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Woord vooraf

Het schrijven van een dissertatie is vaak een solitaire bezigheid. Natuurlijk, soms
bezoek je congressen en spreek je met collega-onderzoekers, maar zo ongeveer 99
procent van de tijd wordt achter het bureau doorgebracht. Dat maakt het schrijven van
een proefschrift niet alleen een intellectuele zoektocht, maar vooral ook een proeve
van lange adem en doorzettingsvermogen. Blij ben ik dan ook dat de studie is afge-
rond en kan worden verdedigd.

Deze verdediging had nauwelijks op een mooier tijdstip kunnen plaatsvinden.
Enkele dagen voor de start van de Tour de France in Luik, die dit jaar - zo voorspel ik
- zal worden gewonnen door Jan Ullrich. Op de avond van de promotie vindt de eer-
ste halve finale op het EK 2004 in Portugal (Portugal - Frankrijk) plaats en 66n dag
later is er de tweede halve finale, die (hopelijk) zal worden gespeeld tussen Nederland
en Italie. En in het volgend weekend de finale van het EK (Nederland - Frankrijk?) en
de Wimbledonfinale (tussen Roger Federer en Andy Roddick?). Dan moeten we even
twee maanden bijkomen van de vele sportwedstrijden en ten slotte zijn er, als toetje
op de reeds geserveerde sportmaaltijd, de 01ympische Spelen. Een betere planning is
haast niet mogelijk.

Maar hoewel het schrijven van een proefschrift een solitaire onderneming is, komt dit
doorgaans niet tot stand zonder steun van anderen. Dit proefschrift vormt hierop geen
uitzondering. De inhoudelijke begeleiding van dit werk kwam van Paul De Knop, Jan
Tamboer, en van overzee, de Welshman Mike McNamee. Alledrie hebben op hun
eigen wijze bijgedragen aan deze studie.

Paul, je hebt me op het moment dat de lust om dit werk af te ronden nagenoeg
verdwenen was, vriendelijk maar dringend verzocht de studie toch af te ronden.  In
december 200I heb ik derhalve het werk weer opgepakt en een tweejarenplan
gemaakt. De afronding kwam toen in een stroomversnelling. Zowel dank voor deze
'maning' als voor het becommentarieren van de afzonderlijke hoofdstukken!

Jan, je stond aan de basis van deze studie. In I990 maakte je aan de vu met enke-
le studenten een start met de afstudeerrichting sportfilosofie. Via een samen met Nico



de Vos geschreven scriptie Het dubbelkarakter van sport, verschillende publicaties op
het terrein van 'waarden en normen in de sport' en het boek Sportjilosojie, vormt deze
studie een voorlopig einde van mijn eerste schreden op het pad van sportonderzoeker.
Ook dank ik je voor het inhoudelijk commentaar in de afrondende fase van het onder-
zoek.

Mike, you contributed mostly to the fifth chapter of this study. A chapter concer-
ning the application of Wittgensteinians family resemblance-model to the demarca-
tion of sport. Thanks for all your recommendations concerning the content of my
study!

Ook Ivo van Hilvoorde, Agnes Elling, Albert Buisman en Paul Baar hebben zich altijd
betrokken getoond. Met Ivo van Hilvoorde deel ik een goede vriendschap en tegelij-
kertijd proberen we elkaar inhoudelijk scherp te houden. Ivo, na je vruchtbare uitstap
naar de pedagogiek, over onder anderen feministen avant la lettre De Raaf en Gun-
nink, is het goed dat je weer terug bent op het terrein van de sportethiek/sportfiloso-
fie. De kans is nu ook weer groter dat we op het terrein van de sportfilosofie en de
sportethiek gezamenlijk iets oppakken.

In een adem noem ik je met die andere doctor uit de Amsterdamse school: Agnes
Elling. Agnes, inje proefschrift schreef je al in je voorwoord dat we zowel qua achter-
grond als inhoudelijke interesse veel delen. Ik kan me daar slechts bij aansluiten.

Albert, op jouw promotie was ik paranimf. Met jou heb ik veel gediscussieerd over

fair play, 'het' dubbelkarakter van sport, jeugdsport en pedagogische kwesties in de
sport, vaak onder het genot van een kopje cappuccino. Deze discussies zijn me veel
waard geweest. Met Paul Baar ben ik nu al enige tijd bezig een onderzoek uit te voeren
over Europese uitwisselingsprogramma's. Paul, we hebben tijdens de eerste fase van
het Waarden en Normen-onderzoek samen opgetrokken. Nu, na tien jaar doen we
samen weer een onderzoek. Soms moeten wegen zich eerst scheiden voordat ze weer
bij elkaar komen.

Met enkele van collega's kon ik op respectievelijk de vu, de Universiteit van Tilburg en
de Calo over het vak praten en ideeen uitwisselen. Rob Pijpers, John van der Kamp,
Marc Boschker, Els van Darn, Gijs van den Berg en Peter Heij zijn degenen die mij
daarbij het eerst te binnen schieten. Op de Calo ben ik sinds enkele maanden werk-
zaam als lid van de Kenniskring 'Bewegen en gedragsbeinvloeding'. Met de lectoren
en de collega-Kenniskringers hoop ik op een vruchtbare samenwerking.

Ook zijn er mensen die inhoudelijk misschien weinig hebben bijgedragen, maar wier
steun onontbeerlijk is geweest. Op het moment van het schrijven van dit voorwoord, zo
eind maart, staan we aan het begin van een nieuw tennisseizoen. En als ik aan tennis
denk, dan natuurlijk aan John McEnroe, maar sinds een jaar ook steeds vaker aan Mar-



tin Wiegers. Knap Martin dat ie bent opgeklommen van een goede E'er naar een gede-
gen B'er en tegelijkerijd ook nog op het punt staat een standaardwerk afte ronden over

de psychologie van het tennis: De-Bow-experience van het tennis: van serve tot stopvolley

Ivo en ik hebben het schrijven van een dissertatie niet kunnen combineren met een
stijging op de landelijke ranking. Op tennisgebied zijn we afgezakt van bijna C-ers tot

redelijke E-spelers. Qua gewicht zijn we wel met zo'n Io & I5 kilo opgeklommen.

Reinoud, Titia en de kinderen dank ik voor de jarenlange en dierbare vriendschap.
Vanaf het moment dat ik in de jaren tachtig vanuit het hoge noorden neerstreek in

Bussum, heb ik van jullie veel genegenheid ontvangen. Toen ik tijdens mijn studie

zonder kamer zat, kon ik gelukkig bij jullie onderdak krijgen in Bussum. Een mooie

tijd. Ook de vele concerten van Bob Dylan die we samen in de jaren tachtig en negen-

tig bezochten, staan in mijn geheugen gegrift.
En dan natuurlijk'de' jongens, Huub, Rob, Martin en Rouven. Ik koester de dagen

en avonden dat we bij elkaar zijn, uit eten gaan en op Koninginnedag op de Regu-
liersdwarsstraat biertjes drinken.

Paul en Joke wil ik danken voor de belangstelling en interesse in het reilen en zeilen

van ons aspirant gezin. Willem en Liesbeth, ook jullie gaven ons goede tips om bij ver-

dere gezinsuitbreiding het huis wat kindveiliger in te delen. We zullen hieraan in de

toekomst denken, zodat niet alleen onze, maar ook jullie kinderen rustig bij ons
kunnen spelen.

Tijdens de laatste jaren ben ik vanuit mijn bureau nauw betrokken geweest bij het
programma Sportiviteit 82 Respect - een programma waarin NOC*NSF, NCSU en NISB

samenwerken. Met de vertegenwoordigers van genoemde organisaties, Lieke Vloet,
Astrid Cevaal en Hendrik-Jan Meijboom, is het prettig samenwerken. Met Hendrik-

Jan werk ik nu alweer enkele maanden samen om het advies- en onderzoeksbureau
verder op en uit te bouwen (zie: www.kennispraktijk.nl). Hendrik-Jan, ik hoop dat we

er iets moois van kunnen maken.

Een studie uitvoeren kan natuurliik niet zonder financiele ondersteuning. vws, en
vooral de inspanningen van Henk Polling, wil ik hier noemen. De subsidies van vws

om het programma Waarden en Normen in de sport te ondersteunen, maakten het voor
veel sportonderzoekers mogelijk zich te verdiepen in en toe te leggen op sportweten-

schappelijk onderzoek. Op deze plaats ook dank aan Hugo Maarleveld en Elsevier.

Hugo, ii j hebt je nek uitgestoken om deze studie bij deze uitgeverij te laten verschij-

nen. Onder leiding van jou en bureauredacteur Ida Boelema werd mijn document uit-
stekend geredigeerd, mooi opgemaakt en prachtig vormgegeven. Dit komt de lees-
baarheid en toegankelijkheid zeker ten goede. Mocht de studie voor de lezers nu nog

te moeilijk zijn, dan heeft dit zeker niet aan de uitgever gelegen.



Denken aan Hugo is tegelijkertijd denken aan het slapend sportfilosofisch genoot-
schap De Kring. Met secretaris Epco Ongering en enig lid Joop van Velzen is het altijd
goed toeven in Amsterdamse eetcafes. 'De' sportwereld is na zo'n avond doorzakken
weer even  in een relativerend perspectief geplaatst.

Tot slot nog mijn nabi je familie. Mijn ouders hebben veel voor mijn broers, zus en mij
gedaan. Jarenlang in een oude auto rijden, zodat alle kinderen konden studeren, hel-
pen bij verhuizingen en soms voor een bepaalde tijd weer onderdak bieden in het
ouderlijk huis - altijd waren ze er voor ons. Groot was het verdriet dat nu precies twee
jaar geleden onze lieve pa is overleden. Hij was het die, met steun van mijn moeder,
zijn vier kinderen de liefde voor de sport heeft bijgebracht. Pa, je zou trots en blij
geweest zijn en daarom voel ik het verlies nu extra sterk. Ter nagedachtenis aan mijn
vader en als blijk van dank aan mijn moeder, draag ik deze studie aan beiden op.

Ook wil ik mijn broers Jacob en Bert, zus Bertina, schoonzussen Felice en Paula en
schoonbroer Jaap danken voor de steun. Mijn tweelingbroer Jacob is mijn paranimf.
Met hem heb ik ongeveer negen maanden in 66n buik doorgebracht en jarenlang op
66n kamer geslapen. Nu dus ter rechterzijde om te seconderen bij de verdediging van
mijn studie.

Lieve Yvonne, nee, jij behoort niet tot de trouwste lezers van mijn stukken. Verder dan
het lezen van een enkel voorwoord en soms wat achterkanten op kaften kom je niet.
Toch voel ik wel altijd je liefde voor mij en de waardering voor waar ik mee bezig ben.
Met de geboorte van onze zoon Floris kunnen we ons geluk niet meer op en heeft de
liefde tussen ons ook nog een gezicht en naam gekregen.

Johan Steenbergen
Amsterdam, zomer 2004
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i   Inleiding: soms is het trekken van
grenzen noodzaketijk

De oorsprong van deze studie ligt in het voorjaar van 1990. In die tijd werd aan de
Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam onder
leiding van dr. Jan Tamboer een begin gemaakt met onderwijs en onderzoek op het
terrein van de sportfilosofie. In die tijd was in Nederland hierover nog nauwelijks
literatuur voorhanden. Er werd begonnen met een inventarisatie van buitenlandse
literatuur.1 Uit deze ordening viel op dat het merendeel van de sportfilosofische publi-
caties ofwel (sport)ethisch ofwel conceptucel van aard was. Binnen de (sport)ethische
literatuur gaat het bijvoorbeeld om de volgende vragen:
•     Hoe dienen we ons te gedragen binnen de sport?
• Welke sporten zijn al dan niet geaccepteerd?
•        Wat is de morele status van.fairplay en sportsmanship?
• Waarom dient een sporter zich eigenlijkjair te gedragen binnen de sport?
m Welke waarden zijn van belang voor goede sport?
•      Is het gebruik van doping binnen de sport immoreel?
•     Wanneer is er te veel geweld binnen de sport?
•    Waarom zijn bepaalde diersporten onethisch?

Het specifieke van deze vragen is, dat kritisch wordt gereflecteerd op de moraliteit in
en van de sport.1

In de sportfilosofische publicaties van conceptuele aard wordt (vooral) de 'wat is-
vraag' gesteld. Elders hebben we dit soort vragen geplaatst onder de noemer 'het ana-
lytisch moment van filosoferen:4 Dit analytisch moment houdt in het verhelderen en,
indien nodig, ter discussie stellen van het impliciete weten. Een belangrijk onderdeel
van dit analytisch moment is de zogeheten conceptuele analyse: Het verhelderen van

begrippen. Zo'n conceptuele analyse gaat aanmerkelijk verder dan het in kaart bren-
gen van verschillende betekenissen van een begrip uit de taal van alledag, zoals we
aantreffen in lexicons. Het gaat niet alleen om het verhelderen van begrippen. Ook de

onderlinge samenhang van begrippen komt aan bod. Verder wordt geanalyseerd of
het wel mogelijk is begrippen daadwerkelijk scherp van elkaar afte grenzen en wat de
implicaties zijn van de manier waarop begrippen worden afgebakend.5
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Deze studie is conceptueel van aard. Geprobeerd wordt helderheid aan te brengen in
het sportbegrip. Bij deze conceptuele analyse stuiten we dan bijvoorbeeld op de
volgende vragen.
•     Wat is een game?
•          Wat is  play ?
•     Wat is lichamelijkheid?
•     Wat is bewegen?
•     Wat is competitie?
• Wat is fair play?

In dit boek gaat het ook om de onderlinge relatie tussen deze concepten.
•     Is sport een deelverzameling van play?
•     Is sport altijd gericht op competitieP
m Zijn sport en bewegen logisch noodzakelijk met elkaar verbonden?

Nu wordt in de alledaagse omgangstaal het begrip sport niet zelden nogal losjes
gebruikt. Begrippen als 'sport', 'spel', 'bewegen', 'lichamelijke opvoeding' en 'fitness'
scheren we vaak over 66n kam. In de praktijk van alledag is dit vaak in het geheel niet
problematisch. Soms echter is het toch noodzakelijk dat er duidelijkheid is over welke
activiteiten als sport dienen te worden aangemerkt en waar de grenzen moeten wor-
den getrokken tussen sport en niet-sport. Voor een conceptuele analyse bestaan vaak
uiteenlopende aanleidingen - en deze blijken uit diverse hoeken te komen. Als
opmaat voor deze studie komen verschillende aanleidingen aan bod waaruit blijkt dat
de conceptuele vraag 'Wat is sport?' niet slechts een academische l'art-pour-l'art-aan-
gelegenheid of begripsmatige haarkloverij is, maar blijkt naast een theoretisch ook
vaak een praktisch belang te hebben.

1.1  NOODZAAK VAN BEGRIPSAFBAKENING

De laatste twee decennia is op beleidsniveau regelmatig de vraag gesteld wat nu eigen-
lijk sport is en bijgevolg welke activiteiten wel en niet in aanmerking komen voor
financiele ondersteuning: wie mag een beroep doen op sportvoorzieningen? Deze
roep om transparantie van het begrip sport klonk bijvoorbeeld in Nederland medio
jaren tachtig.

In september I986 wordt door de ledenvergadering van de toenmalige Nederlandse
Sport Federatie (NSF) een stuurgroep in het leven geroepen die als belangrijkste
opdracht heeft de herkenbaarheid en (dus) de identiteit van de Nsf te vergroten.6 De
stuurgroep beveelt aan, lidmaatschapscriteria te formuleren voor de NSF - waaronder
criteria om te bepalen welke activiteiten al dan niet als sport zijn aan te merken. Het
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begrip sport blijkt namelijk onderhevig aan inflatie. Daardoor dreigt het gevaar dat de
identiteit van de NSF in het gedrang komt.

Sport geniet een aanzienl(ike status. Een onbedoeld gevolg hiervan is echter dat de titel

'sport' wordt gebruikt om de aantrekkel(ikherid te verhogen van tal van andere zaken. De
verwantschap met sport is daarbilvaak ver venvijderd. Een term-in#atie (van het woord
'sport') waaraan de NSF weliswaar niet heefi meegedaan, maar die toch gevolgen hee# voor
haar identiteit: de herkenbaarheid van de NSF - en daarmee de sport in NedeHand - is in
het geding.7

In het rapport wordt verondersteld dat - door de vele middelen die de NSF sinds haar
oprichting in I959 tot haar beschikking had - voordien minder is nagedacht over de
vraag tot welke specifieke activiteiten men zich dient te beperken als sportfederatie.
Mede daardoor is het sportbegrip 'steeds breder ... geworden:8 'Breder' geeft al aan
dat men als NSF, in ieder geval impliciet, wel een bepaald beeld heeft van wat men wel
of niet als sport wil aanmerken.  Maar de behoefte bestaat, expliciet criteria te formu-
leren zodat een verbreding van het begrip sport kan worden tegengegaan.9 De stuur-
groep acht het dan ook wenselijk sport duidelijker te demarkeren van niet-sport. De
NSF, aldus het voorstel van de stuurgroep, '... moet het begrip 'sport' scherper definie-
ren.'I° Onderzocht moet worden  '...  of het begrip 'sport' niet aangescherpt kan wor-
den (Wat is sport? En wat is spel,).'II

Een soortgelijke aanleiding ligt ten grondslag aan de studie die Crum (I99I) enke-
le jaren later uitvoerde in opdracht van het toenmalige Ministerie van wvc. Het begrip
'sport' wordt steeds diffuser en derhalve is het niet altijd duidelijk waar precies de
grenzen lopen tussen sport en niet-sport.IZ Het gegeven dat de grenzen van het eer-
tijds vastomlijnde beleidsobject diffuus zijn geworden, leidt in toenemende mate tot
beoordelingsproblemen. Crum schriift dienaangaande:

Het ontbreekt beleidsbepalende instanties bitvoorbeeld aan een bruikbaar criterium of
instrumentarium om te beslissen of nieuwe, onder de noemer 'sport' aangeboden, acti-
viteiten in aanmerking komen voor uit sportbeleid voortvloeiende ondersteuningen ofom
uit te maken of de  organisaties,  die  zich  voor zulke  activiteiten  inzetten,  terecht  aan-

spraak maken op het lidmaatschap van een sportjederatie. Met name het Ministerie van
wvc en de Nederlandse Sport Federatie (NsF) worden met zulke problemen geconRon-
teerd.13

De vraag om vanuit sportbeleid het begrip sport te verhelderen, beperkt zich niet tot
binnen de Nederlandse landsgrenzen: in bijvoorbeeld Duitsland en Belgie bestaat
dezelfde noodzaak. Sterk verwant aan het voorstel van de stuurgroep van de NSF
- zowel wat de aanleiding als de gehanteerde werkwijze betreft - is het streven van de
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Deutsche Sport Bund (DSB) om op basis van bepaalde criteria het begrip sport scherp af
te grenzen van niet-sport. De wetenschappelijke adviesraad van de DSB stelt voor om een
lijst met criteria op te stellen, op grond waarvan een besluit kan worden genomen over              '
welke activiteiten ondersteuning krijgen van de DSB.14 Op grond van deze kenmerken
moet het voor de DSB dus mogelijk worden, te bepalen wat wel en niet sport is en welke
activiteiten bijvoorbeeld voor financiele ondersteuning in aanmerking komen.

In Belgie verscheen in I999 een advies van de Vlaamse Sportraad aan de toen-
malige minister Luc Martens, dat antwoord moest geven op de vraag: 'Wat is sport?'
Martens had de Vlaamse Sportraad gevraagd om '... in het kader van het sporttakken-
beleid ... een nominatieve lijst op te stellen - die telkens 3 jaar zal gelden - waarin
wordt voorgesteld welke sporttakken de Vlaamse overheid dient te ondersteunen.'15
De Vlaamse regering, die bepaalt welke activiteiten/sporttakken in aanmerking
komen voor ondersteuning, laat zich dus adviseren door de Vlaamse Sportraad.

Vechtsporten
Uit de hiervoor genoemde voorbeelden wordt duidelijk dat het stellen van de vraag'Wat
is sport?' komt van beleidsbepalende instanties die behoefte hebben aan (conceptuele)
handvatten voor een transparante uitvoering van hun sportbeleid. De aanleiding ligt
hier vooral in een (vaak ongewenste) verbreding en conceptuele onhelderheid van het
begrip 'sport' en de gevolgen van deze onhelderheid voor (sport)beleidsbepalende
instanties.

De vraag vanuit beleidsinstanties om expliciet criteria te formuleren ter bepaling
van wat wel en niet sport is, kan ook een monk grondslag hebben - bijvoorbeeld in
geval van extreme vechtevenementen. In het midden van de jaren negentig laaide een
discussie op over enkele harde vechtevenementen.16 Een golfvan publiciteit kwam los
nadat in  I995  in de Amsterdamse Sporthallen  Zuid een aantal.#eefightwedstrijden
was georganiseerd. De media spraken hun morele verontwaardiging uit, waarbij men

918de wedstrijden vergeleek met '... straatgevechten in de ring'17 waarbij 'alles mag.
Ook de politiek roerde zich in de discussie. Voor VVD-kamerlid Rijpstra vormde de
berichtgeving over cage jight in de Volkskrant in I996 aanleiding voor een aantal
kamervragen aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (v\us). Zo vroeg hij onder meer: 'Deelt u de mening, dat de beoefe-

ning van deze 'vechtsport' in strijd is met de goede smaak en daarmee een negatieve
invloed heeft op het besef van normen en waarden van burgers ten opzichte van
elkaar? Zo ja, overweegt u maatregelen te nemen om de beoefening van deze 'sport'
in ons land te voorkomen? Zo ja, welke?' Het antwoord van de toenmalige staatsse-
cretaris van vws Erica Terpstra en de toenmalige minister van Justitie Winnie Sorg-
drager luidde dat in een tijd waarin op allerlei gebieden in de samenleving geweld
wordt tegengegaan, een tolerante houding ten opzichte van dergelijke geweldsevene-
menten misplaatst is.
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Terpstra drong er onder andere bij gemeenten op aan, zich van deze activiteiten
te distantieren. Ondanks de morele verontwaardiging die deze vechtevenementen
hebben veroorzaakt en de publieke discussie die hierop volgde, is het tot een alge-
meen landelijk verbod tot nog toe niet gekomen. Terpstra koos er, na overleg met de
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, toch voor, geen landelijk verbod uit te
vaardigen op vechtevenementen, maar de verantwoordelijkheid voor het reguleren
van vechtevenementen bij de gemeenten zelf neer te leggen. De gemeenten hebben
dus een zekere mate van autonomie in het verbieden of het stellen van regels voor
vechtevenementen:9 Bij de besluitvorming over het al dan niet toestaan van de vech-
tevenementen kan men zich laten informeren en adviseren door een in het leven

geroepen 'Commissie vechtevenementen' en een destijds opgericht 'Informatiepunt
vechtevenementen.' Deze twee adviesorganen hebben op hun beurt aan de SGBO, het
onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),
opdracht gegeven voor een inventarisatie van de mogelijkheden van gemeenten om
vechtevenementen te reguleren of zelfs te verbieden. Deze inventarisatie is versche-
nen in de vorm van een handreiking aan gemeenten in hun besluitvorming over vech-
tevenementen:° Een belangrijk instrument in deze handreiking is een stappenplan.
Aan de hand van verschillende criteria kunnen aanvragen van organisatoren voor het
houden van vechtevenementen in drie stappen worden beoordeeld. 2I Vooral de eerste
stap van dit stappenplan is interessant om op deze plaats iets langer bij stil te staan.
Bij  deze stap gaat het om de vraag of het organiseren van een vechtevenement wel of
niet vergunningsplichtig is.22  De centrale vraag is of het vechtevenement een event-

ment of een sportwedstrijd is. Gaat het in verband met het vechtevenement om een'eve-
nement' dan is de organisator vergunningsplichtig en bijgevolg heeft de gemeente de
mogelijkheid dit evenement te verbieden. Bijvoorbeeld door de vergunning te weige-
ren of de activiteit uitsluitend onder bepaalde voorwaarden toe te staan - vaak in de
vorm van voorschriften in de vergunning.'3 Als het betreffende vechtevenement een
sportwedstrijd is, hebben gemeenten in beginsel geen mogelijkheid om deze activitei-
ten te weren ofte reguleren. Het antwoord op de vraag of men een bepaald vechteve-
nement  al dan niet toelaat (wil toelaten) hangt in beginsel  dus  af van waar  men  de
grenzen trekt tussen sport en niet-sport. Hoewel de aanleiding van de discussie over
de toelaatbaarheid van vechtevenementen een morele is, spitst de kwestie zich dus
vooral toe op de conceptuele vraag ofde betreffende activiteit een vechtevenement ofeen

vechtsport is.

Onderzoek
De twee voorgaande aanleidingen, financiele ondersteuning en vechtsport, vonden hun
oorsprong in de beleidspraktijk. Ook vanuit de onderzoekspraktijk bestaat behoefte aan
een zo transparant mogelijk gebruik van het begrip 'sport.' In Nederland wordt door
verschillende instellingen statistisch sportonderzoek verricht (bijvoorbeeld door het
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Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau). De infor-
matie die uit deze onderzoeksinstellingen wordt aangeboden, blijkt niet altijd gemak-
kelijk met elkaar te vergelijken te zijn.24 Dit komt onder meer door de verschillende
definities die worden gehanteerd - ook definities van sport. Van de grootschalige sport-
onderzoeken is een van de belangrijkste cijfers, zelfs h6t kerncijfer, het percentage
sportbeoefenaars onder de Nederlandse bevolking.25 Gegevens van verschillende instel-
lingen kunnen pas op een genuanceerde en betrouwbare manier met elkaar worden
vergeleken, indien er helderheid bestaat over wat wel en niet onder sport wordt verstaan
en bijgevolg wie wel of niet sportbeoefenaar is. De uiteenlopende defnities van het
begrip sport hebben daarom invloed op het gehanteerde percentage sportbeoefenaars.
Zo blijkt bijvoorbeeld in twee onderzoeken naar de mate van sportbeoefening onder de
Nederlandse bevolking in hetzelfde jaar, een verschil te liggen van 38 procentpunten.26

In een studie van Van Bottenburg en Braer worden verscheidene onderzoekingen tegen
het licht gehouden en bezien welke omschrijving van sport men hanteert. 27 Daaruit
wordt duidelijk dat een van de problemen van het vergelijken van (statistische) gegevens
is terug te voeren op de onduidelijkheid over de gehanteerde definitie. En deze ondui-
delijkheid betreft niet alleen het begrip 'sport', maar ook aan sport verwante - en in veel
van de onderzoekingen als bekend veronderstelde - begrippen als 'lichamelijkheid",
'bewegen', 'competitie' en 'spel.' De auteurs pleiten uiteindelijk dan ook voor een stan-
daardisering van de definitie van sport.28 Op de wijze waarop de auteurs deze stan-
daardisering doorvoeren, wordt ingegaan in hoofdstuk 5 - hier kan worden volstaan
met de constatering dat helderheid over het begrip 'sport' een voorwaarde is om (statis-
tische) gegevens uit sportonderzoek met elkaar te vergelijken.

Sportgeneeskunde
Soms treffen we de vraag 'Wat is sport?' aan op plaatsen waar je hem niet direct zou
verwachten - in dit geval in een vooral medisch-biologisch georienteerd tijdschrift. In
het voorwoord van Geneeskunde en Sport (200I) vraagt de voorzitter van de Vereniging
voor Sportgeneeskunde (VSG) Aghina zich af, wat nu precies moet worden verstaan
onder het begrip sport. Deze vraag komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar hangt
samen met de reikwijdte van richtlijnen voor sportmedisch handelen. Om de aanlei-
ding van het stellen van de vraag naar wat sport is iets beter te kunnen plaatsen, eerst
kort iets over deze richtlijnen.

Medio jaren negentig zijn door de vsG richtlijnen opgesteld voor artsen bij sport-
medisch handelen.29 De vsG achtte het van belang om naast de algemene gedrags-
regels van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de
Geneeskunst (KNMG) speciale richtlijnen op te stellen die als het ware zijn toegespitst
op de sport. In de sport en de sportgeneeskunde komen namelijk specifieke situaties
voor, zoals het gebruik van doping, blessurebehandeling, belangstelling van de media
en grote financiele belangen van de sportbeoefenaars en clubs, die anders zijn dan bii
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het alledaags medisch handelen. In veel gevallen worden van artsen in de sport han-
delingen verwacht die deels anders zijn dan in de geneeskunde gebruikelijk.1° Deze
richtlijnen gelden voor iedere arts - dus ook degene die niet als sportarts is inge-
schreven in het register van Sociaal Geneeskundigen of geen lid is van de vsG - die
betrokken is bij het behandelen, begeleiden ofcontroleren van een sportbeoefenaar.31
Kortom, iedere arts die binnen de context van de sport werkzaam is, dient zich te
houden aan deze richtlijnen.

Aghina vraagt zich echter afofhet wel zo duidelijk is wat sport is. Hij raadpleegt
daartoe de Van Dale en daarin wordt sport gedefinieerd als een '... maatschappelijk
verschijnsel vooral verbonden met het wedstrijd- en competitie-element.' Deze defi-
nitie van sport toetst hij aan een specifiek geval: 'cosmetisch krachttrainen', en terecht
stelt de auteur dat deze activiteiten - omdat er geen sprake is van een competitie-ele-
ment - buiten de opgestelde definitie van sport vallen. Cosmetische krachttraining is
in dit geval dus geen sport. Dat betekent dat de opgestelde richtlijnen voor sportme-
disch handelen binnen deze context niet van kracht zijn: deze zijn immers alleen van
toepassing binnen de context van de sport. In de Richtlijnen voor artsen omtrent het

sportmedisch handelen (VSG, I996) wordt echter niets gezegd over het begrip sport en
derhalve is het niet duidelijk binnen welke (sport)context de richtlijnen nu wel of niet
gelden. De aanleiding voor het stellen van de vraag 'Wat is sport?' betreft in dit geval
dus de precieze reikwgdte van de opgestelde richtlijnen (c.q. specifieke beroepscode).
Binnen welke context gelden ze wel en binnen welke niet? Of specifieker geformu-
leerd: welke activiteiten zijn wel en welke niet als sport aan te merken?

Instrumentaliseringsdebat
Ook in de sporttheoretische literatuur wordt, zo zullen we in deze studie zien, regel-
matig de vraag gesteld wat sport is. Soms wordt deze gesteld vanuit een sportfilosofi-
sche interesse, maar af en toe stuit men welhaast automatisch op deze vraag.  Een
voorbeeld van een discussie waarin men hoe dan ook wordt geconfronteerd met de
vraag wat wel of niet tot 'de' eigenheid van sport behoort is het zogenoemde instru-
mentaliseringsdebat.12 Dit debat dat in de jaren negentig in Duitsland is gevoerd, maar
zijn wortels heeft in de jaren zeventig, gaat over de vraag of sport al dan niet als in-
strument kan en mag worden gebruikt voor doeleinden die feitelijk buiten de sport
zelfliggen.33 Twee centrale vragen binnen het instrumentaliseringsdebat zijn of sport
uberhaupt kan bijdragen aan bepaalde extrinsieke doeleinden en wanneer deze aan-
wending uitloopt op een aantasting van de eigenheid van sport. Wanneer is er, kort-
om, sprake van een 'Fremdbestimmung' of 'Instrumentalisierung' van sport?14 Meer-
dere vragen kunnen en worden gesteld, maar hoe dan ook roept de discussie over de
instrumentalisering van sport vragen op als: 'Wat behoort wel en niet tot 'de' eigen-
heid van sport?', 'Welke doelen zijn intrinsiek en extrinsiek verbonden met sport?' en
'Kan de eigenheid van sport uberhaupt worden bepaald?'
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Sportethiek
Een goed begrip van het specifieke karakter van sport is ook noodzakelijk voor de ont-
wikkeling van een sportethiek. Ethische beschouwingen in de sport hebben alleen dan

zeggingskracht, indien hieraan vooraf een heldere beschrijving van sport plaats-
vindt.35 Gerhardt stelt bijvoorbeeld dat een sportethiek'... nur uberzeugend sein kann,
wenn sie in ihren PrJmissen die Eigentumlichkeiten sportlichen Verhaltens beruch-
sichtigt, und sie kann praktisch wohl nur dann Geltungskraft haben, wenn sie selbst
aus der Praxis des Sports erwfichst.36 Kretchmar in soortgelijke woorden:

Metaphysical understanding must precede ethical prescription. Anyone who claims that
it is morally wrong to break game rules intentionally,  or mistreat an umpire, or gloat over
a game viaory, must ./irst know what a game is and also that rule breaking, umpire
harassment, and victorious gloating are germane to that setting and potentially Cor
actually) harmfill in that place.37

Een op de sport toegepaste ethiek kan pas worden ontwikkeld indien vooraf is inge-

gaan op de specificiteit ('nature') van de sportpraktijk:

... even the process ofsupplying a roadmapfor·future ethicists requires a sound knowledge

of,  and unwavering attention  paid  to, the nature of sport. Otherwise,   recommendations
tum out to have more to do with ethics in general than ethics of sport specijically. They
would apply as much to the ethics Ofbusiness, or politics, or child rearing as sport.38

Gerhardts en Kretchmars aanbeveling om in de ontwikkeling van een sportethiek niet
voorbij te gaan aan de vraag 'wat is sport?' is veelomvattender dan het nauwkeurig
afbakenen van sport van niet-sport. Bij de auteurs gaat het erom de betekenis van ver-
schillende voor het sportconcept belangrijke kenmerken als 'spel', 'constituerende
regels', 'regulatieve regels', 'competitie', 'testen' en 'speelse houding' te analyseren.39

Aan de vraag welke handelingen wel en niet geoorloofd zijn binnen sport, gaat nood-
zakelijkerwiis een explicitering van een visie op sport vooraf.

