of is de
drempel om de telefoon te pakken te groot? Ook is er sprake van een lage bekendheid
met de verschillende voorlichtingsmaterialen onder de doelgroepen op verenigingsni-
veau. Het lijkt dus dat op deze terreinen nog veel werk te verzetten valt en de vraag
dient zich ook aan hoe de continuiteit van het beleid in het werkveld voor de kornen-
de jaren gedacht is.

Hiervoor werden als illustratie van dit beleid de gedragsregels voor begeleiders in de sport
weergegeven. De regels zijn hier duidelijk doelgroep gericht; vooral de trainers en coaches
in de sport. Het is opvallend dat de regels weinig (wedstrijd)sport specifiek zijn. De ana-
lyse die Cense (1997) maakte over de meer sportspecifieke machtsrelaties russen de trainer
/ coach en zijn pupillen, met name in de (jeugd) topsport, klinkt nog weinig door in deze
regelgeving. Eigenlijk zijn er maar twee regels, regel4 en 8, waarin de bijzondere verant-
woordelijkheid voor kinderen en jongeren enigszins wordt aangeduid. Aan het eind van
de projectperiode echter werden er twee brochures uitgebracht, die zich duidelijk richten
op de bijzondere kwetsbare positie van jongeren in de jeugdtopsport. Een van deze
teksten "Preventie, extreme afhankelijkheid in de jeugdtopsport" (Gael1, 2000) werd
ontwikkeld in samenwerking met de sector topsport van de NOC * NSF (29).
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat het in deze regelgeving meer om expliciete
verboden gaat dan om geboden, die meer in een positieve setting geformuleerd zijn.
Alleen regel1 gaat daar expliciet over. Door meer regels in de positieve setting te for-
muleren haalt men ook een bijna geinstirutionaliseerd wantrouwen tegen de rol van de
begeleiders weg en heeft men vermoedelijk ook meer kans dat sportverenigingen dit
beleid adopteren.
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Ondanks deze kritische vragen aan de gedragsregels is het totale project te beschou-
wen als een goed voorbeeld van integrale beleidsvoering in de sport, waar veellering
uit te trekken valt. Opvallend is, dat het beleid niet ontstond vanuit de beleidsmakers
in de sport, die zo'n beleid hadden uitgedacht. Het tegendeel is waar. Er waren inci-
denten voor nodig die in de maatschappij duidelijk de aandacht trokken. En, een wel-
licht moeilijk te omschrijven fenomeen, de tijd was er rijp voor, In andere maatschap-
pelijke sectoren zoals jeugdzorg en het maatschappelijk werk (de ]onge,199S), hadden
zich vergelijkbare situaties voorgedaan, die resulteerden in beroepscodes. De discussies
die daarover ontstaan zijn, zijn niet vrijblijvend. De uitspraken uit het onderzoek van
Cense en de uitspraken van de judovrouwen hebben een verplichtend karakter. Het
gaat om de belangen van de sporters, om hun welzijn en gezondheid.

Fair play trad in dit project op verschillende manieren naar voren.
Seksuele intirnidatie bleek hier deels als sportoverstijgend maar deels ook als sportspe-
cifiek te kunnen worden bestempeld. Sportspecifiek omdat de vrouwen in hun sport-
beoefening zeer afhankelijk bleken van de begeleiding van de coach, die in staat bleek
bepaalde gunsten af te dwingen. En hoewel ze in hun sport het hoogste behaalden wat
deze sportvrouwen konden bereiken, bleek op terrnijn door het gedrag van de coach
hun welbevinden duidelijk te zijn aangetast. En tenslotte bleek dat sportorganisaties
hier niet de verantwoordelijkheid konden dragen, die ze wel behoren te dragen.
De politiek en de overheid droegen het project een warm hart toe en waren bereid
behoorlijk in dit project te investeren. Wat zou er, bij wijze van spreken, met dit pro-
ject gebeurd zijn als het geheel uit de rniddelen van de sportorganisaties zelf of uit de
middelen van de Lotto-toto gelden gefinancierd had moeten worden?
Tot slot mag ook zeker de kracht van de projectcoordinatie en de inzet van een aantal
sleutelfiguren in het veld genoemd worden. Het resultaat was een samenhangend pro-
gramma dat in de projectperiode behoorlijk de aandacht trok. De projectdoelen wer-
den geevalueerd en op basis van dat evaluatieonderzoek werden aanbevelingen gedaan
om de continuiteir van de projectinhouden in de toekomst te bewaken. Er werd een
structuur geschapen van een netwerk van vertrouwenspersonen, dat ingebed kon wor-
den in een groter maatschappelijk geheel. Zou dat voldoende zijn om de aandacht
voor de projectinhouden te behouden als het project op 1 januari 2000 beeindigd is?

5.2.4. Praktijkprojecten NOC * NSF onderzocht

Er is gezocht naar praktijkprojecten, waarin de fair play gedachte in wedstrijdsportspe-
cifieke betekenis naar voren kwam, maar ook naar projecten waarin fair play als sporto-
verstijgend benoemd kon worden. Dat kan overigens best zonder dat het begrip fair
play of sportiviteit genoemd wordt. Sommige projecten, die nu besproken worden
maakten deel uit van een beleidskader waar in NOC ':.NSF en de overheid veel geld
investeerden, andere waren beperkter van opzet en leunden sterk op enkele medewer-
kers. De behandelde producten werden wel op een of andere manier genoemd in jaar-
verslagen of beleidsdocumenten en / of er waren raakvlakken met de fair play gedachte.
Deze criteria zorgden ervoor dat een aantal projecten afviel. Aan de teksten werden de
vragen uit het analysemodel gesteld; sportspecifiek of sportoverstijgend, individu- of
meer organisatiegericht en de vulling die in het begin van dit hoofdstuk daaraan werd
gegeven.

Sportorientatie project

In het jaarverslag van 1993 valt re lezen dat het in 1992 geintroduceerde lespakket voor
het basisonderwijs "Sport, weten waarvoor je kiest", zeer goed werd ontvangen. Ruirn
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1500 lespakketten werden onder de scholen verspreid en in het eerste projectjaar wer-
den 2500 kinderen via NOC ".NSF doorverwezen naar sportbonden en sportclubs
voor een nadere kennismaking (p.8).
Het onderwijspakket bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een video, waarop een
flink aantal sporten wordt gedemonstreerd, er zijn lesboekjes, er zijn circa 50 kaarten
in een kaartenbak waarin de takken van sport voor kinderen op een begrijpelijke
manier beschreven staan en de kinderen kunnen via meldpunten kennismaken met een
sportclub. De sporten worden als het ware naar de kinderen toegebracht, zodat een
kind die sport kan kiezen waar her een voorkeur voor heeft, op basis van het materiaal
dat werd aangereikt. De kaarten uit de bak zijn duidelijk op kinderen gericht.
Kinderen worden ook als 'spreekbuis' gebruikt om hun sport te introduceren. En dat
geeft een goed overzicht van de betekenissen die aan sport worden toegekend.
• Wim (13 jaar)

"Soms is het ofje zweeft"(gymnastiek). "Het leuke daarvan is dat ik andere kinde-
ren zie doen, waarvan ik nu denk: pffft, dat je dat durft. En dan ga ik het ook pro-
beren, want dat heb ik wei hoor: ik wil dat ik ook kan wat anderen kunnen/"

• Nina (11 jaar)
"Het gaat niet om de snelheid"(toerfietsen). "Ik hou niet zo van dat
wedstrijdgedoe, altijd maar je best doen om de eerste te worden. Bij
toerfietsen maakt het niet uit of je de eerste bent of de twintigste die klaar is met de
tocbt".

• Hessel ( 11jaar)
"Het moet een beetje ruig zijn "(waterpolo). "Ik ben gek op aetie..... je moet tegen
een stootje kunnen. Het mag eigenlijk niet maar onder water wordt er nogal
eens.... eh.... vals gespeeld. Nou iemand aan zijn benen vasthouden. Of eh sehoppen.
Nee, het is niet eerlijk, maar soms ben je zo [el. Ik ook boor".

• Jessica (14 jaar)
"Het gaat vaak gemakkelijker dan je denkt (sport voor gehandieapten, tafeltennis).
"Ik zat al vier jaar in een rolstoel, omdat ik door een ongeluk niet meer kan lopeno
Sommige mensen blijven het vreemd vinden dat gehandieapten sporten, alsof je dan
opeens niet meer serieus aan sport kunt doen. Maar waarom zou je, als er een onder-
deel van je liehaam niet meer werkt, de rest niet meer kunnen gebruiken. Dat is
toeh onzin".

De betekenissen die hier aan sportbeoefening worden gegeven zijn om verschillende
redenen interessant:
1. In de eerste plaats zijn deze inhouden duidelijk gericht op de doelgroep kinde-

ren uit de hoogste groepen van het basisonderwijs. De kinderen die het verhaal
van de sport vertellen spreken de taal van de leeftijdsgroep, niet aileen in cogni-
tief opzicht maar ook de verwoorde emoties zijn voor kinderen van deze leef-
tijd invoelbaar.

2. De inhouden op de kaart zijn zeker tak-van-sport specifiek. Bijvoorbeeld het
meisje dat niet van wedstrijden houdt en daarom haar plek gevonden heeft bij
het toerfietsen, Bij het turnen komen belangrijke begrippen als kunnen en dur-
yen goed uit de verf (31).

3. De overgang van betekenissen naar waarden kan bij enkele kaarten goed wor-
den aangewezen. Jessica benadrukt dat het gaat om de dingen die je kan.
Sommige mensen, zegt ze, zetten je als gehandicapte apart, je wordt als het
ware uitgesloten van de sport, omdat je bepaalde dingen niet kunt, Jessica
accepteert die waarde niet, die haar door de omringende wereld wordt opge-
legd, ze wil meedoen.

1 B 1



4. De fair play gedachte wordt door de waterpolo jongen realistisch gepresen-
teerd. 20 gaat dat in die sport. Daar kiezen de sporters voor. Hier past geen
moralistisch betoog. De sporters waarderen deze sport vaak anders dan een
outsider, die het spel te agressief vindt.

5. Tot slot: er wordt duidelijk afstand genomen van de dominante waarde dat het
in de sport altijd om strijd en wedstrijd moet gaan. Wedstrijdsport wordt hier
niet als centrale activiteit gepresenteerd, waar toe alles herleid moet worden.
Toerfietsen is binnen de sport, een gewaardeerde optie! Waar komt men zo'n
uitspraak tegen in de officiele beleidsstukken?

Al met al geven deze kaarten een heel gevarieerd beeld van sportbeoefening. De ver-
scheidenheid wordt in dit project van sportorientatie als uitgangspunt genomen en er
wordt geen beperkend strarnien overheen gelegd.

In het leerlingenboekje "Sport, weten waarvoor je kiest", komt in een paragraaf
"Grenzen aan de sport", sportiviteit aan de orde. Sportief zijn wordt gezien als "je
houden aan de regels. Spelregels zijn er om de sport re kunnen beoefenen. Weet je nog
een red en waarom er spelregels zijn?", zo wordt er gevraagd.
Er wordt in deze paragraaf nogal de nadruk gelegd op de relatie tussen sport en
natuur. Daarin wordt bepaald kritisch over de sport gesproken:

"Maar soms beschadigen sportbeoefenaars de natuur. Vooral als ze bezig zijn op
plaatsen waar dat niet mag: zeilen in het riet, paardrijden naast de ruiterpaden,
skien buiten de pistes. Dat is zonde en niet nodig".

Sportorienratie voor de kinderen wordt hier dus breed verstaan. De voorbeelden zijn
sportoverstijgend en de uitspraak aan het eind heeft een duidelijk normatief karakter.
In het vervolg van dit project "Sport, ervaren voordat je kiest", wordt in het bewegings-
onderwijs een serie lessen aangeboden, waarin kinderen ook ervaringen kunnen opdoen
met verschillende situaties in de sport. Die situaties hebben betrekking op bijvoorbeeld
het verschil tussen individuele- en teamsporten, binnen- en buiten sport, sporten met
veel of weinig lichamelijk contact. In de laatsre leseenheid komt de functie van spelregels
duidelijk aan de orde. Na afloop van elke les worden de ervaringen in de groep doorge-
sproken. Het begrip fair play of sportiviteit komt niet expliciet aan de orde maar poten-
tieel kan hij op elk moment in zo'n evaluerend gesprek naar voren komen.
Samenvattend: Een omvangrijk project, waarin de verschillende functies (lessen bewe-
gingsonderwijs, orientatie lessen in de groep met behoorlijke mate van zelfwerkzaam-
heid, verwijzingen naar sportclubs) goed op elkaar zijn afgestemd. De fair play gedachte
komt sportspecifiek naar voren bij de acceptatie van de spelregels, de inzet om een goed
resultaat te bereiken waardoor de regels wel eens onder druk komen te staan en bij in-
en uitsluitingsprocessen die tot de sociale omschrijving van fair play behoren. De vraag
is: wat is er met dit project gebeurd? Hoe is het verankerd in het sportbeleid? Na 1995
wordt er in de beleidsdocumenten niet meer over het project gesproken.

NSF fair play agenda

Van 1987-1988 tot 1993-1994 bracht de NSF, later NOC * NSF deze agenda uit. In
her kader van dir onderzoek werd een van de agenda's onderzocht, namelijk die van
'90 -'91 (32).
Het was een goed uitgevoerde agenda, bestemd voor jongens en meisjes van de rnid-
delbare school. Alles wat een gewone agenda nodig heeft staat er in. Maar daarnaast
ook prachcige foto's van sporters in actie bij verschillende takken van sport en een
overzichtelijke agenda van belangrijke sportgebeurtenissen en allerlei interessante
informatie over sport zoals:
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• De sportopleidingen en het Nationale Sportcentrum Papendal
• De studentensport in Nederland
• De campagne "Blessures blijf ze de baas"
• Bepaalde takken van sport zoals tennis, skien.
• Sport en voeding
Ook was er een sportfoto-wedstrijd voor de jeugd opgenomen en een fair play wed-
strijdpuzzel. De hele agenda staat uiteraard vol met reclame van firma's die zich op de
sportrnarkt bewegen maar die advertenties komt men in gewone agenda's ook tegen (33).
De fair play gedachte wordt in een aantal teksten behandeld. De boodschappen zijn
niet overheersend maar in het geheel trekken ze, naar mag worden aangenomen, toch
wel de aandacht. De teksten zijn meestal beschrijvend van aard en meestal niet morali-
serend. Soms worden tops porters over fair play aan het woord gelaten en dat kan de
attractiviteit van de agenda verhogen.We geven een aantal voorbeelden.

1. Scbaatsers,een grote familie
Gerard Kemkes (oud schaatser en momenteel schaatscoach) stelt duidelijk dat
bij het wedstrijdschaatsen het eigen rijden altijd voorop staat. Iemand bij de
start uit zijn concentratie hal en, dat komt bij schaatsen niet voor. Het gaat er
immers om zelf een goede tijd neer te zetten.

2. Nederlands wielerpubliek welkom bij de Tour de France
Duizenden Nederlandse toeristen moedigen hun landgenoten in de Tour de
France aan. Daar wordt vol gens de agenda geen wanklank gehoord. Maar soms,
met name op de top van de cols, ziet men vormen van irritant gedrag. De toe-
schouwers dringen op, zodat er voor de renners nauwelijks ruimte over blijft. Of
ze besproeien de renners met water, waar lang niet elke renner van gediend is. Of
men probeert de renners omhoog te duwen, waardoor zij uit cadans kunnen
raken. De slotzin luidt: de renners willen het liefst met rust gelaten worden.

3. Nederland niet naar bet EK 1984
In een nogal tendentieus stuk wordt de suggestie gewekt dat Nederland niet op
een geheel faire manier werd uitgeschakeld.
"En in 1984 was het Nederlands elftal er niet bij, omdat Spanje, dat met elf doel-
punten verschil van Malta moest winnen om Nederland de weg naar de eindronde
te uersperren, voor een wonder zorgde. Op 21 december 1983 uerrichtte Spanje in
Sevilla het onmogelijke door Malta met 12-1 te verslaan. De Maltezer doelman is
nog steeds 'op vakantie' en speelde nooit meer uoor het Nationale elf tal van Malta ".

4. Spel- en sportregelsvan de Fair Play Club Nederland.
Sport, zegt de tekst, is aantrekkelijk om te doen, of je nu alleen bent of in
groepsverband actief bent. Maar zo prettig zit het niet altijd in elkaar. Er wordt
dan een reeks voorbeelden opgevoerd, waarin de fair play gedachte onder druk
staat. Bijvoorbeeld:
• Op school, waar de goede leerlingen meer aandacht krijgen.
• In een wedstrijd, "waar fysiek geweld (schopp en, duwen, stompen en

spuwen) soms wordt gezien als een bruikbare manier om te winnen".
• Waar vaders "langs de lijn staan en schreeuwen hoe het 'rnoet'.

En vergeten dat de kinderen voor hun eigen plezier spelen".
• In sporthallen, waar nogal wat vernield wordt.
"De mensen van de Fair Play Club praten met trainers, leraren, ouders en bestuur-
ders om dan op allerlei zaken te wijzen, die de sport een slechte naam geven. Over
ruw spel, dat onnodige blessures opleuert. Ook over het feit dat minder begaafde
jongens en meisjes niet mee kunnen doen, uitgelachen, of zelfs worden uitgescholden.
Als je dan ook nog gehandicapt bent, heb je helemaal weinig kansen".
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VerschiIlende aspecten van wedstrijdsportspecifieke fair play worden benoemd zoals
het wel of niet expres veroorzaken van een valse start, een mogelijk geval van omko-
ping en over ruw spel dat blessures kan opleveren.
Een van de medewerkers die een tijdlang betrokken was bij de productie van de fair
play agenda vertelde dat de agenda eigenlijk een initiatief was van een van de coIlega's
die oog had voor de comrnerciele rnarkt:

"Het hing op personen, bet was geen bedrifspolicy. De organisatie omarmde ons niet
direct, men liet ons begaan".

Voor de redactie van de agenda was her een uitdaging om te bezien hoe men de
schoolgaande jeugd met drukwerk kon bereiken. Het waren eenvoudige fair play
boodschappen, die in de agenda werden gebracht, men paste er voor op niet belerend
over te komen. Samen met een commerciele partner richtte men zich alleen op de ont-
wikkeling van de agenda. Er vond geen onderzoek plaats over de vraag hoe de bood-
schappen bij de jeugd over kwamen. Aileen de omslag van de agenda werd aan een
beperkt aantal jongeren voorgelegd, met de vraag of die omslag attractief genoeg was,
want zo'n oms lag bepaalt vaak de keus voor een bepaalde schoolagenda. Bij het uit-
brengen van de agenda vond er nauwelijks overleg met de sportbonden plaats.

Er wordt een aantal sport- en spelregels weergegeven, die ontleend zijn aan
de Fair Play Club Nederland (FPCN). De regels zijn nogal idealistisch van aard, de
meeste regels zijn sportoverstijgend. Ze richten zich vooral op de individuele speler
en dat ligt in deze agenda voor de hand omdat die ook op individuele
jongens en meisjes gericht is. In de laatste regels wordt ook de verantwoordelijkheid
van de sportorganisaties benadrukt. In de eerste jaren van de FPCN waren de acties
vooral gericht op de individuele speIer. Later kwam de sportorganisatie meer in beeld
en de andere actoren in het veld. De hier overgenomen lijst was bestemd voor spor-
ters, trainers, opleiders en ouders. Maar in dezelfde FPCN-brochure waren ook aparte
codes opgenomen voor ouders en verzorgers, leraren, bestuurders, officials en toe-
schouwers.
Het geheel ademt de geur van een aanpassingspedagogiek. Veel meer dan een pedago-
giek van zelfontplooiing om zelf kritisch naar de wedstrijdsport kijken. Alleen de
regels 13,14 en 15 ademen een andere geur. 20'n set van regels wordt als het ware de
jeugd voorgehouden. Er wordt niet direct geprobeerd de jeugd te motiveren voor een
actieve participatie in een fair play discussie. De regels zijn niet vanuit de leefwereld
van de jeugd gedacht. In de agenda wordt niet geprobeerd deze regels kritisch aan de
orde te stellen.

Spel- en sportregels van de Fair Play Club Nederland

1. Bevorder de vriendschap in training, wedstrijden en in sportontmoetingen.
2. Probeer te winnen met respect voor jezelf, teamgenoten en tegenstanders.
3. Speel volgens de bekende of afgesproken spel- en wedstrijdregels.
4. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
5. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en juryleden. Als zij niet

voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later en pro beer er ver-
betering in aan te brengen.

6. Beinvloed de scheidsrechter en juryleden niet door onbehoorlijke taal of agres-
sieve gebaren en woorden.

7. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een
nederlaag.

8. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
9. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
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10. Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
11. Heb de moed om eigen fouten of tekortkorningen met anderen te bespreken,

bijvoorbeeld met de trainer, leider, teamgenoten of je ouders.
12. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in de sport moge-

lijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen.
13. Zoek als trainer en bestuur naar spel- en sportvormen, die ook minder geoefen-

den en minder technisch begaafden aanspreken en vreugde
bezorgen.

14. Help mee om de sport ook mogelijk te maken voor enkelingen en groepen, die
minder kansen hebben. Zoals allochtonen en minder validen.

15. Besef dat de cornmerciele sport, waar financiele belangen sterk meespreken,
andere televisiebeelden oplevert dan de sport die bedreven wordt met het doel
de gezondheid te bevorderen en een sociaal gebeuren is.

16. Samengevat: Fair Play maakt de sport mooier en gezelliger en siert elke
sportman/vrouw.

Na een reeks van jaren heeft NOC ':.NSF de productie van de agenda stopgezet.
Onze gesprekspartner vertelde dat dit voorval een financiele oorzaak had. Er moest
gewoon te veel geld bij en het uitbrengen van een fair play agenda werd niet bepaald
als een kernactiviteit beschouwd. Een gerniste kans om rechtstreeks met de jeugd te
communiceren over de sport en de kwaliteit van de sport?

Anti-discriminatie in de sport

Fair play heeft direct te maken met een gelijke behandeling van de deelnemers in
sportwedstrijden. De spelregels gelden voor iedereen en ze horen ook op een unifor-
me wijze te worden toegepast. Wanneer deelnemers op grond van huidskleur, ras,
sekse worden achtergesteld bij andere deelnemers en bijvoorbeeld een lagere beoorde-
ling krijgen dan waar ze recht op hebben gelet op hun sportieve prestaties, dan is er
sprake van discriminatie en is er tegelijkertijd sprake van onsportiviteit in een wed-
strijdspecifieke betekenis.
Een gelijke behandeling, zo kan men lezen in de inleiding op de serie "Een voorzet op
maat", is niet hetzelfde als een identieke behandeling.

"Dat bijvoorbeeld niet alle spelers van een team euenueel reservebeurten krijgen,
betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze niet gelijk behandeld worden. Zolang de
reservebeurten verdeeld worden op basis van bijvoorbeeld inzet, prestatie of bij-
voorbeeld trainingsopkomst, en niet op oneigenlijke gronden als ras en nationaliteit,
is onderscheid geoorloofd"(p.19)(34).

Nu is daar vanuit een pedagogische visie nogal wat tegen in te brengen, zoals in
hoofdsruk drie naar voren werd gebracht. Kinderen hebben wei recht op evenveel
speeltijd. Kinderen met talent hoeven op jonge leeftijd nog niet in een bevoorrechte
positie te worden geplaatst, tenminste als dat ten koste gaat van aandacht voor minder
getalenteerde kinderen.

Discrirninatie komt voor als er voor bepaalde groepen barrieres worden opgeworpen
bij sportparticipatie, maar is ook zichtbaar in rechtstreeks contact in een wedstrijd.
Van 't Hullenaar en Janssens (1997) onderscheiden in een subsidieaanvraag "Training
in tolerantie", een drietal vormen van discriminatie in de sport (pA,S).
1. Instrumentele discriminatie, die bijvoorbeeld wordt aangewend om de tegen-

stander uit zijn spel te halen. Bij de dader hoeven daarbij niet direct racistische
motieven aanwezig te zijn, maar de vraag is of dat door de slachtoffers ook zo
ervaren wordt.
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2. Impulsieve discriminatie is minder doordacht en kan begrepen worden als reac-
tie op frustratie, onzekerheid of achterdocht. Ook aan deze vorm liggen meest-
al geen (manifeste) racistische motieven ten grondslag.

3. Institutionele discriminatie manifesteert zich in regels of afspraken die in een
vereniging gemaakt zijn en die (onbedoelde) discriminerende effecten hebben,
zowel met betrekking tot individuele persoenen als tot groepen.

Er zijn in de jaren negentig heel wat publicaties op het terrein van het tegengaan van
discriminatie in de sport te vinden. Op 5 februari 1991 werd er een studiedag over sport
en discriminatie georganiseerd, die volgens journalist Johan Woldendorp, slechts door 7
van de 67 aangesloten sportbonden werd bijgewoond (In "Coaches, april 1991,p.10-11).
Niet zonder toeval waren dit de bond en, die al actief waren op dit terrein. "De overige
zestig hebben kennelijk niets met discriminatie te stellen" (p.Ll), schrijft Woldendorp.
Velen leveren een positieve bijdrage, om een levensgroot maatschappelijk probleem op
te lossen. De vraag is echter hoe "uit een gedwongen latrelatie een innig gelukkige
huwelijksband moet groeien" (p.10).

Een stap in de richting van zo'n latrelatie was een gedragscode ter voorkoming en
bestrijding van discriminatie in de sport, die door de sportbonden in 1994 werd vast-
gesteld. Er werd bij die gelegenheid een aparte anti-discriminatiekrant uitgebracht,
waarin de verschillende regels van de code uitgebreid werden uitgelegd. Dat gebeurde
veelal aan de hand van voorbeelden zoals:
• aEen club die twee mannen uit de vereniging zet, omdat ze bij de

begroeting in de kantine elkaar gekust hebben, handelt in strijd met deze richtlijn ".
• "Discriminerende opmerkingen, grappen, scheldpartijen en spreekkoren boren niet

thuis in de sport".
Wat dit laatste voorbeeld betreft kan gewezen worden op een voorstel "Onderzoek
discriminatie in voetbaIstadions" (Janssens, 1994) waarvoor echter geen subsidie werd
verstrekt, Lag het voorstel te veel op het terrein van de KNVB, die geen behoefte had
aan een duidelijk initiatief op dit terrein?
Schuyt ( in Trouw, 21 april 2001) vindt dat de maatschappij een grimmiger en geweld-
dadiger koers is gaan varen en als voorbeeld noemt hij het wangedrag van toeschou-
wers in het voetbal:

«Maar individualisering leidt nog op een andere wijze tot massificatie. Losse indivi-
duen kunnen meestal alleen bij elkaar gehouden worden door een vijandbeeld. Dat
zie je op voetbaltribunes. De 'wave' geeft een misleidende gemeenschapservaring.
Vijandige, zelfs misdadige spreekkoren tonen de zegeningen van het individualisme.
Onfatsoen krijgt langzaam maar zeker de overhand". (p.4l).

Dit sombere maatschappijbeeld wordt door ons niet onderschreven maar Schuyt
maakt wel duidelijk dat men het probleem van deze spreekkoren op de tribunes niet
kan negeren.

Gedragscode tegen discriminatie in de sport (NOC~' NSF)

Een samenvatting.

Gelijke behandeling bij:
(1) het verstrekken van informatie over mogelijkheden om te sporten.
(2) werving (behalve als men zich richt op bepaalde doelgroepen).
(3) inschrijving en toelating.
(4) het vaststellen en de inning van contributies.
(7) de samenstelling van teams en de indeling in competities.
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(8) de beoordeling en waardering van sportprestaties, men laat zich niet leiden
door vooroordelen.

(9) de selecties voor vertegenwoordigende teams of bij afvaardigingen naar kam-
pioenschappen (gelijke kansen).

(10) het beschikbaar stell en van faciliteiten.
(11) de werving en selectie voor kaderfuncties.
(12) de werving en selectie voor opleidingen.

Omgangsverhoudingen
(5) "Sportorganisaties en sportkader respecteren in omgang, gedragsregels en

voorschriften de verschillende zed en, gewoontes en voorkeuren van een
ieder. .... "

(6) "Sportkader, sporters en toeschouwers bejegenen elkaar met gelijk respect en
onthouden zich van discriminerende uitingen in woord of gebaar, in geschrift,
op spandoek of op andere wijze."

Terechtwijzing en bestraffing
(13) "Sportorganisaties, sportkader, sporters en toeschouwers die zich schuldig

maken aan discriminatie worden terecht gewezen en in ernstige gevallen of bij
opzettelijk handel en bestraft". En betrokkenen spreken elkaar aan op
discriminerende uitlatingen en vormen van ongelijke behandeling.

Opvallend bij deze code is het groot aantal regels dat gaat over gelijke behandeling.
Enerzijds valt dat te begrijpen omdat de wedstrijdsport een homogeniserings tend ens in
zich bergt (het maken van categorieen met spelers van ongeveer dezelfde speelsterkte) en
daar sluit die gelijke kansen benadering goed bij aan. Maar tegelijk zijn de meeste regels
zelf niet sportspecifiek. Behalve de regels 7 en 9, gelden ze voor tal van andere organisaties
ook. De code wordt, voor wat betreft gelijke behandeling, in een aparte tekst "Arbitrage
en allochtonen" (janssens, 1993,NSF), ondersteund door het werk van Hofstede, die in
zijn onderzoek naar nationale culturen, vijf dimensies onderscheidde (35).
Bij de dimensie gelijk versus ongelijk worden de "uiterste waarden scherp tegenover
elkaar gezet" (p.16) om helder te krijgen hoe verschillend de culturen op dit punt kun-
nen zijn. Uiteraard zijn het zwart-wit tekeningen. De werkelijke betekenissen bevin-
den zich tussen deze uitersten. In deze tekst worden de volgende begrippenparen
tegenover elkaar gezet. (p.l7).

Gelijk Ongelijk

• De ongelijkheid tussen mensen moet
zo klein mogelijk zijn
Relatief kleine verschillen inkomens

• Het geven van leiding moet
democratisch gebeuren
Het gebruik van macht is onderworpen
aan normen van goed en kwaad

• Ongelijkheid tussen mensen wordt
verwacht en gewenst

• Grote verschillen inkomens
• Het geven van leiding gebeurt

(welwillend) autoritair
Macht heeft voorrang boven recht:
wie de macht heeft, heeft gelijk en is goed

Er worden in dit schema ook pedagogische situaties geschetst

•
Ouders behandelen kinderen als gelijken •
Kinderen behandelen ouders als gelijken •
Leerlingen behandelen docenten als gelijken •

Ouders leren kinderen gehoorzaamheid
Kinderen behandelen ouders met respect
Leerlingen behandelen docenten met
respect

•
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Het probleem bij dit schema en bij de gedragscode is, dat opvoeders en kinderen wei
gelijkwaardig maar niet gelijk zijn waardoor de tegenstellingen niet goed functioneren.
Met name het woord respect past niet in deze tegenoverstelling. Opvoeders hebben
gezag over kinderen, ze zijn verantwoordelijk voor dat deel van hun leven, waarvoor de
kinderen de verantwoordelijkheid zel£ nog niet kunnen dragen. Maar dat gezag beoogt
zichzelf op te heffen (Langeveld, 1979). En door de ongelijkheid in positie krijgen kin-
deren en jongeren veelal ook een aparte en ongelijke behandeling in vergelijking met
volwassenen. Gelijke behandeling moet worden gezien tegen de achtergrond van de ont-
wikkeling die de jeugd doormaakt. Dat inzicht moet soms bevochten worden. Zo werd
tijdens het mini-waterpolo experiment bij de NCS, in de periode 1985-1987 (Buisman,
1987) voorgesteld om in de leeftijdsgroep 10-13 jaar "individualiserend" te £luiten (36).
In de teams, (jongens en meisjes speelden met- en tegen elkaar) waren grote verschillen
in ontwikkeling. Er waren meisjes van 12 die gemakkelijk de bal met een hand konden
vangen en gooien en jongetjes van 10, die het spel nog moesten leren en dat vangen
absoluut niet konden. Waarom voor hen niet een aparte behandeling? Het werd een
grote pedagogische nederlaag: de kinderen, de trainers en de scheidsrechters waren een-
drachtelijk tegen. Dat zou toch zeer oneerlijk zijn, zo werd gezegd.

Het begrip "gelijke behandeling", dat in deze gedragscode nogal dominant aanwezig is,
staat ook enigszins op gespannen voet met het begrip solidariteit, waar in olympische
manifesten vaak gewag van gemaakt wordt. Wat ligt er meer voor de hand om juist bij
sporters in achterstandssituaties ook positieve discriminatie toe te passen. Sporters extra
kansen geven om mee te doen. Interessant is het voorbeeld, waar we in de brochure
voor het NOC in 1982 op stuitten, waar bij de handboogschietsport, gehandicapte
schutters gebruik mochten maken van "handicapcornpenserende hulprniddelen", overi-
gens nadat de noodzaak van een dergelijk hulprniddel door de medische comrnissie van
de bond was vastgesteld (Buisman, Dijkgraaf, v.d. Brink, 1982, p.l 0). Dat gaf binnen de
bond, zo begrepen we, heel wat gekrakeel, want somrnige niet gehandicapte sporters
vonden deze speciale behandeling niet eerIijk. Zij vonden dar ze er recht op hadden om
deze hulpmiddelen ook te gebruiken. Volgens hen zou dat fair zijn.

De regels over (on)gelijke behandeling richten zich vooral op de organisaties en min-
der op het individu. Bij de meeste fair play regels ligt dat, zoals dat in het volgende
hoofdsruk zal worden beschreven, precies andersom. Over de individuele betekenissen
van discriminatie, zoals die bijvoorbeeld in omgangsverhoudingen naar voren treden,
had meer gezegd kunnen worden. In dat kader is het ook te betreuren dat het project-
voorstel "Training in tolerantie" (Van 'Hullenaar, c., Janssens, J. 1997), niet gehono-
reerd is. Daar hadden de begrippen instrumentele discriminatie en impulsieve discri-
minatie uitgewerkt kunnen worden in een vormingsprogramma.
Fair play stond in dit project vooral in het teken van het krijgen van gelijke kansen en
dat kan grotendeels als sportspecifiek worden beschouwd en wei in de sociale beteke-
nis van fair play. Maar dat begrip "gelijke kansen' bleek bij de uitwerking gecompli-
ceerder dan men bij de eerste oogopslag zou kunnen vermoeden. Gelijke behandeling
van de sporters in de zin van uniforrniteit verdraagt zich vaak niet met de noodzaak
van een gedifferentieerde en individualiserende werkwijze. Fair play werd ook zicht-
baar in een sportoverstijgende betekenis, waar het ging om correcte omgangsvormen
en respect voor de medespelers en tegenstanders als persoon.

Voorlichtingscampagne "Blessures, blijf ze de baas"

Aan dit project zijn verschillende functies te onderkennen: Voorlichting, expliciet
gebruik maken van voorlichtingsstrategieen, scholing, onderzoek, samenwerking met
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andere spelers in het veld. Hier kan men spreken van een integrale werkwijze omdat
de verschillende functies ook een samenhang vertonen. Als doelstelling van de cam-
pagne werd in het campagneplan 1989 geformuleerd:

"Het tot stand brengen van een significante verbetering in kennis en attitude, alsrne-
de in enkele sportspecifieke gedragscomponenten van sporters, om te komen tot een
substantiele reductie van het aantal sportblessures"(p.3).

De doelgroep van de campagne was de groep jongeren tussen 10-25 jaar. Er werd ook
een relatie gelegd tussen deze doelstelling en de noodzaak van onderzoek, immers
"significante verbeteringen" en "substantiele reducties" kunnen alleen door onderzoek
worden aangetoond. Zo'n voornemen om productdoelen zo nadrukkelijk te evalueren
komt men lang niet in elk handelingsproject tegen.

Voor dit project bestond wel enige aanleiding. In het campagneplan 1989 wordt het
aantal sportblessures aan de orde gesteld. Daar bestaan uiteenlopende ramingen over,
afhankelijk van de definitie die men hanteert van het begrip sportblessure. De raming-
en lopen uiteen van 500.000 per jaar tot 2.7 rniljoen per jaar.

"In de leeftijdscategorieen 15-19 jaar, 20-24 jaar en 25-29 jaar ligt het incidentiecij-
fer boven 33. Dat wil zeggen dat ruim een derde van de personen in deze leeftijds-
groep, jaarlijks een sportblessure oploopt, die medische behandeling vereist"(p.6).

Ook in het zogenaamde "Masterplan Sport, Arbeid en Gezondheid- een gezonde
inspiratie" (NISG, NSF,1993) wordt, naast de pluspunten, ook ingegaan op de min-
punten van sportbeoefening en dan met name op de blessures die sporters oplopen,

"Per jaar lopen spotters 2.7 miljoen blessures op. Deze verhinderen de sportdeelname
tijdelijk en voor een niet onbelangrijk aantal sporters definitief Sommige blessures
zijn zo emstig dat ze voor ziekteverzuim zorgen. Ultieme consequentie daarvan kan
langdurige arbeidsongeschiktheid zijn "(p.l0).

En daar zijn de werkgevers bepaald niet blij mee! (37). De nota, in een samenwerkings-
verband tussen NISG en NSF uitgebracht (38) probeert bouwstenen aan te dragen voor
een discussie tussen de sport en het bedrijfsleven op dit terrein . Zo wordt gepoogd een
relatie te leggen met de Arbo wetgeving; een samenvatting van relevante passages uit de
Arbo is in het rapport opgenomen. De nota is niet geschreven vanuit het perspectief van
de geblesseerde sporter, die nogal eens in een spanningsverhouding zit: enerzijds de bles-
sure de tijd gunnen om te genezen maar anderzijds ook de drift om zo snel mogelijk
weer te participeren in de sport. Die spanning kan men wedstrijdsportspecifiek noemen.
Je plaats in het team weer kunnen innemen of die belangrijke wedstrijd lopen kan zo
belangrijk zijn voor de sporter, dat hij bereid is daarvoor risico's te nemen met betrek-
king tot de gezondheid
Het project was van begin af aan gericht op samenwerking met andere spelers in het
maatschappelijk veld. Zo was er een langdurige werkrelatie met de Stichting
Consument en Veiligheid. Het project richtte de campagne vooral op de intermediairs
die in direct contact staan met de doelgroep, de jongeren tussen 10-25 jaar
("Benadering via intermediairs", 1989, p.5). Deze aanpak is, voor zover wij kunnen
overzien, wel ten koste gegaan van een ontwikkelingspsychologische doordenking van
de campagne, alsof men de intermediairs daarover geen inzichten en middelen zou
moeten meegeven. En als er dan al aandacht wordt besteed aan de jeugd, bijvoorbeeld
bij "leeftijd als persoonsgebonden factor bij het ontstaan van sportblessures" dan
komt er een nogal schrale tekst tevoorschijn.

"Een jeugdige sporter (jonger dan 12 jaar) onderscheidt zich ten opzichte van de
volwassen sportbeoefenaar niet alleen door zijn lichaamsafmetingen, maar ook door
een geringere geestelijke capaciteit (mentaal, emotioneel, intellectueel) en lichamelij-
ke capaciteit (coordinatie, kracht, snelheid). In het algemeen wordt gesteld dat de
jeugdige sportbeoefenaar een geringere bewegingservaring heeft en de risico's die
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aan sport verbonden zijn, moeilijk kan inschatten"( de Vent, 1989,p.25, in
"Preuentie van blessures door voorlichting"(39).

Ontwikkeling wordt hier gezien in de lijn van kwantitatief minder naar meer, niet in
termen van kwalitatieve veranderingen.

Ais risicofactoren voor een gezonde sportbeoefening worden genoemd: te weinig aan-
dacht voor de warming-up en de cooling-down, slecht materiaalgebruik en een onvol-
komen trainingsopbouw, AI in de beginjaren van de campagne werd in het project ook
onsportiviteit als risicofactor genoemd ( Van Kernebeek, 1991, in een seminarverslag
over de campagne) (p.l0).
In verschillende onderzoeken werd de betekenis van fair play bij het ontstaan van
sportblessures onderzocht. Zo deed Stoop in 1993 onderzoek naar de determinant en
van het nemen van blessurepreventieve maatregelen in verschillende takken van sport.
Hij rnaakte gebruik van de methode van het focusinterview in zijn onderzoek, onder
trainer coaches A. Daarbij werd expliciet aandacht aan fair play besteed. Bij de team-
sporten zoals basketbal, handbal en voetbal ging het in die gesprekken vooral om fair
play in relatie met het directe fysieke contact met de tegenstander. In de bespreking
van de resultaten uit die focusinterviews kwam naar voren dat enerzijds fair play gesti-
muleerd wordt en het spelplezier van de speler wordt benadrukt, maar dat anderzijds
de realiteit van het willen winnen zeker niet uit het oog wordt verloren. Zo vinden een
aantal basketbaltrainers , dat als het spel op het scherpst van de snede gespeeld wordt,
de spelers zo ver mogen gaan als de scheidsrechter toelaat, waarbij de verantwoorde-
lijkheid voor fair play dus bij de scheidsrechter wordt gelegd. Een andere groep trai-
ners is het daar absoluut niet mee eens, omdat de scheidsrechter nu eenmaallang niet
alles kan zien. En als je de spelers van hun eigen verantwoordelijkheid berooft, dan
ontstaat er snel ruw en gemeen spel. Mooie sport, zegt een trainer, daar gaat het om,
maar "niet ten koste van alles. Mijn speler gaat er uit, als hij zich niet
gedraagt"(p.XXI).
Een handbal trainer zegt:" AIs ik mens en bewust klappen zie uitdelen, kunnen ze van
mij gaan zitten" (p.xXVIII). Ook wordt de rol van de scheidsrechter niet onbespro-
ken gelaten. Er zijn trainers die de spelers inprenten niet tegen de scheidsrechter te
praten, zelfs al is het niveau van de man in het zwart laag. Bij rugby wordt door een
trainer naar voren gebracht dat vooral bij lagere teams hard en unfair spel voorkomt.
Dat komt, zo werd gezegd, dat men daar de techniek niet goed onder de knie heeft en
dan op een andere manier de wedstrijd probeert te winnen.

Mercus en van Kernebeek (1995) deden onderzoek bij voetbaltrainers in het jeugdvoet-
bal. Ook zij constateren in de interviews de spanning tussen enerzijds het negatief beoor-
delen van ruw spel, maar anderzijds in de interviews niet concreet willen zeggen wat ze
wel en wat ze niet tolereren. Lompheid, onhandigheid en onwetendheid wordt meestal
wel geaccepteerd. Felheid van de spelers vinden ze moeilijk in te tomen. Het lijkt erop,
zeggen de onderzoekers, dat maar weinig trainers bewust bezig zijn met fair play.

"Onbewust bepalen en verleggen de trainers hun grenzen, onder andere afhankelijk
van de spelers en het belang van de wedstrijd"(samenvatting).

Deze conclusie wordt als aangrijpingspunt voor een voorlichtingscampagne genomen.
Men dient te starten bij de bewustwording dat opzettelijk ruw spel kan leiden tot bles-
sures. En dat trainers hun invloed kunnen aanwenden om dat ruwe spel terug te drin-
gen. De voorlichting zal moeten aangrijpen op de grens van toelaatbaarheid. Trainers
moeten zich bewust worden van hun eigen grens, van wat ze wel en niet accepteren
(samenvatting).
In hoofdstuk vier van deze studie werd gewezen op het onderzoek van Schmickli
(1997), die in het kader van deze campagne onderzoek deed naar blessurepreventie en
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onsportief gedrag onder scheidsrechters en A-junioren in het voetbal. In zijn conclu-
sies schreef hij dat in het onderzoek bleek dat bij spelers onsportiviteit een geaccep-
teerd middel is om de wedstrijd te winnen. Voor de fair play gedachte is vol gens de
onderzoeker weinig draagvlak te vinden.

De studie wordt besloten met een groot aantal praktische aanbevelingen, zoals (p.25,26):
• Maak aile partijen duidelijk dat het om een gezamenlijk probleem gaat, en dat elke

partij er baat bij beeft am dat probleem op te lassen.
• En sluit een sociaal convenant am dat probleem aan te pakken.

En voor scheidsrechters:
• Zorg voor een verkleining van het grijze gebied bij het toepassen van de spelregels.
• Maak onsportief en ruwe sport onaantrekkelijk door straffen in te uoeren, die direct

contra-productief zijn (40).

En voor de club en de bond:
• Geef de voetballer meer verantwoordelijkheden door bijvoorbeeld de aanvoerder als

buffer te laten [ungeren tussen spelers en scheidsrecbter.
• Breng het element preuentie sterker naar voren in de opleiding van trainers.
• "Leer de spelers dat het niet de kunst is am met een been de bal te veroveren en met

bet andere been de tegenstander mee te nemen, maar am dat laatste juist na te
laten".(p.26)

Onderzoeksresultaten leiden hier tot aanbevelingen voor de praktijk. Verworven
inzichten werden al in een vroegtijdig stadium ingebracht in een cursus voetbalpreven-
tie voor voetbaltrainers (Hogenbirk, Zwiers,1989). Dat gebeurde in de cursus aan de
hand van discussiestellingen zoals: "Bij mij, als trainer/coach, zijn wedstrijdbelangen
ondergeschikt aan fair play". En daarna was er ruimte voor de cursist om tien gouden
regels voor fair play op te schrijven.
Ook werden er praktische opdrachten verstrekt om als trainer bij het eigen team als
scheidsrechter op te treden en daarin verschillende roll en te spelen,
• Als strenge scheidsrechter, die absoluut geen commentaar op de leiding tolereert.
• Als scheidsrechter die bewust- maar niet overdreven- voor een partij flu it.
• Een partij werd geinstrueerd om de andere partij te provoceren.

Het was de bedoeling dat na korte tijd de partij gestopt werd om de ervaringen uit te
wisselen. De methode werd - volgens de samenstellers van het programma- gebruikt
door het Nederlands elftal bij de voorbereiding op het Europees kampioenschap in
1988 (p.27).
Andere onderwerpen die in het onderwijsprogramma aan bod kwamen waren, de
invloed van de trainer, ouders aan de lijn, de rol van de supporters en de pers. De
inhoud was gedeeltelijk ontleend aan een brochure die in 1982, voor het NOC werd
geschreven (Buisman, Dijkgraaf, van den Brink). Het lesmateriaal is overwegend indi-
vidueel gericht en behoorlijk sportspecifiek. Trainers van met name teamsporten zul-
len zich daar zeker in kunnen herkennen.
Ook in de algemene voorlichting heeft het project "Blessures, blijf ze de baas" en haar
opvolger de relatie met fair play gelegd. Hierbij geven we een voorbeeld uit een folder
voor de voetbalsport "Blessures, maak er geen sport van" (z.j). In de folder waren
doe-het-zelf-tips opgenomen als preventie tegen voetbalblessures. Thema's waar aan-
dacht aan besteed werd waren de noodzaak van regelmatige training, warming-up en
cooling-down en speciale aandacht voor het schoeisel. De inhoud over fair play is
zeker tak-van-sport specifiek, gericht op de realiteit van het voetballen.
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Uit folder: "Blessures: maak er geen sport van" (z.j).

Fair Play
• Sport moet je samen doen. Je moet elkaar na de wedstrijd dus nog eens tegen kun-

nen komen en [e moet een gezonde zin hebben in het oolgende treffen. Dat is wat
anders dan een doetje zijn of met je laten sollen. Fair play kan best steuig zijn. De
grens ligt daar waar je elkaars gezondheid bedreigt.

• Wie gepakt wordt, wit bijna automatiseh terugpakken. Men zou daar eigenlijk
boven moeten staan. Want dat is de bron van (vaak de ernstiger) blessures. Zoals de
enkel- en acbillespeesblessures. Probeer iemand terug te pakken op teehniek of slim-
beid, in plaats van met een vuiligheidje.

• Laat je niet tot blinde aetie opjutten of opfokken. Niet door bet publiek, niet door de
trainers, niet door je teamgenoten. En..... accepteer de beslissingenvan de scbeidsrechter:

Samenvattend heeft het project "Blessures, blijf ze de baas" heel wat producten opge-
leverd die voor de praktijk rechtstreeks van belang zijn. Weliswaar ontstond het pro-
ject in het kader van gezondheidsvoorlichting (GVO) maar al snel werd de relatie met
fair play gelegd, omdat bleek dat onsportiviteit een risicofactor was voor sportbles-
sures. Integraal was deze benadering ook met betrekking tot de functies. Onderzoek,
voorlichting, scholing werden in onderlinge samenhang uitgevoerd. De meeste voor-
lichting was overwegend individu gericht, maar ook de organisaties werden bijvoor-
beeld in een scholingsprogramma voor trainers, aangesproken. In de studie van
Schmikly (1997) werd de gehele voetbalculruur aangesproken, de onderzoeker was
overigens zelf niet erg optimistisch gestemd over de te verwachten respons. De studie
was ook een voorbeeId van realistisch wedstrijdsportspecifiek onderzoek en de infor-
matie was ook gericht op de specifieke context van het voetbal.
Inhoudelijk werd in dit project zeer sportspecifiek gedacht. Zo wordt de grensvraag
gesteld, daar waar agressiviteit overgaat in geweld: "De grens ligt daar waar je elkaars
gezondheid bedreigt". Fair play wordt bier verbonden met gezondheid, zowel curatief
als preventief, zoweI bij individuele sporters als bij organisaties.

De Olympische beweging

In de doelsteIlingen van de olympische beweging wil deze een bijdrage leveren aan een
betere onderlinge verstandhouding tussen de landen in de wereld, een harmonieuze
ontwikkeling van de mens, meer verdraagzaarnheid en begrip in de samenleving. ("De
olympische beweging in haar volle omvang"). In de olympische educatie voor de
jeugd spelen begrippen als solidariteit, vriendschap, fair play, een goede onderlinge
verstandhouding, een sleutelrol volgens de tekst. In een werkblad: "Omgaan met
elkaar, uit een pakket van de mobiele Olympische Academie (z.j. waarschijnlijk 1997),
wordt het begrip olympisme uitgelegd voor kinderen uit de bovenbouw van het basis-
onderwijs:

"H et olympisme wil een betere en vrediger wereld opbouwen door jongeren met
elkaar te laten sporten. Volgens het olympisme moet ook iedereen, waar ook ter
wereld de kans krijgen om te sporten. Of zoals dat heet, sport for all: sport voor
iedereen".

Vervolgens wordt dan het begrip fair play uitgelegd. Soms is het winnen zo belangrijk,
staat er in de tekst, dat het ten koste gaat van de sportiviteit. Dan krijg je boze gezich-
ten over en weer. "Terwijl het olympisme fair play veel belangrijker vindt dan winnen.
Ruzie en agressiviteit over sport, keurt het af.
Ook het gelijke kansen principe wordt toegelicht:
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"Hoewel alle mensen verschillen (huidskleur, godsdienst, leeftijd, politieke voorkeur,
heeft in principe iedereen de mogelijkheid om te sporten.Je lichaam maakt het moge-
lijk. Daarom is sport met je lichaam ook zo'n mooie activiteit, waarbij iedereen kan
uitblinken. Bij sport telt het niet of je katholiek of moslim bent, of je bruin bent of geel.
Bij sport is iedereen gelijk en heeft iedereen gelijke kansen. »

De betekenisverlening is hier op het niveau van waarden geformuleerd: Er wordt een
poging gedaan een beeld te schetsen van de mens in de sport: In de sport is iedereen
gelijk. Ook is geprobeerd het voor kinderen van deze leeftijd begrijpelijk te maken, hoe-
wel de invoeging van het woord olympisme niet echt noodzakelijk was.
Een gemiste kans is echter om kinderen te laten nadenken over het gelijkheidsideaal.
Zijn de kansen voor iedereen wel gelijk? Als je korte benen hebt bijvoorbeeld zul je
het in het volleybal niet ver brengen. En met zwakke enkeltjes is het slecht judoen, Er
had een relatie gelegd kunnen worden met het project: "Sport, weten waarvoor je
kiest", de sport opzoeken die het best bij je past. Ook de waarde, dat iedereen kan uit-
blinken had kunnen worden toegelicht.
De olympische beweging probeert de olympische gedachte niet aIleen door middel van
onderwijsmateriaal te verspreiden. Ze organiseert ook srudiedagen, ondersteunt
gemeentes die voor de jeugd olympische dagen willen organiseren, ze probeert via
sponsorlopen geld voor Unicef te genereren en recentelijk organiseerde ze een teken-
en opstelwedstrijd voor de jeugd over het thema "Van gympies tot olympisch"(2000).
Het IOC-lid Anton Geesink heeft zich zeer ingespannen om met zijn mobiele olyrn-
pische academie de olympische gedachte overal in het land te verspreiden.
Hierna worden samenvattend enkele onderwijspakketten besproken aan de hand van
de vraag welke inhoud aan fair play wordt gegeven en ook hoe de filosofie van de
olympische beweging in de pakketten voor de leerlingen wordt vertaald. De pakketten
werden geschreven voor respectievelijk groep 5 en 6, en groep 7 en 8 van de basis-
school en voor de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. Ze werden geschreven
door externe organisaties onder andere door de Stichting Leerplan Ontwikkeling SLO
in Enschede (41).
In enkele handleidingen voor de leerkracht worden naar aanleiding van de Coubertin
een aantal olympische waarden opgesomd.

"Het belangrijkste in het Leven is niet de overwinning maar de strijd om meegedaan
te hebben, een goede strijd geleverd te hebben en je uiterste best gedaan te hebben".

Belangrijk bij de zelfontwikkeling en de verbetering van het individu zijn de volgende
betekenissen en waarden:

Eerlijk spel
Zelfdiscipline
Moed
Het hebben van een positief
zelfbeeld en een goede
lichamelijke conditie

Sportief gedrag
Doorzettingsvermogen
Het stellen van persoonlijke doelen
Ethisch verantwoord gedrag

Wanneer men deze betekenissen en waarden beschouwt dan valt op dat meer coopera-
tieve waarden- waar elders over gesproken wordt- zoals solidariteit, hulpvaardigheid
en jezelf kunnen wegcijferen hier ontbreken. Deze betekenissen adem en vooral de
sfeer van het individualisme. Ze worden geformuleerd zonder dat er voor de leer-
krachten een afgewogen toelichting op gegeven wordt. Betekenissen als moed, zelfdis-
cipline en doorzettingsvermogen zijn te beschouwen als instrumentele waarden die
hier sportoverstijgend worden gebruikt. Er wordt in de tekst weinig geprobeerd het
verb and met wedstrijdsport te leggen.
Ook het begrip "strijd", waar de Coubertin over sprak wordt niet vertaald in heden-
daagse sportsituaties. Men had ook in de werkbladen voor leerlingen de twee cornpo-
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nenten van "strijd" aan de orde kunnen stell en: srrijd met een tegenstander maar ook
strijd met jezelf, zonder dat dit in een competitief verband met anderen hoeft plaats te
vinden.
In de werkbladen voor de leerlingen wordt een aantal vragen over de filosofie van het
olympisme en over pair play gesteld, zoals bijvoorbeeld:
• Hoe denk jij dat de jongeren kunnen bouwen aan een betere en vrediger

wereld?
• Wat betekent fair play letterlijk?
• Geef een voorbeeld van fair play tijdens een sportwedstrijd.
• Op welke manier heeft een scheidsrechter met fair play te maken?
Deze vragen kunnen in een onderwijsprograrnma het kritisch denken van de leerlingen
stimuleren. De laatste vraag over de scheidsrechter is sportspecifiek, omdat over het
wedstrijdverloop zelf moet worden nagedacht.
Helaas wordt niet gepoogd structuur in het fair play begrip aan te brengen. Aspecten
als wedstrijdsport gericht en sportoverstijgend, relatie met gezondheid, persoonlijke
en organisatorische verantwoordelijkheid voor fair play, de verschillende verschij-
ningsvormen van onsportiviteit, blijven onbesproken waardoor de verschillende vra-
gen weinig samenhang vertonen.
Men zou naar aanleiding van het bovenstaande kunnen denken dat de onderwijspak-
ketten voor een groot deel over deze inhouden gaan maar niets is minder waar. Er
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de geschiedenis van de olympische spelen en in
de pakketten voor het olympische jaar 2000 kwam de aardrijkskunde van Australie
zeer uitgebreid aan bod. Daarbij wordt er vakoverstijgend gewerkt bij vakken als
geschiedenis , omgangskunde, drama en tekenen. Verschillende opdrachten zijn voor
de leerlingen zeker attractief zoals bijvoorbeeld de opgave om een interview voor te
bereiden met een olympische sporter. Op somrnige plaatsen is de ondertoon kritisch
ten opzichte van de hedendaagse praktijk van de olympische spelen, bijvoorbeeld:
• "Wat vind je ervan dat de olympische spelen bijna altijd in 'rijkere' land en

georganiseerd worden?"
• "Bij ons toernooi zal enthousiasme en teamgeest de allesbepalende factor

zijn en met de commercie".
De pakketten zijn wel voor de jeugd besternd maar ze zijn maar ten dele jeugdgericht
(42). Somrnige zijn nogal cognitief van aard, zoals bijvoorbeeld een uitgebreide aard-
rijkskundeles over Australie, Ze zijn weinig geschreven vanuit een jeugdperspectief,
met vanuit de ervaringen van kinderen in de sportvereniging en de schoolse sport (43).
Eigenlijk is de jeugdsport en algemene breedtesport niet het kader van waaruit gedacht
is. Zelfs een onderwijspakket met de naam "Sport voor allen" (1998) voor het voortge-
zet onderwijs gaat voornamelijk over de geschiedenis van de olympische spelen. Daar
werd de "Sport for all" gedachte bijna volledig naar de achtergrond gedrongen. Aileen
in een extra les 'olympische sportdag met jouw klas', komen de ervaringen van de
leerIingen zelf aan bod.