Sport en gezondheid
Waddington vindt het van belang duidelijkheid aan te brengen in sport vanuit een
gezondheidsperspeai« Volgens hem is de positieve relatie tussen sport en gezondheid
'... at best, greatly oversimplified and, at worst, simply misleading.'4° Deze tu eenvou-

dige en meestal t6 rooskleurige voorstelling van de gezondheidsbevorderende waarde
van sport voert vooral terug op een begripsmatige verwarring tussen '... physical acti-
vity, exercise and competitive sport.'41 Het conceptuele verschil tussen sport en bewe-

gen (exercise) wordt in nagenoeg alle beleidsteksten en gezondheidscampagnes over
het hoofd gezien, terwijl dit onderscheid juist wezenlijk is voor de potentiele gezond-
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heidseffecten. Waddington concludeert op grond van uiteenlopende empirische
gezondheidsonderzoeken dat '... not all exercise is beneficial; rather [...1 exercise ofa
particular kind, amount and intensity has a beneficial impact on health. '4z Het gaat
daarbij om 'moderate, rhytmic and regular exercise' zoals het aanharken van de tuin,
dansen, brisk walking, wandelen, loggen en het wassen van de auto. Deze vaststelling
is van belang omdat in veel gezondheidscampagnes en beleidsrapporten de suggestie
wordt gewekt dat sport per definitie gezond is. Dit is, volgens Waddington, een mis-
vatting. Van veel bewegingsactiviteiten met een bepaalde intensiteit kan worden
gezegd dat ze gezondheidsbevorderend zijn, van wedstrijdsport kan dit echter niet
voetstoots worden aangenomen. Het in de wedstrijdsport toegenomen belang van
winnen en het feit dat de nadruk steeds meer is komen te liggen op competitie, heb-
ben consequenties voor de potentiele gezondheidseffecten.43

Dit betekent dat vanuit het gezondheidsperspectief de nodige voorzichtigheid in
acht moet worden genomen wat betreft de veronderstelde positieve relatie tussen
sport en gezondheid. In ieder geval is het vanuit een gezondheidsperspectief belang-
rijk helder te zijn over de aard van de bewegingsactiviteiten en over de vraag of deze
activiteiten allemaal op onkritische wijze onder de vlag 'Sport is gezond' mogen wor-
den geplaatst.44

Sportrecht
Ook voor de reikwijdte van het (sport)recht is duidelijkheid over waar sport begint en
waar deze ophoudt, onontbeerlijk.45 Juist omdat binnen sport (deels) normen gelden
die in het'gewone' maatschappelijke verkeer niet geaccepteerd worden, en andersom
binnen sport regels gelden die buiten de sport niet gelden (dopingregels), maakt de
vraag wat wel of niet behoort tot het specifieke karakter van sport relevant. Bijvoor-
beeld in verband met de vraag ofeen sporter nu wel ofniet aansprakelijk is voor aan-
gebrachte schade in de sport. Welke activiteiten worden binnen het recht als sport aan-
gemerkt? In de typering van het eigen karakter van sport is het begrip 'spel' een
kernbegrip.46 Binnen het recht geniet 'spel' een zekere immuniteit - die inhoudt dat
de binnen de sport gemaakte overtredingen in eerste instantie worden gereguleerd
door de spelregels en niet door rechtsregels. Het gaat echter niet om een absolute,
maar een relatieve immuniteit ten opzichte van het recht. De meeste overtredingen
van de regels binnen de sport(regels) zelf worden bestraft door middel van een vrije
trap, vrije worp, penalty, rode kaart, gele kaart en schorsingen. Maar er zijn ook geval-
len waarbij de overtredingen zo zwaar zijn dat ze kunnen leiden tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid. Zo zou een speler die tijdens een voetbalwedstrijd van de tegen-
stander een kaakslag ontvangt die leidt tot zwaar letsel, aangifte kunnen doen van
'mishandeling.'47 Het gaat hier om een gedraging die de voetbalspelers onderling niet
van elkaar hoeven te verwachten. Dit is kortom zo buitenproportioneel dat ze niet als
handeling binnen de sport  (het spel) kan worden aangemerkt of als een overtreding
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in de geest van de regels. Maar niet alleen de interpretatie van de spelregels speelt een
rol  bij de vraag of een handeling al  dan niet onrechtmatig is  en of een van de spelers
aansprakelijk kan worden gesteld, maar ook of (I) de betreffende sport maatschappe-
lijk geaccepteerd is en of (2) het fair-play-principe in voldoende mate wordt nage-
leefd.48 In bilvoorbeeld de discussie over de rechtmatigheid van sportachtige acti-
viteiten als eejight en  ultimatejight gaat het vooral om vragen van maatschappelijke
acceptatie. Kortom,  in de vraag of iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor toe-

gebrachte schade aan een ander, stuiten we in ieder geval op vragen als 'Wat is sport?',
'Welke activiteiten zijn al dan niet acceptabel binnen een maatschappii?' en 'Wat geldt
alsfairplay binnen de sport?'

Hoe dan ook, handelingen binnen de sport worden vanuit een juridisch perspec-
tief (deels) anders beoordeeld dan dezelfde handelingen uitgevoerd buiten de sport.
Dat de vraag waar de grenzen tussen sport en niet-sport worden getrokken voor het
recht van wezenlijk belang is, wordt nogmaals onderstreept door het antwoord dat

Van Staveren gaf op de vraag of voor 'de' sport aparte wetgeving moet komen. Hij
noemt als een van de problemen voor het opstellen van zo'n speciale wet, dat de defi-
nitie van sport allerminst eenduidig is: 'Voor de goede werking van een wet is duide-
lijke afbakening onontbeerlijk.'49

1.2  ERKWIJZE, ONDERZOEKSVRAGEN EN OPBOUW

Bij deze theoretische en praktische aanleidingen stuiten we voortdurend op de vraag
wat sport is en waar precies de grenzen lopen tussen sport en niet-sport. Nu bestaat
in de alledaagse omgangstaal hierover vaak wel een zekere consensus. Deze overeen-

stemming berust echter op een vorm van impliciet weten. Bij de genoemde aanlei-

dingen kunnen we hiermee echter niet uit de voeten, omdat daar uitdrukkelijk helder
moet worden gemaakt wat wel en wat niet sport is en op grond van welke criteria de
ene activiteit wel en de andere niet als sport wordt beschouwd.

Een dergelijke explicitering van criteria is vaak minder eenvoudig dan op het eer-
ste gezicht lijkt. Zo constateerde de middeleeuwse kerkvader Augustinus in verband
met het verschijnsel 'tijd' dat dit begrip absoluut geen raadsel was zolang hij er niet
over nadacht, en een groot raadsel werd zodra hij er juist wel over nadacht. De sport-
filosoof Slusher heeft vele eeuwen later met het afgrenzen van het begrip sport zo'n
zelfde 'worsteling':

When I initially.formulated the proposal for this work I was almost certain that I could

define sport. Without being unnecessarily pedantic I could assume that baseball was a
sport while sleeping was not. In my own mind. this book was to deal with aaivities such

as football,  race car driving, hunting, surfing,  tennis,  etc.  It  was  not  to consider board
games such as Monopoly, checkers or even chess (which is ofienfound within the general
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classijication Ofsport). Somehow I knew what sport was but I did no know how to d fine
it.50

Weten wat sport is, maar toch niet in staat zijn aan te geven op grond van welke crite-
ria de ene activiteit wel en de andere geen 'sport' wordt genoemd, is op zich voldoen-
de aanleiding voor het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar de afgrenzing van
sport van niet-sport. Een dergelijk onderzoek is temeer interessant, omdat in de sport-
theoretische literatuur verschillende antwoorden worden gegeven op de vraag wat
sport nu eigenlijk is.

Deze studie is vooral gericht op die verschillende antwoorden en probeert helder
te krijgen, op grond van welke criteria sport van niet-sport wordt afgegrensd. De ana-
lyse hiervan is beperkt tot auteurs die vooral in sportwetenschappelijke tijdschriften,
sportwetenschappelijke boeken, vaktijdschriften, en (in mindere mate) in beleids-
nota's zijn ingegaan op de vraag 'Wat is sport?'

De studie is echter breder dan alleen een analyse van de verschillende antwoor-
den die door de auteurs worden gegeven. Op grond van de analyses zal ook een'eigen'
antwoord worden gegeven op de vraag 'Wat is sport?', maar niet voordat is stilgestaan
bij de mogelijkheidsvoorwaarden om het begrip sport te demarkeren. Is het uber-
haupt wel mogelijk een grens te trekken, laat staan een scherpe grens, tussen sport en
andersoortige activiteiten? Sport 'is' toch niet, maar ze wordt toch geconstrueerd door
mensen en groepen mensen, ze is toch niet statisch, maar dynamisch en veranderlijkb
Is het geven van een antwoord op de vraag'Wat is sport?' dan niet een hachelijke zaak,
die al voor het begin van de studie gedoemd is te mislukken? Voert deze vraag niet
rechtstreeks naar de welbekende 'dode steeg'P Sommigen menen van wel, anderen
uitdrukkelijk van niet. Volgens weer anderen hangt het antwoord op de vraag af van
de wijze waarop de afbakening plaatsvindt. Sport is volgens hen wel af te grenzen van
andere activiteiten, op voorwaarde echter dat bij de afbakening enkele - en soms zelfs
vele - slagen om de arm worden gehouden. Welke positie uiteindelijk in deze studie
wordt ingenomen, zal duidelijk zijn na lezing. Allereerst iets over de structuur van
deze studie.

Deze studie is opgebouwd rondom de volgende vier - met elkaar samenhangen-
de - vragen.
I      Hoe en op grond van welke kenmerken, elementen ofnoodzakelijke voorwaarden
wordt in de sportliteratuur sport afgegrensd van niet-sport?
2    Is het wel mogelijk scherpe grenzen te trekken tussen sport en niet-sport?
3      Kan sport op grond van de in deze studie doorgevoerde analyses toch worden afge-
grensd van andersoortige activiteiten?
4   Kan het onderscheid tussen sport en niet-sport louter worden begrepen uit de
aan- ofafwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken?
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De hoofdstukken 2,3 en 4 behandelen de eerste vraag. Daarbij is de opbouw als volgt.

Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de verschillende technieken die in de bestaande

sportliteratuur zijn aangewend om het begrip sport af te grenzen: definieren, karak-
teriseren en classificeren. Op die manier ontstaat niet alleen een eerste ordening in de

wijze waarop sport in de sportliteratuur wordt afgegrensd, maar ook een beeld van de
kenmerken die daarbii worden gehanteerd. Dit hoofdstuk is vooral descriptief van
aard: een al te nadrukkelijke analyse van de verschillende uiteenzettingen uit de sport-
literatuur zal hier nog niet worden doorgevoerd. Voordat namelijk een analyse kan
plaatsvinden,  moet iets worden gezegd over het perspectief van waaruit de uiteenzet-
tingen worden geanalyseerd: het analysekader.

Hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 wordt eerst het analysekader voor het analyseren van de sportliteratuur

geexpliciteerd: wat zijn de uitgangspunten voor een nieuwe afgrenzing van het begrip
sport? Dan volgt de analyse, waaruit blijkt dat in het demarkeren van sport het begrip
play een belangrijke rol speelt. Play en sport worden als activiteiten geplaatst aan twee
uiterste polen van een continuum, waarbij een geleidelijke overgang van play naar

sport plaatsvindt. De veronderstelling is, dat sport haar oorsprong heeft in play enbii-
gevolg een deelverzameling van play is. De verschillende vooronderstellingen die aan
de visie op sport (als play) ten grondslag liggen, worden kritisch tegen het licht gehou-

den. Spel wordt in de sportliteratuur echter niet alleen opgevat in de betekenis van

play, maar ook in de betekenis van game. Veel hedendaagse sportfilosofen beschou-

wen sport als een subcategorie van game. In de wijze waarop game wordt geconceptu-
aliseerd, sluiten ze vaak aan bij de visie van Suits. Zijn visie op game is binnen de
sportfilosofische gemeenschap zo langzamerhand geworden tot de visie. Ook hier

gaan we, net als in geval van play, in op het begrip game. Wat wordt bedoeld met dit

begrip? Welke kenmerken zijn constituerend voor een game?
Nadat het begrip game is verhelderd, volgt een kritische beschouwing van enkele

vooronderstellingen die aan dit begrip ten grondslag liggen. Verder gaat hoofdstuk 3
in op de kritiek dat het begrip game op een td formalistische c.q. t# abstracte wijze
wordt gedefinieerd. Deze kritiek vormt de opmaat voor de paragrafen 3.5 tot en met

3·7·In die paragrafen geven we, vooral in lijn met de moraalfilosoof MacIntyre en de
sportfilosoof Morgan, argumenten voor de visie dat sport als praktijk enerzijds een

zekere autonomie heeft en anderzilds een sociale constructie is.

Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 4 borduurt voort op hoofdstuk 3, in de zin dat de opvatting'sport is een game'

het uitgangspunt van redeneren is. Sport kan weliswaar worden opgevat als een game, dit
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betekent echter niet dat beide termen elkaar volledig dekken. Voorzover sport de game-
kenmerken heeft, betreft sport altijd een deelverzameling van het begrip game, dat een
grotere verzameling activiteiten bevat dan de term 'sport.' Wat is specifiek aan die deel-
verzameling, waardoor ze kan worden afgegrensd van game? Welke extra kenmerken of
noodzakelijke voorwaarden worden geformuleerd om sport afte grenzen van andere acti-
viteiten, waarondergame? In de literatuur blijkt een zekere overeenstemming te zijn over
in welke opzichten sport verschilt van een game. Sport is een vaardigheidsspel (game of
skill) waarbinnen specifieke vaardigheden worden getest - namelijk bewegingsvaardig-
heden (physical skills). Door sport als een vaardigheidsspel te beschouwen, worden de
zogenoemde kansspelen buiten de omschrijving van sport gehouden. Vaak wordt de
groep kansspelen en de groep vaardigheidsspelen beschouwd als elkaars tegenhanger,
omdat binnen de groep kansspelen (in tegenstelling tot de vaardigheidsspelen) vaardig-
heid geen enkele rol speelt. Geldt echter ook dat binnen vaardigheidsspelen toeval geen
rol speelt? Valt de grens tussen vaardigheidsspelen en kansspelen exact samen met het
respectievelijk niet en wel aanwezig zijn van toeval en kans? Moeten toevalselementen
binnen vaardigheidsspelen zoveel mogelijk worden gereduceerd? De discussie over het
onderscheid tussen een vaardigheidsspel en een kansspelloopt dus uit op de vraag welke
rol kans en toeval spelen - en dienen te spelen - binnen sport.

Binnen sport, aldus de gangbare opvatting, worden niet alle vaardigheden getest,
maar specifieke vaardigheden: bewegingsvaardigheden. In bijna alle definities, karak-
teriseringen of classificaties van sport die in hoofdstuk 2 zijn opgevoerd, blijkt het
kenmerk'bewegen' ofphysicality constituerend te zijn. Op welke wijze wordt dit ken-
merk door de verschillende auteurs echter geconceptualiseerd? Wat zijn de conse-
quenties van de visie(s) op lichamelijkheid en bewegen voor het afbakenen van sport
van niet-sport? Over deze vragen gaat paragraaf 4.3. In paragraaf 4.3 zal ook een eer-
ste, voorlopige typering worden gegeven van 'de' eigenheid van sport: de opvatting die
kan worden beschouwd als de dominante opvatting over wat sport is en moet zijn. De
paragrafen 4.4 tot en met 4.7 zijn gewijd aan de relatie tussen sport en play.

Reeds in hoofdstuk 2 kwam de visie dat sport een subcategorie van play is, uitge-
breid aan bod. Daar is geconstateerd dat deze visie haken en ogen heeft. Dit hoofdstuk
behandelt opnieuw de relatie tussen sport en play, maar nu play in de betekenis van een
speelse attitude. Wat is specifiek aan zo'n attitude? Wat wordt bedoeld met een op speel-
se wijze beoefende sport? Is het uberhaupt mogelijk sport, als agonaal bewegings-
vaardigheidsspel, vanuit een speelse attitude te beoefenen? Het zijn deze vragen die uit-
eindelijk voeren naar een 'eigen' visie op de relatie tussen sport en een speelse attitude.

Hoofdstuk 5
De hoofdstukken 2 tot en met 4 gaan over demarcatiecriteria waarmee sport van niet-
sport kan worden afgegrensd. Het gaat daarbij steeds om het type vragen dat de filo-
soof Jeu jaren geleden als volgt formuleerde:
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How do we circumscribe the sphere ofwhat is in essence sport? When is sport no longer

properly so called? What is the threshold beyond which the notion ofsport becomes some-

thing else? In other words. with what should it not be conBsed?52

Al dan niet expliciet, wordt door het merendeel van de in de eerste vier hoofdstukken

besproken auteurs verondersteld dat sport kan worden afgegrensd van niet-sport. In
hoofdstuk 5 wordt deze veronderstelling nader onderzocht.
In dit hoofdstuk zal worden stilgestaan bij de tweede vraag van deze studie: is het wel
mogelijk (scherpe) grenzen te trekken tussen sport en niet-sport? Hier gaat het dus
niet om de vraag 'Wat is sport?', maar om de mogelijkheidsvoorwaarden om sport te
definieren, karakteriseren ofclassificeren. Dit is dus een stap terug: onderzocht wordt
onder welke voorwaarden sport kan worden afgebakend van niet-sport.
Begonnen wordt met twee auteurs die uitermate sceptisch zijn over het afgrenzen van
sport: sport is een open in plaats van een gesloten concept en dus moeten sportfiloso-
fen hun tijd niet verdoen met steeds weer nieuwe pogingen om sport scherp af te

grenzen. Deze pogingen voeren slechts naar een ongewenste essentialistische positie
in het conceptualiseren van sport. De ongezouten kritiek die deze auteurs naar voren

brengen, vormt welbeschouwd de opmaat voor het gehele hoofdstuk, waarin wordt

weergegeven hoe deze kritiek al dan niet kan worden gepareerd. Allereerst komt,
wederom, Morgan aan het woord. Hij geeft argumenten om een essentialistische

positie te omzeilen; dit ondanks het feit dat bij hem alle sporten een gemeenschap-
pelijk kenmerk hebben - een positie die door anti-essentialisten nu juist wordt bekri-
tiseerd. Zijn visie wordt kritisch beschouwd in het licht van de hedendaagse plurifor-
miteit van sport, waarover met name veel Duitse auteurs hebben geschreven. Is de
verscheidenheid van verschillende activiteiten die sport worden genoemd, niet een
nog sterkere bevestiging dat sport een begrip is met vage randen, zodat we niet moe-
ten proberen om dit begrip scherp af te grenzen? Het antwoord op die vraag hangt
mede afvan de eisen die worden gesteld aan het trekken van grenzen tussen sport en

niet-sport. Hier wordt aannemelijk gemaakt dat sport weliswaar een begrip is met
vage randen, maar dat dit niet impliceert dat voor sport geen noodzakelijke voor-
waarden zi in te formuleren op grond waarvan een grens is te trekken tussen sport en

niet-sport. Sport kan worden beschouwd als een zogenoemd gedgeltelijk open concept
dat onder aanwending van Wittgensteins familieverwantschapsmodel in beeld kan
worden gebracht. Voordat dit familieverwantschapsmodel kan worden toegepast op

de afgrenzing van sport, is het zaak stil te staan bij de reikwijdte en specifieke aard van
dit model. Een reeel gevaar is namelijk dat dit model te gemakkelijk wordt beschouwd
als de oplossing voor het definieren, karakteriseren en classificeren van begrippen met
vage randen. We beoordelen zowel het familieverwantschapsmodel op zijn merites als
de wijze waarop dit model door enkele sporttheoretici wordt aangewend in het afgren-
zen van sport. Op grond van de in deze studie doorgevoerde analyses en de condusies
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hieruit, formuleren we een antwoord op de derde vraag van deze studie: hoe kan sport
op grond van de doorgevoerde analyses worden afgegrensd van andersoortige acti-
viteiten? We geven een typering van 'de' eigenheid van 'de' sportfamilie.

Hoofdstuk 6
Het grootste deel van dat hoofdstuk zal in het teken staan van een asus - en wel een
casus aangaande de moraliteit en legaliteit van de bokssport. De discussie hierover
maakt bij uitstek duidelijk dat de beantwoording van de vraag wat wel ofgeen sport is,
niet alleen verband houdt met de aan- of afwezigheid van bepaalde intrinsieke ken-
merken, maar dat ook andere factoren daarbij een rol spelen. De intrinsieke kenmer-
ken zoals deze in hoofdstuk 5 zijn geformuleerd zijn misschien wel noodzakelijke
voorwaarden voor een typering van de eigenheid van sport, maar niet per definitie
voldoende voorwaarden voor een activiteit om als sport te worden aangemerkt in een
samenleving. Goedbeschouwd is dit hoofdstuk dus een relativering van de in het vori-
ge hoofdstuk gegeven typering van 'de' eigenheid van 'de' sportfamilie.

We gaan uitgebreid in op de verschillende waarden en normen die met het bok-
sen in verband worden gebracht en hoe deze samenhangen met sport. Is de discussie
en de morele verontwaardiging in verband met boksen te begrijpen uit het nietfair
zijn van deze activiteit? Om deze vraag te beantwoorden is het allereerst noodzakelijk
het  begrip fair play te verhelderen. Deze verheldering voeren  we  door en vervolgens

gaan we in op de relatie tussen fair play en de bokssport. De condusies die we hieruit
trekken, leiden rechtstreeks naar een belangrijk onderscheid tussen 'de rechtvaar-
diging van handelingen binnen een specifieke praktijk' en 'de rechtvaardiging van de
regelgeleide praktijk ze(f' Op grond van dit onderscheid kan de gevoerde discussie
over het boksen vervolgens systematisch in beeld worden gebracht. Deze discussie
maakt niet alleen duidelijk dat sport altijd is ingebed in een breder netwerk van
waarden en normen,  maar ook dat het antwoord op de vraag of een bepaalde sport al
dan niet acceptabel is, mede afhangt van wic aan het woord wordt gelaten dan wel in
de mogelijkheid is een antwoord te formuleren. Aan het einde van hoofdstuk 6 volgt
een antwoord op de vierde en laatste vraag van deze studie: kan het onderscheid tus-
sen wat 'sport' en 'niet-sport' wordt genoemd, louter worden begrepen uit de aan- of
afwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken? Met dit zesde hoofdstuk zijn de
vier onderzoeksvragen beantwoord.

Hoofdstuk 7
In het laatste hoofdstuk blikken we nog eens samenvattend en concluderend terug op
deze studie. We eindigen dat hoofdstuk met enkele overwegingen vanaf de zijlijn.



2  Grenzen worden op verschillende
manieren en plaatsen getrokken

...   questions  as  what  is the 'nature qf sport',   what  are its fundamental characteristics,
how can  it be distinguished »m other kindred human movement phenomena,  have
great practical import, andfor thisfurther reason, deserve our car /itt scrutiny. (Gerber
1 Morgan 1979)'

Vragen als 'Wat is sport?' of'Op grond van welke kenmerken kan sport van niet-sport
worden afgegrensd?' zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Over de antwoorden blijkt
geen overeenstemming te zijn. En als er al overeenstemming bestaat over de kenmer-
ken, dan nog is het de vraag of iedereen dezelfde betekenis aan die kenmerken geeft.
De vragen worden nog moeilijker omdat ze weer tal van andere vragen oproepen, die
de beantwoording er niet minder complex op maken. Zo roept de vraag'Wat is sport?'

vrijwel direct de volgende vragen op.
•    Met welke (definitie)technieken wordt sport afgegrensd van niet-sport?
•       Op grond van welke kenmerken of elementen is sport dan af te grenzen van niet-

sport?
•    Is sport uberhaupt weI (scherp) af te grenzen van niet-sport?
•     Zijn er wel gemeenschappelijke kenmerken op grond waarvan een grens kan wor-

den getrokken tussen sport en niet-sport?
•    Wie bepaalt waar de grenzen worden getrokken tussen sport en niet-sport?

Al deze vragen zullen in deze studie aan de orde komen. Dit hoofdstuk beperkt zich
tot de 'hoe-vraag' en de 'wat-vraag.' In de inleiding is uitgebreid ingegaan op de vraag
waarom het soms noodzakelijk kan zijn grenzen te trekken tussen sport en niet-sport.
Daar zijn uiteenlopende aanleidingen geexpliciteerd, waaruit in ieder geval duidelijk
is geworden dat het afgrenzen van sport meer is dan een semantische haarkloverij of
een in zichzelf gekeerde academische exercitie.

Dit hoofdstuk is beperkt tot wat kortweg aan te duiden is als de 'hoe-vraag' en de
'wat-vraag.'   Met de hoe-vraag wordt gedoeld  op de verschillende technieken  die
worden aangewend bij het afgrenzen van het begrip sport. De wat-vraag betreft de ken-
merken, c.q. elementen, karakteristieken of voorwaarden die verschillende sporttheo-
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retici aanwenden om sport af te grenzen van niet-sport. Verder onderzoekt de wat-
vraag, waar op grond van deze kenmerken de grenzen getrokken kunnen worden tus-
sen sport en niet-sport.

In de beantwoording van de vraag 'Wat is sport?' blijken auteurs niet alleen ver-
schillende antwoorden te formuleren, maar ook passen ze bij het afgrenzen uiteen-
lopende technieken toe. Gerber & Morgan onderscheiden drie technieken om sport van
niet-sport afte grenzen: definieren, karakteriseren en dassificeren: Deze technieken
worden in dit hoofdstuk gebruikt om een eerste systematiek aan te brengen in de ver-
schillende uiteenzettingen over sport. Allereerst moet echter iets meer worden gezegd
over de drie technieken. Paragraaf 2.I begint met de techniek van het definieren. In de
term 'definitie' wordt eerst een nadere nuancering aangebracht. Er bestaan namelijk
verschillende soorten definities en deze mogen niet onder 66n noemer worden
gebracht. Na deze nuancering zullen in paragraaf 2.2 exemplarisch enkele sportdefi-
nities worden geplaatst binnen de gemaakte indeling. Paragraaf 2.3 en paragraaf 2.4
behandelen karakterisering en classificering op dezelfde manier: allereerst wordt uit-
leg gegeven over de betreffende techniek, om daarna uiteenzettingen op te voeren die
binnen de besproken techniek zijn te plaatsen.

Hoewel er geen volledigheid is nagestreefd bij de selectie van uiteenzettingen,
geven ze een goed beeld van wat er is gepubliceerd op het terrein van het afgrenzen

van sport van niet-sport. Ten slotte volgt een overzicht van de kenmerken die de
besproken auteurs als constituerend aanmerken voor sport (tabel 2.I). Op grond van
dit hoofdstuk ontstaat dan een systematisch en exemplarisch beeld van de verschil-
lende antwoorden die worden gegeven op de eerste vraag van deze studie: hoe en op
grond van welke kenmerken, elementen of noodzakelijke voorwaarden wordt in de
sportliteratuur sport afgegrensd van niet-sport?

2.1 DEFINIEREN
Zoals reeds gezegd, onderscheiden Gerber & Morgan drie verschillende technieken
om het begrip sport te verhelderen: definieren, karakteriseren en classificeren. In deze
paragraaf staat de techniek van het definieren centraal. Algemeen gesteld gaat het bij
definieren om het omgrenzen van een term ofbegrip.1 Zo'n omgrenzing staat niet op
zichzel£ maar heeft als primair oogmerk, de betekenis van (minder precieze) termen
te verhelderen om verwarring te voorkomen. De Boer omschrijft een definitie als volgt:

... cen verzameling kenmerken die een begrip afdoende beschdjven; dat wil zeggen: een
verzameling kenmerken die alle noodzakel(lk zijn en samen voldoende zijn om een
bepaald begrip zodanig te beschrijven dat het woord waannee het begrip wordt aange-
duid, ondubbelzinnig kan worden gebruikt.4
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Gerber & Morgan veronderstellen - gezien het aanwenden van deze techniek - dat
sport een describable essence heeft en dat dus een filosofische positie wordt ingenomen
die essentialistisch is.5 Hoewel deze essentialistische positie misschien wordt ingeno-
men door de in hun boek opgevoerde auteurs, is enige voorzichtigheid over de exacte
status van definieren op zijn plaats. Definities zijn er namelijk in soorten en maten en
daarvan hebben slechts sommige een essentialistisch karakter.6 Wat zijn definities?

Overeenkomstig in alle definities is wat De Boer aanduidt als de grammaticale
vorm: de gemeenschappelijke structuur van iedere definitie.7 Deze structuur bestaat

altijd uit de intensie en de extensie. Met intensie wordt bedoeld de verzameling (nood-
zakelijke) kenmerken die de inhoud van het begrip weergeeft. De extensie van het
begrip betreft de verzameling concrete gevallen die door het begrip worden aange-
duid.8 Tussen beide termen bestaat een bepaalde samenhang. Wanneer de intensie
specifieker wordt, c.q. rijker of uitgebreider wordt gespecificeerd, dan zal de extensie
afnemen.9 Hoe armer een begrip is aan inhoud, des te rijker is het aan omvang en hoe
rijker aan inhoud, des te armer aan omvang.I° Toegespitst op sport: als er meer nood-

zakelijke voorwaarden voor sport worden geformuleerd (intensie) dan zal het aantal
concrete activiteiten dat als sport kan worden aangemerkt (extensie) afnemen en
andersom geldt: als er minder noodzakelijke voorwaarden voor sport worden gefor-
muleerd, zal het aantal concrete activiteiten dat als sport is te beschouwen toenemen.

Ook in het definieren van sport blijken verschillende vormen van definieren voor te
komen die zeker niet allemaal essentialistisch van aard zijn. In het definieren van het
sportbegrip ziin de volgende soorten definities te herkennen:
I essentialistische definities;
2    stipulatieve definities;
3 nominale definities;
4 operationele definities;
5 persuasieve definities.

Vaak, zo zal duidelijk worden in het verloop van deze paragraaf, doen zich meng-
vormen voor binnen de gemaakte indeling. Alvorens deze definities in verband te
brengen met het begrip sport, iets meer over de precieze status van deze vormen van
definieren.

1 Essentialistische definities
Essentialistische definities - die men ook wel aanduidt als wezensdejinities of re Ne d /i-
nitiesri - hebben betrekking op '... the 'essential nature' or the 'essential attributes' of
some entity.'12 Door middel van dergelijke definities wordt gezocht naar de 'essentie-
le'  of de 'wezenlijke' kenmerken van bepaalde begrippen. Men noemt ze reele defini-
ties ofwezensdefinities omdat ze de pretentie hebben iets te omschrijven zoals het in
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wezen c.q. in essentie, in de werkelijkheid zel£ eigenlijk is:3 In zijn oorsprong voert
dit essentialisme als leer terug tot de filosofie van Plato. In navolging van Popper
wordt, aldus Lenk, het volgende onder essentialisme verstaan:

Strikter Essentialismus (genauer: methodologischer Essentialismus, .»iher im
Universalienstreit: Realismus) ist nach der Definition Poppers die von Platon stam-
mende Lehre,  daj  jeder Ausdruck - insbesondere jeder Gattungsausdruck  - eine ein-
heitliche Bedeutung hat, die genau eine konstante Wesenheit, eine Substanz oder
Essenz, bezeichnet, welche durch ihre Wesensmerkmalen bestimmt ist: Damit etwas

richtig unter einen solchen Ausdruck subsumiert werden kann, mussen alle
Weseneigenschafien atifdas betrellende Etwas zutre#en:4

En het wezen of de essentie van begrippen kan worden gevonden na analyse van de
'entiteiten' waarnaar de taal verwijst:

Bei abstrakten Ausdrucken ist diese Wesen;wit nach Ansicht des strikten Essentialismus
als einer idealer Gegenstand hinter dem sprachlich aufiretenden Ausdruck verborgen
und mujg erst durch eine Analyse und eine intuitive Weseneinsicht erkannt und in einer
allein zutr4enden, wahren Wesensd€finition enthullt werden. Diese Wesensdejinitionen
beantwortet 'Was ist'-Fragen,  etwa:  'Was  ist eigentlich Zeit', durch Angabe der ein jtir
allemal bestimmten Wesensmerkmale, die dieser Substanz eigentlich zukommen und
ihre Essenz ausmachen:s

De grondgedachte van deze definities is, dat de kenmerken (intensie) die voor een
bepaald begrip constituerend zijn, de essentie c.q. het wezen van dat begrip bepalen.
De extensie van een begrip wordt, met andere woorden, bij elkaar gehouden doordat
ze bepaalde kenmerken gemeenschappelijk hebben.

2 Stipulatieve definities
Een stipulatieve definitie geeft '... een opsomming van de relevante kenmerken waar-
mee we een begrip afbakenen en precies aangeven wat we bedoelen:16 Een dergelijke
definitie lijkt veel op de hiervoor besproken essentialistische definities, met als belang-
rijkste verschil dat men bij deze definities expliciet uitgaat van de idee dat definities
altijd worden opgesteld met een bepaalde bedoeling. Zulke definities worden gekozen
vanuit een bepaald gezichtspunt en in die zin worden de grenzen tussen wat wel en
niet tot de omschrijving behoort (deels) getrokken vanuit een expliciet geformuleerde
bedoeling. Men zou kunnen zeggen dat bij een essentialistische definitie de grenzen
tussen sport en niet-sport worden gevondenenbij een stipulatieve definitie de grenzen
tussen sport en niet-sport worden getrokken.
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3 Nominale definities
Stipulatieve definities worden wel vergeleken met nominale (of nominalistische) defi-
nities.17 Een nominale definitie, aldus Opp, is '.... eine Festsetzung daruber, daE ein
bestimmter Ausdruck AI, geleichbedeutend einem anderen Ausdruck A2 sein soll,
wobei die Bedeutung des anderen Ausdrucks A2 als bekannt vorausgesetzt wird und
AI die Bedeutung annehmen soll, die A2 hat. ,I8

Een nominale definitie bestaat dus altijd uit twee samengestelde delen. Aan de ene
kant de als bekend veronderstelde beschrijving (AL de/iniens), aan de andere kant de
onbekende term (A2, d finiendum) waaraan eenzelfde betekenis wordt toegekend als
aan de bekend veronderstelde beschrijving. Een nominale definitie wordt veelal voor-
gesteld als: 'Beschouw de uitdrukking A2 als synoniem aan de uitdrukking AI.' Zo kan
men bijvoorbeeld een student (A2) op een nominale wijze definieren als 'studerend
aan een universiteit' (AI). Evenzeer zou men 'student' kunnen definieren als 'stude-
rend aan een hbo en/ofuniversiteit', 'iemand die een studiebeurs ontvangt' of 'iemand
die is ingeschreven bij een onderwijsinstelling.' Er kunnen, kortom, meerdere nomi-
nale definities bestaan van 66n term, zonder dat 66n definitie waar of onwaar is.19 Opp
zegt hierover het volgende:

Wenn eing Nominalde#nition nichts anders ist als eine Festsetzung oder Konvention

uber dig Verwendung eines bestimmten Ausdrucks, sojolgt, daB eine Nominal*/inition
weder wahr nochfalsch sein kann.20

Nominale definities betreffen dus 'slechts' afspraken over de betekenis die men aan
een term wil toekennen, en dit betekent dat zo'n definitie '... nichts uber die Realitat
behauptet [...1 Nominaldefinition geben uns keinerlei Informationen ill)er die Wirk-
lichkeit [...1 Das D /iniendum bedeutet nichts anderes als das Dejiniens.'21 In die zin wordt
een nominale definitie vaak als tegenhanger beschouwd van een essentialistische defi-
nitie.22

4 Operationele definities
Een wijze van definieren die nauw verwant is aan het nominalisme is het operationa-
lisme.23 Een operationele definitie omschrijft '... de betekenis van een term door de
meetoperaties aan te geven welke kunnen leiden tot de vaststelling van zulk een bete-
kenis.'24 In de uitleg van deze operationalistische wijze van definieren wordt vaak ver-
wezen naar de (bekende) operationele definitie, zoals deze is geforrnuleerd in verband
met het begrip intelligentie. Om dit begrip te omschrijven wordt niet gezocht naar ver-
schillende criteria die noodzakelijk en voldoende zijn om intelligentie eenduidig te
definieren, maar men verwijst slechts naar het resultaat dat wordt verkregen als men
een bepaalde test uitvoert: 'datgene wat een intelligentietest aangeeft.'
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5 Persuasieve definities
Van een iets andere orde dan de voorgaande definities is de persuasieve definitie. Dit
zijn definities die niet alleen iets willen verhelderen, maar deze definities zijn ook
bedoeld om te overredin.25 Ze zijn dan ook quasi-descriptief omdat deze definities
(negatieve of positieve) normatieve elementen bevatten. Deze vorm van definieren
komt veelal voor in combinatie met de vorige vier definities.26

2.2  DEFINITIES VAN SPORT

In deze paragraafworden de definities zoals we deze in de sporttheoretische literatuur
aantreffen, ingedeeld in een van de categorieen. Nominalistische en operationalisti-
sche definities worden tezamen behandeld. De persuasieve definities komen, zoals
reeds opgemerkt, veelal voor in combinatie met de andere definities en worden als
zodanig dan ook niet als aparte indelingscategorie opgevoerd.

De term 'definitie' duidt op een techniek die naar aard en status verschillende
vormen kan aannemen. Het is misschien wel het enige gemeenschappelijke kenmerk
van de verschillende definitievormen, dat men probeert verheldering aan te brengen
in begrippen. Bezien we enkele definities van sport, dan blijkt het verre van gemakke-
lijk ze scherp te plaatsen binnen een van de vijf hiervoor uiteengezette categorieen.
Soms is of lijkt zonneklaar binnen welke techniek de betreffende sportdefinitie is te
plaatsen, maar vaak ook blijken de sportdefinities een mengvorm te zijn van definitie-
vormen.

Essentialistische definities en mengvormen
Essentialistische definities komen veel voor in de sporttheoretische literatuur. Vaak
wordt in sporttheoretische inleidingen of overzichtswerken een eerste hoofdstuk of
een deel besteed aan de vraag 'Wat is sport?', waarbij men aanduidingen gebruikt als
nature, essence, ontology of'essentie' van sport.27 Enkele essentialistische definities van
sport luiden als volgt:

Men kan sport beschouwen als een eigensoortige spetvorm, waarin het vitale bewegings-
spel en de ze(/bewustzijn veronderstellende wedilver als constitutieve momenten optre-
den.28

Sport ist eine Form wettbewerblicher Aktivitat in Interaktion mit anderen Personen.

Diese Aktivit£it basiert primar auf korperticher Geschicklichkeit und ist intrinsisch und

extrinsisch belohnend. Das AusmaB au.Berer Belohnung (materiell und/oder sozial)
bestimmt,  wo auf einem Kontinuum zwischen Spiel  (play) und Arbeit  die je  einzelne
Sportaktivitat lokalisiert ist.29
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Sport is an institutionalised system Ofcompetitive, dclimited, codi/ied and conventional-
ly governed physical practice which  have  the  avowed  aim  of selecting the best compe-

titor.30

Sport besteht in der Scha#ung von willkiirlichen Hindernissen, Problemen oder
Konjlikten, die vorwiegend mit korpertichen Mitteln gelost werden, wobei die Beteiligten
sich daruber verstandigen, welche Losungswege erlaubt oder nicht erlaubt sein sollen. Die

Handlungen ,#ihren in ihrem Ergebnis nicht unmittelbar zu materiellen Verande-
rungen.31

Sports are institutionalised competitive activities that involve vigorous physical exertion
or the use ofrelatively compkx physical skills by individuals whose participation is moti-
vated by a combination of intrinsic and extrinsicfactors.32

Deze definities hebben essentialistische trekken, maar toch is de nodige voorzichtig-
heid geboden. Als voorbeeld de visie op sport van Diem. Diems definitie van sport kan
gemakkelijk als (louter) essentialistisch worden aangemerkt, temeer omdat de titel van
het eerste hoofdstuk van zijn boek Wesen und Lehre des Sports luidt: 'Wesen des Sports.'
Zijn essentialistische definitie luidt dan ook als volgt.

Sport als Leibesubung ist im Lebensbereich zweci »tien Tuns ein von Wertgeftihl und
Festlichkeit edtilltes, natur- und kamp# ohes, vedeinert und typisiert geregeltes Vervoll-
kommungsstreben.33

Diems definitie heeft weliswaar essentialistische trekken, maar vooral ook persuasie-
ve. Deze overredende kant van zijn definitie wordt duidelijk in de bespreking van spel
en de relatie van spel met sport. Volgens Diem is het wezen van sport gelegen in spel.
Sport is net als spel een '... zweckfreies Tun um seiner selbst willen [...1 eine 1 atigkeit,
die man nicht eines praktischen Zweckes willen, sondern um Zeitvertreib, zur Unter-
haltung und zum Vergnugen ubt...'34 Het persuasieve zit hem vooral in de uitleg van
het kenmerk Zweck»ien Tuns (c.q. Spiel). Wanneer sport wordt aangewend voor doe-
len die buiten de sport zelf liggen, treedt ze niet alleen buiten het domein  van  spel,
maar ze houdt simpelweg op sport te zijn; ze wordt zelfs tot Nicht-Sport.35 Slechts de
amateursporter speelt sport en is dan ook de ware sporten Spel is daarmee dus niet
alleen een wezenlijk (descriptief) kenmerk van sport, maar dit element wordt door
Diem vooral op persuasieve (prescriptieve) wijze aangewend. Dit wordt vooral duide-
lijk in zijn (negatief) normatieve visie op beroepssporters. De professional is een pseu-
do-sporter - zelfs een bedrieger, aldus Diem: 'Niemand bekundet deutlicher, daE er
kein Sportsmann ist, als der Amateurbetruger.'36 Beroepssport is het tegendeel van
sport en bijgevolg is een beroepssporter het tegenovergestelde van een echte sporter:
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Der Berujssport ist, mag er noch so sehr in der Sportspalte der Zeitung behandelt werden,
nicht 'Sport' sondern das Gegenteil davon: Gewerbe, und zwar gehort er zum Schau-
stellerberuf mit dem er auch vie(/ach Beru»ucht und -strenge gemein hat.37

Diems wezensdefinitie van sport is dus sterk persuasief, waarbij zijn kritische pijlen
vooral zijn gericht op de professionele 'sporters.'
Een combinatie van verschillende soorten definities treffen we ook aan bij Van
Bottenburg & Br8er. Zi j definieren sport als volgt:

Een reeks van in principe toetsbare ofvergelijkbare activiteiten, waarin het bereiken van
wn dod ter wille van de activiteit zelfeen belangrijke plaats inneemt en die elk, met een
zekere regelmaat en veelal in ten speci#ek organisatorisch verband,  door tin ofmeer per-
sonen worden verricht, op een wijze die in zekere zin girelateerd is aan voorschr(Ben en
gebruiken die in internationaal verband ten behoeve van wedstdiden in deze activiteit of
verwante activiteiten zijn opgesteld.38

Bezien we de definitie, dan kan de indruk ontstaan dat het gaat om een (louter) essen-
tialistische definitie. Er worden immers bepaalde noodzakelijk en voldoende kenmer-
ken geformuleerd - zoals 'toetsbare ofvergelijkbare activiteiten', 'om zichzelfswille' en
'internationale voorschriften'.39 De definitie bevat echter ook een operationalisering,
namelijk het element c.q. de passage 'met een zekere regelmaat [...] worden verricht.'

Om tot een kerncijfer van sportbeoefening te komen, wordt deze definitie - vooral
ook om voor de onderzoekspraktijk van waarde te zijn - nog nader geoperationaliseerd.
Van Bottenburg & Br6er achten het niet zinvol om aan respondenten voorgaande ab-
stracte sportdefinitie voor te leggen. En dus proberen zij met een toonblad met daarop
uiteenlopende sporten, de definitie te ontdoen van haar abstracte karakter. 40 Sport
wordt, op basis van dit toonblad, (ook) opgevat als '... een reeks activiteiten, waarvan op
het toonblad vele voorbeelden staan, waarbij men zich in enige mate heeft laten leiden
door gebruiken of regels uit de sportwereld.'41 Aan respondenten wordt eerst de vraag
voorgelegd welke van de op dit toonblad genoemde sporten de afgelopen I2 maanden
zijn beoefend. In de tweede plaats dient er sprake te zijn van een minimale eis van fre-
quentie en intensiteit om als sporter te worden aangemerkt.42 We zien hier een alge-
mene definitie van sport, die op grond van activiteiten op een toonblad nader wordt
geconcretiseerd en tevens zijn er operationaliseringen ('frequentie' en 'intensiteit') om
uiteindelijk vast te stellen wie wel en niet als 'sporter' dient te worden aangemerkt.
Iemand kan aan een activiteit deelnemen die valt binnen de definitie (bijvoorbeeld voet-

bal), maar als deze eenmaal per jaar wordt beoefend dan 'wordt afgesproken' deze niet
als 'sporter' aan te merken. De definitie is, met andere woorden, ook deels nomina-
listisch van aard. Hier dus wederom een mengvorm van verschillende definities.

Een soortgelijke, samengestelde sportdefinitie zien we ook in het Strategisch Plan
voor Sportind Vlaanderen.43 In tegenstelling tot Van Bottenburg & Br6er, die naast de
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algemene sportdefinitie een aantal operationaliseringen doorvoeren en afspraken wil-
len maken over wie wel en wie niet als sporter kan worden aangemerkt, zien we in het
Vlaamse rapport binnen de definitie een combinatie van intrinsieke kenmerken (toets-
bare en vergelijkbare activiteiten, doel in zichzelf, fysiek), extrinsieke doeleinden van
sportbeoefening (gezondheidsbevorderend, lichameliike conditie, sociale weerbaar-

heid) en operationele/nominalistische elementen (zekere regelmaat, voldoende regel-
matige en intense inspanning). Deze samengestelde definitie luidt als volgt:

Een reeks van in principe toetsbare ofvergelijkbare activiteiten, waarin het bereiken van
het doel ter wille van de activiteit ze(feen belangrijke plaats inneemt en die elk, met gen
zekere regelmaat en vegial in een specifiek organisatorisch verband,  door Un  of meer
personen worden verricht.  Hit gaat om een voldoende regelmatige en intense.#sieke
inspanning die van buitenuit waarneembaar is. Het gaat tevens om een gezondheids-
bevorderende activiteit, waarbij de sporter de bedoeling heefi ziln lichamelijke ontwikke-
ling te stimuleren ofz(In lichamelijke conditie op peil te houden ofte verbeteren, zonder
dat zijn mentale ofsociale weerbaarheid aangetast wordt.44

Tot zover enkele essentialistische definities en mengvormen van verschillende defini-
ties.

Stipulatieve definities
Een definitie  met een uitgesproken stipulatief karakter wordt gegeven door  Pouw:

Het geheel van, op basis van sociaal wenselifke en geaccepteerde normen en waarden
geselecteerde,  vdiwillig gekozen  lichamelijk intensieve handelingen,  die op een zodanige
wiize worden geconstrueerd en georganiseerd dat na gen van tevoren alkesproken proce-
dure,  op  gen zo  objectief mogelijke wijze, een winnaar kan worden aangewezen.45

In eerste instantie lijkt deze definitie niet veel te verschillen van de onder 'Essentia-
listische definities en mengvormen' opgevoerde definities, maar in de uitleg van zijn
sportdefinitie maakt de auteur expliciet duidelijk dat definities van sport constructies
zijn: definieren van sport is mensenwerk. Geredeneerd vanuit dat uitgangspunt tracht
Pouw met het opstellen van een welomschreven sportdefinitie een tegenwicht te bie-
den aan de uitholling of inflatie van het di#uusgemaakte begrip 'sport.'46 Daarbij heeft

zijn definitie niet alleen een stipulatief karakter, maar hij wil verschillende verant-

woordelijken in de sport overreden om het begrip sport duidelijk te omschrijven:

... 'De verantwoordelijken voor de sport': de beleidsmakers, de wetenschappers, de sport-
bestuurders op Landelijk niveau, en dergeliike. Tegen hen zeg ik dat het nia goed is wan-
neer begrippen stordig worden gebruikt en discussies onvruchtbaar en theorievorming

gebrekkig blijven. Tegen hen zeg ik dat zij moeten bes€#en dat slordig gebruik van het
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begrip 'sport' gevolgen hee# voor het  sportbeleid, voor de toediening van jinanciele midde-
len en uiteindelqk voor de kwaliteit van het levin van groepen sporters en individuele
sporters. Hen wil ik crop wijzen dat de samenleving en de instituties (waarvan sport er
Un is) niet door 'natuuHO'ke', niet te beinvioeden ontwikkelingen worden geconstrueerd;
maar door mensen ofgroepen mensen.47

Pouw tracht dus niet alleen - met een bepaald doel voor ogen - helderheid aan te bren-
gen in het begrip sport, maar ook anderen ertoe te brengen zijn visie op sport over te
nemen. Met zijn definitie heeft hij, kortom, ook persuasieve bedoelingen.

Nominalistische en operationalistische definities
In veel sportonderzoek blijkt men te kiezen voor een nominalistische definitie en/of
een operationalistische definitie.48 In het onderzoek van Van Galen & Diederiks naar
sportblessures wordt afgesproken dat de term sport (definiendum) moet worden
gebruikt in de betekenis van '... een of andere vorm van lichamelijke beweging' (def-
iniens).49 In Schoonderwoerds onderzoek wordt het begrip sport gedefinieerd als '...
alle activiteiten die primair in dienst staan van recreatieve lichaamsbewegingen:5° Bij
Prinssen & Kropman in een onderzoek naar sportdeelname treffen we een combina-
tie aan van een nominalistische en operationalistische wijze van definieren. De
auteurs geven de volgende nominale definitie van 'sporter':

Met hit begrip sporter wordt diegme aangeduid die deelneemt aan een activiteit met een
spelelement, waarbij lichamelijke inspanning is vereist. F

Daarnaast geven ze de volgende nadere operationalisering van deze definitie:

Als sporter wordt beschouwd, degene die in het gehelejaar 1990 minstens 12 maal gen op

lichameliike inspanning gerichte sportactiviteit he$ ondernomen, buiten vakanties en
buiten beroipsmatige verplichtingen om. 52

Backx, Swinkels & Bol hanteren in een onderzoek naar de lichamelijke (in)activiteiten
van de Nederlandse bevolking de volgende nominalistische sportdefinitie:

Een dynamische lichamel(ike activiteit die in gereglementeerde vorm spelend wordt uit-
gevoerd en waarbij aan de prestatie bijzondere waarde wordt gehecht, ongeacht Ofdit in
ofbuiten verenigingsverband plaatsvindt.53

In deze paragraaf zijn verschillende sportdefinities gegeven en geplaatst binnen de
technieken die worden aangewend.  We gaan naar de tweede techniek om sport af te
grenzen, die van het karakteriseren.
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2.3 KARAKTERISEREN
Een tweede techniek die in de sporttheoretische literatuur wordt aangetroffen om het
begrip sport te verhelderen, is die van het karakteriseren. Karakteriseren is een techniek
waarbij zowel op deductieve  als op inductieve wijze te werk wordt gegaan. Deductief is
deze techniek omdat vanuit een algemene opvatting over wat sport is  (of een opgestelde
definitie van sport) de bijzondere karakteristieken worden afgeleid (gededuceerd).M Deze
techniek kan worden beschouwd als een voortzetting c.q. nadere toespitsing van definie-
ren, zoals in voorgaande paragraafuiteengezet. Uitgaande van een reeds opgestelde defi-
nitie van sport - die dus een veralgemenisering betreft van het bijzondere (lees: de ver-
schillende activiteiten die men als 'sport' wenst aan te merken) - gaat men vervolgens na
welke karakteristieken als essentieel moeten worden aangemerkt. De belangrijkste eis die
aan deze techniek moet worden gesteld is volgens Gerber & Morgan de volgende:

The charaaeristics decided upon must be present in all activities accepted as sport and
that precise combination qfcharacteristics should not befound in activities not conside-

red as sport.55

Evenzeer zou deze techniek echter kunnen worden aangemerkt als een inductieve.
Men kan immers, evenals bij het 'definieren', uitgaan van bijzondere activiteiten die
men als sport wenst aan te merken en hieruit de algemene (gemeenschappelijke)
karakteristieken expliciteren. Men klimt dan dus op van het bijzondere, de concrete
activiteiten die we als sport willen aanmerken, naar het algemene: de gemeenschap-
pelijke karakteristieken van deze concrete activiteiten. In verschillende sporttheore-
tische uiteenzettingen wordt deze techniek aangewend. Ook hier zullen enkele van die

karakteriseringen van sport exemplarisch worden opgevoerd.

De  sportsocioloog  Loy  (I968, I978) grenst sport af van niet-sport op grond van  drie
kenmerken:
I  game;
2 lichamelijke vaardigheid;

3 institutionalisering.

Sport wordt op basis van deze drie kenmerken gedefinieerd als een '... institutionali-
zed game demanding the demonstration of physical skill.'56 We gaan iets uitgebreider

in op de drie kenmerken.
Sport wordt door Loy beschouwd als een subcategorie van game. Een game defini-

eert Loy als:

...  any fbrm  of plaxfitl competition whose outcome is determined by physical skill,

strategy, or chance employed singly or in combination. 57
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Hoewel games altijd playful zijn, stelt Loy uitdrukkelijk dat een game niet als subcate-
gode van play moet worden aangemerkt. Dat zou immers betekenen dat '... sport

would logically become a subset of play and thus preclude the subsumption of pro-
fessional forms of sport under our definition of the term.'58 Door sport (als game/) aan
te merken als speels (play/id) wil Loy duidelijk maken dat binnen iedere sport - hoe
strak en formeel ook georganiseerd en geinstitutionaliseerd - altijd een ofmeer play-
karakteristieken kunnen worden herkend. Loy doelt daarmee op Caillois' play-karak-
teristieken (zie ook paragraaf 2.4):

I vrijwilligheid;
2    afgescheiden zijn;
3    regelgeleid zijn;
4 onproductiefzijn;
5 onzekerheid;
6 fictiefzijn.

Competitie, het tweede element binnen Loys definitie van game, definieert hij als '... a
struggle for supremacy between two or more opposing sides.'59 Daarbij interpreteert
Loy 'between two or more opposing sides' vrij breed:
m    de strijd tussen individuen onderling;
•    de strijd tussen twee teams;
•    de strijd tussen dieren onderling of tussen mens en dier;
•     de strijd die een individu ofteam aangaat om een abstracte limiet te halen (wereld-

record, persoonlijk record, limiet om te worden uitgezonden naar de 01ympische
Spelen);

•    de strijd met de elementen; en
•    de skijd met zichzelf.

De uitkomst van een game, aldus het derde deel van Loys definitie, wordt altijd bepaald
door.#sieke vaardigheid, strategic en geluk, afzonderlijk dan wel in combinatie. Afzon-
derlijk zijn deze factoren bijvoorbeeld te herkennen in gewichtheffen (fysieke vaardig-
heid), in schaken (strategie)  en kop of munt (geluk), maar meestal gaat het binnen
games om een combinatie van de drie factoren.6o

Weliswaar zijn alle sporten aan te merken als games, zoals hiervoor gedefinieerd,
maar dit impliceert niet dat alle games vormen van sport zijn. Aan twee extra nood-
zakelijke kenmerken dient een game te voldoen om als sport te worden aangemerkt,
namelijk:
I physical prowess; en
2 institutionalisering.
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Sport verschilt van een game, doordat binnen sport, in tegenstelling tot binnen games,
sprake is van '... the demonstration of physical skill.'61 Op het eerste gezicht werkt dit
kenmerk wat verwarring in de hand: wordt immers ook binnen een game de uitkomst
niet (vooral) bepaald door physical skill? Physical skill is door de auteur toch al aange-
merkt als noodzakelijke voorwaarde van game? Hoe is het dan mogelijk dat sport en

game dan toch verschillen op grond van dit kenmerk? Het antwoord op deze vragen
houdt verband met het onderscheid dat Loy aanbrengt tussen physical skill en physical
prowess. Loy brengt in de mate waarin (the degree) fysieke vaardigheid een rol speelt

binnen de activiteit, een onderscheid aan tussen game en sport.

By the phrase 'the demonstration Of physical prowess'  we  mean  the  employment  of
developed physical skills and the abilities within the context of gross physical activity to
conquer an opposing object Of nature. Although many games require a minimum  Of
physical skill, they do not usually demand the degree ofphysical skill required by sports.
The idea of'developed physical skills' implies much practice and learning and suggests
the  attainment  Of a  high  level  of projiciency  in  one  or  more general physical abilities

62relevant to sport competition, e.g. strength, speed, endurance, or accuracy.

Binnen sport worden, in tegenstelling tot bij games, fysieke vaardigheden gethemati-
seerd: sneller, hoger, verder, nauwkeuriger, sterker. Natuurlijk zijn er uitzonderingen:
een spelletje darts tussen vrienden voldoet bijvoorbeeld aan alle tot nu toe opgestelde
kenmerken van sport. Toch beschouwt Loy deze wijze van beoefenen van darts niet als
een vorm van sport. De reden is dat de activiteit namelijk niet plaatsvindt in geinsti-
tutionaliseerd verband. Zou dezelfde activiteit wel in georganiseerde vorm plaatsvin-
den dan ontstaat een geheel ander beeld: '... a dart game with friends [...] would not be
considered sport; but formally sponsored dart [...] would be legitimately labelled
sport.'63 Loy visualiseert de relatie tussen sport, games en play als in figuur 24.64

sport

games

Play

Figuur 2.1  De relatie tussen play, games en sport

Bron: Loy 1978 p. 73
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Figuur 2.I, bestaande uit verzamelingen en deelverzamelingen, maakt aanschouwelijk:
I alle sporten zijn vormen van games, maar met alle games zijn vormen van sport;
2    alle games zijn play, maar niet alle vormen van play zijn games.65

De relatie tussen play, game en sport, zoals afgebeeld in figUUr 2.I, betreft, aldus Los de
,66

'expressive dimension of sport. Deze expressieve dimensie van sport is een '... frame-
work ofautotelic activities characterized by intrinsic motives and providing such intrinsic
rewards as enjoyment, fun, pleasure and personal satisfaction.'67 De nadruk binnen deze
dimensie ligt op waarden die intrinsiek zijn verbonden met sportbeoefening, wat betekent
dat '... the ludic component of sport becomes of prime import.'68 Sport wordt dus aange-
merkt als een relatief autonome wereld, waarin verse:hillende expressieve betekenissen
kunnen worden gerealiseerd, die in het leven van alledag niet zijn te realiseren.69

Tegenover deze 'expressive dimension' plaatst de auteur de 'instrumental dimen-
sion' van sport. Hier wordt sport geplaatst binnen en beschouwd vanuit een ruimer net-
werk van waarden en normen die in een bepaalde samenleving van kracht zijn. Sport
wordt daarbij niet alleen gezien als een instrument voor de realisering van externe doel-
einden, zoals gezondheid, sociale integratie of karaktervorming, maar sport wordt van-
uit deze dimensie ook bezien in het licht van bepaalde waarden en normen die domi-
nant zijn in een bepaalde samenleving. Sport wordt daarbij bijvoorbeeld aangemerkt als
een afspiegeling van de op prestatie gerichte samenleving (neomarxisten) of als een con-
structie door groepen individuen op grond van een dominante ideologie binnen een
samenleving (hegemonisten). Op deze plaats voert het te ver uitgebreid in te gaan op
deze bredere inbedding van sport in diverse verbanden; duidelijk is dat sport hier van-
uit een (sport)extern in plaats vanuit een sportintern perspectiefwordt bezien.70

Op grond van de tweedeling tussen de expressieve dimensie en de instrumentele
dimensie maakt Loy ook het onderscheid tussen sport en profsport aanschouwelijk.
Topsport is bij de auteur een professie, dat wil zeggen: een specifieke activiteit waar-
voor men betaald krijgt. Een professie is een vorm van arbeid en dus geldt dat topsport
bij hem een vorm van arbeid is. Gevisualiseerd ziet de relatie tussen topsport, profes-
sie en arbeid er dan uit als in figuur 2.2.7

work

occupation

athletics

Figuur 2.2  De relatie tussen topsport, professie en arbeid

Bron: Loy 1978, P. 74
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Vervolgens worden sport en topsport geplaatst op een continuum tussen twee uiter-
ste polen, waarbij aan de ene pool 'play' wordt geplaatst en aan de andere 'arbeid'
(figuur 2.3)· Dit schema illustreert '... the bipolar nature of modern sport: an expres-

sive and nonutilitarian activity on the one hand; and an instrumental and utilitarian
activity on the other hand.'72
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Figuur 2.3  Sport geplaatst op een play-arbeidcontinuum

Bron: Loy 1978. p. 74

De sportfilosoof Osterhoudt wil op grond van verschillende karakteristieken proberen
'... to lay away some of the ambiguity of sport by concisely saying what sport is',  om
uiteindelijk haar fundamentele karakter aan het licht te brengen ('unveiling its basic

character').73 Alle activiteiten die worden aangemerkt als 'sport' hebben vier gemeen-

schappelijke karakteristieken:
I bewegen (movement);
2 play;
3 agonaliteit;
4 verspreidingsgraad.

Het eerste kenmerk dat Osterhoudt constituerend acht voor sport is bewegen (move-

mint). Sport gaat, aldus de auteur, per definitie gepaard met verandering (van plaats).
Hoewel bewegen een noodzakelijke voorwaarde is voor sport, is het niet een voldoen-

de voorwaarde. Dit kenmerk ligt namelijk ook ten grondslag aan niet-sporten als dans,
exercise en lichamelijke opvoeding. Bewegen is als kenmerk dus te weinig uitsluitend:
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'Movement as such [...J excludes little and it is therefore insufficiently discriminating
to conclusively secure the sorts ofdistinctions here sought.'74

Het tweede karakteristiek dat volgens Osterhoudt behoort tot de 'nature of sport'
is play.75 Deze term duidt niet op een concrete activiteit - zoals boksen, gymnastiek of
honkbal - maar op de specifieke houding ten opzichte van de activiteit: een houding
waarbij sporters primair gericht ziin op de activiteit zelf in plaats van op de eventuele
opbrengsten van de beoefening van deze activiteit. Exercise wordt om die reden door
de auteur als niet-sport aangemerkt; het gaat bij exercise namelijk primair om de exter-
ne efecten van bewegen:

...  exercise  is  by its nature instrumental  I...1 The notion Iexercise. Jsj typically  re/2rs  to
an organization of'bodily' or 'physical' movements pedormed primarilyfor the purpose
ofenhancing the structuro- nctional disposition of the sell. As such, the principal inte-
rest  in  these  movements  is  in their external efects, as distinct  om  in the movements
themselves and in their possibilitiesjor human .fuVillment. Exercise is thereby conducted
in the spirit ofwork, as opposed to that Ofplay.76

Sport is echter niet alleen een bewegingsactiviteit die om zichzelfswille wordt uitge-
voerd, maar de activiteit is gebonden aan bepaalde regels die aangeven welk dod men
dient na te streven en welke middelen in de realisering hiervan mogen worden aange-
wend. Deze doelen en regels zijn gemeenschappelijk voor alle deelnemers aan de acti-
viteit, en dit betekent dat men met elkaar, en in principe onder gelijke omstandig-
heden, de striid kan aangaan. Sport heeft een agonaal karakter:

These goals, together with the means to them, merely make possible an experience of a
certain, compelling sort I.··l the experience made possible by these rules entails a stan-
ding in viable relation to the pedormance Ofanother (or others), and/or a stipulated
standard ofpeljormance. This is the agonistic or competitive mot(fin sport. It is that by
which one is constrained to achieve di.#icult-to-achieve goals.77

Hoewel de tot nog toe opgevoerde karakteristieken - 'bewegen', play en 'agonaliteit' -
gemeenschappelijk zijn voor alle sportactiviteiten, zijn er volgens Osterhoudt acti-
viteiten met deze karakteristieken die toch niet zijn aan te merken als sport. Hij denkt
daarbij aan hurting, hoelahoep en steekspel (jousting). De auteur beschouwt deze acti-
viteiten - ondanks dat alle karakteristieken die constituerend zijn voor sport aanwe-
zig zijn - niet als sport, omdat ze een te geringe verspreidingsgraad hebben:

... have an insu«#iciently wide basis in our geographic-historical experience to be inclu-
ded. They have not a«#6:ted the human circumstance in su#icient measure to have gai-
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ned anything other than a geographically or historically isolated practice - to have had
anything other than a highly limited cultural or temporal experience.78

Verspreidingsgraad geldt dus als een extra kenmerk (beter gezegd: operationalisering).
Op grond van dat kenmerk vallen bijvoorbeeld folkloristische 'sporten' buiten de

karakterisering van sport.

De grenstrekkende exercities van Pouw komen sterk overeen met die van Osterhoudt.
Niet alleen door de toepassing van de techniek van karakterisering bij het afgrenzen

van sport, maar ook door de inhoudelijke kenmerken die hij constituerend acht voor
sport, is hij sterk verwant met Osterhoudt. Daarbij gaat het om zes karakteristieken:79
ii    overtreffen en objectieve prestatievergelijking;
2 amateunsme;

3 bewegen;
4 motieven;
5 organisatiegraad;
6    frequentie van beoefening.

In de eerste plaats dient sport volgens Pouw te voldoen aan twee basisregels: overtref
fen en objectieve prestatievergeljking. Wanneer deze twee basisregels niet worden

gehandhaafd dan houdt sport op sport te zijn. Sport vindt dus - per definitie - plaats

in wedstrijdverband.
In de tweede plaats moet sport aldus Pouw beperkt blijven tot amateursport. Aan

professionalisme dient paal en perk te worden gesteld - bijvoorbeeld door het stand-

punt in te nemen dat profsport 'werk' is. Een profsporter is net als '... een toneelspe-

ler, een onderzoeker, een manager van een bedrijf [iemand die, JS] werkt (om geld te

verdienen).'80 pouw geeft de volgende analogie:

Een auto en eenjiets komen beide voort uit het streven naar gemakkelgk voortbewegen,
maar er is niemand dic zed dat we eenjiets en gen auto nict van elkaar moeten onder-

scheiden. De./iets en de auto z(in zover uit elkaar gegroeid dat ze niet met elkaar z(in tg
vergelijken. Dit geldt I...1 ook voor beroeps- en amateursport.

8I

In de derde plaats dient sport beperkt te blijven tot die activiteiten, waarin lichamdijkheid

of bewegen een constituerend kenmerk is. Sport is, volgens de auteur, altiid verbonden

geweest met lichamelijke inspanning: 'verhoging van de hartslag', 'transpireren' en 'zich
verplaatsen (bewegen).' Daarbij gaat het niet om bewegen in algemene zin, maar speci-
fiek om bewegingen met een 'intensieve grootmotorische activiteit.' Weliswaar zijn er
activiteiten die men gewoonlijk aanduidt als 'sport' en waarbij niet wordt voldaan aan

intensiefbewegen; deze activiteiten nemen echter een uitzonderingspositie in. Dit betref-
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fen activiteiten als bridge, schaken, dammen, go, darts, biljarten en dergelijke, maar
andere '... passieve activiteiten moeten we niet meer tot sport benoemen.'82

In de vierde plaats werkt Pouw op grond van motieven toe naar een striktere afba-
kening van sport. Sport wordt beoefend om uiteenlopende redenen (motieven). Daar-
bij maakt Pouw (deels) impliciet een onderscheid tussen individuele motieven om te
sporten en motieven om een sportvereniging te besturen. Individuele motieven om te
sporten ziin bijvoorbeeld 'slank blijven', 'prestaties leveren', 'je grenzen verleggen', 'de
ander willen overtreffen:81 Motieven om een sportvereniging te besturen zijn bijvoor-
beeld 'de leugd van de straat houden', 'arbeidsplaatsen behouden', 'maatschappelijk
nuttig werk verrichten.' Deze motieven zijn niet van gelijk gewicht als men sport
scherp wenst te definieren. Bepaalde motieven dienen hoe dan ook aanwezig te zijn
om van sport te kunnen spreken:

Ik stel voor om activiteiten die mensen op basis van andere motieven ondernemen (bij-
voorbeeld: gezondheid, sociaal contact, ontspanning) en waarbg de twee /(1) overtr€llin
en (2) objectieve prestatievergelijking, JS.1 noodzakelijke motieven ten ondergeschikte of
ze(ts geen rol spelen, niet meer tot sport te rekenen.84

In de vijfde plaats trekt Pouw op grond van de organisatiggraad een scherpe grens
tussen sport en niet-sport. Er kan alleen dan van sportbeoefening worden gesproken
wanneer een activiteit niet door de (individuele) sporter zelf wordt georganiseerd,
maar door een organisatie met rechtspersoonlijkheid. Dat houdt in dat er slechts over
sport gesproken kan worden wanneer de beoefening van de activiteit over een land of
over een aantal landen verspreid beoefend wordt. Is dat niet het geval (bijvoorbeeld:
klootschieten) dan kan er volgens Pouw niet worden gesproken van sport.

Het zesde karakteristiek is de,#equentie van de beoefening. Er is alleen dan sprake
van sport wanneer de activiteit zo'n vijfentwintig tot vijftig maal per jaar beoefend
wordt. Dit houdt in '... overeenkomstig een sportseizoen - een half jaar - elke week
eenmaal een wedstrijd spelen en (zo mogelijk) eenmaal trainen.'85 Op grond van deze
zes karakteristieken moet het volgens de auteur mogelijk zijn aan de inflatie van het
begrip sport een halt toe te roepen.

De Duitse sportsocioloog/sportfilosoof Steinkamp gaat op deductieve wijze te
werk.86 Hij formuleert drie noodzakelijke en voldoende voorwaarden c.q. karakte-
ristieken op grond waarvan een grens kan worden getrokken tussen alle activiteiten
die wel sport en niet sport zijn:
I bewegen;
2 prestatieprincipe;
3 institutionalisering.
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Op grond van deze drie noodzakelijke en voldoende kenmerken wordt bezien welke

handelingen zijn te beschouwen als sporthandelingen. Sport is, aldus Steinkamp, een
handelingsveld van en door mensen, waarbij een belangrijk onderscheid dient te wor-
den gemaakt tussen wat een sporthandeling is en waarom deze sporthandeling wordt
verricht. Enerzijds gaat het dus om de vraag naar de specijieke aard van sporthandelin-
gen: welke karakteristieken zijn constituerend voor sporthandelingen? Anderzijds gaat
het om de vraag naar de individuele motieven die ten grondslag liggen aan de sport-

handeling: waarom sport men? In deze paragraafwordt alleen stilgestaan bij de vraag
'Wat is sport?' of, zoals in dit geval: 'Wat is een sporthandeling?', niet bij de vraag
'Waarom sport iemand?' Er wordt dus alleen bezien welke kenmerken deze auteur

noodzakelijk acht voor de karakterisering van een sporthandeling
Bewegen is het eerste kenmerk dat volgens Steinkamp constituerend is voor sport.

Sporthandelingen zijn '... zuvorderst und vor allem: Bewegung.' 87 Wat sporthandelin-

gen afgrenst van niet-sporthandelingen is dat het in sport primair gaat om een
'karperliche Aktivitat.' Sporthandelingen zijn bewegingen die:

... von dem anatomischen gegebenen Bewegungsapparat des Menschen geleistet und vor-
wiggend auf physiologischem und neurologischem Wege unter Inanspruchsname  von

Muskeln, R€#exen und Sinnen des menschlichen K6rpers  ausgelisst  Iwerden,  j S].  I...1  Als

komplexe Ganzheitsbewegung des Organismus, entstanden durch die Verknupjitng von

Nervensystem und Bewegungsapparat, jindet sie im dosierten Zusammenwirken von
Muskeln und Muskilgruppen ihren Ausdruck. Diese Bewegung wird vorwiegend als
Ortsveranderung des menschlichen Korpers oder seiner Teile im physikalischen
Bezugssystem von Raum und Zeit sichtbar (Lau»n, Schwimmen, Hiip/2n etc.). l...1 Die
sportliche Handlung ist also eine vorwiegend korperliche Aktivitat, die l...1 als Bewegung

bezeichnet werden soll.88

Deze bewegingen zijn door de mens geconstrueerd; het betreffen kunstlich gejormte
Bewegungen.89 Binnen sport wordt beweging gethematiseerd. Bij sport gaat het om het
overwinnen van bewegingsproblemen. Dit houdt in dat '... die Beherrschung der leib-
lichen Motorik mit Problemen aufgeladen wird, also absichtlich Schwierigkeiten auf-
gesucht werden, um sie zu 18sen.'9° Met het opwerpen van bewegingsproblemen ver-
schillen deze bewegingen van die in het alledaagse leven - daar worden bewegingen
vaak uitgevoerd vanuit een instrumentele functie: als middel voor een doel dat buiten
de activiteit zelf ligt. Op grond van dit kenmerk worden ook denkspelen als schaken,
dammen en bridge buiten het sportbegrip geplaatst.