De olympische beweging in haar educatieve taak heeft tal van mogelijkheden am de
jongens en meisjes enthousiast te maken voor de sport en hen tegelijk uit te dagen om
kritisch na te denken over de hedendaagse bewegingscultuur. Gehoopt mag worden
dat dit werk de komende jaren een duidelijker prioriteit zal krijgen.

5.2.5. De praktijkprojecten van NOC * NSF beschouwd

Vergeleken met de beleidsnota's en de jaarverslagen die in de vorige paragrafen behan-
deld werden, komt de fair play gedachte in deze zes praktijkprojecten veel duidelijker
uit de verf. Men kan ook stellen dat deze projecten inhoudelijk maar zeer ten dele
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door de beleidsnota's werden afgedekt. Ze werden weliswaar in die nota's genoemd
maar inhoudelijk werd er weinig op ingegaan.
In twee van de projecten werd de fair play gedachte uitdrukkelijk genoemd (de fair
play agenda en de projecten van de olympische beweging), bij de vier andere (over dis-
criminatie, seksuele intirnidatie,"Blessures blijf ze de baas", het sport kennismakings-
project) werd in de analyse duidelijk hoe elementen uit de fair play gedachte in die
projectinhouden vervlochten zaten, zowel sportspecifiek als sportoverstijgend. De
projecten werden uitvoerig tegen het licht gehouden, om daarmee ook vast te leggen
hoe er in deze cultuur over jeugd en fair play werd gedacht en hoe daar in educatie
vorm aan werd gegeven.
Inhoudelijk waren het aile zes belangrijke projecten, gezien vanuit de discussies die er
over fair play werden gevoerd. Zo kwam het zogenaamde gelijkheidsbeginsel naar
voren in het anti-discriminatie project en bij de producten van de olympische bewe-
ging. Bij het zeer omvangrijke project van "Blessures, blijf ze de baas" werd duidelijk
de relatie tussen gezondheid en fair play gelegd. Daar lag een heel pragmatische strate-
gie aan ten grondslag: Als men blessures wil voorkomen dan is fair play een van de
middelen die de sport daarvoor ten dienste staan!
De keuze van deze zes projecten werd bepaald door de vraag of er inhoudelijk over
aspecten van fair play werd gereflecteerd. Een omvangrijk project als
"Talentontwikkeling" van de afdeling Topsport van NOC '~NSF viel daarbij af,
omdat daar nauwelijks over fair play en over de pedagogische positie van de jeugd
gereflecteerd werd. Dat had potentieel best gekund, was wellicht zelfs noodzakelijk
geweest, maar het gebeurde gewoon niet (30).
Er waren nog wel enkele andere projecten die in aanmerking hadden kunnen komen
voor een analyse, zoals bijvoorbeeld het project over vrouwen in de sport. Maar de zes
hiervoor genoemde projecten tezamen leveren naar ons idee een redelijk representatief
beeld op van NOC ~-NSF projecten in deze periode.

De projecten waren zeer verschillend. Projecten als "Blessures , blijf ze de baas" en het
project tegen seksuele intimidatie in de sport kunnen als integrale projecten worden
beschouwd. Functies als visieontwikkeling, implementatie, scholing en onderzoek,
ondersteunden elkaar. Bovendien worden er relaties gelegd met andere organisaties in
het veld, waardoor de continuiteit ook beter gegarandeerd kon worden. Maar er zijn
ook projecten die een enkelvoudige invulling hebben gekregen. Een van de medewer-
kers van de fair play agenda zei in het interview dat de organisatie NOC ~.NSF het
project niet bepaald omarmde. Het was een individueel initiatief van een der medewer-
kers, niet gedragen door de organisatie. "Men liet ons begaan" werd er gezegd. Toen
het project te veel geld kostte was het afgelopen. Een rechtstreeks "gesprek" met de
jeugd, zonder tussenkomst van intermediairs, werd daarmee afgebroken. En over de
beslissing het project te beeindigen werd nauwelijks een inhoudelijke discussie gevoerd.
Tussen de projecten werd ook weinig inhoudelijk verb and gelegd. Zo hadden de ande-
re projecten kunnen profiteren van de kennis over invoeringsstrategieen die bij het
project "Blessures, blijf ze de baas" werd opgedaan maar daar is in ons onderzoek
weinig van boven tafel gekomen. Ook had men de uitkomsten van het leefwereldon-
derzoek onder jongeren, kunnen uitwisselen.
Van een totale regievoering over deze projecten, bleek weinig. Althans niet wat betreft
de inhouden van de fair play discussie, zoals die in ons analyseschema werden
benoemd. Er werd nauwelijks gereflecteerd over de verhouding tussen wedstrijdge-
bonden aspecten van fair play en wedstrijdoverstijgende. De meeste acties waren indi-
vidu gericht, de verantwoordelijkheden van de organisaties voor fair play werden bij
de meeste projecten weinig voor het voetlicht gebracht. Ook de jeugdgerichtheid van
de projecten was beperkt. Niet dat de projecten er niet op gericht waren de jeugd te
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beinvloeden, maar er werd heel weinig vanuit de ervaringen van de jeugd gedacht. In
die zin was er sprake van een richtingsverkeer.

Potentieel waardevolle projecten werden er in deze paragraaf beschouwd. In vergelij-
king met de algemene beleidsnota's uit de vorige paragraaf ging het hier over belangrij-
ke aspecten van de fair play discuss ie, zoals gelijke kansen in de sport, fair play als
middel am blessures terug te dringen, gedragscodes om discriminatie en seksuele inti-
midatie in de sport tegen te gaan. De vraag is hoe ze in het beleid van deze sportkoepel
voor nu en straks verankerd kunnen worden.
Wanneer we de vraagstellingen uit het begin van dit hoofdstuk terughalen, dan valt op
dat er in deze projecten en naar aanleiding van deze projecten discussies over waarden
gevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld:
• De macht van trainers over hun pupillen, die niet altijd aangewend wordt ten

bate van die pupillen.
• Het nauwelijks verborgen primaat van de topsport en de wedstrijdsport bij

NOC * NSF in het algemene beleid, terwijl er in een project "Weten waarvoor
je kiest", de sport juist wei pluriforrn gepresenteerd wordt.

• De veranderbaarheid van de mensen in het voetbal wordt door de onderzoe-
kers niet positief ingeschat: "Onsportief gedrag is al net zo geaccepteerd als het
blessure-risico. Het hoort bij het spel en wordt gedoogd door de trainers en de
scheidsrechters" .

• Toch wordt fair play aangegrepen om preventieprogramma's te ondersteunen.
Dat wijst weer op een geloof in de veranderbaarheid van de mens, hoewel dat
veelal cognitief werd uitgewerkt.

• jeugdbeelden komen in deze programma's weinig aan de orde. Aileen bij het
project "Weten waarvoor je kiest" zijn ervaringsberichten van kinderen opge-
nomen. De pakketten van de olympische beweging zijn wel naar kinderen toe-
geschreven maar niet vanuit kinderen gedacht.

• De waarde van de gelijke behandeling wordt nauwelijks in een sportcontext
geplaatst, waardoor de handelingsconsequenties ook niet duidelijk zijn.

• Bij de olympische beweging kiest men in de missie voor solidariteit en vriend-
schap, maar deze waarden worden vervolgens nogal individualistisch uitge-
werkt.

Over het algemeen kan men zeggen dat de meeste projecten een realistische behande-
ling van waarden nastreven. De pakketten van de olympische beweging zijn echter
meer als sportoverstijgend en idealistisch te typeren.
De pakkerten tezamen laten zien dat het mogelijk is om de fair play gedachten op ver-
schillende manieren te implementeren.

5.3. De levensbescheuwellike koepels: NCS, NCSU en NKS

5.3.1 Intro

Met hun ledenaantallen zijn deze koepels geen kleine spelers in het veld van de sport
en de sportieve recreatie. Volgens de cijfers van NOC ~-NSF hadden de NKS, NCSU
en de NCS gezamenlijk meer dan 800.000 leden. Dat cijfer behoeft echter enige toe-
lichting (44). De leden van de NKS en de NCSU zijn voor het overgrote dee! ook aan-
gesloten bij een van de takken van sport die binnen NOC * NSF georganiseerd zijn.
Dit in tegenstelling tot de NCS, waar vee! rninder sprake is van een dubbel lidrnaat-
schap (45). Dat komt dee!s doordat allerlei kleine sportbonden zich bij de NCS heb-
ben aangesloten. De NCS profileert zichzelf dan ook als een meersportenbond. Er was
een discussie tussen de KNZB en de NCS over de positie van de bij de NCS aangeslo-
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ten zwemmers en waterpolospelers maar daar schijnen recentelijk afspraken over
gemaakt te zijn.
De positie van de drie levensbeschouwelijke koepels was niet altijd gemakkelijk, omdat
binnen NOC ".NSF niet ieder overtuigd was van het bestaansrecht van deze organisa-
ties. In het NCS jaarverslag 2000 stond vermeld dat er binnen NOC * NSF plannen
bestonden om op termijn de (SNS) subsidies voor deze koepels af te schaffen (46). Het
is begrijpelijk dat er daarover bij deze koepels wei enige ongerustheid bestond.
In deze paragraaf worden de drie koepels gezamenlijk besproken, omdat er veel
gemeenschappelijks in de filosofie over sportbeoefening en de vertaling daarvan naar
de praktijk te bespeuren valt.
Ondanks dat gemeenschappelijke in de benadering van de sport spelen de drie koepels
een eigen herkenbare rol, schrijft het jaarverslag van de NCS 2000 (p.l l). Die herken-
baarheid vloeit voort uit de historische context waarin deze organisaties zijn ontstaan.
De levensbeschouwelijke zuilen hadden in de vooroorlogse jaren en de jaren direct
erna behoefte aan een eigen overkoepelende sportorganisatie. In de laatste decennia
echter fuseerden de christelijke en katholieke sportbonden met de algemene bond en,
die internationaal werden erkend. Recentelijk gebeurde dit in de fusie tussen het
Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV) en de al gefuseer-
de andere gymnastiekbonden. De NCSU was daarmee de laatste "eigen" grote bond
kwijt. Per 1 januari 2002 werd de laatste christelijke sportbond opgeheven, de kleine
Nederlandse Christelijke Atletiek Bond (NCAB).

5.3.2 De NCS, de Nederlandse Culturele Sportbond

De NCS kwam voort uit de Nederlandse Arbeiderssportbond (NASB) van voor de
tweede wereldoorlog, die zich sterk afzette tegen, wat zij noemde, de burgerlijke
sportverenigingen. In zijn proefschrift heeft Dona (1981) de geschiedenis van deze
bond tussen 1926 en 1941 beschreven. Hij beschrijft hoe de NASB probeerde een
alternatieve sportpraktijk te ontwerpen met minder nadruk op competitie en vaste
reglementen. Zo werden afdelingen rond 1930, die meerdere elftallen in het veld
brachten verplicht deze elftallen even sterk te maken en nier in te del en in een eerste,
een rweede en een derde afdeling. Deze regel bleek echter niet te voldoen (Dona, 1981,
p.146). De jongste pupillen werden de "Jonge Pieter-Jellen" genoemd, naar de socialis-
tische voorman Pieter Jelle Troelstra. Deze jonge Pieter-Jellen waren in tegenstelling
tot de oudere jeugd en de volwassenen niet ingedeeld naar sporttak. Men vond zo'n
vroege keuze voor een tak van sport niet wenselijk. Op ongeveer dertien jarige leeftijd
werd de keuze voor een bepaalde sport gemaakt (p.169).
Na de oorlog was het ondenkbaar dat de NASB als naam gehandhaafd kon blijven,
omdat die te veel associaties met de NSB, de partij die in de tweede wereldoorlog met
de Duitsers collaboreerde, opriep. Gekozen werd voor de naam NCS, waarin een
bewuste keuze werd gemaakt voor het begrip cultuur. Het NCS beleidsplan 2000 Plus
"Sport 4 all" vermeldt dat dit begrip staat voor de visie dat sport een integraal onder-
deel van de samenleving is.
"Sport wordt daarom niet aIleen bepaald door 'eigen' regels, waarden en normen,
maar ook door de waarden en normen van de samenleving als geheel" (p.3).
En als de samenleving verandert, verandert de sport mee. Zo vindt men verschijnselen
als culturele pluriformiteit (door de aanwezigheid van mensen uit andere culturen) en
een grote mate van persoonlijke vrijheid, ook terug in de sport. De NCS profileert
zichzelf met een humanistische visie op sportbeoefening en benadrukt sterk het "sport
voor iedereen" uitgangspunt en daarmee geeft ze tegenwicht tegen de haars inziens
dominante waarden in de wereld van de wedstrijdsport.
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"Ook is uit onderzoek bekend dat het 'klimaat' binnen oeel sportuerenigingen nog
altijd sterk bepaald wordt door (heteroseksuele) 'mannelijke' waarden met onder
andere als geuolg dat urouuien nog in onooldoende mate in allerlei functies uerte-
genwoordigd zijn. Homo's en lesbiennes ooelen zich in dat wereldje vaak niet op
hun gemak en ook niet geaccepteerd" (Sport4all,p.4).

Dit nadrukkelijk opkornen voor de belangen van homoseksuele mens en in de sport kan
als voorbeeld gelden hoezeer de NCS sport en samenleving binnen haar visie op elkaar
betrekt. Zo'n stellingname zal men niet licht zien bij de andere koepels.
De NCS neemt ook afstand van het zogenaamde piramide denken in de sport. Jeugd- en
breedtesport ontlenen in dit piramide denken hun bestaansrecht, schrijft de NCS, aan de
topsport: zij zijn toeleveranciers van de talenten, De NCS vindt dat de jeugd- en recre-
atiesport hun eigen bestaansrecht hebben en net zoveel aandacht verdienen als de top.

"Niet iedereen is immers talentuol of beeft beboefte aan het leueren van zo hoog
mogelijke presta ties. "(p.4).

Aile vormen van sportbeoefening zijn gelijkwaardig. In veel bonden domineert de
competitiesport ook met een "keursliif" van regels en voorschriften. Ook daar zet de
NCS zich tegen af:

"Het zijn niet de regels en reglementen waar alles om draait. Primair gaat het om de
mensen en het plezier dat men aan de sportbeoefening beleeft"(p.5).

De NCS beschouwt zich niet alleen als een meersportenbond, maar ook als een recre-
atiesportbond. Organisaties op het terrein van sportieve recreatie die niet zijn aange-
sloten bij een van de grote sportbonden in Nederland vormen een belangrijke doel-
groep bij uitbreiding, staat te lezen in het beleidsplan 1995-1998 (p.10).

"Sportactiuiteiten worden in principe zo gekozen dat iedereen, ongeacht sekse, lee]-
tijd, seksuele uoorkeur; afkomst of prestatieniueau kan deelnemen".

Saamhorigheid, ruimte voor ontplooiing en wederzijds respect zijn hier bepalende
begrippen die worden uitgewerkt in aandacht voor fair play, normen en waarden en het
inhalen van achterstanden in sportparticipatie bij bepaalde groepen in de samenleving.

Wanneer men deze beschrijving van de visie van de NCS doorneemt, lijkt het net of de
keuzes van het verleden tegenover de burgersportverenigingen van weleer, nog spring-
levend zijn. Tegenover de dominante waarden van de wedstrijdsport worden alternatie-
ve waarden neergezet. Men neemt met name afstand van het pirarnide-denken in de
sport en wil meer opkomen voor groepen die in de sportwereld met achterstanden in
sportparticipatie te maken hebben. En eigenlijk was dat in het verleden niet veel anders:
Opkomen voor de belangen van arbeiderskinderen.

De NCS ontwikkelde, mede op basis van de experimenten die tussen 1985-1987
plaatsvonden in een samenwerkingsverband tussen de NCSU, het KNCGV, het NHV
en de Universiteit Utrecht, een cursus fair play voor jeugdwaterpolobegeleiders
(v.d.Brom, van Meeteren, Claassen, 1998). Daarin wordt fair play duidelijk gekoppeld
aan de onrwikkeling die het kind doormaakt. Zelfs de gedachte van 'her individualise-
rend fluiten' door de scheidsrechter, die in het experiment onder druk stond, wordt in
de cursustekst gepromoot:

"Door de scheidsrechter, die in feite ook een begeleider is, wordt er anders gefloten
wanneer een kind groot en sterk is en het al redelijk ueel waterpolo eruaring beeft,
dan wanneer dit niet het geual is".(p.10).

Fair play wordt in de cursus omschreven als een gedragscode voor de manier waarop
je aan sport moet doen. Men rnaakt "een aantal afspraken om de sport voor zoveel
mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te maken"(p.16). Men moet de regels van
de sport niet aileen naar de letter naleven maar ook naar de geest. In die zin hebben de
begeleiders in de sport een voorbeeldfunctie voor de jeugd. Maar naast deze voor-
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beeldfunctie moet de begeleider ook rekening houden met de verschillen in vaardighe-
den en fysieke mogelijkheden tussen de kinderen. Ten aanzien van het willen winnen
worden er duidelijk grenzen gesteld: "Winnen door onsportief gedrag", is een over-
winning op korte termijn. Fair play is een investering in de toekomst"(p.16).

Onder fair play wordt meer verstaan dan het "je houden aan de spelregels". Ook de
persoonlijke verantwoordelijkheid van de spelers en de trainers wordt benadrukt,
maar ook die van de organisatie.
Wat de kernpunten van fair play betreft sluit men zich aan bij de Campagne "Fair play
scoort altijd", waarin de jeugd tussen 9-16 jaar centraal stond.
Ais kernpunten worden genoemd:
• Respecteer je sport en wie er mee bezig is.
• Behandel alle deelnemers aan je sport gelijkwaardig (en treed elkaar niet als

vijanden tegernoet).
• Gebruik geen geweld bij sport.
• Sta samen voor faire sport.
Met deze kernpunten wordt de sportoverstijgende dimensie weer benadrukt, in het
pakket zelf wordt daarentegen juist meer tak-van-sport specifiek gedacht.

Een omvangrijk programma van de NCS en de NCSU gezamenlijk, over het stimule-
ren van ouderparticipatie in de sportvereniging "Ouders, graag gezien" (Vloet, Koster,
Peters,z.j.) mag tens lotte niet onbesproken blijven. In verschillende fasen kan de sport-
vereniging al dan niet onder begeleiding van een consulent, werken aan een goede
samenwerking met de ouders. Die fasen zijn: informeren, de ouders betrekken en
inzetten bij taken en het vastleggen en invoeren van een ouderbeleid. Stap voor stap
worden de verschillende fasen overzichtelijk uitgewerkt. Dit programma kan zowel
beschouwd worden als voorwaarde voor een fair play programma maar ook als onder-
deel van het fair play denken zelf. Voorwaarde in die zin dat een goede communicatie
in de vereniging en de bereidheid van het bestuur om ouders, trainers en jeugd bij het
sportbeleid te betrekken, het beter mogelijk maakt met elkaar na te denken en te spre-
ken over de kwaliteit van de sportbeoefening. Er zijn nogal wat fair play programma's
die deze communicatievoorwaarde over het hoofd zien, alsof het produceren van een
lijstje met 10 geboden voor fair play voldoende is. Er zal echter met zo'n lijstje iets
moeten gebeuren en dan zit men midden in de opgave om een goed gesprekskader op
te bouwen, hier dan met ouders maar dat geldt ook voor de trainers en de jeugd.
Inhoudelijk wordt er in het programma ook aandacht geschonken aan de fair play-
gedachte, waarbij ook de zogenaamde probleemouders, de revue passeren. Het gaat
dan om ongei"nteresseerde ouders en ouders die van de kant het kind van alles toe-
schreeuwen

"zitten zo dicht mogelijk naast het terrein, razen en tieren herhaaldelijk en over-
stemm en letter/ijk iedereen. " (p.48).

en de ouders die het coachen vanaf de zijlijn niet kunnen laten. Voor die ouders wor-
den er allerlei praktische tips gegeven, zoals:

"geef die schreeuwende ouders desnoods een taak waarmee de jeugdleden gebaat
zijn. Dit geeft hen een groter gevoel van verantwoordelijkheid en ze kunnen hun
energie op een positieue manier kwijt. "(p.48).

Ondanks deze voorbeelden van probleemouders gaat het programma juist uit van een
positief ouderbeeld, ouders die geinteresseerd zijn in hun kinderen en mee willen wer-
ken in de sportclub. Belangrijke paragrafen gaan over een klachtenregeling voor de
ouders, het instellen van een ouderraad en het waarderen van actieve ouders voor hun
inzet. Ook wordt er een lijst met regels voor jeugdspelers van een voetbalclub bespro-
ken waar de ouders hun oordeel over kunnen geven. Die regels zijn bijna aile sporto-
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verstijgend en staan in het teken van orde en netheid. Regel 2 is een uitzondering:
"Wie voetbalt moet ook trainen".

En tenslotte is er een artikel waarin beschreven staat hoe individueel fair play gedrag
door ouders gesrimuleerd kan worden. Kernbegrippen zijn bijvoorbeeld, respect heb-
ben voor alle betrokkenen in de sport, als ouders ook als voorbeeld fungeren en het
belonen van sportief gedrag.
Het programma "Ouders graag gezien" kan een belangrijke rol vervullen in de onder-
steuning van de jeugdafdeling van een sportclub.

5.3.3. De NCSU,de Nederlandse Christelijke SportUnie

De NCSU, zo staat in "Stapsgewijs naar 2002" te lezen, voorziet vanuit haar
Christe!ijke levensvisie in "een groeiende behoefte aan informatie over- en praktische
toepassing van ethische en normatieve onderwerpen binnen de sport".(p.5). De eigen
identiteit van de NCSU en haar ledenorganisaties blijkt onder andere uit de keuze
voor een aantal normatieve aspecten van de sport:

Een grondhouding die gebaseerd is op hurnaniteit, sportiviteit (fair play),
tolerantie en respect.
Centraal stellen van sportbeleving en sportplezier.
Sport voor iedereen.
Stimuleren en integratie van verschillende bevolkingsgroepen in- en via
sport en spel.
Het betrekken van kansarme mensen in de samenleving bij de sport.

Er is vee! gemeenschappelijks met de NCS uitgangspunten, zoals bijvoorbee!d de
sport voor iedereen gedachte en de zorg voor kansarme groepen in de samenleving.
Maar de uitgangspunten bij de NCSU benadrukken vooral het eigen gedachtegoed,
zonder direct een discussie aan te gaan met de dominante waarden van de sportwereld.
De NCS is meer als een tegenbeweging te beschouwen, die zich duidelijk afzet tegen
de heersende sportculturen, Bij de NCS is een spoor van het dialectisch denken te ont-
dekken: Tegenover de these van de dominante waarden, de anti these van de NCS. Dat
denken zal men tevergeefs bij de NCSU zoeken. Daar worden weI maatschappe!ijke
ontwikkelingen geschetst zoals verschuiving in het vrijetijdspatroon, het proces van
individualisering en commercialisering in de sport en daar wordt ook wel kritiek geuit,
maar men komt niet tot een confrontatie met de waarden van de georganiseerde sport.
In de NCSU nota is een uitgebreide SWOT analyse opgenomen over de sterke en
zwakke kanten van de organisatie en over haar kansen en bedreigingen. Bij de bedrei-
gingen wordt de moeizame samenwerking met andere ondersteunende organisaties een
aantal malen genoemd, terwijl ook de mogelijkheid tot stagnatie van de subsidiestro-
men een punt van aanhoudende zorg is. Ook moet de NCSU haar gerichtheid op
"kwalitatief genormeerde sport" duidelijker voor het voetlicht brengen, daar is nu bin-
nen de sportwereld veel onbekendheid over. De kansen van de NCSU liggen bij de
toenemende aandacht voor kwaliteitszorg in de samenleving en bij de politiek. Oak
wordt in de analyse geconstateerd dat het kaderbeleid van deze sportkoepel achterop
is geraakt en dat wordt voor deze organisatie, een van de belangrijkste beleidsprioritei-
ten voor de komende jaren.
Tijdens het jubileumcongres in 1995 van deze sportkoepel werd een slotverklaring
opgenomen waarin het accent nogal op de spelende mens in de vrijetijdscultuur werd
gelegd.
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Slotverklaring

NCSU Jubileumcongres 1995

"Speelruimte in een veranderende cultuur"

1. In sporteducatie wordt op alle niveaus, ruime aandacht besteed aan het
vormingsvak 'sportfilosofie';

2. Integratie van verschillende bevolkingsgroepen, met behoud van diversiteit en
eigen identiteit binnen spel en sportsituaties beduidend toeneemt.

3. Mensen met minder kansen in de samenleving worden sterker bij spel en sport
betrokken en aIle sportvormen en voorzieningen zijn voor iedereen toeganke-
lijk;

4. Iedere sportorganisatie op elk niveau, neemt een milieuparagraaf in zijn
beleidsplan op;

5. Het wedijveren met jezelf wordt een zeer belangrijk motief voor sport-
beoefening;

6. In opvoedingssituaties wordt in toenemende mate gewerkt met een taak-
inherent beloningssysteem;

7. In het sportbeleid worden kwalitatieve elementen belangrijker dan
kwantitatieve elementen.

8. Het sporten vanuit een grondhouding van 'fair play" wordt norm;
9. Sportbeleid wordt primair vanuit de optiek van vrijetijdsbesteding gezien;
10. De sport behoudt zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de commercie

en de media;
11. De kaderproblematiek wordt systematisch aangepakt;
12. Het aantal sportblessures neemt aanzienlijk af;
13. De samenleving krijgt meer en meer het karakter van een 'spelbestel'.

De Amerikaan Hunnicut van de universiteit van Iowa, kreeg daar de gelegenheid in de
key-note zijn gedachten over de relatie tussen sport en vrije tijd te ontvouwen. Hij
verwees naar Huizinga die in zijn Homo Ludens, Play en Leisure als de "originator of
culture" beschouwde.

"It is in the freedom and spontaneity of sports and play that people are together,
apart from normal life and free to engage in life for its own sake. It is time for us in
the sports and leisure fields to reassert the vital, cultural importance of free activi-
ties"(Congresverslag, p.34).

Wanneer men deze slotverklaring vergelijkt met latere beleidsteksten, zoals het meerjaren
beleidsplan "Waarden en normen in de sport, 2001-2005, die als subsidieaanvraag voor
VWS fungeerde, lijkt het of dat vrijetijdsdenken meer naar de achtergrond gedrongen is
ten gunste van meer levensbeschouwelijke orienta ties in de sport.
Er worden daar vier programma's voorgesteld, namelijk:
Kwaliteit en identiteit, fair play, sport en levensbeschouwing, waarden en normen in
de samenleving.
In het deelprogramma fair play wordt aandacht geschonken aan de sportieve opvoe-
ding zowel bij de ouders, de trainers als de scheidsrechters.
De trainers krijgen persoonsgerichte betekenissen voorgeschoteld, zoals respect voor
de betrokkenen, beslissingen van de scheidsrechter aanvaarden, zelf het goede voor-
beeld geven en snel ingrijpen bij onsportief gedrag. Deze voorbeelden tenderen naar
een sportoverstijgende aanpak. Fair play en waardering van jeugd-zijn worden in dit
programma op elkaar betrokken. Algemene waarden van fair play zullen worden ver-
taald, zowel tak van sport specifiek alsmede jeugdspecifiek (p.21). Er is daarvoor
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onder andere een samenwerkingsverband gepland met de korfbalbond. Samenvattend
Iciest de NCSU duidelijk voor een normatieve orientatie in het veld van de sport en ze
probeert daar in programma's voor sportbonden en verenigingen concreet gestalte aan
te geven.

5.3.4. NKS, De Nederlandse Katholieke Sportfederatie

De NKS richt zich grotendeels op dezelfde normatieve orientaties als de NCSU.
"Respect voor de Schepper en de schepping, voor alles wat leeft en alles wat de mens
beeft uoortgebracbt",

vormt daarbij het uitgangspunt, zo staat te lezen in het NKS Sportbeleid 1999-2001.
Respect wordt vertaald in

"bet bieden van geestelijke en lichamelijke ueiligbeid, het aankweken van uertrou-
wen, vriendschap, gastvrijheid, waardering en warmte"(p.4).

Relationele facetten in de sportbeoefening worden hier benadrukt in term en die men
elders (no g) niet veel tegenkomt. De mens staat centraal in deze visie en de sport
wordt als rniddel gezien in het bevorderen van positieve contacten tussen mensen.
De NKS legt in haar beleid het accent op de breedtesport en wil daarbij vooral sport-
verenigingen ondersteunen in alle verschijningsvormen uitgezonderd topsport en het
competitiewezen. Recente!ijk worden bonden en gemeentes steeds meer als doelgroep
en intermediair gezien.
De NKS werkt haar taak in deze nota uit als een serviceverlenende organisatie die de
sportiviteit en de sportbeoefening in brede zin in Nederland wil stimuleren. Voor
waardevol clubwerk zijn, zoals de organisatie dat zegt, vier kernwaarden gekozen:

je tegenstander als medespeler zien
thuis in je club
vaardig in het veld
dichter bij je doel

Het eerste thema richt zich op fair play. De normen en waarden die daaraan gekop-
peld zijn worden als de meest wezenlijke taken van de organisatie beschouwd. Fair
play wordt in verband gebracht met spelverruwing en het terugdringen daarvan heeft
de laatste jaren sterk de aandacht gehad, vooral in relatie met de voetbalbond.
Verenigingsondersteuning heeft bij de NKS een hoge prioriteit gekregen. Ze zag tijdig
in dat daarvoor een goed kader opgeleid moest worden. Zelf vindt de koepel haar
interne gerichtheid zwak en een van haar doelstellingen voor deze jaren is verbetering
van de interne communicatie en een betere binding met de led en. Ook Iciest ze voor
ondersteuning van sportprojecten in Tweede- en Derde wereldlanden. Zo is er een bij-
drage geleverd aan voetbalprojecten in Burkina Fasso, waar ook NKS voetbaldocenten
bij betrokken waren.
De NKS investeerde vee! in het project van de waardevolle sportclub. Men stelt de
club, aan wie ondersteuning wordt gegeven voor, om te onderzoeken hoe het staat met
de basishouding in de vereniging. Die basishouding bestaat uit een zestal elementen:

Uitgangspunt: 6 punten van de basishouding

1. Alle rnensen gelijkwaardig behandelen.
• Iedereen gelijk behandelen; binnen en buiten de wedstrijd.
• Iedereen accepteren als persoon; in eigen waarde laten.
• Iedereen evenveel aandacht geven.
• Verdraagzaam zijn.
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2. Rekening houden met wensen en ideeen.
• Iedereen gelegenheid geven tot meepraten.
• Luisteren naar meningen van mensen.
• Klachten van mens en serieus nemen en oplossingen zoeken.

3. Open, eerlijk en betrouwbaar zijn.
• Voldoende en regelmatig inforrnatie verschaffen.
• Beslissingen toelichten.
• Zorgen voor betrouwbare informatie.
• Praten over problem en.

4. Verantwoordelijkheid nemen
• Taken op je nemen
• Het goede voorbeeld geven.
• Zorgen voor beperking in alcoholgebruik en roken e.d.
• Waardering tonen bij gewenst gedrag.
• Maatregelen nemen bij ongewenst gedrag.

5. Zorgen voor orde en netheid
• Spelen volgens de regels van het spel.
• Zuinig zijn op de accommodatie en materialen.
• Zelf verzorgd uitzien,

6. Zorgzaam en meelevend zijn
• Zorgen voor geborgenheid en veiligheid.
• Vriendschap bieden.
• Belangstelling tonen.
• Mensen opvangen.

NKS: Opzet programma "De waardevolle sportclub" (versie 27-6-2001)

Therna's die hier binnen aan de orde komen zijn bijvoorbeeld respect, acceptatie,
gezond sporten en fair play.
Ais negatieve onderwerpen worden genoemd: schelden, seksuele intirnidatie, pesten,
agressie, discriminatie, vandalisme en sociale onveiligheid.
Wanneer men clubs uit de regio bij elkaar brengt dan wordt er een start voorgesteld
over "goed gastheerschap, de manier waarop clubs elkaar ontvangen in de brede zin
van het woord".
Duidelijk sportoverstijgende orientaties waarbij de betekenissen de koepel een gezicht
geven van goede omgangsvormen, dat ook wel past in het voornemen om de strijd aan
te bind en met de spelverruwing in de sport. Opmerkelijk bij deze basishouding is hier,
dat niet direct de relatie gelegd wordt met de sport- en jeugdspecifieke dienstverle-
ning, waar de NKS juist in een reeks van jaren een zekere reputatie had gebouwd,
onder andere bij de voetbalbond. In die dienstverlening werden voor verschillende
takken van sport (voetbal, handbal, gyrnnastiek, tafeltennis, zwemmen, handboog-
sport, korfbal) brochures uitgebracht voor de begeleiding van jeugdteams. Voor het
voetbal werd zelfs voor aIle leeftijdscategorieen vanaf F tot en met A, lesstof voor
complete trainingen ontwikkeld (47). De jeugdgerichtheid mag hier als een kenmerk
van het NKS-beleid worden beschouwd.
De NKS heeft in haar serie sportcahiers een brochure van Verberne (1991) opgenomen
over het beleid van de jeugdafdeling van de sportclub. Daar wordt niet zozeer vanuit
de leefwereld van de jeugd geschreven, maar wel werd een kader geschapen om jeugd
actief bij de sportclub te betrekken om daarmee ook kader voor de jeugd in de toe-
komst te kweken.
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De NKS onderscheidt zich van de andere koepels, zoals we zojuist zagen, doordat ze
op het gebied van de sporten zelf brochures voor de jeugd heeft uitgebracht. Een daar-
van zal hier kort worden besproken: "Voetbaljeugdleider, begeleiding van een jeugd-
team bij wedstrijden" (Biesterbos,Bongers, 1996). Het boekje is geschikt, zo wordt
gezegd, voor jeugdleiders die nog geen cursus hebben gevolgd. Het is een heel prak-
tisch boekje met taakinformatie over de leider als organisator, als coach, als grensrech-
ter. Ook wordt er geschreven hoe gehandeld moet worden bij blessures en worden de
kenrnerken van de leeftijdsfasen beschreven. Het boekje begint met een karakteristiek
van geleide democratie als opvoedingsstijl, waarin kinderen op weg geholpen worden
naar zelfstandigheid en waarbij in plaats van straffen bij slecht gedrag, goed gedrag
wordt beloond. Het reglement voor de jeugdspelers is daar, wat de signatuur betreft,
niet helemaal rnee in overeenstemrning. We geven een beknopte samenvatting.

Reglement jeugdspelers

• Wees op tijd
• Train regelmatig met inzet
• Zorg voor goede kleding, schoen en

Houd het veld en het gebouw netjes
• Draag scheenbeschermers

Speel met het shirt in de broek
• Roken en alcohol is niet toegestaan

Draag geen kettinkjes en ringen

• Voig aanwijzingen trainer op
• Wees zuinig op materiaal
• Wees correct tegen de spelers

en de scheidsrechter
• Verzorg je goed
• Pak zeit je tas in
• 8espreek problemen met de trainer

Deze regels staan nogal in het teken van orde en netheid. Expliciet aandacht voor fair
play is er nauwelijks in dit boekje. Het opvoedingskader dat wordt aangereikt, richt
zich nogal op goede rnanieren en correct gedrag. De regels zijn niet erg sportspecifiek
maar wel heel praktijkgericht.

5.3.5. De levensbeschouwelijke koepels tezamen

Tezamen laten de drie sportkoepels over normatieve orientaties in de sport een geheel
eigen geluid horen.
Ze relativeren aile op een eigen wijze het piramidernodel in de sport en promoten
daarbij de sport-for-all gedachte. Ze benadrukken de relationele aspecten in de sport-
beoefening, door bijvoorbeeld de club het beeld van "goed gastheerschap" voor te
houden. AIle drie de sportkoepels richten zich op fair play in de sport, zij het dat dit
niet altijd gekoppeld wordt aan jeugdsport en ook weinig betrokken is op de leefwe-
reld van kinderen en jongeren.
Wanneer we met ons analyseschema naar de teksten van deze koepels kijken kan in
ieder geval worden vastgesteld dat de fair play gedachte een issue is in deze organisaties.
De waarden in de fair play ideeen zijn meest sportoverstijgend met uitzondering van
de opleiding voor fair play jeugdwaterpololeider van de NCS, die meer tak-van-sport
specifiek is ingevuld. Belangrijke aspecten van fair play, zoals gelijke kansen, gelijke
speelsterkte, het onderscheid tussen agressie en geweld, de relatie tussen sport en
gezondheid komen echter niet goed uit de verf. De aandacht voor fair play is zowel
individu- als organisatiegericht. De sportoverstijgende waarden die worden benadrukt
gaan nogal eens over orde, netheid en discipline en hebben vaak niet de intentie om de
zelfstandigheid van kinderen te stimuleren, althans, dat blijkt niet uit de stukken die
door ons zijn bestudeerd.
De drie levensbeschouwelijke koepels richten zich, zoals ze dat zeggen, op de groeien-
de behoefte aan norrnatieve informatie. Ze verstrekken die inforrnatie, ze geven cur-
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sussen over onderwerpen als bijvoorbeeld fair play en ze geven verenigingsondersteu-
ning. Dat kan gaan in samenwerking met een landelijke sportbond, of een provinciale
sportraad, maar ook vanuit de eigen organisatie. Afspraken tussen NOC " NSF en de
levensbeschouwelijke koepels over een taakverdeling op het normatieve vlak zijn in
2001-2002 gemaakt en worden momenteel geimplementeerd.

5.4. Het beleid vanhet Ministerie vanVWS

Welk beleid voert de landelijke overheid op het terrein van de jeugdsport en op welke
manier richt men zich daarbinnen op fair play? Dat zijn de vragen waarvan getracht
wordt ze in deze paragraaf te beantwoorden. Het is niet eenvoudig om greep te krij-
gen op dat overheidsbeleid. Boessenkool en Swank (1999) noemen dat beleid soms
onnavolgbaar voor de lokale overheden. Ze voeren een gemeenteambtenaar ten tonele
die zich met zijn gemeente duidelijk gemangeld voelt tussen de sportverenigingen en
de overheid. Er is een beleid om te privatiseren, wat voor de verenigingen soms aan-
trekkelijk is maar dan komt er een bezuinigingsproces overheen, waardoor dat proces
van privatisering in een heel ander daglicht komt te staan. Dat kan de relatie met de
sportvereniging behoorlijk onder druk zetten.(p.A3210-13).
Van den Heuvel en van der Poel (1999) schetsen in vogelvlucht de beleidsaccenten die
de overheid vanaf de zeventiger jaren legde. Ze wijzen op de "Nota Sportbeleid" uit
1974, waarin "waarschijnlijk het meest stevige standpunt dat de rijksoverheid ooit op
sportgebied heeft ingenomen" staat verwoord. Het accent ligt in deze nota duidelijk
bij de sportieve recreatie, een beleid waar de georganiseerde sport niet blij mee was
(p.16,17). In de jaren daarop doken er steeds nieuwe termen in het sportbeleid van de
overheid op: sportstimulering, doelgroepenbeleid, sportieve vernieuwing en sinds
enige jaren breedtesportbeleid. De aandacht voor spel en recreatie is daarbij naar de
achtergrond verdwenen. De georganiseerde sport, zo zeggen de schrijvers, is er in
geslaagd het beleid in de sportstimulering om te buigen in de richting, waarin partici-
patie in de sportvereniging als doel van de sportstimulering wordt gezien.
Maar de overheden zien de sportstimulering ook vanuit de sociale vernieuwing en het
grate stedenbeleid. En dat spoort niet altijd met het beleid ten opzichte van de georga-
niseerde sport. Men kan elkaar vinden in de gedachte "dat de georganiseerde sport de
beste garantie biedt voor continuiteit in de sportbeoefening en de sociale activering
van de burger" (Van den Heuvel, van der Poel,p.18), maar daar schiet men in (grote)
steden niet veel mee op, als blijkt dat een groot deel van de oorspronkelijke bevol king,
met hun clubs naar de buitenwijken is vertrokken. Voor de nieuwe, meest allochtone
bewoners, is er nauwelijks een sportclub in de buurt, zodat de gemeente wel gedwon-
gen is een eigen beleid te voeren en zelf sportactiviteiten gaat organiseren. Trouwens:
wat mag en wat kan men van een modale sportclub verwachten? Is het op zich al niet
een wonder dat clubs die toch in zo'n wijk bleven, er in slaagden grote groepen
allochtone kinderen en jongeren op te vangen?
Wanneer men van jeugdbeleid in de sport spreekt, dan moet men dit ook zien tegen de
achtergrond van de vraag wie, voor wat verantwoordelijk is. Daar is, gelet op het
bovenstaande geen eenduidig antwoord op te geven. Men moet steeds de context van
zo'n sportclub in ogenschouw nemen; de sportclub in een oude volkswijk uit
Amsterdam verkeert in een heel andere positie als die in Uithuizermeden.

Alvorens het sportbeleid van VWS zelf te beschouwen is het raadzaam na te gaan hoe
er over jeugd in jeugdonderzoek gedacht wordt. In 1997 bracht de interdepartementa-
Ie werkgroep een rapport uit onder de titel "Zicht op jeugd- jeugd op weg naar de toe-
komst, 1997-2001". De redactie berustte bij de directie jeugdbeleid van VWS. De
grootschalige veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan de jeugd en
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aan de omgeving waarin zij opgroeit, schrijft de nota. Jeugd wordt geconfronteerd met
nieuwe uitdagingen die ook risico's kunnen meebrengen. Er zijn signalen dat dit leidt
tot afgenomen welzijn. De modernisering kan ertoe leiden dat er een tweedeling ont-
staat tussen winners en losers, tussen jeugd die het wei en die het niet redt. Het rap-
port baseert zich op onderzoek in gezinnen, in het onderwijs en in werksituaties. Het
is zeer te betreuren dat er geen onderzoek gedaan is naar de jeugd in de sport, naar
hun perspectieven en naar hun beelden van lichamelijkheid en presteren. Modern
jeugdonderzoek verwaarloost hier het belang voor het zogenaamde derde milieu voor
de jeugd. Het verhindert de onderzoekers niet om generaliserende uitspraken te doen
over de gehele Nederlandse jeugd (48).

Een rapport dat in deze voorbeschouwing voor het VWS beleid zeker de aandacht
verdient is "Jeugd in beweging, sport is plezier waar je gezond van wordt"(1995), op
verzoek van staatssecretaris van VWS, Terpstra, geschreven door de raad van het
jeugdbeleid. Terpstra formuleerde haar adviesaanvraag als voigt:

"Welke mogelijkheden onderkent u om jongeren, en dan met name de groep kwets-
bare jongeren, blijvend bij de maatschappij te betrekken door middel van sport? Op
welke wijze kan de sport beter in staat gesteld worden de haar toegedichte sociaal-
integratieve functie met name voor jongeren waar te maken? Heeft u suggesties
waardoor het onderwijs meer jongeren een levenslange actieve leefstijl kan aanle-
ren ?"(p.64).

Als aanleiding voor haar verzoek noemde de staatssecretaris in haar brief d.d. 3 juli
1995 de slechte fysieke gezondheid van de jeugd, het gegeven dat jongeren minder
actief blijven in de sport en dat ze in de tienerleeftijd afhaken. Ook blijkt er volgens de
brief, een achterstand te bestaan bij allochtone jongeren voor wat betreft hun sport-
participatie,

In haar advies beklemtoont de raad dat sport in de allereerste plaats voor jongeren leuk
moet zijn om te doen, dat is voor de meeste jongeren de belangrijkste reden om te spor-
ten. Daarvoor moeten de sportactiviteiten ook aansluiten bij de leefwereld van de jonge-
ren. Sportstimulering bij de jeugd moet zich in de allereerste plaats rich ten op het aan-
trekkelijk en toegankelijk maken voor alle jongeren (p.l l ). De raad constateert dat het
huidige bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs niet goed aansluit bij de leef-
wereld van jongeren. Dat kan verbeterd worden door de zelfstandigheid van de leerlin-
gen te stimuleren en hen actiever bij het programma te betrekken (p.l2).
Vervolgens breekt de raad een lans voor de ontwikkeling van schoolsport met de docent
bewegingsonderwijs als coordinator. Sportverenigingen kunnen hun attractiviteit en toe-
gankelijkheid vergroten door beter in te spelen op de wensen van de jongeren.

"Die binding kan oak bereikt worden door meer participatie van de jongeren in
bestuur of jeugdcommissies of jongeren als trainer of coach in te schakelen.
Sportorganisaties moeten goede structurele contacten leggen met de scbolen en een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de schoolsport"(p.12).

De sociaal-integratieve functie van de sport kan verbeterd worden door specifieke
ondersteuning te geven aan allochtone jongeren en jongeren met een lichamelijke- of
verstandelijke beperking. Tenslotte stelt de raad voor een meerjarige campagne te star-
ten "Jeugd in beweging", waarin de sportparticipatie van de jeugd zal worden gesti-
muleerd. Sportparticipatie in dubbele betekenis: de jeugd die meer aan sport gaat doen
en ook meer bij de sportclub betrokken raakt.

Heel bijzonder in dit advies is dat in bijlage vijf verslag wordt gedaan van de resultaten
van een jongerenpanel over sport. De opzet van het project is gebaseerd op een com-
binatie van "peergroup education" en "verbetermanagement" (p.79 ev.). Onder bege-
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leiding kwamen 7 jongeren in de leeftijd tussen 14 en 21 jaar bij elkaar om te werken
aan een probleem van een organisatie. Wanneer zij dat probleem helder hadden nam
elk van hen een aantal interviews bij jongeren af om te peilen hoe in dit geval jongeren
over de sport dachten. Er werden totaal59 interviews afgenomen onder jongeren
waarvan 39 in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar. Bij de resultaten van dit onderzoek
valt op dat jongeren sporten voor de gezelligheid, voor sociale contacten, gezondheid
en vooral omdat ze het leuk vinden (p.84). De geinterviewden brengen sport vooral in
verband met lichamelijke inspanning en beweging.

Activiteiten als joggen en [ietsen merken ze relatief vaak als sport aan.
"Opmerkelijk is dat het wedstrijd I competitie-element pas op de vierde plaats komt.
Sport is in hun opvatting kennelijk niet alleen maar een kwestie van unnnen of ver-
liezen"(p.85).

Bij de vraag wat er in de sportclub verbeterd zou kunnen worden, scoort de jongeren-
participatie zeer hoog. En wat de vernieuwing van het beleid ook stimuleert is dat de
jongeren de mogelijkheid krijgen om zelf prioriteiten te stellen en ook de gelegenheid
krijgen eigen initiatieven te ontplooien, waardoor de jeugd ook minder afhankelijk
wordt van de leiding in de sportvereniging (p.89).
Hoe men ook tegen dit onderzoek als onderzoek wil aankijken, het lijkt een goed
middel om samen met een jeugdgroep de meningen van jongeren binnen een bepaalde
context in beeld te krijgen.

Wanneer we ons nu rich ten op de documenten van WVC en VWS zelf, dan kan in de
allereerste plaats de brief gememoreerd worden die de minister schreef aan de georga-
niseerde sport op 12 juni 1990. In die brief riep minister d' Ancona de sport op, aan-
dacht te besteden aan waarden en normen in de sport. Ze stelde voor een publieksdis-
cussie te stimuleren over de kwalitatieve kanten van de sportpraktijk. Sport, zo schrijft
ze, herbergt een groot aantal positieve waarden in zich, maar er zijn ook negatieve ver-
schijnselen zoals doping gebruik, voetbalvandalisme, discriminerend en racistisch
gedrag. Ook bracht ze fair play ter sprake.

«Ik stel mij ooor dat in dat debat in elk geval een prominente plaats wordt inge-
ruimd uoor het begrip 'fair play'. Een herwaardering van deze gedachte in brede
kring ligt naar mijn oordeel aan de basis van de bestrijding van oele van de door mij
gesignaleerde- en als negatief geuiaardeerde- ontwikkelingen. De sport immers ont-
leent haar positieve waarden uoor een belangrijk deel aan dit begrip en het daarmee
samenhangende systeem van regelgeving en -handhaving".

In de brief wordt voorts aandacht besteed aan de therna's vrouwen in de sport, sport
bij minderheidsgroepen, sport voor 55+ en gehandicaptensport. Ook de schoolsport
wordt genoemd, maar daarbij gaat het voornamelijk over de introductie van een sport
kennismakingsproject. Fair play wordt in dit schrijven niet in verband gebracht met de
jeugd. Fair play wordt hier voornamelijk gelegitimeerd vanuit negatieve verschijnselen.
Daarmee creeert men geen goede toegang tot de georganiseerde sport, want die wordt
daarmee in het defensief gedrukt!

Een belangrijke VWS nota in de jaren negentig is "Wat sport beweegt, contouren en
speerpunten voor het sportbeleid van de rijksoverheid", die in 1996 werd uitgebracht.
In een aparte paragraaf wordt ingegaan op de waarden en normen in de sport. Sport
wordt gewaardeerd om de vormende waarden die in het sporten zijn opgesloten, zo is
in de nota te lezen.

"Spotters leren zich te bouden aan afgesproken regels, verlies te accepteren, respect te
tonen uoor de presta ties van de tegenstander en zich open te stellen uoor
anderen"(p.28).
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Maar er zijn ook negatieve verschijnselen in de sport waar te nemen, die men het best
met preventief beleid "waarbij het vele positieve in de sport het voornaamste werkbare
bestanddeel vormt" (p.29) tegemoet kan treden. Er wordt in de nota gesproken over
een op Nederlands initiarief, in Amsterdam gehouden conferentie "Sport, tolerantie en
fair play", waar later de gelijknamige stichting uit voortgekomen is. Tijdens deze con-
ferentie werden door de delegaties van veertig lidstaten van de raad van Europa "richt-
lijnen aangenomen voor het opstellen van nationale actieplannen voor de periode
1996-2000" (p.29). Het was te begrijpen dat Nederland als initiatiefnemer we! genood-
zaakt was om ook met een dergelijk plan ter tafel te komen.
In deze paragraaf komt ook het voetbalvandalisme ter sprake waarbij "vee! waarde
wordt gehecht aan het zelfregulerend vermogen van de KNVB, de voetbalclubs, de
stadions en de supportersverenigingen"(p.29).
In dezelfde paragraaf worden ook nog seksuele intimidatie en full-contact vechtspor-
ten ter sprake gebracht.

In een paragraaf over de jeugd worden enige kritische punten aangestipt. 20 schrijft de
nota dat het sportaanbod te weinig op minder getalenteerden en jongeren in achter-
standssituaties is afgestemd en ook te weinig rekening houdt met de verschillende leef-
tijdsfasen. Ook zou de sportparticipatie in de zin van mee te denken en mee te do en
aan het beleid van de club, meer moe ten worden gestimuleerd; jongeren worden nu
veel te weinig betrokken bij de sportactiviteiten, die hen aangaan (p.31).
Het project Jeugd in Beweging alB) wordt aangekondigd en de staatssecretaris trekt
daar 7.2 miljoen gulden voor uit, Het project richt zich op
• Bevorderen van een gezonde leefstijl.
• Afstemming van een gedifferentieerd sportaanbod.
• Stimuleren sportparticipatie (jeugd meer bij het beleid betrekken).
• Stimuleren participatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. (p.31).

Het project werd gedacht als een samenwerkingsproject tussen de georganiseerde sport,
het bewegingsonderwijs en de sportorganisaties, Opgemerkt kan worden dat het bevor-
deren van de fair play gedachte niet tot de opgave van dit project behoort.
De nota gaat uitvoerig in op de positie van allochtonen in de sport en op de positie
van mensen met een beperking. De participatiegedachte komt bier ook naar voren in
een aparte paragraaf over topsporters met een beperking. De nota zegt dat op de
Paralympische spelen in Atlanta bleek dat tops port van deze groep sporters zich sterk
onrwikkeld he eft. De inzet van de sporters, de beleving, de trainingsarbeid zijn
uitingen van "echte topsporr" (p.35). In deze beschouwingen komt de participatie-
gedachte van fair play naar voren.
Over doping wordt met name over de olympische sporttakken gezegd dat een actief
anti-dopingbeleid vereist is en dat daarvoor in het controleproces schaalvergroting van
belang wordt geacht (p.39). Het dopingbeleid zelf wordt niet geproblematiseerd.
Aan het eind van de nota wordt een plaats ingeruimd voor de verbeelding. Hoe zou de
sport er in 2021 uitzien?

«De rol van de nationale overheid op het terrein van de sport is beperkt qua macht
en budget, maar inhoudelijk en strategisch uitermate belangrijk. Hoewel de autono-
mie van de sport wordt erkend en de eigen verantwoordelijkheid van de sportende
mens uoorop staat, beeft de nationale overheid een eigen, specifieke taakopvatting
ontwikkeld. De minister van Sport ueruult de rol van libero, die niet passief ontwik-
kelingen afwacht en uolgt, maar actief en inuierend zorg draagt uoor inhoudelijke
en organisatorische innovatie (p.59).

Opmerkelijk zijn de zinsneden, dat de rol van de overheid in het sportbeleid inhoude-
lijk en strategisch uitermate belangrijk is. Men zou hier uit kunnen opmaken dat de
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overheid zich inhoudelijk krachtiger met de sport wil bemoeien. Dat ze dit althans in
haar verbeelding hoopt te doen.
De nota roept gemengde gevoelens op. Staatssecretaris Terpstra, dat moet gezegd,
steekt miljoenen in het project Jeugd in Beweging (JIB) en volgt daarbij het advies op
van de raad van het jeugdbeleid. Ook de stichting "Sport, tolerantie en fair play" krijgt
een forse subsidie in deze periode. Dat zijn zeker beleidsprioriteiten en in de nota
werden in de beschouwing daar argument en voor geleverd, ook in de documentaties
die in de nota werden aangehaald. Wat echter grotendeels ontbrak was een bestuurlijk
kader, waarin nauwkeurig staat aangegeven wat er concreet gaat gebeuren.
Dat heeft in de beginfase van JIB het project dan ook lelijk opgebroken to en bleek dat
samenwerking de partijen niet goed af ging. Van den Heuvel en van der Poel constate-
ren dat het onderscheid tussen sportieve recreatie en gereglementeerde sport in de
nota is verlaten voor een generiek sportbegrip , waarbij nergens held ere grenzen aan
het sportbegrip worden gesteld (p.19). Op deze wijze schuift men dan beleidsmatig de
problemen voor zich uit. Weliswaar wordt er in de nota de nadruk gelegd op kwaliteit
van de sportbeoefening, maar over de invulling van criteria wordt niet gerept.
Pouw (1999) is in zijn oordeel over de nota harder dan van den Heuvel en van der
Poel. Hij citeert met instemming de sport journalist van Wissen uit de Volkskrant:
"De sportnota is meer een goede bedoeling, dan daadwerkelijk beleid" (p.357). Bijna
alle doelstellingen van NOC ;, NSF worden onderschreven, daar waar juist behoefte is
aan een eigen gezicht van de overheid. Pouw noemt de nota niet meer dan een inten-
tieverklaring: geen meetbare doelen, geen prioriteiten en tijdstippen voor evaluatie.
Toch heeft deze staatssecretaris het belang van de jeugdsport onderschreven door haar
subsidiering van JIB, waar het ministerie van onderwijs- een partner in het jeugdsport-
beleid en het schoolsportbeleid een voorbeeld aan kon nemen. Ze heeft thematisch in
deze nota een aantal zaken in kaart gebracht en dat gaf toch wel inzicht in het denken
van de overheid.