'Prestatie' of'de vergelijking van prestaties' (Leistung en Leistungsvergleich) is het
tweede karakteristiek volgens Steinkamp. Met sport worden prestaties geleverd die
door middel van een wedstrijd met elkaar te vergelijken zijn. Handelingen waarin ook

bewegingen worden gethematiseerd, zoals yoga en oosterse ontspanningstechnieken,
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maar niet in wedstrijdverband worden uitgevoerd, vallen derhalve buiten de karakte-
risering van sport. Dans is een grensgeval omdat slechts een gering deel van de
dansers in wedstrijdverband danst. In tegenstelling tot de grote groep dansers die niet
in wedstrijdverband en een sportsetting danst, voldoen de wedstrijddansers dus wel
aan de twee karakteristieken zoals deze tot nog toe zijn opgesteld.

Sport dient niet alleen te voldoen aan intrinsieke kenmerken als 'bewegen', 'ori-
entatie op het oplossen van bewegingsproblemen' en het 'tot stand brengen van een
prestatie', maar de handelingen moeten ook zijn ingebed in een bepaalde organisatie.
Pas wanneer de op prestatie gerichte bewegingshandelingen in een bepaalde orga-
nisatievorm plaatsvinden, wordt het ook mogelijk om regels op te stellen en stan-
daardiseringen door te voeren over bijvoorbeeld het gewicht van een kogel of discus,
het materiaal dat mag worden gebruikt en de tijdsduur van wedstrijden. Uiteindelijk
kunnen op grond van standaardisering en normering prestaties op een faire wijze met
elkaar worden vergeleken:

Schli 'glich werden jlir den  Lgistungsvergleich Absprachen getrofen, die gr6Btmogliche

Chancengleichheit verwirklichen sollen (laufen in Bahnen, Startbedingungen,
Einteilung in Gewichts- bzw. Altersklassm) und die Bestimmung des Siegers oder der
Rang/blge sowie Forme der Auslesejestlegen (Anzahl der Versuche im Hochsprung, k.0.-
System im Tennis, Aujieilung in Niveaugruppen, Rundenspiele im Handball itc.). Dir
Leistungsverglgich selbst bedalfdazu der rdumlichen und zeitlichen Organisation.9I

Lokale activiteiten zoals folkloristische spelen worden, ondanks dat ze voldoen aan de
twee reeds eerdergenoemde kenmerken, niet als sporthandelingen aangemerkt. 92

De (sport)ethicus Gerhardt grenst sport af van niet-sport op grond van twee criteria.
Sport is:
I    een spel ('Spiel') waarin met elkaar
2     de strijd ('Kampf) wordt aangegaan. Sport is, kortweg, een KampApict.93

Sport is een vorm van spel omdat er geen enkele noodzaak is om te sporten, zoals dit
wel het geval is met tal van andere behoeften, zoals eten, zich voortplanten en het ver-
richten van arbeid. Sport als spel wordt primair om zichzelfswille beoefend: 'Als Spiel
ist der Sport eine sich selbst genugende Ta:tigkeit, in der es nicht um Existenzerhal-
tung, sondern um die Freude an der unmittelbaren Auslassung der eigenen Krafte
geht.'94 Mede gezien de zware inspanningen die worden verricht, het zweet dat vloeit
en de felle strijd die de sporters met elkaar aangaan, is het volgens Gerhardt goed te
begrijpen dat er vraagtekens worden gezet bij de opvatting 'Sport is spel.' En deze twij-
fel neemt alleen nog maar toe als sport ook nog professioneel blijkt te worden beoe-
fend. Dan lijkt'... der Sport endgaltig ausgespielt.'95 Dat sport een vorm van spel is die
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primair om zichzelfswille wordt beoefend, houdt geenszins in dat, zoals w61 door veel
auteurs wordt verondersteld, profsport geen sport (meer) is. Aan deze veronderstel-
ling ligt een hardnekkig misverstand ten grondslag:96

Die Zweck»iheit ist lediglich eine interne Voraussetzung des Spielens. Man braucht
keinen Zweck zum Spielen. Man hat keine ubergreijinde Absicht notig, um ein Spiel zu
verstehen oder um sich damn zu bekiligen. Das Spiel besteht in den Regeln, in denen
es sich vollzight - und in nichts sonst. Dir Sinn des Spiels liegt ganz und gar in seinem

Vollzug. Folglich braucht man, um seine eigenart zu begregen, keinen daruber hinaus-
weisender Zweck. Inso/2rn kann es tatstichlich 'zweck»i' sein.

Terwijl veel sporttheoretici een 'doel in zichzelf in het licht van 'sport is spel' uitleg-
gen als: 'Sport dient per definitie om zichzelfswille te worden beoefend en als sport
wordt aangewend voor doelen die buiten de sport liggen dan houdt sport op sport te
zijn', interpreteert Gerhardt 'Zweckfreiheit' als: 'Het specifieke van spel (en sport) is
geheel te begrijpen uit zijn uitvoering.' Er hoeven, kortom, geen (externe) doelen aan
spel te worden verbonden om toch het specifieke van spel te begrijpen - spel is in die
zin 'zweckfrei.' Deze 'Zweckfreiheit' sluit echter niet uit dat aan spel diverse doelen
kunnen worden verbonden - gezondheid, vrienden ontmoeten, gezelligheid, psycho-
sociale ontwikkeling, karaktervorming, integratie enzovoort. Het aantal externe doel-
einden dat met het 'zweckfreie Spiel' in verband kan worden gebracht, is in principe
onbeperkt, zonder dat daarmee spel ophoudt spel te zijn. In het licht van de vele doel-

einden die met spel in verband worden gebracht, is het professioneel beoefenen van

sport geenszins in strijd met de visie 'Sport is spel' - voorwaarde is wel dat men als
speler het specifieke karakter van spel in acht blijft nemen:

Ob jemand jilr  Geld oder seiner Gesundheit wegen teitnimmt,  ist vom Standpunkt  des

Spiels betrachtet vollig gleichgultig. Das Spiel bleibt Spiel, solange es den Regeln ent-
spricht. I...1 Wem der externe Zweck so wichtig ist, da  er das dazu eingesetzte Mittel
(in diesem Fall also das zweck»ie Spiel) in seiner Eigenart gar nicht mehr respektiert,
der gerat in einen Gegensatz zu sich selbst. Man kann und dalfalso durchaus mit dem
Spielen Geld verdienen - ebensogut, wie man ho n dad; im sportlichen Spiel seine

Gesundheit zu erhalten; aber man mu,8 dabei tatsachlich Spieler bleiben und im Spiel
tun, was das Spiel als Spiel verlangt.97

Het tweede criterium waarmee Gerhardt sport afgrenst, is het element strijd (Kamp«f).

Sport is niet slechts spel, maar een spel met een bijzonder karakter - namelijk een
spel met wedstrijdkarakter. Dit wedstrijdkarakter manifesteert zich binnen sport als
Volgt:
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In ihm geht es stets um ein Messen psycho-physischer KraiRe, um ein sichtbares Hoher,
Starker- und Schneller-Sein, es geht um Sieg oder Niedertage und damit stets um eine
klimpfrische Auseinandersetzung. Der Sport ist, auch wenn dies angeblich empjindli-
che Gemilter nicht gerne horen, ein  Kampf. genauer gesagt: ein KamRApiel.  In ihm tre-
ten einzelnen Personen oder Mannscha-#en gegeneinander an, um zu gewinnen.98

Sport is, kortom, een agonaal spel. Met Gerhardt zijn we gekomen aan het einde van
deze paragraafwaarin verschillende karakteriseringen van sport zijn gegeven. We ein-
digen met de laatste techniek: classificeren.

2.4 CLASSIFICEREN
Classificeren komt neer op het onderverdelen c.q. groeperen van een begrip in speci-
fieke categorieen. De techniek van het classificeren is nagenoeg identiek aan het
karakteriseren '... because it groups subjects that have like elements.'99 Anders dan
bij het karakteriseren probeert men niet alleen gemeenschappelijke karakteristieken
te formuleren, maar ook op grond van de aanwezigheid van enkele van die karakte-
ristieken nadere onderverdelingen ofdassificaties aan te brengen. De werkwijze is als
volgt. Eerst wordt gezocht naar gemeenschappelijke kenmerken, die gelden voor iede-
re concrete activiteit die men als 'sport' wenst aan te merken. Vervolgens gaat men op
grond van deze gemeenschappelijke kenmerken een groep vormen van alle activitei-
ten die aan deze kenmerken voldoen. Ten slotte wordt binnen de groep een nadere
classificatie aangebracht in subgroepen. Een belangrijke eis is dat alle subgroepen in
ieder geval die kenmerken dienen te bevatten die voor de hoofdgroep als gemeen-
schappelijk (constituerend) zijn geformuleerd. In deze paragraaf zullen, wederomIOO

exemplarisch, enkele auteurs worden opgevoerd.

Een van de bekendste classificaties is die van de Franse antropoloog Caillois:OI Al-
hoewel Caillois een classificatie opstelt van games en niet van sport, krijgt sport wel uit-
drukkelijk een plaats binnen zijn indeling. Vooral twee concepten zijn belangrijk in de
dassificatie van Caillois: play en game. We gaan eerst in op het begrip play en daarna
bezien we welke relatie play heeft met de begrippen game en sport. Zich deels in kritische

zin baserend op Huizinga's Homo ludens, acht Caillois zes kenmerken constituerend
voor play:

I vrijwilligheid;
2    afgescheiden zijn;

3    regelgeleid zijn;
4 onproductiefzijn;
5 onzekerheid;
6 fictiefzijn.
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Play - daarover bestaat bij Caillois niet de minste twijfel - is een activiteit die vrij en
vrijwillig is. Dit betekent dat men iemand niet kan dwingen ofverplichten om te gaan
spelen:

A game which one would be.forced to play would at once cease beingplay. It woad bao-
me constraint, drudgery.#om which one would strive to be.#eed. As an obligation or sim-
ply an order, it would lose one of'its basic charaaeristics: thejact that the playgr devotes
himselfspontaneously to the game, of his»e will andjor his pleasure I...1102

Degene die speelt is dus enerzijds vrij om te beginnen wanneer hij wil, anderzijds vrij
om te stoppen wanneer hij dit wenst; play en plicht zijn in die zin onverenigbaan
Play is aj scheiden van het alledaagse leven door vooraf opgestelde tijdruimtelijke
begrenzingen. Er wordt altijd gespeeld binnen een vrij strikt afgebakende ruimte: voet-
balveld, schaakbord, boksring, arena, podium enzovoort. Deze begrenzing komt niet
alleen tot uitdrukking in de ruimtelijke afgrenzing, maar ook in die van de temporele
verhoudingen: '... the game starts and ends at a given signal. Its duration is often fixed
in advance.'I03 De tijdruimtelijke begrenzing brengt dus een eigen domein tot stand;

'I04een  '... restricted, closed, protected universe:  a pure space.
Samenhangend met het kenmerk 'afgescheiden' zijn de specifieke regels die gelden
binnen de afgebakende ruimte. Deze regels moeten hoe dan ook door de spelers
worden geaccepteerd omdat ze het spelen mogelijk maken - ze leggen vast wat de
juiste wijze van spelen is.

Karakteristiek aan play is dat er geen rijkdom of andere goederen worden voort-
gebracht. Play is onproduaiefen in die zin verschilt ze zowel van kunst, waarin men
kunstwerken creeert, als van arbeid, waarmee men geld verdient. Play heeft een doel
in zichzelfen indien aan een activiteit bijvoorbeeld geld wordt verdiend, dan kan nim-
mer sprake zijn van play. Professionals kunnen dan ook niet spelen:

As. or the pro»sionals  - the boxers, cyclists, jockeys, or actors who earn their living in
the ring, track, or hippodrome or on the stage, and who must think in term ofprize, sala-
ry, or title - it is clear that they are not players but workers.  When they play it is at some
other game:05

Play is ook een activiteit waarin de uitkomst ongewis is. Onzekerheid over de afloop is
een noodzakelijk element van play. Voor sport geldt bijvoorbeeld het volgende.

In a sports contest, the powers Ofthe contestants must be equated, so that each may have
a chance until the end. Every game Ofskill, by dejinition, involves the riskfor the player
ofmissing his stroke, and the threat ofd€ at. without which the game would no longer
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be pleasing.  In fact,  the game  is no longer pleasing to  one who, because he  is  too well
trained or skilljiil, wins €#ortlessly and infallibly.I06

Is de uitkomst vooraf bekend, dan houdt play op play te zijn: 'An outcome known in
advance, with no possibility of error or surprise, clearly leading to an inescapable
result, is incompatible with the nature ofplay.'I07

Play brengt een wereld tot stand die in vergelijking met de alledaagse wereld een
zeker ./ictiefkarakter heeft. In bijvoorbeeld het toneelspel  doet men alsof (as  if)  men
een koning  is en kinderen spelen  met een rij stoelen alsof het  gaat om een treinstel.
Binnen sport is het niet anders. Men neemt als speler/sporter een rol aan die in ver-
gelijking met de alledaagse wereld fictief is.

Na deze karakterisering van play stelt Caillois een dassificatie op van games.
Io8

Deze classificatie komt tot stand in twee stappen.
In de eerste plaats maakt de auteur een indeling op basis van de dominante ken-

merken van games:
• competitie;
• kans;
m simulatie;
• duizeling.

Op grond van de rol die deze kenmerken spelen binnen specifieke activiteiten, komt
hij tot vier game-categorieen:
I  agon;

2 alea;

3 mimicry;
4 ilinx,

De vier categorieen van game worden door Caillois beschouwd als subcategorie van play:

All jour indeed belong  to the domain  of play. Oni plays football,  billiards, or chess

(ag6n); roulette or a lottery (alea); pirate, Nero, or Hamlet (mimicry); or one produces
in  oneself,  by a rapid whirling or falling  movement, a state qf diziness  and  disorder

(ilinx).109

In de tweede plaats geldt binnen de vier categorieen dat iedere (concrete) game is te

plaatsen op een continuum tussen twee polen:
I    paidia, en
2     ludus.
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Een grote groep games is competitiefvan karakter, in de zin dat men binnen deze cate-
gorie onder gelijke omstandigheden met elkaar de strijd (ag6n) aanbindt. Op grond
van een gelijkheid van kansen tracht men elkaar te overtreffen. Deze twee kenmerken:
'het principe van gelijke kansen' en 'ongelijkheid tot stand brengen' manifesteren zich
bij uitstek binnen de wedstrijdsport en de daarbinnen aangebrachte indeling op speel-
sterkte:

Two  individuals or two teams  are in opposition (polo, tennis. football,  boxing, fencing,
etc.),  or they  may  be  a  varying number ofcontestants (courses of every kind, shooting

matches, golf athletics, etc.). In the same class belong the games in which, at the outset,
the adversaries divide the elements into equal parts and value. I...1 The searchfor equa-
lity is so obviously essential to the rivalry that it is re-established by a handicap for play-
ers Of dgerent  classes;  that is, within  the  equality  Of chances originally established,  a
secondary inequality, proportionate to the relative powers of the participants, is dealt
with. It is sign(/icant that such a usage exists in the agdn €fa physical character (sports)
just as in the more cerebral type  (chess gamesfor example, in which the weakgr player is
given the advantage Ofa pawn, knight, castle, etc.).IIO

Door te streven naar een optimalisering van gelijkheid van kansen, is het mogelijk te
bepalen wie bijvoorbeeld het snelst is, het hoogst kan springen, een oefening het
mooist kan uitvoeren of het verst kan springen.

De binnen de categorie alia geplaatste games worden vaak als tegenhanger aange-
merkt van ag6n. In tegenstelling tot agonale games gaat het binnen de categorie alea
namelijk niet om het testen van bepaalde vaardigheden, maar om geluk. Niet de
beheersing van bepaalde vaardigheden is doorslaggevend voor winst of verlies, maar
'kans' of 'geluk.' Voorbeelden van dergelijke games zijn dobbelen, roulette, kop of
munt, baccara, loterijen enzovoort. Dit zijn dus games waarbij de mate waarin bepaal-
de vaardigheden worden beheerst, niet van invloed is op de uitslag: het zijn kansspe-
len. Roulette en dobbelen zijn weliswaar games, maar men kan niet door middel van
trainen en oefenen een beter roulettespeler ofdobbelaar worden: men heeft in de spel-
vormen geen enkele invloed op de 'prestatie.' Agonale games brengen, zoals hiervoor
reeds opgemerkt, wel de mogelijkheid mee van training en oefening, en daarmee van
progressie van de eigen prestatie. De attitude van de speler is in beide games dan ook
totaal verschillend. De speler van een vaardigheidsspel probeert de invloed van 'toeval'
te minimaliseren en het liefst geheel uit te bannen; de kansspeler levert zich juist pas-
sief over aan de grillen van Vrouwe Fortuna.

De vormen van spel binnen de categorie mimicry zijn die games waarin men een
bepaalde rol speelt c.q. iets simuleert, bijvoorbeeld toneelspel in het theater ofhet kin-
derspel waarin uiteenlopende rollen worden gespeeld.
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De laatste categorie games bestaat uit activiteiten die een bepaalde sensatie (ilinx)
teweegbrengen. Deze categorie staat haaks op de categorie ag6n, in de zin dat de
binnen die categorie uitgevoerde activiteiten als skien, bobsleeen, schansspringen en
wildwatervaren (ook) bepaalde sensaties tot stand kunnen worden gebracht.
Tot zover de vier game-categorieen.

Paidia en ludus ziet Caillois als twee polen van een continuum, waarbi j de mate

van regulering van de betreffende game aangeeft, waar men zich op het continuum
bevindt. De mate van regulering neemt toe van paidia naar ludus. We staan iets uitge-
breider stil bij deze tweedeling.

Paidia staat voor verstrooiing, onstuimigheid, vrije improvisatie, spontaniteit en
ongereguleerdheid. Caillois beschouwt paidia als de spontane manifestatie van het
play-instinct, tot uitdrukking komend in bijvoorbeeld een kat die met een knot wol
speelt, een kind dat om zijn rammelaar lacht en een jonge hond die met het water
speelt. Bii deze manifestaties van play springt het geimproviseerde en ongereguleer-

de karakter het meest in het oog. Na verloop van tijd ontstaat (bij het kind) de behoef-
te om regels uit te vinden en op te stellen en zich hieraan te houden - dan ook ont-
staan de eerste vormen van game zoals 'zakdoekje leggen', 'verstoppertje' en
'stoelendans':

In general, thejint mangestation €fpaidia have no name and could not have any, pre-
cisely because they are not part of any order, distinctive symbol, or clearly dderentiated

lifE that would permit a vocabulary to consecrate their autonomy with a specijic term.
But as soon as conventions, techniques, and utensils emerge, thejirst games as such arise
with them. III

Door het opstellen van regels verschuiven we op het continuum richting de andere

pool, ludus. Aan deze pool worden spontaniteit en improvisatie die aan de paidia-kant
nog vrij spel kregen, zoveel mogelijk gereguleerd. Caillois schrijft over deze ziide van
het continuiim het volgende.

At the opposite extreme Budus, «ISj, this.#olicsome and impulsive exuberance is almost

entirely absorbed or disciplined by a complementary, and in some respeas inverse, ten-
dency to its anarchic and capricious nature: there is a growing tendency to bind it with
arbitrary, imperative. and purposely tedious conventions, to oppose it still more by cea-
sekssly practicing the most embarrissing chicanery upon it, in order to make it more
uncertain of attaining its desired  e«pa. This latter principle  is  completely  impractical,

even though it requires an even greater amount of€#brt, patience, skill or ingenuity.112

Schaken, bridge, voetbal, roulette, het oplossen van kruiswoordraadsels, patience en
toneelstukken zijn allemaal games die zich, omdat ze meestal strak zijn gereguleerd,
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bevinden aan de ludus-zijde van het continuum. Op grond van de tweedeling
paidia/ludus krijgen we dus een verdeling binnen de reeds aangebrachte classificatie
van games. Schematisch ziet de classificatie van games eruit als in figuur 2.4."3

Agon (competition) Alea (chancej Mimicry (simulation) Ilinx (vertigo)

PAIDIA
A Racing  1 not

Counting-out rhymes Children's initiations Children "whirling"

Wrestling 3 Heads ortails Games of illusion Horseback riding
I regulatedTumult etc. J Tag, Arms Swinging

Agitation Athletics Masks, Disguises Waltzing

Immoderate

laughter

Boxing, Billiards Betting Volador

Kite-flying Fencing, Checkers Roulette Traveling camivals
Solitaire Football, Chess Skiing
Patience Mountain climbing
Crossword Contests, Sports Simple, complex, Theater Tightrope walking

puzzles in general and continuing Spectacles
lotteries* in general

YLUDUS

Figuur 2.4  Classificatie van games

Bron: Caillois 1961, p. 36

Guttmann geeft een typering van de moderne sport op grond van de volgende ken-
merken:II4
I play;

2  game;

3   (wed)strijd (contest).

Play definieert Guttmann als '... a nonutilitarian physical or intellectual activity pursu-
ed for its own sake.'II5 Play is een vrije, omzichzelfswille uitgevoerde activiteit en als
zodanig valt iedere activiteit buiten de definitie van play die wordt aangewend voor
doelen als 'een betere gezondheid', 'karaktervorming', 'verbeterde motorische vaardig-
heden' en 'socialisatie.'
Het begrip play wordt vervolgens onderverdeeld in twee categorieen die beide twee
polen van een continuum vormen:
I    spontaan spel; en
2    georganiseerd spel.

Aan het begin van dit continuum staat spontaan spel, waarin vrijheid en spontaniteit
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de boventoon voeren. In de richting naar de andere pool wordt de play steeds gefor-
maliseerder en georganiseerder, uiteindelijk uitmondend in georganiseerde play.
Alhoewel regulering en formalisering in de richting van georganiseerde play toene-

men, blijft aan deze kant toch de vrijheid overheersen en dus is georganiseerde play te
plaatsen buiten het alledaagse leven.

Georganiseerde play is volgens Guttmann synoniem met het begrip game. Gutt-
mann definieert een game - in navolging van Suits (I967) - als volgt:

To play a game is to attempt to achieve a specifc state qfa#airs (prelusory goal), using
only means permitted by rules (lusory means), where the rules prohibit use Of more di-
cient infavor of less dicient means (constitutive rules), and where such rules are accep-

tedjust because they make possible the activity (lusory attitude).
II6

Een game deelt Guttmann vervolgens onder in games waarin sprake is van winst en
verlies en games waarin geen sprake is van winst en verlies, respectievelijk de non-
competitive games en de competitive games. Ook deze beide categorieen plaatst hij op
een continuum. Hij visualiseert dit onderscheid met twee Venn-diagrammen (figuur
2.5)'II7

Figuur 2.5  De relatie tussen game en strijd

ALL GAMES

*lap*ro ,

ng-around·the-rosie

chess,

baseball

egal proceedings

wars

ALL CONTESTS

Bron: Guttmann 1978, p. 7

Uit figUUr 2.5 wordt duidelijk dat competitieve games de doorsnede vormen van twee

verzamelingen: die van 'alle games' en die van 'alle vormen van strijd.' Competitieve

games zijn altijd geritualiseerde - en geen 'echte' - vormen van strijd, wat juist wel het
geval is bij straatgevechten en oorlog.

Tot slot deelt Guttmann de competitieve games onder in intellectual contests en physi-
cal contests. Binnen de intellectual contests worden activiteiten geplaatst als schaken, dam-
men en bridge: dit zijn wel vormen van competitieve games, maar ze zijn niet'physical.'
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Binnen de groep physical contests plaatst Guttmann activiteiten als basketbal, voetbal en
honkbal: vormen van competitieve games waarbinnen fysieke vaardigheden worden
gemeten. De intellectual contests zijn, omdat ze niet fysiek van karakter zijn, geen vormen
van sport, de physical contests wel. Guttmann definieert sport dan ook als:

... plauw physical contests,  that is, as nonutilitarian contests which include an impor-
tant measure Ofphysical as well as intellectual skill. l I8

Sport is dus, per definitie, play/i:l, 'regelgeleid', 'competitief en 'physical.'
De voorafgaande uiteenzetting kan worden gevisualiseerd als in figuur 2.6.119

Spontaneous Play Organized Play (GAMES)

Noncompetitive Games Competitive Games (CONTEST)

Intellectual Contests Physical Contests ISPORTS)

Figuur 2.6  Play, games, strijd en sport
Bron: Guttmann 1978. P. 9

Van recentere datum, en inhoudelijk nogal verschillend van de classificaties van Cail-
lois en Guttmann, zijn die van vooral Duitse sporttheoretici. De sport is volgens

I 20

deze auteurs de laatste twee decennia aanmerkelijk veranderd. Het eertijds eenduidi-
ge sportbegrip is verleden tijd en heeft plaatsgemaakt voor een sport die pluriform van
karakter is; in die zin wordt de hedendaagse sport ook wel aangemerkt als postmodern
van karakter.121 Deze postmoderne sport manifesteert zich volgens deze auteurs niet
slechts in de uiteenlopende motieven en waarden die met sport in verband worden
gebracht: ook het sportconcept zelf is pluriformer geworden. Tegen de achtergrond
van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen is een bonte lappendeken van
sporten ontstaan die zich ten opzichte van de 'traditionele' sport als 'altematief' profi-
leert. Deze 'traditionele sport' - of sportliche Sport'22 - maakt weliswaar ook vandaag
de dag nog steeds deel uit van de 'harde kern' van de sportwerkelijkheid, maar ze kan
toch steeds minder het alleenrecht voor zich opeisen. Op deze plaats wordt, wederom
exemplarisch, stilgestaan bij twee uiteenzettingen van deze pluriforme sport; die van
Heinemann en die van Crum.
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Heinemann was een van de eerste auteurs die spraken van een sport die omvangrijker
is dan slechts de wedstrijdsport. Dd sport bestaat niet meer, maar deze is uiteengeval-
len in een aantal verschijningsvormen. Deze verschijningsvormen kunnen worden
gedefinieerd op grond van vier variabelen:
I constituerende variabelen;
2 structuurvormende variabelen;
3 inwerkende variabelen;
4    begeleidende variabelen:23

De constituerende variabelen ziin die kenmerken die voor alle verschijningsvormen
van sport gemeenschappelijk zijn: ' Konstitutive Variable des Sports  sind jene Phano-
mene, die zusammengenommen Sport in allen seinen Erscheinungsformen begrun-
den, die also in alle Variante des Sports gemeinsam bleiben.'124 Daarbij gaat het om de

volgende constituerende kenmerken van sport, die hiervoor al zijn besproken.
I    Sport is lichamelijke beweging Sport wordt gekenmerkt door een specifieke wijze

van omgaan met het lichaam. De omgang met het lichaam wordt bijvoorbeeld in
het hardlopen, verspringen en spelen met een bal gethematiseerd.

2     Sport is onderhevig aan het prestatieprincipe. In sport probeert men een bepaalde
prestatie te leveren door met zichzelf en/of anderen in competitie te treden.

3   Sport is regelgeleid gedrag: sport is een spel waarbinnen regels gelden en waarbij

bepaalde middelen mogen worden aangewend om het doel van dat spel te realiseren.
4   Sport is onproductid Sport is primair een activiteit die omzichzelfswille wordt

beoefend. Sport wordt niet bezien vanuit een alledaagse doel-middelrelatie, maar
'... ist weitgehend konsequenzlos und verweist in seinen Ergebnissen ausschlieR-
lich auf sich zuruck.'125

De wijze waarop Heinemann sport op grond van deze noodzakelijke kenmerken
karakteriseert, verschilt dus niet aanmerkelijk van de definities en karakteriseringen
zoals deze ziin besproken in het voorafgaande. Maar waar de besproken auteurs deze
kenmerken als noodzakelijk en voldoende aanmerkten om sport eenduidig af te bake-
nen van niet-sport, is Heinemann een andere mening toegedaan. Deze variabelen zijn
weliswaar noodzakelijke, maar geenszins voldoende voorwaarden om sport te

beschrijven. Ze zijn wel definierend voor iedere vorm van sport, maar de meervoudi-
ge verschi iningsvorm van sport wordt (mede) bepaald door andersoortige kenmerken.
De eerste soort variabelen waarmee Heinemann sport afgrenst, zijn de zogenoemde
structuurvormende variabelen:

I organisatiegraad;
2    aard van de organisatie;
3     graad van professionalisering en commercialisering;

4    omvang van de sport.
I26
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Deze variabelen betreffen de bredere inbedding van sport in diverse verbanden. Zo
kan de sport zijn ingebed in een pedagogische structuur (scholen), een commerciele
ofprofessionele structuur ofeen verenigingsstructuur. Deze structuren zijn bepalend
voor de wijze waarop de sport zich manifesteert.

De door de structuurvormende variabelen gedifferentieerde structuren van sport
worden beinvloed door een groep variabelen die door Heinemann wordt aangeduid als
de inwerkende variabelen. IZ7 Deze variabelen werken van buitenafin op de sport. Daar-
toe kunnen bijvoorbeeld de volgende variabelen worden gerekend:

I    omvang van de publieke interesse;
2    aard en omvang van de berichtgeving;
3 financiele ondersteuning;
4 politieke interesse;
5 commerciele interesse.

De onder punt vier en vijf genoemde interesses worden zichtbaar in de aanwending

van sport voor politieke doeleinden (aanzien van een land, gezondheid, voorbereiding
op arbeid) en commerciele doeleinden (sport als middel om reclame te maken of om
het eigen imago te verbeteren).

Tot slot worden de verschijningsvormen van sport nog bepaald door begelgidende
variabelen. I.38 Hieronder plaatst Heinemann de volgende variabelen:
I    kansen op een carridre;
2    wijze van leidinggeven;
3     wijze van ledenwerving;
4   loyaliteits- en solidariteitseisen.

Op grond van de structuurvormende, inwerkende en begeleidende variabelen valt
sport volgens Heinemann als volgt uiteen in een viertal verschigning:wormen c.q sport-
modellen:29
        Expressief sportmodel. Dit model ontleent zijn identiteit aan waarden als plezier,

meedoen en zelfverwerkelijking. Het prestatieprincipe en de wedstrijdelementen
worden daarbij overschaduwd of zijn zelfs volledig afwezig. In dit model wordt
sport voorgesteld als 'tegenwereld' van de waarden en normen van de alledaagse
werkelijkheid en dan vooral die van de industriele arbeidswereld.

2     WedstrO'dgericht sportmodel. Dit model komt overeen met de traditionele wedstrijd-
sport. Waarden als presteren, overtreffen, winst en verlies en wedstrijden worden
daarbij benadrukt.

3  Commercied sportmodel. Een model waarin sport wordt beschouwd als een
(show)onderneming en een gecommercialiseerd, professioneel bedrijf.

4 Functionalistisch sportmodel. Een model waarbij de sport als instrument wordt
opgevat. Aan de sport worden bijvoorbeeld sociaal-integratieve, sociaal-emotione-
le, biologische en politieke functies toegekend.
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Na Heinemann volgden meer sporttheoretici die de meerduidigheid van sport in kaart
hebben proberen te brengen. Vooral aan het einde van de jaren tachtig en het begin
van de jaren negentig hebben verschillende Duitse sporttheoretici geprobeerd de sport
in haar verscheidenheid te beschrijven. De wijze waarop deze auteurs de sportwerke-
lijkheid indelen, komt sterk overeen met die van Heinemann.

In Nederland, tot slot, is het Crum die, in de voetsporen van onder anderen de
genoemde Duitse sporttheoretici, heeft geschreven over de veranderende sportwerke-
lijkheid. Vanafde jaren zestig kan men - aldus Crum - in onze samenleving een ver-
schuiving in waardeorientatie waarnemen, waarbij prestatiegerichtheid en aan
arbeidsmoraal ontleende waarden als discipline, standaardisering, plichtsbetrachting
meer en meer worden vervangen door 'waarden die gerelateerd kunnen worden aan
vrije tijd, levenskwaliteit en zelfverwerkelijking.'130 Ook sport, als onderdeel van de
samenleving, wordt steeds meer beschouwd tegen de achtergrond van deze waarden.

Gevolg is dat meerdere activiteiten in het alledaagse taalgebruik van vandaag de dag in
verband worden gebracht met sport: 'Steeds veelvuldiger worden steeds meer acti-
viteiten aangeduid als 'sport' ofvoorzien van het adjectief'sportief.'I31

Het eertijds eenduidige sportbegrip is diffuser geworden en behoeft derhalve een
zekere verheldering. Deze verheldering zoekt Crum niet in het trekken van scherpe

grenzen tussen 'sport' en 'niet-sport' en door het opstellen van een inperkende defini-
tie. Hij stelt daarentegen de (pluriformiteit van de) hedendaagse sport voor als een
Wittgensteiniaanse familie, bestaande uit meerdere sportleden. Crum probeert door
middel van een classificatie van verschillende sportleden het meerduidige van de
hedendaagse sport in kaart te brengen en niet bij voorbaat een eenduidige (inperken-

de) definitie van sport te geven. De classificatie van Crum is opgesteld op grond van
twee indelingscriteria: de motieven van de sporter en de organisatiewijze. Hij onder-
scheidt zeven zogenoemde sportmodi:

1. Topsport. Dominant motif. absoluut presteren, status, inkomen. Denk hierb9 aan
zich op intemationaal niveau a#pelende, door de tv gecoverde, gecommercialiseerde en
soms ook gepolitiseerde, pro»ssioneel of quasi-pro#ssioneel beoe/2nde, soms buitensporig

hoog en soms schandalig laag gehonoreerde, niet zelden door excessen en maatschappe-
lijke problemen vergezelde vormen van sport.

2.  Wedstrijdsport. Motief gezamenljke ervaring van spanning van de wedstrjd, subjec-
ti«presteren, ontspanning, sociaat contact. Wedstr jdsport is vdjwel alt(id verenigings-

sport. Daarbj moet echter bedacht worden (vooruitlopende op de volgende categorie) dat
de  verenigingssport een veel minder eenduidig verschgnsel  is dan 25 jaar geleden.  Het
merendeel der verenigingen hee# zich geopend voor het scala van motieven van de leden

en biedt behalve zich op diverse niveaus qfspelende wedstrijdsport ook mogelijkheden aan

voor, al dan niet direct aan de verenigingssport gelieerde, meer v«jblijvende vormen van
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sportbeo ening. Er is zelfs een tendens waarneembaar om de sportvereniging instru-
menteel te maken in het kader van sociale integratie van minderheidsgroeperingen en in
het kader van revalidatie- en explicitte gezondheidssport. I...1

3. Recreatiesport. Motie: sportieve recreatie, gezamenlifkheid en ontspanning Hier moet
behalve aan de zich binnen verenigingen  pelende recreatiesport (zie vorige categorie)
ook aan die sportactiviteiten gedacht worden die 'in eigen beheer' zonder tussinkomst
van een vereniging ofeen andere organiserende instantic worden gedaan: zwemmen,jiet-
sen, wandelen, sudEn, enzovoort. Ook deze ongeorganiseerde recreatiesport is in de laat-
ste decennia sterk gegroeid.

4. Fitnesssport. Motief»iekejitness, gezondheid. Denk hierbil aan het, vaak eenzqdig
op conditieverbeteringgerichte, individuelejoggen enjietsen, aan doorjitnesscentra aan-
geboden conditieprogramma's, en ook aan de in eigen huis, al dan nia met gebruik van
apparatuur, met het oog op conditie gedane lichaamso€/2ningen.

5. Avontuursport. Motiej. avontuur, spanning. Hierbij moet vooral gedacht worden aan
de door specialisten aangeboden, veelal kostbare, zaken als: trekking, re#ing, wildwater-
varen, brandingsu,#n, scuba-diving, hang-gliding, parachutespringen, delta-vliegen,
bergbeklimmen en toerskien.

6. Lust-/pret-/pleziersport. Dominant moti  exclusi€fplezier. Denk aan sport die aan-
geboden wordt in de context van vakantie en toerisme, aan Club Mediterrante-achtige
ensceneringen, aan 'tropische zwemparadilzen' en aan vile vormen van watersport(toe-
risme). Rejererend aan de Engelse mal zou hier van S-sport gesproken kunnen worden:
sun, sea, sand, snow m sex.

7.  Cosmetische sport. Motiej) het modeluiterl k. Narcistisch gericht werken aan de zicht-
bare vorm van het lilf, zoals dat gvbeurt b(i body-building, body-shaping en body-styling

(in het algemeen georganiseerd in een commercitle setting).

Te ovenvegen is om nog een achtste categorie in te voeren. show- en vermaaksport.
Daarbij moet men denken aan zaken als via Eurosport onder de label 'World Wrestling
Federation' tot ons komende mengeling van worstelen en slecht acteren. 32

Net als Heinemann gaat Crum op zoek naar het meerduidige in plaats van het inper-
kende. Met de bespreking van deze auteur zijn we gekomen bil het einde van deze
exemplarische uiteenzetting van sporttheoretici die zich hebben gebogen over de
vraag 'Wat is sport?' of'Hoe kan sport worden afgegrensd van niet-sport?'
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Tot slot
Welk beeld ontstaat uit deze exemplarische(!) uiteenzetting van definities, karakteri-
seringen en classificaties van sport? Een beeld van zowel overeenkomsten als ver-
schillen. Zo zijn er verschillen te herkennen in de aangewende technieken, de ken-
merken die de auteurs constituerend beschouwen voor sport en de activiteiten die ze,
bijgevolg, wel of niet als sport aanmerken. Maar ondanks deze verschillen, springen

ook overeenkomsten in het oog.
Hoewel bijvoorbeeld de technieken qua werkwijze van elkaar verschillen, gaan

veel auteurs toch volgens eenzelfde procedure te werk. Als uitgangspunt van redene-

ren geldt bij de auteurs een bepaald idee over activiteiten die ze wensen aan te duiden
als 'sport', en vervolgens expliciteren ze bepaalde voonvaarden op grond waarvan een
activiteit als 'sport' kan worden beschouwd: de meeste auteurs zijn op zoek naar het
gemeenschappelijke. Wanneer de auteurs spreken over 'het wezen van sport' of de
'essentie van sport', dan bedoelen ze hiermee niet een onveranderlijke buitentalige
essentie die door middel van de taal op ideale wijze kan worden afgebeeld. Ze bedoe-

len daarentegen met 'essentie' of 'wezen' de noodzakelijke en/of voldoende voor-
waarden die voor het begrip sport als gemeenschappelijk zijn aan te merken.133 In de
definities, karakteriseringen en classificaties die worden opgesteld door de sporttheo-
retici, proberen de meeste auteurs dan ook:
I        de  noodzakelijke en/of voldoende voorwaarden te expliciteren op grond waarvan

een grens kan worden getrokken tussen sport en niet-sport; om op die manier:
2     de vaagheden over het begrip'sport' in de alledaagse omgangstaal zoveel mogelijk

te vermijden.

Sommige auteurs, waaronder Crum en Heinemann, gaan niet primair op zoek naar
het gemeenschappelijke, maar zij proberen door middel van een classificatie of cate-
gorisering een ordening aan te brengen in de hedendaagse dynamiek van de sport-

werkelijkheid. Zij laten zich vooral leiden door de verscheidenheid van sport(vormen)
in plaats van door het overeenkomstige van sport. Hoewel dus niet iedereen op zoek
is naar het gemeenschappelijke en probeert scherpe grenzen te trekken tussen sport
en niet-sport, blijkt er wel een (voorlopig) beeld te ontstaan van kenmerken die de
auteurs constituerend achten voor sport.

In dit hoofdstuk zijn de visies op sport van 2I auteurs uiteengezet. Plaatsen we de
kenmerken die door deze auteurs in wisselende combinatie worden aangewend om
sport van niet-sport af te grenzen in een tabel, dan ontstaat het volgende beeld (tabel
2.I).
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Tabel 2.1 Kenmerken die door de besproken auteurs (n=21) constituerend worden geacht voor sport

Kenmerken Frequentie

Fysieke vaardigheid/bewegen                                       19
Prestatie/overtreffenlagonaliteit                        18
Play                                                    0

Game                                  8
Institutionalisering                                        7
Motieven                                                             7
Frequentie van sportbeoefening                                 4
Intensiteit van sportbeoefening                                 3
Gezondheid                                                                i
Sociaal wenselijke en geaccepteerde normen                   1

Uitdrukkelijk moet worden opgemerkt dat de tabel is samengesteld op grond van een
min of meer arbitraire selectie van auteurs. Dat betekent dat de kenmerken die zijn
geplaatst in de tabel, en de onderlinge verdeling van deze kenmerken niet td absoluut
moeten worden genomen. Als bijvoorbeeld de blik iets meer was gericht op auteurs
van sociologische huize dan zou het kenmerk 'institutionalisering' vaker zijn
genoemd dan wanneer de blik iets meer was gericht op meer recente sportfilosofen,
die, zoals we nog zullen zien in de hoofdstukken 3 en 4, 'institutionalisering' niet con-
stituerend achten voor sport. Hoewel de indeling dus mede afhankelijk is van de selec-
tie van de schrijver van deze studie, kan toch worden gesteld dat de tabel een goed,
maar voorlopig, beeld geeft van de kenmerken die door sporttheoretici worden aange-
wend om sport af te grenzen van niet-sport.  In het verloop van de studie komen  nog
tal van andere auteurs aan de orde en dan zal bijvoorbeeld blijken dat geen nieuwe
kenmerken worden toegevoegd, maar wel dat kenmerken die nu in de tabel staan, niet
definierend worden geacht voor het sportbegrip.

Met de voorgaande relativerende opmerkingen in het achterhoofd, wordt uit tabel
2.I in 66n oogopslag duidelijk dat drie kenmerken in de afbakening van sport eruit
springen:
I bewegen;
2    spel (in de betekenis van play en game);
3 wedijver/prestatie/agonaliteit.

Deze drie kenmerken worden gevolgd door de kenmerken institutionalisering en
motieven. Maar hoewel bepaalde kenmerken in de afgrenzing van sport van niet-sport
vaker worden aangewend dan andere, laat de tabe166k zien dat er geen enkel kenmerk
is dat voor alle auteurs gemeenschappelijk is. Weliswaar beschouwen de meeste
auteurs 'bewegen' als het kenmerk van sport, toch wordt in twee omschrijvingen van
sport dit kenmerk niet opgenomen:M Hierdoor worden activiteiten als 'schaken',
'dammen' en'bridge' niet - althans niet per definitie - buiten het sportbegrip geplaatst
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- zoals dit bij het merendeel van de auteurs wel het geval is. Ditzelfde geldt voor ken-
merken als 'agonaliteit', game en play: alhoewel deze kenmerken volgens veel auteurs
constituerend zijn voor sport, is er van een algehele consensus geen sprake.
Hoewel er dus kenmerken zijn die door nagenoeg alle auteurs als constituerend wor-
den aangemerkt voor het begrip 'sport', blijkt er niet 6/n gemeenschappelijk kenmerk
te zijn. Deze conclusie, zo zal nog uitvoerig worden besproken in hoofdstuk 5, is voor
sommige sporttheoretici aanleiding verder af te  zien van het afgrenzen van sport van
niet-sport of in ieder geval  niet op  zoek te  gaan naar kenmerken die voor de sport  als
gemeenschappelijk zijn aan te merken. Eenheid en verheldering aanbrengen in het
begrip 'sport' - bijvoorbeeld door middel van het expliciteren van bepaalde noodzake-
lijke en voldoende voorwaarden voor sport - is niet alleen onmogelijk, maar wordt dan
zelfs als onwenselijk beschouwd. Zover is het echter nog niet. We gaan in hoofdstuk 3
allereerst verder met een analyse van de in dit hoofdstuk opgevoerde uiteenzettingen.



..3  Een vrgwillige poging om
onnodig opgeworpen obstakels
te overwinnen

The uselessness ofgames makes them ollensive to social reformers, improvers Ofpublic
morals, orBnctionalist critics ofsociety ... the 5itility' Ofplay, and nothing else, explains
its appeal - its art ficially, the arbitrary obstacles it sets upfor no other purpose than to
challenge the players to surmount them ... (Lasch 1979, P.182)

In het vorige hoofdstuk zijn op grond van de technieken 'definieren', 'karakteriseren'
en 'classificeren' verschillende omschrijvingen van sport gegeven. Ondanks de uit-
eenlopende wijzen waarop de auteurs sport afgrenzen van niet-sport, bestaat tussen
hen wel een belangrijke consensus. Ze zijn het er - al dan niet impliciet en soms met
de nodige slagen om de arm - over eens dat het vruchtbaar en mogelijk is kenmerken
te formuleren op grond waarvan sport kan worden afgegrensd van niet-sport. Dat de
auteurs daarbij verschillende technieken aanwenden, uiteenlopende kenmerken for-
muleren en men het bijgevolg niet altijd eens is over waar precies de grenzen moeten
worden getrokken, laat onverlet dat men van oordeel is dat het mogelijk en soms nood-
zakelijk is sport afte bakenen van niet-sport.

Dit hoofdstuk maakt een begin met de analyse van de uiteenzettingen uit hoofd-
stuk 2. Daarbij is het natuurlijk de vraag hoe en waar te beginnen. De verscheidenheid
in wijzen van definieren, karakteriseren en classificeren, maakt het er niet gemakke-
lijk op om de uiteenzettingen met elkaar te vergelijken. Aan de grenstrekkende exer-
cities liggen immers veelal verschillende pragmatische interesses ten grondslag. De
een wil een eenduidige definitie van sport opstellen om sportonderzoek beter met
elkaar te kunnen vergelijken, de ander wil op grond van een afbakening van sport het
beleidsveld transparanter maken en weer een ander wil het begrip sport verhelderen
om daarna een sportethiek te ontwikkelen. Deze pragmatische interesses stellen ver-
schillende eisen aan de wijze van afgrenzing en mede daardoor zal men soms ver-
schillende kenmerken formuleren. Deze obstakels nemen echter niet weg, dat aan
omschrijvingen van sport eisen zijn te stellen en in dat licht ook wel degelijk een
onderscheid kan worden gemaakt tussen adequate en minder adequate omschrijvin-
gen van sport.
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Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 3.I begint met het formuleren van
enkele uitgangspunten die voor begripsvorming van belang zijn. Met het formuleren
van deze uitgangspunten wordt het analysekader geexpliciteerd.

De paragrafen 3.2 en 3.3 zijn geheel gewijd aan de wijze waarop de relatie tussen
de begrippen play, game en sport in beeld wordt gebracht. Een dominant beeld uit
hoofdstuk 2 is dat de relatie tussen deze drie concepten wordt gevisualiseerd door een
continuum met aan de ene pool play en aan de andere sport of arbeid. De vooronder-
stellingen die ten grondslag liggen aan zo'n voorstellingswijze, worden allereerst geex-
pliciteerd (paragraaf 3.2) en in paragraaf 3.3 geanalyseerd. Paragraaf3.4 gaat uitvoerig
in op het begrip game, en dan vooral de invulling die de sportfilosoof Suits hieraan
heeft gegeven. Verder komen in paragraaf 3.4 auteurs aan het woord die kritisch staan
ten opzichte van de manier waarop Suits game definieert. Vooral op de kritiek van de
zogenoemde antiformalisten wordt uitvoerig ingegaan. Deze antiformalisten stellen
dat de visie van Suits op het begrip game te abstract is - in de zin dat hij voorbijgaat
aan de traditie en historie van games. In paragraaf 3.5  zal deze kritiek aan een nadere
analyse worden onderworpen.

Paragraaf3.6 is geheel gewijd aan de relatie tussen game en sport volgens de sport-
filosoof Morgan. Zijn visie op sport als een sociale praktijk die enerzijds kan worden
afgegrensd van andersoortige praktijken en anderzijds ook altijd sociaal-historisch
geworteld is, biedt belangrijke aanknopingspunten. Tot slot worden de belangrijkste
conclusies van dit hoofdstuk systematisch op een rij gezet en de overgang naar hoofd-
stuk 4 gemaakt.

3.1 HET ANALYSEKADER

Hoewel tabel 2.I een goed overzicht geeft van de kenmerken die door de auteurs als
constituerend worden aangemerkt voor sport, kent ze ook de nodige beperkingen. Zo
is  de precieze status  van de kenmerken  uit een dergelijke tabel  niet af te lezen.  Hier-
mee wordt bedoeld dat:
I niet duidelijk wordt welke betekenis precies wordt gegeven aan de kenmerken;
2    Uit tabel 2.I niet is afte lezen, welke relatie de auteurs veronderstellen tussen de

kenmerken en sport.

Natuurlijk zijn deze kenmerken en de relatie met sport in meer ofmindere mate
besproken in hoofdstuk 2, maar uit de in dit hoofdstuk uit te voeren analyse zal blij-
ken dat aan dezelfde term vaak uiteenlopende betekenissen worden gegeven en dat de
relatie die wordt verondersteld tussen de kenmerken en sport, vaak verschilt.

Uitgangspunten voor begripsvorming
Naast de twee genoemde punten, is evenmin uit tabel 2.I af te leiden of men zich
binnen de aangewende technieken wel houdt aan bepaalde grondregels van begrips-
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vorming.  In deze paragraaf worden enkele grondregels of uitgangspunten geformu-
leerd waarop de begripsvorming kan worden gefundeerd. Op verschillende plaatsen in
de literatuur zijn deze uitgangspunten aan te treffen: Deze uitgangspunten vormen
gezamenlijk een kader op grond waarvan de uiteenzettingen uit het eerste hoofdstuk
kunnen worden geanalyseerd. Daarbij gaat het om de volgende acht uitgangspunten:
I Bijde afbakening van sport worden logische en empirische relaties onderscheiden.
2 Bijde afbakening van sport wordt een duidelijk perspectiefgehanteerd.
3     Kenmerken van verzamelingen gelden ook voor deelverzamelingen.
4    Er geldt een wederkerige uitsluiting binnen classificaties.
5     De definitie mag niet te breed en niet te smal zijn (intensie/extensie).
6 Cirkelredeneringen moeten voorkomen worden.
7    De aangewende primitieve termen moeten eenduidig zijn.
8    Overbodige en vage kenmerken moeten vermeden worden.

In wat volgt zullen de uitgangspunten steeds worden uitgelegd en, waar mogelijk en
nodig, worden enkele uiteenzettingen uit hoofdstuk 2 exemplarisch opgevoerd en

geanalysserd.

1  Logische en empirische relaties
In de vorming van begrippen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen

kenmerken die op een logisch noodzakelijke wijze samenhangen met een begrip en ken-
merken die hiermee op een empirische wijze in relatie staan: De logisch noodzakelijke
kenmerken worden door Best, in navolging van Wittgenstein, aangeduid als criteria.
Hiermee bedoelt Best het volgende: 'To say that X is a criterion ofY means that the pre-
sence of X is necessarily a reason for the presence ofY.'3 Een voorbeeld kan het belang
van het onderscheid tussen criteria en empirische kenmerken verduidelijken. Stel:
iemand kijkt uit het raam en ziet de straatstenen glinsteren, tennisspelers de baan ver-
laten en de toeschouwers paraplu's opsteken en regenjassen aantrekken. Vaak volgt
dan al snel de conclusie 'het regent.' De verschillende waarnemingen vormen een
gedegen empirische onderbouwing voor deze conclusie. Toch komt deze onderbou-
wing op een indirecte wijze tot stand: ze is afhankelijk van een waargenomen obser-
vatie en een op basis hiervan aangebrachte samenhang tussen verschillende gebeur-
tenissen.4 Een directe manier om te bepalen of het regent is een hand uit het raam
steken om op grond van 'koele en natte druppels' vast te stellen dat het regent. En dus
kan, volgens Best, het volgende worden gesteld: '... I know indirectly from the eviden-
ce of raincoats and umbrellas, and directly from the sensations of wet, cold drops,
which are the criteria of rain.'5

Het gaat in dit voorbeeld niet primair om een uitleg van het onderscheid tussen
direct en indirect, maar om de status van een uitspraak op grond van empirische
evidentie en die van een uitspraak op grond van criteria. Uit de waarneming van de
opgestoken paraplu's en de regenjassen die worden aangetrokken, mag namelijk niet
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de conclusie worden getrokken dat 'paraplu's' en 'regenjassen' noodzakelijke voor-
waarden (criteria) zijn voor het begrip 'regen.' Natte druppels, daarentegen, zijn wel
aan te merken als noodzakelijke voorwaarden voor het begrip 'regen.' Best verwoordt
dit onderscheid als volgt:

The various pieces ofevidence which I saw through the window are not directly connie-
ted with the meaning ofthe term. In order to teach someone who had never encountered
it what 'rain' means, we should not r€fer to umbrellas, raincoats and scurrying tennis
players. We should take him to»l the cold, wet drops, which are the criteria. To put the
same point another  way,   'It is raining,'  Etrue,   does not imply that there are umbrellas
etc. whereas it does imply that there are cold, wit drops.6

Criteria staan altijd in een intrinsieke relatie tot een bepaald concept, zoals dit niet het
geval is tussen een empirisch kenmerk en een concept. Glock stelt, in navolging van
Wittgenstein, het volgende over deze interne of intrinsieke relatie:

These  are relations which could not fail to obtain, since  they are given with  or  (partly)
constitutive  of the  terms  (objects  or  retata),  such as white's being lighter than black.

Equally, an internal property is a property which a thing could notfail to possess, becau-
se,  it is essential  to its being the thing it  is f...j The internal or essential properties  of an
object are its logical form, they determine its combinatorial possibilities with other
objects.7

Dit betekent dus - per definitie - dat '... a change in criteria is a conceptual change, a
change in the meaning ofwords: that q is a criterion for being F is partly constitutive
ofthe concept of being F.'8 Deze criteria, die logisch noodzakelijk zijn verbonden met
een concept, hebben dus een andere status dan empirische kenmerken, die op een
contingente wijze zijn verbonden met een concept. Bijgevolg dienen beide hoe dan
ook te worden onderscheiden. Glock nogmaals:

... empirical and necessary propositions difer 'categorically' I...1 Science ascribes proper-
ties and relations which can be verijied orjalsilied empirically. Causal relations in par-
ticular can only be established empirically, by observation and induction. Such proper-
ties and relations are contingent, and corresponding statements I...l are corrigible.9

2 Perspectief
Het onderscheid tussen logisch noodzakelijke kenmerken (intrinsieke kenmerken) en
kenmerken die op een empirische wijze samenhangen met een begrip (extrinsieke
kenmerken), is voor de sporttheoreticus en Wittgensteiniaan Franke van wezenlijk
belang in de typering van de zogenoemde eigenheid van sport: 0
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Eigenheid
Franke stelt dat in iedere constructie van sport altijd een conceptueel onderscheid
moet worden aangebracht tussen die van de zogeheten Eigenweltlichkeit (vanaf nu aan-
geduid als 'eigenheid') en die van sport als instrument. De eigenheid van sport wordt

geconstrueerd vanuit een intrinsick perspectie£ sport als instrument vanuit een extrin-
siek perspectief.u In de typering van de eigenheid van sport spelen de zogenoemde
Konstruktions-Indikatoren een belangriike rol. Alvorens wat uitvoeriger in te gaan op
het conceptueel onderscheid tussen eigenheid en instrument, iets meer over deze con-
structie-indicatoren.

Constructie-indicatoren
Met de aanduiding constructie-indicatoren wil Franke aannemelijk maken dat ken-
merken of elementen die worden aangewend om sport te definieren, te karakteriseren
of te classificeren, niet moeten worden beschouwd als onveranderlijke (ontologische)
eigenschappen van sport. Franke stelt over de status van deze constructie-indicatoren

het volgende:

Bei sogenannten 'Merkmals'-Analysen sportlicher Tatigkciten in verschiedenen sportthe-
oretischen Interpretationen werden nicht die sportlichen Tatigkeiten (selbst) charakteri-

siert, sondem die 'Konstruktions-Indikatoren', durch die die sportliche Aktion konstruiert
wird. Demnach sind die 'Merkmale' sportlicher Tatigkeiten [...] die zur naheren

Kennzeichnung sportlicher Handlungen benutzt werden, als Indikatoren anzusehen,
die bewirken, dajg eine beobachtete Handlung als sportliche Aktion konstruiert wird, und
nicht in erster Linie spezifische Merkmale, die als Eigenschaften der Handlung zu dieser

selbst gehoren.12

Frankes visie impliceert dat de kenmerken, elementen of karakteristieken die in hoofd-
stuk 2 door de auteurs zi in opgevoerd (zie tabel 2.I) aan te merken zijn als verschillende
indicatoren op grond waarvan sport wordt geconstrueerd. Loy (I968, I978) bijvoorbeeld
construeert sport op grond van de constructie-indicatoren (I) game, (2) lichamelijke
vaardigheid, (3) competitie, (4) play en (5) institutionalisering. Gerhardt (I992) grenst
sport van niet-sport af op grond van de constructie-indicatoren (I) game en (2) strijd.

Door de kenmerken op te vatten als constructie-indicatoren, in plaats van als onto-
logische eigenschappen, wordt ervan uitgegaan dat de kenmerken geen wezenlijke
eigenschappen ziin van een zich niet veranderende sport, maar als kenmerken die
worden aangewend om een activiteit (ofhandeling) te construeren:3 Constructie-indi-
catoren zijn van belang voor de typering van de eigenheid van sport en moeten in die
zin dan ook worden onderscheiden van kenmerken die op een contingente  (of empi-
rische) wijze samenhangen met sport. Op grond van dit onderscheid komt ook de
tweedeling tussen 'de' eigenheid van sport en sport als instrument in beeld:
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Der entscheidende Unterschied zujenen Deutungen liegtjtdoch darin, daB I...1 deutlich
getrennt werden kann zwischen der Konstruktion eines Objekts und seiner Verwendung.
Wird hier unter Beachtung des Indikators 'Re#exivitat' unterstellt, dag sportliche
Watkampjhandlungen immer (im alltagsweltlichen Sinn) nutzlos und zweck#ei sind,
dann bezieht sich diese Aussage allein aufdie Konstruktion der sportliche Handlung. I...1
So sind Handlungen einerseits nur dann sportliche Aktionen, wenn sie mit Bezug auf
den  Indikator  'Re#exivitat' konstruiert werden. Anderseits konnen jedoch  die auf diese

spezielle Weise entstanden Aktionen im alltaglichen Sinne wic Arbeitshandlungen einen
Tauschwert erhalten bzw. vermarktet werden. Dadurch also, da,B die R #exivitdt als gin
wesentlicher Indikator der Konstruktion sportlicher Handlungen angenommen wird,
gelingt es zum einen, ein Spezijikum sportlicher Tatigkeiten herauszustellen, durch das
sich diese Handlungen deutlich von Alltags- oder Arbeitshandlungen unterscheiden:4

In hun onderlinge samenhang grenzen constructie-indicatoren 'de' eigenheid van
sport af van niet-sport: ze hebben betrekking op sport en typeren 'de' specificiteit
ervan. Deze constructie-indicatoren zijn logisch noodzakelijk verbonden met de acti-
viteit in kwestie. 15

Doel-middel-perspectief
Sport beschouwd vanuit een doel-middel-perspectiefbetreft het gebruik (Venvendung)
van sport voor doeleinden die buiten de reeds geconstrueerde sport liggen. In logische
zin wordt hiermee bedoeld dat iets (X) wordt gebruikt als middel om een bepaald doel
(Y) te realiseren. De relatie tussen middel en doel geldt daarbij niet als logisch nood-
zakelijk maar ze wordt als een extrinsieke relatie begrepen - de relatie is contingent.
Dit houdt in dat (I) doelen en middelen onafhankelijk van elkaar beschouwd en gedef-
inieerd kunnen worden en (2) er altijd alternatieve wegen zijn om hetzelfde doel te
bereiken. Wil men bijvoorbeeld geld verdienen of roem verwerven, dan kan dit door
aan sport te doen, maar evenzeer door middel van andere activiteiten. Er zijn met
andere woorden verschillende middelen (XI, X2, X3 enzovoort) die het betreffende
doel (Y) tot stand kunnen brengen. Vanuit een dergelijk extrinsiek perspectiefkomt de
specificiteit van sport nimmer in beeld. I6

Voor de onderhavige studie zijn deze eerste twee uitgangspunten (logische en
empirische relaties en een helder perspectief) van wezenlijk belang, omdat primair
wordt geprobeerd 'de' eigenheid van sport te typeren op grond van bepaalde kenmer-
ken: criteria, constructie-indicatoren, karakteristieken, elementen ofvoorwaarden die
op een intrinsieke wijze zijn verbonden met het begrip sport.

3 Verzamelingen en deelverzamelingen
Het derde uitgangspunt luidt als volgt: kenmerken die als constituerend worden
beschouwd voor de gehele verzameling zijn, per implicatie, ook constituerend voor de
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binnen de gehele verzameling geplaatste deelverzamelingen.17 Wanneer bijvoorbeeld
voor de gehele verzameling 'sport' de criteria (I) 'competitie' en (2) 'game' als consti-
tuerend worden aangemerkt, dan volgt hieruit, per definitie, dat ook voor alle deelver-

zamelingen (a, b, c, d ...) binnen de klasse 'sport' - bijvoorbeeld (a) verenigingssport,
(b) informeel georganiseerde sport en (c) commercieel georganiseerde sport - de cri-
teria 'competitie' en 'game' constituerend zijn. Dat voor de deelverzameling in ver-
houding tot de gehele verzameling extra voorwaarden worden geformuleerd, maakt
dat de omvang van de verzameling'sport' altijd groter is dan de hierbinnen geplaatste
deelverzamelingen.

In bijvoorbeeld de uiteenzetting van Loy (I968, I978) blijkt het hier geformuleer-

de uitgangspunt niet consistent te worden aangehouden. Loy formuleert voor sport vij f
noodzakelijke voorwaarden, te weten (I) play, (2) game, (3) bewegen, (4) agonaliteit en

(5) institutionalisering. De auteur visualiseert de relatie tussen play, game en sport door
middel van verzamelingen en deelverzamelingen. Binnen de gehele verzameling
'play' worden respectievelijk de deelverzamelingen 'game' en 'sport' geplaatst. Sport is
dus een deelverzameling van play en van game. Toch blijkt, in Loys uitleg, game niet te
worden aangemerkt als een subcategorie van play, en wel omdat daarmee professio-
nele sport buiten de definitie zou komen te vallen - iets wat de auteur onwenselijk
acht. Loy stelt in strijd met zijn visualisering het volgende: 'We purposely have not con-

sidered game as a subclass ofplay, for if we had done so, sport would logically become
a subset of play and thus preclude the subsumption of professional forms of sport
under our definition under the term.'I8 Wat we hier dus zien is dat de samenhang tus-

sen verzameling en deelverzameling niet eenduidig wordt aangehouden - elementen
in de gehele verzameling (lees: play) blijken in de hierbinnen geplaatste deelverzame-

lingen (lees: game en sport) niet meer van toepassing te zijn. In de conceptualisering
van sport dient dus het volgende uitgangspunt te worden aangehouden: indien de
relatie tussen play, game en sport wordt voorgesteld door verzamelingen en deelverza-

melingen, dan zijn de kenmerken die constituerend worden geacht voor de gehele
verzameling, per implicatie, ook constituerend voor de gesubordineerde deelverzame-

lingen.

4 Wederkerige uitsluiting
Het vierde uitgangspunt is dat van wederkerige uitsluiting.z9 Dit uitgangspunt heeft
vooral betrekking op classificaties en categoriseringen. Dit uitgangspunt houdt in dat
verschillende leden die worden geplaatst onder verschillende klassen, elkaar weder-
zijds dienen uit te sluiten. Wanneer sport bijvoorbeeld wordt onderverdeeld in twee
verschillende leden: (I) 'profsport' en (2) 'amateursport' dan dienen deze leden elkaar
niet te overlappen. Dat betekent in dit voorbeeld, dat activiteiten die binnen de cate-
gorie 'profsport' kunnen worden geplaatst, niet tegelijkertijd ook binnen de categorie

'amateursport' dienen te vallen. Stel dat sport wordt onderverdeeld in'competitiesport'
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en 'jeugdsport', dan wordt aan deze regel van wederkerige uitsluiting niet voldaan
- een deel van de omvang van 'jeugdsport' behoort immers eveneens tot de omvang
van 'competitiesport' (en andersom).

In bijvoorbeeld de classificatie van Heinemann (I980) blijkt het uitgangspunt van
wederkerige uitsluiting niet consistent te worden doorgevoerd. Zoals in hoofdstuk 2
uit de doeken is gedaan, onderscheidt Heinemann vier verschijningsvormen van
sport. Alle vier verschijningsvormen hebben de 'constituerende variabelen' gemeen-
schappelijk. Hoe verschillend sport zich dus ook manifesteert, gemeenschappelijk
zijn de vier constituerende kenmerken 'bewegen', 'agonaliteit', 'game' en 'onproducti-
viteit.' De door Heinemann doorgevoerde classificatie van sport betreft er dan ook niet
66n naar verschillende eigenheden (Zie uitgangspunt I), maar naar de uiteenlopende
wilzen waarop sport zich in de praktijk kan manifesteren. De pluriformiteit van sport
en de classificatie hiervan duiden op de verschillende contexten waarbinnen sport zich
manifesteert. De vier modellen die Heinemann vervolgens onderscheidt, zijn echter
niet wederzijds uitsluitend: afzonderlijke sportactiviteiten kunnen tegelijkertijd
binnen verschillende modellen worden geplaatst.

Nog even kort de modellen. Het expr*sievesportmodel wordt vooral gedefinieerd op
grond van waarden als 'plezier hebben', 'meedoen', 'gezamenlijkheid.' In de typering
van het tweede, het wedstrijdgerichte, sportmodel benadrukt hij kenmerken als 'preste-
ren', 'overtreffen', 'winst' en 'verlies.' Het derde en vierde sportmodel: het comnlen:itle
en het ji*nctionalistische - zijn exclusief gedefinieerd vanuit institutionele doeleinden:
sport als commercieel middel, sport als middel om sociale integratie te bewerkstelli-
gen, sport als middel om de gezondheid na te streven enzovoort.

Moeilijk voorstelbaar is dat het hier gaat om vier naast elkaar bestaande modellen,
waartussen een scherpe grens kan worden getrokken en waarvan de klassen elkaar
wederzijds uitsluiten. Zo kan bijvoorbeeld de wedstrijdsport (sportmodel 2) op een pro-
fessionele wijze worden beoefend (dus ook: sportmodel 3) en tevens kan deze zelfde wed-
strijdsport door de politiek worden aangewend om sociale integratie te bewerkstelligen
(dus: sportmode14). Ook het expressieve sportmodel (sportmodel I) kan in wedstrijdvorm
(dus: sportmodel 21 worden beoefend en tevens kunnen ook hier door bijvoorbeeld de
overheid verschillende functies (dus: sportmodel 4) mee worden nagestreefd - zoals

gezondheid en sociale integratie. De sportmodellen zijn dus niet zo exclusiefvan elkaar
te onderscheiden als de indeling van Heinemann lijkt te veronderstellen: de omvang van
de leden c.q. sportmodellen sluiten elkaar niet wederzijds uit. Voor deze studie wordt het
uitgangspunt aangehouden dat de omvang van de binnen een classificatie geplaatste
leden elkaar niet overlappen en elkaar dus wederzijds uitsluiten.

5  Te breed en te smal
Het vii fde uitgangspunt luidt dat een definitie tegelijkertijd niet te breed en niet te smat
dient te zijn:° 'Ie breed is een definitie (of classificatie of karakterisering) indien te
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weinig noodzakelijke en/ofvoldoende kenmerken worden geformuleerd, waardoor er
concrete gevallen binnen de omschrijving zijn te plaatsen die we er eigenlijk buiten

geplaatst willen zien. Wanneer sport bijvoorbeeld wordt gedefinieerd als 'iedere vorm

van lichaamsbeweging', dan vallen hieronder bijna alle activiteiten die mensen uit-
voeren - ook activiteiten die we gewoonlijk niet onder het begrip 'sport' plaatsen of
wensen te plaatsen. De definitie is dus te breed en te weinig uitsluitend. Te smal is een
definitie als te veel noodzakelijke voorwaarden worden geformuleerd, waardoor bil-
voorbeeld in geval van sport bepaalde activiteiten buiten de sportdefinitie vallen die we

hierbinnen eigenlijk wel geplaatst zouden willen zien. Als sport bijvoorbeeld wordt
gedefinieerd als een vorm van (I) strijd, (2) regelgeleidheid, (3) institutionalisering en
(4) bewegen, dan vallen binnen deze definitie bijvoorbeeld niet activiteiten als scha-

ken, dammen, fitnesssport en informeel georganiseerde sporten. Wanneer we deze
activiteiten echter wel binnen de sportdefinitie geplaatst zouden willen zien, dan is de
opgestelde definitie dus te smal. Deze regel maakt ook duidelijk dat uitspraken over
het t6 breed en/oft6 smal zijn van een definitie, te allen tijde samenhangen met idee-

en of vooronderstellingen over wat we (als grenstrekkers) w61 en niet binnen de defi-
nitie willen plaatsen. Gerber & Morgan verwoorden dit als volgt (vet van mil JS):

To dejine sport one might begin by listing all activities intuitively accepted as sport. Ifont
rejects the personalism €fintuition, convention or social agreement can be substituted as

a better basis.for constructing such a list. In either case,ji·om this list ofsped#c activities

an all-embracing definition can be induced. The definition must be general enough to

include all activities one wishes to accept as sport and spec ic enough to exclude all acti-
vities which one rejects as non-sport. 2I

Deze regel heeft betrekking op de samenhang tussen enerzijds de noodzakelijke en/of
voldoende voorwaarden die worden geformuleerd - de intensic - en anderzijds de
omvang van het aantal gevallen dat voldoet aan de geformuleerde voorwaarden: de
extensie.22 In de meeste gevallen is het zo dat wanneer de intensie specifieker wordt,
de extensie minder omvangrijk en omgekeerd. Wanneer voor sport de noodzakelijke
criteria (I) spel en (2) bewegen worden geformuleerd, dan zal de omvang van het
aantal activiteiten dat hieraan voldoet omvangrijker zijn dan wanneer sport wordt
gedefinieerd op grond van criteria als (I) spel, (2) bewegen, (3) institutionalisering, (4)
competitie en (5) beoefend in professioneel verband. Als de intensie rijker is, dan
wordt de extensie geringer en andersom als de intensie armer wordt, dan wordt de
extensie omvangrijker. Als richtlijn voor deze studie geldt dat het belangrijk is de
eigenheid van sport  z6 te definieren  (of te classificeren of te karakteriseren)  dat ener-
zijds alleen di6 activiteiten binnen de definitie vallen die we ook daadwerkelijk als
sport willen aanmerken en anderzijds dat die activiteiten erbuiten vallen die we juist
niet willen aanmerken als sport.
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6 Cirkelredeneringen
De zesde grondregel is dat een definitie, karakterisering of classificatie niet circulair
mag zijn.23 Dat wil zeggen, dat datgene waarmee wordt gedefinieerd (het */iniens) niet
datgene mag bevatten dat gedefinieerd moet worden (het d€finiendum). Stel, sport (=
d€finiendum) wordt gedefinieerd als '... iemand die een aan sport gerelateerde activiteit
beoefent' (= definiens), dan komt het element 'sport' zowel terug in datgene wat dient
te worden gedefinieerd alsook in de termen die daarvoor worden aangewend - hier-
door ontstaat een cirkel tussen twee termen die elkaar voortdurend vooronderstellen.
Zo'n cirkelredenering zien we bijvoorbeeld in de definitie van Prinssen en Kropman.
Zij definieren sport als '... degene die in het gehele jaar I990 minstens I2 maal een op
lichamelijke inspanning gerichte sportactiviteit heeft ondernomen.'24 Als zesde uit-
gangspunt geldt dat in de afbakening van sport van niet-sport cirkelredeneringen
moeten worden vermeden.