In 1999 worden er door VWS twee nota's uirgebracht, een voor topsport en een voor
de breedtesport. In de inleiding van de topsportnota wordt meteen al een visitekaartje
afgegeven door nog eens ondubbelzinnig op de vaste relatie tussen topsport en breed-
tesport te wijzen, die twee kunnen niet zonder elkaar (p.8). Het ministerie heeft dui-
delijk kennis genom en van de publicaties van NOC ;, NSF. De teksten die de afdeling
topsport in haar serie over talentontwikkeling naar buiten heeft gebracht, worden
soms op de voet gevolgd, zoals het benoemen van fasen in de carriere van de topspor-
ter: herkenning, ontwikkeling, topsporter zijn, afbouw carriere -niet echt een opzien-
barende indeling.
Hier en daar vindt men een zinsnede dat er voorzichtig met de (jeugdige) sporter
omgesprongen rnoet worden. Zo constateerde Vervoorn dat 75% van de atletiektalen-
ten afhaakt wegens overbelasting of zware blessures. Dat heeft volgens Vervoorn alles
te maken met de kwaliteit van het technisch kader (p.22). De nota laat na om daar ver-
der op in te gaan.

Er wordt weinig kritiek geleverd op de gang van zaken in de jeugdtopsport. Het heeft
er alle schijn van dat men niet echt geinteresseerd is in de positie van jeugdige talenten
in de sport, zoals bijvoorbeeld de heel jonge meisjes bij het vrouwenturnen, de jeugdi-
ge voetbaltalenten uit Afrika en Brazilie, het gebruik van doping bij bepaalde takken
van sport, de spreekkoren van het voetbalpubliek op de tribunes en de invloed die
zulke taal kan hebben op de kinderen die dat meemaken.
Een publiek debat over fair play, ook met betrekking tot topsport, waar d' Ancona in
1991 nog uitdrukkelijk om vroeg, is in het nieuwe millennium kennelijk geen reele
optie meer, terwijl er toch publicaties genoeg zijn die de (jeugd) topsport kritisch
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bespreken, bijvoorbeeld Meinberg (1991), Coakley (1998, 6r ed.), Roose (1998 en
1999), De Martelaer en De Knop (1998). De laatste publicaties zijn verschenen in het
project "Waarden en normen in de sport", grotendeels door VWS zelf gefinancierd.
Het ging in deze VWS-nota echter niet over de belangenbehartiging van jonge sportta-
lenten en evenmin over fair play als kwaliteit van de sport.

Medio 1999 werd de nota "Breedtesportimpuls" uitgebracht, waarin de overheid haar
beleid op dit terrein ontvouwde. De nota richt zich op de verschillende verschijnings-
vormen van (recreatieve) sportbeoefening, zowel in georganiseerd als in ongeorgani-
seerd verb and en, zo schrijft men daarbij, "veelal onder de verantwoordelijkheid van
de landelijke sportorganisaties" (p.7). Meteen in de zin daarna wordt gezegd dat voor
veel sporters het competitiekarakter allang niet meer de enige belangrijke drijfveer is.
Ook sociale of psychische componenten of het streven naar een goede conditie kun-
nen leiden tot sportbeoefening. Ook in deze nota wordt de samenhang en functie van
topsport en breedtesport benadrukt. De breedtesport heeft de topsport nodig vanwege
de aantrekkingskracht die topprestaties op de jeugd hebben en de voorbeeldfunctie
van topsporters (p.12).

De nota probeert uitdrukkelijk het evenwicht te bewaren tussen enerzijds de breedte-
sport bij de georganiseerde sport en anderzijds de breedtesport bij andere partners en
dan met name bij de gemeentes. Bovendien wordt erkend dat nieuwe lokale organisa-
tievormen zich op het veld van de sport en de recreatie ontwikkeld hebben. Er wordt
op gewezen dat door allerlei factoren de sportaccommodaties uit her centrum van de
(grote) steden verdwenen zijn en dat (mede) daardoor ook het sportaanbod van de
georganiseerde sport daar sterk verminderd is. Daamaast, zo wordt er gezegd, hebben
zich alternatieve organisatievormen ontwikkeld, "omdat het aanbod van de tak van
sport gebonden traditionele sportvereniging niet altijd voldoet" (p.24). Als voorbeeld
van die nieuwe organisatievormen worden dan scholen genoemd die schoolsportclubs
of jeugdsportverenigingen organiseren: "waar meerdere sporten beoefend kunnen
worden en waar de jeugd zelf meebeslist in mee begeleidt" (p.24).
Elders in de nota wordt ook de relatie gelegd met de zogenaamde brede school, die als
spil in de buurt kan bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang op wijk- en
buurtniveau (p.30). Bij verschillende deelprojecten van "De verlengde
schooldag"(VSD) bijvoorbeeld, worden er allerlei vormen van sport en sportieve
recreatie aangeboden.(circusproject, survival, streetdance, maar ook voetbal en basket-
bal). Doel van de breedtesport impuls is, dat

"gemeentes en lokale organisaties initiatieven ontplooien, die bijdragen aan een
duurzame verbetering van het lokale sportaanbod, indien mogelijk in samentuer-
king met andere sectoren".

Deze impuls wordt op drie manieren uitgewerkt.
1. Versterking van de lokale sport infrastructuur met name die van de sport-

verenigingen.
2. Bijdragen aan de oplossingen voor maatschappelijke lokale 'problernen'.
3. Het leggen van dwarsverbanden tussen de diverse sportaanbieders op het

terrein van onderwijs, recreatie, welzijnswerk en gezondheidszorg"(p.23).

De nota is breed georienteerd en wijst de gemeentes aan als eerst verantwoordelijken
voor het breedtesportbeleid op lokaal niveau. Breed georienteerd in de zin dat men het
niet aileen heeft over de tak van sport georganiseerde wedstrijdsport, maar ook over de
talrijke vormen van sportieve- of bewegingsrecreatie. Breedtesport behelst zowel de wed-
strijdsport als de niet-wedstrijdsport, hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd.
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Binnen de breedtesport, vormt de jeugd, inclusief de schooljeugd, een zeer belangrijke
groep, zowel met betrekking tot de aantallen, als met betrekking tot de speciale ver-
antwoordelijkheid die men voor kinderen en jongeren in de sport heeft. De reflectie
daarover in de nota was beperkt en vanuit pedagogisch gezichtspunt kan dat teleur-
stellend worden genoemd, terwijl VWS toch in het voortraject kennis had kunnen
nemen van de nota "Jeugd in beweging" die in 1995 door de Raad voor het jeugdbe-
leid was uitgebracht. Daar werd duidelijk een lans gebroken voor jeugdparticipatie in
dubbele betekenis; meer jongeren laten sporten en ook stimuleren dat jongeren in de
sport hun stem laten horen. Ook voor een gedachtewisseling over fair play in de
breedtesport was er geen plaats ingeruimd, zodat we met ons analyse schema nauwe-
lijks uit de voeten konden.

De recent uitgebrachte nota "Sport, bewegen en gezondheid" (juni 2001) stelt, dat sport
en bewegen een positieve invloed hebben op de gezondheid, de fitheid en het welbevin-
den van de mens. Doel van de nota is om met een actief wervend beleid de gezondheids-
winst te vergroten en de risico's bij de sportbeoefening te verkleinen.

"Met deze dubbele beweging- gezondheidswinst aan de ene kant en beperking van
de risico's aan de andere kant- denkt het kabinet dat het mogelijk is de nodige winst
te boeken"( uit de brief d.d. 28 juni 2001 aan de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten Generaal}.

Als speerpunten van beleid worden genoemd bevorderen actieve leefstijl, stimuleren
van bewegen voor chronisch zieken, inzet van sport en bewegen bij het voorkornen en
behandelen van aandoeningen als gevolg van arbeid en een "kwaliteitsimpuls sport
medische beleid breedtesport en sport medische begeleiding topsport". Veel aandacht
wordt er in de nota besteed aan de veiligheid bij sport en bewegen, die verder verbe-
terd moet worden.

«Met name bij sporten die ongeorganiseerd worden beoefend bestaat er een toene-
mend risico op een blessure. Dat is duidelijk te zien bij rages als skaten en
karten "(aanbiedingsbrief).

De nota richt zich ook op de topsport, waarvan wordt gezegd dat de hang naar presta-
ties de gezondheid van de sporter ondergeschikt kan maken "waardoor de topsporter
uiteindelijk zelf het kind van de rekening is". Daarom moet de gezondheidsvoorlich-
ting voor deze groep sporters ook geintensiveerd worden.
En in dit verband wordt (uiteraard) ook het anti-dopingbeleid aan de orde gesteld,
waarmee de relatie met fair play kan worden gelegd, een begrip dat overigens in de
nota niet wordt behandeld.

Als doelstelling van het anti-doping beleid wordt "de reductie van de prevalentie
van het doping gebruik in de topsport en de breedtesport" genoemd (p.l06).
Betekenisvol is de toelichting op deze doelstelling:
"De kleine schaal waarop dopinggebruik voorkomt in de topsport en het ontbreken
van kennis over dopinggebruik in de breedtesport maken het niet mogelijk om deze
doelstelling te kwantificeren"(p.l06}.

Wat opvalt in deze omschrijving is dat er wel erg gemakkelijk van wordt uitgegaan dat
in de Nederlandse topsport het gebruik van doping op kleine schaal voorkomt.
Daarvoor wordt een beperkt bewijs geleverd (50). Voor hetzelfde geld kan men ook
stellen dat de kwaliteit van de sportmedische begeleiding in Nederland zo voortreffelijk
is, dat verboden middelen niet kunnen worden opgespoord of dat het opsporings-
apparaat de toets der kritiek niet kan doorstaan.
Opvallend in deze paragraaf is voorts dat het anti-dopingbeleid in een zeer beperkt
kader wordt behandeld. Kritiek op het antidopingbeleid, bijvoorbeeld verwoord door
wielrenner Peter Winnen en de sportfilosofen Tamboer en Steenbergen (2000) worden
niet bediscussieerd en daarmee in feite ook niet serieus genomen. Van de georganiseer-
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de sport is dat in zekere zin nog te begrijpen omdat men aan allerlei internationale
verplichtingen vast zit en men voorzichtig moet zijn om kritiek uit te oefenen op de
getroffen maatregelen, maar de overheid heeft hier toch een veel grotere beleidsruimte.

De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van positieve dopinggevallen wordt aan
de sport zelf overgelaten (p.l l S) alsof men bijvoorbeeld ten opzichte van bescherming
van de jeugd niet een eigen verantwoordelijkheid heeft, die die van de georganiseerde
sport overstijgt,
Men worstelt in de nota met de vraag hoe verantwoordelijkheden ten aanzien van de
topsport liggen. Enerzijds liggen die bij de topsporter zelf, maar anderzijds liggen die
ook bij de trainers, de clubs en de bonden. Soms moet de topsporter, die tot het uiter-
ste wil gaan, tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Maar de grens is in een
ingewikkeld netwerk van arbeidsverhoudingen en afhankelijkheidsrelaties vaak moei-
lijk te trekken.

"Dat geldt al helemaal voor (minderjarige) talenten, die in fysiek en geestelijk
opzicbt nog volop in ontwikkeling zijn. Een manier om hierin verbetering te bren-
gen, is het regelmatig monitoren van de balans tussen prestaties en gezondheid van
de topsporter"(p.98).

De hamvraag die hierna gesteld kan worden is, wie de jeugdige topsporter hier in
bescherming moet nemen en wie over dat regelmatig monitoren moet gaan

Het doping debat behoort tot het sportspecifieke domein van de fair play gedachte, zowel
gezien vanuit gelijkheid van kansen als vanuit de mogelijkheid dat door het gebruik van
doping de gezondheid van de sporter ernstig kan worden geschaad. De verschillende spe-
lers in het veld hebben hier een eigen verantwoordelijkheid, ook de overheid.
De sportoverstijgende kant van fair play wordt naar organisaties zeer gedifferentieerd
uitgewerkt en geeft zeker houvast voor toekomstig beleid op verschillende niveaus.
Sportspecifiek en sportoverstijgend is de aandacht op verschillende plaatsen in de nota
voor kwetsbare groepen in de samenleving, zodat die (beter) de gelegenheid krijgen
om mee te doen in de sport. Dat werd door ons eerder de sociale zijde van fair play of
participatiefairness genoemd. In deze nota werd de positie van chronisch zieke mens en
en sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking extra belicht (p.69-72).

De jeugd wordt op verschillende plaatsen in de nota terloops ter sprake gebracht,
zoals we zojuist zagen bij jonge talenten in het topsport circuit. Enkele malen wordt
ook gewezen op de opbrengst van het project "Jeugd in beweging", dat in 2001 werd
afgesloten. Met name het accent dar door JIB op jeugdparticipatie werd gelegd, wordt
door de nota" de sleutel voor succes met het oog op structurele sportdeelname door
jongeren" genoemd (pA7).
Op pagina 90 worden jongeren een prioritaire doelgroep genoemd voor veilig bewe-
gen. Zij nemen door hun grote sportdeelname en risicogedrag daarbinnen het leeu-
wenaandeel van de blessures voor hun rekening.

"H et aantal spoedeisende behandelingen tengevolge van sportblessures in de groep
o - 14 jaar is de laatste jaren gestegen "(p.90).

Nu zal het met de sportblessures van baby's en peuters nog wel meevallen maar de
toename van blessures van kinderen in de sport is toch zorgelijk te noemen, waar de
nota uitvoerig op in had kunnen gaan. Wellicht is de verlaging van de leeftijd waarop
kinderen aan wedstrijdsport gaan doen daar debet aan. Die discussie werd door ons in
hoofdstuk drie gevoerd.

Zo zijn er meer onderwerpen te noemen waar de jeugd in de sport ten tonele werd
gevoerd, zoals bijvoorbeeld bij het schoolzwemmen (p.57). De jeugd kwam dus zeker
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ter sprake maar het was meer terloops, zoals we al eerder schreven. Het was geen therna
waarover beleidsperspectieven werden ontvouwd en dat kan opmerkelijk genoemd wor-
den. Daar waar aIlerlei vragen over de relatie tussen sport en gezondheid gedifferen-
tieerd werden uitgewerkt laat men het hier afweten.
De vraagpunten liggen hier voor het oprapen: de belasting van het kind in de jeugd-
topsport, de effecten van bepaalde trainingsmethodieken op de ontwikkeling van het
kind, de verjonging van de leeftijd waarop aan wedstrijdsport gedaan kan worden, de
belasting van getalenteerde kinderen die ingedeeld worden in een oudere leeftijds-
groep, agressie en geweld in de jeugdsport. Het kost weinig moeite om bier nog een
reeks van vragen aan toe te voegen die alle in een sportief jeugdbeleid geordend zou-
den moeten worden, zowel vanwege de sport als de overheid.
De nota van de raad voor het jeugdbeleid in 1995 deed vermoeden dat jeugd in de sport
door de overheid als een aparte categorie zou worden gezien, waarop jeugdspecifiek
beleid gevoerd zou worden, ook binnen een onderwerp als gezondheid. Die verwach-
ting werd niet ingelost. De nota zelf komt zelfs in de literatuurlijst niet meer voor.
Het begrip fair play werd in deze nota niet besproken, terwijl aspecten daarvan zoals
het anti-dopingbeleid wel uitgebreid de aandacht kregen. Op dit punt is de nota uit
balans geraakt.

Samenvattend levert een analyse van het sportbeleid van de overheid een nogal merk-
waardig beeld op. De geschreven nota's zijn wel gedocumenteerd, maar soms ook vlak
en behoedzaam geschreven en er wordt nauwelijks aandacht aan fair play in de jeugd-
sport besteed. De opgaven die minister d' Ancona de sport stelde worden nu niet meer
gehoord. Er werd opgemerkt dat de nota "Wat sport beweegt", meer een verzameling
intenties is, die de naam van beleid nog niet mag dragen. Anderzijds wordt er in
dezelfde periode miljoenen uitgetrokken voor twee projecten: Jeugd in beweging alB)
en voor de Stichting Tolerantie en Fair Play. De inhoudelijke argumenten daarvoor
worden in zeker opzicht wel geleverd maar een hanteerbaar beleidskader wordt niet
gegeven.
De topsportnota ziet een hecht verband tussen topsport en breedtesport en daaruit zou
men kunnen opmaken dat het piramidemodel als overheersend model in de sport nog
niet is losgelaten, ondanks de aanbevelingen van Crum 1992, om te erkennen dat er
sportmodi naast elkaar bestaan. De waardenorientatie is hier nogal uniform van aard.

De "Breedtesportimpuls" is pluriformer van opzet en is maatschappelijk veel breder
gesitueerd. Zo wordt de relatie gelegd tussen de naschoolse opvang en de sport. Als
voorbeeld wordt de schoolsportclub genoemd "waar meerdere sporten beoefend kun-
nen worden en waar de jeugd zelf meebeslist en mee begeleidt". Ook wordt er gespro-
ken over alternatieve organisatievormen omdat het aanbod van de traditionele sport-
vereniging niet altijd voldoet.
De "Breedtesport impuls" laat in een bepaald opzicht duidelijk het gezicht van een
overheid zien, die via het lokale niveau zich meer met de breedtesport gaat bemoeien
en dat voor een belangrijk deel ook gaat financieren. De formuleringen daarover
waren behoedzaam. WeIlicht kan men de behoedzame formulering verstaan tegen de
achtergrond van het gegeven dat in deze periode de knoop werd doorgehakt door de
oprichting van het NISB, het "Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen".

De nota "Sport, bewegen en gezondheid" (2001) tens lotte, schenkt zeker aandacht aan
de jeugd, maar jeugdsport werd niet als apart therna gezien waar jeugdspecifiek aan-
dacht aan geschonken moest worden.
Het begrip fair play werd niet als zodanig besproken maar aspecten van fair play kwa-
men uitdrukkelijk naar voren zoals het anti-doping beleid en het stimuleringsbeleid
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van kwetsbare groepen. Het anti-doping beleid, waarover weinig kritisch werd
gesproken, slorpte zoveel beleidsaandacht op dat dit ten koste ging van andere
gezondheidsaspecten van fair play, zoals bijvoorbeeld de belasting van kinderen in de
topsport,

5.5. De landeli;ke sportkoepels en de overheid over fair play in de

;eugdsport: Balans

De vraagstelling in dit onderzoek luidde: Hoe jeugdgericht is het Nederlandse sport-
beleid met betrekking tot fair play?
Drie deelvragen werden er in dit hoofdstuk gesteld:
1. Hoe jeugdgericht is het sportbeleid met betrekking tot fair play bij de

sportkoepels en de overheid?
2. Tegen welke achtergrond zijn de gevonden betekenissen te begrijpen?
3. Welke waarden werden in dit beleid zichtbaar?
Het bleek nodig om uitgebreid de context van de sportkoepels en dan met name van
NOC ::.NSF te beschrijven om die vragen te kunnen beantwoorden. Een beleidsdis-
cussie over fair play in de sport moet gerelateerd worden aan de andere onderwerpen
waar men het in het beleid over heeft en waar men het niet over heeft en waarom. 20
kunnen de uitkomsten van dit onderzoek beter worden begrepen.

Beleid wordt hier niet gezien als een eenvoudig schema waarin met zekere middelen,
in een bepaalde tijd beleidsdoelen worden vastgesteld, geimplementeerd en vervolgens
gerealiseerd. Beleid hoort onzes inziens altijd een communicatief element in zich te
dragen. Beleid probeert draagvlak te creeren, probeert in overleg met de betrokkenen
uit de doelgroep en de beleidsuitvoerders doelen vast te stellen om die vervolgens ook
gezamenlijk uit te voeren (van Woerkum,1997). Beleid verloopt vaak ook niet volgens
een vaste lijn van A naar B. Soms ontstaat er om allerlei redenen weerstand tegen het
beleid en vindt er strijd plaats om de macht. Soms kunnen die machtsprocessen zo
bepalend zijn voor een organisatie, dat men nauwelijks meer toekomt aan de inhoud
van de taak. Er wordt wel eens de indruk gewekt dat beleidsprocessen op een rnarkt of
een plein plaatsvinden waar organisatie en persoon op een open rnanier over de
gemeenschappelijke en verse heiden belangen van gedachten wissel en. Maar vaak is het
beeld van arena meer op zijn plaats als er regelrechte strijd plaatsvindt en men elkaar
probeert uit de werkplaats te duwen.
Mintzberg (1994) laat ook zien dat beleidsstrategieen lang niet altijd volgens de idee en
van een weloverwogen planning verlopen. Er is ook veel ongerealiseerde strategie en
soms, op de meest onverwachte momenten ontstaan er in de praktijk spontane strate-
gieen "waarbij een gerealiseerd patroon niet expliciet beoogd was." (p.40). Het hangt
van de context en de creativiteit van de betrokkenen af welke strategie het beste werkt.
We plaatsen deze inleiding hier in een samenvattende paragraaf om een voorzichtige
schets te geven van wat men wel en wat men niet aan conclusies kan verwachten, Men
krijgt in het navolgende zeker geen schets waarin een heldere systematiek in het sport-
beleid tevoorschijn getoverd kan worden. Beleid liep hier niet volgens een vaste lijn
van A naar B. Er waren bepalende gegevens in de context van het sportbeleid die het
ons moeilijk maakten om de - inhoudelijk gezien- redelijke vragen van ons onderzoek
beantwoord te krijgen.

In dit hoofdstuk werd veel aandacht besteed aan de bespreking van een NOC ~'NSF
project dar seksuele intirnidatie in de sport trachtte te bestrijden. Het project fungeer-
de op twee manieren als een case. In de eerste plaats om te onderzoeken of en hoe in
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een dergelijk project de ideeen van fair play aan de orde zouden kunnen komen, zon-
der dat het begrip als zodanig werd genoemd. Men zou het ook als een toets kunnen
beschouwen of er met een brede omschrijving van fair play kan worden gewerkt. In de
tweede plaats om te bezien of in een integraal project, waarin verschillende functies als
onderzoek, ontwikkeling, promo tie en scholing samenhangen, in tegenstelling tot de
beleidsnota's en jaarverslagen van NOC * NSF wei aandacht zou worden besteed aan
de plaats van de mens in de sport. En dat mag dan meteen de eerste conclusie genoemd
worden, namelijk dat de centrale sportkoepel NOC * NSF in haar beleidsstukken wei-
nig aandacht aan de jeugd en ook aan fair play schonk. Ze was niet jeugdgericht in haar
sportbeleid en dan valt er ook weinig te zeggen over de relatie tot fair play.
De incidenten die bij judo plaatsvonden veroorzaakten zoveel rumoer in de samenle-
ving dat men wel gedwongen was "daar iets aan te gaan doen". Men zou dat als "reac-
tief beleid" kunnen beschouwen. En bovendien betaalde VWS een groot deel van het
project, zodat er financieel door de sport weinig over hoop gehaald hoefde te worden.
Het project zelf was een voorbeeld van wat hier integraal beleid genoemd werd.
Verschillende partners, zowel binnen als buiten de sport werkten samen. Ook werden
onderzoek, ontwikkeling van materiaal en implernenratie op elkaar afgestemd. Het
begrip fair play werd in dit verband niet genoemd, maar kwam zowel sportspecifiek
als sportoverstijgend aan de orde.
Bij de incidenten die als aanleiding van het project fungeerden bleken drie vrouwen
die het hoogste in de internationale wedstrijdsport hadden bereikt wat bereikt kon
worden, door hun trainer te zijn rnisbruikt. De proceskwaliteit van de sportbeoefe-
ning, waar hier de omgangsverhoudingen toe gerekend worden (51) kon de toets der
kritiek op geen enkele manier doorstaan. Bij de analyse bleek het niet alleen om een
sportoverstijgende betekenis van fair play te gaan, maar er konden ook aspecten in de
relatie tussen trainer en pupil worden aangewezen, die als sportspecifiek benoemd
kunnen worden. Judo is een heellichamelijke sport, waar de sporters voortdurend aan
elkaars lijf zitten, en waar de overgang van sportspecifieke- naar meer erotische
gerichte lijfelijkheid gemakkelijker kan verlopen dan bij de meeste andere sporten. En
de jonge talenten in die sport zijn sterk afhankelijk van de expertise van de trainers en
van allerlei aspecten van hun persoonlijkheid. Je hebt die trainer absoluut nodig om
het hoogste te bereiken en "dus" ben je be reid heel veel op de koop toe te nemen, zo
vertelden de vrauwen in hun verhaal. Het bleek in de analyse dat men met het fair
play begrip in brede zin uit de voeten kon; het onderscheid tussen sportspecifieke- en
meer sportoverstijgende aspecten met fair play kon worden gemaakt.
In een TV uitzending bleek dat zowel de voorzitter van de Judobond als de algemeen
directeur van NOC * NSF, beleidsmatig nauwelijks op deze incidenten waren voorbe-
reid. Er bleek geen algemeen aanvaarde gedragscode voor trainers te zijn, terwijl men
zich in die tijd in andere werkvelden, zoals de gezondheidszorg en het maatschappe-
lijk werk, toch voldoende had kunnen orienteren. Hoe komt het toch dat er aan deze
relationele aspecten in de sportbeoefening door het sportbeleid zo weinig aandacht
werd besteed? En dat bier ook niet de relatie met fair play werd gelegd.
In de contextanalyse bleek NOC ".NSF ook in de jaren negentig een strijd voerde om
de maatschappelijke erkenning van de sport, die pas aan het eind van deze periode,
mede dankzij de olympische successen door de politiek bekroond werd met ruime
subsidie toewijzingen, zowel voor de topsport als voor de breedtesport. Daarnaast
werd strijd gevoerd met vooral het rninisterie van VWS over de regievoering van de
totale sport. Het leek erop dat NOC * NSF aanvankelijk op veel terreinen haar zin
kreeg, en de overheid vooral in een voorwaarde scheppende rol werd geplaatst. In de
nota" Breedtesportimpuls" van de overheid wordt echter duidelijk dat er ook terrei-
nen zijn waar de georganiseerde sport die regiefunctie niet kan waarmaken, bijvoor-
beeld in het sportbeleid van de grate steden, waar de lokale overheid meer de regie-
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functie heeft. In deze nota neemt de overheid duidelijk initiatief op het terrein van de
breedtesport.
Strijd werd er ook gevoerd met de zogenaamde levensbeschouwelijke koepels die
zichzelf steeds opnieuw moesten bewijzen.
Een "stille" strijd voerde deze centrale sportkoepel met de aangesloten bonden, die
niet gemakkelijk geneigd waren iets van hun autonomic prijs te geven aan NOC *
NSF. Maar geleidelijk aan toch moesten toezien dat bij de selectie van de deelnemers
voor de olympische spelen NOC ~'NSF een steeds grotere vinger in de pap kreeg
NOC * NSF kwam in een rol te zitten dat ze het raamwerk van de topsportplannen
mocht vaststellen om later de ingediende plannen volgens dat raamwerk te mogen
beoordelen. Het is opmerkelijk dar de relatie met de afzonderlijke bonden geen voor-
werp van aandacht was in de NOC ':.NSF jaarverslagen met uitzondering dan de mis-
lukte poging van de KNVB om zelf met een sportkanaal voor de TV een eigen koers
te varen.
Intern in de organisatie werd ook strijd geleverd over de juiste organisatievorm. Naar
buiten werden de bonden bestookt met programma's waarbij het beheersmatig denken
vooral in technologische zin werd voorgestaan. Naar binnen had men echter de groot-
ste moeite samenhang in de verschillende projecten aan te brengen om zo tot een inte-
graal sportbeleid te geraken. Dit alles bracht ook weinig rust bij de medewerkers.

Dit alles moet in ogenschouw worden genom en wanneer de vragen uit het onderzoek
beantwoord gaan worden. De strijd naar buiten 'en naar binnen als het ware in een
arena (de Ruijter, 1998), kostte waarschijnlijk zoveel aandacht en kracht dat men nau-
welijks toekwam aan de vragen die de inhoud van het beleid betreffen, de rnissie van
de organisatie, datgene waarvoor men staat. Wanneer men de jaarverslagen van NOC
* NSF beschouwt en de zelf uitgebrachte beleidsnota's, is daar nauwelijks inhoudelijke
aandacht voor fair play terwijl het jeugdbeleid daar zonder meer in verwaarloosd
werd. Daarbij is de nota over de maatschappelijke betekenis van sport, van een externe
organisatie (van Bottenburg, Schuyt, 1996) een uitzondering, daar werd wei over de
jeugd gesproken en over de betekenissen die zij aan de sport geven.
NOC ~'NSF weet geen raad met de breedtesport waarvan de jeugdsport deel uit-
maakt. Voor een groot deel wordt dat veroorzaakt door de dorninerende rol van de
topsport. Men koos ervoor om in de zogenaamde breedtesport nota uit 1997 "Ruimte
voor ontwikkeling" de hele verantwoordelijkheid voor de jeugdsport af te schuiven
naar een project "[eugd in Beweging" (JIB), waarmee duidelijk werd dat jeugdsport
binnen NOC ¥.. NSF niet als een kernactiviteit werd beschouwd. Een structurele taak
als jeugdsport, in de hand en leggen van een project, dat in principe slechts voor enkele
jaren is bedoeld?

Maar het beleid van een organisatie wordt niet aileen zichtbaar in officiele beleidssruk-
ken en de intenties die daar uitgesproken worden. Een zestal NOC " NSF projecten
uit deze peri ode werden door ons geanalyseerd en daar kwam een ander beeld naar
voren. Daarbij werd duidelijk weI gewerkt aan de kwaliteit van de sportbeoefening en
aan fair play. Fair play kwam daarin als sportspecifiek, rechtstreeks verbandhoudend
met de wedstrijdsport zelf naar voren, maar ook in een sportoverstijgende betekenis.
Betekenissen die gevonden werden waren: kinderen kansen bieden die sport te kiezen
die bij hen past, gelijke behandeling in het kader van bestrijding van vormen van dis-
crirninatie, zorgvuldigheid in omgangsverhoudingen. Twee projecten richtten zich uit-
drukkelijk op fair play, namelijk het uitbrengen van de fair play agenda, een project
dat nogal abrupt werd afgebroken en de vervaardigde onderwijsmaterialen van de
olympische beweging, waarin men probeerde begrippen uit het olympische gedachte-
goed re vertalen naar de praktijk. In het project "Blessures blijf ze de baas" kwamen
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meer sportspecifieke betekenissen aan de orde bijvoorbeeld in de conclusie dat door
middel van sportief gedrag het aantal blessures in de wedstrijdsport kan worden terug-
gedrongen.
De projecten ontstonden op heel verschillende wijzen. Soms als initiatief van een indi-
viduele medewerker (agenda), soms werd een project min of meer afgedwongen door
de publieke opinie en de politick (seksuele intimidatie). Bijna alle projecten werden
door VWS grotendeels gefinancierd. Het is de vraag of de verworvenheden van deze
projecten ook voor nu en in de toekomst in het sportbeleid verankerd worden. Pouw
(1999) is daar niet positief over:

" Deze studie toont aan dat de sport niet echt en ouertuigd bereid is een grotere
maatschappelijke tegenprestatie te leueren als de rijksoverheid er geen geld bijlegt.
De rijksoverheid heeft de georganiseerde sport (in de uorrn van projectsubsidies) geld
beschikbaar gesteld, maar elke keer weer is de georganiseerde sport niet bereid
geweest om na afloop van het project zelf voor het geld te zorgen en prioriteiten te
stellen ten aanzien van de eigen, interne geldstromen. " (p.441).

Een van onze vragen richtte zich op de relatie tussen jeugd en fair play. Welnu, daar
kan men kort over zijn. In de oificiele beleidsstukken van NOC * NSF werd daar in
het geheel niet over gerept.
Bij sommige projecten kwam het impliciet aan de orde. De onderwijspakketten van de
olympische beweging voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en de eerste
groepen uit het voortgezet onderwijs waar wei aandacht aan fair play werd besteed,
gingen uit van een bepaald beeld van de jeugd, dat overigens nergens expliciet gemaakt
werd. Maar wel werd duidelijk dat de jeugd meestal niet geleerd werd om kritisch naar
de sportwerkelijkheid te kijken. Fair play, zo schreven we, werd meer gezien in het
kader van een aanpassingspedagogiek dan vanuit een pedagogiek van de emancipatie
van de jonge mens, terwijl men in het kader van meningsvorming juist met de jeugd in
gesprek zou moeten geraken.

Aan het eind van de jaren negentig is er een kentering te bespeuren. In jaarverslagen en
beleidsstukken wordt nu aandacht besteed aan de missie van de organisatie en er wor-
den plannen gemaakt om de organisatie van fair play en de olympische beweging in een
werkverband onder te brengen.
Nu zijn intenties alleen niet voldoende maar de signalen van een organisatie die zich
meer bewust is van haar inhoudelijke taak zijn als hoopvol te beschouwen. Zo is er in
maart 2002 door NOC "-.NSF in samenwerking met de levensbeschouwelijke koepels
en het NISB een concept meerjaren beleidsplan fair play uitgebracht, waarin aandacht
aan de implementatie van fair play is besteed (Vloet, 2002).

De levensbeschouwelijke koepels mogen, zo blijkt uit dit onderzoek met recht zich
levensbeschouwelijk noemen alhoewel de vertaling van algemene uitgangspunten als
respect, tolerantie, gelijkheid van kansen nogal eens problemen oplevert. De koepels
leggen verschillende accenten. De NKS was jeugdgericht bezig en bracht in verschil-
lende takken van sport publicaties uit waar de sport gekoppeld werd aan de ontwikke-
ling van kinderen en jongeren. Als daarbij fair play ter sprake kwam, dan ging het
meer over orde, netheid en discipline dan over sportspecifieke aspecten. De NCS pro-
fileert zich als meersportenbond en dat is redelijk uniek in het sportlandschap waar
tak-van-sport verzuiling de norm is. Bovendien neemt ze stelling tegen het piramide-
model als kenmerkend model voor de hele sport. En daarmee legt ze op een speciale
manier de basis voor de "sport for all" gedachte. De NCSU en de NCS hebben zich
jarenlang uitdrukkelijk beijverd om de fair play gedachte te promoten. De NCS heeft
een cursus voor jeugdwaterpolotrainers waarbij uitgebreid op fair play wordt inge-
gaan. Samen hebben de NCSU en de NCS een project ontwikkeld voor de participatie
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van ouders in de sport, waarvan gehoopt mag worden dat dit project in permanent
beleid wordt omgezet. De levensbeschouwelijke koepels hebben echter een te beperk-
te capaciteit am een grote rol te spelen in het sportbeleid als geheel. Maar ze vertegen-
woordigen een gedachtegoed dat elders in de sports ector vaak te weinig wordt
gehoord.
Fair play wordt door hen vooral in sportoverstijgende zin behandeld.

Tenslotte de overheid en dan speciaal het ministerie van WVC en later VWS. Dat
rninisterie vertoonde, na de parmantige aftrap van minister d' Ancona, die de sport uit-
daagde tot een discussie over waarden en norm en in de sport aan het begin van de
jaren negentig, in de volgende periode van tien jaar, zich met rwee gezichten. Enerzijds
stimuleert de overheid door rniddel van subsidies krachtig de kwaliteit van de sportbe-
oefening. Projecten als " Blessures blijf ze de baas" , « Seksuele intimidatie in de
sport", "Waarden en normen in de sport" , " Jeugd in beweging" hadden zonder
deze krachtige steun van VWS in deze vorm en omvang niet uitgevoerd kunnen wor-
den. Anderzijds is ze in haar nota's in deze periode terughoudend in het geven van
commentaar op ontwikkelingen in de sport. Zelf spreekt ze in deze periode nauwelijks
over jeugdbeleid en fair play, terwijl ze wei rwee belangrijke fair play projecten finan-
cierde. Deze projecten, die sport breed waren opgezet zullen in een volgend hoofdsruk
worden besproken.
In de laatste bestudeerde nota "Sport, bewegen en gezondheid", wordt ingegaan op
het anti-dopingbeleid in de sport, zonder dit beleid als zodanig echter aan een kriti-
sche beschouwing te onderwerpen, noch vanuit het idee van gelijke kansen, noch van-
uit de mogelijkheid dat doping de gezondheid van de sporter ernstig kan schaden.
In deze nota wordt wei veel aandacht besteed aan kansarme groepen en dat kan in ver-
band gebracht worden met de gelijke kansen benadering met betrekking tot fair play:
sporters de kans geven mee te doen in de sport.

De derde deelvraag naar de waarden in het sportbeleid kan op twee manieren worden
beantwoord.
In de eerste plaats kan men zoeken naar de expliciete formuleringen van waardenorien-
taties, waarin een waardering van de mens te zien is. Die kan men zeker vinden bij de
levensbeschouwelijke koepels die spreken over humaniteit, tolerantie en

"respect voor de Schepper en de schepping, voor alles wat leeft en wat de mens beeft
voortgebracht" (NKS).

Die begrippen worden uitgewerkt in termen als het bieden van veiligheid, vertrouwen
en vriendschap. Meestal worden die begrippen sportoverstijgend besproken en als ze
naar de praktijk worden uitgewerkt dan gaat dat in terrnen van netheid, discipline en
correct gedrag. Soms wordt de relatie met de sport duidelijk gelegd bijvoorbeeld als
het piramidemodel in de sport gerelativeerd wordt en men op komt vo or het belang
van de sporters in de recreatiesport.

"Niet iedereen is immers talentuol of heeft behoefte aan het leueren van zo boog
mogeLijkeprestaties"(NCS).

Dan wordt zichtbaar dat het am de mens in de sport gaat, die op verschillende rnanie-
ren plezier aan zijn sportbeoefening beleeft.
Aan het eind van de jaren negentig neemt NOC " NSF een aantal waardenorientaties
van de olympische beweging over in haar jaarverslag zoals verdraagzaarnheid, onder-
ling begrip, harmonieuze ontwikkeling. Deze begrippen worden aangevuld met ter-
men als aeries tegen elke vorm van discriminatie en geweld in de sport. In de onder-
wijsteksten van de olympische beweging wordt getracht de relatie met de sportprak-
tijk te leggen, maar dat lukt maar in beperkte mate.

218



Wanneer men kijkt naar de "verborgen waarden", die interpreterend in een vorm van
waardenverheldering zichtbaar worden, dan valt in de allereerste plaats op dat in de
beleidsstukken van N'OC * NSF weinig over de mens en in de sport gesproken wordt.
Er overheerst een nogal technologisch beeld van de mens. Er wordt weinig in termen
van motieven, beweegredenen en ervaringen van sporters gedacht en de bonden wordt
in de benadering van beleid een doel-rniddelen-effectschema voorgehouden, waarbij
nauwelijks aandacht is voor de communicatieve kanten van beleid.
Ook wordt in dat beleid een uniform mensbeeld zichtbaar, zonder dat dit beeld als
zodanig ter sprake wordt gebracht. Eigenlijk gaat het steeds om de mens die op weg is
naar de top van de sport. Aandacht voor mens en die zichzelf niet zo nodig in die rich-
ting willen bewegen is er nauwelijks, evenmin voor de sporter die niets van wed-
strijdsport moet hebben maar haar of zijn vreugd beleeft aan bijvoorbeeld toerfietsen,
(een aparte bond binnen NOe " NSF, naast de wielrenunie), of aan wandelen.
Daartegenover staat wel het beeld dat groepen sporters in achterstandssituaties gehol-
pen moeten worden, maar dat betekent lang niet altijd pluriformiteit in betekenisverle-
ning en variatie en differentia tie in methodiek. Daar zijn we weinig voorbeelden van
tegengekomen. Binnen het piramide denken, als bepalende manier van denken in de
georganiseerde sport, is het gevaar groot dat sportbeoefening voor deze groepen spor-
ters toch meer uitsluiting- dan insluiting betekent. VWS probeerde - zeer voorzichtig-
dat ook aan te geven. In "Breedtesportimpuls" (1999) staat vermeld dat "het cornpeti-
tie karakter voor veel sporters allang niet meer de enige drijfveer is" (p.7). Daarmee
laat VWS een gedifferentieerder beeld van de mens in de sport zien, dan N'O'C * NSF.

Voor de jeugdsport is nauwelijks aandacht bij Noe " NSF als centrale sportkoepel,
niet in de beleidsteksten en eigenlijk ook weinig in de praktijkprojecten, Betekent dit
dat kinderen en jongeren als volwassenen in zakformaat moeten worden beschouwd
die zich "vanzelf" aanpassen aan de cultuur en structuren van de wedstrijdsport? Het
beeld van een kind als actieve betekenisverlener, dat ook in de sport mede zijn eigen
opvoeding en vorming bepaalt, komt nergens voor, Aandacht in die vorming voor de
mooie kanten van de sport onder andere over fair play, is er niet. Jeugdsport, zo schre-
ven we enkele malen, is in deze sport- beleidsteksten een ondergeschoven kind. Dat
geldt ook voor de levensbeschouwelijke koepels, die in hun geschreven beleid ook
weinig aandacht aan de jeugd besteedden, wellicht met uitzondering van de NKS, die
zich in haar praktische publicaties wel direct op de jeugd richtte. Deze publicaties
waren echter niet vanuit de leefwereld van meisjes en jongens geschreven en dat gold
ook voor de andere koepels. De beelden van kind-zijn die daar domineerden waren
die van een kind dat zich moest aanpassen aan de sport, netjes en beleefd moest zijn.
Niet een beeld van een kind dat uitgedaagd wordt kritisch na te denken over zijn of
haar sportbeoefening en hoeft na te denken over fair play in de sport.

Wanneer de vraagstellingen uit de studie worden teruggehaald dan kan daarover het
volgende worden vastgesteld:
1. Zowel de sportkoepels als het ministerie geven weinig concrete invulling aan

het fair play begrip. De levensbeschouwelijke koepels proberen dat zeker wel te
doen, maar het gebeurt meestal vanuit een idealistisch waardenbegrip en daar
zitten de sportbonden niet direct op te wachten. Noe * NSF heeft in haar
beleidsnota's nauwelijks aandacht voor fair play en in haar projecten wordt fair
play fragmentarisch behandeld en vaak ook niet wedstrijdsportspecifiek uitge-
werkt. En dat terwijl begrippen als gelijke kansen (zowel materieel gezien als
met betrekking tot de mogelijkheden van de persoon), gelijke speelsterkte, de
spanning tussen agressie en geweld, de inzet om een goede prestatie te leveren,
tot het hart van de reflectie over wedstrijdsport horen. Laat men deze reflectie
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na dan is de kans groot dat de organisatorische voorwaarden voor een eerlijke
en open wedstrijd met prestatievergelijking niet optimaal verloopt.

2. Aan jeugdbeleid wordt door bijna aile partners in dit terrein weinig aandacht
geschonken. Het was dan ook niet zonder reden dat VWS op een krachtige
manier het project "Jeugd in Beweging" financieel ondersteunde. Dat was
broodnodig!

3. Daarmee is een belangrijk deel van de hoofdprobleemsteiling al in kaart
gebracht. Vooruit lop end op de conclusies uit hoofdstuk 6, waarin enkele fair
play projecten uit de jaren negentig besproken zuilen worden, waar de sport-
koepels deels ook in participeerden, kan nu op basis van dit materiaal worden
vastgesteld, dat er nauwelijks materiaal bij de sportkoepels en VWS te vinden
is, waarin de relatie tussen jeugdsport en fair play wordt gelegd. Fair play voor
kinderen en jongeren wordt nauwelijks gerelateerd aan de ontwikkelingspsy-
chologische fasen die de jeugd doormaakt, wordt niet gekoppeld aan hun leef-
wereld en aan de pedagogische opgaven die in dit veld te vervullen zijn.

4. Bij de betekenisverlening en waardentoekenning is het opmerkelijk dat als
waarderingen van de menselijke bestaanswijze ter sprake komen, dat meestal in
een idealistische en sportoverstijgende zin plaatsvindt. Dan gaat het over
begrippen als respect voor de ander, eerlijkheid, tolerantie en humaniteit. Deze
begrippen worden door de levensbeschouwelijke koepels gehanteerd en om-
streeks de eeuwwisseling probeerde NOC * NSF ook schuchter deze begrip-
pen in haar jaarverslagen een plaats te geven. Opmerkelijk voor NOC ,:-NSF
die juist het sporteigene wilde vereenzelvigen met het wedstrijdsport eigene en
daar eigenlijk een nogal uniforme mensopvatting over naar buiten bracht.
Uniformiteit in mensopvatting werd zichtbaar als men in het beleid uitging van
het primaat van de wedstrijdsport en het daarbij behorende piramidemodel en
dat de niet-wedstrijdsport nauwelijks een woord waardig werd gekeurd. De
topsport was in veel teksten prominent aanwezig en dat betekende veelal dat
men het breedtesportbeleid weinig op variatie wist te sturen, rekening houdend
met de verschillende betekenissen die de sporters geven. Formuleringen over de
waarde van kind-zijn werden niet gevonden, terwijl dat in de nota's over jeugd-
topsport eigenlijk zonder meer had gemoeten omdat topsport voor kinderen en
jongeren, gelet op de inspanningen die verricht moeten worden en de stress die
daarmee gepaard gaat, niet vanzelfsprekend is.

S. Voorts komt in de bestudeerde NOC * NSF stukken een technologische mens-
opvatting naar voren, waarin het vooral gaat om de besruurbaarheid van de
organisatie en veel minder om de mens in de sport en in de sportorganisatie.
Aandacht voor menselijke relaties in de sport komt in deze srukken nauwelijks
voor of het moet zijn in een project waar het juist om die menselijke relaties
gaat. Ook in de strijd om de regievoering en om de macht in de sport komt
die menselijke factor nauwelijks voor het voetlicht,

Samenvattend: de studie in dit hoofdstuk naar de betekenissen die koepels en overheid
geven aan fair play in de jeugdsport leverde niet direct een bemoedigend beeld op. Wat
vooral ontbreekt is een inhoudelijke vuiling van het fair play begrip en een afweging
van de aspecten die daaronder gerangschikt kunnen worden.
In de NOC * NSF jaarverslagen en eigen beleidsnota's wordt nauwelijks over fair play
gesproken en is jeugdsport een ondergeschoven kind. Bij de NOC " NSF projecten
waren zeker implementaties van de fair play gedachte aan te wijzen, zoals fair play in
relatie met het v66rkomen en voorkornen van blessures, de strijd tegen discriminatie
in de sport, kinderen de kans geven zich in verschiilende sporten te orienteren. De
regievoering over deze projecten bleek echter gebrekkig. De levensbeschouwelijke
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koepels bekommerden zich wel om de fair play gedachte, meestal in sportoverstijgen-
de zin. Daarbij werd de relatie met jeugdsport nauwelijks gelegd.
De overheid tenslotte liet haar intenties zien in de subsidiestroom maar in haar nota's
was ze een beperkte gesprekspartner. Geleidelijk aan ging de overheid echter, bijvoor-
beeld in de "Breedtesportimpuls", zich meer met de regievoering van de breedtesport
bemoeien.
De noodzaak voor een inhoudelijk plan met betrekking tot de bevordering van fair play
gedachte diende zich aan. Gehoopt mag worden dat zo'n inhoudelijk plan, waarin de
koepels, de sportbonden en de overheid zich kunnen vinden binnen niet al te lange tijd
gerealiseerd kan worden en dat men daarbij de jeugd niet uit het oog verliest.
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N oten hoofdstuk 5

1. Medio mei 2001 stonden er circa 525 ritels op de lijst van de Noe ~'NSF uitgeverij.
De oudste ritel is waarschijnlijk in 1960 uitgebracht; het betreft het NSF jaarverslag
over 1959. Veel titels, zo bleek ons, zijn niet meer direct verkrijgbaar en moeten
gekopieerd worden. En van sommige titels zoals de fair play agenda's, is er geen
enke! exemplaar meer. De bereidwilligheid van de Noe ".NSF medewerkers om
voor een onderzoeker teksten te kopieren is overigens groot!
Er is een lijst waar de uitgaven in chronologische volgorde zijn opgenomen, van
nummer 1 tot 525. Op die lijst staat alles door elkaar en het is voor de onderzoeker
vaak moeilijk om in te schatten welke inhoud achter een bepaalde titel verborgen is.
Nu zijn er ook kleinere lijsten in omloop, waar bij elkaar gezet is, wat inhoudelijk
bij elkaar hoort of wat vanuit een bepaald project ontwikkeld is.
Zo zijn er een aantal publicaties over vrouwen in de sport, over allochtonen en over
mensen met een bepaalde handicap, over het project waarden en normen in de sport
(WNS), over seksuele intimidatie, over de sport infrastrucruur,
Al met al is het moeilijk om overzicht en inzicht te verkrijgen in de documenten
van deze sportkoepel.
Het is toch te wensen dat de Noe * NSF beter met haar culturele erfenis omgaat en
een krachtig informatie beleid onrwikkelt. Een per jaar uitgewerkte catalogus met
beschikbare titels en flyers over publicaties die bij elkaar horen, lijkt van groot belang.
Waardevolle teksten, die vaak met veel subsidie-geld zijn uitgebracht, zijn dan toe-
gankelijk, krijgen een zekere bekendheid in den lande en blijven ook voor de toe-
komst bewaard.

2. De Heer (2000) schrijft dat de voorzitter van de NOe ".NSF uit die tijd,
Huibregtsen, het initiatief nam tot dit onderzoek. Het onderzoek werd geheel gra-
tis uitgevoerd door het onderzoeksbureau A.T.Kearney (p.36). Leden van de stuur-
groep "Sport en maatschappij" waren onder andere Wiegel (voorzitter), Peper,
Rinnoy Kan, Wijffels, Wagemaker (VWS).

3. Van Bottenburg en Schuyt (1996) schrijven:
"Sport staat in beginsel garant voor positieve effecten maar als zij volstrekt
ondergeschikt wordt gemaakt aan maatschappelijke doelen buiten de sport, dan
verliest zij zowel haar aantrekkingskracht als de heilzame werking. Tegelijk
wordt dan het nagestreefde doel niet meer bereikt. De motivatie van mensen om
sport te gaan beoefenen figt immers niet zozeer in de instrumentele betekenis die
sport kan hebben , maar bovenal in de intrinsieke waarde van sport. Zij vinden
sport gewoon erg leuk"(p.79).

4. Een nota waarin de Noe '~NSF zich duidelijk profileerde als een organisatie met
een eigen beleidsruimte, werd in april 1992 uitgebracht onder de titel:
"Een nieuwe opstelling , advies van de projectgroep herinrichting landelijk sportbe-
leid", de zogenaamde PHLO nota.
De nota is een co-productie van de NSF en het Ministerie van WVc. De centrale
vraag in deze nota was wie in de toekomst op lande!ijk niveau verantwoordelijkheid
voor het sportbeleid moet dragen (p.5). Daar heeft de groep een helder antwoord
op. De rijksoverheid en het particulier initiatief hebben ieder hun eigen verantwoor-
delijkheid, maar de eerste verantwoordelijkheid voor het sportbeleid ligt bij de par-
ticuliere organisatie. De overheid heeft op dat gebied een aanvullende, voorwaar-
denscheppende en soms stimulerende verantwoordelijkheid. Die overheid heeft nog
wei een eigen verantwoordelijkheid op het terrein van openbare orde, veiligheid en
volksgezondheid(p.2).
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Veel aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke betekenis van sport, zoals
voor het maatschappelijk welzijn, de gezondheid en de economie. Daarbij komen
zeker ook de kritische punten aan de orde, zoals de omvang van de sportblessures,
het vandalisme, de doping, de schadelijke effecten van sommige sporten op de leef-
omgeving en de discriminatie binnen de sport.
In hoofdstuk 5 wordt een aantal conclusies getrokken. De positie van de topsporters
moet verstevigd worden, er moet aandacht geschonken worden aan de sportstimule-
ring en aan sportbeoefening bij "sociale achterstandsgroepen" en de sportbonden
moeten in de gelegenheid worden gesteld hun sportverenigingen te ondersteunen.
Zo te bezien een duidelijke overwinning voor de politick van de NSF en een over-
heid die wei erg gemakkelijk in haar schulp kruipt. Over de jeugd wordt nauwelijks
iets gezegd. Alleen in het kader van de sociale vernieuwing wordt de jeugd zijde-
lings ten tonele gevoerd.

"In de sociale vernieuwing gaat het vooral om de participatie en integratie van
achterstandsgroepen. Sport biedt daarvoor goede mogelijkheden. Jongeren zullen
zich aangesproken voelen door het voorbeeld van succesvolle topsporters met wie
zij zich kunnen identificeren. Ook kunnen zij in de sport leren omgaan met de
(spel)regels en kunnen ze wennen aan het accepteren van leiding"(p.2J).

In deze formulering heeft de sport een aanpassingsfunctie: de jeugd die zich aanpast
aan de sport, niet de sport die zich aanpast aan de jeugd. De identificatie van de
jeugd met de topsporters is maar betrekkelijk. Het geldt vooral voor kinderen die
zich competent voelen in de sport. Voor kinderen die "niet goed kunnen meeko-
men" is zo'n identificatie onrealistisch en zo'n beeld van een sportheld kan voor die
groep kinderen juist demotiverend werken. Dan ligt het meer voor de hand, kinde-
ren die sport te bieden waarin ze succeservaringen kunnen opdoen.

5. De algemene hoofddoelstelling voor het breedtesportbeleid is volgens de nota
"Ruimte voor ontwikkeling"(1997):

"dat iedere inwoner van Nederland in elke fase van zijn of haar leuen, naar
eigen voorkeur en op grond van zelJgekozen beweegredenen aan sport en bewe-
gingsactiviteiten van goede kwaliteit kan deelnemen, dan wei daarbij betrokken
zijn"(p.19).

Een zeer ruime doelstelling!
Het doel van deze nota is om de ondersteuning van de sportaanbiedende organisa-
ties te verbeteren, zodat het doel van het breedtesportbeleid verwezenlijkt kan wor-
den. Daartoe wordt een knelpunten analyse gemaakt. We sommen een aantal pro-
blemen op voor verenigingen, zoals die in de nota besproken worden.

Tekort aan vrijwillig kader, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Verloop en verlies van led en.
Verslechterde financiele situatie,
Afnemende betrokkenheid van individuele led en.
Toegenomen concurrentie met andere vrijetijds aanbieders.
Onvoldoende marktgerichte ins telling van de vereniging (p.2S-30).

De lokale sportondersteuners hebben daar vaak geen antwoord op, door onvermo-
gen om te implementeren, door onbekendheid met de ondersteuningsmogelijkhe-
den en door de interne gerichtheid van de sport", volgens de nota.
Er wordt een pleidooi gevoerd voor een integrale beleidsplanning, waarin een
belangrijke rol is weggelegd voor een zogenaamde account manager, die per regio
een aantal sportverenigingen onder zijn hoede krijgt als dat nodig is. Of dat per tak
van sport moet, of via provinciale sportraden wordt hier (nog) niet uitgewerkt.

6. Zo werd er bijvoorbeeld in 1995 door de PHLS groep (Project Herstructurering
Landelijk Sportbeleid) een handleiding voor het opstellen van een beleidsplan uitgebracht,
gericht op kwaliteitsverbetering van het beleid door middel van planmatiger werken.
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7. Glasbergen schrijft:
"Deze (actoren) benadering richt de aandacht op de afzonderlijke beleidsooer-
ders- of beleidsooerende instanties, die als een actor beschouwd moeten worden-
en in de interacties met andere releuante actoren. Verondersteld wordt dat uit de
interacties bepaalde transacties (=beleid) voortvloeit"(p.19).

8. De nota werd geschreven door M. Sturkenboom, GVeltman en Ph. Wagner. De
srudie werd verricht in opdraeht van het Ministerie van VWS. De opdraehtnemer
was de NOC ~'NSF in samenwerking met Wagner advies, organisatie en beleidsad-
viseurs en het SMI (Sport Management Instituut). De ondertitel van de studie was:
"Een advies over de ontwikkeling van een Model Topsport Beleidsplan",

9. Typerende uitspraken uit de interviews, die als titels van de hoofdstukken werden
gekozen, zijn bijvoorbeeld:
• Katarina Witt: Die( de DDR officials in politieke zin) haben mich

missbraucbt". (Kunstschaatster).
• Gerhard Berger: (autocoureur, die een zeer ernstig ongeluk overleefde) "Ich

muss, I ch will" I ch will schneller sein".
• Ion Tiriac (tennistrainer, onder andere van Boris Becker): "Erfolg hast du nur,

wenn du dir den Arsch abarbeitest".
10. Enkele voorbeelden uit 2000, ze kunnen met tientallen worden aangevuld.