7  Transparantie in primitieve termen
Het zevende uitgangspunt heeft betrekking op de transparantie ofeenduidigheid van de
zogenoemde primitieve tennen. Primitieve termen die in een definitie, karakterisering of
classificatie worden aangewend, moeten eenduidig bekend en niet vaag zijn. Met primi-
tieve termen worden '... woorden bedoeld die we niet definieren maar waar we van vin-
den dat ze zonder meer duidelijk moeten zijn.'25 Wanneer we bijvoorbeeld stellen'Sport
=def Spel', dan wordt het element 'spel' als primitieve term aangewend om sport te
omschrijven. Als minimale eis geldt dat duidelijk moet zijn wat de primitieve term'spel'
betekent. In veel beschrijvingen van sport blijken de primitieve termen niet altijd duide-
lijk te zijn. In hoofdstuk 2 zijn tal van voorbeelden te geven van definities, classificaties
ofkarakteriseringen waarvan de primitieve termen (ofelementen, kenmerken) verre van
duidelijk zijn. Is bijvoorbeeld precits duidelijk wat met de volgende primitieve termen

,26wordt bedoeld: 'vigorous physical exertion' en 'relatively complex physical skills    , 'vol-
doende regelmatige en intense fysieke inspanning die van buitenuit waarneembaar is',
'lichamelijke ontwikkeling', 'lichamelijke conditie', 'mentale of sociale weerbaarheid'27,
'lichamelilk intensieve handelingen', 'sociaal wenselijke en geaccepteerde normen en
waarden'28, 'dynamische lichamelijke activiteit'29, 'gross physical activity'?30

Doordat primitieve termen gebruikt worden die  zelf vaak niet helder zijn, is  niet
te verwachten dat het te definieren begrip wel duidelijk(er) wordt. Hoe helder defini-
ties, classificaties en karakteriseringen vaak ook lijken - niet zelden missen ze een
zekere conceptuele helderheid in de aangewende, primitieve termen. Best merkt in die
zin kritisch het volgende op: '... in many cases we have more difficulty in understan-
ding the terms used in the definition than we would have with the term to be defined
in the first place.'11 In deze studie wordt dan ook aangehouden dat de betekenis van de
primitieve termen c.q. de noodzakelijke voorwaarden die worden aangewend om sport
van niet-sport afte grenzen, eenduidig moeten zijn.
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8  Overbodige en vage kenmerken
Het laatste - met het vorige samenhangende - uitgangspunt is dat in iedere definitie,
karakterisering of classificatie overbodige kenmerken moeten worden vermeden.12 Ken-

merken (of primitieve termen)  die niet bijdragen aan duidelijkheid of die simpelweg

overbodig zijn, dienen niet te worden vermeld in een definitie (lees ook: classificatie of

karakterisering). Een definitie moet efficient zijn - ze moet met een minimum aan
kenmerken volstaan. Het gebruik van termen zoals 'een zekere', 'intensieve', 'in prin-

cipe', 'bijzondere waarde', 'usually', 'minimum', 'primar', 'veelal' zijn niet alleen vaag,
maar ze zijn ook overbodig. Dit gebruik van tal van overbodige termen hangt samen

met het gegeven dat veel auteurs de precieze status van een definitie niet juist inschat-
ten. De primitieve termen die worden aangewend binnen een definitie zijn, qualitati
qua, logisch noodzakelijke kenmerken (zie uitgangspunt I). Wanneer bijvoorbeeld

wordt gesteld dat sport een'geinstitutionaliseerd, agonaal, spel' is, dan betekent dit dat
een activiteit alleen dan als sport kan worden aangemerkt indien alledrie de elementen
aanwezig zijn. In hoofdstuk 2 treffen we verschillende definities, karakteriseringen en
classificaties aan waarin (overbodige) kenmerken voor tal van problemen kunnen zor-
gen. In de definitie van Luschen bijvoorbeeld wordt gesteld dat sport altijd intrinsiek
en extrinsiek belonend is: 'sport [...] ist intrinsisch und extrinsisch belohnend.'33 Sport
kan natuurlijk gepaard gaan met intrinsieke en extrinsieke beloningen, maar dit is een
empirische constatering die niet conceptueel van aard is. De definitie van Luschen

impliceert echter dat een activiteit alleen dan als sport kan worden aangemerkt, indien
hiermee ook extrinsieke beloningen worden verkregen. Wanneer een activiteit dus
'slechts' wordt beoefend om zichzelfswille, dan geldt - per definitie - dat deze niet als

'sport' kan worden aangemerkt: er is immers niet voldaan aan de noodzakelijke voor-
waarde 'extrinsiek belonend.'

Ook bij Coakley zien we ditzelfde probleem optreden. De auteur stelt dat de deel-

name '...is motivated by a combination of intrinsic and extrinsic factors.'14 Dit houdt
dus in, wederom per definitie, dat een activiteit waarin men niet (ook) extrinsiek gemo-
tiveerd is, buiten de sportdefinitie valt - dit omdat de noodzakelijke voorwaarde

'extrinsieke motivatie' ontbreekt. Beide auteurs zullen waarschijnlijk niet deze strikte
betekenis van definities op het oog hebben gehad, feit is echter dat de (primitieve) ter-
men die worden aangewend in een definitie, dassificatie ofkarakterisering als logisch
noodzakelijk moeten worden aangemerkt. Voor deze studie wordt ervan uitgegaan dat

in de afbakening van sport van niet-sport alleen die kenmerken binnen de definitie,

karakterisering of classificatie worden geplaatst die logisch-noodzakelijk samen-

hangen met (de eigenheid van) sport. Het gebruik van overbodige termen dient te
worden vermeden.

Tot zover de grondregels voor het analysekader van deze studie. Met behulp van
deze grondregels worden de kenmerken uit tabel 2.I aan nader onderzoek onder-

worpen. Zijn deze kenmerken allemaal aan te merken als logisch noodzakelijke voor-



74   G R E N Z E N  A A N D E S P O R T

waarden om 'de' eigenheid van sport te typeren? In dit hoofdstuk wordt een begin
gemaakt met de beantwoording van deze vraag.

3.2  HET PLAY-GAME-SPORTCONTINUUM
De relatie tussen play, game en sport wordt door verschillende auteurs uit hoofdstuk 2
in beeld gebracht door middel van een continuilm.35 In de sporttheoretische literatuur
staan ze daarin niet alleen: tal van andere auteurs geven de relatie tussen play, game en
sport, en vaak ook topsport, op soortgelijke wijze weer.36 Laten we ons eerst eens
beperken tot vier auteurs die in hoofdstuk 2 in meer ofmindere mate zijn besproken:
Caillois, Guttmann, Loy en Luschen, om daarna de discussie iets te verbreden met de
visie van enkele andere auteurs. We proberen in deze paragraafantwoord te krijgen op
de vraag wat de aanwending van een continuum nu precies betekent voor:
I      de concepten 'play', 'game' en 'sport';
2    de onderlinge relatie tussen deze begrippen.

In deze paragraaf worden, kortom, de vooronderstellingen geexpliciteerd die ten
grondslag liggen aan de aanwending van een continuum in verband met de relatie
tussen play, game en (top)sport.

Van play, via game naar sport
Door play, game en sport te plaatsen op een continuum willen Caillois, Guttmann, Loy
en Luschen in ieder geval duidelijk maken dat de overgang van het ene naar het ande-
re een geleidelijke is. Play is het meest algemene begrip en wordt dan ook door alle
auteurs aan de beginpool van het continuum geplaatst. Aan het einde van het conti-
nuum wordt door twee auteurs37 'arbeid' geplaatst en door de andere twee de term
'sport.'38 Loy en Luschen plaatsen sport op een continuiim tussen twee uiterste polen
- play en arbeid.39 De precieze locatie van sport op het continuum hangt afvan de hoe-
veelheid externe (materieel en/of sociale) beloningen die met de sport is verbonden.
Zoveel te meer sport in het teken staat van externe beloningen, des te meer sport op
arbeid gaat lijken en des te meer de sporter de activiteit beoefent om zichzelfswille des
te meer sport zich bij de play-pool bevindt. Play en arbeid worden door de auteurs
beschouwd als activiteiten die elkaars tegengestelden zijn. Daarbij betreft play dus een
activiteit die louter om zichzelfswille wordt beoefend - een doel in zichzelf heeft - en
arbeid een activiteit die slechts in het teken staat van externe doeleinden. Caillois en
Guttmann maken geen gebruik van de term 'arbeid', maar zij plaatsen play en sport
op beide uiteinden van het continuum.

Caillois typeert eerst play en brengt hierbinnen vier game-categorieen aan. Binnen
de game-categorie agon plaatst hij sport, waarbij de concrete sportactiviteiten zich altijd
bevinden op een continuum tussen de twee uiterste polen paidia en ludus. De over-
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gang van play naar sport is er een van een afname van spontaniteit, verdergaande

formalisering, grotere nadruk op winst en competitie. Guttmann visualiseert de over-

gangen van play naar game en sport door middel van een classificatie. Ook bij deze

auteur staat play (spontaneous play) aan de beginpool en sport aan de eindpool, en vindt

er een geleidelijke overgang plaats van spontane en vrije Play naar geformaliseerde en

geinstitutionaliseerde sport.
Hoewel aan de eindpolen verschillende termen worden geplaatst, springen vooral

de overeenkomsten tussen de uiteenzettingen van de auteurs in het oog. Allereerst
vatten de auteurs play, net als de begrippen game en sport, op als een specifieke aai-
viteit. In de tweede plaats geldt voor de auteurs dat sport en game hun belangrijkste
waarden ontlenen aan play.4° Dat sport en game hun centrale waarden onlenen aan

play, betekent dat'... sport at least has its origins with a playfullike spirit. As sport beco-

me more organized some of the play characteristics tend to disappear or become less

apparent.'41 Met de overgang van play via game naar sport (en eventueel topsport)
wordt benadrukt dat de activiteit in kwestie tal van veranderingen ondergaat - maar of
het nu gaat om game, sport of topsport, altijd blijft ze, per definitie, een vorm van play.

Hagele spreekt in verband met het specifieke karakter van sport van de 'inner, ludic
element ofplay.'42 Sport is een deelverzameling van play:

... the essence of their deepest core is formed by the criteria of meaningfor play and pla-
ying, is infact, rooted in the ludic aspect Ofsport. As a subsystem Ofplay, sport is uncon-

ditionally bound up with the authenticity Of the person Ofthe actor, which in turn sim-
ply means that it is originally rooted in the»gdom and voluntariness of action which

distinguishes all true play.43

In de derde plaats wordt tussen de twee uiterste polen play en arbeid (of sport) game

geplaatst. Het belangrijkste verschil tussen play en game is dat binnen games sprake is
van een striktere regulering en formalisering.

In de vierde plaats maken ze met de aanwending van een continuum duidelijk dat
de overgang tussen play, game en sport een geleidelijke is en ook dat de drie begrippen
logisch noodzakelijk met elkaar samenhangen. Over dit specifieke karakter van een
continuum zegt Siegel het volgende:

...by being ona continuum each concept has some properties which are shared, Those

being closest together have the most in common and thosefirthest apart the least in com-
mon. Hence, play and work have the least in common, while sport and athletics have a

large number Of similarities. Furthermore, in such a scheme, sport has more elements
typically associated with play, while athletics have more properties customarily linked to

work.44
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Gevisualiseerd ziet een continuum tussen play en arbeid, waartussen game, sport
en topsport zijn geplaatst, eruit als in figuur 3.I.

Play Game Sport Topsporl Arbeid

./

Vrolijk Serieus
Informeel

Formeell

institutionalisering
Spontaan Gepland
Interne beloningen Externe beloningen
Autotelisch Instrumenteel
Intrinsieke motivatie Extrinsieke motivatie
Vrijheid Noodzakelijkheid
Vrijwillig Verplicht
Proces Product

Ontplooiing Disciplinering

Figuur 3.1  Het play-arbeidcontinuum

Noodzakelijke voorwaarden
Naast de kenmerken zoals deze op het continuum zijn geplaatst, onderscheiden de
auteurs nog extra kenmerken om het verschil tussen play, game en sport te benadruk-
ken. De overgang van play naar game is reeds aan de orde geweest: deze betrofvooral
een overgang van spontaan/informeel naar gereguleerd/geformaliseerd. En een game
wordt tot sport - aldus veel van de auteurs uit hoofdstuk 2 - indien is voldaan aan nog
twee extra noodzakelijke voorwaarden:
I fysieke vaardigheid (physical skill, physical prowess);
2 competitie.45

Beide kenmerken keren terug in hoofdstuk 4.

Play als een normatieve en morele maatstaf
Tot zover de belangrijkste vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de toepas-
sing van een continuiim bij de afgrenzing van de eigenheid van sport. Daarbij is voor-
al ingegaan op de begripsmatige verschillen en overeenkomsten tussen play, game en
sport. De visie 'Sport is play' moet bij de auteurs echter niet alleen in conceptuele
(ontologische) zin worden begrepen, maar ook in meer normatieve zin, namelijk in de
zin van: 'Sport moet play blijven.' Play dient in dat geval ook als een soort morele maat-
stafwaaraan goede sportbeoefening (ofzelfs 'echte' sport) is afte meten.46 Door sport
te beschouwen als een activiteit die, per definitie, haar belangrijkste waarden ontleent
aan play, wordt een mogelijkheid gecreeerd om (ontwikkelingen binnen de) sport te
beoordelen.

Een belangrijke representant van deze wi ize van redeneren is Schmitz. Net als de
hier besproken auteurs is hij van mening dat sport haar cent:rale waarden ontleent aan
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play. Sport is '... primarily an extension ofplay [...] it rests upon and derives its central

values from play. On this basis it will be maintained that a generous acceptance of the
play element in sport is essential  for the  full realization of this latter  ...  '.47 Van deze

play-waarden kan sport zich echter steeds verder verwijderen ofvervreemden. Schmitz

ziet met name drie ontwikkelingen in de sport die een bedreiging vormen van het Play-
element in de sport: een te grote nadruk op winnen, overdreven nadruk op efficientie
en techniek en Cover)commercialisering.48

De eerste aantasting van de 'play-spirit' in sport is de td grote nadruk op winnen
'...  the exaggeration of the importance of winning.'49 Weliswaar is, zo stelt Schmitz,
winnen constituerend voor sport, maar een te grote nadruk hierop maakt van de wed-
strijd '... a naked struggle:S° Door deze overdreven nadruk op 'winnen' (ver)wordt
sport tot een product, waarvan het proces steeds minder belangrijk wordt of zelfs in

het geheel op de achtergrond verdwijnt en slechts het resultaat of de uitkomst ('win-
nen') van belang is. Gevolg hiervan is dat voortdurend het gevaar dreigt dat er een
ethos ontstaat waarin 'winnen ten koste van alles' de boventoon gaat voeren: 'And so,
the sport which issued from the play-decision, promoting freedom and exhilaration,

'5Iends dismally in lessening the humanity of player and spectators.
Een tweede volm van misbruik van de play-spirit in sport is de overdreven nadruk

op efficientie en techniek binnen de sport. Door slechts te focussen op de verbetering
van techniek en een welhaast grenzeloze nadruk op het aanleren van vaardigheden,

wordt aan het speelse karakter van sport geen recht gedaan: 'An ultimate and limitless
demand for proficiency forced upon players and sport at the cost of all other values
including those ofplay will diminish all who participate -players, staffand spectators.'52

Een derde aantasting van het play-element in sport komt van de (over)commerci-
alisering van sport en de daarmee samenhangende nadruk op het winnen in de sport.
Door de druk die onder andere door de commercie wordt gelegd op sport, komen
waarden die intrinsiek samenhangen met sport onder druk te staan. Sport wordt door
deze druk steeds minder beoefend vanuit een 'play-spirit' - waarbij play vooral betrek-

king lijkt te hebben op de houding van de speler ten opzichte van de activiteit (vet van
mij, JS):

Play  ceases  when  the primary  reasons for undertaking  it  are  alien  to the values  of the

play-world include not letting down one's own teammates in team games, not begging of

the contest because ofpersonal discomfort, taking pleasure in pe, orming activities within

the  rules  of the game, prizing the victory  and its symbols.  Values  that  lies  outside  the

play-world include agreement to deliver servicesjor wages eamed, abiding by a contraa

because of»r Ofbeing used, playing out games in order not  to  be  barred  omjiirther

league participation, jinishing out a sports career in order to achieve social and economic

standing upon ceasing to play. These motives are not unworthy; they are simply not moti-
ves ofplay.53
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Door de toegenomen commercialisering van sport wordt deze steeds meer tot'... ano-
ther profitable pleasure industry', simpelweg inwisselbaar voor iedere andere vorm
van amusement.54 Als in sport slechts extrinsieke waarden als geld, roem en sensatie
worden nagestreefd, dan zal het speelse karakter van sport - met waarden als creati-
viteit, vrijheid, plezier en ontplooiing - steeds meer ondergesneeuwd raken. Hier zien
we dus dat play niet alleen duidt op bepaalde kenmerken van een specifieke activiteit
maar ook op de attitude van de speler - deze dient een houding in te nemen die gericht
is op 'de' intrinsieke waarde(n) van sport.55

Eenzelfde redeneerwijze, waarbij play geldt als morele toetssteen van 'goede' (of

zelfs echte) sport, treffen we aan bij Huizinga, Gordijn en Diem.56 Sport heeft, aldus
Huizinga, in beginsel een spelkarakter: net als alle andere cultuurverschijnselen heeft
sport als oorsprong spel.57 Dit spelkarakter is echter uit de sport aan het verdwijnen.
Sport verwijdert zich uit de zuivere spelsfeer, '... en wordt tot een element sui generis,
niet meer spel en toch geen ernst.'58 Huizinga hierover:

In de sport hadden wij te doen met een activiteit, die bavust en erkend is als spel die even-
wel is opgevoerd tot zulk gen graad van technische organisatie, materitle uitrusting en

wetenschappelgke doordachtheid, dat in haar collectieve en publieke uitoeRning de
eigentil'ke stemming van het spel dreigt teloor te gaan.59

Waardoor komt het echter dat sport zich steeds verder verwijdert van spel? Huizinga
noemt verschillende tendensen, die zowel duiden op veranderingen in de sport (c.q.
het spelgehalte) zelfals op de houding van de sporter. Zo worden de regels strenger en
met meer finesse uitgewerkt. Hierdoor nemen systematisering en disciplinering toe
en gaat '... het zuivere spelgehalte verloren.'6° Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking
in de scheiding tussen professionals en amateurs. De houding van de professional is
niet meer die van spel - tot uitdrukking komend in het spontane en het zorgeloze -
maar deze houding verernstigt. Ook is in de hedendaagse sport de gemeenschapszin
verdwenen, ze is ongewijd geworden en '... veeleer een zelfstandige uiting van agona-
le instincten:6  En ook in het verdwijnen van een element als 'toeval' ziet Huizinga
een tendens dat de speelstemming steeds meer uit de sport verdwijnt. Dit verdwijnen
van toeval en de toegenomen systematisering ziet hij bij uitstek optreden bij de zoge-
noemde 'verstandsspelen:62 In het schaak- en damspel, maar vooral binnen het brid-
ge is het spel zo verernstigd dat het ludieke volledig is verdwenen:

... bij bridge het# de moderne sociale techniek zich van het spel meester gemaakt. Met
handbocken en systemen, groote meester en beroepstrainers is het een zaak van doode-

lijken ernst geworden.  f...1 De plaats,  die  bridge  in  het  hedendaagsche leven inneemt,
beteekent oogensch(int(ik een ongehoorde versterking van het ludicke element in onze
cultuur. Inderdaad is dit niet het geval. Om waarlgk te spelen moet de mensch, zoolang
hij speelt, war kind zijn.63
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Huizinga ziet dus verschillende ontwikkelingen die ertoe hebben bijgedragen dat
sport zich heeft verwijderd van haar oorsprong. Dit betekent echter niet dat sport,
omdat het speelse element steeds meer op de achtergrond raakt, moet worden aange-
merkt als niet-sport. Sport is een element sui generis - een zelfstandige zi inswijze en
neemt aldus een plaats in terzijde van het eigenlijke cultuurproces (en dus de spel-

sfeer).64
In soortgelijke bewoordingen als Huizinga, maar in zijn conclusies verstrekken-

den heeft ook Gordijn gewezen op het 'gevaar' dat de beroepssport haar spelkarakter
gaat verliezen. Er kan simpelweg zoveel op het spel komen te staan dat we, aldus
Gordijn, '... het spel erbij verspelen:65 Dit verspelen van het spel zag Gordijn vooral
binnen de beroepssport. De beroepssport wordt volgens Gordijn steeds meer een
vorm van arbeid, waaruit het kenmerkende van spel en sport zijn verdwenen:

Het gevaar van het verschuiven van spel en sport naar arbeid is groot. Deze verschuiving
he€fi bij de beroepssport reeds plaatsgevonden. Beroepssport is van-ziin-plaats gerukte
sport. En daarmee is het kenmerkende van spel en sport eruit verdwenen. Het ge,vaar

dreigt hier niet meer, het is werkelijkheid geworden. I..·j De beroepssport is geen sport in
de zin die wij eraan geven.

66

De beroepssport is dus niet alleen geen spel, maar zelfs in het geheel geen sport meer.
Huizinga's en Gordijns visies zijn verwant aan die van Diem - ook bij deze auteur
heeft sport haar oorsprong in spel. Terwijl Huizinga sport in het licht van sociaal-histo-
rische ontwikkelingen is gaan beschouwen als een eigen zijnswijze, die zich buiten de

spelsfeer is gaan voltrekken, is voor Diem de door Huizinga geschetste ontwikkeling
aanleiding te concluderen dat 'sport geen sport meer is:67 Vooral de profsporter (der

Amateurbetrtiger) is voor Diem een voorbeeld par excellence van de niet-sporter:

Sport ist ein Spiel unter selbstgewahlten Spielregeln. Diese untersagen jeden Neben-
gewinn aus sportlichem Tun, sic erlauben nur Ersatz der bei der Wettkampjausfibung
envachsenen, nicht mehr zumutbaren Unkosten, nicht aber ohne weiteres Ersatz des

ausg llenen Lohnes - man soll als Sportsmann Herr des hoheren Lebens sein und nicht
Knecht  des  Vorteils.  Die  Regeln verbieten jerncr dabei errungene  Siegespreise,  welchen

Wcrt sit auch haben, zu Geld zu machen. Wer diese Bestimmungen nicht peinlich sau-
ber und sinngem418 einhalt, ist ein Spielbetrilger von besonders verachtenswerter Art,
wed er den Sinn und die Heiligkeit eines spielenden Tuns vertetzt. Statt sich durch das
Spiel haher hinaufzu entwickeln, 1018t er sich herabziehen. ]eder weiji, daji eine solche

Handlung nicht nur den betre#enden entwurdigt, sondern alles, was mit ihm in
Verbindung steht.

68
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Voor een uitvoeriger uiteenzetting van Diem kan worden verwezen naar paragraaf2.2
van deze studie; duidelijk is dat bij Diem sport wordt ontwaardigd als haar spelkarak-
ter wordt aangetast. Sport is spel en moet spel blijven.

Hoever de hier besproken auteurs ook gaan in hun conclusie, gemeenschappelijk
is dat play een normatieve toetssteen voor sport is. Sport vindt haar oorsprong in en
ontleent haar centrale waarden aan play en wanneer dit element wordt aangetast dan
gaat iets wezenlijks van de sport verloren ofhoudt ze simpelweg op sport te zijn. Play

is in die zin dus niet alleen een element dat in conceptuele zin logisch noodzakelijk
met sport samenhangt, maar ze is vooral ook een norm waaraan goede sportbeoefe-
ning of zelfs ware sport kan worden afgemeten.

In deze paragraaf ziin enkele vooronderstellingen van auteurs die play, game en
sport op een continuum plaatsen, geexpliciteerd. Alhoewel in de wilze waarop de rela-
tie tussen play, game en sport door de auteurs wordt gevisualiseerd inhoudelijk wel ver-
schillen zijn te ontdekken, zijn deze aanzienlijk geringer dan de overeenkomsten. Bij
de in deze paragraafopgevoerde auteurs gelden de volgende vooronderstellingen.
•  Play, game en sport worden, door ze te plaatsen op een continuum, vooral

beschouwd als specifieke activiteiten, waarbij de aard van de activiteit verandert
naarmate op het continulam van play, via game in de richting van sport of arbeid
wordt opgeschoven.

•    Er is sprake van een geleidelijke, graduele overgang van play naar game en vervol-

gens naar sport.
•      Play wordt vooral beschouwd als een specifieke activiteit en soms duidt play ook op

een specifieke houding: beide lopen in de uiteenzetting van play door elkaar.
•    Phy en arbeid worden aangemerkt als elkaars antoniemen.
•    De concepten play, game en sport zijn logisch noodzakelijk met elkaar verbonden,

waarbij game een deelverzameling van play is en sport een deelverzameling van game
en (dus) play.

•    Sport en game hebben beide hun oorsprong in play.
• Play vormt een normatieve maatstaf waaraan 'goede', of zelfs echte, sport kan

worden afgemeten - 'sport dient play te blijven.'

In de volgende paragraaf wordt een aantal van deze vooronderstellingen kritisch
bezien.

3.3 PROBLEMATISERING PLAY-GAME-SPORTCONTINUUM
In paragraaf 3.2 zijn de belangrijkste vooronderstellingen geexpliciteerd die ten grond-
slag liggen aan het play-game-sportcontinuum. In deze paragraaf zoomen we iets
scherper in op enkele van deze vooronderstellingen en we bezien op welke uitgangs-
punten we in deze studie verder kunnen voortbouwen in de typering van 'de' eigen-
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heid van sport en welke geen nadere uitwerking behoeven. Het gaat daarbij om de
volgende onderwerpen.
I     De wijze waarop op grond van play de eigenheid van sport wordt afgebakend van

niet-sport.
2    De mogelijkheid om door middel van een Continuum scherpe grenzen te trekken

tussen de begrippen play, game en sport.
3     Play als oorsprong van sport, vanuit een sociaal-historisch perspectief.
4    De visie dat play aan sport ten grondslag ligt.
5       De (verwarrende) wijze waarop play wordt gedefinieerd: als activiteit en/of attitude.

Typering eigenheid op grond van play
Overeenkomstig in de uiteenzettingen in paragraaf 3.I en 3.2 is, dat de auteurs probe-
ren grenzen te trekken tussen sport en niet-sport om op die manier 'de' eigenheid van
sport te typeren. In die afgrenzing maken ze gebruik van uiteenlopende kenmerken,
maar het kenmerk play blijkt in de afgrenzing van sport (en game) het belangrijkst te

zijn. De veronderstelling is dat de eigenheid van sport primair kan worden begrepen uit
play: 'Sport is play en dient play te blilven.' Door in de typering van de eigenheid van
sport play als uitgangspunt te nemen, benadrukken de auteurs dat sport moet worden
onderscheiden van en andersoortig is dan 'alledaagse handelingen:69 Dit'andersoortig
zijn dan het alledaagse leven' wordt op het continuum vooral gevisualiseerd door play
te plaatsen tegenover arbeid. Play staat daarbij  voor de specifieke af te bakenen wereld
die moet worden onderscheiden en andersoortig is dan arbeid, die staat voor het alle-
daagse leven. Weliswaar wordt sport tussen beide uitersten geplaatst, maar in essentie
is en dient sport play te blijven. Sport als subcategorie van play lijkt dus vanuit een zoge-
heten intrinsiek perspectief tot stand te komen: sport wordt beschouwd als een eigen
wereld die wordt gekarakteriseerd door specifieke kenmerken ('play-waarden').

Kijken we echter iets nauwkeuriger naar de wijze waarop de auteurs het begrip
play invullen, dan valt op dat play voornamelijk en primair totstandkomt vanuit een
'anders zijn' dan het 'gewone' of'eigenlijke' leven. De kenmerken die aan beide uit-
einden van het continuum zijn geplaatst, worden uitgelegd als elkaars antoniemen:
serieus versus vrolijk, formeel versus informeel, gepland versus spontaan, externe
beloningen versus interne beloningen enzovoort. De wijze waarop de auteurs play
omschrijven, komt primair tot stand vanuit het perspectief van alledaagse handelin-
gen - waarbij vervolgens play (en dus sport) wordt voorgesteld als het tegengestelde
van deze handelingen. In navolging van Franke kan worden gesteld dat aan de opvat-
ting 'sport is play' een visie op sport ten grondslag ligt, die is aan te merken als 'Gegen-
welt-theorie:70 Hiermee bedoelt de auteur een interpretatie van sport die haar uit-
gangspunt neemt in een '... analogisierende Modifikation von Alltagshandlungen...:71
De constructie van sport komt tot stand door middel van een Projektion von Bewertun-
gen en daarbii wordt sport (als play) beschouwd als het tegendeel van alledaagse han-
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delingen. Franke stelt dat men '... ausgehend von Alltagshandlungen, die generell als
"zwanghaftig", "zweckrnaBig" etc. bezeichnet werden, die Bedeutung spielerischer
und (idealtypisch) wettkampfmdEiger Handlungen dadurch entwickelt, daE [...] ihnen
eine der Alltagswelt entgegengesetzte Bedeutung zuordnet.'7, Frankes conclusie is
dan ook zonder meer van toepassing op de in de vorige paragraafbesproken auteurs:73

Auch Interpretationen, die zundchst den Eindruck envecken, als ob sit die besonderen
Bedingungen sportlicher (wettkamp«finaBiger) Handlungen anerkennen wurden, weil sie
eine Besonderheit des Sports annehmen, gelingt es bei der Explikation dieser

Handlungen und ihrer Bedeutung nicht, dem besonderen Handlungskontext des sport-
lichen Wettkampjes gerecht zu werden.74

Hoewel de besproken auteurs de eigenheid van sport en het specifieke karakter ervan
willen benadrukken, miskennen ze goedbeschouwd de eigenheid van sport, door sport
primair op te vatten als een afgeleide van alledaagse handelingen.

Continuum en scherpe grenzen
Is het mogelijk om op het play-game-sportcontinuum scherpe grenzen te trekken tus-

sen play, game en sport? In de bepaling van de eigenheid van sport wordt er door de
meeste van de opgevoerde auteurs naar gestreefd om de definities, karakteriseringen
en classificaties z6 op te stellen dat ze niet te breed en niet te smal zijn (zie paragraaf
3.2, uitgangspunt 5). De auteurs proberen de intensie op zo'n wijze te specificeren dat
er een scherpe grens kan worden getrokken tussen sport en niet-sport - de omvang
van de extensie dient alleen die activiteiten te bevatten die ze ook daadwerkelijk als
'sport' wensen aan te merken. Daarbij willen de auteurs sport niet alleen afgrenzen
van alledaagse activiteiten als 'wetenschap' en'kunst', maar ook proberen ze een grens
te trekken tussen sport en aan sport gerelateerde begrippen als play en game. De vraag
is ofdoor middel van een continuum een dergelijke scherpe grens kan worden getrok-
ken tussen play, game en sport. Daarbij gaat het vooral om twee overgangen: die van

play naar game en die van game naar sport. Is het met andere woorden duidelijk (I)

wanneer play een game wordt en (2) wanneer een game sport?

Te beginnen met de eerste vraag: is de grens tussen play en game scherp te trekken?
De meeste auteurs geven aan dat het onderscheid tussen play en game vooral ligt in de
mate van regulering. Binnen play gelden wel bepaalde regels, maar binnen games zijn

deze explicieter en strikter geformuleerd. Maar wanneer is play voldoende geformali-
seerd om te kunnen worden onderscheiden van game? Caillois plaatst play en game op
een continuum tussen paidia en ludus, waarbij de mate van regulering toeneemt naar-
mate men opschuift van paidia naar ludus. Niet duidelijk is echter wanneer play nu
precies overgaat op een game. Welke mate van regulering is voldoende om te spreken



EEN VRIJWILLIGE POGING OM ONNODIG OPGEWORPEN ... 83

van een game in plaats van play? Eenzelfde vraag kunnen we stellen bij de uiteenzet-
ting van Guttmann. Wanneer is er sprake van een voldoende mate van formalisering
en regulering om in plaats van 'spontaneous play' te spreken van 'organized play' c.q.
game? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, temeer omdat door gebruik te
maken van een continuum de overgang van play naar game een geleidelijke is.

Op soortgelijke problemen stuiten we in de overgang van game naar sport. Door
veel van de besproken auteurs, zo wordt onder andere duidelijk uit tabel 2.I, worden
vooral twee extra noodzakelijke voorwaarden geformuleerd om van game op sport over
te gaan: lichamelijke vaardigheid en institutionalisering.

Bij de besproken auteurs wordt het element 'lichamelijke vaardigheid' bilna una-
niem als noodzakelijk aangemerkt om sport van niet-sport af te grenzen. De invulling
die aan lichamelijke vaardigheid wordt gegeven, maakt het trekken van grenzen er
echter niet gemakkelijk op. Als voorbeeld twee auteurs: Guttmann en Loy. Guttmann
definieert sport als '... "playful" physical contests, that is, as nonutilitarian contests
which include an important measure ofphysical as well as intellectual skill.'75 De vraag
is wat precies wordt bedoeld met de aanduiding 'an important measure of physical ...
skill'. Gaat het daarbij om de aard en mate van bepaalde lichaamsbewegingen? Een
dergelijke invulling van important measure ofphysical skill maakt het trekken van gren-
zen niet eenvoudig; veeleer worden op deze manier tal van nieuwe vragen opgeroepen.
Wanneer is een activiteit intensief genoeg om te worden beschouwd als sport in plaats
van als game? Dient de hartslag een bepaald gemiddelde dan wel een zeker minimum
te bereiken? Moet er een bepaalde hoeveelheid 'grootmotorische spieren' betrokken
zijn bij de activiteitP Dit laatste lijkt het geval bij de wijze waarop Loy physical skill
invult. Bij deze auteur verschilt sport van een game doordat binnen sport, in tegen-
stelling tot binnen  een game, sprake is van 'the demonstration of physical skill.'76  De
grens tussen game en sport loopt bij Loy parallel aan die tussen physical skill en physi-
cal prowess. Daarbij blijkt vooral in de mate van fysieke vaardigheid een grens te kun-
nen worden getrokken tussen game en sport:

By the phrase 'the demonstration Ofphysical prowess' we mean the employment Ofdevel-
oped physical skills and the abilities within the context of gross physical activity to

conquer an opposing objea Ofnature. Although many games require a minimum ofphy.
sical skill, they do not usually demand the degree ofphysical skill required by sports. The

idea of 'developed physical skills' implies much praaice and learning and suggests the

attainment ofa high level ofproficiency in one or more general physical abilities relevant
to sport competition, e.g. strength, speed, endurance, or accuracy.77

Op grond van dit onderscheid is het verre van eenvoudig scherpe grenzen te trekken
tussen game en sport. Zo zijn bij de karakterisering van sport de noties developed
physical skills en high level ofphysical prq#dency problematisch. Met Loy kan men het
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eens ziin dat een hoge mate van vaardigheid belangrijk is voor succes in sport, maar
dit impliceert niet dat iemand die een geringe vaardigheid aan de dag legt, per defini-
tie als niet-sporter moet worden aangemerkt. Thomas stelt terecht dat'Activities requi-
ring physical skill for success do not cease to be sport simply because the participants
are relatively unskilled.'78 Basketbal, voetbal en hockey blijven vormen van sport, ook
al zijn de deelnemers aan deze activiteiten'beginners.' Het trekken van een grens tus-
sen sport en game op grond van de degree ofphysical skill is dan ook onmogelijk. Inge-
stemd kan worden met de volgende conclusie van Meier (vet van mij, IS).

Any attempts to provide a precise criterionfor demarcation between suficient and inst,j 

.ficient physical prowess f...1 would present sign(ficant and unnecessary d(#iculties. Thus,
it may be stated that the degree Ofphysical prowess exhibited in a sport is not a *#ning
characteristic or an essential component of the concept ofsport.79

Met soortgelijke problemen in het trekken van scherpe grenzen tussen sport en niet-
sport worden we geconfronteerd in geval van het kenmerk institutionalisering.80 Insti-
tutionalisering manifesteert zich in de (moderne) sport bijvoorbeeld in de toegeno-
men formalisering, regulering, rationalisering, professionalisering, standaardisering
en bureaucratisering van voorheen minder strikt gereguleerde activiteiten.8I

De auteurs uit hoofdstuk 2 leggen in verband met institutionalisering verschil-
lende accenten. Overeenkomstig is echter dat ze bij de afbakening van sport van niet-
sport willen aangeven dat sport van een game verschilt in de mate van formalisering,
regulering, professionalisering, organisatiegraad, verspreidingsgraad en standaardi-
sering.* Om de toenemende institutionalisering aanschouwelijk te maken, plaatsen

ze play en sport op een continuum. Play staat dan voor onder andere vrijheid, ont-
plooiing, ongeorganiseerdheid en improvisatie en sport voor (toegenomen) regule-
ring, standaardisering, formalisering en discipline.83 Sport wordt dan ook wel aange-
duid als gejormatiseerde play; daarbij geldt sport als een soort geformaliseerd eindpunt
van een voorheen speelse activiteit.84 Om scherpe grenzen te trekken tussen game en

sport, is de vraag naar de mate van institutionalisering belangrijk. Wanneer is een game
zo georganiseerd en geformaliseerd dat kan worden gesproken van sport? Hoe breed
dient bijvoorbeeld de achterban te zijn, wil een game tot de categorie 'sport' worden
gerekend, Welke graad van verspreiding is voldoende om een game aan te merken als
sport? Van welke graad van organisatie dient sprake te zijn, wil een game als sport
worden gekarakteriseerd? Hier geldt dus wederom dezelfde vraag die is gesteld bij de

overgang van informele play naar geformaliseerde game en bij de overgang van game
naar sport in verband met'voldoende fysieke vaardigheid': 'Wanneer is sprake van een
voldoende mate van institutionalisering om een activiteit als "sport" te kunnen aan-
merken?'85
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De conclusies op grond van het voorafgaande is dat, omdat de intensie van de begrip-
pen play, game en sport niet scherp kan worden bepaald, ook de exacte omvang van de

86extensie van genoemde begrippen niet duidelijk is te bepalen. Deze onmogelijkheid
om scherpe grenzen te trekken is het gevolg van het plaatsen van de begrippen play,

game en sport op een continuum, waarbij geleidelijke overgangen plaatsvinden van
play via game naar sport.

Sport als play (sociaal-historisch perspectief)
Een derde punt van kritiek op de veronderstelde relatie tussen play, gameen sport is de
ontbrekende empirische evidentie om play als oorsprong van sport aan te merken.
Vanuit sociaal-historisch perspectief is het nameliik verre van onproblematisch play als
oorsprong van sport te beschouwen.87 Door te veronderstellen dat sport haar sociale
wortels heeft in spel (in de betekenis van play), gaan de auteurs voorbij aan tal van
andere ontwikkelingen die hebben geleid tot de moderne sport en derhalve dient deze
opvatting te worden genuanceerd. Stokvis spreekt in die zin van 'het spelbegrip als
mythe'; zich daarbij vooral beroepend op de spel- en sportopvattingen van Huizinga
en in mindere mate op die van Diem en Caillois.88

Huizinga, zo werd duidelijk in paragraaf 3.2, Zag verschillende ontwikkelingen die
ertoe hebben geleid dat sport zo langzamerhand buiten de spelsfeer is komen te staan:
in de moderne sport is nagenoeg niets meer van het oorspronkelijke spelkarakter te
herkennen. Daarbij orienteerde Huizinga zich onder andere, net als Diem en Gordijn,
op het onderscheid tussen professionals en amateurs en veronderstelde hij dat de
speelse oorsprong van sport steeds meer werd aangetast. Deze oorsprong, waarbij
sport dus primair wordt opgevat als een vrije activiteit die om zichzelfswille wordt ver-
richt, moet vanuit sociaal-historisch perspectief worden geanuanceerd.  Aan de hand
van cricket, een voorbeeld dat ook door Huizinga wordt opgevoerd, laat Stokvis zien
dat '... de aanwezigheid van een buiten de spelsituatie liggend doel, zoals het verwer-
ven van geld, een belangrijke stimulans voor sportbeoefening is geweest.'89 Dit
(extrinsieke) doel als stimulans voor sportbeoefening maakt het dan ook '... onwaar-
schijnlijk dat spel zoals dat door Huizinga werd opgevat, als het wezen ofde oorsprong
van de sport kan worden beschouwd. Het is realistischer om de oorsprong van de sport
bil het volksvermaak te zoeken.'9° Huizinga's spelbegrip kan volgens Stokvis ook wor-
den aangemerkt als de '... verwoording van een aristocratisch amateurideaal:91 Met
andere woorden, een ideologisch geladen begrip, dat meer zegt over de levenshouding
van de aristocratie dan over de speelse oorsprong van sport. Met spel wordt een ideaal
tot uitdrukking gebracht over de wijze waarop men de sport dient te beoefenen - onder
andere tot uitdrukking komend in het (in vrijheid) beoefenen van de sport om zich-
zelfswille en niet om de rijkdom die hiermee eventueel kon worden verworven.

Van Bottenburg betitelt deze eenzijdige visie op sport als spel metaforisch als 'het
wak van Huizinga:92 Van Bottenburg wijst hiermee op het gevaar om spel als
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oorsprong,  kern of wezen van sport aan te merken en in normatieve zin ontwikkelin-
gen af te meten aan dit begrip (zie paragraaf 3.2). Voor de opvatting dat sport haar
historische wortels louter in spel heeft of dat sport 'spel dient te blijven', bestaat geen

empirische (historische) evidentie. Naast spel zijn ook andere ontwikkelingen die ten
grondslag liggen aan het ontstaan van de hedendaagse sport. Vanuit sociaal-historisch

perspectief is beter te verdedigen om naast spel ook andere oorsprongslijnen van sport
te onderkennen, namelijk die van vermaak, nut en vaardigheid.93 De conclusie luidt
dan ook dat de opvatting dat sport haar wortels heeft in play en play dient te blijven,
vanuit sociaal-historisch perspectief onwerkelijk is en op z'n minst eenzijdig.

Spontane en vrije activiteit
De kritiek van de hegemonist Gruneau op de afgrenzing van sport van niet-sport richt
zich ook vooral op het uitgangspunt dat sport als een subcategorie van play wordt

beschouwd.94 Probleem van dit uitgangspunt is dat sport (a priori) wordt gezien als
een vri je, spontane activiteit. Hierdoor blijft de sociaal-culturele inbedding van sport
in beginsel volledig buiten beeld - sport lijkt te ontstaan binnen een contextueel vacu-
um. Gevolg hiervan is een td abstracte opvatting van sport. Deze abstracte voorstelling
van sport dient, aldus Gruneau, vooral te worden toegeschreven aan de wijze waarop

play wordt ingevuld. Play wordt namelijk te idealistisch voorgesteld als een vrije uiting
van de menselijke expressie, die min ofmeer spontaan ontstaat buiten het'gewone' of
'eigenlijke' leven. Daarmee wordt echter over het hoofd gezien dat play, net als alle
andere sociale praktijken, door mensen c.q. groepen mensen wordt geconstrueerd.95
Weliswaar kan play op grond van haar regels worden afgegrensd van het alledaagse
leven, maar dit impliceert niet dat deze regels spontane individuele creaties zijn.
Regels ontstaan niet in een contextueel vacuum. Integendeel, aldus Gruneau:

... they are cultural products that stemfrom the collective social experiences efthe parti-
cipants. Thus, while one of the purposes Ofrules is to seperate playform reality, the very

act Of rule construction has the 412ct Of embedding play deeply in the prevailing logic Of

social relations and thereby Of diminishing its autonomy.  For this reason, the study Of
play is haunted by a jkndamental paradox. Play gives the impression Of being an inde-

pendent and spontaneous aspect of human action or agency and at  the same time a
dependent and regulated aspect.96

Door als uitgangspunt play te nemen, wordt sport overwegend beschouwd als een

handelingsveld '... for the voluntary expression of freedom, creative mastery, enjoy-

ment, self awareness, and human development'97, zonder dat sport (en play) daarbij
wordt bezien in het licht van '... the broader problems of human agency and freedom
in social and individual life.'98 Sport is echter, zo stelt Gruneau, een sociale construc-

tie, die niet kan worden begrepen onafhankelijk van de wijze waarop individuen en
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groepen individuen zich tot elkaar verhouden. In deze verhouding is altijd sprake van
een zekere strijd om de macht. En dat betekent dat de constructie van sport als socia-
le praktijk nooit het resultaat is ofkan zijn van louter vrije menselijke keuze, zoals in
de visie 'sport als play' wel wordt verondersteld. De constructie van sport komt tot
stand op grond van een voortdurende wisselwerking tussen sociaal gestructureerde
mogelijkheden (socially structured possibilities) en individuele handelingsvrijheid
(human agency).99 En dit impliceert dat in het verkrijgen van een juist begrip van sport
- bijvoorbeeld betreffende de vraag waar de grenzen worden getrokken tussen sport
en niet-sport - nooit mag worden voorbijgegaan aan'... the historical struggle over the
control of rules and resources in social life, and the ways this struggle relates to struc-
tured limits and possibilities. iIOO

Door in de typering van sport play als uitgangspunt te nemen en play op te vatten
als een vrile en spontane activiteit, komen we uiteindelijk uit op een te abstracte visie
op sport - en wel een visie waarin voorbij wordt gegaan aan de sociaal-historische
context waarbinnen sport wordt geconstrueerd en gereconstrueerd: IOI

... play, games, and sports ought to be seen as constitutive social practices whose meanings,
metaphoric qualities, and regulatory structures are indissolubly connected to the making
and remaking ofourselves as agents (individual and collective) in society I...1 rather than
vigil, any.#ature ofplay, games, and sports as som0 sort oftranshistorical essence, nad, or
transcendent metaphysicalform I...1 I am optingfor a view where play, games, and sports

I02are all regarded as irreducibly constitutive Ofour social being.

De idee dat sport haar oorsprong heeft in vrije, spontane, ongereguleerde en autono-
me play en zich gaandeweg ontwikkelt tot een niet-vrije, niet-spontane, strak geregu-
leerde en geinstitutionaliseerde sport, gaat niet alleen mank aan een te idealistisch per-
spectief op (de relatie tussen) play en sport, maar feitelijk is er ook sprake van een
logische inconsistentie. De veronderstelling dat sport en play op logisch noodzakelijke
wijze met elkaar zijn verbonden, maakt het per */initie onmogelijk te spreken van een
niet-vrije sport of niet-spontane sport. Immers, zo stelden we als derde uitgangspunt
in paragraaf 3.2: kenmerken die als constituerend worden aangemerkt voor de gehele
klasse (in dit geval play) zijn ook constituerend voor haar gesubordineerde leden (in dit
geval dus sport). Gruneau merkt in dezelfde lijn terecht op (vet door mij, TS):

... that play lies in the realm Of voluntary aaion and»edom and, because sports are
inherently play/i:l,  they  also are voluntary  and free. This simply disposes  Of thi notion
that under certain social circumstances sports might well be 'un»e.' Rather, it is argued
by d€#nition that the organization, rules and standardsfor d€ ining sport involvement
have  the  #ct  ofguaranteeing spon's «»eedom ji om necessity and insulting  it from  the
constraints el'the outside world. 103
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We concluderen dat door sport te beschouwen als een speelse activiteit (I) de sociale
gesitueerdheid van sport niet wordt onderkend en (2) sprake is van een logisch incon-
sistente redenering.

Play als activiteit en/of houding
Een laatste probleem waarop we bij enkele van de besproken auteurs stuiten, betreft
de onheldere wijze waarop het concept play wordt ingevuld. De auteurs lijken in de
typering van play op twee gedachten te hinken. Enerzijds lijken ze play te beschouwen
als een sp«#eke activiteit die geleidelijk overgaat in activiteiten als game en sport,
anderziids lijkt play te duiden op een specitieke attitude. Caillois bijvoorbeeld, spreekt in
verband met play over elementen als 'afgescheiden van de alledaagse wereld', 'regels'
en 'tijdruimtelijke verhoudingen.' Dit zijn facetten van play die duiden op een speci-
fieke activiteit die kan worden afgegrensd van andere activiteiten. Tegelijkertijd lijkt hij
met play een bepaalde attitude op het oog te hebben, waarin men gericht dient te zijn
op de activiteit ztlf in plaats van op de opbrengsten die de activiteit eventueel oplevert
(bijvoorbeeld geld, roem, status). Op grond van deze houding kunnen professionals
nooit 'spelen': '... for the professionals [...1 it is clear that they are not players but wor-
kers. When they play, it is at some other game: 04 Loy plaatst onder de term play niet

alleen de door Caillois genoemde kenmerken, maar ook intrinsic motives. Intrinsieke
motieven zeggen iets over de houding van degene die speelt of sport - namelijk een
gerichtheid op de activiteit zdlf. Ook bij Loy zien we dus aan de ene kant play opgevat
als een specifieke activiteit, aan de andere kant doelt hij met play ook op een specifie-
ke houding ten opzichte van de activiteit. Vanderzwaag vat deze dubbele betekenis van

play samen in de volgende passage: '... play is an activity and/or state of mind ....'IOS

Met deze'dubbele' betekenis van play stuiten we echter op een belangrijk probleem.
Uit de voorgaande 5 punten blijkt reeds dat het niet zonder haken en ogen is activitei-
ten als game en sport aan te merken als subcategorieen van play, maar aanmerkelijk

ingewikkelder wordt het nog wanneer het begrip play zowel duidt op een activiteit als
een attitude. Immers, hoe kunnen activiteiten als game en sport worden aangemerkt als

subcategorieen van een specifieke attitude? Zijn attitude en activiteit niet van een geheel
verschillende orde? Een activiteit duidt op een welomschreven praktijk zoals voetbal,
basketbal of handbal; een houding op de wgze waarop activiteiten worden uitgevoerd.
Door game, sport en play te plaatsen op een continuum, wordt echter de suggestie
gewekt dat ze van dezelfde orde zijn. Door play ook aan te merken als een houding, is
er sprake van wat Ryle eens heeft aangemerkt als een categoriale misvatting.106 Ryle geeft

verschillende voorbeelden om deze categoriale misvatting te verduidelijken. Een van die
voorbeelden werpt het meeste licht op de relatie tussen play enerzijds en sport en game
anderzijds. Het gaat om het volgende voorbeeld: iemand woont voor het eerst een cric-
ketwedstrijd bij en leert wat de taken zijn van de bowlers, de batsmen, de jielders, de

scheidsrechters en de scorers. Dan zegt hij het volgende: 'Maar nu is er niemand meer
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op het veld om voor de befaamde teamgeest te zorgen. Ik zie wie er bowlt, wie er aan
het batten is en wie het wicket bewaakt, maar ik zie niemand wiens taak het is esprit de

corps te betrachten.'107 Ryle interpreteert dit voorbeeld als volgt:

Hier zou men him moeten uitleggen dat teamgeest niet een zoveelste crickethandeling is
naast alle andere taken. Het is, globaal gesproken, tie animo waarmee elk van de speci-

ale taken wordt uitgwoerd en ten taak uitvoeren met animo is nia het uitvoeren van
twee taken.  Zeker,  het blijk geven van teamgeest is niet hetzelfile als bowlen qf vangen,
maar evenmin is hit een derde iets in de zin dat we kunnen zeggen dat de bowler eerst
bowlt en vervolgens teamgeest betracht Ofdat eenfielder op ten gegeven ogenblik «vangt
4fesprit de corps toont.%8

Net als in Ryles voorbeeld van teamgeest, is play in de betekenis van een specifieke atti-
tude niet een bepaalde klasse van activiteiten die kan worden toegevoegd aan de lijst
'sport' en game, maar play betreft, net als 'teamgeest', een wijze waarop de activiteiten

worden uitgevoerd - play is van een andere orde of categorie. Door game en sport
samen op 66n continuum te plaatsen met play, en game en sport als subcategorieen te
beschouwen van play, vervallen de besproken auteurs in een categoriale misvatting.
We komen in hoofdstuk 5 nog uitgebreid terug op het begrip play en de relatie van play

met game en sport. Op deze plaats volstaan we met de conclusie dat het problematisch
is play tegelijkertijd te beschouwen als activiteit en als houding, en dit begrip met game
en sport te plaatsen op 66n continuum - play als een specifieke 'attitude' is van een
geheel andere orde dan activiteiten als 'sport' en games.

De in deze paragraaf doorgevoerde analyse leidt tot de volgende conclusies.

•     Sport te beschouwen als subcategorie van play, is onvruchtbaar vanuit zowel con-

ceptueel als sociaal-historisch perspectief.
• Vanuit conceptueel perspectief is het niet zinvol play, game en sport te plaatsen op

een continuum - het is onmogelijk scherpe grenzen te trekken tussen de concepten.
• Play aanmerken als oorsprong van sport, berust op een onwerkelijke, tu abstracte

en t6 idealistische visie op play en sport, waarbij het sportconcept lijkt voort te
komen uit een contextueel vacuum.

• Sport beschouwen als een deelverzameling van play gaat mank door een logisch

inconsistente redenering.
•   De invulling van play als houding en play als activiteit is verwarrend en leidt uit-

eindelijk tot een categoriale misvatting.

Voor het verdere verloop van deze studie houdt dit het volgende in.
•   Het concept game dient nader te worden uitgewerkt, zonder daarbij play als uit-

gangspunt te nemen (paragraaf 3.4)·
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•    Vervolgens kan de relatie tussen game en sport worden uitgewerkt, waarbij in de
typering van sport er rekening mee dient te worden gehouden dat deze sociaal-
historisch geworteld is (paragraaf 3.5)·

•     De relatie tussen sport en physical skill, op grond waarvan eventueel een grens kan
worden getrokken tussen game en sport, moet nader worden uitgewerkt
(hoofdstuk 4).

•    Play zou in beginsel kunnen worden opgevat als een specifieke attitude, in plaats
van als een begrip dat zowel betrekking heeft op een specifieke activiteit als op een
specifieke attitude. Een nadere uitwerking van play als attitude en de relatie tussen
enerzijds play en anderzijds game en sport kan daarna plaatsvinden (hoofdstukken
4 en 5).

3.4 GAME: OBSTAKELS BINNEN EEN REGELGELEIDE PRAKTIJK
In het eerste hoofdstuk was Gerhardt een van de weinige auteurs die de eigenheid van
sport typeerde als een spel, zonder daarbij play als uitgangspunt te nemen:09 Zijn
visie op spel heeft veel overeenkomsten met de betekenis die sportfilosoof Suits geeft
aan het begrip game.II° Suits' definitie van game lijkt vandaag de dag niet een van de
opvattingen binnen de sportfilosofie, maar ze is zo langzamerhand geworden tot de
visie. In het eerste deel van deze paragraafwordt Suits' invulling van het begrip game
uiteengezet. Vervolgens wordt ze nauwkeuriger beschouwd en, indien nodig, bijge-
steld en/of aangevuld.

Game: efficientie opofferen
Suits heeft het begrip game in verschillende publicaties uiteengezet.111 In de loop van
de tijd is zijn opvatting over het begrip game (nagenoeg) onveranderd gebleven. Suits
formuleert vier noodzakelijke en voldoende voorwaarden waaraan een activiteit dient
te voldoen om als game te worden aangemerkt: II2

ii doel;
2 middelen;
3 regels;
4 spelhouding,

Op grond van deze vier elementen is het mogelijk een grens te trekken tussen een
game en andersoortige activiteiten. Laten we iets uitgebreider ingaan op deze vier ele-
menten.

Doel
Suits maakt een onderscheid tussen een pre-lusory goal en een lusory goal. Het pre-lusory
goal wordt geformuleerd als  '... a specific achievable state of affairs.'II3  Dit doel wordt
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door Suits aangeduid als het pre-lusory goal van een game - en wel omdat dit doel v66r

(pre) of onafhankelijk van een specifieke game kan worden beschreven. Voorbeelden

van een pre-lusory goal ziin: de finishlijn eerder passeren dan de opponenten; meer

doelpunten scoren dan de tegenpartij. Doelen als  deze kan men vervolgens  op vele
manieren pogen te realiseren.  Er is met andere woorden nog niet gezegd of we van
doen hebben met hardlopen, wielrennen, schaatsen of motorrijden, met voetbal,
handbal of tennis. Door af te zien van de wijze waarop het betreffende doel wordt gere-
aliseerd, kan dit doel worden onderscheiden van het lusory goal: 'winnen.' Dit doel kan
alleen worden beschreven in termen van de regels van de betreffende game. Er kan
slechts sprake zijn van 'winnen' indien het doel is gerealiseerd binnen de regels van
de betreffende game. Het lusory goal is dus een nadere toespitsing van het pre-lusory

goal.

Middelen
In een game mogen in de realisering van het pre-lusory goal slechts bepaalde midde-
len worden aangewend. Suits stelt: 'In games, of course, we are interested only in
means which are permitted for winning.'II# De middelen die geoorloofd zijn tijdens
de poging om het pre-lusory goal te realiseren, noemt Suits lusory means. Een voetbal-

ler bijvoorbeeld mag de voet en het hoofd gebruiken in het bereiken van het specifie-
ke doel, maar bijvoorbeeld niet zijn hand. Winnen is, kortom, logisch noodzakelijk
verbonden met de geoorloofde (en beperktere) hoeveelheid middelen die mogen wor-
den aangewend. Lusory means zijn'... means permitted in seeking pre-lusory goals.'II5

Regels
Suits maakt een onderscheid tussen (I) constituerende regels en (2) vaardigheidsre-

gels. De constituerende regels ziin voor Suits de belangrijkste in zijn typering van een
game. In combinatie met het pre-lusory goal bepalen deze regels namelijk alle voor-
waarden waaraan moet worden voldaan om een game te spelen. Zo kan men als speler
niet winnen zonder dat een bepaalde stand van zaken is bereikt, andersom kan men
echter wel een bepaalde stand van zaken bereiken zonder dat er sprake is van winnen.
Van winnen kan alleen dan sprake zijn, wanneer dit is gebeurd door aanwending van
middelen die door de zogeheten constitueren(ie regels worden voorgeschreven. Dus men
mag binnen een game geen gebruikmaken van de meest efficiente middelen, maar
slechts van de door de constituerende regels voorgeschreven middelen. De constitue-
rende regels bepalen, kortom, welke middelen mogen worden aangewend in de reali-

sering van het pre-lusory goal - ze plaatsen '... obstacles in the path leading to a pre-luso-
ry goal. Constitutieve regels zijn '... rules which prohibit use of the most efficientOI6

means for reaching a pre-lusory goal.'I 17 De vaardigheidsreggls zijn voor de typering van
een game van minder belang - deze regels geven slechts aan hoe de game het beste kan
worden beoefend. Dit zijn regels als 'houd je ogen op de bal gericht bij het tennissen'
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of 'kijk bij het voetbal altijd eerst naar wie vrijstaat voor je een bal aanneemt.' Het
verschil tussen beide regels legt Suits als volgt uit: 'To break a rule of skill is usually to
fail, at least to that extent, to play the game well, but to break a constitutive rule is to
fail to play the game at all. ,rI8

Spelhouding
Voegt men zich in een bepaald spel, dan dient men de voor dat spel opgelegde consti-
tuerende regels hoe dan ook te accepteren. Het spelen van een spel vooronderstelt een
houding, waarbij de constituerende regels vrijwillig worden geaccepteerd. Deze zoge-
heten lusory attitude betreft dus een houding waarbij men de voor het spel in kwestie
overeengekomen constituerende regels accepteert, omdat deze de activiteit als zodanig
mogelijk maken:19

Definitie game-playing
Op grond van de vier geformuleerde, logisch met elkaar samenhangende elementen
'doelen', 'middelen', 'regels' en 'spelhouding', komt Suits tot de volgende definitie van
game playing

To play a game is to attempt to achieve a speci/ic state ofa#airs (pre-lusory goal), using
only means permitted by the rules (lusory means), where the rules prohibit use of more
41icient in favor of less dicient means (constitutive rules), and where such rules are
accepted just because they make possible such activity (lusory attitude).I,0

Bondiger geformuleerd kan het spelen van een spel worden getypeerd als 'een vrijwil-
lige poging om onnodige obstakels te overwinnen. Een game is dus een activiteit,I 2I

waarbinnen men intentioneel - en op rationele wijze - inefficiente middelen aan-
wendt ter realisering van een bepaald doel. Vooral in dit afzien van het gebruik van de
meest efficiente middelen ligt de crux van het spelen van een game en daarin ligt ook
hdt verschil met niet-games, want: :.. in anything but a game the gratuitous introduc-
tion of unnecessary obstacles to the achievement of an end is regarded as decidedly
irrational thing to do, whereas in games it appears to be an absoluty essential thing to
do.

U22 De rationaliteit of interne logica van games verschilt dus wezenlijk van die van
technische handelingen in de zin dat efficientie wordt opgeofferd:

... games ddlerfrom technical activities in that the means employed in games are not the
most  dicient  I..·j·  I.·.l  games  are  goal directed activities in which in #ident means  are
intentionally (or rationally) chosen I...1 game involves a sacr fice of€ iciency I,J

Verschillende auteurs steunen op de visie van Suits en daarbij worden zowel geringe
nuanceveranderingen als substantielere wijzigingen voorgesteld. In het volgende
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zullen we deze voorstellen bezien en indien wenselijk wat nuanceveranderingen aan-
brengen.

Game en de eigenheid van sport
De vier elementen die Suits constituerend acht voor game, zijn in de meeste gevallen
ook constituerend voor activiteiten die we doorgaans als sport aanmerken. Schaatsen,

voetballen, hockey en basketbal, in alle gevallen zijn de vier game-elementen van Suits

te herkennen. Zo is het intrinsieke dod van schaatsen om zo snel mogelijk een bepaal-
de afstand afte leggen, gelden er bepaalde regels die bepalen welke middelen wel en niet

mogen worden aangewend en ook moeten de schaatsers zich houden aan deze regels
- ze moeten blijk geven van een spelhouding. Voor voetballen geldt dat het intrinsieke
doel is meer doelpunten te scoren dan de tegenpartij en ook hier geldt, net als bij het
schaatsen, dat de voorgeschreven regels bepalen welke middelen wel en niet door de
voetballers mogen worden aangewend. Zo zouden we een hele lijst kunnen opstellen
van activiteiten die we sport noemen, en steeds zal blijken dat'de' eigenheid van deze
activiteiten wordt gekarakteriseerd door de vier game-elementen.

Anders dan bii de typering van 'sport als play' wordt in geval van 'sport als game'

het uitgangspunt van redeneren niet genomen vanuit de alledaagse handelingen en
wordt (de eigenheid van) sport beschouwd als het tegendeel hiervan. 'Sport als game'
wordt dus niet bezien vanuit een (sport)extrinsiek perspectie£ maar daadwerkelijk
wordt geprobeerd het specifieke karakter of de eigenheid van sport zefte benadruk-
ken:24 In die zin kan dan ook bij Franke worden aangesloten die in Suits' uiteenzet-
ting van een game een wezenlijke bildrage ziet in de typering van de eigenheid van

sport, waarbij primair wordt geredeneerd vanuit een sportintrinsiek perspectief (zie
paragraaf 3.I, uitgangspunt 2). Door de vier game-elementen op te vatten als construc-
tie-indicatoren kan de visie van Suits worden beschouwd als '... ein wesentlicher Bei-
trag [...] zur Erarbeitung der speziellen Bedingungen der 'Eigenwelt' des sportlichen
Wettkampfes gegenuber der Alltagswelt.'125 Het spelkarakter van sport betreft dus het

game-karakter, en niet het play-karakter, van sport. lets anders gezegd: sport is een sub-
categorie van game. Op de relatie tussen sport en game komen we nog uitgebreid terug
in het verdere verloop van dit hoofdstuk; allereerst dienen wat onduidelijkheden in de
visie van Suits te worden weggewerkt.

Game, doelen en motieven
Suits maakt een onderscheid tussen lusory goals en pre-lusory goals. Welbeschouwd
betreft dit onderscheid een bijstelling van Suits' eerdere definitie van een game, waar-
in de term pre-lusory goal nog niet voorkomt.126 Vooral de wijze waarop Suits het pre-

lusory goal omschrijft, is verwarrend. Dit doel is, zo blijkt uit de definitie van Suits,
namelijk logisch noodzakelijk verbonden met game, maar tegelijkertijd kan het onaf-

hankelijk worden gedefinieerd van een specifieke game. Een pre-lusory goal '... can be
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described before, or independently of,  any  game of which  it may be,  or come  to be,  a
part.'i27 In paragraaf 3.I werd echter als uitgangspunt geformuleerd dat (primitieve)
termen die worden aangewend binnen een definitie, moeten worden aangemerkt als
logisch noodzakel ike kenmerken (zie uitgangspunt I  en 7)· Dit betekent dat het pre-
lusory goal niet tegelijkertijd logisch noodzakelijk kan zi in voor een game en onafhan-
kelijk hiervan kan worden gedefinieerd.

De sportfilosofen Schneider & Butcher maken aannemelijk dat het onmogelijk is
het pre-lusory goal onafhankelijk te definieren van de game in kwestie, en ze stellen dan
ook voor de term pre-lusory goal weg te laten uit de definitie van game, en in zekere zin
aan te sluiten bij de eerste definitie van Suits.128 In navolging van deze auteurs, willen
we het pre-lusory goal niet meenemen in de definitie van game, maar het doel van een
game aanmerken als het intrinsieke doel van een game - dit doel specificeert de stand
van zaken die men probeert te realiseren binnen de game in kwestie. Dit doel wordt
aangeduid als 'intrinsiek', omdat het logisch noodzakelijk is verbonden met een spe-
cifieke game. We brengen de twee door Suits onderscheiden doelen - pre-lusory goals
en lusory goals dus terug tot 66n doel; een doel dat we aanmerken als het intrinsieke
doel van de game (of ruimer: activiteit) in kwestie.

Van wezenlijk belang voor de uiteenzetting van het begrip game is, dat het intrinsie-
ke doel moet worden onderscheiden van extrinsieke doelen. Extrinsieke doelen staan in
tegenstelling tot het intrinsieke doel niet in een logisch noodzakelijke relatie tot games,
maar deze relatie is extrinsiek c.q. contingent. Dit houdt in dat extrinsieke doelen en een
game onafhankelijk van elkaar gedefinieerd kunnen worden en altijd zijn er alternatieve
wegen om deze doelen te bereiken. Deze doelen kunnen, in navolging van Loland, ook
wel worden aangeduid als de intentional goats van de deelnemers.129 Intentional goals
zi in '... individuals' subjective reasons for engaging in sport.'IJO Intentionele doelen zijn
- in tegenstelling tot het intrinsieke doel - onbegrensd.'31 Deze doelen betreffen ant-
woorden op de waarom-vraag en in die zin zijn ze te beschouwen als motieven - de
beweegredenen die ten grondslag liggen aan het handelen. Deze motieven zijn niet def-
inierend voor een game en als zodanig dienen ze dan ook te worden onderscheiden van
het intrinsieke doel van een specifieke game. Niet alleen individuen kunnen een game als
middel aanwenden om particuliere doelen te realiseren: ook instituties kunnen een game
als middel beschouwen om bepaalde nastrevenswaardige (extrinsieke) doeleinden na te
streven. Scholen kunnen een game bijvoorbeeld aanwenden om 'kinderen met elkaar te
leren spelen.' Waar het hier vooral om gaat is dat - in de definitie van game - extrinsie-
ke doelen (dus zowel motieven als door instituties nagestreefde doeleinden) en het
intrinsieke doel van het spel in conceptuele zin van elkaar dienen te worden onder-
scheiden. Dit betekent, samenvattend, dat twee doeleinden zijn te onderscheiden - 66n
doel dat binnen een game ligt en tal van doelen die buiten een game liggen.
•     Intrinsiek dod. Doel dat logisch noodzakelijk is verbonden met de game in kwestie

en hiervoor dus (mede) definierend is.
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•     Extrinsieke doelen. Individuele doelen (motieven) en doeleinden die door instituties
worden nagestreefd en die in een extrinsieke relatie tot de game in kwestie staan.

Dit onderscheid is niet alleen voor het begrip game van belang, maar hiermee komt
tevens een wezenlijk verschil met het concept play in beeld. In de voorgaande para-
grafen zijn we uitvoerig ingegaan op de visie 'Sport is play' en daar is geconcludeerd
dat deze visie te veel haken en ogen kent om mee verder te gaan in de conceptualise-

ring van sport. Een van de problemen was dat sport als play, per definitie, een doel in
zichzelf diende te hebben, waardoor bij veel auteurs niet alleen de professionele sport
buiten de sportdefinitie kwam te vallen, maar in principe iedere sport waarmee men
extrinsieke doelen nastreeft.

In het licht van de visie'Sport is play' houdt sport dus op'sport' te zijn, indien door
middel van sport ook extrinsieke doeleinden worden nagestreefd. Een dergelijke visie
op sport kan, in navolging van Suits, worden aangemerkt als 'radicaal autotelisch.'Ilz
Dit is een opvatting waarbij sport alleen dan sport is op voorwaarde dat de activiteit
omzichzelfswille wordt beoefend. Hier springt het verschil in het oog tussen play en
game. Met een game kunnen namelijk, in tegenstelling tot play, wa extrinsieke doel-
einden worden nagestreefd, zonder dat een game per definitie ophoudt een 'game' te
zijn. De visie op een game is dus niet 'radicaal autotelisch:133 Welke individuele doelen

spelers ook nastreven in een game of sport, in ieder geval dient men blijk te geven van
een streven naar het intrinsieke doel van de activiteit in kwestie; de enige voorwaarde
is dat men zich als spelers houdt aan de vier game-elementen. Morgan stelt dan ook
terecht: '... while one can play games for various personal reasons, in choosing to rea-

lize those purposes by playing a game one necessarily commits oneself to the formal
purpose [intrinsieke doel, JS] of that game:44 Op voorwaarde, aldus de Duitse sport-
theoreticus Court, dat een speler een spelhouding inneemt, is het onproblematisch als
hiermee ook externe doelen worden nagestreefd: 'Die Verfolgung externer Guterist so

lange gerechtfertigt, wie das zentrale Spielziel bewahrt bleibt, und dies schlieBt ein,
daR die gerechten Funktionsbedingungen der Spielhaltung garantiert sein mussen.'135

Een game is dus een activiteit waarbij spelers primair gericht zijn op het intrinsieke
doel en in het nastreven van dit doel alleen die middelen aanwenden die door de regels
zijn geboden. Dat met de activiteit ook extrinsieke doeleinden worden nagestreefd, is
voor het specifieke karakter van sport niet van belang, op voorwaarde dat de spelers
zich houden aan de vier game-kenmerken.