• Coen Verbraak: "Een mens is niet gebouwd op een tour- Peter Winnens
Weltschmerz", VN, 8 juli 2000.

• Erdal Balci: "Zender strenge pa is Hakan nergens", Trouw, 26 juni 2000. Een
citaat: "Maar toen we thuis waren, bracht hij me naar de wc en sloeg met een
stok op de ooet die ik terugtrok in dat duel. 'Voor die voet vreesde jij dus,
probeer hem nu ook maar te beschermen', zei hij en sloeg mijn voet bont en
blauw. Daarna heb ik mijn voet nooit meer teruggetrokken in een duel".

• Henk Evenblij: "Nieuwe oogst in de Kuip - Leonardo, nooit meer terug naar
Ingenio da Raiha"( AD, 4 november 2000). Een citaat: "Zes jaar geleden
arriveerden ze op Schiphol. Drie jochies van amper elf, uit de kansarme buurten
van Rio de Janeiro, die op uitnodiging van Feyenoord op vakantie kwamen naar
Nederland. Een van hen was het voetbaltalent Leonardo.

• Esther Scholten. "Welkom in de wereld waar kinderen voor volwassenen spelen
en andersom" (Trouw, 10 april 2000).( over de nationale turnkampioenschappen
bij de vrouwen).

11. Naast de NOC * NSF waren dat de volgende organisaties: De KVLO, de LC, het
lOS en de levensbeschouwelijke koepels: NKS, NCS, NCSU.

12. Het betrof de pakketten:
"Sport, weten waarvoor je Iciest".
"Sport, ervaren voordat je kiest".
Er werden circa vijftig kaarten ontwikkeld waarop kinderen en jongeren hun eigen
sport beschreven en die herkenbaar waren voor de leeftijdsgenoten.

13. Over de ontwikkeling van de Fair Play Club Nederland (SFPCN) had de
gesehiedschrijving van de Heer (2000) best wat opener gekund. In de beginfase van
deze kleine organisatie, door een handvol vrijwilligers gerund, werd men vooral
door de NCSU gesteund. Die bood werkruimte en support. Van de zijde van de
NSF werd in die beginfase nauwelijks steun ondervonden. Daar werd over ons, zegt
een van onze geinterviewden, "in de sportwereld zelfs hartelijk om gelaehen". Dat
veranderde pas toen de Fair Play Club Nederland internationaal aansluiting zocht
en yond, hetgeen later zelfs resulteerde in een voorzitterschap van Frits Wijk van de
European Fair Play Movement. Toen voelde de NSF zieh wel gedwongen om aetie-
ver te partieiperen, maar volgens onze bronnen bij deze club ging dat niet van harte.
De Heer schrijft:
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"De NSF suggereerde de SFPCN de internationale contacten te beperken tot
werkelijke uitwisseling van ervaringen omdat verdere versnippering door weer
nieuwe specifieke internationale organisaties niet wenseLijk was"(p.193).

Een wat zurige opmerking, daar waar waardering v~~r deze groep enthousiaste vrijwilli-
gers, die handelde uit bezorgdheid, maar bovenal uit liefde voor de sport, geboden was!

14. De onderzoekers waren Tamboer (VU) en Buisman (UD). Als studenten werkten
mee: Massa (UD) en van Hilvoorde (VU). De projectgroep stond onder leiding van
van Baarlen (NSF).

15. De term "dubbelkarakter van sport" kreeg vooral bekendheid door een artike! in
Lichamelijke Opvoeding in 1992 van de hand van Steenbergen, de Vos en Tamboer.
Het was een samenvatting van een doctoraal scriptie die Steenbergen en de Vos
geschreven hadden. De term duikt op in allerlei beleidsdocumenten in de sport
maar wordt meestal in algemene zin gebruikt. "De term houdt in dat sport zowe!
spel en tege!ijkertijd een instrument is", zo kan men bijvoorbeeld lezen in "Ruimte
v~~r ontwikkeling"(1997,p.21). Maar in dit soort verwijzingen gaat men veelal
voorbij aan de mogelijkheid om kritische vragen aan het sportbe!eid te stellen. Zo
uit Tamboer in een interview met van Holland in de NRC van 5 februari 1994
scherpe kritiek op het dopingbeleid in de sport: "Niet doping maar het dopingver-
bod, maakt de sport kapot". De bezorgdheid voor de gezondheid van de sporter
kan hij zich voorstellen, maar aan de omstandigheden waaronder (top) sport wordt
bedreven wordt vee! minder aandacht besteed, zegt hij in dat interview. Waarom
bepaalde middelen onder medisch toezicht niet gebruiken? Waarom geen controle
op doping bij ballerina's, artiesten en musici. Ook hekelt hij de criminalisering van
de gebruikers van doping en de onge!ijkheid in de strafmaat:

"Er is iets goed mis als je ziet hoe scheef de verhoudingen liggen: voor zowel
een rode kaart wegens opzettelijk hands, als een rode kaart wegens opzettelijk
iemands achillespees kapot trappen krijg je vier weken schorsing. Neem een
hoestdrank en je krijgt vier jaar".

Dit soon vragen worden in het sportbe!eid doodgezwegen. Medici voeren in de doping
discussie het hoogste woord. Voor sportethici is er geen plaats, volgens Tamboer.

16. We! werd er aandacht besteed aan de betekenissen van besturen bij sportverenigin-
gen en recentelijk werd in het concept meerjarenbeleidsplan "Fair play 2002-2008"
de relatie gelegd met de theorie van het dubbelkarakter van sport (Tamboer en
Steenbergen). Maar de studies over sport, gender en de media, over waarden in de
jeugdsport trokken nauwelijks de aandacht.

17. A.Hoogendam, Assist (1996) "De medaille en zijn keerzijde, naar een be!eid voor
verantwoorde sportbeoefening" Arnhem: NOC ".NSF.

18. Andere zinsneden uit deze rnissie van het jaarverslag 1999 zijn:
• "NOC * NSF maakt deel uit van de internationale olympische beweging.

Dat betekent dat zij zich onder meer laat leiden door de oLympischegedachte. »

• "Daarbij zet NOC 'f NSF zich met name in voor de kwaliteit en infrastructuur
van de Nederlandse sport".

• "NOC ':.NSF streeft ernaar om op het gebied van topsport tot de beste tien
Landen ter wereld te behoren: de Nederlandse Olympische ploeg is het vlaggen-
schip van zowel top- als breedtesport"(p.5).

Merkwaardig is het bij de formulering van deze rnissie dat NOC ~.NSF enerzijds
bevordert dat elke inwoner van Nederland binnen een zelf gekozen organisatievorm
en ambitieniveau sport kan beoefenen (en dat wijst op een breedtesport optiek met
daarbij een 'sturen op variatie filosofie'( Boessenkool, Schwank, 1999) terwijl ander-
zijds het idee van de olympische ploeg als vlaggenschip toch weer duidelijk gaat in
de richting van topsport. Dat laatste wordt ook nog eens versterkt door een vermel-
ding in de toelichting op de missie: "De overheid stimuleert onderlinge concurren-
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tie, wat leidt tot marktwerking en professionalisering"(p.5). Het is de vraag of de
overheid zich zo in de formulering van deze gedachte zal herkennen.

19. In het jaarverslag over 1999lezen we dat NOC ".NSF samen met de Stichting
Consument en Veiligheid al vanaf 1988 activiteiten ontplooit op her gebied van bles-
surepreventie. Sinds 1998 gebeurt dit onder de titel "Sport Blessure Vrij"." In 1999
verschenen voor Sport Blessure Vrij een nieuw strategisch plan. Speerpunt voor de
periode 2000-2004 is onder andere de opzet van een expertise- en ondersteunings-
punt voor sportbonden en sportverenigingen". (p.Ll ),

20. Wester (1995) onderscheidt een aantal functies van een gevalsbeschrijving, die door
hem gekoppeld worden aan levensgeschiedenissen. Ons inziens gelden deze functies
ook voor beleidssituaties als case, die hier trouwens deels ook ontstaan zijn uit de
levensgeschiedenis van sporters. Wester noemt als functies toetsing van een theorie,
beschrijving van afwijkende gevallen van wat doorgaat voor algemene onderbouwde
inzichten, illustraties en uitbreiding van bestaande kennis door bijvoorbeeld de
nadruk te leggen op de subjectieve kanten van institutionele processen (p.115-ll6).

21. De bestudeerde publicaties en nota's uit dit project zijn in een aparte literatuurlijst
per project opgenomen.

22. Cense schrijft in haar voorwoord:
"Dit onderzoek naar risicofaaoren laat de wereld achter de krantenberichten
zien. Veertien spotters hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Hun eerlijke en
openhartige verhalen geven inzicht in het verloop van seksueel misbruik, de ach-
terliggende factoren en de gevoLgen..... Doordat de sporters mij een deeLvan hun
Leven en beLeving hebben Latenzien, heb ik niet alleen inzicht gekregen in risi-
cofactoren en meningen maar ook voeLing gekregen met de emotioneLe betekenis
van seksueeLmisbruik in de sport". (1997,p.9).

23. De betrokken schaatscoach was Egbert van 't Oever die overigens in het geheel niet
betrokken was bij de situaties die beschreven werden.

24. De twee andere therna's die dat jaar, volgens het jaarverslag 1996 bijzondere aan-
dacht kregen waren de start van een campagne "Hart voor sport, oog voor vrijwilli-
gers" en de installatie van een breed samengestelde projectgroep "Jeugd in
Beweging" (JIB).

25. Op het terrein van fair play waren er in de USA, Canada, Duitsland en ook in
Nederland door de Stichting Fair Play Club Nederland al gedragscodes ontwikkeld.
(vergelijk hoofdstuk 6).

26. De voorzitter van de Judobond, de heer Letterie heeft later, naar aanleiding van de
TV uitzending in Zembla in het blad van de judobond een ander beeld geschetst van
het interview.

«Mijn uitspraken werden niet integraaLweergegeven, maar op een tendentieuze
wijze gemonteerd Ik heb daarin ook over de mogelijke vormen van preuen-
tief en correctief beleid gesproken en nadrukkeLijk gewag gemaakt van het feit
dat de beLeidsvorming op dit punt een actiepunt van het nieuwe bestuur was en
reeds in gang was gezet. "(p.26).

27. In de studie van van Linden / Diopter staan de persberichten per jaar geordend. De
berichten van 1996-1997 zijn voor het merendeel te beschouwen als reactie op de
incidenten met trainer O. De berichten van 1998-1999 gaan meer in op het project
zelf.

28. Zo ontstond er ook een goede werkrelatie met Trans Act,"Nederlands centrum
sekse-specifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld". Ten Boom yond
dit ook een belangrijk beleidspunt: aansluiten bij maatschappelijke organisaties in
het veld die op dit terrein expertise te bieden hebben "niet zelf proberen het wiel uit
te vinden"(interview).

29. Het was dan ook geen publicatie van het project "Seksuele intirnidatie" maar een
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van de sector Topsport van de NOC * NSF in de reeks van talentontwikkeling. Het
bijhorende instrument daarentegen "Instrument ter preventie van extreme afhanke-
lijkheid in de jeugdtopsport"(Gaell,2000) werd uitgebracht in de serie publica ties
over seksuele intimidatie in de sport. Een merkwaardige presentatie voor de buiten-
wereld. Maar tegelijk ook hoopvol in de zin dat in de toekomst de sector Topsport
van NOC * NSF dit beleid voor haar rekening gaat nemen?

30. Van het project Talentontwikkeling werden, om dit oordeel te staven, de volgende
producten onderzocht:
a. van Barneveld,H., Vervoorn,C.(J997). "Handleiding talentontwikkeling"
b. van de Engel,H.,Sturkenboom,M., Wagner,Ph (1997). "Organisatie van talent

ontwikkeling ",
c. Visscher,C.,Gemsen,M. T.,de Greef,M. G.H.(1997). "jeugdige topsporters. Invloed

van ouders en onderwijs".
d. NOC" NSF Topsport (1998). "De trouwste supporters. Over de rol van ouders

in de sportieve carriere van kinderen".
e. Blanken,A.(1998). "De beste willen zijn".
De meeste publicaties gaan over de vraag hoe de sportieve carriere van de jeugdige
sporter op een efficiente wijze kan worden georganiseerd. Aan de omgeving van het
jeugdige talent wordt gevraagd gunstige randvoorwaarden te scheppen. In een bro-
chure over de rol van de ouders in de sport "de trouwste supporters", komt naar
voren dat het kind geleidelijk steeds zwaarder wordt belast.

Sporters zeggen zelf dat de volgende vijf punten de meeste belasting opleveren:
a. De sporter komt vaker uit op wedstrijden en sport meer onder druk. Soms ligt

faalangst op de loer.
b. Intensieve sport kost vee!. Niet aileen tijd en geld; een topsporter komt ook

minder toe aan andere zaken zoals feestjes en sociale contacten.
c. De sporter kan te maken krijgen met blessures, overtraind raken, het zelfver-

trouwen wordt aangesproken.
d. Ervaringen van buiten de sport kunnen doorwerken: moeilijkheden op school,

scheiding ouders, een sterfgeval in de familie.
e. Dilemma's op menselijk vlak, bijvoorbeeld met de trainer / coach of met team-

genoten. Maar ook verschil van mening tussen ouders en trainer / coach heeft
invloed. (p.6 en 7).

A1s commentaar op deze bevindingen schrijft de brochure:
"Ouders vinden in deze fase vaak dat ze door de trainers / coaches niet voldoen-
de over de sportieve ontwikkeling van hun kinderen op de hoogte worden
gehouden. Ze weten vaak niet wat zich op de training afspeelt, weten niet welke
plannen er worden gemaakt of kennen het trainings- en wedstrijdprogramma
onvoldoende. Ze hebben dan het gevoel dat ze weI voor hun kind mogen zor-
gen, het naar de trainingen en wedstrijden mogen brengen, maar zich niet met
het werk van de trainers mogen bemoeien. Wie tegen zo'n situatie aanloopt, kan
vanzelJsprekend actie ondernemen. Er hoort regelmatig overleg tussen de trai-
ners en de ouders te zijn. Ouders hebben er recht op te weten wat zich op de
training afspee/t, welke vorderingen hun kind maakt en hoe het trainings- en
wedstrijdprogramma is opgebouwd. En voor de trainers is het van belang om te
weten hoe het buiten de sport om met hun pupil gaat. "(p.7)

Ouders hebben recht op inforrnatie, dat wel, maar om ze uit te dagen de trainings-
arbeid van het kind kritisch te volgen ..... dat is een station te ver.

31. Bij een meer op progressie gerichte sport zijn de sporters voortdurend gericht op
het verleggen van de individuele grenzen. Veel meer dan bij sporten als tennis en

227



voetbal speelt bij een sport als turnen ook een risicofactor mee: Kan en durf ik die
salto op de evenwichtsbalk wei?

32. De fair play agenda van '90-'91 stand onder redactie van Wil van der Plas, Paul van
Maanen en Nelleke Naaktgeboren. De productie en cornmerciele begeleiding was in
handen van Heintges Retail Marketing Communications, Son.

33. Een opmerkelijke advertentie is die van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel onder
de titel "Diefstal, geen kick maar een kater", Daarin wordt van leer getrokken regen
winkel diefstallen:

"Word je betrapt, dan schakelen de winkeliers zonder pardon de politie in. Het is
maar dat je het weet. Wees dus wijs. Niet pikken maar kopen". Een dissonant, zo
lijkt het, in een uerder nogallichtvoetig geschreven agenda.

34. Onderscheid, of ongelijke behandeling is geoorloofd, staat in de inleiding "Een
voorzet op maat" als reservebeurten worden verdeeld op basis van inzet en presta-
tie. Bij deze uitzondering had men ook de situatie in de jeugdsport kunnen betrek-
ken, maar dan weer in een andere richting, Steeds dezelfde spelers op de bank,
omdat anderen beter zijn, ontneemt de bankzitter het recht om evenveel speelbeur-
ten te krijgen dan de talenten, evenveel recht om dezelfde leertijd te krijgen.

35. Hofstede (1991) in zijn boek "Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurver-
schillen", onderscheidde een vijftal dirnensies volgens Janssens (p.l5).
a. De mate van maatschappelijke (on)gelijkheid.
b. De verhouding tussen individu en groep.
c. De rolverdeling tussen man en vrouw.
d. De mate van tolerantie voor het onbekende.
e. De bereidheid tot opofferingen op korte termijn ter wille van beloning op lange.

36. De term "individualiserend fluiten" bij het mini-waterpolo bleek ook ongelukkig
gekozen. Beter was wellicht de term "ontwikkelingsgericht", voor trainers en
scheidsrechters maar of dat vee! geholpen had?

37. Het was begrijpelijk dat de werkgevers zochten naar mogelijkheden om de (finan-
ciele) verantwoordelijkheid voor de sportblessures ergens anders neer te leggen.
Voorzitter Kastermans van de NSF reageert furieus.

"Het was uoor de georganiseerde sport dan ook onbegrijpelijk dat de uoorzitter
van het Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond (NCO V) de mening uer-
kondigde dat spotters het risico van sportblessures maar zelf zouden moeten dra-
gen. Hij ging hiermee voorbij aan de reeds eerder geschetste positieve effecten
van sportbeoefening, terwijl andere uorrnen van risicouol gedrag en die zijn er
uele, niet negatief tegemoet worden getreden. Een verplichte extra verzekering
tegen ziekteverzuim uerhoogt de drempel voor sportbeoefening en uermindert
de motivatie van ouderen en chronisch zieken"(Samenvatting lezing
Kastermans, tijdens seminar, 11 april, 1991, p.38).

38. De NISG werd later als afdeling opgenomen in NOC ':.NSF en in dat verband
werden de taken ook voortgezet. Dat gold ook voor het project "Blessures: blijf ze
de baas". Het is jammer dat de publicaties van NISG niet in de publicatielijst van
NOC~' NSF zijn opgenomen.

39. In de voorstudie van de Vent (1989) "Preventie van blessures door voorlichting"
wordt ook een red en gegeven waarom de meeste sportblessures voorkomen in de
Ieeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar: "Dit hangt vermoedelijk samen met het feit dat in
deze groep veel in cornpetitieverband gesport wordt"(p.25).

40. De gedachte om via een ander sanctiesysteem de ruwheid in het voetbalspel terug te
dringen is ook te vinden bij: "Ekkers,C.J.,Hoefnagels,G.P.(l972) "Agressie en straf
op het voetbalveld". Meppel: Boom.

41. Men kan het ook zien bij andere projecten. Veel van het werk wordt door externe
bureaus gedaan. De vraag die men hier kan stellen of er wel een goede verhouding is
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tussen de interne expertise en de ingehuurde expertise van buiten. Men moet erop
bedacht zijn dat de externe expertise niet zo dominant is dat men in eigen huis de
inhoudelijke regie over het werk verliest.

42. Een van de aspecten van jeugdgericht-zijn is het koppelen van de onderwijstekst
aan de ontwikkeling die de jongens en meisjes doormaken. Op een aantal plaatsen
in de tekst kan men de worsteling van de programmaschrijvers waarnemen om
recht te doen aan dit didactische gezichtspunr. 20 wordt in het pakket Sydney 2000
voor groep 7 en 8 kort aandacht besteed aan de Paralympic Games die 17 dagen na
de Spelen aanvangen. Er wordt in de tekst vermeld dat 4000 sporters meedoen uit
125 landen, waaronder Nederland. Een opmerkelijke zin, althans gezien vanuit de
gekozen olympische filosofie, luidt: "Een van de sporten is het rolstoelbasketbal,
een sport die zeker het bekijken waard is".
Voor andere sporten geldt dat kennelijk niet!
De opdrachten over dit kleine blokje informatie zijn nogal beperkt. Twee korte
informatieve vragen worden gesteld. Hoe lang duren de paralympics en hoe heet de
mascotte van deze spelen? (lizzie). Daarmee zit men wei duidelijk onder her ont-
wikkelingsniveau van deze groep kinderen, twee vragen die kinderen zonder al te
veel moeite uit de tekst kunnen halen. Uit zo'n onderwerp had veel meer rendement
gehaald kunnen worden. Een paar bladzijden verder komt men in de tekst terug op
de participatie aan de sport van mensen met een lichamelijke beperking.
Een opdracht met een open eind, daar waar hier toch een onderwijskader gewenst
lijkt. De waarde die men in deze opdracht zou kunnen interpreteren luidt:
Lichamelijk gehandicapte mensen moeten aan sport doen (zie het blijde gezicht van
het kind met de bal) maar wei apart!

17. In net dageUjks \even korn ;e overal rnensen tegen die sehandicapt ziin.

Somrnige van dele mensen doen actief aan sport.

Bekijk de drie plaatjes Ilieronder en sehri;t er een passende leks! bii.

~ _.
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43. Een voorbeeld om de wereld van de doping naar de jeugd toe te brengen kan men
vinden in onderstaande illustratie. Er wordt hier niet vanuit de leefwereld van het
kind gedacht. Natuurlijk wordt hiermee niets negatiefs over deze werkwijze gezegd.
Maar wat te doen als deze beelden in een educatief proces overheersend gaan wor-
den en er weinig of in het geheel niet aangesloten wordt op de betekenisverlening
van de kinderen?

44. Volgens de cijfers van NOC '; NSF over 1999 had de Nederlandse Katholieke Sport
Federatie (NKS) per 1 januari 2000, 383.3121eden en 2736 aangesloten verenigin-
gen, De Nederlands Christelijke sport Unie (NCSU) 209.1871eden en 745 vereni-
gingen en de Nederlandse Culturele Sport Bond (NCS) 235.645 leden en 202 aange-
sloten sportverenigingen.

45. Het ledental van de NCS kent een grote verscheidenheid. Van oudsher was de afde-
ling zwemmen en waterpolo het sterkst met 21.683 leden, terwijl ook zaalvoetbal
met 12.1891eden en de gezamenlijke vechtsporten sterk vertegenwoordigd waren.
Met de toetreding van de hondensport met haar 135.547 leden is het landschap dras-
tisch gewijzigd. De discussie loopt echter of de hondensport wel tot NOC * NSF
toegelaten moet worden. Men is naarstig op zoek naar criteria die de hondensport al
dan niet doen aan- of uitsluiten, ook in vergelijking met de paardensport. De NCS
biedt ook een huis voor talrijke, wat leden aantallen betreft, kleine sporten. Tezamen
zorgen die in 1999 voor 57.130 leden. Met enige voldoening stelt de NCS vast dat ze
de enige "meersportenbond" in Nederland is. Liefst 40 verschillende takken van
sport kunnen worden beoefend, zo is te lezen in de nota "Sport4a!l"(p.5).

46. In het NCS jaarverslag 2000 staat dat er binnen NOC "NSF plannen ontwikkeld
werden om op termijn de (SNS) subsidies voor de levensbeschouwelijke koepels te
beeindigen, De koepels ondervonden steun vanuit de politiek. Er werd een motie
ingediend in de Tweede Kamer door Atsma (CDA) en Middel (PVDA), waarin
gevraagd werd de continuiteit van subsidiestromen te garanderen voor deze drie
koepels. "Vastgesteld werd in de motie dat de levensbeschouwelijke koepels een
belangrijke bijdrage leveren aan de sportontwikkeling en de sociale infrastructuur in
ons land". (p.8).
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47. De NKS heeft haar uitgaven in een catalogus overzichtelijk geordend in de volgen-
de reeksen:
a. sportpraktijk reeks
b. sportcahiers
c. kant en klaar spelen vereniging
d. kant en klaar spelen scholen
e. introductielessen sportieve school
Daarmee zijn de teksten toegankelijk geworden voor de praktijk van de sport, de
sportieve recreatie en het onderwijs.

48. Het is verwonderlijk dat in de nota" Jeugd op weg naar de toekornst" (1997-2001)
nauwelijks verslag wordt gedaan van kwalitatief onderzoek, waarin men kennis zou
kunnen nemen van de betekenisverlening van de jongeren zelf, vanuit hun leefwereld.

49. In de begrippenlijst van de VWS nota "Sport, bewegen en gezondheid" wordt over
doping het volgende gezegd:

"Doping.
In Nederland wordt het standpunt gehanteerd dat pas sprake is van dopingge-
duide middelen wanneer het gebruik ervan en de sportprestatie bevordert en een
gezondheidsrisico met zich meebrengt. Dit standpunt houdt een beperking in ten
opzichte van de IOC-lijst, waar niet het en-en-, maar het of-of- beginsel wordt
gehanteerd"(p.157).

Zo'n omschrijving roept meer vragen op dan ze beantwoordt. Hoe moet men bij-
voorbeeld het bevorderen van een sportprestatie zien als met een bepaald medicijn
een flinke verkoudheid wordt bestreden, waardoor de prestatie zich weer verbetert.

50. In de nota "Sport, bewegen en beleid" wordt als bewijs voor het betrekkelijk weinig
voorkomen van doping onder topsporters het volgende opgevoerd:

"Volgens opgave van topsporters zelf zou iets minder dan 3% ooit bewust doping
hebben gebruikt; nog eens 3% zegt dit te overwegen (p.114). Een indicatie over
dopinggebruik bij Nederlandse topsporters kan verder worden ontleend aan de
controles die in opdracht van de georganiseerde sport worden uitgevoerd door
DoCoNed. In het olympische jaar 2000 zijn 1750 controles uitgevoerd; dit heeft
23 positieve gevallen opgeleverd inclusief weigeringen om aan de controles deel
te nemen (1.3%)(p.107).

Het percentage van 3% is ondeend aan een onderzoek van: de Groot,S., F.Hartgens
en M.F.Zweers: Enquete onder topsporters over doping, doping controles en medi-
cijngebruik in de sport. Rotterdam: NeCeDo i.s.m. NOC " NSF, 1999.

51. Van Bottenburg, van 't Hof, Oldenboom (1997) verstaan onder procesgerichte kwa-
Iiteit: efficiency, effectiviteit, zelfwerkzaamheid, creativiteit en democratisch werken
(p.67). We zouden hier onder procesgericht werken vooral willen verstaan de kwali-
teit van omgangsverhoudingen. Begrippen als efficiency en effectiviteit zouden beter
in een aparte categorie kunnen worden ondergebracht.
Zelf onderscheiden we een zevental benaderingen van kwaliteit in "[eugdsport, een
verhaal apart"(Buisman, Middelkamp, 2001):
• Maatschappelijke kwaliteit (bijvoorbeeld gezondheid).
• Gebruikerskwaliteit.
• Productkwaliteit (veelzijdig bewegen bijvoorbeeld).
• Resultatenkwaliteit (kampioenschap, persoonlijk record).
• Efficiency kwaliteit.
• Proceskwaliteit (kwaliteit van menselijke verhoudingen).
• Pedagogische kwaliteit (zorg voor veiligheid en bescherming van de jongsten,

stimuleren van zelfstandigheid en participatie, het behartigen van de belangen
van het kind)
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Hoofdstuk 6

Fairplay acties
6.1. Intro

Het accent valt in dit hoofdstuk op de behandeling van twee Nederlandse fair play
campagnes in de jaren negentig. De eerste campagne "Fair play scoort altijd" (1992-
1997) was een samenwerkingsverband tussen de sportkoepels, het overkoepelend
orgaan van de provinciale sportraden (lOS) en de Stichting Fair Play Nederland
(SFPN). Men kan deze campagne beschouwen als een voortzetting van het werk van
de SFPN uit de jaren tachtig. In deze stichting hadden zich een aantal individuele per-
sonen verzameld, die bezorgd waren over de kwaliteit van de sport. Dit initiatief werd
in het begin van de jaren negentig door de sportkoepels overgenomen. De tweede cam-
pagne kreeg de naam van de stichting die met name door VWS in het leven was geroe-
pen: "Sport, Tolerantie en Fair Play" (1997-2000) en kan beschouwd worden als uit-
vloeisel van afspraken in Europees verband.
In deze paragraaf wordt echter eerst een beknopt overzicht gegeven van fair play
acties in andere landen. Het betreft niet zozeer een overzicht van de inhouden en
doelstellingen van die acties, want dar zou een aparte studie vergen, maar meer een
overzicht van gebruikte werkwijzen en benaderingen. Daarmee kunnen de
Nederlandse projecten ook beter worden geplaatst.

Over het effect van deze acties valt niet veel te zeggen. Daar is weinig onderzoek naar
gedaan en dat is begrijpelijk want allerlei beinvloedende factoren zijn in de praktijk
niet gemakkelijk van elkaar te isoleren. Ook moet hier worden opgemerkt dat sornmi-
ge takken van sport in het kader van regelgeving en regeltoepassing maatregelen heb-
ben getroffen die de fair play gedachte feitelijk bevorderen, zonder dat het begrip fair
play hiervoor gebruikt wordt. Deze acties vallen buiten het overzicht dat hierna wordt
gegeven.

Wanneer men zich afvraagt wie de initiatiefnerners van deze acties zijn, dan krijgt men
een zeer gedifferentieerd beeld. Soms zijn dat de sportorganisaties zelf en dan met
name de olympische comites daarbinnen die als initiatiefnemers zijn aan te wijzen,
maar oak overheden treden als zodanig op. Daarnaast zijn er particuliere stichtingen
en ook afzonderlijke personen, die de sport een warm hart toe dragen en initiarieven
op dit terrein ontplooien. In Belgie was het Rode Kruis actief, ddat hier kennelijk voor
zichzelf een duidelijke taak zag.

De financiering van deze projecten verloopt ook langs verschillende lijnen: de over-
heid, de sportorganisaties zelf, rijke personen die voor fair play aparte stichtingen in
het leven riepen en ook sponsors uit het bedrijfsleven. In Duitsland was enkele jaren
IBM bijvoorbeeld financier van een fair play project.

6.2. Fair play internationaal

Vanaf het begin van de jaren '80 zijn er in West Europa en Noord Amerika heel wat
acties aan te wijzen, die tot doel hadden de sportiviteit in de sport te bevorderen. Zo
liet het FIFA bij de wereldkampioenschappen voetbal, kinderen vlaggen met fair play
slogans de stadions binnendragen.
De UEFA besloot voor de UEFA-Cup aparte plaatsten in te ruimen voor de meest
sportieve clubs (1) en bracht daarnaast een code of ethics uit, onder de naam "Fair
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play, the name of the game- we care about football". De code kende een algemeen dee!
en een specifiek dee! dat zich richtte op de afzonderlijke spelers in het ve!d: de spelers
zelf, de coaches, de scheidsrechters en de teamofficials.
In Duitsland koos men voor een tak-van-sport overstijgende aanpak in een grootscha-
lig project onder het motto: "Fair geht vor". In dat project werden onder andere
onderwijsmaterialen ontwikke!d.
Er werden voorts prijzen (2) uitgereikt voor sportieve sporters en voor personen en
organisaties die zich verdienstelijk hadden gemaakt in het bevorderen van de fair play
gedachte.
En internationale organisaties zoals de International Council of Sport and Physical
Education (ICSPE) brachten ook manifesten of charters over fair play uit. De meeste
van deze manifesten gaven hun visie weer op fair play en hadden een tak-van-sport-
overstijgende strekking.
Het kost niet vee! moeite om de conclusie van Lenk en Pilz te onderschrijven:
"Alle diese Fair Play Initiative weisen darauf hin, dass Fairness langst nicht mehr zum
Katalog der Selbsrverstandlichkeiten Leistungsspordichen Handelns gehort"(1989,p.93).
Hierna volgt nu een een overzicht van verschillende benaderingen om de fair play
gedachte onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Slogans

In verschillende landen probeerde men met slogans de aandacht van een breed publiek
te trekken. De slogans verschenen in de media en er werden massaal affiches in de
sportwere!d verspreid. In Zwitserland (3) koos men voor de slogans "Wir wollen faire
Sport" en "Wir wollen Aufmerksamkeit, nicht Gleichgiiltigkeit". Die slogans werden
met verschillende "Plakaten" uitgewerkt, zoals:
• "Wir wollen Bravos, nicht KG's"
• "Wir wollen Antritte, nicht Fusstritte"
• "Wir wollen Vorbilder, nicht Feindbilder"
• "Wir wollen Brillanz, nicht Ambulanz"
• "Wir wollen Durcbbrucbe, nicht Rippenbrucbe"
• "Wir wollen Publikum, nicht Buuhplikum"
Al deze slogans werden uitgewerkt zoals die over de rol van de scheidsrechter, die het
met zijn fluit moest opnemen tegen 15.000 fluiters uit het publiek:

"Der Schiedsrechter, als Ziel von Pfiffen, Beleidigungen und Sagar Petarden: Immer
wieder wird versucht, den unparteuschen parteiisch zu machen".
Men sluit hier aan bij de realiteit van met name op en random het voetbalveld,
waarbij in deze benadering aspecten van geweld in een kritisch
daglicht worden gesteld.

En daar worden geen doekjes om gewonden. Er wordt gesproken over "perfide Fouls,
miese Tricks und Zeitspielerei", die de meerderheid van de sporters en de sporttoe-
schouwers de vreugde aan de sport doet wegnemen. De benadering is die van een
tegenstelling, waarin de gevolgen van geweld zichtbaar worden gemaakt. In deze zin is
dit denken sportspecifiek en wat de toeschouwers betreft deels sportoverstijgend.

Een andere benadering is te vinden in het project "Fair geht vor", van de Deutsche
Olympische Gesellschaft. Met een financiele ondersteuning van de Duitse
"Sparkassen" werd een onderwijspakket uitgebracht voor leerlingen van de onder-
bouw van het voortgezet onderwijs. Het werkboek voor de leerlingen was opgezet
rand "10 thematisch strukturierte Anregungen zum Nachdenken und Weiterarbeiten"
en deze 10 therna's werden ook als slogans gebruikt, onder andere in een tentoonstel-
ling (4). Voorbeelden van deze slogans zijn:
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• "Fairplay ist mebr als Regeln einhaLten. So nicht: Es gibt kein faires foul"
• Miteinander- auch im Gegeneinander
• Sich in die Haut des anderen versetzen
• Wer verlieren lemt, gewinnt
• Ehrlich sein. Wettkampfe kann man mit unfairen Mitteln gewinnen,

Freude nicht
• Wer fair spielt ist kein Trottel
• Faiplay fallt Leichter,wenn ich nicht gleich in die Luft gehe.
Vergeleken met de Zwitserse aanpak ziet deze benadering er gedifferentieerder uit,
Meerdere aspeeten van de fair play gedaehte komen aan de orde, zoals de houding ten
opziehte van de spelregels, tegen je verlies kunnen, terwijl het in de Zwitserse aanpak
vooral om geweld in de sport ging. In de Duitse benadering wordt ook meer aandaeht
besteed aan persoonlijke eigensehappen zoals je in de ander kunnen verplaatsen en
jezelf beheersen. Dit kan hier als instrumentele waarde worden besehouwd. En in de
regel "Miteinander- aueh im Gegeneinander" wordt gepoogd individueel denken in
overeenstemming te brengen met meer sociale waarden.

Over gouden regels en tien geboden

Met gouden regels en tien geboden worden regels voor sportiviteit bedoeld, die voor
iedere sporter en sportpartieipant gelden. Er wordt geen onderseheid gemaakt tussen
de takken van sport en ook niet naar de versehillende aetoren in het sportveld zoals de
spelers, de coaches, de ouders en de seheidsreehters. In deze regels wordt geprobeerd
het meest essentiele van fair play in de sport weer te geven. Omdat deze regels niet aan
een bepaalde sportpraktijk gekoppeld worden, zijn ze vaak nogal algemeen van aard,
idealistisch van toon en gaan ze uit van een positief waardenbegrip.
Zo formuleerde de Fair Play Club van Vlaanderen aan het eind van de jaren taehtig
een, zoals zij dat noemden, 'keure van fair play':
• "Oprecht, eerlijk , edelmoedig zijn
• De tegenstander, winnaar of verliezer, eerbiedigen
• De beslissingen van de seheidsreehter altijd aanvaarden
• Vriendschap, hoger aehten dan resultaten
• Fair Play is het hart en de ziel van het leven van elke dag en van de speelse

sport die blij maakt"
Daar konden dan speler, coaeh en ouder hun handtekening onder zetten ten teken dat
ze het daarmee eens waren onder het motto: "Ik blijf sportief in spel en sport".
Daarna moest men een foto van de betrokkene 'inkleven' en het geheel fungeerde dan
als een lidmaatschapskaart van de Fair Play Club. Later werden de regels uitgebreid
met een vijftal andere, zodat er een lijst met tien geboden ontstond. Met die nieuwe
regels werd geprobeerd beter de relatie met de wedstrijdsport te leggen en daarmee
ontstond ook een breder begrip van fair play:
• "Het leren inzien dat onsportiviteit van de tegenpartij geen red en mag zijn

zelf ook onsportief te worden
• De moed kunnen opbrengen eigen fouten te bespreken
• Het meehelpen om mens en die minder kansen hebben aan de sport te laten

deelnemen"
Wat opvalt in deze regels, die tevens als doelstelling van deze organisatie fun geren, is
het aantal persoonlijke eigensehappen dat genoemd wordt, zoals bescheidenheid, zelf-
kritiek kunnen toepassen, naleven van regels, respect voor de ander, goede omgangs-
vormen, die aUe als sportoversrijgend kunnen worden gezien. Ook de soeiale dimensie
van fair play wordt benadrukt, bijvoorbeeld in de laatste regel over sportparticipatie,
De "Deutsche Olympisehe Gesellschaft" formuleerde vijf gouden fair play regels zoals
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zij die noemden (5). Ook daar vinden we de benoeming van persoonlijke eigenschap-
pen (hulpvaardig, tolerant, verantwoordelijkheid, ook voor de tegenstander). Maar
het geheel is breder van opzet dan het Vlaamse voorbeeld. Zo wordt er gesproken van
gelijkheid van kansen, regelacceptatie en bij het aanvaarden van de beslissingen van de
scheidsrechter wordt er aan toegevoegd, zelfs wanneer die in jouw ogen onjuist zijn.
Opvallend is de aanval op doping die als "Schlimmste Betrug" wordt aangemerkt (6)
en hier wordt verbonden met gelijkheid van kansen. De regel wordt hier niet verder
uitgewerkt, zodat niet duidelijk wordt of de verwerping van doping ook gebaseerd is
op gezondheidsgronden. In het geheel van de regels krijgt deze regel nogal een accent.
Hoe staat dat in verhouding met de voetballer die opzettelijk met een ernstige overtre-
ding zijn tegenstander voor het leven van het sportveld verbant? De aanzet van deze
regels gaat, net als in het Vlaamse voorbeeld in de richting van een geloofsbelijdenis:

"Icb understiaze fair Play im Sport, weil ich Sport liebe und mein
Mitverantwortung bejahe. Darum beachte ich [olgende Grundsdtze:"

Verantwoordelijkheid is hier het sleutelwoord en dat komt ook tot uitdrukking door
elke regel in de ik-vorm aan te vangen: "Ich bin tolerant".

Fair play regels voor de jeugdsport

Een heel andere geest ademen de fair play regels voor kinderen in de sport, zoals ze
geformuleerd werden door de "National Coaching Foundation" in Engeland. De uit-
gave van de brochure met de richtlijnen werd gepromoot door Me Donalds. Om te
beginnen wil men met deze guidelines de positieve elementen van de participatie van
kinderen in de sport beklemtonen en dat ziet er anders uit dan een lijstje met algemene
menselijke deugden.
Enkele van die guidelines zijn:
• "To ensure that children and young people find enjoyment and lasting satisfaction

through participating in physical activity
• To make adults aware that children play to satisfy themselves, and not necessarily

to satisfy adults and their ambitions
• To encourage children and young people to adopt a fit and healthy life-

style by making sports participation attractive, safe and enjoyable"
Deze brochure wordt uitgebracht onder de titel "Fair play for children in sport". Fair
play wordt in brede zin gebruikt en hier verbonden met pedagogische criteria voor
kinder en in de sport, die in deze studie in hoofdstuk drie besproken werden.
In deze richtlijnen richt men zich op de belangen van kinderen en jongeren.
Volwassenen worden gewaarschuwd, dat het niet om hun plezier gaat maar om het
plezier van de kinderen. De richtlijnen zijn kritisch van toon en ook heel direct gefor-
muleerd. Ze zijn vervolgens vertaald in aparte codes voor ouders, leraren lichamelijke
opvoeding, coaches, journalisten. Voorbeelden van deze richtlijnen, die direct gericht
zijn op het belang van kinderen zijn:
Duden: "Children and young people are involved in organized sport for their

enjoyment, not yours"
Leraren: "Ensure that efforts for skills improvement and good sportsmanship

are rewarded by praise"
Bestuursleden: "Ensure that equal opportunities for participation in sports are made

available to all children, regardlessof race, ability, sex, age or handicap"
Nieuws media: "Do not place unfair expectations on young players".

"Be careful about giving children 'star'treatment"
Wanneer men deze lijst met richtlijnen vergelijkt met de beide vorige in onze bespre-
king dan ziet men dat hier geprobeerd wordt de belangen van kinderen en jongeren te
behartigen door ze te koppelen aan de verantwoordelijkheden van de verschillende
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actoren in het veld van de sport. In een toelichting op deze richtlijnen wordt gewezen
op de gevaren van het willen winnen tot elke prijs, het toenemende geweld in de
jeugdsport, de druk voor jeugdige talenten om te presteren en rigoureuze en ingrijpen-
de trainingsprogramma's. Er wordt een pleidooi gevoerd om kinderen de tijd te gun-
nen om als kind te spelen in de sport en niet als
volwassenen in zakformaat. Er wordt de nadruk gevestigd op het spelplezier voor de
kinderen, het belang van positieve feedback op hun vorderingen en op een gezonde en
veilige omgeving. In de sport krijgt het kind de kans vaardigheden te ontwikkelen die
niet alleen voor de sport van belang zijn, maar voor het leven in de maatschappij, voor
nu en straks. De jeugdsport heeft daarmee ook een verantwoordelijkheid voor de per-
soonlijke ontwikkeling van de jeugd.
Deze richtlijnen zijn niet alleen dichter naar de sport toegebracht maar gaan tegelijk
ook uit van de bijzondere situatie van kinderen in de sport. Door de directe formule-
ring zijn ze voor de praktijk goed te verstaan.
In de Bloso Jeugdsportcampagne 95 in Vlaanderen werd in een fair play spiegel voor
ouders op een humoristische manier de draak gestoken met die ouders die zich veel te
nadrukkelijk met de sport van hun kinderen bemoeien. Er worden adviezen gegeven als:

Zorg ervoor dat iedereen weet dat uw kind de beste is
En dat uw kind dat zeLJook weet
Ga regelmatig in discussie met de scheidsrechter
Be10of uw kind 100 frank voor elk doelpunt ("dat stimuleert de scoringsdrang")
En beweeg «zel] vooral tijdig op de transfermarkt, "dat kan een paar
sportschoenen, een trainingspak of een pak geld" opleueren

Het laatste advies is om eens een jaartje jeugdtrainer te worden, "u zal zien ...dat helpt!"
Nu gaan hier deze regels weliswaar vooral over de dominante positie van ouders en
trainers maar het bereik is veel omvattender. In dit verband geeft het Engelse pakket
richtlijnen voor de jonge spelers zelf zoals:

"Be a good sport. Cheer all good play, whether your teams or your
opponents ".
«Remember that the aim of the game is to have fun, to improve your skills and to
feel good. Don't show off or always try to get the most points or penalties".

Ook in een Canadees pakket (7) wordt ingezoemd op de bijzondere positie van kinde-
ren in de sport. Zo wordt er gewaarschuwd voor het primaat van het willen winnen
bij kinderen. Van de rniljoenen die meedoen in de sport zijn er maar weinig die eerste
worden, zo wordt gezegd. De kwaliteit van de jeugdsport wordt bepaald doordat de
jonge sporters de kans krijgen en nemen het beste uit zichzelf en uit hun persoonlijk
talent te halen.
En in een paragraaf over gelijke kansen in de sport wordt er uit de "Youth Sports
Guide for Coaches and Parents" geciteerd:

"I was a puny kid without much talent. But my coach made me feel as if 1 was bet-
ter than 1 thought 1 could be".

De praktijk van de sport, zo wordt gezegd, kan een bijdrage leveren tot zelfontdek-
king, persoonlijke groei en morele ontwikkeling. Maar dat gebeurt lang niet altijd van-
zelf. De leiding moet de situatie zo inrichten dat het kind zich competent voelt in de
sport en zelfvertrouwen krijgt.

Fair play regels voor de verschillende actoren in het veld van de sport

Het Duitse project "Fair geht vor", waarvan de vijf gouden regels zojuist besproken
werden, bracht ook een aantal brochures uit voor de verschillende actoren in het veld,
waarin gepoogd werd om de algemene regels in de praktijk te vertalen. Dat waren
kleine brochures van circa16 pagina's over de rol van de trainer, de ouders, de scheids-
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rechter, het bestuurslid van de sportclub, de sport journalist. Bovendien werd er een
speciale brochure over gehandicaptensport uitgebracht waarvan de inhoud zeker
doelgroep gericht was.
Gouden regels voor hen zijn bijvoorbeeld:

- "Verhalte dich bei den Klassifizierung deinem Handicap angemessen und
trickse nicbt".
- "Respectiere die Leistung unterschiedlich behinderter Konkurrenten in anderen
Behinderungsklassen, und neide nicbt die Medaillen deiner Mitstreiter",
- "Gerade fur Bebinderte ist es eine ethische Pflicht, auf Medikamentenmissbrauch
und leistunggsfordernde Substanzen zu uerzichten ".

Wedstrijdsportspecifiek zijn deze regels zeker, daar waar ze de problemen onderstre-
pen die er zijn bij het indelen van de sporters in categorieen van ongeveer dezelfde
speelsterkte, gelet op de aard van de beperking. Maar of alle regels even sensitief gefor-
muleerd zijn?
De zinsnede "Gerade fur Behinderte ist es eine ethische Pflicht .... " plaatst hen ten
opzichte van niet gehandicapte sporters, zo schijnt het, tach weer in een uitzonde-
ringspositie.

In de gouden regels voor de scheidsrechter wordt, en dat kan men verwachten, de
noodzaak van een goede spelregelkennis en van een onpartijdige houding benadrukt,
zelfs als men op allerlei manieren onder druk wordt gezet. Maar daarnaast kan de
interpretatieruimte die men heeft bij het toepassen van de spelregels gebruikt worden
"urn die Wettkampf-Atmosphare zu entkrampfen", Daarnaast wordt er van de
scheidsrechter verwacht dat hij zich in de Sportlerpsyche" in wedstrijdsituaties kan
verplaatsen en dat hij door zijn persoonlijk optreden het gebeuren op het sportveld
positief kan beinvloeden, Naast de regels voor scheidsrechters zijn er ook regels voor
de sportpraktijk, hoe men zich ten opzichte van de scheidsrechter moet gedragen.
Daar wordt gezegd dat zander de scheidsrechter sport in de huidige vorm veelal niet
uitvoerbaar is, men kan hem dus moeilijk als een noodzakelijk kwaad zien. Ook
wordt aanbevolen zich in de positie van de scheidsrechter te verplaatsen, om zijn
beslissingen beter te kunnen begrijpen.

De UEFA, de Europese voetbalbond heeft in haar "Code of Ethics" aandacht besteed
aan de verantwoordelijkheid van de verschillende actoren op en rondom het voetbal-
veld, zoals coaches, scheidsrechters, officials en spelers.
De essentie van deze code wordt als voigt verwoord:

"Ethics mean not only adherence to written rules, but also involve a correctness of
attitude among players, coaches, referees and team delegates, who should be encou-
raged to behave in a fitting spirit. The basic idea of ethics is to put oneself in the
place of others and to act accordingly".

Opvallend in deze omschrijving is, dat het basisidee sportoverstijgend is: jezelf in de
ander kunnen verplaatsen en er naar handelen. Deze code is ruimer opgezet dan een
code voor fair play. Er worden hier ook eisen gesteld aan de professionaliteit van de
actoren en bovendien worden ook de belangen van de organisatie in het vizier gehou-
den. Een voorbeeld daarvan is de collegialiteitsregel die de UEFA benoemde voor de
scheidsrechters: "The referee must refrain from publicity expressing any criticism of
fellow referees and assistent referees".
De code voor coaches is behoorlijk uitgebreid. Verschillende verantwoordelijkheden
en verplichtingen worden van elkaar onderscheiden, zoals "obligations" ten opzichte
van de sport, ten opzichte van het eigen team en haar spelers, ten opzichte van de spel-
regels, van de tegenstander, van de officials en ten opzichte van de media. Bij de ver-
antwoordelijkheden voor de spelers staat uitdrukkelijk dat prioriteit gegeven moet
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worden aan het welzijn van de spelers en van de staf van de club. En er wordt ook
speciaal aandacht aan de jeugd geschonken in aparte regels, hier vooral vanuit een trai-
nersperspectief. Hoewel de ondertitel van deze aanpak "Code of Ethics" genoemd
wordt, staat in de brochure fair play centraal als "the name of the game".

Obligations towards the coach's own team and players

The coach should
In General terms:
1. Give priority to the well-being of his players and staff.
2. Make every effort to develop sporting, technical, tactical levels, etc., and to obtain the

best results from the team through all permitted means.
3. Insist that players understand and abide by the principles of good sportsmanship.
4. Avoid methods or practices that might involve risks to the long-term health or physical

development of his charges.
In particular, when working with young players:
1. Provide a sporting experience for children that encourages a life-long

commitment to health-related physical activity.
2. Avoid placing expectations on a child unrelated to his capacity to meet them.
3. Take as much interest in the less talented as in the talented; emphasize and reward per-

sonallevels of achievement and skill acquisition, in addition to competitive success.
4. Provide the young person and his family with as much information as

possible, to ensure awareness of the potential risks and attractions of reaching a level of
high performance.

Uit: UEFA: "Outlines of a code of ethics for coaches".

Ook elders in de code wordt stelling genomen tegen het idee dat willen winnen van
een wedstrijd het manipuleren van de regels en het creeren van vijandsbeelden zou
rechtvaardigen. De coach dient een role-model voor zijn spelers te zijn en bovendien
moet hij zijn kennis ook delen met (jongere) collega's. De idealen van fair play wor-
den hier in een pedagogische setting geplaatst.

Onderwijspakketten

In deze paragraaf kan een beknopte bespreking van een onderwijspakket uit Canada
(Binder, 1990 en 1995), waarvan in 1995 een tweede versie verschenen niet worden
gemist omdat het een voorbeeld is van een didactisch goed samenhangend pakket.
Wanneer men de "principles of fair play" beschouwt, zoals beschreven in het onderwijs-
programma (1995) dan valt daar een zekere signatuur in op te merken.

Principles of fair play Important fair play
values & attitudes

Processes for teaching
fair play values & behaviors

1. Respect the rules
2. Respect the officials and

their decisions
3. Respect your opponent.
4. Give everybody an equal

participate
5. Maintain yourself-control

at all times

Teamwork and cooperation Recognizing and resolving
ethical dilemmas

Playing by the rules Changing roles and chance to
perspectives

Self-esteem
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Het is opmerkelijk dat in vier van de vijf, aanpassing geeist wordt aan de structuren van
de sport: respect voor de regels, de tegenstander, de officials en daarnaast ook zelfdisci-
pline. Het zijn ook geen specifieke regels voor kinderen, ze gelden ook voor volwasse-
nen. Waarden als spelvreugde en kritisch nadenken over de sport, worden niet genoemd.
Het ideaal van een "equal chance" is van een andere orde. Daar gaat het om een keuze
voor participatiefairness "het recht om mee te doen in de sport". Van de kinderen wordt
gevraagd welke principes vol gens hen het belangrijkste zijn en waarom.

Ondanks deze typeringen is het onderwijspakket niet te beschouwen als een voor-
beeld van aanpassingspedagogiek, integendeel de kinderen krijgen verschillende ere-
atieve opdrachten om na te denken over deze ideal en. Zo moeten ze gaan brains tor-
men over een eigen lijst met fair play aspecten. Die lijst moet dan bijgesteld worden als
ze in het spel bepaalde ervaringen hebben opgedaan. Ook moeten ze zich voorstellen
dat ze met een spaceshuttle naar een andere planeet worden gestuurd en dan moeten
ze de "aliens" daar uitleggen hoe een spel fair gespeeld wordt. De zelfstandigheid van
de kinderen wordt duidelijk gestimuleerd en in enkele oefeningen wordt geoefend in
"perspectiefneming", het je leren te verplaatsen in een ander standpunt (8). Het geheel
kan beschouwd worden als een samenhangend onderwijsprogramma, bestaande uit
vier elementen:

1. Fair play talk.
In discussions and role plays about Fair Play and Fair Play dilemma's.

2. Fair play in action.
Lots of games which reinforce fair play.

3. Fair play: Past, present en future.
Organize a group studyproject.

4. Fair play for our world: Health and Environment.
Create a fair play cross-curriculum with activities in science, life skills,
global studies and multiculturalism (Onderwijspakket 1995,Introduction, p.3).

De leerkrachten hebben voldoende materiaal om een programma te maken dat past bij
de mogelijkheden van de groep en dat ook past binnen de filosofie van de school.
Wanneer men de uitgave van 1990 vergelijkt met die van 1995 vah op dat er minder aan-
dacht geschonken wordt aan de manier waarop morele dilemma's worden opgelost (moral
reasoning) en dat meer de maatschappelijke context van de sport wordt benadrukt.

Ter gelegenheid van de olympische spelen in Atlanta werd in Duitsland een onderwijs-
pakket voor de basisschool uitgebracht: "Mach' mit bei der Schulerolyrnpiade.
U nterrichtsvorschlage fur die Klassen 1-6" (Uitgave NO K, 1995).
Het werkboek geeft eerst uitgebreid informatie over de olympische spelen van vroeger
en nu, duidelijk gericht op kennisverwerving en in mindere mate op meningsvorming.
In dat kader wordt ook de Olympische Eid besproken met als opgave "Sprecht
gemeinsam oder in Gruppen tiber die Bedeutung des Olympischen Eids".

"Im Namen aller Wettkampfer gelobe ich, dass wir im fairen Wettstreit an den
Olympischen Spielen teilnehmen un die fur sie geltenden Regeln achten und befol-
gen werden, im Geiste sportlicher Fairness, zum Ruhme des Sports und zur Ehre
unserer Mannschaft".

Het werkboek zit vol met werkbladen die door de leerlingen kunnen worden ingevuld,
waarvan hierna een voorbeeld over de betekenis van fair play is opgenomen.
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Fair play ist .....

Wenn ich die Entscheidung des Scbiedsricbters anerkenne.
Wenn ich einen schwacheren Sportier nicht lacherlich mache, sondem unterstiaze.
Wenn mir der Sieg nicht alles bedeutet.
Wenn ich auch als Sieger nicbt prahle und nicht andere damit drgere oder verletze.
Wenn ich oerlieren kann, obne die Schuld bei anderen zu suchen.
Wenn ich als Zuschauer die Leistung der anderen Mannschaft anerkenne.
Wenn icb .
Wenn ich .
Wenn ich .

Kanst du zu einem dieser Beispiele ein eigenes Erlebnis aufschreiben?
Uit: "Mach' mit bei der Schulerolympiade".

Fair play wordt hier duideIijk ook in een sociale setting geplaatst. De regel over het
zwakke kind dat niet goed kan meekomen in de sport, wordt in een oefening
"Ausgelacht, ausgeschlossen, ausgenutzt" uitgewerkt (9). Aan de kinderen wordt
gevraagd "Erzahlt euch, was sie wohl fiihlen" en wat gedaan zou kunnen worden om
zulke siruaties te vermijden.
In het pakket als geheel overheerst toch het cognitieve denken, door informatie te
geven over de spelen in het antieke Griekenland en het begin van de moderne olympi-
sche spelen. Ook worden er overzichten geboden van de plaatsen waar de spelen sinds
1896 zijn gehouden en inforrnatie over Atlanta, waar de spelen van 1996 gehouden
werden. In deze functie gaat het pakket over de wedstrijdsport maar ook over aard-
rijkskunde. Wanneer het gaat om persoonlijke eigenschappen dan wordt fair play meer
in sportoverstijgende betekenis behandeld.
De vraag is in hoeverre Nederlandse basisscholen en scholen voor voortgezet onder-
wijs te motiveren zijn om zich voor deze programma's in te zetten. Programma's, die
ongetwijfeld veel tijd en energie kosten met name van de leerkrachten. Bij veel scholen
in het voortgezet onderwijs zijn de randvoorwaarden voor invoering van een dergeIijk
programma, een knelpunt, afgezien nog van de vraag of men dit als een taak van het
onderwijs ziet (10).
Het vakoverschrijdend werken blijkt voor veelleerkrachten nog een grote opgave.
Zijn de leerkrachten IichameIijke opvoeding bijvoorbeeld, wel voldoende op deze taak
voorbereid om als belangenbehartiger van zo'n programma op te treden of daarin te
participeren ?(11)
Daarbij moet men wel duideIijk maken, dat deze programma's niet in de plaats komen
van lessen bewegingsonderwijs.

Charters of manifesten

In Engelstalige pubIicaties wordt ook gesproken van "declarations". Het is meestal
een tekst waar aspecten van een begripsomschrijving, het benoemen van aspecten van
fair play, het formuleren van regels en suggesties voor het stimuleren van de fair play
gedachte in een bepaalde samenhang zijn ondergebracht. Een organisatie op het terrein
van de sport en de Iichamelijke opvoeding treedt daarmee naar buiten om te laten zien
hoe ze in dit geval over het stirnuleren van de fair play gedachte denkt.
20 heeft de International Council of Sport and Physical Education (ICSPE) in samen-
hang met het IOC en de UNESCO een "Declaration on Fair Play" uitgebracht met
een sterk accent op sportoverstijgende persoonIijke eigenschappen als respect en eer-
lijkheid:
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"Fair play is a way of behaving which develops from self-respect and entails:
Honesty, straightforwardness and a firm and dignified attitude when
others do not play fairly.
Respect for team collegues
Respect for opponents and the referee ,

Fair play is embodied in modesty in victory, in graciousness in defeat, and in that gene-
rosity of outlook which creates warm and lasting human relationships. "(p.2 en 3).

Het willen winnen wordt als eerste doel van de sport gezien, maar er wordt krachtig
stelling genomen tegen het idee dat er met alle middelen gewonnen moet worden. Elke
speler in het veld van de sport heeft een eigen verantwoordelijkheid voor fair play en
daar wordt uitvoerig op ingegaan. Ook de "medical officers" worden daarbij op hun
verantwoordelijkheden gewezen. Zijn eerste verantwoordelijkheid is de gezondheid en
het welzijn van de sporter, maar bij sommige medische beslissingen stuit hij op fair
play aspecten. Soms wordt hij zo onder druk gezet dar hij ondanks zijn ethische code
als arts, beslissingen neemt die, noch in het belang van de sporter, noch consistent zijn
met de fair play gedachte. Daarbij wordt duidelijk gedoeld op doping, waar de arts,
ten opzichte van de fair play gedachte een speciale verantwoordelijkheid heeft, zeker
in de situatie van een geblesseerde of zieke sporter. De argumentatie vindt hier vooral
plaats op gezondheidsgronden.

"But the obligations to an opponent inherent in fair playas well as the medical offi-
cer's professional code require that in making a decision he is guided solely by the
condition of the performer"(p.12).

Aan het eind van dit manifest is een overzicht opgenomen van sporters die zich op het
terrein van fair play duidelijk hebben onderscheiden. Een ervan is Bobby Charlton,
een bekende Engelse voetballer. "His modesty and the generous spirit with which he
competed were an example to all." (p.2S).

Ook het "Committee International for Fair Play" (CIFP) publiceerde een viertalige
declaration "Fair play for all"(1992), waaraan we zelf mochten bijdragen.
In dit manifest wordt fair play geplaatst in de context van verschillende situaties: wed-
strijdsport, recreatiesport, jeugdsport en gehandicaptensport. De betekenis van fair play
is echter niet overal hetzelfde, de situaties kunnen aanmerkelijk van elkaar verschillen.
Men beperkt zich in dit manifest niet tot de georganiseerde sport, ook de school wordt
in het manifest aangesproken, waardoor er een heel brede doelorientatie ontstaat.

"Scbulen, Clubs und nationale Sportuerbdnde sollen den Zusammenhang zwischen
Gesundheit, Wohlbefinden und dem Sport irnmer wieder betonen. Daruber hinaus
sollen sie die Sportler, vor allem junge Sportier, vor den Gefahren des ubertriebenen
Trainings- und damit zusammenhdngenden Verletzungen scbiazen. "(p.43).

Dit manifest probeert fair play in de leefwereld van kinderen en jongeren te situeren
en richt zich op aspecten van fair play als gelijke kansen, gezondheid en de aanpassing
van de sport aan de mogelijkheden van het kind.

De betekenis van regelgeving

Een geheel andere benadering van het stimuleren van de fair play gedachte, en dan
vooral in de betekenis van participatie fairness kan men vinden in de brochure die
Reith (1992) in de USA geschreven heeft over de mogelijkheden om via de wetgeving
gelijke rechten en gelijke kansen voor de sporters af te dwingen. In "Playing fair - a
guide tot title IX in highschool and college sports", somt de schrijfster vele voorbeel-
den op, waar via de rechter kon worden afgedwongen dat meisjes in hun sportbeoefe-
ning dezelfde rechten kregen als de jongens, waarbij zekere verhoudingen in aantallen
en bedrijfsmatig belang in ogenschouw genomen moesten worden. Het sleutelwoord
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bij de afweging van de belangen is "equivalence"(11).
In haar 5 mei speech beklemtoonde de in 2001 teruggeroepen USA ambassadeur in
den Haag, Cynthia Schneider, dat de wetgeving in de USA tegen het racisme wel ter-
dege heeft geholpen om bepaalde bevolkingsgroepen aan hun rechten te helpen. Ze
beklemtoonde dat men in Amerika veel explicieter met waarden als individuele vrij-
heid, patriottisme en loyaliteit om gaat dan in Nederland, ook in het doorgeven van
die waarden aan de jongere genera tie. In Nederland zijn deze waarden, zo zegt ze, net
zo belangrijk, maar ze zijn implicieter. Mentaliteit en vooroordelen kunnen niet bij
wet geregeld worden zegt ze, maar gedrag zeker wel (p.20). In dit licht bezien zou de
achterstelling van meisjes in het voetbal en de broodroof van sporters die van doping
worden verdacht, voor de burgerrechter in Nederland weI eens tot verrassende con-
clusies kunnen leiden. De wet op gelijke behandeling geldt immers ook voor de men-
sen in de sport.

Terugblik

Fair play in internationaal verb and werd in de verschillende benaderingen om de spor-
tiviteit in de sport te stimuleren besproken. Bij die bespreking is dicht bij de tekst
gebleven om daarmee de slogans, de goede regels en de onderwijsprogramma's voor
zich te laten spreken. Over het geheel genom en waren de hier beschreven program-
ma's gericht op de verantwoordelijkheid van individuele personen. Voorbeelden van
institutionele verantwoordelijkheden met betrekking tot fair play werden veel minder
aangetroffen.
Die individuele personen waar men zich op richtte bleven niet algemeen. Er werd in
enkele programma's duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de verschillende actoren
in het veld van de sport: de spelers, de coaches, de bestuursleden, de ouders, de sport-
journalisten. Daarbij werd gedacht vanuit de posities die in de sport werden vervuld.
In een aantal voorbeelden richt men zich expliciet op kinderen en jongeren, zowel bij
de formulering van codes als in concrete onderwijsprogramma's, waarvan een pakket
uit Canada als voorbeeld werd genomen. Fair play krijgt in enkele programma's uit-
drukkelijk ook de invulling van participatiefairness.

De sportspecifieke benadering van fair play kwam vooral naar voren in de sociale
dimensie, zoals aandacht voor sporters die minder kansen hebben om te participeren,
meer dan de aspecten die rechtstreeks verband houden met de wedstrijd zelf.
Maar de sportoverstijgende betekenis van fair play kornt over het geheel genomen
meer voor zoals respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, zich in de huid van de
ander kunnen verplaatsen en correct gedrag.

Wanneer men het geheel van dit materiaal uit andere land en overziet is er een belangrijk
gegeven dat nog wel eens bepalend kan zijn voor de acceptatie en invoering van deze
programma's. Er wordt weinig over de implementatiestrategie gesproken en er wordt
nog minder verslag gedaan van de problemen die men heeft ondervonden om de
gedachten van fair play in de sport ingevoerd te krijgen.

6.3. De Nederlandse campagne "Fair play scoort altijd."(13)

De sportkoepels (NSF,NCSU, NCS, NKS) en het lOS (her overkoepelend orgaan van
de provinciale sportraden) hebben begin 1992 de handen ineen geslagen om de aan-
dacht op fair play te richten. Deze sportkoepels gingen een samenwerkingsverband
aan met de Stichting Fair Play Club Nederland, later de Stichting Fair Play Nederland
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(SFPN). Men bereidde een landelijke campagne voor, "Fair play scoort altijd", waar-
voor men subsidies wist te verwerven.

Een aantal uitgangspunten kwam centraal te staan: Eerlijkheid en oprechtheid, gelijk-
heid, gelijkwaardigheid en geweldloosheid. Algemeen gesteld had men het volgende
doel voor ogen: "Sport moet aantrekkelijk zijn voor aile betrokkenen en tegemoet
komen aan basale beginselen van humaniteit en sportiviteit" (Campagne-voorstel voor
een meerjarige voorlichtingsactie ter bevordering van fair play in de sport, 1992).
Hieruit blijkt dat men, naast sportspecifieke waarden, vooral sportoverstijgende waar-
den wilde benadrukken.

Het leek de campagne makers logisch om de campagne te richten op de doelgroep
jeugdigen van 9-16 jaar. Dit had een aantal redenen:
1. Men had het idee dat probleemgedrag in de sport ten aanzien van

sportiviteit geleidelijk begint bij de leeftijd van ongeveer 12 jaar. Vanaf die
leeftijd gaat het steeds meer om resultaat in de sport.

2. Deze groep is gemakkelijk te bereiken via sportvereniging, club, gezin en I
of school.

3. De jeugd van 9-16 jaar is het meest ontvankelijk voor morele beinvloeding.

am de campagne gezicht te geven werd gekozen voor de slogan "Fair Play scoort
altijd". Er werd een embleem Isticker ontwikkeld waarin die slogan met fel groene let-
ters tegen een zwarte achtergrond werd weergegeven. In een toelichting lezen we "De
voorlichtingscampagne is het resultaat van samenwerking tussen NOC * NSF, de stich-
ting Fair Play Nederland, de NCSU, NKS, NCS en het lOS".

Gaandeweg kreeg men duidelijker voor ogen dat de mens en die in de sport met de
jongens en meisjes van 9 tot 16 jaar omgaan, de beelden van (un)fairness overbrengen.
Men ging er toe over om de campagne meer te richten op de intermediairs, zoals
bestuurders, trainers, coaches en ouders. Hier waren andere producten voor nodig.
Producten die informatie verschaffen over wat fair play inhoudt en hoe men fair play
kan overbrengen op de jeugd. Die producten waren zeer divers: het uitbrengen van
campagne kranten, het presenteren van gedragscodes, het verschaffen van informatie,
het bemensen van prornotiestands bij sportevenementen.

Het boek "Sportief leiding geven" (Van den Brink, e.a.,1995), een boek voor trainer-
coaches over de (sportieve) omgang met jeugdigen kan als een van de kernactiviteiten
van de campagne beschouwd worden. Het streven was om er een praktijkboek van te
maken. Het boek kent aparte hoofdstukken voor clubbestuurders, ouders, trainer I
coaches en scheidsrechters. Bij de beschrijving van het begrip fair play wordt zowel
gesproken over formele- als informele fair play en ook het onderscheid tussen de indi-
viduele en de structurele dimensies van fair play werd behandeld. Als uitgangspunten
van de campagne worden genoemd:
1. "Respecteer je sport en wie er mee bezig zijn.
2. Behandel alle deelnemers aan je sport gelijkwaardig.
3. Gebruik geen geweld bij de sport.
4. Samen staan we voor faire sport, waarin de gezamenlijke uerantuioorde-

lijkheid wordt beklemtoond."
Er wordt, zo zeggen de schrijvers, een beperkte betekenis gegeven aan fair play.
Uitgangspunt voor dit boek is de informele fair play en de interactie tussen trainer en
zijn pupillen (p.23). Daarmee wordt weinig aandacht geschonken aan onderwerpen als
discriminatie en doping.

243



In het boek worden de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind beknopt behan-
deld, waarbij overigens binnen die fasen niet rechtsreeks het verband met fair play
wordt gelegd. Belangrijk is de bespreking van leeftijdsklassen en prestatieklassen. Er
wordt gesteld dat bij indeling naar prestatieniveau in het algemeen, zowel de prestatie
als het sportplezier zich in positieve zin zullen ontwikkelen (p,46-47).
Er is in het boek ook een "scoringsformulier sportief gedrag" opgenomen (p.82-83),
dat zich vooral richt op teamsporten als voetbal en handbal. Elementen van deze
observatielijst zijn: speelwijze (zet zich in om de bedoeling van her spel te realiseren),
teamgeest, gedrag ten opzichte van tegenstanders, invloed op de sfeer van de wedstrijd
en het aantal overtredingen. De lijst is behoorlijk uitgebreid en het wedstrijdsportspe-
cifieke element krijgt veel aandacht, zoals bijvoorbeeld in het onderscheid tussen her
handel en bij balverlies en bij balbezit. Het boek staat vol met praktijkvoorbeelden en
met tips die voor de praktijk bruikbaar zijn,
Naast het uitbrengen van het boek moet nog vermeld worden dat subsidies gegeven
konden worden aan sportbonden, die fair play acties wilden opstarten, zoals de wiel-
renunie (14).
Daar werd echter door de sportbonden weinig gebruik van gemaakt.

Ook werd er een boekje voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs uitgebracht
"Fair play in de sport, hoe kijk je daar tegenaan?" (Buisman, Steenbergen, van de
Langemheen, 1997). Het was een vakoverstijgend programma, waarin de leerlingen met
behulp van praktische opdrachten zelf het veld konden verkennen. Er werd in een apart
hoofdsruk aandacht besteed aan de sportspecifieke- en sportoverstijgende aspecten van
fair play en aan (in) formele fair play tijdens de wedstrijd.
In een ander hoofdsruk werden onderwerpen als geweld in de sport, doping, boksen en
free fight behandeld. In de laatste hoofdstukken werden praktijklessen op school voor-
gesteld waar de leerlingen dan aan "den lijve" verschillende kanten van fair play konden
ervaren en werd er ook een speelse fair play quiz gepresenteerd.
Hoewel het boekje duidelijk gericht was op oudere leerlingen tussen 15-18 jaar, was
het als geheel toch weinig vanuit de leefwereld van die ontwikkelingsfase geschreven.
Een ander kritisch punt was dat het boekje ontwikkeld werd, los van een irnplernen-
tatieplan, zodat de activiteiten met betrekking tot fair play na het uitbrengen van het
boekje stil vielen. Het uitbrengen van het boekje viel precies in de periode dat de ene
campagne afliep en de andere nog niet begonnen was.

Tenslotte werd op 20 november 1996 her slotakkoord "Fair Play, hart van de sport"
voor bestuursleden van sportbonden en (top) sporters ter ondertekening voorgelegd,
waarmee men zich verbond de fair play-gedachte te bevorderen. Die datum kon met
recht een hoogtepunt voor de campagne genoemd worden. Liefst 52 organisaties die
plechtig beloven zich in te zetten voor de bevordering van de fair play-gedachte en dit
door hun vertegenwoordigers laten bekrachtigen met een handtekening (15).
De campagne had hiermee een nieuwe doelstelling gereaIiseerd. Het ging niet aileen
meer over de jeugdsport, her ging over de gehele georganiseerde sport. En men richtte
zich expliciet op de organisaties, daar probeerde men commitment te verkrijgen.
Merkwaardig hoe men binnen een periode van drie jaar voor wat betreft de doelgroepen
een wandeling maakte van de jeugd tussen 9-16 jaar, naar de intermediairen als trainers
en bestuursleden, en vervolgens naar de landelijke sportorganisaties.
Die ontwikkeling is op zich begrijpelijk, want men had de bonden nodig om in de sport
aan het werk te kunnen. Maar die conclusie was wellaat getrokken en men kan zich
afvragen wat van de oorspronkelijke doelstellingen overeind gebleven was.

Het evaluatie-onderzoek naar deze campagne behelsde twee aparte onderdelen.
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Het eerste onderdeel betrof een analyse van het uitgebrachte materiaal,
Er is in de projectperiode van vier jaar heel wat materiaal ontwikkeld en daarmee kan
men de campagnestaf van "Fair play scoort altijd" zeker een compliment maken. En
dit spreekt des te meer als men bedenkt dar veel van het werk bijna vanuit een nulsitu-
atie moest worden opgebouwd. Er moest een nieuwe infrastructuur worden geschapen
waarin verschillende (koepel)organisaties met elkaar moesten samenwerken. Dat heeft
veel tijd en ook veel energie gekost.

Het heeft de onderzoekers ook veel moeite gekost om een goed overzicht te krijgen
over het materiaal, dar in de loop van de projectperiode was uitgebracht. Er bleek geen
totaaloverzicht te bestaan van de uitgebrachte producten. Op de meest onverwachte
momenten kwamen er nieuwe stukken tevoorschijn, die alsnog in de analyse moesten
worden meegenomen. Een advies voor nieuwe fair play campagnes is, om tijd uit te
trekken voor een zorgvuldig beheer van het ontwikkelde materiaal, Niet aileen voor
toekomstige onderzoekers maar ook om de verworvenheden van dit project toegan-
kelijk te maken voor geinteresseerden in de sport.

We vatten hieronder de voornaamste conclusies samen.
1. Gaandeweg het project heeft men de doelgroep "jeugd" uit het oog verloren.

Er wordt in de ontwikkelde producten weinig vanuit een jeugdperspectief
gesproken. Ook al zou men tijdens de rit meer het accent op intermediairs als
coaches willen gaan leggen, dan nog had men zich met deze taak moeten identi-
ficeren, Nu lijkt het net of de jeugd in het geheel van de campagne naar de ach-
tergrond geschoven is.

2. Behalve in het boek "Sportief leidinggeven" en enkele campagnekranten komen
concrete ervaringen van sporters weinig ter sprake en de geponeerde waarden
worden weinig met de praktijk verbonden. Waarden als respect en eerlijkheid
hebben vaak een algemene strekking en liggen nogal ver weg van de praktijk.

3. De meeste producten worden vanuit een sportoverstijgend perspectief aangebo-
den. Dat behoeft op zich niet negatief te worden geduid, maar tegelijk rnoet er
ook een analyse van de wedstrijdsport plaatsvinden met elementen als strijd,
inzet, de wi! om tot het uiterste te gaan, agressie en gelijke speelsterkte. Deze
analyse heeft echter in de geanalyseerde producten weinig plaatsgevonden,
zodat wedstrijdsporters zich vermoedelijk weinig in de producten kunnen her-
kennen.

4. De gedragscodes, die werden uitgebracht, vertonen vooral de kenmerken van
een aanpassingsdenken. Het ging om respect voor de regels en de beslissingen
van de scheidsrechter, terwijl er veel minder aandacht werd geschonken aan het
stimuleren van zelfstandigheid. Noch bij de jongeren -waar overigens geen
aparte code voor bestond- noch bij coaches.

5. Over het algemeen werd er een zeker evenwicht gevonden tussen de individu-
ele verantwoordelijkheid van de sporter en de verantwoordelijkheid van de
organisaties, zeker als men de slotmanifestatie die duidelijk gericht was op de
organisaties, daarbij in ogenschouw neemt.

Op basis van het bestuderen van de vergadernotulen van de campagnestaf, kan men
concluderen dat er weinig tijd werd genomen voor inhoudelijke discussies.
Misschien dat er in de toekomst, een aparte stuurgroep geformeerd kan worden die de
inhoudelijke aspecten bewaakt. Nu overheerst in de handelingen van de stuurgroep te
zeer de dagelijkse managementproblemen in organisatorische zin.

In het tweede deel van dit evaluatie onderzoek werden vijf leden van de campagnestaf
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gelnterviewd die niet direct verbonden waren aan een bepaalde tak van sport en vijf
vertegenwoordigers van de sportbonden, die op een of andere manier betrokken
waren bij fair play acties in hun tak van sport. Wat heeft dit deel van het onderzoek
opgeleverd?
Over het algemeen kan gesteld worden, dat de stuurgroepleden weinig (sport) speci-
fiek hun opvattingen over fair play naar voren hebben gebracht. Dit was al te zien bij
de algemene doelstellingen. Over de doelgroep "jeugd" is wel uitgebreid gesproken,
maar voor de andere belangrijke doelgroep, de intermediairs, werden de specifieke
kenmerken niet in kaart gebracht.

Het sportoverstijgende aspect wordt benadrukt in de campagne en dat bleek ook in de
interviews. Deze nadruk op de situering van de sport in de maatschappij is verbonden
met een idealistische benadering van waarden. Het gaat om respect, tolerantie, geweld-
loosheid en gelijkwaardigheid; waarden die overal in de maatschappij van belang zijn.
Hier wordt men persoonlijk op aangesproken. Een ieder behoort naar deze waarden
te handelen.
De jeugdperiode wordt door de campagnestaf als een eigen wereld gezien, waar de
volwassenen behoedzaam moeten optreden. Tevens wordt deze groep tussen 9 en 16
jaar omschreven als een groep met veel potentie en een groep die nog ontvankelijk is
voor invloeden van anderen. Aan die groep kan men nog een boodschap kwijt, bij de
oudere jeugd is dat een stuk moeilijker volgens de gelnterviewden.

De campagne bleef voornamelijk intern gericht. De gerichtheid op de buitenwereld
manifesteerde zich wel in een beperkt aantal "bondsprojecten". Dit hield in dat bon-
den een voorstel konden indienen om een fair play project binnen hun bond op te zet-
ten. Een redelijk voorstel kon zich verheugen op een subsidie. Dit is voor sportbon-
den natuurlijk aantrekkelijk. Echter, het aantal bonden dat hieraan heeft meegedaan
was beperkt, Naar de oorzaken daarvan kan men slechts gissen. De Stichting Fair Play
is in het kader van de campagne zeer actief geweest op allerlei sportmanifestaties.
Meestal kwam men met een informatiestand en dat gaf de mogelijkheid om met gem-
teresseerden uit die tak van sport te discussieren, Toch heeft deze benadering nauwe-
lijks geleid tot vormen van daadwerkelijke samenwerking met de sportbonden.
Men trachtte met de campagne de doelgroepen voornamelijk op het cognitieve vlak te
beinvloeden. Als belangrijkste rniddel voor beinvloeding zag men namelijk "kennis-
overdracht" en "meningsvorming", vooral via intermediairs zoals trainers, bestuur-
ders, leerkrachten en ouders.

De vertegenwoordigers van de participerende sportbonden behandelen fair play meer
sportspecifiek in de zin dat ze fair play binnen de eigen wereld van de sport plaatsen.
Maar enkele bonden zagen fair play ook als middel voor andere doelen zoals bijvoor-
beeld ledenwinst. Wel is er meer sprake van productdenken dan bij de campagnestaf.
Dit verschil is te wijten aan de verschillende niveaus waarop de stuurgroepleden van
de campagne en de bonden acteren. De campagnegroep is met haar producten vooral
gericht op bonden die ze hun, veelal schriftelijke producten, willen aanbieden en de
bonden zijn meer gericht op de mens en die in de sport actief zijn. Het totaalbeeld van
de vijf bonden is nogal divers; elke bond heeft een ander project en daarmee ook een
andere insteek. Een bond richt zich op de arbitrage, de andere meer op spelontwerp en
bij een derde gaat het om her terugdringen van sportuitval waarnaar een onderzoek
gedaan wordt.

Ook de bonden kennen -net als de campagnevoerders- de jeugd een eigen plaats toe.
Een verschil hierbij is echter wel dat de gelnterviewden uit de bonden meer in gaan op
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zelfstandigheidsbevordering. Soms wordt die zelfstandigheidsbevordering onder-
streept vanuit de bedoelingen van het spel. Met dit beeld komt tevens de gecompli-
ceerdheid van fair play aan de orde. Niet in alle gevallen is het duidelijk hoe men in de
praktijk fair handelt. Soms kan men, gezien de belangen, niet anders dan een overtre-
ding begaan, zegt een respondent, die de concrete praktijk voor ogen heeft. Dat zijn
dan dilemma's die niet zo gemakkelijk in een zwart-wit schema tegenover elkaar gezet
kunnen worden.

Passend bij die lijn is het feit dat de sportbonden individuele aspecten van fair play
onderkennen, maar daarnaast ook de structurele aspecten naar voren brengen. Men
scherpt liever eerst de regels aan of men probeert liever eerst de kwaliteit van de arbi-
trage te verbeteren, voordat de spelers zelf aangepakt worden, althans, dat beeld ont-
staat in de interviews. Deze structurele maatregelen zijn steeds duidelijk verbonden
aan de praktijk; de maatregelen betreffen het sportieve handelen. Het beleid, zoals de
vertegenwoordigers van de sportbonden schetsen was even als dat van de campagne
"Fair Play scoort altijd" nogal intern gericht. Men dopte allen graag de eigen boontjes,
alleen bij atletiek en wielrennen was er sprake van een feitelijke samenwerking met de
campagne. De voornaamste redenen hiervoor waren volgens deze gesprekspartners,
dat de eigen sport toch wezenlijk anders is dan een andere sport. Men wist zelf veel
beter wat in de eigen sport omging.

Samenvattend:
De verhalen van de sleutelfiguren leverden heel wat op. Nadere analyse leert dat de
benaderingen van de fair play problematiek behoorlijk verschillend waren. In deze
projecten staan de realistische benadering van waarden en de meer idealistische soms
ver uit elkaar. Er werden vanuit dit onderzoek een groot aantal aanbevelingen gedaan
waar, in het vervolg weinig mee gebeurde. Aanbevelingen waren bijvoorbeeld:

De acties sportspecifieker en tak-van-sport specifieker maken.
Bij acties voor de jeugd, moet men proberen ook vanuit het jeugdperspectief te
denken.
De keuze voor een meer doordachte en een meer samenhangende invoerings-
strategie.
Een krachtiger beleid naar de sportbonden toe, en die beter motiveren voor fair
playacties.

Op het slotsymposium van dit project formuleerden we:
"Fairplay en de georganiseerde sport, het is maar de vraag oj ze elkaar hartstochte-
lijk liefbebben. Voor alsnog kunnen ze de weg naar elkaar maar moeilijk vinden,
het tussenliggende water is nog vee! te diep. Fair play scoort nog niet.
De komende jaren zijn er nog vee! doelgerichte acties nodig! Acties die naar onze
mening nog veel sportspeciJieker moeten worden ingevuld en nog meer afgestemd op
de karakteristieken van de doelgroepen".

6.4. Het Nederlandse actieplan: "Spntt, Tolerantie en Fair Play"

"De tijd van woorden is voorbij, het komt nu aan op daden" schrijft Erica Terpstra,
staatssecretaris van sport in de inleiding op het verslag van de internationale rondeta-
felconferentie over "Sport, tolerantie en fair play", die plaats yond op donderdag 11
april 1996 in Amsterdam. De kernwaarden van de sport, cornpetitie, tolerantie en fair
play, staan onder druk. Spelers worden gediscrimineerd, toeschouwers maken de sta-
dions onveilig, sporters gebruiken doping. Sportrninisters van bijna alle Europese lan-
den, besloten de strijd aan te bind en tegen discriminatie, intolerantie en onsportiviteit
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en daarvoor hebben ze een opgestelde verklaring aangenomen. Terpstra grijpt het
Nederlandse voorzitterschap van de Europese gemeenschap aan om in de eerste helft
van 1997 -het Europees jaar tegen racisrne- de gedachten van deze conferentie naar
voren te brengen. En daarmee was er tegelijkertijd, een nieuwe Nederlandse stichting
geboren onder dezelfde naam: "Sport, tolerantie en fair play" (STFP), die van de staats-
secretaris een flinke zak met geld meekreeg voor een projectperiode van vier jaar en
tegelijkertijd in haar naam de verbinding tussen tolerantie en fair play verankerd zag.

Wat staat er nu in de verklaring die door de deelnemende landen werd aangenomen?
Kort samengevat wordt het maatschappelijk belang van de sport onderstreept, zonder
dat daarbij wordt ingegaan op het specifieke karakter van de wedstrijdsport. Er wor-
den verbanden gelegd tussen misstanden in de sport en misstanden elders in de sam en-
leving. En de sport wordt opgeroepen tolerantie en fair play te bevorderen.
Onder het kopje 'opvoeding' wordt een idealistisch beeld van veranderingsmogelijk-
heden geschetst:

"Zeals intolerantie voortkomt uit onwetendheid en onbegrip, zo wordt tolerantie
bevorderd door kennis en begrip. Hieruit uolgt dat alles begint bij de [ongeren:
tbuis, in de klas, op de sportoelden en in de sportclubs".(p.12).

Een nieuw jasje voor de oude regel, uitgesproken door een Tweede Kamerlid van weleer
Opzoomer: "Bouw scholen en ge kunt gevangenissen sluiten". De ervaring heeft echter
uitgewezen dat de werkelijkheid ingewikkelder in elkaar steekt. Kennis hebben van de
gevolgen van slechte gewoontes, leidt lang niet altijd tot verbetering van gedrag (16).

Op de verklaring volgden ook richtlijnen voor actieprogramrna's regen discriminatie.
Nationale programma's, zo staat te lezen, kunnen gebruik maken van de sport in hun
pogingen het bewustzijn te vergroten en te komen tot gedragsbeinvloeding (17). Sport
wordt hier als middel gepropageerd.
In de richtlijnen vinden we ook een pleidooi voor, wat in deze studie participatiefair-
ness genoemd werd:

"Meer pogingen zijn noodzakelijk om blokkades te verwijderen die sportdeelname
op alle niveaus voor aile groepen in de maatschappij belemmeren, in het bijzonder
voor vrouwen en voor die groepen welke niet euenredig zijn vertegenwoordigd in
de sport, of buitengesloten zijn door gewoonte en traditie"(p.14).

Eigenlijk zijn de richtlijnen meer te beschouwen als het presenteren van algemene
ideeen, zoals de suggestie aan de TV media om na te denken, over de "impact" van het
uitzenden van opstootjes tussen voetbalsupporters. Er vallen weinig concrete hande-
lingspunten aan deze verklaring te ontlenen. Bovendien is er nauwelijks een poging
gewaagd om specifieke issues uit de sport zelf aan de orde te stellen; de maatschappe-
lijke problematiek is wel erg dominant.

Met het Nederlandse Actieplan 1997-2000 trad de Stichting "Sport, Tolerantie en Fair
Play" naar buiten. Het plan is te beschouwen als een uitwerking van de afspraken op de
Ronde Tafel Conferentie op 11 april 1996. Het initiatief kwam van het ministerie; de
georganiseerde sport keek er wat onwennig tegenaan. Men moest wennen aan het begrip
tolerantie. Hoe verhield dat sportoverstijgende begrip zich tot de karakteristieke trek-
ken van wedstrijdsport? Fair play of sportiviteit wordt in het actieplan uitgelegd als:

"bet beoefenen van de sport, volgens de bedoelingen van het spel en met in acht
neming van de [ormele- en informele regels. De interpretatie van fair play regels is
afhankelijk van de brede maatschappelijke en de sportspecifieke context"(p.9).

Tolerantie staat voor wederzijds respect en het creeren van gelijke kansen voor allen
die de sport willen beoefenen. Tussen tolerantie en fair play, bestaan verschillende
raakvlakken; beide begrippen zijn wezenskenmerken van de sport, zo wordt gesteld
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(p.lO). En het is goed mogelijk om ze te combineren. Deze "wezenskenmerken" van
de sport worden ten opzichte van elkaar echter niet verduidelijkt.

Ais doelstelling voor het Nederlandse actieplan werd geformuleerd:
"bet beuorderen van tolerantie en fair play in en rond de sport, met behulp van
allen die hierbij betrokken zijn, door middel van beleid en concrete activiteiten.
Hiermee wordt beoogd een kwaliteitsimpuls aan de sport te geven, en daarmee aan
de samenleving als geheel.
De bevordering van tolerantie en fair play moet leiden tot:

Sportief gedrag, naleving van [ormele en informele regels en tevens de
verbetering van regels, acceptatie van arbitrage en verantwoorde begeleiding;
Respect, wederzijds begrip, acceptatie van (hedendaagse) waarden en normen;
Integratie van specifieke acbterstandsgroepen, onder andere door het wegnemen
van drempels en belemmeringen die sportdeelname in de weg kunnen staan:
gehandicapten, ouderen, allocbtonen, asielzoekers en uluchtelingen, homo-
seksuelen, vrouwen. »

De sociale betekenis van fair play treedt hier naar voren, maar een meer individuele
benadering rond het wedstrijdethos, inzet, selectieprocessen en gelijke speelsterkte
blijft achterwege. Ruime aandacht wordt geschonken aan sportoverstijgende aspecten
van fair play, zoals respect, wederzijds begrip en aan tolerantie.
Er worden verschillende activiteiten opgesomd, zoals een fair play award, een anti-dis-
criminatie campagne, supporters projecten, lesprogramma's voor het onderwijs.
Daarvoor wordt echter geen handelingskader aangereikt.

Wanneer we de blik werpen op enkele producten die in de loop van vier jaar door de
Nederlandse Stichting "Sport, tolerantie en fair play" zijn uitgebracht, dan kiezen we
in de eerste plaats voor het onderwijspakket: "De sport staat op het spel" voor groep 7
en 8 van het basisonderwijs. Het is een handleiding voor de leerkracht met veel werk-
bladen en oefeningen voor de leerlingen. De doelstellingen waren nogal pretentieus:

"Het doel van het project is bewustwording, betnuloeding en verandering van het
gedrag op bet terrein van fair play en tolerantie in de sport te weeg brengen bij leerlin-
gen van groep 7 en 8, zodanig dat bij de leerlingen een normbesef ontstaat en dat zij
voor zichzelf grenzen vaststellen waarbinnen zij zich op faire en tolerante wijze binnen
de sport kunnen manifesteren" (p.9).

Alhoewel er best aantrekkelijke oefeningen in het pakket zijn opgenomen, wordt het
geheel van het werkmateriaal niet afgedekt door de geformuleerde doelstellingen. Een
aantal voorbeelden van oefeningen maakt dit duidelijk:

Bedenk vijf voorbeelden van tolerant en fair gedrag (p.2S).
Wat vind je van racisme, discriminatie en pesten? (p.2S). Kun je voor-
beelden geven uit je eigen omgeving?
Maak een top tien van redenen om aan sport te doen en een top tien om
niet aan sport te doen (p.31).
Een "Tolerantie en Fair Play quiz", met 20 items als: "Ik zeg altijd vroeg-
tijdig af als ik niet kan komen trainen of spelen" 0 ja, 0 nee (p. 40).
Bedenk bij een sport een situatie die tolerant en fair is, en een situatie die
niet zo sportief is (p.49).
Als je in de spiegel kijkt, zie je dan iemand die aIleen aan winnen denkt, of
staat juist het plezier van jou voorop? (p.57).

Voortdurend wordt de leerling gevraagd iets over fair play en tolerantie te zeggen en
die begrippen worden steeds aan elkaar gekoppeld. Men beseft niet hoe moeilijk het is
voor deze leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs, om die begrippen van
elkaar te onderscheiden. Voor deze leerlingen wordt niet een denkstructuur neerge-
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legd, die hen kan helpen om de begrippen beter te begrijpen. Er wordt over gedrags-
veranderingen bij leerlingen gesproken zonder dat ook aangegeven wordt wat er pre-
cies veranderd moet worden hoe en waartoe.

Een tweede pakket "Fair Play in de praktijk" (2000) is gemaakt voor de opleiding
voor sportleiders, bekend nog steeds onder de naam cros.
Na een algemene inleiding over fair play in enge en in brede zin, (ontleend aan
Tamboer en Steenbergen), waarden en normen in de sport, racisme en discrimina tie,
worden er een groot aantal vuistregels opgesomd voor scheidsrechter, voor publiek bij
jeugdwedstrijden, voor coaches. Vervolgens wordt voor verschillende takken van sport
en de fitness, oefenstof gepresenteerd, waarbij soms een fair play-gedachte staat weer-
gegeven zoals bijvoorbeeld:

Handbal: Verdediging op basis van techniek en niet op basis van fysieke
kracht.
Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van degene die achter
je zit.
Aanpassingen in de regels.
Lichaam beheerst gebruiken.
Verdeel je aandacht gelijk over minderen en beteren.

Judo:

Tennis:
Voetbal:
Volleybal:

Potentieel zijn de mogelijkheden om met de jeugd over fair play te spreken hier talrijk
en er zal zeker in deze richting verder moeten worden gezocht. AIleen: het gaat hier
om een klassieke presentatie van de oefenstof, grotendeels los van de uitgangssituatie
van de leerlingen en er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de leefwereld van
het kind en ook niet van de studenten in opleiding.
Daarmee is ook een andere zwakte van het programma aangegeven, namelijk hoe
wordt er met het kind en de groep kinderen gecommuniceerd over datgene wat er in
de praktijk van de training en het spel ontdekt is.

Samen met het Landelijk Centrum voor Opbouwwerk (LCO) en de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) bracht de stichting STFP een handboek
"Buurt Sport Spelen" uit aan het einde van de project periode. Het grootste deel van
het handboek gaat over de organisatie van sport- en spelactiviteiten voor de bewoners
van een bepaalde buurt. Van een tekst van 35 pagina's zijn er vijf gereserveerd voor de
fair play gedachte en dat betekent dat een groot gedeelte van het handboek als stimule-
ring sportdeelname kan worden aangemerkt. De relatie had gelegd kunnen worden
met participatiefairness, maar die kant wordt in dit hoofdstuk niet belicht.
In een paragraaf "fair play als rode draad" wordt het begrip omschreven als "onge-
schreven regels die betrekking hebben op respect, verantwoordelijkheid, gelijkheid van
kansen en omgaan met regels" (p.13). Er worden in dit boek een aantal hulpmiddelen
aangereikt die de sportiviteit kunnen bevorderen:

Het aanpassen van regels, bijvoorbeeld "het geven van een handicap aan
een deelnemer die in een onderdeel veel beter is dan de rest".
Het gebruik van de "fair play match groene kaarten". Elk team krijgt
daarbij vier groene kaarten. Elke keer als er onsportief wordt gespeeld,
raakt men een kaart kwijt. Alle kaarten kwijt betekent een punt in
mindering.
Het uitreiken van een fair play award voor sportief spel.

Het gehele programma richt zich vooral op onbehoorlijk gedrag bij teamsporten,
zoals ruw en onbesuisd spel, schelden, tegenstanders provoceren, bal wegtrappen. Het
zijn, in dit aspect van fair play eigenlijk kleine overtredingen.
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Het samenwerkingsverband met genoemde organisaties is heel uitdagend. Hier wordt
een poging gedaan om de fair play gedachte ook buiten de georganiseerde sport ingang
te doen vinden in het kader van sportstimulering.
Maar tegelijk is hier ook de worsteling zichtbaar in het kader van zo'n werkboek
iiberhaupt de discussie over fair play in te brengen. Sportbuurtwerkers zijn vaak al
blij als ze er in slagen de mensen in beweging te krijgen en dan meteen al die confron-
tatie met fair play?
Wellicht gaat de entree tot een fair play discussie beter als men de "gelijke speelsterk-
te" en "gelijke kansen" als uitgangspunt had genomen en niet de geijkte voorbeelden
van agressie en klein geweld in het veld. Het voorbeeld van het werken met handicaps
had in het kader van sportbuurtwerk verder uitgewerkt kunnen worden. Overigens is
dat methodisch niet zo eenvoudig: wie bepaalt die handicaps en hoe wordt dat georga-
niseerd?

Een andere uitgave van de Stichting was het uitbrengen van een video band
"Topsporters over tolerantie en fair play" van circa 18 minuten, Het motto van de
video luidt: "De sport staat op het spel" en dat motto wordt door de voortdurende
herhaling er bij de kijker als het ware in gehamerd. De video laat meer onsportiviteit
zien dan sportivteit en die onsportiviteit wordt als legitimering van de video gebruikt.
De onsportiviteit heeft vooral betrekking op geweld scenes, vechtpartijen op- en rond-
om het sportveld, een wielrenner die in de hekken wordt gereden, een slagman bij
honkbal die door een harde bal wordt geraakt. Topsporters die hier hun woordje doen
zijn bijvoorbeeld:
Michael Boogerd (wielrennen):

"Als je de hekken in wordt gereden, dan word je kwaad en neem je wraak". "]e
doet wat voor de een en de andere keer krijg je wat terug".

[acco Eltingh (tennis).
"De fouten van een scheidsrechter drukken een stempel op de wedstrijd en dat is
onsportie]".

FlorisJan Bovenlander (hockey):
"Hard spel is niet zo erg, maar echt gemeen spel of echt vuile overtredingen, dat je
daar adequaat op reageert, dat is heel belangrijk".

Erik Breukink (wielrenner):
"Als een persoon niet meer kan winnen, zal die proberen iets te doen, wat tegen de
regels is en dat is niet sportie]."

Jessica Gall (judo):
"Mensen denken bij vechtsporten dat ze gaan uecbten, maar dat is niet zoo Er zijn
heel strenge regels, daarom komt onsportief gedrag bij judo heel weinig uoor".

Er loopt geen inhoudelijke rode draad door de video. De uitspraken zijn achter elkaar
gemonteerd en ze worden niet in een aantal rubrieken ondergebracht, zodat er over
gediscussieerd kan worden. En dat geldt ook voor de scenes die vertoond worden.
Ook Erica Terpstra, de toenmalige staatssecretaris, wordt in deze video her woord
gegeven. Ze probeert de kijker op te peppen tot sportief spel, waarschijnlijk bij een
sportmanifestatie.

"Ha, sportliefhebbers. Wat geweldig dat jullie hier met zo'n groot aantal gekomen
bent." .. Vier jaar geleden, toen ik hiermee began, had ik niet gedacht, dat ik hiermee
zoveel resultaat zou hebben ..... En het is zo allemachtig belangrijk, dat je het mooie
in de sport behoudt, en dat je al die rot incidenten in de sport wegwerkt. En het gaat
niet alleen om top-even ementen maar net zo goed om fair play en tolerantie aan de
rand van de sportwedstrijden, bij welpen 5".
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Een opmerkelijke toespraak van een politica, die het vermeende succes van de stich-
ting STFP wel erg gemakkelijk naar zich toetrekt. Of daar nu reden toe was?

Tenslotte is aandacht voor het project "De scheidsrechter als teamspeler" zeker op zijn
plaats. Het project werd in samenwerking met de Centrale Organisatie van
Voetbalscheidsrechters (COVS) uitgevoerd.
In dit project wordt een andere taakopvatting van de scheidsrechters bepleit:

"Scbeidsrecbters zijn er om toe te zien op het in acht nernen van de spelregels, maar
in de huidige maatschappelijke context zijn tolerantie en fair play minstens even
belangrijk",

zo Iezen we in een flyer die over het project is uitgebracht. De spelleider moet zich
realiseren dat hij sam en met de 22 spelers en de twee assistent-scheidsrechters "het
spel speelt".
Er werden zes werkavonden in de districten van het COVS georganiseerd, die goed
werden bezocht, AIle avonden kenden het zeIfde patroon. Onder leiding van een des-
kundige gespreksIeider werd een beeld gevormd van de huidige scheidsrechter in het
voetbal, aan de hand van een sterkte- zwakte analyse, waaronder ook een analyse van
bevorderende en belemmerende factoren voor fair play in de voetbalsport.

Bij een analyse van de uitkomsten van deze avonden bleek hoe ver het motto van dit
project "de scheidsrechter als teamspeler" afstond van de huidige praktijk. De scheids-
rechter voelt zich als spelleider in een zelfstandige en beslissende positie: "De team-
speler blijft in de praktijk een eenling". Zo ziet hij zichzelf en zo wordt hij ook door
zijn omgeving gezien. Er wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan om de relatie
scheidsrechter - spelers/club te verbeteren en daarbij ook de aandacht op fair play te
vestigen. Daarvoor wordt gedacht aan expliciete aandacht voor deze thema's in oplei-
dingen en bijscholingen, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan het leiden
van wedstrijden bij de jeugd in de verschillende ontwikkelingsfasen.
Hier is sprake van een project, dat een wedstrijdsportspecifieke invulling heeft gekre-
gen. Gehoopt mag worden dat het project ook zonder de stichting zal worden gecon-
tinueerd.

Aan het eind van de projectperiode werd de vraag gesteld welk rendement het actie-
plan van de stichting STFP heeft opgeleverd. VWS verstrekte een opdracht aan het
onderzoeksbureau "Research voor Beleid" en die bracht daar 18 januari 2000 verslag
over uit.
Als probleemstelling werd geformuleerd:

"Op welke wijze kan de uituoering van het actieplan van de stichting worden geop-
timaliseerd? En wat betekent dit uoor de euentuele aanpak van tolerantie en fair
play na 2000?"(p.2).

Deelvragen gingen over de resultaten, de wijze van uitvoering, de ondervonden knel-
punten, het inhoudelijk- en organisatorisch functioneren van de actie en de toekomst.
De onderzoekers gingen uit van een rationele beleidstheorie die zij als het volgt in
beeld brachten:

input proces output effect

Dat was voor de opdrachtgever, het ministerie van VWS een niet onplezierige aanpak,
omdat ze bij een meer contextuele benadering van beleidsonderzoek zelf veel meer
voorwerp van onderzoek en kritiek zou zijn geweest. En datzelfde geldt trouwens ook
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voor de georganiseerde sport en de sportkoepels. Het is opmerkelijk dat het rapport
niet gebaseerd is op literatuurstudie en een gedegen, ook historische orientatie in het
veld van sport en bewegen. Men heeft wel een groot aantal actoren in het veld geinter-
viewd, maar daarmee is nog geen inzicht in de (historisch) gegroeide machtsverhou-
dingen gegeven.

De conclusies uit dit onderzoek laten zich licht raden. De stichting is er niet in
geslaagd om tot een goede werkrelatie met de sport te komen, waardoor een groot
deel van de doelstellingen niet kon worden gehaald. Overigens heeft de sport zich ook
niet ingespannen om een goede werkrelatie tot stand te brengen. Men was gepikeerd,
volgens het rapport, dat het ministerie van VWS hier het voortouw nam, terwijl NOC
':.NSF yond dat ze hier zelf de regie in handen had moeten krijgen. VWS beriep zich
op internationale afspraken, maar dat was voor de sport geen reden om deze aanslag
op haar autonomie te accepteren. De projecten op het terrein van onderwijs verliepen
beter dan die in de sport, maar waren toch onvoldoende om het voortbestaan van de
stichting te rechtvaardigen. Voorgesteld werd het werk van de stichting onder te bren-
gen bij de NISB, waarmee meer continuiteit in het werk zou kunnen worden verkre-
gen. Een aantal cruciale vragen werden in het onderzoek niet beantwoord, zoals bij-
voorbeeld de vraag waarom er tijdens de projectperiode liefst circa f.700.000 moest
worden uitgegeven voor een eenmalige manifestatie voor fair play in de Amsterdam
Arena, samen met de American Football Club van die plaats (18). Verschillende gem-
terviewden konden hun onbegrip over deze investering nauwelijks verbergen.
En natuurlijk kan de vraag ook gesteld worden waarom VWS de subsidiekraan, mede
naar aanleiding van dit rapport, zo rigoureus dichtdraaide? Op grond van welke
motieven wilde men zo duidelijk van het geesteskind af dat men nota bene zelf
gebaard had. Heeft de verandering van politi eke kleur op het departement daarmee te
maken, zo werd door enkele geinterviewden gesuggereerd. In ieder geval was er geen
sprake van continuiteit in de taak om de fair play gedachte te bevorderen. Toen de
stichting werd opgeheven per 1 januari 2001, was er op dat moment geen uitzicht op
organisatorische continuiteit. Het idee was dat de taak zou gaan naar NOC ".NSF,
maar als er iets duidelijk was geworden in deze studie, was dat deze koepel daar tot nu
toe weinig affiniteit mee had. Een van de gemrerviewden formuleert: "Fair play is een
probleem van de sportwereld, maar ze beschouwen dat niet als hun probleem".

Twee projecten, waar zoveel mensen hard aan gewerkt hebben, waar veel verwachting
en veel emotie is ingestopt, eigenlijk niet gelukt. Ook niet als men de wat overspannen
doelstellingen heeft bijgesteld. Dat is een treurige conclusie. Dat wil niet zeggen dat er
geen waardevolle ervaringen zijn opgedaan. Die zijn er zeker wel aan te wijzen. Een
vraag die echter gesteld kan worden welke lering men uit deze ervaringen heeft
getrokken of beter geformuleerd, wenst te trekken?
Kijkt men vanuit de vraagstelling van dit onderzoek naar de (onderwijs)pakketten, dan
kan worden vastgesteld dat er nog meer dan in het eerste project, sportoverstijgend is
gewerkt. Er zijn weinig voorbeelden te vinden waarin fair play in het kader van de
wedstrijdsport is gesitueerd en dat is toch wel een belangrijke beperking. Ook wordt
er met betrekking tot fair play nogal individualiserend gewerkt, gericht op het oordeel
van de kinderen afzonderlijk of de groep. Dat is in een onderwijspakket begrijpelijk,
maar enkele voorbeelden van verantwoordelijkheden van organisaties hadden toch
meer evenwicht in het pakket gebracht. Daarentegen is het project met de scheidsrech-
ters duidelijk als een sportspecifieke invulling te beschouwen, hoewel men moet
afwachten wat het draagvlak van dit project binnen de sportbond is.
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6.5. Terugblik

Fair play in de sport, is in de afgelopen decennia de vanzelfsprekendheid ontstegen,
schrijven Lenk en Pilz (1989). Internationaal is dat goed zichtbaar geworden: per land
verschillende initiatieven, overheden die zich met de fair play gedachte bemoeien,
internationale conferenties, charters en codes of ethics. Bijna te veel om op te noemen.
Maar over het effect van deze bemoeienissen is weinig bekend.

In Nederland richtte een kleine groep mensen de Fair Play Club Nederland op. Men
was bezorgd over de kwaliteit van de sport en men nam zich voor de fair play gedach-
te te bevorderen. Ze kregen steun van de NCSU en later de NCS en de NKS. Maar in
de georganiseerde sport werd er wat lacherig over gedaan. Dat veranderde toen de
club internationaal aansluiting zocht en yond en Nederland ook daadwerkelijk bij de
internationale conferenties ging vertegenwoordigen. Toen was de NSF en later NOC ,-.
NSF er als de kippen bij om in dit gebeuren te participeren. In 1992 ging de eerste
actie van start "Fair Play scoort altijd", waarin de koepels en de stichting Fair Play
Nederland participeerden. Het bleek dat deze campagne moeilijk contact met de sport
kon maken.
In 1996 werd de taak overgenomen door de stichting "Sport, Tolerantie en Fair Play"
(STFP). Ook de Fair Play Club Nederland, inmiddels een stichting, werd daar in
opgenomen. Het oprichten van deze nieuwe stichting was vooral een initiatief van
VWS, die zich internationaal aan allerlei afspraken gecommitteerd had. Er ontstond
een moeizame verhouding met de sport, die een zware stempel op het werk van de
stichting heeft gedrukt. De stichting werd na drie jaar negatief geevalueerd en na vier
jaar hield de subsidie op. Over en uit?

Wanneer nu teruggegrepen wordt naar de probleemstellingen van dit onderzoek kan
eerst worden vastgesteld dat in veel fair play acties, waarden als belangrijke doelstel-
lingen worden gezien. Het zijn vaak instrumentele waarden of deugden, die een spor-
toverstijgende betekenis hebben en zich meestal richten op het (on) sportief gedrag
van de individuele sportbeoefenaar. Voorbeelden van die waarden zijn eerlijkheid,
tolerantie, de ander met respect bejegenen en als gelijkwaardig behandelen.
Wedstrijdsportspecifieke waarden kwamen minder aan bod, zeker in de onderwijspro-
jecten die in de voorbije paragrafen werden besproken. En dat ligt voor de hand
omdat -zeker voor basisschoolkinderen- het eigene van wedstrijdsport nog niet in de
directe belangstellingssfeer ligt. In die onderwijspakketten komt wel de gedachte van
participatiefairness naar voren, zoals in het Duitse pakket "Mach' mit bei der
Schulerolympiade", waarin begrippen als "ausgelacht, ausgescWossen, ausgenutzt"
besproken wordt op een manier die bij deze kinderen hoort. De fair play gedachte
wordt hier duidelijk gekoppeld aan in- en uitsluitingsprocessen in de jeugdsport.
Overigens ging het in het Duitse pakket meer om het geven van informatie over de
achtergronden van de olympische spelen.
In een oefening uit het Canadese pakket "Fair Play for kids", wordt kinderen geleerd
een probleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het op te loss en pro-
bleem was uitermate lastig: meedoen aan sport (je kunt je teamgenoten voor een
belangrijke wedstrijd niet in de steek laten) afwegen tegen schoolverplichtingen. Een
voor scholieren heel herkenbaar probleem dat hier op een open manier gepresenteerd
wordt. En ... er worden handelingsconsequenties aan verbonden maar de benadering is
hier duidelijk sportoverstijgend.

De hier besproken acties die beogen de fair play gedachte binnen en buiten de sport te
bevorderen, dragen meestal de waarde van de veranderbaarheid van de mens en de
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organisatie van mensen in zich, hoewel dat bijna nergens explieiet gemaakt wordt. Dat
lijkt een schot voor open doel, want zonder een dergelijk beeld zou de grondslag voor
een fair play campagne ontvallen. Maar aan de andere kant wordt er in deze acties,
voor zover dat in de door ons bestudeerde bronnen naar voren komt, nauwelijks inge-
gaan op de complicaties van veranderingsprocessen, de moeilijkheden bij de imple-
mentatie van programma's, de weers tan den die men kan verwachten. In die zin kan
men hier spreken van een naief beeld over de veranderbaarheid van de mens, waarbij
kennelijk meestal ook niet de behoefte bestond om de campagne systematisch te eva-
lueren. Dat laatste zou ook bij een aantal pretentieuze doelstellingen een bijna onmo-
gelijke opgave zijn geweest.
In een aantal projecten buiten het onderwijs is er bij fair play acties zeker aan kinderen
en jongeren gedacht. In de Code of Ethics van de UEFA worden bijvoorbeeld de ver-
antwoordelijkheden voor kinderen onderscheiden van die van de volwassenen maar bij
andere camp agnes wordt dat onderscheid niet goed uitgewerkt of wordt er zelfs in het
geheel geen aandacht aan geschonken.

Wanneer men het geheel van de fair play acties in dit hoofdstuk overziet is er sprake
van een pluriform beeld, zowel in de verhouding tussen sporteigenwaarden als sport-
overstijgende waarden tussen idealistische- en realistische waardenbehandeling.
Binnen een enkel project is die pluriforrniteit in waardenbehandeling soms niet aanwe-
zig. Zo hebben de makers van de video, waar topsporters aan het woord worden gela-
ten, een uniform beeld van de beinvloedbaarheid van de kijker. Van de uitspraken van
deze topsporters, rijp en groen, wordt kennelijk aangenomen dat ze een positieve wer-
king hebben op de kijker. Tegelijk is het echter ook weer een voorbeeld dat de spor-
ters zelf aan het woord gelaten worden en dat gebeurt lang niet in elke campagne.

Betekenissen en waarden worden in deze projecten meestal ongedifferentieerd behan-
deld. Het idee dat er over de regels van fair play altijd discussies mogelijk zijn en dat
mensen binnen en buiten de sport er verschillende opvattingen op na houden, dat idee
treedt weinig naar voren. Zeker in de beleidsteksten heeft men vaak meer te maken
met waardenoverdracht, dan met waardenverheldering. Ook het idee dat sporters in
de wedstrijdsportsporteigen opvattingen hebben, die elders in de samenleving niet
altijd worden geaecepteerd, komt weinig naar voren, ook niet in teksten die voor de
oudere jeugd of voor volwassenen zijn bedoeld.

Welke conclusies zijn voorts nog meer te trekken? We vatten kort enige bevindingen
samen:
1. Het begrip fair play wordt zeer verschillend geduid, zowel in de Nederlandse-

als in de buitenlandse campagnes. Nu hoeft men het niet met elkaar eens te
worden maar het is aan te bevelen meer aandacht aan de onderlinge communi-
catie tussen de verschiUende opvattingen te schenken. En dan kan onder andere
door het begrip te coneretiseren en in aspeeten uiteen te leggen.

2. In ons onderzoek tot nu toe bleken twee vormen van fairness te lokaliseren:
participatiefairness en wedstrijdfairness. In de niet-tak-van-sport gebonden
acties werd de wedstrijdfairness vaak onvoldoende uitgewerkt.

3. VWS heeft de sport geen dienst bewezen om zonder goed vooroverleg het
begrip tolerantie in te voegen in de discussie over fair play. Weliswaar kwam dit
begrip in het internationaal overleg naar boven drijven maar daar werd het al
zo zwak geformuleerd dat men er in de wedstrijdsport moeilijk mee uit de voe-
ten kon.

4. Fair play is in een arena van belangentegenstellingen terecht gekomen. Daarbij
is het niet duidelijk welke belangen er precies gediend worden en door wie. De
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levensbesehouwelijke sportkoepels hebben de fair play gedaehte zeker gepro-
moot in de onderzoeksperiode wat van NOC ~.NSF met altijd kan worden
gezegd. In de tweede helft van de jaren negentig nam VWS het voortouw en dat
werd haar door de sport met in dank afgenomen.

5. In bijna aile fair play aeries, nationaal en internationaal, werd weinig aandacht
besteed aan een systematisehe implementatie van de fair play gedaehte. Dit
vraagt oak am een communicatieve beleidsvoering en daarvoor zijn er partners
nodig die hun sehouders onder de taak willen zetten en over hun eigen belan-
gen willen heenkijken.

6. De strategie van VWS op dit terrein heeft de beschouwer met verbazing ver-
vuld. Voortvarend een stichting voor Sport, tolerantie en fair play in het leven
roepen en hem na drie jaar weer afdanken zander enige garantie dar de taak
goed zal worden overgenomen.

Tezamen leveren deze fair play acties heel wat leerervaringen op, waarvan gehoopt
mag worden dat er iets constructiefs mee gebeurt. Met name mag worden gehoopt dat
sportspecifiek en sportoverstijgende aspecten beter aan elkaar worden gekoppeld en de
aspeeten van fair play duidelijker worden geconcretiseerd. En dat het bij de implemen-
tatie van plannen meer am de inhoud, dan am de belangen van organisaties gaat.
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N oten hoofdstuk 6

1. Het is geen eenvoudige opgave om de voetbalclubs aan te wijzen die in een seizoen
het sportiefst hebben gespeeld. Door de fair play prijs toe te wijzen aan de club die
de minste overtredingen heeft gemaakt, kan sorns goed werken. Zo won Ajax onder
van Gaal die prijs, omdat het superieur speelde en het team het ook niet nodig had
am overtredingen te maken. Soms echter ziet men in toernooien, dat de club, die
onderaan eindigt als troostprijs de fair play beker krijgt uitgereikt en dat is natuur-
lijk niet de bedoeling. De beste manier om een club de fair play prijs uit te reiken, is
om te bekijken welke club het mooiste voetbal speelt, Die het speelt, zei (ex)
KNVB coach van Lingen indertijd "volgens de bedoelingen van het spel". Daarvoor
zou een apart observatiesysteem ontworpen moeten worden dat gemakkelijk te
hanteren is.

2. Het uitreiken van fair play prijzen aan individuele sporters is een hachelijke onder-
neming. Een tennisser die in een belangrijke fase de umpire corrigeert en daarmee
een punt toekent aan zijn tegenstander is natuurlijk fraai om te zien, maar om dat
nu te belonen met een prijs? Een ander gevaar is dat de prijs bijna overeenkomt met
de prijs "voor de sportman of sportvrouw van het jaar" voor de beste sportprestatie
en dat is oak niet de bedoeling. Een prijs toekennen aan een topsporter die zijn
sport mooi combineerde met zijn opleiding tot piloot, zoals eens gebeurde, ligt van-
uit de fair play gedachte ook niet erg voor de hand. Het is gemakkelijker am een
prijs toe te kennen aan een organisatie of sportclub die zich aanwijsbaar heeft inge-
spannen om fair play te bevorderen. Zo kende het "International Committee for
Fair Play" voor 2000 een prijs toe aan de internationale roeifederatie (FISA), waarin
het principe van gelijke kansen in de sport werd gehonoreerd.

«A trio of lightweight events premiered at the 1996 Olympic Games at Atlanta.
This decision of the FISA General Assembly has a great importance and symbo-
lism to give a chance also in the Olympic Games to smaller athletes, especially
from world regions with smaller races like Asia or South America. Equal chance
is one of the missions for a better base of fair play in many sports. It is also an act
against medical manipulations. Also, the democratic decision of the FISA with
vote more for the changing of the rules was accepted by all national federations
in a good sportsmanship".

3. Die actie werd ondernomen door SLS:"SchweizerischerLandesverband fur Sport". Bern.
4. De tentoonstelling over fair play werd samengesteld door de "Landessportbund

Rheinland- Pfalz".
S. De gouden regels uit het Duitse project "Fair Play geht vor", waren als voIgt gefor-

muleerd:

Meine 5 goldenen Fair Play-Regeln
Ich unterstiitze Fair Play im Sport, wei! ich Sport liebe und eine Mitverantwortung
bejahe.
Darum beachte ich folgende Grundsatze:
- Ich bin aufrichtig
- Ich achte die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln.
- Zum Sport gehoren gleichermassen Sieg und Niederlage.
- Ich will mich bermihen, mit Anstand zu gewinnen und zu verlieren.
- Ich bin tolerant.
- Ich akzeptiere die Entscheidungen des Schiedrichters, selbst dann, wenn sie mir

unrichtig erscheinen.
- Ich betrachte meine Gegner als Partner.
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- Ich helfe.
- lch kiimmere mich um verletzre Gegner, als wenn es meine eigenen Mitspieler waren,
- Ich trage Verantwortung.
- Ich fuhle rnich fur die korperliche und seelische Unversehrtheit meiner Gegener

veranrwortlich. Ich bejahe Chancengleichheit.
- Doping ist der schlimmste Betrug.
- Ich bin fur fairen Sport.
- Ich weiss dass nur durch Aufrichtigkeit, Toleranz, Hilfsbereitschaft und

Verantwortung fairer Sport und die Freude am Sport erhalten bleiben.

6. Tamboer en Steenbergen (2000) schrijven over doping "zoals het fair-play argument
ons niet echt kon overtuigen, zo menen we al met al dat ook het gezondheidsargu-
rnent geen krachtige pijler vormt onder het anti-doping beleid van de sportorganisa-
ties"(p.169). En in hun conclusies spreken ze het vermoeden uit dat de ideologie
van de "schone sportpraktijk" ten onder gaat aan de vanzelfsprekende acceptatie
van farmacologische middeIen elders in de samenleving en van de dreiging van scha-
declaims van sporters die door een schorsing bij de uitoefening van hun beroep
gehinderd worden (p.174). De burgerrechter weet, volgens de schrijvers, weI raad
met deze misplaatste claims op de eigenheid van de sport.

7. Het pakket werd in het begin van de jaren negentig uitgebracht door "The
Commission for Fair Play" in Canada.

8. Uit her Canadese onderwijspakket "Fair Play for kids"(1990).

Maria's decision
Fair Play Objective; recognizing and resolving moral conflict and moral dilemmas.
Maria Plays on a community soccerteam. Many of Maria's friends and classmates
play on het team. They have had a successful season, but it has taken a great deal of
practice and teamwork to get where they are.
At school, Maria has always been a good student. She enjoys everything except
Language Arts which she has found difficult this year. Maria works hard but never
seems to get the kinds of grades that her parents expect of her. Maria has a big
Language Arts project due on Friday and has been planning to work extra hard on
it. She feels that with a lot of work she could raise her average, which is very
important to her.
Today is Wednesday. Much to the delight and surprise of Maria's team, they have
won their divisional championship game. This means that they move on to the city
championship game on Friday night. With Maria's great soccer skills, they have a
good chance of winning. If they win, Maria (the captain) would be interviewed by a
local TV, station for Saturday. Her friends have been teasing her, saying that she
might be on the next box of "Wheaties". The coach has called a practice on
Thursday night. Anyone who missies the practice cannot play on Friday.
Maria is having difficulty deciding what to do - she needs to work on her project
but knows that her team is depending on her. Her coach is counting on her. Maria
doesn't know what to do.

Let's talk.
1. You probably recognize the pressures on Maria, including her own high expecta-
tions of herself. In a small group, discuss the following questions:
a. What are the expectations of each of the groups of people that have an influence

on Maria.
Use the chart below to help you.
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Maria's Parents' Coach's Language Arts Friends' Media
expectations expectations expectations teachter's expectations expectations
of herself expectations

b. There are three or four different decisions that Maria could make. List these
decisions and discuss the advantages of each decision.

c. What guidelines could the coach, parent or teacher have established ahead of
time to help Maria with her dicision?

d. What things should Maria do before she makes her decision?
e. What would you do if you were Maria?

Note to the teacher: help studens learn a negotiating process:
State the problem - usually as a feeling.
Summarize the reasons for the problem.
Suggest one or two possible courses of action.
Wait for feedback.

2. Write an Ann Landers or Dear Abby rype letter to Maria.
3. Make up a chart for a dilemma in which you are involved. Include your expecta-
tions of yourself, your parents' expectations and your friends' expectations. Answer
the same questions about your own delemma.

9. Uit het Duitse pakket "Mach' mit bei der Schiilerolympiade".

eAusge/acht eAusgesch/ossen
eAusgenutzt

V __ In""'''''''~r~---·--
eAusgeschlossen,

f9l~
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10. Zie voor de vraag of deze programma's een taak voor her onderwijs zijn: :
Wardekker, W Li.Biesta, G.J.J .,Miedema,S.(1998).
"Heeft de school een pedagogische opdracht?"
In: de Bekker-Ketelaars,N., Miedema,S.,Wardekker,W(red.).
"Vormende lerarenopleidingen"(p.11-21). Utrecht: SWP.

11. In een eerste concept van een nieuw onderwijsproject voor het studiehuis in het
voortgezet onderwijs "Jongeren op onderzoek in de sport"(Buisman, Luitwieler,
2000) probeerden we een introductie van onderzoeksvaardigheden te verbinden met
kennismaking met het veld van de sport en bewegen. Voor de leerlingen bleek dat
een bekend veld te zijn, omdat de meesten lid waren van een sportclub of vroeger
lid waren geweest. In dit experiment bleek dat de docenten maatschappijleer dit
project voor hun rekening namen, terwijl de docenten lichamelijke opvoeding op
afstand bleven. Een probleem bleek dat de betrokken docenten op de academie zelf
nauwelijks met onderzoeksvaardigheden en projectonderwijs geconfronteerd waren
geweest. En dan is het ook lastig om leerlingen op dit terrein te begeleiden.

12. Reith (1992) schrijfr:
"For all of the program components (exept financial aid), the basic test of com-
pliance is equivalence. That is, the benefits, opportunities and treatment of each
sex must be equal or equal in effect. That doesn't mean they have to be the
same. Non discriminatory factors can account for differences, like the different
needs that the football team and the field hockey team have for equipment (p.5).

13. Bij het schrijven van deze paragraaf is gebruik gemaakt van het evaluatieverslag van
de campagne "Fair Play scoort altijd".
Van de LangemheenJ.,Buisman,A.(1997).
"Scoort Fair Play? Evaluatie van de campagne".
Utrecht: Universiteit. Vakgroep Pedagogiek.

14. Een voorbeeld van een kennisgerichte aanpak, die rechtstreeks op de persoon wordt
gericht, kan men vinden bij de K.N.W.U.
Om hun fair play wielrendiploma te behalen moesten de kinderen de volgende vra-
gen beantwoorden:
1. Welke regels gelden er in het wielrennen voor jeugdigen om je tegen te grote

krachtsinspanningen te beschermen?
2. Met welk maximaal wegverzet mag jij fietsen?
3. Wat is de maximale afstand van een tijdrit voor renners van jouw leeftijd?
4. Welke hulpmiddelen zijn er om jou als renner tegen blessures te beschermen?

(noem er minstens drier).
15. Het slotakkoord van de campagne "Fair play scoort altijd" luidde:

'Fairplay, hart van de sport'
'Ter gelegenheid van de 3jarige campagne "Fairplay scoort altijd"
tijdens het symposium op 20 november 1996op het Nationaal Sportcentrum Papendal.
Ondergetekenden, voorzitters (of hun vervangers) van de bij NOC<'NSF aangeslo-
ten organisaties in de sport:
Overwegende:

Het belang van sport en spel in de Nederlandse samenleving:
De fundamentele waarden van sport en spel in de beoefening zelf alsmede de
betekenis ervan voor gedrag in het maatschappelijk bestel:
De "adoption of declaration", zoals getekend op 11 apri11996, tijdens het
congres "Sport, Tolerance and fair play" te Amsterdam, door o.a. regerings-
leiders van landen, aangesloten bij de Raad van Europa.
De oproep, vervat in genoemde "adoption of declaration" aan o.a. de georga-
niseerde Sport in de betreffende landen de eigen verantwoordelijkheid te nemen;
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In aanmerking nemende:
Dat fair play het hart van de sportbeoefening is.
De specifieke eigen verantwoordelijkheid van organisaties die sport- en spel-
beoefening tot hun primaire taak beschouwen:

Spreken zich uit voor:
Een verdere stimulering en vergroting van kennis op het terrein van normen en
waarden in de sport in het bijzonder met betrekking tot fair play.
Samenwerking tussen aile zich voor fair play verantwoordelijk voelende
partners in de sport:

Verhinden zich ertoe:
Initiatieven te ontwikkelen in de eigen organisatie om fair play in aile facetten
van het organisatie-beleid op re nemen.

En nodigen aile betrokkenen bij sport uit fair play naar regel en geest serieus te nemen.
Papendal, 20 november 1996.

16. Zoals bijvoorbeeld de medewerkers van de gezondheidsvoorlichting, die voortdu-
rend geconfronteerd worden met hardnekkige rokers, die best weten dat roken
slecht is voor de gezondheid maar er desalniettemin vrolijk op los paffen.

17. Nevendoelstelling van Nederlands actieplan is door de bevordering van tolerantie
en fair play een bijdrage te leveren aan de voorkoming of bestrijding van:

onsportiviteit, spelverruwing en blessures, competitievervalsing onder andere
door dopinggebruik;
Agressie, verbale en fysieke intimidatie, vandalisme en supportersgeweld;
Intolerantie, vooroordelen, discriminatie en racisme.
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18. Programma Fair Play Night 12 april 1998:
Sport moet weer een [eest worden!
De Fair Play Night is een initiatief van de stichting Sport, Tolerantie en Fair Play
Nederland.
Dit feest moet her begin zijn van nieuw plezier in aile sporten, voor beroeps- en ama-
teursporters. Het moet het einde zijn van onsportief gedrag, discriminatie in de sport,
vandalisme of dopinggebruik. Want zulke uitwassen zetten de sport op het spel.
Dat sport ook een feest kan zijn, zult u merken tijdens de fair play Night.
In en rond de ArenA vindt u vanaf 15.00 uur zo'n 30 bonden en een aantal overige
sportorganisaties die voorlichting geven aan de aanwezige jeugd over hun sport.
Ook worden er demonstraties en clinics gegeven, waarvoor ook de vele tops porters
zich inzetten. U komt alles te weten over elke sport, van sjoelen tot handboog-
schieten, van touwtrekken tot cricket, van badminton tot wielrennen, van voetbal
tot hockey en van American football tot volleybal.
Vraag wat u wilt en doe wedstrijdjes met Bob de long, Richard Groenendaal,
Raymond van Barneveld of Edwin Benne, om er maar een paar te noemen. U kunt
tijdens deze Pre Game Party spelletjes spelen, met bekende sporters op de foto en u
kunt kijken naar veel dynamische activiteiten, zoals de aero ski show.

Vanaf 17.30 uur tot aan de start van de wedstrijd Amsterdam Admirals - Scottish
Claymores zal de ArenA bol staan van activiteiten, waarin toppers schitteren. De
Amsterdam ArenA zal versierd zijn met vlaggen en banners met daarop de slogan
over tolerantie en fair play. Op de videoscreens zullen diverse. Fair Play spotjes te
zien zijn. Ook worden er impressies gegeven van de schrijfwedstrijd en de Pre
Game Party door interviews met topsporters en officials. Verder is er onder andere
een show met abseilers en een shadow-show.

Voordat de wedstrijd begint zal het publiek welkom worden geheten door onze
voorzitter. Vervolgens zal een topartist een speciaal voor deze gelegenheid geschre-
ven fair play lied zingen. Het achtergrondkoor zal uit topsporters bestaan.
De clip voor deze song wordt op 12 april live opgenomen.

Om 19.00 uur start Ie seizoenwedstrijd Admirals tegen de Scottish Claymores.
Tijdens de time-outs van de wedstrijd wordt er op de videoschermen in de ArenA
een fair play wedstrijd georganiseerd. Ook verschijnen er "spotjes" van sporters die
uitleggen waarom fair play belangrijk is.

In de rust zullen marching bands en honderden kinderen de ArenA met muziek en
dans vermaken. Tevens zal de videoclip met tekst, die voor de wedstrijd live is
opgenomen, gepresenteerd worden op de videoschermen met de bedoeling dat het
publiek de tekst mee kan zingen. Het geheel zal aan elkaar gepraat worden door
Rick Velthuysen.

Na de wedstrijd (ongeveer 21.30 uur) is er een spectaculaire vuurwerkshow.

We hopen dat deze dag ook een feest voor 1.1 wordt!

262



Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen
De vraagstelling

De centrale vraag in deze srudie luidde: "Hoe jeugdgericht is het Nederlandse sport-
beleid uit de jaren negentig met betrekking tot fair play?" Die vraag werd in vier deel-
vragen uiteengelegd:
1. Hoe jeugdgericht is het sportbeleid met betrekking tot fair play in beleids-

nota's en praktische projecten bij de sportkoepels, de overheid en enkele
landelijke fair play campagnes?

2. Tegen welke achtergronden zijn deze betekenissen te begrijpen?
3. Welke betekenissen worden er aan de begrippen jeugdgericht en fair play

gegeven?
4. Welke waarden worden zichtbaar in het sportbeleid?

In het eerste deel van dir hoofdstuk zal getracht worden deze vragen samenvattend te
beantwoorden en te beschouwen.
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe fair play in het beleid van de
jeugdsport (beter) kan worden verankerd. Daarbij kan aangesloten worden bij enkele
recente projecten die wellicht nieuwe perspectieven bieden.
Tenslotte zullen aanbevelingen worden gedaan om jeugdsport en fair play op de agen-
da van het Nederlandse sportbeleid te krijgen.

Conceptueel

Fair play is een merkwaardig begrip. Enerzijds is het -net zoals dat met het begrip
kwaliteit het geval is- een "hoera-woord" (Derkse, in Bottenburg e.a. 1997). Iedereen
is er bijna ongezien voor. Het begrip wordt door sommigen zelfs het hart van de sport
genoemd. Anderzijds wordt er ook met gene over gesproken. Fair play komt aan de
orde als er iets misgegaan is in de sport. Men spreekt dan over fair play, maar het gaat
dan bijna altijd over onsportiviteit en daar spreekt men niet gaarne over, want dat is
slecht voor het imago van de sport. Daar komt nog bij dat fair play -of beter onsporti-
viteit- vaak vereenzelvigd wordt met geweld in de sport, op grond waarvan sommige
takken van sport zeggen dat de discussie over fair play hen niet aan gaat omdat er bij
hen geen sprake is van geweld, zoals bijvoorbeeld bij voetbal. In zo'n benadering wor-
den andere aspecten van fair play zoals gelijke kansen en gelijke speelsterkte niet in
ogenschouw genomen.
Als overkoepelend begrip geeft het begrip fair play op zich inhoudelijk nog weinig
richting, Het krijgt pas zijn waarde als men uitlegt wat men er mee bedoelt, welk
aspect van fair play in het geding is. Om die red en werden de verschillende aspecten
van fair play ondergebracht in een schema waarin de persoonlijke verantwoordelijk-
heid van de sporter en die van de sportorganisatie voor fair play werden afgezet tegen
sportspecifieke- en sportoverstijgende aspecten van fair play. Dat schema ontstond
vanuit interviews met sporters over hun ervaringen met fair play, vanuit literatuurstu-
die en ook vanuit persoonlijke ervaringen in het veld van de sport. In de hoofdstukken
een, twee en drie werden de aspecten uit het schema uirvoerig besproken.

Bij de individuele verantwoordelijkheden van de sporter werd onder sportspecifiek, de
wil om te winnen ondergebracht en tevens de acceptatie van de spelregels. Binnen de
wil om te winnen yond ook een waardering plaats van de sportieve agressiviteit, die bij
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wedstrijdsport hoort, in tegensteUing tot geweld, dat beschadigend werkt voor de
tegenstander en vaak ook voor de sporter zelf. Daarmee komt het begrip gezondheid
in het vizier, een van de markeringspunten met betrekking tot fair play.

Dat begrip gelijke kansen bleek een bijzonder veelzijdig en complex begrip te zijn,
Men moet bij het gelijke kansen principe, verschiilen in rnateriele condities zoals
sportmateriaal en weersomstandigheden zoveel mogelijk beperken. Die moeten voor
aile deelnemers gelijk zijn, wil er sprake zijn van een eerlijke prestatievergelijking.
Daarnaast zijn er ook grote fysieke verschillen tussen de sporters die ook niet gene-
geerd mogen worden. Daarom vindt er bijvoorbeeld bij een vechtsport als judo een
indeling in gewichtsklassen plaats en sinds enkele jaren is er ook bij het roeien een
klasse voor lichte roeiers.
Fair play in de betekenis van gelijke kansen heeft ook te maken met allerlei vormen
van sociale achtersteUing, waardoor individuele sporters en groepen sporters niet de
kans krijgen hun talenten te ontplooien. Bekend is hier de strijd van vrouwen om in
een bepaalde sport dezelfde kansen te krijgen als mannen of de gelegenheid krijgen
die sport te kiezen die voor hen attractief is. Deze strijd is in een westers land als
Nederland nog niet voltooid gelet bijvoorbeeld op de achterstandspositie van de meis-
jes en de vrouwen in het voetbal, Nederlands volkssport nummer een (Tibbe, 1999).
In pedagogisch opzicht werden we met dat begrip gelijke kansen geconfronteerd met
een conflict in waarden. Enerzijds het wedstrijdethos met het prirnaat van willen win-
nen en de daarbij behorende selectieprocessen, waarbij de besten steeds een streepje
voor hebben, anderzijds het recht van de minder getalenteerde kinderen in de jeugd-
sport om dezelfde kansen te krijgen als de talenten in een bepaalde ontwikkelingsfase.
Die kansen krijgen ze als hen evenveel speeltijd wordt toebedeeld in een wedstrijd en
ook als ze evenveel kans krijgen om de sport te leren dan de talenten.
Deze overwegingen hebben er toe geleid om het in Duitsland gangbare onderscheid
tussen wedstrijd- of concurrentie fairness en participatie fairness over te nemen.
Participatie fairness wordt door ons uitdrukkelijk als sportspecifiek benoemd.

Andere voorbeelden van de organisatorische of institutionele verantwoordelijkheid
voor fair play zijn de zorg voor een adequate regelgeving, het creeren van competities
waar de sporters ongeveer van gelijke speelsterkte zijn en het ontwikkelen van sport-
vormen die passen bij de mogelijkheden en rnotivaties van de sporters, in het bijzon-
der bij kinderen.
Onder sportoverstijgend worden aspecten verstaan, die zeker ook met fair play in de
sport te maken hebben, maar tegelijk ook elders in de samenleving geld en zoals zelf-
beheersing, correct gedrag en goede omgangsvormen, respect voor alle betrokkenen in
de sport, het creeren van (spel)plezier en een algemene continue zorg voor de gezond-
heid en het welzijn van de sporters. Ook hier liggen individuele verantwoordelijkhe-
den van de afzonderlijke sporter en tegelijk ook instirutionele verantwoordelijkheden.
Het onderscheid tussen sportspecifiek en sportoverstijgend is niet altijd even gemak-
kelijk te maken. Soms liggen ze dicht bij elkaar. We bespraken uitvoerig een voorbeeld
van het wangedrag van een coach, dat op zich als sportoverstijgend benoemd kan wor-
den omdat zulk gedrag elders in de samenleving evenzeer voorkomt als in de sport.
Maar tegelijk waren aan die situatie ook sportspecifieke elementen verbonden, die ver-
band hielden met de structuur en cultuur van die bepaalde sport.
Deze uitvoerige analyse van het begrip fair play was nodig om een onderzoekskader te
krijgen voor het beleidsonderzoek binnen de georganiseerde sport. Daarnaast fungeer-
de de analyse ook als een doel op zich om helderheid te verkrijgen over dat begrip.
Een begrip dat in de sport, als het al gebruikt wordt, meestal niet in aspecten uiteenge-
legd wordt,
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Er werd ook een discussie gevoerd met Tamboer en Steenbergen (2000) die in hun
analyse tot een beperkter begrip van fair play kwamen, waar tegenover in deze studie
een breder begrip werd neergezet.
Binnen het begrip jeugdgericht werden in de inleiding op deze studie verschillende
facetten onderscheiden zoals orientatie op de leefwereld van kinderen, rekening hou-
den met de ontwikkelingsfasen die de jeugd doormaakt, oog hebben voor de specific-
ke kenmerken van de jeugdsport en het aanvaarden van de pedagogische taak van de
sportvereniging.
In hoofdstuk drie werden deze betekenissen aangescherpt en in verb and gebracht met
fair play. De centrale vraag in dit hoofdstuk was hoe de sport zich kan aanpassen aan
de mogelijkheden van het kind, een van de aspecten van fair play die door ons ook als
sportspecifiek werd aangemerkt. De verantwoordelijkheid voor die vraag werd bij de
sportvereniging neergelegd. De kinderen komen wellicht niet naar de sportclub om
opgevoed te worden maar het kader draagt wel terdege een pedagogische verantwoor-
delijkheid voor het geheel van factoren waardoor het kind in de sport wordt bein-
vloed. Het kind speelt overigens een actieve rol in die socialisatie. Het is een wederke-
rig proces. Het kind wordt door de context beinvloed en levert zelf ook weer een bij-
drage aan die context. Kinderen en jongeren worden ook wat betreft fair play door de
context beinvloed, overigens zonder dat de omgeving dat expliciet hoeft te beogen.
Maar daarnaast wordt de jeugd ook expliciet beinvloed omdat het kader vindt dat dit
in het belang van het kind is of in het belang van de club of sport.

Alvorens te kunnen spreken over aanpassingen van de sport aan het kind, moest een
typering worden gegeven van de kinderlijke bestaanswijze. Kurz (1982 en 1987) en
Langeveld (1972, 1979) schetsten een beeld van de kwetsbaarheid van het kind, waar
de club een speciale verantwoordelijkheid voor heeft. Maar tegelijk werd ook een
beeld beschreven van de drift van het kind om spelend de wereld te exploreren en de
wil om zelf iemand te zijn en uit te groeien naar een eigen vorm van volwassenheid
(het emancipatiebeginsel). Die kijk op het kind werd geconfronteerd met de praktijk
van enkele sporten, waar het kind op jonge leeftijd allid van een vereniging kan wor-
den. Vragen waren hier, of het jonge kind al aan wedstrijdsport toe was. Er werd een
concept curriculum besproken waarin kinderen heel geleidelijk binnen de wereld van
de wedstrijdsport werden opgenomen. Deze discussie werd in verband gebracht met
de fair play gedachte: de sport aanbieden die bij het kind in zijn of haar ontwikkeling
past.
Deze gedachte werd ondersteund door Weiss (1995) die er op wijst hoe belangrijk het
is als kinderen zich competent voelen in de sport. Dat kan onder andere door die
oefenstof aan te bieden waarmee kinderen succeservaringen kunnen opdoen, waardoor
ze ze1fvertrouwen krijgen in de sport. Van belang is ook dat ze positieve feedback krij-
gen op hun presta ties.
Wanneer men vasthoudt aan een norm, waar alle kinderen uit een groep op een
bepaald moment aan moe ten vol do en, is de kans groat dat een £link aantal kinderen
teleurgesteld de sport de rug toekeert, omdat ze niet de kans gehad hebben am zich in
hun tempo, naar hun aanleg te ontwikkelen. Dat wordt hier geen faire sport genoemd.
Het is een misverstand am te menen dat "gelijke kansen" in de sport naar uniforrniteit
in didactiek zouden wijzen. Integendeel, juist door het toepassen van differentiatie in
tempo en aanpak, kan men juist een grote groep kinderen de kans bieden om mee te
doen en mee te blijven doen.

Het gezichtspunt van "de sport aanpassen aan de mogelijkheden van het kind" werd
oak besproken in het kader van de jeugdtopsport, vol gens Meinberg (1984, 1991,
1998) een geconstrueerde werkelijkheid van volwassenen, waar kinderen en jongeren
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pas onder strenge voorwaarden in zouden mogen participeren. De voorwaarden zijn
bijvoorbeeld dat het kind zelf wil presteren en dar het niet door anderen onder druk
gezet wordt een topsporttraject te kiezen. Bovendien mogen er geen risico's genomen
worden met betrekking tot de gezondheid van het kind. Bij kinderen en jongeren heeft
de sport daar een speciale verantwoordelijkheid voor.

]eugdsport en fair play bij de centrale sportkoepel NOC * NSF.

Om toegang tot het beleid van deze sportkoepel te verkrijgen werden verschillende
wegen gevolgd. In de eerste plaats werden jaarverslagen en beleidsnota's bestudeerd.
Daarin echter werd de inhoud van het beleid slechts gedeeltelijk gekend. Daarom was
het noodzakelijke om praktische projecten te bestuderen die deels als implementatie van
beleid beschouwd kunnen worden. De documenten die in die projecten tot stand kwa-
men werden beknopt beschreven om ze vervolgens te bespreken. Tenslotte werden in
beperkte mate sleutelfiguren uit het veld geinterviewd of geconsulteerd. Dat laatste was
nodig om de beleidswerkelijkheid van de organisaties beter te kunnen reconstrueren en
bovendien kwam er op die manier ook enige inside-information beschikbaar, die niet in
beleidsnota's was opgenomen.

"Hoe jeugdgericht was het sportbeleid met betrekking tot fair play in beleidsstukken
en praktische projecten?", zo luidde deelvraag een, Wanneer men de beleidsdocumen-
ten van deze sportkoepel bestudeert, dan kan men moeilijk anders conc1uderen dat
jeugdsport en fair play geen issues van betekenis waren voor NOC ':.NSF in de besru-
deerde periode.

De jeugdsport kwam als apart aandachtspunt in de jaarverslagen niet aan de orde.
Soms werden enkele op de jeugd gerichte projecten zijdelings aangestipt zoals het pro-
ject "Sport, weten waarvoor je kiest", voor kinderen van de basisschool, maar het
belang van een dergelijk project werd niet bediscussieerd. Er werden nota's geschreven
over de maatschappelijke betekenis van sport en over topsport maar aIleen in de nota
van van Bottenburg en Schuijt (1996) wordt in het kader van karaktervorming enige
aandacht aan de jeugd besteed. In het kader van het project "Waarden en normen in de
sport" (WNS) waren enkele deelprojecten gericht op de jeugdsport, maar sporen daar-
van waren er in het beleid niet terug te vinden. De WNS nota over fair play
(Steenbergen, van Hilvoorde en Tamboer, 1995), kreeg wel aandacht en leverde bouw-
stenen voor een conceptnota voor fair play in de sport, die door NOC ~.NSF in 2001-
2002 werd samengesteld (Vloet, 2002).
In de nota's over topsport wordt wel veelvuldig over talentontwikkeling gesproken
maar kritische vragen over jeugdtopsport, zoals bijvoorbeeld over de belasting van de
jongeren, werden daar niet gesteld. Een aparte nota over jeugdsport zat er bij deze
koepelorganisatie niet in. In de zogenaamde breedtesportnota uit 1997 werd de verant-
woordelijkheid voor het jeugdbeleid doorgeschoven naar het project "Jeugd in bewe-
ging" OIB), een project dat in principe voor een beperkt aantal jaren was bedoeld.
Ook in de recent verscbenen nota over de breedtesport "De vereniging wint - meerja-
ren beleidsplan"(2001), bleek de jeugdsport opnieuw een ondergeschoven kind, hoe-
wel in 1997 werd aangekondigd dat de resultaten van J.I.B. in de volgende breedte-
sportnota zouden worden meegenomen (p.17).
In de (praktische) projecten van NOC ~.NSF is er over fair play wei het een en ander
te vinden. Zo werd er een aantal jaren een fair play agenda voor de jeugd uitgebracht,
maar dat project was weinig ingebed in het beleid van de organisatie. In de onderwijs-
teksten van de Olympische Beweging werd ook aandacht aan fair play besteed, meer
sportoverstijgend dan wedstrijdsportspecifiek.
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Er waren ook projecten die gingen over gelijke kansen in de sport, alhoewel het begrip
fair play daarbij meestal niet genoemd werd.
20 waren er projecten over achterstandsposities van verschillende categorieen sporters
en er werd aandacht besteed aan discrirninatie in de sport en aan seksuele intirnidatie.
Ook kan in het verb and van olympic solidarity de ontwikkelingshulp genoemd wor-
den aan landen als Zuid-Afrika en Kenia. In verschillende context en wordt hier gepro-
beerd sporters de kans te bieden om op hun niveau te participeren in de sport. In de
projecten op het gebied van gezondheid en blessurepreventie klinkt zeker de zorg
voor de gezondheid van de sporter door. Bij het project over blessurepreventie werd
er duidelijk een relatie gelegd tussen de aard van de sportbeoefening, fair play en de
optredende blessures.
Het is opvallend dat de handelingsprojecten van NOC ':.NSF vooral de sportoverstij-
gende aspecten benadrukten, zoals goede omgangsvormen, bestrijding van discrimina-
tie en zelfbeheersing onder sporters. Het ging veel minder om aspecten die typisch bij
wedstrijdsport hoorden, zoals een kritische blik op het functioneren van de spelregels,
de arbitrage, de spanning tussen geweld en agressie en het creeren van cornpetities van
gelijke speelsterkte. Wellicht ligt dit meer op het terrein van de verschillende takken
van sport, maar dat sluit niet uit, dat daar wedstrijdsportbreed aandacht aan besteed
had kunnen worden. Wellicht wordt men hier ook geconfronteerd met de sterke tak-
van-sport verzuiling in de sport, waar de sporten zelf het liefst hun eigen boontjes wil-
len doppen, ook op het terrein van kwaliteitszorg. Of dat altijd terecht is?

"Tegen welke achtergronden zijn de betekenissen te begrijpen?", zo luidt deelvraag
twee. Hoe komt het dat NOC " NSF in haar beleidsstukken en haar praktische pro-
jecten zo weinig aandacht besteedt aan jeugdsport en fair play? In onze analyse wer-
den daarbij een aantal factoren genoemd, die er toe geleid kunnen hebben dat de
jeugdsport zo weinig aandacht kreeg.
In de eerste plaats valt in de beleidsstukken de grote behoefte aan maatschappelijke
erkenning op. Daar werden zelfs aparte nota's voor geschreven en in de jaarverslagen
wordt er voortdurend gehamerd op het maatschappelijk belang van de sport. Er wordt
daarbij niet geschroomd om sport vooral als middel te presenteren, als antwoord op
allerlei maatschappelijke kwalen van deze tijd. Die strijd om maatschappelijke erkenning
is zo dominant dat de betekenis van de sport zelf, de ervaringen en de motivaties van de
sporter, naar de achtergrond verdwenen. Fijntjes merken Bottenburg en Schuijt (1996)
aan het eind van hun nota op, dat sport niet ondergeschikt gemaakt moet worden aan
maatschappelijke doelen buiten de sport. De motivatie van mens en om te sporten ligt
vooral in de intrinsieke waarde: "2ij vinden sport gewoon heel erg leuk." (p.79).
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"Sport als middel?"

Wat geef je een kind mee
voor later? Een zilveren rarnrne-
laar1 Een eigen bestekje1 Of is er
iets dat ruggesteun geeft, dat z'n
waarde blijft bewijzen en mee-
groeit naar volwassenheid7

Dat is er: de Piek-fiin Junior-
rekening van de Bondsspaarbank.

Het spaargeld dat u voor
een kind op deze rekening stort
levert al direkt een mooie rente op:
ljefst 6',4%.

Een ervaring die een stuk
weerbaarheid en onafhankelijk-
heid geeft. voor de rest van z'n
leven ZAJ is de Piek-fijn Junior-
rekening het begin van een
leven lang bankservice met
allerlei voordelen. Stap maar naa
de Bondsspaarbank en praat er
over. Voor nu en later.

De Piek-fijn
Juniorrekening.

Huneigen
bankrekenmgmet
extra-hoge rente .

•D K

Uit een reclamecampagne van de jaren tachtig.
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Aan de behoefte aan maatschappelijke erkenning kan de dominante positie van de top-
sport worden vastgekoppeld. Dat is bij uitstek een manier om te laten zien hoe
belangrijk, ook in internationaal verband, de sport is. Voortdurend wordt er op gewe-
zen dat de topsport het vlaggenschip is voor de gehele Nederlandse sport en dat
Nederland tot de toptien van de wereld moet behoren. In dit verband wordt gewezen
op het piramidemodel waarin zichtbaar is hoe vanuit de brede basis de topsport wordt
gevoed. Weliswaar kan men hiermee een groot deel van de ins telling van de sporters
begrijpen, maar het model geldt lang niet voor iedereen. Veel sporters kennen die
gerichtheid op de top niet en zeker niet de sporters die betrokken zijn in de niet-wed-
strijdsport zoals wandelen en toerfietsen om nog maar te zwijgen over een grote groep
watersporters en zwemmers.
Wanneer men dit model als het kenmerk van de sport presenteert is de kans groot, dat
men een grote groep sporters van zich vervreemdt.
De nota's die in 1997 en 2001 over de breedtesport werden uitgebracht gingen meer over
deze ondersteuningsstructuur in de breedtesport en over de functie van de sportvereni-
ging dan over de aard van het sporten zelf en over de mens in de breedtesport. De stel-
ling is te verdedigen dat de dominante positie van de topsport bij deze sportkoepel ten
koste is gegaan van de breedtesport.
Een derde factor, die er toe geleid kan hebben dat de jeugdsport zo weinig aandacht
kreeg, is de wens van NOC ,~NSF om zich in het veld te profileren en tegelijkertijd de
regievoering over dat veld in hand en te krijgen. In het jaarverslag van 1994 uit ze de
wens om Ute komen tot een grotere verantwoordelijkheid voor de sport zelf en tot
zoveel mogelijk deregulering'{p.J). NOC * NSF had ook geen behoefte aan een tweede
landelijk instituut voor de breedtesport, dat op het terrein van regie- en beleidsvoering
het voortouw zou kunnen nemen. Uiteindelijk is een nieuw instituut voor sport en
bewegen (NISB) er tach gekomen, maar men kan niet zeggen dat NOC 'c NSF de
oprichting ervan met enthousiasme heeft omarmd. Voortdurend blijft ze er op hameren
dat ze de centrale regievoerder is op het terre in van de georganiseerde sport, waarmee
ook de drie levensbeschouwelijke sportkoepels hun plaats wordt gewezen. Deze wens
tot centrale regievoering heeft in het overleg met de partners in het veld vee! tijd en
energie in beslag genomen.
Als een laatste karakteristiek kan het primaat van een technologisch ingevuld beheer-
singsdenken worden genoemd, vol gens het doel-middelen schema. Voor sportbonden
en sportverenigingen bijvoorbee!d, werden over beleidsvoering brochures uitgebracht,
waarin het belang van de doelstellingen en de vertaling daarvan in middelen als tijd,
geld en organisatie duidelijk werd onderstreept. De communicatieve kant van het
beleid, het gesprek met de leden, het omgaan met minderheidsstandpunten, het kun-
nen bereiken van een consensus en het creeren van een draagvlak voor beleid kwam
daarbij nauwelijks aan de orde. Sommige van die uitgebrachte werkboeken zijn ook
niet sportspecifiek, ze kunnen ook voor aIIerlei andere activiteiten worden gebruikt
zoals kerkelijk werk en thuiszorg voor bejaarden, hetgeen overigens niet wegneemt
dat deze brochures ook voor de sport waardevol kunnen zijn.

Deze factoren tezamen kunnen naar ons idee voor een belangrijk deel verklaren dat
jeugdsport in het beleid van NOC * NSF een ondergeschoven kind werd. Men had
het zo druk met de strijd om de maatschappelijke erkenning, met de strijd om regie-
voering over het veld van de sport en het schepp en van goede condities voor topsport,
dat de aandacht voor de mens in de sport in het algemeen en zeker in de breedtesport
beperkt bleef. In dat kader is het wellicht begrijpelijk dat jeugdsport in de knel raakte
en dat er voor fair play als kwaliteit van sport weinig aandacht bestond.
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De levensbeschouwelijke koepels: NCS, NCSU, NKS

Gemeenschappelijk deeIden deze koepels hun interesse voor fair play dat voor hen in
de jaren negentig een belangrijk therna was. Men participeerde in de eerste fair play
campagne "Fair play scoort altijd". Ze hechtten aIle drie zeer aan hun levensbeschou-
welijke missies, die in term en van idealistische waarden werden geformuleerd, waar-
den zoals respect voor de ander, verdraagzaamheid, eerlijkheid, gelijke kansen en
saamhorigheid. De NKS vertaalt respect in:

"bet bieden van geestelijke en lichamelijke veiligheid, het aankweken van uertrou-
wen, vriendschap, gastvrijheid, waardering en warmte"(NKS, 1999, p.4).
De drie koepels relatiueren aile op een eigen wijze het piramidemodel in de sport en
promoten de "Sport for all" gedachte.
"Niet iedereen is immers talentvol of heeft beboefte aan het leveren van zo hoog
mogelijke prestaties ", schrijft de NCS in haar beleidsplan (2000, p.4).

Ze benadrukken de relationele aspecten in de sportbeoefening en ze rich ten zich op
fair play in de sport, waarbij op een enkele uitzondering na, niet direct de relatie
wordt gelegd met de leefwereld van kinderen en jongeren en met de ontwikkelings-
psychologische fasen die de jeugd doorloopt. De waarden in de fair play idee en zijn
meest sportoverstijgend, behalve dan bij de cursus voor jeugdwaterpolo-begeleider
van de NCS. De sportoverstijgende waarden die benadrukt worden gaan vaak over
orde, netheid en discipline van de jeugdige spelers en gaan niet over het stimuleren van
de zelfstandigheid van kinderen. Belangrijke aspecten van een wedstrijdsport-specifie-
ke fair play, zoals gelijke speelsterkte, gelijke kansen, het onderscheid tussen agressie
en geweld komen minder naar voren. Ais achtergrond van de siruatie van deze levens-
beschouwelijke koepels moet men in aanmerking nemen dat hun positie binnen NOC
~-NSF niet onomstreden is. Ze waren gedwongen zich als het ware voortdurend te
bewijzen en dat deed men uiteraard door zich levensbeschouwelijk te profiIeren. Een
thema als fair play paste daar zeer goed in. De NKS en de NCSU moesten het in hun
praktijkcontacten hebben van goede relaties met de sportbonden, om gezamenlijk pro-
jecten te doen. De NCS als meersportenbond had het wat dit betreft gemakkelijker.
Zij heeft "eigen" sportbonden, waar ze in het kader van de eigen organisatie recht-
streeks contacten mee heeft.

De overheid, het ministerie van VWS

In haar brief van 12 juni 1991 riep minister d'Ancona de sport op om aandacht te
besteden aan waarden en normen in de sport. Ze stelde een publiek debat voor over de
negatieve kanten van de sportbeoefening en daar wilde ze een prominente plaats inrui-
men voor het begrip fair play.
Aandacht voor fair play wordt hier gelegitimeerd vanuit negatieve percepties van de
sport en dat lijkt geen effectieve optie om met de vertegenwoordigers van de sport in
gesprek te geraken. Maar de sport was wel gedwongen om aan dat verzoek te voldoen.
Men stelde een comrnissie in, die over normen en waarden in de sport een rapport uit-
bracht, Tevens bleek echter dat de sport niet veel voelde voor een publiek debat over
waarden en normen in de sport.
In 1996 wordt de nota "Wat sport beweegt" uitgebracht. In die nota wordt over voet-
balvandalisme gesproken, over seksuele intirnidatie, full-contact gevechtsporten en het
idee dat het sportaanbod te weinig op minder getalenteerden en jongeren in achter-
standssituaties is afgestemd. Ook wordt een pleidooi gevoerd voor jeugdparticipatie in
de sport, in de zin dat de jeugd meer betrokken zou moeten worden bij het beleid van
hun sportclub. De nota kreeg van verschillende kanten kritiek. Beleidsmatig was ze
meer een intentieverklaring, dan concreet ingevuld beleid, zo werd er gesteld, Een
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inhoudelijk kader, zowel voor het project "Jeugd in beweging"( JIB), als voor de stich-
ting "Sport, tolerantie en fair play", werd niet gegeven. Het ministerie liet zich hier
met twee gezichten zien. Enerzijds als een gulle subsidiegever waarin duidelijk een
beleidsprioriteit tot uitdrukking werd gebracht, anderzijds laat ze nauwelijks een
inhoudelijk beleidskader zien, waarin het begrip fair play bijvoorbeeld in een aantal
aspecten uireen gelegd wordt.
In mei 1999 werd de nota "Breedtesportimpuls" uitgebracht. De nota probeert het
evenwicht te bewaren tussen de breedtesport bij NOC 'f NSF en de breedtesport bij
andere partners en dan met name bij de gemeentes. Er wordt erkend dat voor veel
sporters het cornpetitiekarakter allang niet meer de enige drijfveer is. Er hebben zich
alternatieve organisatievormen ontwikkeld "omdat het aanbod van de tak-van-sport
gebonden traditionele sportvereniging niet altijd voldoet"(p.24). De reflecties over
jeugdsport en over fair play waren in deze nota minimaal, waardoor men over de
inhoud van het beleid op deze terreinen weinig inzicht verkrijgt. Aileen over jeugd-
participatie wordt een standpunt ingenomen.
Tweemaal heeft het ministerie een krachtig geluid laten horen in de jaren negentig. De
eerste maal was het toen d' Ancona de sport confronteerde met het waarden en nor-
men debat. De rweede maal was het toen Terpstra zonder veel overleg de stichting
"Sport, tolerantie en fair play" in het leven riep, zonder daarvoor een duidelijk
beleidskader te scheppen. Van beide acties kan men zeggen dat het gesprek met de
sport daarover niet optimaal is verlopen en dat de resultaten van die acties niet bepaald
bemoedigend genoemd kunnen worden.

Twee nationale campagnes voor fair play

De eerste campagne "Fair play scoort altijd "(1993-1996), was een samenwerkingsver-
band tussen de sportkoepels, het lOS (overkoepelend orgaan van de provinciale sport-
raden) en de stichting Fair Play Nederland.
De uitgangspunten waren: eerlijkheid, oprechtheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid en
geweldloosheid, duidelijk sportoverstijgende waarden. Aanvankelijk was het project
jeugdgericht (de jeugd tussen 9-16 jaar), later richtte men zich meer op de interme-
diairs en nog weer later op de sportbonden, die op 20 november 1996 een slotakkoord
ondertekenden waarmee men zich verbond om de fair play gedachte in de eigen orga-
nisatie te bevorderen. Dat slotakkoord was zeer algemeen van aard. Er werd geen
poging ondernomen om het fair play begrip nader te omschrijven, behalve dan dat fair
play als hart van de sport werd aangemerkt.
In de campagne werden bijvoorbeeld muurkranten uitgebracht, waarin topsporters
over hun ervaringen vertelden en waarin ideeen over fair play naar voren werden
gebracht.
Een kernactiviteit was het uitbrengen van een praktijkboek voor leidinggevend kader
in de jeugdsport "Sportief leidinggeven". Uitgangspunt voor het boek is de informele
fair play en de interactie tussen de trainer en zijn pupillen. In het boek worden ver-
schillende ontwikkelingsfasen van het kind behandeld, die echter niet rechtstreeks in
verband met fair play worden gebracht.
Belangrijke teksten zijn geschreven over de machtspositie van de trainer, de basisregels
voor sportief gedrag, die zowel sportspecifiek als sportoverstijgend zijn en de rol van
ouders in de sportvereniging. Ook het jeugdbeleid van de sportclub wordt aan de orde
gesteld en daarbinnen wordt de fair play gedachte behandeld.
Over het geheel genomen behandelt het boek meer de sportoverstijgende aspecten van
fair play, maar ze deed dat op een concrete, voor de praktijk herkenbare manier.
In het project werd getracht samen te werken met de sportbonden, maar dat kwam
moeilijk van de grond.
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Bij de evaluatie van het project werden daar een aantal aanbevelingen voor gedaan.
Een ervan was om de inhoud van het project wedstrijdsportspecifiek te maken, zodat
de bonden daar gemakkelijker bij zouden kunnen aansluiten.

Met het actieplan "Sport, tolerantie en fair play" (1997-2000) trad de gelijknamige
stichting in de tweede campagne naar buiten. De stichring was vooral een initiatief van
de staatssecretaris die hiermee internationale afspraken wilde inlossen. De bevordering
van tolerantie en fair play moet volgens de stichting leiden tot:
• Sportief gedrag, naleving van formele- en informele regels.
• Respect en wederzijds begrip.
• Het wegnemen van drempels die sportdeelname in de weg staan met name

bij achterstandsgroepen.
De sociaIe betekenis van fair play treedt hier naar voren, meer dan de aspecten, die bij
wedstrijdsport horen, zoals inzet, de wil om te winnen, selectieprocessen. Er werden
enkele onderwijspakketten ontwikkeld waar het buitengewoon moeilijk bleek om de
relatie te leggen tussen fair play en tolerantie.

Let men op de producten van de campagne, dan is daar weinig inhoudelijke samen-
hang te bespeuren. Het initiatief van de overheid was inhoudelijk niet ingekaderd en
het stichtingsbesruur heeft daar geen verandering in kunnen aanbrengen. De sport was
weinig gemotiveerd om aan deze campagne mee te doen en haar expertise ter beschik-
king te stellen. Bovendien werd nauwelijks iets gedaan met de ervaringen van het vori-
ge project. Aan her eind van de projectperiode werd het project door een extern
onderzoeksbureau geevalueerd en er werd vastgesteld dat er weinig rendement behaald
was. De geldkraan werd dichtgedraaid, de stichting werd opgeheven en de medewer-
kers kregen ontslag. De verworvenheden van de campagne zouden bij het NISB wor-
den ondergebracht.

Wanneer men deze projecten overziet vanuit ons analysekader, dan kan men constate-
ren dat er meestal over fair play sportoverstijgend werd gedacht. Als daarover gespro-
ken werd ging het meer over participatiefairness, dan over wedstrijdfairness. Voor een
deel werd dit gegeven waarschijnlijk ook veroorzaakt doordat er weinig met sport-
bonden kon worden samengewerkt.
Op de andere as van ons analyseschema is te zien dat de benadering meestal gericht
was op de individuele sporter. De verantwoordelijkheden van de organisatie met
be trekking tot fair play kwamen veel minder naar voren.
Twee projecten waar veel mensen hard en enthousiast aan hebben gewerkt, uiteindelijk
rnislukt in die zin dat vanuit die projecten nauwelijks een doorwerking plaatsvond van
fair play ideeen naar de sportbonden. Vanuit de ideeen van interactieve beleidsvorrning
kon met name de laatste campagne de toets der kritiek niet doorstaan.

De vraag naar de waarden

Onze vierde deelvraag luidde: Welke waarden en normen worden zichtbaar in het
sportbeleid?
In hoofdstuk vier werd het belang bediscussieerd om een discussie over fair play ook
in het kader van waarden en normen te plaatsen.

"Waarden worden bier gezien als 'waarderingen, of interpretaties van de menselijke
bestaanswijze die als richtsnoer voor het handelen fungeren". (Buisman, van
Rossum, 1998, 2001).

Welke waarden zijn er in het sportbeleid in de loop van de studie zichtbaar geworden?
In de bestudeerde NOC ~-NSF teksten was er weinig aandacht te bespeuren voor de
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mens in de sport, zoals dat in antropologische zin wordt bedoeld. Die waarden vond
men niet in de topsport, waar de atleten buitengewoon zware inspanningen moeten
verrichten om de top te halen en ook niet in de breedtesport. Daar waar wel over mis-
sies gesproken werd, liet men na die in de praktijk te vertalen. Bij de levensbeschou-
welijke koepels yond men wei aandacht voor de vraag naar waarden, maar die waar-
den werden meestal niet geplaatst in het kader van de wedstrijdsport.
Wat voorts opvalt in de NOC * NSF teksten is de dominante positie van de topsport.
Men gelooft nog heilig in het piramidemodel als overheersend model om de sportwer-
kelijkheid te beschouwen. Alle sporters streven ernaar in dit beeld het hoogst mogelij-
ke te behalen. Aandacht voor de mens en die zich thuis voelen in de niet-wedstrijd-
sport, zoals bij het toerfietsen bijvoorbeeld is er niet. In die zin is er weinig plurifor-
miteit in het beleid, is er ook weinig ruimte voor verschillende betekenissen die er aan
sport worden gegeven. VWS steunt deze gedachten tot op zekere hoogte terwijl de
levensbeschouwelijke sportorganisaties daar juist afstand van nemen en wat dit betreft
in een meer pluriforme betekenisverlening in de sport geloven.
De eigen nota's van NOC "-.NSF, maar ook de beleidskaders die geschreven werden
voor de sportbonden en sportverenigingen, vertonen sterk de trekken van het dcel-
middelen denken, met weinig aandacht voor het menselijk kapitaal van de organisaties
en voor de communicatie die zich in beleidsprocessen afspelen. De aangetroffen waar-
den harrnonieren ook meer met het overheersend maatschappijbeeld van een westerse
samenleving dan dat men er tegenbewegingen in kan ontdekken. Soms is daar bij de
levensbeschouwelijke koepels wel sprake van.
Er werd in deze studie een onderscheid gemaakt tussen wedstrijdfairness, waarin een
meer individuele mensopvatting van het willen winnen doorklinkt en participatiefair-
ness, waarin het er meer om gaat de ander bij het spel te betrekken, een meer sociale
invulling van fair play. Hermans e.a. (1985) beschreef ongeveer dezelfde spanningsver-
houding tussen het Z-motief, als zelfbevestiging, als zelfexpansie en het streven naar
eigen kunnen enerzijds en het A-motief anderzijds, waarmee de betrokkenheid op de
ander geaccentueerd werd.
Nu kwam in deze studie iets merkwaardigs naar voren. Met name NOC * NSF zou
zich met haar piramidemodel duidelijk op een wedstrijdfairness moeten richten en de
aspecten daarvan moeten bediscussieren, Dat laatste gebeurt niet. Integendeel, in haar
projecten wordt juist meer de sociale kant van fair play benadrukt. Dat blijkt duidelijk
in projecten over seksuele intimidatie, over discriminatie en over gezondheid in de
sport. Men kan zich afvragen of dit wel bewust beleid geweest is of dat dit min of
meer toevallig zo ontstaan is. Van de levensbeschouwelijke koepels was een dergelijke
benadering weI te verwachten, die relativeren het piramidemodel dan ook.
In deze studie zijn voorbeelden besproken, waarin een antropologische analyse van
beleidsinhouden plaatsvond. In het voorbeeld van de sporters in de rolstoel die mee
wilden doen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse werden niet aileen processen van in-
en uitsluiting blootgelegd (naar mens en kijken in de zin van wie hoort er bij en wie
hoort er niet bij), maar werd ook een zekere solidariteit zichtbaar met een groep die in
een achterstandspositie verkeert wat sportparticipatie betreft, een van de aspecten die
door ons onder fair play werden gerangschikt. Het zelfde gold voor het anti-doping-
beleid van de sport, dat gebaseerd is op wantrouwen ten opzichte van elke topsporter,
Voor zover wij kunnen overzien wordt in de Nederlandse samenleving bijna nergens
een groep ZQ gediscrimineerd en gecriminaliseerd als de groep topsporters. Een discus-
sie daarover in het anti-dopingbeleid wordt nauwelijks gehoord.
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Samenvattende conclusies

In de onderzochte periode van 1990 tot circa 2001 is het beleid van NOC :;.NSF en de
levensbeschouwelijke sportkoepels inhoudelijk nauwelijks gericht geweest op de
jeugdsport en ook maar in beperkte mate op het bevorderen van de fair play gedachte.
Weliswaar heeft de overheid middelen ter beschikking gesteld voor het project "Jeugd
in beweging" aIB) en voor rwee fair play campagnes, maar ze leverde nauwelijks
inhoudelijk een bijdrage aan een beIeidskader.
De levensbeschouwelijke koepels waren wei gericht op het bevorderen van de fair play
gedachte, maar ze verbonden dat nauwelijks met jeugdbeleid. Hierbij moet worden
aangetekend dat NOC * NSF wei participeerde in het eerste fair play project "Fair
play scoort altijd", maar de zaak in het tweede project, duidelijk geinitieerd door
VWS, op zijn beloop liet,

Aanbevelingen

Alvorens aanbevelingen te doen, kan worden opgemerkt dat de sport na afloop van de
rwee fair play campagnes niet heeft stilgezeten. Zo werd er in het voorjaar van 2002
een concept meerjarenbeleidsplan "Fair play 2002-2008" uitgebracht door de sport-
koepels en het NISB. (VIoet, 20 maart 2002). Daarin wordt een beleidskader fair play
geschetst met als uitgangspunten respect en individuele- en institutionele verantwoor-
delijkheid. Aandachtspunten voor fair play zijn de om gang met regels, de omgang met
anderen en gelijke kansen. Het beleid is handelingsgericht zowel met betrekking tot de
context van de tak van sport als met betrekking tot de ervaringen van sporters. Een
aantal bonden heeft zich bereid verklaard om zich daadwerkelijk in te zetten en er zijn
voorstellen ontwikkeld die de fair play gedachte in de sport concreet in handelingster-
men vertalen. Een dergelijk samenhangend beleidskader was er tot nu toe niet in
Nederland en het schijnt dat de koepels en bonden zich aan dit kader hebben gecom-
mitteerd. Over de inhoudelijke vulling van het fair play begrip kan men discussieren
maar dit is in ieder geval een bemoedigend teken.
In dezelfde periode werd door het NISB, in samenwerking met de NCSU, de KVLO
en Johan Steenbergen, een brochure uitgebracht voor leerlingen tussen 12-15 jaar
onder de titel "Fair play, over sportiviteit en respect" (auteur: Boxmeer, uitgever Zorn,
Leiden, 2001). Men mag hopen dat deze brochure het begin is van een nieuwe aanpak.
Fair play wordt er in concrete aspecten uitgewerkt en verbonden met de ervaringen
van leerlingen. De praktijk wordt concreet geschetst en idealistische waardenforrnule-
ringen worden zoveel mogelijk vermeden.
Een van onze aanbevelingen kan hier rechtstreeks bij aansluiten: het ontwikkelen van
onderwijs materiaal dat voor kinderen en jongeren attractief is, waar ze zich in kunnen
herkennen en dat aanzet tot denken.
Een derde positief teken vonden we in de aankondiging van de Amsterdamse Olympische
Dagen 2002. Daaraan nemen ongeveer 3500 leerlingen deel, afkomstig uit groep 7 en 8 van
93 basisscholen en 7 scholen voor speciaal basisonderwijs. Wethouder van sport, Hester
Maij schrijft over het thema van de dagen "Sport voor iedereen" het volgende:

"Daarmee wordt bedoeld dat aile kinderen de kans moeten hebben om met plezier
te sporten en te bewegen. Of je nu rijk of arm bent, dik of dun, of je nu aan de
andere kant van de wereld geboren bent of in Amsterdam, sport is voor iedereen
leuk. Een uooruiaarde daarvoor is wei dat er sportief gesporl wordt. Daarom is de
fair play-cup de belangrijkste prijs op de Amsterdamse Olympische Dagen. "

De fair play gedachte wordt hier heel praktisch onder de aandacht gebracht van een
grote groep kinderen en hun begeleiders en het gedrag van de schoolteams wordt
geobserveerd.
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De uitkomsten van ons onderzoek "Jeugdsport en fair play in het Nederlandse sport-
beleid" waren niet direct bemoedigend. Maar deze drie schetsen laten op verschillend
niveau zien, dat er beweging zit in de sport en in het onderwijs en dat men probeert
fair play onder de aandacht van de jeugd te brengen. Vanuit dat beeld worden de
onderstaande aanbevelingen gedaan.

1. Een analysekader voor fair play

Onze eerste aanbevelingen hebben betrekking op het begrip fair play. We stellen voor
dat begrip in brede zin te gebruiken, maar tegelijk steeds aan te geven welk aspect van
fair play wordt bedoeld. Dat geeft ook de mogelijkheid om in fair play campagnes na
te gaan of het geheel van acties wel evenwichtig is opgebouwd, bijvoorbeeld in de ver-
houding tussen:

• Een wedstrijdsport specifieke en een wedstrijdsport overstijgende
aanpak.

• De verantwoordelijkheid van individuen en sportorganisaries.
• De verschillende aspect en onderling, zoals gelijke kansen, gelijke speel

sterkte, de wil om te winnen, de ander mee laten doen, zorg voor de
gezondheid.

Ons analyseschema, zoals dat in deze studie werd gebruikt kan daarvoor een
hulpmiddel zijn. Het principe van gelijke kansen is daarbij een van de sleutel-
woorden, omdat daarbinnen zich weer verschillende benaderingen aftekenen, die
erom vragen in een praktische context te worden vertaald zoals:
• Gelijkheid in materiele condities in- en voor de wedstrijd.
• Gelijke kansen voor individuele sporters en groepen sporters in achter-

standssituaties.
• Gelijke kansen voor sporters met verschillende fysieke mogelijkheden

(bijvoorbeeld gewichtsklassen).
• Gelijke kansen voor kinderen om het spel te spelen en het spel te leren.

Of men fair play nu breed of smal definieert, deze benaderingen mogen in een
evenwichtig samengesteld fair play programma niet naar de achtergrond ver-
dwijnen.

2. Beleidsnota jeugdsport

Onze tweede groep aanbevelingen heeft betrekking op het jeugdbeleid van de sportor-
ganisaties. Tot onze verbazing hebben we moeten constateren dat nergens binnen de
sportkoepels een integrale nota over jeugdbeleid bestaat. Wanneer men het geheel
overziet dan wordt er vaak ad hoc gehandeld in allerlei kwesties die de jeugd aan gaan.
Dat ziet men in de publicaties over topsport, waar nauwelijks stilgestaan wordt bij de
positie van (jonge) kinderen in de sport, maar men ziet het ook in fair play acties die
zich weliswaar op de jeugd richten maar nauwelijks bedenken in welke uitgangssitu-
aties kinderen zich bevinden en hoe de kinderen de sportwerkelijkheid ervaren.
(Buisman, Baar, 1996). Voorgesteld wordt, dat de sportkoepels initiatieven ontplooien
om binnen een a twee jaar tot een dergelijke nota te komen, die tevens in het streven
naar kwaliteitszorg in de sport een belangrijke functie kan vervullen. In een dergelijke
nota gaat het om evenwicht tussen beschrijving van de leefwereld van kinderen en jon-
geren in de sport en de ontwikkelingsfasen die ze doorlopen enerzijds en doelreflecties
anderzijds. Die doelreflecties kunnen vanuit verschillende perspectieven en belangen
worden bezien: in de eerste plaats die van het kind zelf als actieve partner en dan ver-
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volgens die van de ouders, de club en de Sport in het algemeen.
Aandachtspunten zouden onder andere kuonen zijn:

• Aanvangsleeftijd wedstrijdsport
• De spanning tussen spel en sport bij jonge kinderen
• Groepsindelingen naar leeftijd en speelsterkte
• Agressie en geweld bij kinderen en jongeren
• Jeugdtopsport en talentontwikkeling
• Gedragscodes voor jeugdtrainers
• Jeugdparticipatie als betrokken worden bij het beleid van de sportclub.
• Differentiatie als behoud van jeugdleden
• Overgang junioren naar senioren
• Gelijke kansen voor talenten en minder getalenteerde kinderen
• De pedagogische verantwoordelijkheid voor de sportclub

3. Jeugdsport en fair play

Waoneer de therna's jeugdsport en fair play worden verbonden ontstaan er beleidsper-
spectieven van een bepaalde signatuur. Een van de belangrijkste gezichtspunten uit ons
analyseschema was om de sport aan te bieden op een manier, die bij het kind past,
zodat het zich competent voelr en succeservaringen opdoet, Dat geldt voor trainingen
maar ook voor het meedoen aan wedstrijden.ln de jeugdtrainersopleidingen zou aan-
dacht aan de volgende thema's besteed moeten worden:

• Jeugdsport: de spanning tussen participatie en selectie.
Rijsdorp (1973) formuleerde indertijd dat de sport prestatief elitair is: zij die
presteren gaan voor,
In de jeugdsport -zeker bij kinderen in de basisschoolleeftijd- geldt dat principe
nog niet zoo Een minder getalenteerd kind heeft recht op evenveel speeltijd in
een wedstrijd en heeft evenveel recht om het spel goed te leren als een getalen-
teerd kind. Talentontwikkeling ten koste van niet getalenteerde kinderen wordt
hier in het kader van gelijke kansen onsportief genoemd.
• Regelacceptatie en regelovertreding.
De gerichtheid op het winnen van de wedstrijd en de belangen die daarbij op
het spel staan zullen er wei voor zorgen dat die spanning altijd wei zal blijven
bestaan zo werd ons in de interviews op verschillende manieren gezegd. De
vraag is tot hoe ver men hier wil gaan. Gezondheid van de spelers zou een cri-
terium kunnen zijn en evenrueel spelbederf. Deze vraag moet in een trainersop-
leiding aan de orde komen.
• Socialiserende invloeden vanuit de club.
Kinderen en jongeren zijn actieve betekenisverleners, maar worden tegelijker-
tijd ook zeer beinvloed door allerlei praktijken, zowel mooie als lelijke. De lei-
ding van de sportclub he eft tot taak onsportiviteit, respectloos gedrag zoveel
mogelijk bij de jeugd weg te houden en er stelling tegen te nemen. De foto
waarmee we dit boek afsluiten, spreekt in dit verb and boekdelen. Een opgave
voor de coach en soms een moeilijk gesprek met ouders.
• Fair play en ontwikkeling.
Trainers moeten in hun opleiding kennisnemen van her gegeven dat fair play in
de ontwikkeling van kinderen steeds een andere betekenis krijgt, waarop men
aan moet sluiten,

Naast de verantwoordelijkheden voor de leiding van de club zijn er ook opgaven in
instirutioneel verband.
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• Gelijke kansen ooor het meisjesvoetbal.
Er is in het Nederlandse voetbal geen sprake van dat meisjes dezelfde kansen
krijgen als de jongens om zich in hun sport te ontwikkelen. Het valt niet in te
zien waarom er oak voor meisjes niet de mogelijkheid geschapen wordt deel te
nemen aan goed georganiseerde jeugdopleidingen. Indien nodig zou dit politick
afgedwongen moeten worden.
• Regionale opleidingscentra voor het betaalde voetbal.
Momenteel bestaat de situatie dat elke club in het betaalde voetbal een eigen
jeugdopleiding heeft. Als sommige clubs dat niet kunnen betalen, springt de
plaatselijke overheid veelal bij. Vanuit fair play oogpunt is het aan te bevelen
deze opleidingstaak van de clubs af te nemen en onder te brengen in regionale
opleidingscentra. De opgeleide talenten kunnen dan eerlijk verdeeld worden
onder alle clubs, waar zij dan bijvaorbeeld twee jaar verblijven. Daarna kan dan
de markt vanuit het principe "rneer geld, meer kans" haar werk doen.
• Gedragscode voor jeugdtrainers.
Er zijn maar weinig gedragscodes die zich specifiek op de amgang met jeugd
rich ten. Wat fair play betreft zou in de code opgenamen kunnen worden hoe
de trainer de verantwoordelijkheid voor fair play op de jeugd zelf kan over-
brengen, zodat die niet afgeschoven wordt naar de scheidsrechter of de tegen-
stander.
• Inspectie uoor jeugdtopsport opleidingen.
Jeugdtopsport is voor kinderen en jongeren niet vanzelfsprekend, gelet op de
inspanningen die worden gevraagd. Op de LOOTscholen worden voor jeugdige
talenten speciale voorzieningen getroffen. Dat is op zich toe te juichen, maar
tegelijk kan hier de vraag gesteld worden hoe de verantwoordelijkheden voor het
kind in een topsporttraject geregeld zijn. Net zoals in andere sectoren van het
onderwijs zou de overheid hier een toezichthoudende taak moeten verkrijgen.
• Programma's ooor het onderwijs.
Fair play programma's in het onderwijs zijn aan te bevelen en zijn in te passen
in scholen die een positieve houding hebben ten opzichte van de sport. Het is
van belang dat fair play inhoudelijk niet alleen gezien wordt als aanpassing aan
de sport, maar dat de jeugd in de programma's ook uitgedaagd wordt kritisch
over de (eigen)sport na te denken en daarover een standpunt in te nemen.

4. Geloofwaardigheid van de sport als institutionele opgave

Met betrekking tot fair play moeten georganiseerde sport en overheid de handen in een
slaan om de sport op zwakke punten een geloofwaardiger aanzien te geven. Veel van het-
geen hierna ter sprake wordt gebracht is in deze studie al aan de arde geweest. Men kan
zich hierbij afvragen hoe de huidige sport zich presenteert in deze verschijningsvormen en
welke indruk deze beelden maken op kinder en en jongeren.
• Spreekkoren op de voetbaltribunes

Er worden verwensingen het veld in geslingerd, die zich hier niet laten citeren.
Een van onze gesprekspartners vertelde dat de politiek aan het eind van de jaren
negentig geld beschikbaar wilde stellen voor een praktijkgericht onderzoek. Daar
bestond to en zoveel weerstand tegen, dat het onderzoek er niet kwam!
Hierbij wordt niet alleen gedacht aan degenen die zich nu op de tribunes mis-
dragen maar evenzeer aan ouder- en kindprogramrna's, zo mogelijk binnen het
kader van de club als preventie.
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• Over gang van spelers en trainers van de ene club naar de andere tijdens
bet seizoen
Het is soms mogelijk om na enkele weken met de nieuwe ploeg tegen de oude
uit te komen. Men zou dit competitievervalsing kunnen noemen. Als de sport
zichzelf als sport serieus neemt, worden hier maatregelen tegen getroffen.

• Gelijke speelsterkte
Takken van sport zoals judo en roeien hanteren gewichtsklassen zodat er een
eerlijker prestatievergelijking plaats vindt. Sporten waarbij de lengte een rol
speelt zoals volleybal en basketbal zouden dit voorbeeld in Nederland kunnen
volgen, zodat spelers van een kleinere maat ook de kans hebben zich goed in
deze sport te ontwikkelen. Ook bij sommige individuele sporten bestaat de
mogelijkheid tot een meer gedifferentieerde klassenindeling te geraken, die
recht doet aan de fysieke mogelijkheden van de sporter.

• Boksen als sport
Af en toe laait de discussie weer op of boksen wei onder sport gerangschikt kan
worden, omdat het binnen de regels moge!ijk is, de tegenstander welbewust
fysiek ernstig te beschadigen. Nu worden er bij het amateurboksen we! allerlei
beschermende maatregelen genomen -die zeker zijn toe te juichen- maar dat
neemt niet weg dat een doe! van de sport is de tegenstander knock-out slaan.
Als zorg voor de gezondheid een kenmerk is voor fair play in de sport, kan
boksen in deze vorm niet gehandhaafd blijven.

• Risicosporten
In de studie werd een voorbee!d gegeven van een bergbeklimmer die onverant-
woorde risico's nam. Het is aan te bevelen in een studie na te gaan welke sporten
dit aangaat en zeker bij kinderen en jongeren scherpe grenzen te trekken bij wat
toe!aatbaar is en wat niet, omdat de volwassenen hier nogal eens beslissingen
kunnen nemen, die voor het kind grote gevolgen kunnen hebben.

• Disproportionele aandacht ooor het anti-dopingbeleid
Soms lijkt het erop dat een heel complexe discussie over gelijke kansen in de
sport zich beperkt tot het anti-dopingbeleid, omdat de ene sporter dan meer
kans op de overwinning zou hebben dan de andere. De discussie over de legiti-
me ring van dit beleid wordt nauwelijks gevoerd, meestal staat de uitvoering van
dat be!eid centraal. Het huidige beleid Iijkt gebaseerd op collectief wantrouwen
ten opzichte van een he!e groep sporters. De impact van zo'n beeld zou onder-
zocht moeten worden.

• Ongelijkheid in strafmaat
Tamboer wees erop dat een atleet die op doping werd betrapt soms voor enke!e
jaren wordt geschorst. Een voetballer die een tegenstander we!bewust uit de
wedstrijd schopt, zodat die tegenstander zijn sportcarriere moet beeindigen
komt er met enke!e weken schorsing van af. Spreekt men hier over everrwichti-
ge strafmaat? Aan te bevelen is een srudie om tot een eerlijker sanctiebeleid te
geraken.

• De scheidsrechter als zondebok
De scheidsrechter speelt bij de meeste takken van sport een centrale rol. Bij
somrnige sporten bestaat de tendens de scheidsrechter de verantwoordelijkheid
voor fair play te geven: fair is wat de scheidsrechter toestaat. Desondanks
geniet de positie van de arbiter weinig erkenning. Her gebeurt nogal eens dat de
schuld van een verloren wedstrijd bij de scheidsrechter wordt gelegd. Een
goede remedie lijkt het am de junioren te verplichten in hun club als scheids-
rechter op te treden. Landelijk lOU meer aandacht moeten worden besteed aan
het herwaarderen van de positie van de scheidsrechter.

278



• Sporters met een beperking buitenspel.
De Paralympics worden nog steeds gescheiden gehouden van de "gewone"
Olympische Spelen waarmee een zekere "apartheid" is gelnstitutionaliseerd, zon-
der dat dit direct nodig is. Het lijkt zeker mogelijk om een aantal sporten tot de
Olympische Spelen toe te laten, zoals bijvoorbeeld rolstoelbasketbal en rolstoel-
tennis. In Nederland zou men in een aantal sport evenementen kunnen experi-
menten met deelname van sporters met een beperking.

In een brede opvatting van fair play zijn al deze aandachtspunten in een fair play
kader onder te brengen. Men mag zich hier afvragen hoe deze verschijningsvormen op
de jeugd overkomen. Op dit terrein is er door de sportorganisaties nog heel wat werk
te verzetten. Het is de vraag of de bereidheid bestaat zekere consequenties te aanvaar-
den vanuit de fair play gedachte.
Naast deze pijnpunten zijn er andere aandachtspunten waarover overleg tussen de
sportbonden over aspecten van fair play veel rendement zou kunnen opleveren.
Gedacht kan worden aan het creeren van gelijke speelsterkte van de deelnemers aan
een bepaalde competitie, aan gelijke kansen voor meisjes in de sport, aan de spanning
tussen het selectieprincipe uit de wedstrijdsport en het principe van participatie voor
kinderen in de basisschoolleeftijd.

5. Institutionele ondersteuning

Wanneer men de fair play gedachte in de jeugdsport op een concreet niveau wil stimu-
leren, dan is het aan te bevelen om een aantal voorwaarden te vervullen. Gedacht kan
worden aan:
• Een goed functionerend documentatie centrum, waarin bijvoorbeeld

onderzoeksverslagen toegankelijk zijn en fair play programma's uit het
buitenland.

• Het oprichten van een olympische academie, bestaande uit deskundigen,
die de sport gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen. Zo'n
academie kan als tegenhang fungeren tegen de gewoonte om bij vernieu-
wingsprojecten in bestuursorganen bestuursleden te benoemen, die elders in de
samenleving hun capaciteiten bewezen hebben maar op het terrein van de sport
lang niet altijd over de vereiste kennis van zaken beschikken.

• Het ontwikkelen van een landelijk onderzoeksplan op het terrein van de
jeugdsport waarin de werkprioriteiten voor de komende jaren worden
vastgelegd. Vanuit de fair play gedachte zijn bijvoorbeeld denkbaar:

Onderzoek naar de feitelijke betekenis van gedragscodes
Onderzoek onder de jeugd naar de betekenis van gelijke kansen in de sport
en naar de relatie tussen agressie en geweld.
Onderzoek naar de omvang en de aard van de blessures in de jeugdsport.
Onderzoek naar de fair play gedachte in de niet-wedstrijdsport.
Onderzoek naar de opvang van jonge kinderen (kleuters) in de
wedstrijdsport.

• Het is aan te bevelen om met de sportbonden en de verschillende provin-
ciale- en plaatselijke sportraden gezamenlijk te werken aan het verbeteren van
de (jeugd) sportopleidingen. Gedacht kan worden aan het ontwikkelen van
modules over fair play in de jeugdsport. Daarbij gaat het niet om het ontwikke-
len van een sportbreed pakket. Integendeel, de bedoeling is dat de participanten
leren om samen met de cursisten een programma te ontwikkelen dat bij een
lokale situatie of een specifieke situatie van een sportbond past.

219



6. Implementatie ateliers

Verschillende sportorganisaties hebben er de laatste jaren werk van gemaakt om rnis-
sies voor de organisatie te formuleren.
Ook in de fair play programma's ontbreekt het niet aan doelstellingen en missies.
Maar wat keer op keer een knelpunt blijkt is, dat men die mooie uitgangspunten maar
moeilijk in de praktijk kan vertalen. We zouden willen voorstellen om met koepels en
bonden implementatie ateliers te organiseren, waar men niet aIleen leert uitgangspun-
ten te vertalen maar tegelijkertijd ook leert om goede voorwaarden te scheppen om zo
een draagvlak voor vernieuwing te creeren. In deze ateliers is het leerconcept: leren
door het te doen.
Bij fair play in zo'n implementatieatelier zou bijvoorbeeld het volgende kunnen wor-
den gedacht:
• Vanuit bet gelijke kansen principe:

Bevorder dat aile kinderen evenveel kansen krijgen om het spel te
spelen en te leren, uirwisselen van ervaringen.
Bevorder dat meisjes evenveel kansen krijgen als jongens en omgekeerd.
Experimenten met selectieprocedures bij de oudere jeugd.
Experimenten met nieuwe klassenindelingen op basis van leeftijd,
spelniveau, lengte, gewicht en sekse.

• Bestrijding van geweld:
Ontwikkelen van video's op clubniveau, waarin voorbeelden van
gevaarlijke agressie en geweld gevisualiseerd zijn.
Verzamelen en analyseren van blessuregegevens op clubniveau in relatie
met sportiviteir.

• Spelen met regels:
Kritische analyse van de huidige spelregels vanuit ideeen van fair play.
Instrumentele overtredingen in de jeugdsport, wanneer en hoe?
Experimenteren met nieuwe regels, die de sportiviteit in de jeugdsport
kunnen bevorderen.

• Onderzoek jeugdperspectief:
Kleine onderzoekjes op clubniveau naar de ervaringen van de jeugd met
be trekking tot fair play in de vorm van groepsinterviews en
de vertaling daarvan in nieuw jeugdbeleid.
eventueel ook bij meisjes en jongens die de club verlaten hebben.

• RelationeeL·
Ervaringen met het ontvangen van de tegenstander door de kinderen
van de club (voorbeeld hockey).
Stimuleren van positieve feedback door de trainer.
Ervaringen uirwisselen jeugdparticipatie.
Gesprek met ouders over fair play.

7. Communicatie in fair play campagnes

Twee fair play campagnes in Nederland, waar veel geld en energie in gestoken is, zijn
grotendeels mislukt omdat de communicatie tussen de participanten niet goed verliep.
Het is aan te bevelen om in een campagneplan ook een hoofdstuk over communicatie
op te nemen, waarin de verantwoordelijkheden van de deelnemende organisaties
beschreven staan. Ook lijkt aan te bevelen om stafleden van sportbonden tijdelijk te
detacheren binnen die campagnes zodat zij daadwerkelijk bij de ontwikkeling en uit-
voering van het beleid betrokken zijn. De gewoonte om voor dit soort projecten des-
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kundigen "van buiten" in te schakelen, behoeft kritische doordenking omdat er geen
garanties zijn dat de opgebouwde expertise voor de sport behouden blijft. In alle fasen
van een project is het nodig om contacten met de praktijk te zoeken en draagvlak voor
beleid te creeren: interactieve beleidsvoering.

8. Continuiteit

Projectmatig werken was in de onderzoeksperiode een veel gehoorde aanduiding voor
allerlei werk dat om wat voor reden dan ook kennelijk niet direct tot de kernactivitei-
ten van de organisatie behoorde. Hier wordt niet gezegd dat projectmatig werk niet
tot waardevolle resultaten zou kunnen leiden. Wellijkt het aan te bevelen dat van
geval tot geval wordt nagegaan of een bepaalde activiteit niet tot de kerntaak van de
organisatie behoort, zodat die rechtstreeks door de organisatie zelf behartigd zou
moe ten worden. Op deze wijze kan men de kernactiviteiten zelf bewaken. Naar onze
mening zijn zowel jeugdsport als fair play kernactiviteiten van de sportkoepels en de
sportbonden, Deze opgaven lopen door het hele beleid heen en lenen zich er niet voor
om "uitgeleend" te worden aan een project, en zeker niet aan een project dat gedragen
wordt door externe deskundigen.

Het geheel van de conclusies en de aanbevelingen is nogal kritisch van toon ten
opzichte van de georganiseerde sport en de overheid. Dit moet men uiteraard zien
tegen de achtergrond van de vraagstellingen van dit onderzoek, die tot deze resultaten
leiden. Maar op allerlei andere terreinen is in deze periode veel goeds tot stand
gebracht en ik hecht er aan om dat hier apart te vermelden. Het aanzien van de sport is
in deze periode enorm toegenomen en dat is voor een belangrijk deel aan de onder-
zochte sportorganisaties en de overheid te danken!

In de inleiding stelde ik naar aanleiding van Nijk een drietal hermeneutische vragen
over dit fair play onderzoek.
De eerste vraag richtte zich er op hoe dit veld gekend werd. In deze studie werd heel
wat verhaald over de eigenaardigheden van de (jeugd)sport. Daarbij zijn we gestuit op
spanningsverhoudingen tussen bijvoorbeeld uniformiteit in betekenisverlening (pira-
midemodel als dominant model) en pluriformiteit, Voorts tussen het kind-zijn van het
kind en datgene wat de opvoeding vindt dat er van het kind moet worden.
De tweede vraag ging over de persoonlijke betrokkenheid van de onderzoeker bij het
object van onderzoek. Die werd verduidelijkt door aan te sluiten bij verschillende
wetenschappelijke stromingen zoals bij het kritisch interactionisme van Coakley, bij
Langevelds pedagogische fenomenologie en bij Weiss' theorie over de ontwikkeling
van de sportieve competentie bij het kind.
Maar bovenal werd de studie naar fair play en jeugdsport geplaatst onder de opgave van
een praktische wetenschap, die de dingen niet aileen wil kennen om ze te kennen, maar
ze wil kennen om te weten hoe er gehandeld moet worden (Langeveld, 1979, p.l ).
Weten om te handelen veronderstelt een normatief kader, dat in deze studie werd aange-
duid als belangenbehartiging van kinderen en jongeren in de sport. Die belangenbeharti-
ging is niet eenduidig vast te stellen maar daar behoort wel permanent een discussie over
gevoerd te worden en dat is wat er in deze studie is geprobeerd.
De derde hermeneutische vraag ging over de praktische impact: wat doe ik met het
verhaal? Nijk waarschuwde de wetenschapper ervoor om bescheiden te zijn. Gelet op
de aanbevelingen, die zojuist werden geformuleerd is van die bescheidenheid weinig te
bekennen en heeft hier toch de betrokkenheid de overhand gekregen.
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Ik wil met een persoonlijke impressie eindigen. Twintig jaar geleden werd ik betrok-
ken bij het schrijven van een brochure over fair play in de sport en sinds die tijd ben
ik in rnijn beroep als sportpedagoog bij fair play in de sport betrokken geweest. Dat
was heel inspirerend. Werken met al die mensen die oog hadden voor de kwaliteit van
jeugdsport en die dat ook omzetten in een mooie praktijk. Dat ontmoette ik op club-
niveau, bij de bonden, bij de koepels.

Maar daarnaast was er ook ergernis, om niet te zeggen frustratie, wanneer geconsta-
teerd moest worden dat mooie jeugdsport belemmerd werd door dominant rnachts-
denken, door denken vanuit concepten van sportbeoefening zoals ze gelden voor vol-
wassenen, door technologisch den ken in de sport, waarin de sporter als persoon naar
de achtergrond verdwijnt, door het kibbelen van organisaties, wie de eerste viool
mocht spelen, over wat.
En daarbij heerste er ook zorg over de teloorgang van fair play als begrip dat richting
kan geven aan de sportpraktijk. De besproken pijnpunten komen niet zomaar uit de
Iucht vallen. Heel veel werk had beter gekund.
En dat geldt ook voor rnijn eigen werk. Terugkijkend zijn daar ook heel wat verbeter-
punten aan te wijzen, zoals de strijd tegen al te normatieve orientaties in programma's
voor de jeugdsport en fair play: Teveel waardenoverdracht, te weinig waardenverhel-
dering.

Er blijven op het terrein van kwalitatief mooie jeugdsport nog heel wat taken in de
toekomst te vervullen. Ik hoop daar nog een poos in te participeren. Met hart en ziel!

Pedagogische opgave voor de sport: YES!
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Bijlage 1

Overzicht bestudeerde documenten hoofdstuk 5

1.1. Project seksuele intimidatie in de sport

Teksten NOC .. NSF:
1. Folders "Gedragsregels Seksuele intimidatie", 1997.

"Sexual Harassment in Sport. Code of conduct", 1997.
2. Folder "Lastigevallen? Praat erover!" 1998.
3. Brochure "Seksuele intimidatie in de sport. Beleidvoeren bij een sportvereniging". 1998.
4. Wanschers,P. (productie), 1997. Video :"Spreken is goud. Over seksuele intirnidatie en

misbruik in de sport".
5. Cense,M.,TransAct (1997) "Rode kaart of carte blanche". Onderzoeksrapport risico-

factoren voor seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de sport".
6. Cense,M.,Trans Act (1999) "Leidraad. Een slag v66r. Preventiebeleid seksuele intimidarie,
7. van Lindert,C.(1999). "Evaluatie sportief beleid tegen seksuele intimidatie"1996-1999".

Den Bosch: Diopter- Janssens en van Bottenburg by.

Mede naar aanJeiding van dit project:
8. ten Boom,A.,Gaell,B.(2000). "Instrument ter preventie van extreme afhankelijkheid in de

jeugdtopsport". Een hulpmiddel voor topsportbonden en verenigingen".
9. Gaell,B.(2000). Preventie extreme afhankelijk.heid in jeugdtopsport",

In het kader van het project Talentonrwikkeling van de sector topsport van NOC 'f NSF.

TV uitzendingen.
Op 6 maart 1997 op Nederland 3 zond her programma Zembla 's avonds een documentaire uir
over seksuele intimidatie in de sport, met name over judo. Het jaar daarvoor was er in het
programma Barend en van Dorp aandacht besteed aan de zaak van trainer O.

1.2. Beleidsnota's NOC * NSF

1. Algemene nota's met andere partners
NSF- VWS, april 1992
"Een nieuwe opstelling. Advies van de projectgroep herinrichting landelijk sportbeleid "
(PHLS).
KVLO, LC. lOS, NKS, NCS, NCSU, NOC 'f NSF (mei 1995).
"Actieplan Lichamelijke Opvoeding en Sport- Een bijdrage aan de discussie".
NSF - NISG (1993)
"Een gezonde inspriratie. Masterplan Sport, Arbeid en Gezondheid".

2. Eigen nota's NOC" NSF
"Norrnen en waarden in de sport"(februari 1993). Eindrapportage van de projectgroep
Normen en waarden in de sport.

Samen sporten, werken en leven. Nota over de plaatsbepaling van de georganiseerde sport
in de komende jaren"(oktober 1994).
M. Sturkenboom, G.Veltman, Ph.Wagner (1994).
"Bouwstenen voor topsportbeleid".
"Topsport in perspectief",
"een kwestie van kiezen"(1997).
"her maken van keuzes"(1998).
"Ruimte voor ontwikkeling- maatregelen ter verbetering van de ondersteuning van de
breedtesport in Nederland in de periode 1997-2001"(mei 1997).
"Visie op vitale sportverenigingen in 2015. Een inhoudelijk, integraal en richtinggevend
kader voor de sportsector Tnovernber 1999).
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"De sportvereniging wint. Meerjarenbeleidsplan breedtesport 2002-2004"(nov. 2001).
"Topsport bedrijven -Programma voor prestaties". Topsportbeleidsplan 2001-2004
(mei 2001).

3. NOC jaarverslagen 1993-2000.

4. Rapporten, nota's in opdracht NOC * NSF
A.T.Kearney (augustus 1992).
"Sport als bron van inspiratie voor onze samenleving".
Hoogendam,A. (december 1996).
"De medaille en zijn keerzijde. Naar een beleid voor verantwoorde sportbeoefening".
van Bottenburg, M.van, Schuijt.K, (1996).
"De maatschappelijke betekenis van sport".

1.3. Praktijkteksten NOC * NSF

1. Sportorientatie
"Sport, weten waarvoor je kiest"(i.s.m. DST).
"Sport, ervaren voordat je kiest (i.s.m. SLO en DST).
Video "Een bewogen dag"(1992).

2. Fair Play agenda '90-'91.
Redactie: van der Plas, W.,van Maanen,P. en Naaktgeboren,N.
Productie en commerciele bege!eiding: Heintges Retail, Marketing Communications.Son.

3. Anti-discriminatie beleid in de sport.
Frey,P. (1991). "Sport en discriminatie, kleur bekennen"(verslag studiedag 5 februari 1991)
Arnhem:NSF.
Janssens,].(1993). "Arbitrage en Allochtonen.
janssens.]. (1994). "Onderzoek discriminatie in voetbalstadions",onderzoeksverslag.
Leiden: Texplicatie.
JanssensJ. / Texplicatie Leiden (1994). "Discriminatie buirenspel{Anti-discriminatie-
krant), Arnhem: NOC * NSF.
JanssensJ. (1996). "Een voorzet op rnaat, een handreiking bij de opvang van- en de
omgang met allochtonen in de sportvereniging".
• Deel 1: Inleiding
• Dee! II Voor bestuurders en commissieleden
• Deel III Voor trainers en leiders

Dee! IV Voor scheidsrechrers
• Dee! V Voor kantinebeheerders
• Dee! VI Voar redacteuren van clubbladen.
Arnhem: NOC <. NSF
JanssensJ. van Hettema.E. / Texplicatie, 1997. "Nieuwe leden. Stappenplan werving en
behoud van allochtone leden". "Nieuw kader. Stappenplan werving en behoud van
allochtoon kader". Arnhem: NOC" NSF.
Van 'tHullenaar,c.Janssens,]'(1997). "Training in tolerantie. Plan van aanpak. Landelijke
campagne tegen discrirninatie in de sport"(een campagnevoorstel). Amsterdam: Dialoog
Producties. Leiden: Bureau Texplicatie,

4. Blessures, blijf ze de baas

Nationaal Instituut voor sportgezondheidszorg (NISG).
In samenwerking met de Stichting Consument en VeiIigheid (SCV).

Campagneplan "Blessures, blijf ze de baas"(1989).
De Vent,T.G.M.(1989). "Preventie van blessures door voorlichting- een voorstudie".
Van Kernebeek,E.,Dijkman,A.(1989). "Benadering via interrnediairs" - Regionaal voor-
lichtingsplan "Blessures, blijf ze de baas".
Hogenbirk,E.C.,Zwiers,S. (1989). "Voetbalsupplement, derde avond korte cursus blessure-
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preventie"(rnet therna's: warming up, rnaterialen, fair play en rnentaliteit).
Van Kernebeek,E. (1991). "Seminar 11 april 1991". Sarnenvattingen van de lezingen van
her seminar over de voorlichtingscampagne.
Folder: "Blessures: maak er geen sport van (z.j.,NISGZ, SCV, KNVB) Doe het zelf tips
tegen voetbalblessures".

Onderzoeksrapporten
Stoop.N. (1993). "Trainer-coaches A en blessurepreventie." Arnhem: NISG, NOC * NSF.
"Een inventariserend onderzoek naar de determinanten van het nemen van blessure-
preventieve maarregelen bij de sporttakken basketbal, handbal, tennis, rugby en gymnas-
tiek 1 turnen.
Mercus,P., van Karnebeek,E.(199S) "Trainer-coaches veldvoetbal en sportief gedrag van
hun jeugdspelers".
"Een inventariserend onderzoek naar houding en gedrag van veldvoetbal trainer-coaches
war betreft opzettelijk ruw lichamelijk contact van jeugdspelers". Arnhem: NISG, NOC *
NSF, SCV, KNVB.
Schmikli,S. (1997). "Blessure preventie en onsportief gedrag bij veldvoetbal"
"Een kwalitatief onderzoek naar de meningen van veldvoetballers en scheidsrecbters".
Arnhem: NOC * NSF, SCV, KNVB.

5. De Olympische Beweging
Uitgaven van de mobiele Olympische Academie.

Franken,M.JansenJ.,de Nobrega,I.,Boon,S.(1997). "De Olympische beweging in volle
omvang".
Bureau D.S.T. Didactiek in Communicatie,Baarn (z.j.). "Handleiding voor de leraar met
werkbladen en draaiboek voor de bovenbouw basisonderwijs.
Bloothoofd,T.,Faber,K.(1998). "Sport voor allen. Handleiding voor docenten in leerjaar 1
en 2 van het voortgezet onderwijs- een lessenserie voor mens- en maatschappijvakken
over het therna Olympische Spelen", Leerlingen materiaal voor vier lessen.
Ederveen,M.(in samenwerking met SLO,Enschede,1999. "Sneller, hoger, sterker. Een les-
pakket over de Olympische Spelen". Handleiding met leskaarten voor groep S en 6 van
het basisonderwijs.
Bureau D.S.T, Didactiek in Communicatie, Baarn (1999). "Citius, altius, fortius, Een
lespakket over de Olympische Spelen". Handleiding met werkbladen voor groep 7 en 8
van het basisonderwijs.
Bloothoofd,T. (in samenwerking met de SLO in Enschede,1999). "Sydney 2000. Een
drietal lessen over de Olympische Spelen in Sydney 2000". Handleiding met lesbrieven
voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Bloothoofd,T. (in samenwerking met de SLO, Enschede, 1999) "Sydney 2000. Een lessen-
serie voor mens- en maatschappijvakken over de Olympische Spelen in Sydney,
2000"Handleiding met lesbrieven voor leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

1.4. Documenten levensbeschouwelijke koepels

NKS , Nederlandse Katholieke Sport Federatie

1. "NKS verlegt haar grenzen, Een levensbeschouwelijke organisatie in een veranderende
wereld "(1996).

2. "De vraag van de sporrvereniging centraal- Door kwaliteit, kwanriteit". NKS sportbeleid
1999-2001.

3. "De NKS voor waarde(n)vol c1ubwerk"(2000). NKS sportbeleid 2001-2004.
4. NKS jaarverslag 1999.
S. Enkele notities over project "De waarde(n) volle sportclub",

- tekst a1gemene informatie (z.j.)
- Lezing G. Biesterbos voor het CDA in Groningen op 30/3/2000 "Geweld in her
amateurvoetbal" .
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6. Verberne (1991) "Beleid van de jeugdafdeling".NKS sportcahiers nr, 19. Haarlem: de
Vrieseborch.

7. Uit de serie NKS sportpraktijk:
- Biesterbos,G.,Bongers,Sj.(z.j.).
"Voetbal jeugdleider. Begeleiding van een jeugdteam bij wedstrijden",

- Hendriks,T.(1993).
"Handbal jeugdleider. Begeleiding van een jeugdteam bij wedstrijden",

- Thijssen,H.(z.j.).
"Tafelrennis jeugdleider. Begeleiding van jeugdspelers bij wedstrijden".

NCS, Nederlands Culturele Sportbond
1. NCS, "Sport voor iedereen".Beleidsplan 1995-1998.
2. NCS, "Sport4all". Beleidsplan 2000/plus.
3. NCS, Jaarverslag 1999, Jaarverslag 2000.
4. v.d.Brom,E.,van MeeterenJ, Claassen,H.(1998). "Cursus "NCS fair play

Jeugdwaterpolobegeleiders" .
5. NCSINCSU, Vloet,L.(z.j.). "Ouders graag gezien".

NCSU, Nederlandse Christelijke Sport Unie
1. NSCU, Congresverslag. "Speelruimte in een veranderende cultuur"(1995).
2. NCSU, "Stapsgewijs naar 2002. Meerjarig beleidsplan. Integraal Breedtesportbeleid.
3. NCSU, "Waarden en normen in de sport". Meerjaren beleidsplan 2001-2005.

(subsidieaanvraag).
4. NCSU, "Kwaliteit voor de sportvereniging, werven en behoud"(t.b.v. congres, 18 maart

2000).
5. NCSU, Brochure "Kwaliteit en identiteit in de sport".(z.j.).
6. NCSUINCS, L.Vloet (z.j.). "Ouders graag gezien".

1.5. Documenten overheid, met name van het ministerie van Volks
gezondheid, Welzijn en Sport. (VWS)

1. Brief van de minister van WVC aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, 12-6-1991 over de "Stand van zaken Sportbeleid",

2. WVC "Samenwerken langs nieuwe wegen".Welzijnsbeleid in de jaren negentig (1991).
3. Brief van de minister WVC, mevrouw d'Ancona, aan de voorzitter van de initiatiefgroep

"Sport en samenleving"d.d. 23 november 1993 over "Plan normen en waarden" en de toe-
spraak die deze minister hield op 30 november 1993 voor deze initiatiefgroep, over het
therna "Het belang van een publieke discussie, 66k voor de sport".

4. Van Bottenburg,M.(Diopter),Schuyt,C.J.M.,TamboerJ.W.1.(1994). "Sportbeoefening,
blessures en verantwoordelijkheden". Rijswijk: Ministerie WVc. Directie Sportzaken.

5. VWS "Naar eigen vermogen"(1995). Welzijnsnota 1995-1998. Daaruit hoofdstuk 8.
"Rond het thema sport"(p.39-47).

6. VWS, "Zicht op jeugd: Jeugd op weg naar de toekomst (1997). Interdepartementaal
jeugdonderzoek 1997-2001.

7. VWS "Wat sport beweegt. Contouren en speerpunten voor het sportbeleid van de
rijksoverheid".(1996).

8. VWS "Kansen voor topsport. Het topsportbeleid van de rijksoverheid"(23 februari,1999).
9. VWS "Breedtesport impuls. Het breedtesportbeleid van de rijksoverheid (18 juni, 1999).
10. VWS "Sport, bewegen en gezondheid -naar een actief kabinetsbeleid ter vergroting van de

gezondheid door en bij sport en beweging"(28 juni, 2001).
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Bijlage 2

Overzicht bestudeerde documenten hoofdstuk 6

2.1. Internationale organisaties over fair play

Counceil de l'Europe (z.j.). 'Code d'erhique sportive- Qui joue loyalement est toujours
gagnant '.
International Council of Sport and Physical Education. "Declaration on Fair Play" (ICSPE) (z.j.)
International Committee for Fair Play (CIFP) (1992) "Fair Play for all"
UEFA (1994). Fair Play, the name of the game. "Code of Ethics".
Council of Europe (CDDS), "Sport for all", Clearing House (1995). "Intolerance in
Sport- Tolerance through sport". Sports Information Bulletin, oct.1995.
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Samenvatting van de studie
1. De opzet van de studie

De centrale vraag in deze studie luidde: "Hoe jeugdgericht is het Nederlandse sportbeleid uit de jaren
negentig met betrekking tot fair play?". Die vraag werd in vier deelvragen uiteengelegd:

1. Hoe jeugdgericht is het sportbeleid met betrekking tot fair play in beleidsnota's en
praktische projecten bij de Nederlandse sportorganisaties, de overheid en enkele landelijke
fair play campagnes?

2. Tegen welke achtergronden zijn deze betekenissen re begrijpen?
3. Welke betekenissen worden er aan de begrippen jeugdgericht en fair play gegeven?
4. Welke waarden worden zichtbaar in het sportbeleid?

Voor deze studie werd een groot aantal documenten onderzocht van een viertal sportorganisaties en de
Nederlandse overheid in de periode van 1990-2001. Die sportorganisaties waren:

• Het Nederlandse Olympisch Comite * Nederlandse Sport Federatie (NOC " NSF).
• De Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS).
• De Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU).
• De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS).

NOC * NSF kan beschouwd worden als de centrale sportkoepel waarbinnen de drie andere organisa-
ties hun plaats hebben gekregen. De bestudeerde documenten waren enerzijds de jaarverslagen en de
rapporten van de organisaties waarin de missies, de doelstellingen en de policy van de organisaties wer-
den besproken en waar verslag werd gedaan over de gang van zaken. Een belangrijke plaats werd daar-
bij ingeruimd voor de discussie over de maatschappelijke betekenis van de sport.
Anderzijds werden er ook praktische documenten bestudeerd over allerlei projecten, die als implernen-
tatie van beleid kunnen worden beschouwd. Die projecten gingen bijvoorbeeld over discrimina tie en
seksuele intimidatie in de sport, over blessurepreventie terwijl ook onderwijsboekjes van de olyrn-
pische beweging in Nederland werden onderzocht.
Daarnaast werden nog de teksten van twee nationale campagnes, die tot doel hadden de sportiviteit in
de sport te bevorderen, besrudeerd. Naast de genoemde sportkoepels participeerden ook verschillende
takken van sport in deze campagnes. De campagnes werden voornamelijk door de Nederlandse over-
heid gefinancierd.

In de eerste hoofdstukken werd veel aandacht besteed aan de centrale begrippen van deze studie.
Daarvoor kon gebruik worden gemaakt van eerder onderzoek, waarin sponers, zowel jeugdigen als
volwassenen geinterviewd werden over de betekenissen die zij gaven aan sportiviteit en onsportiviteit
in de sport. Die hoofdstukken kunnen beschouwd worden als verslag van een zoektocht naar de bete-
kenissen die er aan fair play werden gegeven: vanuit de persoonlijke ervaringen van de onderzoeker,
vanuit de interviews met de sporters en uiteraard ook vanuit de literatuur.
Fair play bleek een merkwaardig begrip. Iedereen is er bijna ongezien voor. Het begrip wordt door sorn-
migen zelfs her hart van de sport genoemd. Anderzijds wordt er ook met gene over gesproken. Fair play
komt aan de orde als er iets misgegaan is in de sport. Men spreekt dan over fair play, maar het gaat dan
bijna alrijd over onsportiviteit en daar spreekt men niet gaarne over, want dat is slecht voor her imago van
de sport. Daar komt nog bij dat fair play vaak vereenzelvigd wordt met geweld in de sport, op grond
waarvan sommige takken van sport zeggen dat de discussie over fair play hen niet aan gaat omdat er bij
hen geen sprake is van geweld, dat beschadigend werkt voor de sporters. In zo'n benadering worden
andere aspecten van fair play zoals gelijke kansen en gelijke speelsterkte niet in ogenschouw genomen.

De gevonden betekenissen werden in een schema ondergebracht waarin de wedstrijdsport specifieke
aspecten van fair play werden onderscheiden van de sportoverstijgende betekenissen. Deze betekenis-
sen werden vervolgens onderscheiden in verantwoordelijkheden van de organisaties en de individuele
veranrwoordelijkheid van de afzonderlijke sporter, Dit schema fungeerde als analyseschema bij het
documentenonderzoek.
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Overzicht betekenissen van fair play

Individuele
verantwoordelijkheid

Sportspecifiek
• In de inspanning om te

winnen, om een goed resultaat
te bereiken.

• In (diractl contact met de
tegenstanders, geen geweld dat
fysiek of mentaal beschadigend
werkt (gezondheidl.

• In sociaal opzicht; ook anderen
een kans geven om mee te doen.

• In de acceptatie van de
afgesproken regels.

Organisatorische of
institutionele
verantwoordelijkheid

• Ontwerpen van spelregels die
spannende sport mogelijk maken
en de deelnemers spelplezier
bezorgen.

• Creersn van competities voor
spelers en teams van gelijke
speelsterkte.

• In het ontwikkelen van
sportvormen die pass en bij de
mogelijkheden en motivaties
van de sporters Idifferentiatle).

• In de zorg dat wedstrijd-
sportoverstijgend condities
ongeveer gelijk zijn.

• Zorg voor de gelijke kansen
van de sportdeelnemers.

• Spotters motiveren om het spel
volgens de bedoeling van het
spel te spelen.

Sportoverstijgend
In de zorg om de persoonlijke
gezondheid en die van anderen.
In de zelfbeheersing, tegen
je verlies kunnen.
Correct gedrag, zich houden
aan waarden en normen die
ook buiten de sport gelden.
Respect voor de medespelers,
de tegenstander en de arbitrage.

• In de continue zorg voor
de gezondheid van de sporters.

• Zorg voor goede
omgangsvormen.

• Creersn van spelplezier
voor aile deelnemers.

• Organisatie dialoog over
fair play.

• In de beheersing van
en de controle op allerlei
maatschappelijke invloeden,
die de sport kunnen
bedreigen, zoals de commercie.

Met betrekking tot dit schema kwamen enkele principiele discussies naar voren.
20 kan men fair play situeren binnen de wedsrrijdsport, met aspecten als cornpetitie, strijd, inzet, de

wil om te winnen, je houden aan de spelregels, permanente selectieprocessen die de besten omhoog

stu wen in de piramide van de wedstrijdsport.
Naast deze meer individuele invulling van fair play, waar de ene mens tegenover de ander staat, kan men
fair play ook een meer sociale invulling geven. De ander bij het spel betrekken, stimuleren dat de ander
mee doet en evenveel kansen krijgt om her spel te leren dan bijvoorbeeld getalenteerden. Deze opvatting
heeft ook de gedachte als achtergrond dat je de ander nodig hebt om het spel iiberhaupt te kunnen spelen.
Dat schept voor elke sporter, vanuit deze sociale invulling van fair play een bijzondere verantwoorde-
lijkheid, niet aIleen voor de medestander maar net zo goed ook voor de tegenstander, In dit opzicht is
de tegenstander medestander. Een sport als boksen voldoet niet aan dit criterium van fair play. Het is
daar mogelijk om geheel binnen de huidige regels de tegenstander een doodklap te geven. Deze sport is
er in haar regelgeving op gericht de tegenstander 'buiten gevecht te stellen'. Dat wordt door ons in het
overzicht geweld genoemd dat beschadigend voor de persoon werkt. Argumenten als dat er sporten
zij n die meer ernstige blessures opleveren, doen hier niet ter zake. Wat hier telt is de gerichtheid om
voor een knock-out te gaan. In dir opzicht horen boksen en vergelijkbare activiteiten in onze visie niet

tot de familie van de sporten.
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In een discussie over het fair play begrip treden ook pedagogische gezichtspunten naar voren. Wanneer
kinderen ingroeien in de cultuur van de wedstrijdsport dient men de spanning tussen participatie en
selectie goed in her oog te houden. Zogenaamde niet-getalenteerde kinderen hebben in teamsporten
evenveel recht op speeltijd dan de sportieve talentjes en zeker evenveel rechr om het spel re leren. En
bij individuele sporten die dominant op progressie georienteerd zijn hebben jongens en meisjes die met
hun laatste persoonlijke record - naar het zich laat aanzien- hun sportieve grenzen hebben bereikt, net
zoveel recht op aandacht van de club, als degenen waar nog 'muziek' in zit, zoals een adetiekcoach her
eens uitdrukte.
Fair play moet ons inziens altijd aan de kenmerken van een bepaalde doelgroep gekoppeld worden.
Het gaat niet aan, kinderen een sportontwerp van volwassenen op te dringen met een dorninante invul-
ling van wedstrijd fair play.

De individuele en sociale invulling van her fair play begrip behoren in deze zienswijze dus bij elkaar.
De wedstrijd-fairness en de participatie-fairness veronderstellen elkaar en het gaat derhalve ook niet
aan om de individuele invulling als 'smal' aan te duiden, rneer behorend tot de kern van de wedstrijd-
sport en de sociale invulling meer te rangschikken onder fair play in brede zin.

Binnen de term jeugdgericht werden verschillende facetten onderkend:
1. Orientatie op - en interesse in de leefwereld van kinderen en jongeren in de sport,
2. en aan de betekenissen die zij zelf aan hun sportbeoefening geven
3. Rekening houden met de ontwikkelingsfasen die de jongens en meisjes doorlopen.

Globaal kunnen die fasen worden aangeduid als:
• Jonge kinderen (4-7) spelend in de sport.
• Oudere kinderen (8-11) lerend in de sport.

Jongeren (12-17) hun piaats zoekend in de sport.
4. Daaraan vastgekoppeld oog hebben voor specifieke kenmerken van jeugdsporr, zoals de

jaarlijkse doorstroming in leeftijdsgroepen, de spanning tussen spel en sport bij de
jongsten, de spanning tussen selectie van talenten en het recht op een gelijke Sport-
participatie voor alle kinderen, een soepele overgang van junioren naar senioren.

5. Kinderen en jongeren die sport aanbieden die het best past bij hun mogelijkheden en
morivaties.

6. Kinderen onderling evenveel mogelijkheden bieden om de sport te leren en het spel te
spelen. Dat betekent dat getalenteerde kinderen geen extra faciliteiten krijgen die ten koste
gaan van minder getalenteerden.

7. Het besef van een pedagogische taak van de sportvereniging, aanvullend op die van de
ouders, bijvoorbeeld extra zorg voor de kleinrjes die nog kwetsbaar zijn, het stimuleren
van zelfstandigheid en het creeren van spelplezier voor elk jeugdlid.

8. Het sleutelwoord binnen deze pedagogische taak is de belangenbehartiging van het kind.

Het begrip waarde, her derde centrale begrip uit dit onderzoek wordt hier gebruikt in een antropologi-
sche betekenis. Daarrnee wordt een visie op de mens verstaan, die ook in handelingen kan worden ver-
taald. Een waarde is een interpretatie van de menselijke bestaanswijze, die gezien wordt als richtsnoer
voor het handelen. Voorbeelden daarvan zijn: de mens is goed / slecht, de mens is (on) veranderbaar
evenals de menselijke instituties.

Een voorbeeld kan dir verduidelijken.
Een van de safety tips die in 1997 AVIS, her bekende autoverhuurbedrijf in de USA aan haar klanten
meegaf luidde: "If someone on the road indicates they need assistance, do not stop". Een betekenis die
aan duidelijkheid niets te wensen over laat. En die tegelijk ook de mogelijkheid laat zien om zo'n bete-
kenis antropologisch toe te spitsen als waarde. De waarde die hier naar voren komt luidt: Mensen zijn
niet te vertrouwen. En richtsnoer voor her handelen is: Rij maar door en laat de ander maar aan zijn
lot over.
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Door deze waarde ZQ te verhelderen krijgt een discussie over zo'n situatie een verplichtend karakter.
Fair play is een normatief begrip. Het gaat er am hoe men de mens in de sport ziet, wat men in morele
zin van de speler in de sport mag verwachten.
Antropologische vragen zijn bijvoorbeeld:

• Is er sprake van een dominerende mensvisie in het sportbeleid of is er ruimte voor
verschillende visies?

• Wat domineert er in het fair play begrip: een meer individuele visie op sport met
kenmerken als strijd, willen winnen of een meer sociale visie met kenmerken als
participatie en differentiatie?

• Gelden voor kinderen dezelfde fair play regels als voor volwassenen, of wordt de fair play
gedachte gekoppeld aan de bestaanswijze van kinderen?

Met het stellen van deze antropologische vragen kunnen de gevonden betekenissen worden verdiept.

2. Resultaten en conclusies

2.1. De centrale sportkoepel NOe * NSF

Wanneer men de beleidsdocumenten van de centrale sportkoepel Noe * NSF besrudeert, dan kan men
moeilijk anders concluderen dat jeugdsport en fair play in de onderzochte periode geen issues van bete-
kenis waren. De jeugdsport kwam als apart aandachtspunt in de beleidsdocumenten niet aan de orde.
Weliswaar werden er in opdracht van NOe * NSF enkele rapporten geschreven, waarin de jeugdsport
ter sprake werd gebracht, maar daarvan is in de beleidsdocumenten nauwelijks iets terug te vinden. In de
nota's over topsport werd veelvuldig over talentontwikkeling gesproken, maar kritische vragen over
jeugdtopsport, zoals bijvoorbeeld over de belasting van de jongeren, werden amper gesteld. Over her
geheel genomen bestond er in de beleidsdocumenten weinig aandacht voor de mens in de sport.

In de praktische projecten van NOe <. NSF is wei her een en ander over fair play in de sport te vin-
den. Zo werd er een aantal jaren een fair play agenda voor de jeugd in het voorrgezet onderwijs uitge-
bracht en de Olympische Beweging verzorgde de uitgave van leermiddelen voor het onderwijs over
fair play. Ook waren er projecten over gelijke kansen in de sport, met name over sporters in achter-
standsposities. Het begrip fair play werd daarbij meestal niet genoemd, maar de inhoud van deze pro-
jecten konden wei onder fair play worden gerangschikt. Dat gold ook voor projecten over discrimina-
tie en seksuele intirnidatie,
Het is opvallend dat de handelingsprojecten van NOe * NSF vooral de sportoverstijgende aspecten
benadrukten, zoals goede omgangsvormen, bestrijding van discriminatie en zelfbeheersing onder spor-
ters. Het ging veel minder om aspecten die rypisch bij wedstrijdsport hoorden, zoals een kritische blik
op het functioneren van de spelregels, de arbitrage, de spanning russen geweld en agressie en het creeren
van cornpetities van gelijke speelsterkte. Wellicht ligt dit meer op het terrein van de verschillende takken
van sport, maar dat sluit niet uit, dat daar wedstrijdsportbreed aandacht aan besteed had kunnen worden.

"Tegen welke achtergronden zijn de betekenissen te begrijpen?D, zo luidde deelvraag twee. Hoe komt
het dat NOe <- NSF in haar beleidsstukken en haar praktische projecten zo weinig aandacht besteedt
aan jeugdsport en fair play? In onze analyse werden daarbij een aantal factoren genoemd, die er toe
geleid kunnen hebben dat de jeugdsport zo weinig aandacht kreeg.
In de eerste plaats vah in de beleidsdocumenten de grote behoefte aan maatschappelijke erkenning op.
Daar werden zelfs aparte nota's voor geschreven en in de jaarverslagen wordt er voortdurend geha-
merd op het maatschappelijk belang van sport. Er wordt daarbij niet geschroomd om sport vooral als
middel te presenteren, als antwoord op allerlei maatschappelijke kwalen van deze tijd. Die strijd om
maatschappelijke erkenning is zo dominant dat de betekenis van de sport zelf, de ervaringen en de
motivaties van de sporter, naar de achtergrond verdwenen.
Aan de behoefte om maatschappelijke erkenning kan de dominante positie van de topsport worden
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vastgekoppeld. Dat is bij uitstek een manier om te laten zien hoe belangrijk, ook in internationaal ver-
band, de sport is. Voondurend wordt er op gewezen dat de topsport het vlaggenschip is voor de geheie
Nederlandse sport en dat Nederland met betrekking tot de posirieve resultaten tot de toptien van de
wereld moet behoren. In dit verband wordt gewezen op het pirarnidemodel waarin zichtbaar is hoe
vanuit de brede basis de topsport wordt gevoed. Weliswaar kan men hiermee een groot deel van de
instelling van de sporters begrijpen, maar het model geldt lang niet voor iedereen. Veel sporters kennen
die gerichtheid op de top niet en zeker niet de sporters die betrokken zijn in de niet-wedstrijdsporr
zoals wandelen en toerfietsen om nog maar te zwijgen over een grote groep watersporters.
Een derde factor, die er toe geleid kan hebben dat de jeugdsport zo weinig aandacht kreeg, is de wens
van NOC * NSF om zich in het veld van de sport te profileren en tegelijkertijd de regievoering over
dat veld in hand en te krijgen. In her jaarverslag van 1994 uit ze de wens om Utekomen tot een grotere
verantwoordelijkheid voor de sport zelf en tot zoveel mogelijk deregulering'{p.J). Voortdurend blijft
ze er op hameren dar ze de centrale regievoerder is op het hele terrein van de georganiseerde sport,
waarmee ook de drie levensbeschouwelijke sportkoepels hun plaats wordt gewezen. Deze wens tot
centrale regievoering heeft in het overleg met de partners in het veld ongetwijfeld veel tijd en energie
in beslag genomen.
Als laatste karakteristiek kan het primaat van een technologisch ingevuld beheersingsdenken worden
genoemd volgens het doel-rniddelen schema. Voor sportbonden en sportverenigingen werden over
beleidsvoering brochures uitgebracht, waarin her belang van de doelstellingen en de vertaling daarvan
in middelen als tijd, geld en organisatie duidelijk werd onderstreept. De cornmunicatieve kant van het
beleid, het gesprek met de leden en de interesse in de diverse betekenissen die zij aan de spon geven,
her omgaan met minderheidsstandpunten, her kunnen bereiken van een consensus en het creeren van
een draagvlak voor beleid kwam daarbij nauwelijks aan de orde.

Deze factoren tezarnen kunnen naar ons idee voor een belangrijk deel verklaren dat jeugdsport in het
beleid van NOC * NSF een ondergeschoven kind werd. Men had het zo druk met de strijd om de
maatschappelijke erkenning, in de strijd om regievoering over het veld van de sport en het schepp en
van goede condities voor topsport, dat de aandacht voor de mens in de sport rninimaal bleef. In dat
kader is het wellicht begrijpeEjk dat jeugdsport in de knel raakte en dat er voor fair play als kwaliteit
van sport weinig aandacht bestond.

2.2. De levensbeschouwelijke koepels

Voor deze organisaties was fair play in de Sport in de jaren negentig een belangrijk therna, Ze partici-
peerden aile drie in de landelijke fair play campagnes en ze hechnen zeer aan hun ovenuigingen in de
sport: respect voor de ander, verdraagzaamheid, eerlijkheid, gelijke kansen en saamhorigheid. De drie
koepels relativeerden her pirarnidemodel in de sport en ze promootten de "Sport for all" gedachte. Op
een enkele uitzondering na werd echter in hun beleidsstukken niet de relatie gelegd met de leefwereld
van jongeren en met de ontwikkeEngspsychologische fasen die de jeugd doorloopt. Ook waren de
meeste fair play ideeen sportoverstijgend en weinig verbonden met de praktijk van de wedstrijdsport,
De sportoverstijgende waarden die worden benadrukt gingen bij de jeugd vaak over orde, nemeid en
discipline van de jeugdspelers en niet over het stimuleren van zelfstandigheid van de kinderen.

2.3. De rol van de overheid

Het beleid van de overheid en in het bijzonder van het rninisterie van sport heeft verschillende gezich-
ten. Enerzijds is er een duideEjke acueve bemoeienis aan te wijzen. Zo riep de minister van sport in
1991 de sport op om aandacht te besteden aan de waarden en norm en in de sport en daar een publiek
debat over te voeren. In de jaren daarna bleek dat de georganiseerde SpOrt weinig trek had in dat
publieke debat. Daarnaasl stimuleerde de overheid met ruime subsidies twee landeEjke fair play pro-
jecten, die zander die subsidies niet uitgevoerd hadden kunnen worden. Bovendien werd een groot
jeugdsport project gefinancierd dat tot doel had de jeugd meer bij het beleid van de sportvereruging te

304



betrekken. Aan het eind van de jaren negentig kreeg -naast de topsport- ook de breedtesport een
krachtige irnpuls, Daarvoor werd een apart instituut opgericht.
In het andere gezicht is de overheid uiterst behoedzaam om zich inhoudelijk met de fair play gedachte
te bemoeien. In de beleidsdocumenten wordt wei een aantal problemen in de jeugdsport met betrek-
king tot fair play genoemd, maar er wordt op die punten geen concreet beleid onrvouwd, In deze zin

was de overheid niet bepaald een actieve gesprekspartner.

2.4. Twee nationale campagnes voor fair play

De eerste campagne "Fair play scoort altijd"( 1993-1996), was een samenwerkingsverband tussen ver-

schillende sportkoepels.
De uitgangspunten waren: eerlijkheid, oprechtheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid en geweldloosheid,
duidelijk sportoverstijgende waarden. Aanvankelijk was het project jeugdgericht (de jeugd tussen 9-16
jaar), later richtte men zich rneer op de intermediairs (zoals bijvoorbee!d de coaches) en nog weer later
op de sportbonden, die op 20 november 1996 een statement ondertekenden waarmee men zich ver-
bond om de fair play gedachte in de eigen organisatie te bevorderen. Dat slotakkoord was zeer alge-
meen van aard. Er werd geen poging ondernomen om het fair play begrip nader te omschrijven, behal-

ve dan dat fair play als hart van de sport werd aangemerkt.
In de campagne werden bijvoorbeeld muurkranten uitgebracht, waarin topsporters over hun ervarin-
gen vertelden en waarin ideeen over fair play naar voren werden gebracht.
Een kernactiviteir was het uitbrengen van een praktijkboek voor leidinggevend kader in de jeugdsport
"Sportief leidinggeven". Uitgangspunt voor het boek is de informele fair play en de interactie tussen de
trainer en zijn pupillen. In het boek worden verschillende ontwikkelingsfasen van het kind behandeld,

die echter niet rechtstreeks in verband met fair play worden gebracht.
Over het geheel genomen behandelt het boek meer de sportoverstijgende aspecten van fair play, maar
ze deed dat op een concrete, voor de praktijk herkenbare manier.
In het project werd getracht sam en te werken met de sportbonden, maar dat kwam moeilijk van de grond.

De tweede campagne "Sport, tolerantie en fair play"(1997-2000) was vooral een initiatief van de staats-
secretaris van sport die hierrnee internationale afspraken wilde inlossen. Een aparte stichting werd voor
deze campagne in het leven geroepen. De bevordering van tolerantie en fair play moest leiden tot:

• Sportief gedrag, naleving van Iorrnele- en informe!e regels.

• Respect en wederzijds begrip.
Het wegnemen van drempels die sportdeelname in de weg staan met name bij

achterstandsgroepen.
De sociale betekenis van fair play treedt hier naar voren, meer dan de aspecten, die bij wedstrijdsport
horen, zoals inzet, de wil om te winnen, se!ectieprocessen. Er werden enkele onderwijspakketten ont-
wikke!d waarin het buitengewoon moeilijk bleek om de relatie te leggen tussen fair play en tolerantie.

Let men op de producten van de laatste campagne, dan is daar weinig inhoudelijke samenhang te
bespeuren. Het initiatief van de overheid was inhoudelijk niet ingekaderd en de leiding van het project
heeft daar geen verandering in kunnen aanbrengen. De sport was weinig gemotiveerd om aan deze
campagne mee te doen en haar expertise ter beschikking te stellen. Aan het eind van de projectperiode
werd het project door een extern onderzoeksbureau geevalueerd en er werd vastgesteld dat er weinig
rendement behaald was. De geldkraan werd door de overheid dichtgedraaid, de stichting werd opgehe-
yen en de medewerkers kregen ontslag. De verworvenheden van de campagne zouden bij NOC " NSF
en het nieuwe instituut voor de breedtesport (NISB) worden ondergebracht. Van enige continuiteit in

het be!eid was hier geen sprake.
Wanneer men deze projecten overziet vanuit ons analysekader, dan kan men constateren dat er meestal
over fair play sportoverstijgend werd gedacht. Als daarover gesproken werd ging het meer over parti-
cipatiefairness. Voor een dee! werd dit waarschijnlijk ook veroorzaakt doordat er weinig met spOrt-

bonden kon worden samengewerkt.
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Op de andere as van ons analyseschema is te zien dat de benadering meestal gericht was op de indivi-
duele sporter. De verantwoordelijkheden van de organisatie met betrekking tot fair play kwamen veel
minder naar voren.
Twee projecten waar veel mensen hard en enrhousiasr aan hebben gewerkt, uiteindelijk rnislukt in die
zin dat vanuir die projecten nauwelijks een doorwerking plaatsvond van fair play ideeen naar de sport-
bonden. De moeizame communicatie tussen de participerende organisaties bleek van grote invloed op
her uiteindelijke resultaat.

2.5. De vraag naar de waarden

Onze vierde deelvraag luidde: Welke waarden en normen worden zichtbaar in het sportbeleid?
In de bestudeerde NOC <. NSF documenten was er weinig aandacht te bespeuren voor de mens in de
sport, zoals dar in antropologische zin wordt bedoeld. Een bespreking van waarden vond men niet in
de topSpOrt, waar de atleten buitengewoon zware inspanningen moeten verrichten om de top te halen
en ook niet in de breedtesport. Daar waar wei over missies gesproken werd, Iiet men na die in de prak-
tijk te vertalen. Bij de levensbeschouwelijke koepels vond men wei aandacht voor de vraag naar waar-
den, maar die waarden werden meestal niet geplaatst in het kader van de wedstrijdsport.
Wat voorts opvalt in de NOC * NSF documenten is de dominante positie van de topsport. Men
gelooft nog heilig in het piramidemodel als overheersend model om de sportwerkelijkheid te beschou-
wen. Aile sporters streven ernaar in dir denken her hoogst mogelijke te behalen. Aandachr voor de
mensen die zich thuis voelen in de niet-wedstrijdsport, zoals bij het toerfietsen bijvoorbeeld, is er in
het geheel niet. In die zin is er weinig pluriformiteit in het beleid, is er ook weinig ruimte voor ver-
schiIlende betekenissen die er aan sport worden gegeven.
De eigen nota's van NOC >} NSF, maar ook de beleidskaders die geschreven werden voor de sportbon-
den en sportverenigingen, vertonen sterk de trekken van her doel- middelen denken, met weinig aan-
dacht voor het menselijk kapitaal van de organisaties en voor de cornmunicatie die zich in beleidspro-
cessen afspelen.
Er werd in deze studie een onderscheid gemaakt tussen wedstrijdfairness, waarin een meer individuele
rnensopvatting van het willen winnen doorklinkr en participatiefairness, waarin het er meer om gaat de
ander bij her spel te betrekken, een meer sociale invulling van fair play. Nu kwam in deze studie iets
merkwaardigs naar voren. Met name NOC " NSF zou zich met haar piramidemodel duidelijk op wed-
strijdfairness moeten richren en de aspecten daarvan moeten bediscussieren, Dat laatste gebeurt niet,
Integendeel, in haar projecten wordt juist meer de sociale kant van fair play benadrukt. Dat blijkt dui-
delijk in projecten over seksuele intimidatie, over discrirninarie en over gezondheid in de Sport. Men
kan zich afvragen of dir wei bewusr beleid geweest is of dat dit min of meer toevallig zo Ontstaan is.
Van de levensbeschouwelijke koepels was een dergelijke benadering wei te verwachten, zij relativeren
het piramidemodel immers.
In deze studie zijn voorbeelden besproken, waarin een antropologische analyse van beleidsinhouden
plaatsvond. In het voorbeeld van de sporters in een rolstoel die mee wilden doen aan de Nijmeegse
wandelvierdaagse waartegen bij de wandelaars veel weerstand bestond werden niet aIleen processen
van in- en uitsluiting blootgelegd (wie hoort er bij en wie hoort er niet bij), maar werd ook een zekere
solidariteit zichtbaar met een groep die in een achterstandspositie verkeert wat sportparticipatie
betreh, een van de aspecten die door ons onder fair play werden gerangschikt. HetzeIfde gold voor het
anti-dopingbeleid van de sport, dat gebaseerd is op een mensvisie van wantrouwen ten opzichte van
elke topsporter. Voor zover wij kunnen overzien wordt in de Nederlandse samenJeving nergens een
groep ZQ gediscrirnineerd en gecriminaliseerd als in de topsport. Een discussie over deze mensvisie in
het anti-dopingbeleid wordt nauwelijks gehoord.
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3. Aanbevelingen

Naar aanleiding van deze srudie werden verschillende aanbevelingen gedaan, die hieronder kort wor-

den samengevat.

3.1 Het gebruik van een overzichtelijk analysekader

Onze eerste aanbevelingen hebben betrekking op het begrip fair play. We stellen voor dat begrip in
brede zin te gebruiken maar tegelijk steeds aan te geven welk aspect van fair play wordt bedoeld. Dat
geeft ook de mogelijkheid om in fair play campagnes na te gaan of her geheel van acties wei evenwich-

tig is opgebouwd, bijvoorbeeld in de verhouding tussen:
fen wedstrijdsport specifieke en een wedstrijdsportoverstijgende aanpak.

• De verantwoordelijkheid van individuen en sportorganisaties voor fair play.
• De verschillende aspecten onderling, zoals gelijke kansen, gelijke speelsterkte, de wil om

te winnen, de ander mee laten doen, zorg voor de gezondheid.
Ons analyseschema, zoals dat in deze srudie werd gebruikt kan daarvoor een hulpmiddel zijn. Het
principe van gelijke kansen is daarbij een van de sleutelwoorden, omdat daarbinnen zich verschillende
benaderingen aftekenen, die in een praktische context heel verschillend worden uitgewerkt,

Gelijkheid in materiele condities in- en voor de wedstrijd.
Gelijke kansen voor individuele sporters en groepen sporters in achterstandssituaties.

• Gelijke kansen voor sporters met verschillende fysieke mogelijkheden (bijvoorbeeld

gewichtsklassen).
• Gelijke kansen voor kinderen om het spel te spelen en het spel te leren.

3.2. Beleidsnota jeugdsport

Aanbevolen wordt dat de sportkoepels in Nederland op korte termijn een beleidsnota over de jeugd-
sport samenstellen. Tot onze verbazing hebben we moeten constateren dat er tot nu toe geen integrale
nota over jeugdsport is uitgebracht, waardoor er vaak ad hoc gehandeld wordt over allerlei zaken die

de jeugd in de sport aangaan.
Aandachtspunten zouden onder andere kunnen zijn:

• Aanvangsleeftijd wedstrijdsport.
• De spanning tussen spel en sport bij jonge kinderen.
• Groepsindelingen naar leeftijd en speelsterkte.
• Agressie en geweld bij kinderen en jongeren.
• Gelijke kansen voor talenten en minder getalenteerde kinderen.
• De pedagogische verantwoordelijkheid voor de sportclub.

Wanneer de thema's jeugdsport en fair play worden verbonden ontstaan er beleidsperspectieven van
een bepaalde signatuur. fen van de pedagogische gezichtspunten uit ons analyseschema was om de
spOrt aan te bieden op een manier, die bij het kind past, zodat het zich competent voelt en succeserva-
ringen opdoet. Dat geldt voor trainingen maar ook voor het meedoen aan wedstrijden.
In de jeugdtrainersopleidingen zou aandacht aan de volgende merna's besteed moeten worden:

De spanning tussen participatie en selectie.
• De spanning tussen regelacceptatie en bewuste regelovertredingen (instrurnentele

overtredingen).
• Socialiserende invloeden op het kind, zowel vanuit de sportclub als vanuit de ouders. Dat

kunnen positieve en negatieve invloeden zijn. De foto waarmee we dit boek afsluiten, laat
hier de opgave voor de leiding van de club zien (hoofdsruk 7).

• Fair play en ontwikkeling. Trainers moeten in hun opleiding kennisnemen van het
gegeven dat fair play in de ontwikkeling van kinderen steeds een andere betekenis krijgt,

waarop men moet aansluiten,
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Naast de veranrwoordelijkheden voor de leiding van de club zijn er ook opgaven in instirutioneel ver-
band voor de sportorganisaties en de overheid.

Gelijke kansen ooor bet meisjesvoetbal
Er is in Nederland geen sprake van dat meisjes dezelfde kansen krijgen als de jongens om
zich in hun sport te onrwikkelen. Het valt niet in te zien waarom er ook voor meisjes niet
de mogelijkheid geschapen wordt dee! te nemen aan de jeugdopleidingen van de clubs in
het betaalde voetbal. Indien nodig zou die politick afgedwongen moeten worden.

• Gedragscode ooor jeugdtrainers
Er zijn maar weinig gedragscodes die zich specifiek op de omgang met jeugd richten. Wat
fair play betrefr zou in de code opgenomen kunnen worden hoe de trainer de verantwoor-
delijkheid voor fair play op de jeugd zelf kan overbrengen, zodar die niet afgeschoven
word t naar de scheidsrechter of tegenstander.

• Inspectie ooor jeugdtopsport opleidingen
Jeugdtopsport is voor kinderen en jongeren niet vanzelfsprekend, gelet op de inspannin-
gen die worden gevraagd. Soms worden er voor jeugdige talenten speciale voorzieningen
getroffen. Dat is op zich toe te juichen, maar tegelijk kan hier de vraag gesteld worden hoe
de verantwoordelijkheden voor het kind in een topsporttrajecr geregeld zijn. Net zoals in
andere sectoren van het onderwijs zou de overheid hier een toezichthoudende taak moe-
ten verkrijgen.

• Programma's voor bet onderwijs
Fair play programma's in het onderwijs zijn aan te bevelen en zijn in te pass en in scholen
die een positieve houding hebben ten opzichte van de sport. Het is van belang dat fair
play inhoudelijk in deze programma's niet aileen gezien wordt als aanpassing aan de sport,
maar dat de jeugd ook uitgedaagd wordt kritisch over de (eigen)sport na te denken en
daarover een standpunt in te nemen.

3.3 Geloofwaardigheid van de sport als institutionele opgave

Met betrekking tot fair play rnoeten sport en overheid de handen in een slaan om de sport op zwakke
punten een geloofwaardiger aanzien te geven. Men kan zich hierbij afvragen welke indruk de volgende
verschijningsvormen maken op kinderen en jongeren,

• Spreekkoren op de voetbaltribunes
Er worden verwensingen her veld in geslingerd, die zich bier niet laren citeren.
Waarom is er nog steeds geen integraal plan van aanpak?

• Competitievervalsing
Overgang van spelers en trainers van de ene club naar de andere tijdens het seizoen en
binnen een competitieklasse, waardoor er competitievervalsing kan optreden, zou moeten
worden tegengegaan.
Gelijke speelsterkte
Takken van sport zoals judo en roeien hanteren gewichtsklassen zodat er een eerlijker
prestatievergelijking plaats vindt. Sporten waarbij de lengte een rol speelt zoals volleybal
en basketbal zouden dit voorbeeld in Nederland kunnen volgen, zodat spelers van een
kleinere maat ook de kans hebben zich goed in deze sport te ontwikkelen.

• Boksen als sport?
Af en toe laait de discussie weer op of boksen wei onder sport gerangschikt kan worden,
omdat bet binnen de rege!s mogelijk is, de tegenstander welbewust fysiek ernstig te
beschadigen. Nu worden er bij het amateurboksen weI allerlei beschermende maatregelen
genomen en die zeker zijo toe te juichen- maar dat neemt niet weg dat eeo doel van de
sport is de tegenstander knock-out slaan. Als zorg voor de gezondheid eeo kenmerk is
voor fair play in de sport, kao boksen in deze vorm niet gehandhaafd blijveo.
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Risicosporten
In de srudie werd een voorbeeld gegeven van een bergbeklimmer die niet gezekerd door
een touw onveranrwoorde risico's nam. Het is aan te bevelen in een srudie na te gaan
welke sporten dit aangaat om zeker bij kinderen en jongeren scherpe grenzen te trekken
bij wat toelaatbaar is en wat niet, omdat de volwassenen hier vaak beslissingen nernen,
terwijl het kind met de gevolgen kan blijven zitten.

• Disproportionele aandacht voor het anti-dopingbeleid
Soms lijkt her erop dat een heel complexe discussie over gelijke kansen in de sport zich
beperkt tot her anti-dopingbeleid, omdat de ene sporter dan meer kans op de overwinning
zou hebben dan de andere. De discussie over de legitimering van dit beleid wordt nauwe-
lijks gevoerd, meestal staat de uirvoering van dat beleid centraal in de discussies. Het hui-
dige beleid lijkt gebaseerd op collectief wantrouwen ten opzichte van een hele groep spor-
ters. De impact van zo'n beeld zou onderzocht moeten worden, evenals de ongelijkheid in
strafmaat bij de verschillende takken van sport
De scheidsrechter als zondebok
De scheidsrechter speelt bij vele takken van sport een centrale rol. Bij sommige sporten
bestaat de tendens de scheidsrechter de veranrwoordelijkheid voor fair play te geven: fair
is wat de scheidsrechter toestaat. Desondanks geniet de positie van de arbiter weinig
erkenning. Her gebeurt nogal eens dat de schuld van een verloren wedstrijd bij de scheids-
rechter wordt gelegd. Landelijk zou meer aandacht moeten worden besteed aan het her-
waarderen van de positie van de scheidsrechter.

• Sporters met een beperking buitenspel
De Paralympics worden nog steeds gescheiden gehouden van de "gewone" Olympische
Spelen waarmee een zekere "apartheid" is geinstitutionaliseerd, zonder dat dit altijd direct
nodig is. Het lijkt zeker mogelijk om een aantal sporten tot de Olympische Spelen toe te
laten, zoals bijvoorbeeld rolstoelbasketbal en rolstoeltennis. In Nederland zou men in een
aantal sport- evenementen kunnen experimenten met deelname van sporters met een
beperking.

In een brede opvatting van fair play zijn al deze aandachtspunten in een fair play kader onder te bren-
gen. Men mag zich hier afvragen hoe deze verschijningsvorrnen op de jeugd overkomen. Op dit terrein
is er door de sportorganisaties nog heel wat werk te verzetten. Het is de vraag of hier de bereidheid
bestaat consequenties te aanvaarden vanuit de fair play gedachte.

3.3. Institutionele ondersteuning van fair play campagnes

Jeugdsport opleidingen voor trainers
Het is aan te bevelen dat sportorganisaties op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau
samenwerken aan het verbeteren van de jeugdopleidingen. Gedacht kan worden aan het
meer jeugdgericht maken van de opleidingen en ook aan praktische modules over fair
play. Hierbij wordt niet gedacht aan een programma voor de hele jeugdsport maar meer
aan het verwerven van vaardigheid door de cursisten om zelf programma's te ontwikkelen
die passen bij een tak van sport of bij een lokale siruatie.

• Implementatie ateliers
In fair play programma's ontbreekt het veelal niet aan doelstellingen en rnissies. Maar wat
keer op keer een knelpunt blijkt is, dat men die mooie uitgangspunten maar moeilijk in de
praktijk kan vertalen. We stellen voor om met de sportorganisaties implementatie ateliers
te organiseren, waar men niet alleen leert uitgangspunten te vertalen in de praktijk maar
tegelijkertijd ook leert om goede voorwaarden te scheppen om zo een draagvlak voor
vernieuwing te creeren. In deze ateliers is het leerconcept: leren door het te doen.
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• Communicatie in fair play campagnes
Twee fair play camp agnes in Nederland, waar veel geld en energie in gestoken is, zijn gro-
tendeels mislukt orndat de communicatie tussen de parti'cipanten niet goed verliep.
Het is aan te bevelen om in een campagneplan ook een hoofdsruk over communicatie op
te nemen, waarin de verantwoordelijkheden van de deelnemende organisaties beschreven
staan. De gewoonte om voor dit soort projecten deskundigen "van buiten" in te schake-
len, behoeft kritische doordenking omdat er geen garanties zijn dat de opgebouwde exper-
tise voor de sport behouden blijfr, In aIle fasen van een project is her nodig om contacten
met de praktijk te zoeken en draagvlak voor beleid te creeren: interactieve beleidsvoering.

• Continuiteit in beleidsuoering
Projectmatig werken was in de onderzoeksperiode een veel gehoorde aanduiding voor
allerlei werk dar om wat voor reden dan ook kennelijk niet direct tot de kernactivireiten
van de sportorganisatie behoorde. Hier wordt niet gezegd dar projectmatig werk niet tot
waardevolle resultaten zou kunnen leiden. Wellijkt het aan te bevelen dat van geval tot
geval wordt nagegaan of een bepaalde activiteit niet tot de kerntaak van de organisatie
behoort, zodat die rechtstreeks door de organisatie zelf continu behartigd moeten worden.
Op deze wijze kan men de kernactiviteiten zelf bewaken. Naar onze mening zijn zowel
jeugdsport als fair play kernactiviteiten van de sportorganisaties. Deze opgaven lopen
door het hele beleid heen en lenen zich er niet voor om "uitgeleend" te worden aan een
project, en zeker niet aan een project dat gedragen wordt door externe deskundigen

Er blijven op het terrein van kwalitatief mooie jeugdsport nog heel wat taken in de toekomst te vervul-
len. Gehoopt mag worden dat de georganiseerde sport de komende jaren van jeugdsport en fair play
een beleidsprioriteit maakt. Ik hoop daar nog een tijd in te participeren. Met hart en ziel!
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Summary of the study: English version.
1. The purpose of the study

The central question in this study is: How youth oriented is the Dutch sports policy of the 1990's as it
pertains to fair play? That question was divided into four components:

1. How youth oriented is sport policy in respect to the fair play directives and practical
projects of the Dutch Sports Associations, the government and several national fair play
campaigns?

2. Against what backgrounds can we gain understanding of their meanings?
3. What kind of meaning is attributed to the terms "youth oriented" and "fair play"?
4. Which values become visible in the sport policy?

For this study, a large number of documents was examined from four sports organizations and the
Dutch government from 1990 to 2001. These sports organizations are:

• The Netherlands Olympic Committee ro- Netherlands Sports Confederation
( NOC "-NSF).

• The Netherlands Catholic Sports Federation (NKS).
• The Netherlands Christian Sports Union (NCSU).
• The Netherlands Humanistic Sport Association (NCS).

NOC * NSF can be viewed as the umbrella organization within which the other three organizations
have found their home. The examined documents were on the one side annual reports and reports of
organizations where the missions, the objectives, and the policy of the organization were discussed
and where an account was given. An important place was reserved for a discussion over the social
meaning of sport.
On the other side, practical documents were studied on various projects, which can be viewed as
implementation of the policy. These projects touched on issues such as discrimination and sexual inti-
midation in the sport, injury prevention, and educational books from the Olympic movement in The
Netherlands were reviewed as well.
In addition to the documents listed, text from rwo national campaigns that had as objective to promote
good sportsmanship in sports, were studied as well. In addition to the sport associations mentioned,
various branches of sports also participated in these campaigns. These campaigns were predominantly
financed by the Dutch government.

In the first chapters there is heavy focus on the central concepts of this study. Prior research could be
used in which sports participants, youths as well as adults, were interviewed about their interpretation
of "good sportsmanship" or "bad sportsmanship" in sports. Those chapters can be viewed as a report
of the search for interpretations of fair play: from personal experience of the researcher, from inter-
views with the sport participants and of course from the literature corner.
Fair play appeared to be a curious concept. Everyone automatically supports the concept. Some even
call this concept the heart of the sport. But it was also spoken of with some awkwardness. Fair play
comes up when something goes wrong in the sport. That's when fair play comes up, but it is usually
about "bad sportsmanship" and nobody wants to talk about that, because that is bad for the image of
the sport. Adding to that is the fact that the term "fair play" is often associated with violence in sport.
Based on this idea, some sport branches feel that a discussion about fair play does not pertain to them
because there is no violence in their sport. Such an approach then ignores other aspects of fair play
such as equal opportunities and equal strength of players.

The discovered meanings were put in a table where specific fair play aspects of competition sports
were separated from meanings that apply to life in general. These meanings were next separated into
responsibilities of the organizations versus those of individual sport participants. This table functions
as an analysis table with the research documents.
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Overview of definitions of fair play

Individual responsibilities
Specific to Sport
• In the effort to win, to get

good results.
• In [direct] contact with the

opponent, no force that is
damaging physically or
mentally (health)

• In social aspects; give others
a chance to participate.

• In acceptance of
predetermined rules.

Relating to Ute in General
• In caring for ones own health

as well as that of others.
• In self-control, being able

to lose.
• Correct behavior, abiding by

the values and standards
that apply outside the sport
as well.

• Respect for fellow players,
the opponent and the referees.

• In the continued care for the
health of the sport participants.

• Care for good interaction forms.
• Creating sport enjoyment

for all participants.
• Organizations dialogue on

fair play.
• In governing and supervising

of various social influences
that can threaten the
sport, such as commerce.

Organizational or institutional
responsibilities

• Developing rules that allow for
excitement and that bring the
participants joy.

• Create matches for players and
teams of equal strength.

• In the development of forms of
sport that are a fit with the
abilities and motivations of sport
participants [differentiation].

• In the concern that competition
conditions are approximately
equal.

• Care for equal opportunity for
sport participants.

• Motivating sport participants to
play the game the way the game
was intended to be played.

With respect to this table, several principle discussions came forward.
One can, for instance, situate fair play within competition sports, with such aspects as competition,
contest, the will to win, sticking to the rules, permanent selection procedures that push up the best in
the pyramid of competition sport.
N ext to these individual interpretations of fair play, where the one person stands opposite another, fair
play can also take on a more social interpretation. Involve other in the game, stimulate the other to
participate and push for equal opportunity for all to learn to play the game, not JUStthe talented ones.
This interpretation stems from the idea that you need the other person in order to even play the game.
From this social interpretation, this creates, for all sport participants, a special responsibility, not just
for ones own team members, but equally for the opponents. In this interpretation, the opponent is
equal to a team member. A sport such as boxing is not included in this criterion of fair play. There it is
possible to, completely within the current rules of the game, give the opponent a lethal blow. In its
regulations, this sport is focused to "terminate" the opponent. We call this violence in our table as it is
damaging to the persons health. Arguments that state that some other sports cause more serious injury
make no difference here. What counts here is the focus to go for that knockout. In this context, boxing
and like activities doe not belong in our version of the family of sports.

In a discussion about the concept fair play, several pedagogical points of view come to the forefront.
When children grow into a culture of competition sports, one should keep a close eye on the tension
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between participation and selection. So called not-talented children in team sports have just as much
right to time to playas the talented ones, and definitely as much right to learn to play the game. And
with individual sports that are dominantly oriented on progression, there are boys and girls who have
reached their final PR (personal record), as it would seem, who have reached the top of their sport abi-
lities, who have just as much right to attention from the club, as those who still have something more
to achieve, who still have one more dance in them, as an athletic coach ones put it.
We feel fair play should always be tied to the characteristics of a certain focus group. It does not work
to force children into a sport concept of adults, with a dominant focus of competition fair play.

In this viewpoint, the individual and social interpretations of fair play concept do belong together.
The competition fairness and the participation fairness assume each other and.

Within the term "youth oriented", several different aspects were uncovered:
1. Focus on and interest in the life and perception of children and youth in sport,
2. and in the interpretation they themselves give to their sport participation.
3. Taking into account the development phases that these boys and girls go through.

In general, these phases can be divided as:
Young children (4-7) playing in the sport.

• Older children (8-11) learning in the sport.
• Youth (12-17) searching their place in the sport.

4. Tied to this would be to keep an eye out for specific characteristics of youth sport, such as
the annual flow through of age groups, the tension between game and sport among the
youngest players, the stress of selection of talent and the right to equal sport participation
for all children, a good flow in the transition from junior player to senior player.

5. Offering children and youth that sport, which best suits their abilities and motivations.
6. Offering among children equal opportunity to learn the sport and play the game. This

means that the talented children do not get extra facilities if the less talented children have
to pay that price.

7. The knowledge of a pedagogical task of the sport club, in addition to the of the parents,
such as giving extra care to the little ones who are still vulnerable, stimulating
independence and creating enjoyment in the game for every youth member.

8. The keyword within this pedagogical task is guarding and caring for the best interest of
the child.

The concept value, the third central concept in this research, is used here in an anthropological mea-
ning. Here, we see it as a view of man, which also can be translated into actions. A value is an appre-
ciation (or interpretation) of the human existence, which is viewed as a guideline for action. Some ex-
amples are: humans are good / bad, humans are (un) changeable just like the human institutions.

An example can clarify this.
One of the safety tips issued by AVIS, the well-known car rental company, in 1997 to its customers
said: "If someone on the road indicates they need assistance, do not stop". There is no need to guess at
the meaning. There is at the same time an opportunity to fine-tune such an anthropological meaning as
value. The value that comes forward here is called: "People can not be trusted". The guideline for
action is: Keep driving and leave the other person to his own devises.
By clarifying a value this way, the discussion about this kind of situation gets an obligatory character.
Fair play is a normative concept. This is more about how people see the sport, what one can expect in
moral form from the players in this sport.
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Examples of anthropological questions are:
• Is this a case of one dominant view of man in the sport policy or is there room for various

views?
• What is the dominant note in the fair play concept: a more individual view with

characteristics such as, the will to win, or more a social view with characteristics as
participation and differentiation?

• Are the rules of fair play the same for children as they are for adults, or is the fair play
concept more geared to the world of children?

By posing these anthropological questions, we can expand on the discovered meanings.

2. Results and conclusions

2.1. The central sport confederation NOC * NSF

When studying the policy documents of the central Sport confederation NOC"NSF, it is difficult to
conclude anything other then that youth sport and fair play were not issues of importance during the
researched period. Youth sport as a separate point of interest was not listed in the policy documents.
Even though several reports were written commissioned by the NOC*NSF, in which youth Sport was
mentioned, policy documents barely reflected this. There was much discussion about talent develop-
ment in memos about top level sport, but critical questions about top level youth sport, such as over
taxation of young players, were barely asked. In general, very little attention was given, in the policy
documents, to the "people" in sport.

In the practical projects of the NOC*NSF, we can find a few things on fair play in sport. For several
years, a fair play agenda was published for youth in high school, and the Olympic Movement issued
educational material teaching about fair play in school. There were also projects about equal opportu-
nity, especially about sport participants with disabilities. The term fair play was usually not mentio-
ned, but the content (which included tasks) of these projects could be placed under the header of fair
play. This was also the case for projects about discrimination and sexual intimidation.
It is interesting to note that the action projects of NOC*NSF focuses mostly on general, not-sport spe-
cific aspects, such as good relationship values, fighting discrimination and self-restraint among sport par-
ticipants. The focus was less on aspects typical to competition sports such as a critical view on the func-
tionality of the rules of the game, the referees, the tension between violence and aggression and creating
a competition of equal play strengths. Maybe this is more a task of the individual branches of sport, but
that does not preclude that more attention could have been given to competition sport in general.

«Against what backgrounds can we understand these meanings", was the second part of the question.
Why is it that, in its policy documents and practical projects, the NOC"NSF pays so little attention to
youth sport and fair play? In our analysis we mention several factors that could have contributed to
the reason why youth sport received so little attention.
First, we note that in the policy documents there is a great need for social recognition. There were even
several separate memos written about that and in the annual reports there is constant mention of the
social importance of sport. There is no hesitation to present sport as a tool, as an answer to all kinds of
societal wrongs in this day and age. The push for social recognition is so strong that the meaning of the
sport itself, the experiences and the motivations of the sport participants were pushed to the background.
This need for social recognition can also be tied to the dominant position of the top-level sport. This is
by default a way to show, in the international arena too, how important the sport is. There is constant
emphasis on the idea that the top-level sport is the flagship for all of Dutch sports and that The
Netherlands should belong to the top ten of the world in positive results. They point in this concept
to the pyramid model, which shows that the broad basis of the pyramid feeds the top-level sport. It is
a way to understand the views of a large group of sport participants, but this model certainly does not
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apply to everyone. Many sport participants do now know this focus on the top, certainly not those
who are involved in non-competitive sports such as hiking, tour biking, and the large group of people
involved in water sports.
A third factor that could have contributed to the fact that youth sport received so little attention is the
desire of the NOC"NSF to profile itself in the area of sport and at the same time take on a directive
role in that area. In the annual report of 1994 we see the desire "to achieve a larger responsibility in
sport and for deregulation as much as possible" (p.3). It is repeatedly pointed out that they are the
central directors in the area of organized sport. There is no doubt that this desire to act as central
directors, has taken much time and energy in their communications with their partners.
As last characteristic we can mention the primacy of a technologically interpreted way of thought,
according to the objective schedule. For sport unions and sport associations, brochures about using
policies were published, in which the importance of, and the translation in terms such as time, money
and organization, was underscored. The communicative side of the policy, the discussion with the
members and the interest in the diverse interpretations they give to sport, the handling of minority
points of view, being able to reach consensus and creating a foundation for policy, these issues were
barely brought to light.

Taking all these factors together, it goes a long way in explaining why youth sport became a stepchild
in the policy of the NOC*NSF. They were so busy with the battle for social recognition, the battle for
director's role in the field of sport and the creation of a good environment for top-level sport, that the
attention for the "person" in sport in general was very minimal. Considering these factors, it might be
understandable that youth sport was "overlooked" and that fair playas a quality of sport received so
little attention.

2.2. The three religious and humanistic oriented sports associations

For these associations, fair play in sport was an important issue in the nineties. They participated in
the national fair play campaigns and was very attached to their convictions about sports: respect for
others, tolerance, honesty, equal opportunity and team spirit. The three associations put the pyramid
model into perspective and promoted the "Sport for all" philosophy. With a few exceptions, their poli-
cy documents did not observe the relationship between the world in the mind of youth and the psy-
chological-development phases the youth goes through. In addition, most fair play ideas were very
general, non-sport specific, showing little relationship with the practical part of competition sport. The
values not specific to sport that were emphasized were often about order, neatness and discipline of
the youth sport participants, and not about the stimulating of independence of the children.

2.3. The role of the government

The policy of the government, and specifically that of the ministry of sports, has a multitude of sides.
On the one side, we can point to a clear, active involvement. The minister of sport called in 1991 for
sports to focus on values and norms in sport and to have a public debate on this issue. In the years that
followed it appeared that the organized sport was not interested in this public debate. In addition, the
government generously subsidized two national fair play projects that would not have been conducted
without the subsidies. Moreover, a large youth sport project was financed that had as goal to involve the
youth more in the governing of the sport organization. At the end of the nineties, next to the top-level
sport, the broader base of the sport received a powerful boost. A separate institute was formed for them.
On the other side, the government is very careful to not involve itself with the concept of fair play
with respect to content. Some problems in youth sport with respect to fair play were mentioned in the
policy documents, but no concrete policy on these issues was unveiled. In this light, the government
was not a very active discussion partner.
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2.4. Two national campaignsfor fair play

The first campaign "Fair Play always scores" (1993-1996), was a joint venture between various spOrt
associations.
The objectives were: honesty, sincerity, equality, equity, and non-violence, clearly values not specific to
sport. Initially the project was youth oriented (youth between ages 9-16), but later the focus shifted
more to the intermediaries (like for instance the coaches), and even later still it shifted to the sport
unions, who signed a statement on November 20th, 1996 stating a commitment to promote fair play
within their own organizations. This final statement of commitment was very general in nature. There
was no attempt made to further define the fair play concept, except to say that fair play was the heart
of the sport.
In the campaign, several wall posters were published, in which top-level athletes told about their expe-
rience and where fair play was brought into focus.
The core activity was the publication of a practical book for managers in youth spOrt "Sportsmanlike
leadership skills". Focal point of the book is the informal fair play and the interrelationship between a
trainer and his pupils. This book discusses several of the developmental phases of a child, however
they are not directly connected to fair play.
In general, this book deals more in general, not sport specific aspects of fair play, but it did that in a
concrete way, so that it was recognizable for practical application.
In this project an attempt was made to work together with the sport unions and associations, but that
was a difficult task.

The second campaign "Sport, tolerance and fair play" (1997-2000) was primarily an initiative of the
secretary of sport, who wanted to use this to reach international agreements. A separate foundation was
created especially for this campaign. The promotion of tolerance and fair play was to have as end result:

• Sportsman like conduct, abiding by formal and informal rules.
• Respect and mutual understanding.
• Removal of obstacles that hindered participation in sports by mostly minority groups.

The social meaning of fair play comes to the forefront here, more so then the competition sport speci-
fic ones such as effort, the will to win, and selection processes. Several educational packages were
developed in which it appeared extremely difficult to relate fair play to tolerance.

When we look at the products of the last campaign, we find there is very little adhesiveness of the con-
tent to be detected. The initiative of the government was not framed for content and the leadership of
this project was not able to change this. The sport was barely motivated to participate in this campaign
or to offer its expertise. At the end of the project period, an external research institute evaluated the
project and it concluded that little was achieved. The government stopped the flow of money, the
foundation was close and the employees were let go. The ideas of the campaign were supposed to be
brought under the wings of the NOC<'NSF and the new institute for "sport for all". There was no
continuity in policy to be found.
When viewing these projects from our analytical approach, we can conclude that people do think
about fair play mostly in a general sense, not sport specific. If there was a discussion, it was usually
more about participation fairness. This is probably partially due to the fact that very little work with
the Sport unions and associations appeared possible.
On the other axis of our analysis schedule we see an approach mostly focused on the individual sport
participant. The responsibilities of the organization with respect to fair play were less up front.
Two projects where many people worked hard and enthusiastic, ultimately failed in the sense that very
little actually was implemented with respect to fair play by sport organization from the results of these
projects. The laborious communication between the participating organizations appeared a big influ-
ence on the final result.
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2.5. Question on the values

Our forth part question was: Which values and norms become visible in sport policy?
In the researched documents of the NOC <. NSF, little attention was seen for the "person" in sport, as is
seen in the anthropological sense. A discussion on values was not found in the top-level sport, where
athletes have to perform with the utmost exertion to make it to the top, but it was also not found in the
more broader base of sport. Missions were mentioned, but no translation was available for practical
application. In the three religious and humanistic sports associations we did find an interest into the
question on values, but those values were usually not placed in the realm of competition sports.
The dominant position for the top-level sport also catches the eye in the documents of the NOC *
NSF. The belief, in the pyramid model as predominant model for sport reality, is still high. All athletes
strive to obtain the highest level possible, in this view. Attention for people who feel at home in the
non-competitive sports, such as tour bicycling, is not to be found at all. In this sense there is little plu-
riformity in the policy, and there is little room for different interpretations given to sport.
The memos of the NOC"'NSF, but also the polices written by sport unions and sport associations,
show a strong indication toward the goal- means line of thinking, with little attention for the human
capital of the organizations or for communication which takes place within the policy processes.
In this study, a distinction was made between competition fairness, where you find a more individual
view of the desire to win, and participation fairness, which is more focused on involving others in the
game, a much more social interpretation of fair play. In this study, we found something unusual.
Mainly the NOC"'NSF, with its pyramid model, would have to focus on competition fairness and
would have to discuss the aspects of competition fairness. But that did not happen. To the contrary, in
those projects, the focus was more on the social side of fair play. This is clear from the projects about
sexual intimidation, about discrimination, and about health in the sport. One could wonder if this was
a conscious move or if it occurred by accident. From the tree other associations we clearly expected
this approach, since they relativate the pyramid model.

In this study various examples were discussed, in which an anthropological analysis of policy content
took place. One example is of athletes in a wheelchair who wanted to participate in the four-day wal-
king tour of Nijmegen, The Netherlands. They met with much resistance from walking participants,
showing not only processes of in- and exclusion (who belongs and who does not), but it also showed a
certain solidarity with a group in a minority position with respect to sport participation, which is one
of the aspects we have arranged under fair play. The same is true for the anti-doping policy of the
sport, which is based on the view of distrust of every top-level athlete. As far as we can see there is no
other single group of people in our society who are that discriminated against and or treated as crimi-
nals as the top-level sport. A discussion of the "person" view in the anti-doping policy is barely men-
tioned.

3. Recommendations

In light of this study, various recommendations were made, which are briefly summarized here.

3.1 The use of a clear analysis framework

Our first recommendations relate to the concept fair play. We suggest to use this concept in a broad
sense, but to constantly indicate which aspect of fair play is meant. This also offers the possibility to see
if, in fair play campaigns, the sum of all activities is in balance, for example the relationship between:

• A competition sport specific or a more general approach.
• The responsibility of individuals and sport organizations on fair play.

The different aspects among themselves, such as equal opportunities, equal strength in
players, the will to win, letting others play along, the care for health and well being.
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Our analysis schedule, as it was used in this study, can be used as a tool. The principle of equal oppor-
tunity is one of the key words here, because within that term, we can find various different approaches
that are used very differently in a practical context.

• Equality in the condition of equipment both during and before the competition.
• Equal opportunity for individual athletes and groups of athletes who have disadvantages.
• Equal opportunity for athletes with different physical abilities (such as weight classes).
• Equal opportunity for children to play the game and learn the game.

3.2. Policy memo youth sport

We recommend that the sport associations in The Netherlands put together a policy memo on youth
sport in the near future. To our amazement we found that, thus far, an integral memo on youth sport
has not yet been issued, which is why various issues on youth in sport are often handled ad hoc.
Points of interest could possibly be:

• Beginning age of competition sport.
The tension berween game and sport in young children.

• Dividing groups into ages and strength of players.
• Aggression and violence with children and youth.
• Equal opportunity for children with much, as well as with little talent.
• The pedagogical responsibility for the sport club.

When the themes youth sport and fair play are connected, a policy perspective of a certain type arises.
One of the pedagogical views from our analysis schedule was to offer the sport in such a way that it
suits the child, so that if feels competent and experiences success. This goes for training as well as for
participation in competition.
In a curriculum for youth trainers, attention should be given to the following themes:

• The tension berween participation and selection.
• The tension between rule acceptation and consciously breaking the rules (instrumental

offenses).
• Socializing influences on the child, from the sport club as well as the parents. These can be

positive as well as negative influences. The picture with which we conclude this book,
shows the task for the leadership of the club (chapter7).
Fair play and development. Trainers have to learn in their curriculum about the fact that
fair play, in the development of children, continues to evolve, and they have to evolve
along with them.

Next to the responsibilities for the management of the club, there are also tasks for the institutional
associations as well as for the government.

• Equal opportunity fOTwomen's soccer
There is in The Netherlands no way around the fact that girls do not get equal changes as
boys in the development of their sport. It is beyond us to understand why opportunities
to participate in youth training at top clubs can not be made possible for girls as well. If
necessary, the government could force this.

• Code of conduct for youth trainers
There are few codes of conduct specifically designed for dealing with youth. Pertaining to
fair play, the code could include how the trainer puts the responsibility of fair play with
they youth themselves, so that it does not get moved to the referee or the opponent.

• Inspection of youth top-level sport education
Youth top-level sport is not self evident, based on the input required. Sometimes special
accommodations are made for young talent. In and of itself, this is a good thing, but at the
same time we can ask the question on how the responsibilities for the child on the top-
level track have been arranged. Just like in other areas of education, the government
should have a supervising position.
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• Programs for education
Fair play programs in education are recommended and can fit in schools that have a posi-
tive approach to sport. It is important that the content of fair play is not just seen as an
addition to sport, but that it also challenges youth to start thinking critically about (their
own) sport and to take a position on it.

3.3 Believability of the sport as an institutional task

With respect to fair play, sport and government have to work together to put the weakness of organi-
zed sports in a more believable light. We have to ask ourselves what impression the following pheno-
mena make on our children and youth.

• Speaking choirs on the soccer bleachers
Obscenities are thrown out into the field that we cannot even quote here. Why is there
still no integral plan of approach on this?

• Falsification in competition
Movement of players and trainers, from one club to another, within the season and within
the same competition classification, which can result in falsification of competition.
Equality of player strength.
Branches of sport such as judo and rowing maintain weight classes to give a more fair
comparison of accomplishments. Sports where length plays a big roll such as volleyball
and basketball could follow this example in The Netherlands, so that players who are
shorter also have a good chance to develop in this sport.

• Boxing as sport?
Every once in a while, the discussion flares up on the issue of arranging boxing under the
header of sport, because it is possible within the rules, to intentionally physically harm the
opponent. With amateur boxing various protective measure are taken, which we certainly
applaud, but that does not take away from the fact that the objective is to knock out the
opponent. If concern for the health of the players is a component of fair play, boxing in
this form cannot be maintained.
Risk sports
In the study we gave an example of a mountain climber who was not secured with a rope
and who took irresponsible risks. It is recommended to do a study into which sports this
applies to in order to ensure that clear lines are drawn on what is and is not acceptable
with children and youth since adults are mostly the ones making the decisions, while the
child is left to suffer the consequences.

• Disproportionate attention to the anti doping policy
Sometimes it seems that a very complex discussion about equal opportunity in sport is limi-
ted to the anti doping policy, because one athlete would have a better chance at winning
then the other. The discussion about legitimizing this policy can rarely be heard, usually the
enforcement of the policy is central to the discussion. The current position appears to be
based on a collective distrust of an entire group of athletes. The impact of such a view
should be researched, as well as the inequality of penalties in various branches of sport.

• The referee as black sheep
The referee plays a central roll in many branches of sport. With some sports there is a
tendency to give the referee the responsibility for fair play: fair play is what the referee
allows. In spite of this, the referee gets little recognition. It is not uncommon for a referee
to be blamed for the loss of a match. Nationally more attention should be given to a re-
appreciation of the position of a referee.
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• Athletes with limitations on the bench
The Paralympics are still held separately from the "normal" Olympic Games, which cre-
ates an institutionalized form of separation (apartheid), without this being always necessa-
ry. It is certainly possible to allow some sports to participate in the Olympic Games, such
as wheelchair basketball and wheelchair tennis. In The Netherlands we could experiment
with certain sport activities, which includes participation by athletes with limitations.

In the broader interpretation of fair play, we can classify these views under a fair play discussion. We
can ask ourselves how these appearances are viewed by youth. There is a lot of work left to do for
sport organizations in this area. The question is whether or not they are willing to accept the conse-
quences from a fair play view.

3.3. Institutional support of fair play campaigns

• Youth sport education for trainers
It is recommended that sport organizations at the national, regional and local level work
together to improve the youth sport education. We are thinking about making the educa-
tion more youth oriented as well as the practical modules about fair play. We see this not
as one program for the entire youth sport, but by having the students in this course deve-
lop skills so they can design a program that suits their specific branch of sport as well as
their specific local situation.

• Implementation workshops
Fair play programs usually have no shortage of goals and missions. What is often the
holdup is that these wonderful goals and missions are difficult to translate into practical . ..applications. We suggest that sport organizations organize implementation workshops,
where participants not only learn how to translate goals into practical applications, but at
the same time learn how to create good conditions in order to create a basis for renewal.
In these workshops the learning concept is: learning by doing.
Communication in fair play campaigns.
Two fair play campaigns in The Netherlands, that used a lot of money and energy, largely
failed because the communication between the participants did not work well.
We recommend inclusion of a chapter on communication in the campaign plan, in which
the responsibilities of the various participating organizations are spelled out. The habit to
enlist external specialists for this type of projects, should be critically thought through as
there are no guarantees that the devised expertise of the sport remains in tact. In all phases
of the project it is necessary to search out contacts in the practical world and to create a
basis for policy: interactive policy making.
Continuity in policymaking
Project specific work was a much-heard term used during the research period to indicate
that a certain component did not belong to the core project of the spOrt organization. We
are not arguing that project specific work cannot lead to valuable results. We do recom-
mend that on a case by case basis someone checks to see if a certain activity does not
belong to the core tasks of the organization, so that the issue should be addressed on an
ongoing basis by the organization. This way they can protect the core activities themsel-
ves. In our opinion, youth sport as well as fair play, are core activities of the sport organi-
zations. These tasks can be found throughout the entire policy and cannot be delegated to
a project, and certainly not to a project that is carried by external specialists.

In the area of qualitatively beautiful youth sport, there are many tasks that remain for the future. We
sincerely hope that in the years to come, organized sport makes youth sport and fair playa priority
for policy. I hope I will be able to participate in this for a while. With heart and soul!
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] e houden aan de spelregels.
Respect hebben voor de tegenstander.

Geen geweld gebruiken.

Bibliotheek K. U. Brabant
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Een kleine greep uit de term en die we kunnen gebruiken am het begrip fair play te
omschrijven. Sommige omschrijvingen hebben rechtstreeks te maken met wedstrijdsport,
en zijn sportspecifiek. Andere daarentegen hebben een meer sportoverstijgende betekenis
zoals 'beleefd zijn' en 'respect voor de scheidsrechter'. In deze srudie is gekozen voor een
ruirne omschrijving van fair play met daarin aspecten als gelijke kansen voor kinderen

ongeacht talent, sekse en mate van beperkingen, gclijke
speelsterkte en de inzet voor een goed resultaat.
In zo'n brede omschrijving van fair play kon ook aandacht
worden besteed aan vormen van intimidatie in de sport, aan
discriminatie en aan blessurepreventie, De sociale dirnensie
van fair play, de ander de kans geven om mee te doen, treedt
hier duidelijk naar voren.

In hoeverre hield her Nederlandse sportbeleid uit de jaren
negentig zich bezig met fair play in de jeugdsport? am hier
een antwoord op te krijgen zijn de beleidsdocumenten en
praktische projecten van NOC~'NSF, de levensbeschouwe-
lijke sportkoepels (NCS, NCSU, NKS) en de overheid
onderzocht en zijn er fair-play-campagnes bestudeerd.
Dit boek doet verslag van dat onderzoek.

Uit her onderzoek blijkt dat jeugdsport in het sportbeleid een ondergeschoven kindje was,
zeker in de officiele beleidsstukken en in minder mate bij de praktische handelingsprojecten.
En als er aI aandacht voor de jeugd was, dan werd er nauwelijks vanuit de leefwereld van
de meisjes en jongens gedacht. Ook fair play bleek geen issue te zijn bij NOC':'NSF en in
het overheidsbeleid, hoewel de overheid twee fair-play-campagnes financierde. De levens-
beschouwelijke sportkoepels besteedden wel veel aandacht aan de gedachte van fair play
maar slaagden er niet goed in de relatie met de sportpraktijk te leggen.

Auteur Albert Buisman besluit deze studie met voorstellen om fair play in de jeugdsport
meer op de kaart van de sport te krijgen.
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