Formalisme, antiformalisme en ethos
We hebben in het voorafgaande een nuance aangebracht in de wijze waarop Suits het

begrip game heeft gedefinieerd. Dit betrofeen kleine verandering en aanvulling op zijn
definitie; Suits' game-opvatting blijft in de kern onveranderd. De kritiek die door de
(sport)filosoof D'Agostino is gegeven op Suits' opvatting, is in dat opzicht fundamen-
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teler - en wel omdat ze vooral is gericht op belangrijke uitgangspunten van Suits' wijze
van definieren van een game:36 Deze wijze is volgens D'Agostino aan te merken als
jbnnalistisch. Met dit formalisme bedoelt D'Agostino een visie op games waarbij :.- vari-
ous game-derivative notions are defined solely in terms  of the formal  rules of a  game'
(cursivering van mij, IS):37 Wanneer we deze formalistische visie in haar meest strik-
te zin nemen, dan betekent dit dat iemand niet langer deelneemt aan een game wan-
neer '... a rule is violated during an alleged instance ofgame.'138 Deze formalistische
opvatting op games is terug te voeren op de logische relatie die Suits veronderstelt tus-
sen het (intrinsieke) doel, de constituerende regels en winnen. Suits stelt over deze
relatie het volgende:

Rules in games I...1 seems to be in some sense inseparable.#om ends, for to break a game
rule is to render impossible the attainment Of an end. Thus, although you may receive
the trophy by lying about your golfscore, you have certainly not won the game. l...j Ifthe
rules are broken the original end becomes impossible  of attainment, since one cannot
(really) win the game unless one plays, and one cannot (really) play the game unless one
obeys the rules Ofthe game.139

Het intrinsieke doel van bijvoorbeeld basketbal is niet alleen om meer punten te
maken dan de tegenstander, maar dit moet, per definitie, geschieden met de geoor-
loofde middelen (lusory means) die door de constituerende regels zijn vastgesteld. Pas
dan kan er sprake zijn van winst en verlies. Winnen en het zich tegelijkertijd niet hou-
den aan de constituerende regels is op logische gronden onmogelijk. Deze door Mor-
gan genoennde logical incompatibility thesis betreft niet slechts een van de uitgangs-

punten van het formalisme, maar het uitgangspunt.140
Dit formalisme is volgens D'Agostino echter een t6 abstracte en dus onwerkelijke

visie op games - ze is platonistisch van karakter. En daarbij wordt uitgegaan van een
ideaaltypische opvatting van game, zoals deze door de formele regels wordt gedefini-
eerd - in de zin van  '  'x is an instance of G' means 'x is an activity in accordance with
the formal rules of G'.'141 Deze opvatting is volgens de auteur in strijd met de wijze
waarop een game of sport in de praktijk van alledag wordt beoefend. Daar blijkt name-
lijk dat het onderscheid tussen geaccepteerd en niet-geaccepteerd gedrag minder
scherp en duidelijk is dan door de formalisten verondersteld. Zo zijn bepaalde over-
tredingen van de regels geredeneerd vanuit een formalistisch gezichtspunt onaccep-
tabel, maar in de praktijk blijken ze zonder meer te worden geaccepteerd. D'Agostino
geeft als voorbeeld een basketbalwedstrijd (lees: game). Volgens de formele regels van
het basketbal is ieder 'lichamelijk contact' verboden. Kijken we echter naar een bas-
ketbalwedstrijd, dan valt op dat er veel lichamelijk contact is - waarvan slechts enkele
gevallen blijken te worden bestraft. Er bestaat dus een kloof tussen sport (als game)
zoals die wordt gedefinieerd door de formele regels en sport zoals die in de praktijk
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blijkt te worden beoefend. Deze kloof tracht D'Agostino te dichten door de formalisti-
sche visie op games te verruimen met het zogeheten etlos van games - een ethos waar-
aan volgens de auteur onterecht voorbij wordt gegaan door de formalisten. Dit ethos
definieert D'Agostino als '... that set ofconventions which determines how the rules of
G are to be applied in concrete circumstances.'14' Dat bijvoorbeeld binnen het basket-
bal niet strikt volgens de formele regels wordt gefloten, is te begrijpen uit dit ethos:

... the players and game o#icials have, in dect, conspired to ignore certain of the rules of
basketball, at least in certain situations, in order to promote certain interests, which they
share, for instance, with team owners, and spectators - e.g., to make the game more
exciting than it would be if the rules were more strialy enprced. I...1 the unollicial, im-
plicit, impirically determinable conventions which govern  o#icial  interpretations  of the

formal rules Ofbasketball constitute the ethos €fAmerican proBssional basketball.43

De auteur plaatst de regelgeleide praktijk dus binnen een ruimere context van onge-
schreven regels zoals waarden, normen, gewoonten, traditie en conventie die medebepa-

lend zijn voor hoe binnen een game wordt gespeeld en wat wel ofniet wordt geaccepteerd.
Met dit plaatsen van de regelgeleide praktijk binnen een ruimere context van waarden,
normen en gebruiken ontstaat volgens D'Agostino een getrouwer beeld van games.

Het formalisme is dus een tt abstracte visie op het begrip game, omdat voorbij
wordt gegaan aan de concrete situatie waarin games worden beoefend en de wijze waar-
op regels blijken te worden geinterpreteerd - feitelijk geven de formalisten een
beschrijving van een game binnen een contextueel vacuum:44 D'Agostino acht het dan
ook wenselijk dit formalisme te 'verbreden' met het ethos of the game en dit ethos te
plaatsen binnen de definitie van een game (vet van mij, IS):

Formalismfails  I...1 because its advocates ignore  the role which the ethos Ofgame plays
in dejining various game-derivative notions. The ethos Of a game G is that set Of
conventions which determines how the rules of G are  to be applied in concreti circum-

stances.  The ethos of G should thusjigure in the de/inition Ofvarious game-derivative
notions  in  the following  way. Where, according to formalism,   'is  an  instance  of G'
MEANS 'is activity in accordance with theformal rules of G', our no, brmalist account
suggests that 'is an instance qf G' should be understood as meaning 'is aaivity in accor-
dance with thejormal rules OfG as these are interpreted by the ethos Of G. 'I45

Deze verbreding van het formalisme met het ethos van een specifieke game is zonder
meer invoelbaar en te begrijpen. Zo blijkt in de praktijk van alledag dat regels in games
en sport altijd op een bepaalde manier worden geinterpreteerd - vaak is er bijvoor-
beeld sprake van 'spelen in de geest van de regels', waarbij niet zelden tal van regel-

overtredingen worden geaccepteerd. Uit bijvoorbeeld een empirische studie van
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Heinila blijkt dat de regels bij het voetballen op verschillende manieren worden gein-
terpreteerd, afhankelijk van het spelniveau, de leeftijd, de traditie en de socioculturele
context.I46 Binnen topsport blijken bijvoorbeeld meer overtredingen te worden geac-

cepteerd dan bij de amateursport of sport voor jeugdigen. Wittgenstein, in wiens werk
'regels' en 'het volgen van regels' centrale noties ziin, stelt in dat verband dan ook dat
een regel nooit zijn eigen toepassing kan bepalen. 47 Zo is bijvoorbeeld een regel
binnen het voetbal dat een overtreding van achteren moet worden bestraft met een
rode kaart. Er bestaat echter geen regel die de precieze toepassing van deze regel vast-

legt, waardoor er altijd sprake is van een interpretatie van deze regel door de scheids-
rechter.48 Iedere toepassing van een regel betreft een interpretatie hiervan: '... iedere
handeling die met een regel overeenstemt, is een interpretatie.'149 Dit betekent dat er
altijd ruimte is om met de regels, weliswaar binnen bepaalde marges, te spelen.

Een formalistische visie op sport en games lijkt dus te abstract en in die zin lijkt de con-
clusie gerechtvaardigd D'Agostino's verruiming van het formalisme te beschouwen als

een verbetering. Toch is voorzichtigheid op z'n plaats. De aangebrachte verbreding van
D'Agostino is namelijk verstrekkender dan ze op het eerste gezicht lijkt.

3.5 GAME, REGELS, RADICAAL INSTRUMENTALISME EN RELATIVISME

Dient het formalisme overboord te worden gegooid ten faveure van D'Agostino's ver-
brede en meer gematigde visie op het formalisme? Om te voorkomen dat het forma-
listisch kind met het antiformalistisch badwater wordt weggegooid, is het zinvol wat
uitvoeriger in te gaan op de consequenties van D'Agostino's verbrede opvatting op
games. Vooral twee punten dienen onder de aandacht te worden gebracht:
I    de status van regels binnen het formalisme en het gematigd formalisme (= visie

van D'Agostino);
2   het gevaar van radicaal instrumentalisme en relativisme dat in de antiformalisti-

sche visie van D'Agostino ligt opgesloten.

Constituerende en regulatieve regels
In de discussie tussen formalisten en antiformalisten spelen twee soorten regels een

belangrijke rol - de constituerende regels en de regulatieve regels. Dit onderscheid,
dat uitvoerig is uitgewerkt door de filosoof Searle, neemt in tal van sportfilosofische
uiteenzettingen een belangrijke plaats in.IS° Eerst gaan we kort in op het onderscheid
tussen constituerende en regulatieve regels, vervolgens pakken we de discussie tussen
enkele voorstanders van het formalisme en D'Agostino weer op. We bezien vooral of
de kritiek van D'Agostino op het formalisme terecht is. Ofwel: komt iedere overtreding
van de regels, per definitie, neer op het treden buiten de regelgeleide praktijk, zoals
door D'Agostino wordt verondersteld?
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Alhoewel veel sportfilosofen in het onderscheid tussen constituerende en regulatieve
regels steunen op Searle. blijken ze de regels niet altijd op dezelfde wijze te inter-
preteren.IfI In deze studie wordt in de uitleg van genoemde regels vooral aangesloten
bij de visies van Meier, Morgan en Suits:52 Hun opvattingen komen niet alleen sterk
met elkaar overeen, maar deze auteurs zijn het meest uitvoerig ingegaan op constitu-
erende en regulatieve regels in relatie met game.

Het onderscheid tussen constituerende regels en de regulatieve regels speelt
binnen het formalisme een centrale rol. Hoewel binnen een formalistische visie wordt
gesteld dat het 'op logische gronden onmogelijk is deel te nemen aan een bepaalde

game wanneer men zich niet houdt aan de regels van een game' en 'het onmogelijk is
te winnen en zich tegelijkertijd niet te houden aan de regels', gaat het daarbij niet om
alle regels, maar slechts om bepaalde regels. Met de (formele) regels hebben de auteurs
alleen dia regels op het oog, die in navolging van Searle worden aangeduid als de con-
stituerende regels. Dit zijn regels die '... constitute (and also regulate) an activity the
existence ofwhich is logically dependent on rules.'I53 Meier verwoordt de status van

deze regels als volgt:

Constitutive rules arbitrarily invent or create a unique  conceptual»mework  that  makes
up or d€fines thefindamental aspeas Of and determines exactly what it entails to engage

in,  a particular sport or game. These rules I...j make the activity in question possible at all
by explicitly dejining the individual practice at hand:54

Constituerende regels creeren de mogelijkheid van nieuwe vormen van gedrag - deze
regels constitueren de specifieke praktijk.I55 Binnen deze door de constituerende
regels afgebakende praktijk krijgen de handelingen hun specifieke betekenis. Sterker

nog, zouden deze regels er niet zijn, dan zouden de specifieke handelingen niet
bestaan. Zo kan er bijvoorbeeld alleen worden gesproken van second dribble, 'loopbal',
'driepuntscore' en goaltending binnen de 'regelgeleide praktijk' die als 'basketbal' te
boek staat. Pas binnen deze specifieke 'regelgeleide praktijk' krijgen deze handelingen
hun specifieke betekenis: 'The practice is logically prior to particular cases: unless
there is the practice the terms referring to actions specified by it lack a sense.'156 Mor-

gan stelt, in lijn met Searles definitie van constituerende regels, dat deze regels niet
alleen een bepaalde praktijk creeren (constitueren), maar binnen de betreffende prak-
tijk ook het verloop reguleren:

... such rules also regulate the course of conduct in games I...1 constitutive rules regulate
in a more primary sense, and without the pain Ofpenalty. That is, in laying out all the
conditions that must be met in playing a game, the constitutive rules not only d€/ine that
game but place quite real strictures on what one can do as a player f.··1 In constraining
the conduct ofplayers in thisfashion, the constitutive rules are doing considerably more
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than furnishing new conceptual specijications of behavior.  They  are  I...1  regulating
behavior in an important way.157

Zo creeren de constituerende regels dus niet alleen praktijken als voetbal, schaken en
handbal, maar tegelijkertijd reguleren ze de handelingen van de deelnemers binnen
deze praktijken.

Binnen een formalistische opvatting van game, zijn het de constituerende regels
die geen alternatieven toelaten zonder dat men buiten de praktijk in kwestie treedt.
Anders is dit met de regulatieve regels. I58 Deze regels vooronderstellen en reguleren '...
antecedently or independently existing forms of behaviour.'I59 Ze zijn niet definierend
voor een praktijk, maar reguleren een reeds bestaande praktijk. Regulatieve regels

60worden door Meier en Morgan aangeduid als penalty-invoking rules. Ze bepalen de
opgelegde straffen in het geval dat bepaalde constituerende regels worden geschon-
den. Bijvoorbeeld: 'Als een handbalspeler met de bal in de cirkel van de tegenpartij
komt dan volgt een vrije bal' of'een tackle van achteren op een (voetbal)speler moet

,IGImet rood worden bestraft.' Deze regels hebben dus de vorm 'als Y, dan X.
Het verschil tussen constituerende en regulatieve regels is dus dat de eerste prak-

tijken constitueren en de tweede de reeds bestaande praktijk verder reguleren. Regu-
latieve regels kunnen volgens Meier dan ook het beste worden voorgesteld als'... exten-
sions, or as a subset, of constitutive rules...  '.162 Een foute inworp bij het voetballen,
een loopbal bij het basketballen of het pushen met de bolle kant van de stick bij het
hockey zijn alledrie overtredingen van de regels, maar geenszins treedt men buiten de
betreffende praktijken of heft men deze volledig op. Voor de overtreding van deze
regels treden slechts bepaalde sancties in werking: een ingooi voor de andere ploeg,
vri ie bal voor de tegenpartij, vrije trap enzovoort. Het overtreden van een regel houdt
dus niet per definitie in dat men buiten de praktijk in kwestie treedt. Sterker nog, soms
is een overtreding van een regulatieve regel vanuit tactisch oogpunt zelfs zinvol. De
formalist Suits schrijft hierover: 'violating the [regulativel rules is neither to fail to play
the game nor (necessarily) to fail to play the game well, since it is sometimes tactically
correct to incur such a penalty for the sake of the advantage gained.'163 Omdat sport
logisch afhankelijk is van de constituerende regels en niet van de regulatieve, impli-
ceert dat in geval van overtreding van de eerste regels de praktijk wordt verlaten en met
de overtreding van de tweede bepaalde sancties in werking treden.

Hoewel het onderscheid tussen beide regels geleidelijk verloopt, is de veronder-
stelling van D'Agostino dat de formalisten iedere regelovertreding, per definitie, aan-
merken als 'buiten de praktijk in kwestie treden', feitelijk onjuist. Deze constatering
geldt alleen voor de constituerende regels, waarvan het bestaan van de specifieke prak-
tijk logisch afhankelijk is. De visie van de formalisten is dus minder platonistisch en
abstract dan door D'Agostino is verondersteld - wel degelijk laat deze visie over-
tredingen van bepaalde regels toe. De formele regels betreffen alleen de constitueren-
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de en niet de regulatieve regels. Tot zover de deels onjuiste veronderstelling van
D'Agostino ten aanzien van regels, de overtreding van regels en de consequenties die
de formalisten zouden trekken.

Radicaal instrumentalisme en relativisme
D'Agostino maakt dus geen onderscheid tussen constituerende en regulatieve regels
en gaat er daarbij ten onrechte vanuit dat 'het' formalisme geen overtredingen van de
regels toelaat. Een tweede kritiek op D'Agostino is dat zijn verbreding van het forma-
lisme uitloopt op zogenoemd radicaal instrumentalisme164 en relativisme. 165 Daartoe
eerst nog even kort D'Agostino's visie op dit ethos in verband met het formalisme. D'A-
gostino definieert het ethos van een game (G) als '... those conventions which determ-
ines how the rules of G are to be applied in concrete circumstances. De auteur,/66

plaatst de regelgeleide praktijk dus in een ruimere context van ongeschreven regels
zoals waarden, normen en gewoonten die zich rondom de betreffende game bevinden
en die mede bepalen hoe hierbinnen wordt gespeeld. D'Agostino pleit dan ook voor
een verbreding van het formalisme met het ethos van een game. Hij definieert een
specifieke game (G) als ' ... [all] activity in accordance with the formal rules ofG as these
are interpreted by the ethos of G.'167 Met het plaatsen van een game binnen een rui-
mere context van waarden, normen en gebruiken, lijkt een getrouwer beeld te ontstaan
van een game. Immers, regels worden altijd op een bepaalde wijze geinterpreteerd (zie
paragraaf 3.4)· Deze verbreding is echter verstrekkender dan een aanvulling op het
formalisme. Goedbeschouwd gaat het om een omkering van het formalisme.I68 Door-
dat namelijk zowel het ethos als de formele regels als noodzakelijke voorwaarden
binnen 66n definitie worden geplaatst, worden ze beide als definierend aangemerkt
voor games.<69 Gevolg is dat het conceptueel onderscheid tussen games en de bredere
inbedding ervan bij D'Agostino geheel uit het zicht verdwijnt. Door aan het ethos een-
zelfde constituerende status toe te kennen als aan de formele regels, worden bijvoor-
beeld bepaalde extrinsieke doeleinden, per implicatie, aangemerkt als constituerende
elementen van een game. Met andere woorden, extrinsieke doeleinden als 'geld ver-
dienen', 'status', 'meer toeschouwers naar de stadions la:ijgen', worden over 66n kam
geschoren met het intrinsieke doel van de sport in kwestie en dus beschouwd als
intrinsieke elementen van sport.'7° Hiermee wordt feitelijk het belangrijkste uit-
gangspunt van het formalisme tenietgedaan - het aanbrengen van een conceptueel
onderscheid tussen het intrinsieke doel van een game en de extrinsieke doeleinden die
op een contingente wijze samenhangen met games. Morgan stelt kritisch:

... formalism allows that games are»quently  used jor.liirther purposes,  it  at  the  same
time maintains that games can be independently specijied of; and are detachable.»om,
those Brther purposes I...1 It is just this independence and detachability I...1 that is
implausibly denied on DAgostino's account. It is denied because, in granting the ethos
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a co-constitutive status with the formal rules, those further social purposes for which
games are put to use necessarily become indigenous elements ofthe game itse(f In other
words, engaging in and using games for economic gain, political power, and social
notoriety (flatures that typih the present social context in which we work and play) are
now not only to be tolerated but accepted as bonajide elements ofgame playing. Games
literally become, therefore, whatever their social contexts happen to be. 7'his ensures a
virtual preestablished harmony between games and their social stations, such that any
game could in principle be associated with any social context. I71

Door een game in conceptuele zin niet te onderscheiden van zijn sociale context en de
daarbinnen te plaatsen extrinsieke doeleinden, loopt D'Agostino het gevaar te belan-
den in wat Suits aanduidt als radicaal instrumentalisme.172 Games en sport worden dan
in essentie aangemerkt als instrumentele activiteiten omdat geen begripsmatig onder-
scheid is aangebracht tussen het intrinsieke doel van de activiteit en de extrinsieke
doelen: '... radical instrumentalism is I...] the denial that games have such detachabili-
ty and versatility. Games are in this view conceived as having their instrumental goals
built into them.'71 Binnen de definitie van game wordt het intrinsieke doel van een
game over 66n kam geschoren met de extrinsieke doeleinden, waardoor games niet
meer zijn te scheiden (detachable) van de extrinsieke doeleinden. Games worden
'... conceived as having their instrumental goals built into them or, in the language of
our definition, games are viewed as being essentially instruments .... 'I74

Dit gevaar van radicaal instrumentalisme wordt door D'Agostino niet onderkend.
Op de vraag namelijk waarom zoveel overtredingen in het Amerikaanse basketbal niet
worden bestraft, geeft D'Agostino het volgende antwoord: '... because the players and
game officials have, in effect, conspired to ignore certain situations, in order to
promote certain interests, which they share, for instance, with team owners, and
spectators - e.g., to make the game more exciting than it would be if the rules were
more strictly enforced.'175 Uiteindelijk zijn het dus de institutionele belangen die bepa-
len hoe de desbetreffende game, of sport, moet worden gespeeld en hoe de formele
regels moeten worden geinterpreteerd. Niet de formele regels maar het - vanuit een
extrinsiek perspectief gedefinieerd - ethos is bepalend voor hoe men zich binnen de
desbetreffende game dient te gedragen. Vechtpartijen bij het ijshockey, de professio-
nele overtreding bij het voetballen en het te fysieke spel bij het basketbal, kunnen op
die manier niet meer onder verwijzing naar de formele regels worden afgekeurd, maar
worden beschouwd als behorend  tot het ethos  Of the game. De kracht  van het forma-
lisme - een kritische maatstaf ter beoordeling van hoe men zich binnen de regelge-
leide praktijk dient te gedragen - wordt op deze manier dus tenietgedaan. Het forma-
lisme wordt letterlijk vleugellam gemaakt. De door D'Agostino doorgevoerde
veranderingen in de formalistische definitie van een game betekenen dan ook geen
aanvulling of verbreding van de formele elementen met een bepaald ethos, maar ze



EEN VRIjWILLIGE POGING OM ONNODIG OPGEWORPEN ... 103

houden letterlijk een omkering van het formalisme in. Een omkering die leidt tot '...
the social dominion over the formal.'176

Een ander gevolg dat - naast het radicaal instrumentalisme - voortvloeit uit het
wegvallen van de conceptuele grenzen tussen game en zijn bredere sociale inbedding,
is dat de auteur terechtkomt in relativistisch vaarwate :77 D'Agostino's antiformalis-
tische koers ontbeert namelijk ieder criterium op grond waarvan een onderscheid kan
worden aangebracht tussen acceptabele regelovertredingen en onacceptabele regel-

overtredingen. Goedbeschouwd dienen dus alle regelovertredingen die binnen het
ethos van de game vallen, te worden geaccepteerd. Dit ethos ontbeert echter een moreel
criterium op grond waarvan kan worden bepaald welke overtredingen w61 en niet
acceptabel zijn. Als het ethos een grote hoeveelheid overtredingen van de regels accep-
teert dan neemt de betekenis van (bindende) regels af: '... if the ethos of a sport tolera-
tes a high number of rule violations, its rule system may lose clear meaning and no
longer serve as a conceptual framework for a practice at all.'I78 En hoewel regels altijd
worden geinterpreteerd en soms dus bepaalde overtredingen van de regels worden
geaccepteerd, '... the ideal must be to minimize the number of accepted rule viola-
tions:179 Door primair een extrinsiek in plaats van een intrinsiek uitgangspunt te
gebruiken bij de omschrijving van het ethos, blijkt iedere kritische maatstaf ter beoor-
deling van de game en de daarbinnen uitgevoerde handelingen teniet te worden

gedaan:

... (fthe ethos account is to be the standard ofjudgement, then the increase qfviolence in
pro»sional ice hockey can neither be considered supedlous nor excessive since the
economic concerns  that are apparantly in part responsible for such violence must be
considered to be legitimate interests Ofthegame I...1 ifthe ethosjbils us asa normative
standard  in our present social circumstance  l...1 By taking its point  of departure ji·om
convention rather than the internal logic Ofthegame, as revealed by its rules, the critics
collapse any meaningAL distinction between theory and ideology. And with the collapse

ofthis distinction, the criticaljorce offormalism I...lis largely diluted.do

Tot zover de twee belangrijkste kritiekpunten op D'Agostino's antiformalistische visie:
ii    over het hoofd zien van het onderscheid tussen de constituerende en de regula-

tieve regels;
2   miskenning van de grenzen tussen een game en zijn bredere sociale inbedding

- een miskenning die uiteindelijk leidt tot een radicaal instrumentalistische opvat-
ting van games en tot een in normatieve zin relativistische positie.

De vraag is nu wat deze analyse inhoudt voor het vervolg van deze studie. Betekent het

dat een game geen ethos heeft, dat een game plaatsvindt in een contextueel vacuum en
we uiteindelijk weer uitkomen op een positie die we in paragraaf 3.3 in verband met
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'sport als play' als onwenselijk hebben aangemerkt? Is het mogelijk enerzijds de kracht
van het formalisme te behouden en anderzijds een platonistische visie op games te voor-
komenp Kan bilvoorbeeld de idee van een ethos van een bepaalde praktijk behouden blij-
ven, zonder daarbij te geraken in radicaal instrumentalistisch en relativistisch vaarwater?
In de typering van sport lijkt het in ieder geval zinvol het begrip game als uitgangspunt
te nemen, zoals in deze paragraafis uiteengezet. Daarbij wordt niet gesteld datgame van-
uit sociaal-historisch perspectief als oorsprong van sport dient te worden beschouwd,
zoals veel auteurs in geval van 'sport als play' veronderstelden, maar we gaan in beginsel
uit van de opvatting, dat wanneer een activiteit wordt aangemerkt als 'sport', daarbinnen
de vier game-kenmerken zijn te herkennen:81 Sport wordt (in beginsel) dus gekarakteri-
seerd door een game-karakter. Anders gezegd: sport is een game. Iemand die deze
mening is toegedaan, is Morgan.  In de volgende paragraaf zal uitgebreid worden inge-
gaan op de wijze waarop deze auteur een game in verband brengt met sport.

3.6 SPECIFIEKE PRAKTI j K MET ONNODIGE OBSTAKELS

In de vorige twee paragrafen zijn we uitgebreid ingegaan op het begrip game. Dit
begrip is kritisch tegen het licht gehouden, maar kon de toets der kritiek goed door-
staan. In dit hoofdstuk borduren we hierop verder en brengen game in verband met
sport:82 Dit doen we aan de hand van Morgans uiteenzetting van sport. Morgan steunt
daarbij vooral op MacIntyres visie op praktijken en Suits' game-opvatting. Door de idee-
en van vooral deze auteurs als uitgangspunt te nemen, wil Morgan duidelijk maken
dat sport aan de ene kant altijd sociaal-historisch is geworteld en aan de andere kant
dat sport wel degelijk is af te grenzen van andersoortige praktijken. We staan stil bij
Morgans visie op sport.

Sport als Maclntyriaanse praktijk
Net als tal van andere sportfilosofen beschouwt Morgan sport als een MacIntyriaanse
praktijk (practice).183 We gaan eerst in op de belangrijkste bouwstenen van MacIntyres
visie en daarna op Morgans toepassing op sport. Centraal in MacIntyres uiteenzetting
is de term 'praktijk.' Een praktijk definieert de auteur als:

...  any coherent and complex form Of socially established cooperative human activity
through which goods internal to thatform Ofactivity are realized in the course Oftrying
to achieve those standards Ofexcellence which are appropriate to, and partially d€/initi-
ve of, thatform ofactivity, with the result that human powers to achieve excellence, and
human conception Of the ends and goods involved, are systematically extended:84

Voor een goed begrip van de term 'praktijk' is het van belang iets uitvoeriger in te
gaan op de term 'interne goederen' (internal goods). Dit doen we door deze te plaatsen
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tegenover de externe goederen. MacIntyre zelflegt dit onderscheid uit aan de hand van
een voorbeeld van een kind dat men probeert schaken te leren.185 Voor het spelen van

66n schaakpartij per week wordt het kind een bepaalde beloning in het vooruitzicht

gesteld en bovendien wordt het kind een extra beloning beloofd als deze ook nog weet
te winnen. Door deze beloning wordt geprobeerd het kind te stimuleren/motiveren
om zowel 'te spelen' als 'te spelen om te winnen.' Niet ondenkbaar is dat het kind na
verloop van tijd in bepaalde goederen die specifiek zijn voor het schaken -bijvoorbeeld

'het verkrijgen van een bepaald analytisch inzicht in het spel', 'strategische verbeel-

ding' of'verbetering van het eindspel' - nieuwe redenen ontdekt om te schaken.

In dit voorbeeld zien we twee soorten goederen die mogelijk kunnen worden verwor-
ven met het spelen van schaak. Aan de ene kant goederen die in een externe c.q. con-
tingente relatie staan tot het spelen van schaak: de beloning. Deze goederen worden
'extern' genoemd, want: 'There are always alternative ways for achieving such goods,
and their achievement is never to be had only by engaging in some particular kind of

practice. De externe goederen moeten worden onderscheiden van goederen die,I86

intern zijn verbonden met de specifieke praktijk. Deze goederen worden om twee
redenen intern genoemd: 'first [...] because we can only specify them in terms ofchess
or some other game of that specific kind and by means ofexamples from such games

I...1 and secondly because they can only be identified and recognized by the experien-

ce of participating in the practice in question.'187 Interne goederen zijn dus logisch

noodzakelijk verbonden met een specifieke praktijk en kunnen alleen worden verwor-
ven en tot uitdrukking worden gebracht door deelname aan de praktijk in kwestie.

Bi ivoorbeeld een goede kunstschilder, schaker of voetballer beschikt over bepaalde

kwaliteiten die niet anders dan door deelname aan de praktijken 'schilderkunst',
'schaak' of'voetbal' zijn te verwerven en tot uitdrukking te brengen.

Om bepaalde interne goederen te verwerven kan het dus niet anders dan dat men
zich voegt in een specifieke praktijk. Door zich te voegen in een specifieke praktijk

geldt, per implicatie, dat men zich houdt aan bepaalde regels die de praktijk als zoda-
nig mogelijk maken en tevens wordt de eigen uitvoering (prestatie, functioneren)
afgemeten aan de normen van excellentie, zoals deze in de loop van de tijd zijn ont-
staan binnen de praktijk in kwestie:

A practice involves standards of excellence and obidience to rules as well as the achieve-

ment ofgoods. To enter into a practice is to accept the authority of those standards and

the inadequacy of my own pe,formance asjudged by them. It is to subject my own atti-

tudes, choices, pr rences and tastes to the standards which currently and partially d€fi-
ne the practice. Practices of course I...1 have a history: games, sciences, and arts all have
histories. Thus the standards are not themselves immune-j»om criticism, but nonetheless

we cannot be initiated into a practice without accepting the authority Of the best
standards realized so.far.

I88
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Praktijken zijn dus altijd sociaal-historisch gesitueerd - wat impliceert dat ze aan ver-andering onderhevig zijn en een bepaalde traditie hebben.189 Deze dynamiek komt in
de sport bijvoorbeeld tot uitdrukking in de progressie van prestaties, onder invloed van
technologische ontwikkelingen. Deze progressie leidt onder andere tot andere 'nor-
men van excellentie.' Was bij het schaatsen voor de heren een tien kilometer van rond
de vijftien minuten in de jaren zeventig goed voor een 01ympische medaille dan wel
een hoge klassering, vandaag de dag dient men daarvoor twee minuten sneller te
schaatsen. Een IO kilometer in vijftien minuten wordt vandaag de dag dan ook anders
beoordeeld dan drie decennia geleden. De beoordeling van een prestatie binnen een
bepaalde praktijk is, kortom, niet een vaststaand gegeven, maar ze kan door de tijd
heen veranderen. Doordat bijvoorbeeld sportpraktilken een bepaalde historie en tradi-
tie hebben, wordt het ook mogelijk hedendaagse prestaties te vergelijken met die van
voorheen: 'To enter into a practice is to enter into a relationship not only with its con-
temporary practitioners, but also with those who preceded us in the practice ....'I90 In
een praktijk gelden dus bepaalde regels, waarden en normen waaraan men zich dient
te houden, men is primair gericht op de interne goederen en ook worden de 'presta-
ties' afgemeten aan de binnen praktijken ontstane 'normen van excellentie.'

Praktijken mogen hoe dan ook niet over 66n kam worden geschoren met institu-
ties - beide moeten in conceptuele zin van elkaar worden onderscheiden:9I Voetbal,
filosofie, natuuronderzoek en gezondheidszorg zijn voorbeelden van praktijken.
Binnen dergelijke praktijken is men gericht op de realisering van bepaalde interne
goederen (zie voorgaande). Deze praktijken moeten worden onderscheiden van insti-
tuties, zoals de KNVB, de UEFA en de FIFA, universiteiten en ziekenhuizen. De primaire
taak van instituties is het creeren van voorwaarden, opdat de interne goederen van de
praktijk in kwestie optimaal gerealiseerd kunnen worden. Ze zijn primair gericht op
goederen die op een externe wijze met praktijken samenhangen en als zodanig
moeten ze dus worden onderscheiden van praktijken. MacIntyre stelt dienaangaande:

Practices must not be confused with institutions. Chess, physics and medicine are prac-
tices: chess clubs, laboratories, universities and hospitals are institutions. Institutions are
characteristically and necessarily concerned with I...1 external goods. They are involved
in acquiring money and other material goods; they are structured in terms Ofpower and
status, and they distribute money, power and status as rewards. I 92

Instituties zijn gericht op het verwerven van externe goederen en laten zich daarbij
leiden door een instrumentele (of: doel-middel-) rationaliteit. Ze streven geen interne
goederen na - zoals weI het geval is binnen praktijken -, maar ze proberen op de meest
efficiente wijze en met verschillende middelen de externe goederen te verwerven.

Ook in geval van de typering van sport, dient dit conceptuele onderscheid tussen
instituties en praktijken te worden aangehouden.l93 Anders gezegd: alhoewel veel



EEN VRIJWILLIGE POGING OM ONNODIG OPGEWORPEN ... 107

sporten zijn geinstitutionaliseerd en instituties sport ondersteunen, dient in concep-
tuele zin institutionalisering niet als een noodzakelijke voorwaarde van sport te

worden beschouwd.194 Praktijken en instituties zijn niet logisch noodzakelijk met
elkaar verbonden, maar praktijken gaan altijd aan instituties vooraf: 'Institutions [...1
sanction and regulate preexisting practices, practices whose existence is logically inde-
pendent oftheir (sanctioning and regulating) resources and rules.'I95 Dat betekent dat

'... the specific connection of external goods to practices is purely an artifact of their
specific institutional make-up. While that connection is vital to the material suste-

nance of any practice, it remains,  as any relation of goods external to a practice  must,

a contingent one. 496

Door bij de typering van de eigenheid van sport MacIntyres opvatting van een

praktijk als uitgangspunt te nemen, wordt in deze studie in ieder geval uitgegaan van

het volgende.
•    Praktijken zijn afte grenzen van andere praktijken op grond van de verschillende

interne goederen die hierbinnen worden nagestreefd.
•     Praktijken zijn altijd 'regelgeleid.'
•    Praktijken zijn sociaal-historisch gesitueerd, kennen een bepaalde traditie en zijn

dus aan verandering onderhevig.
• Praktijken dienen in conceptuele zin te worden onderscheiden van instituties.

Door sport op te vatten als een specifieke praktijk, wordt weliswaar duidelijk hoe in

algemenere zin tegen sport wordt aangekeken, maar de sportpraktijk dient nauwkeu-
riger te worden getypeerd. Immers: ook kunst, wetenschap en gezondheidszorg zijn

praktijken waarbinnen men bepaalde interne goederen nastreeft, waarin regels,
waarden en normen gelden - en toch worden deze praktiiken in de taal van alledag

niet aangeduid als 'sport.' Sportpraktijken verschillen dus van praktijken zoals 'kunst',

'wetenschap' en'architectuur.' De vraag is derhalve waar Morgan de grenzen trekt tus-

sen sportpraktijken en andersoortige praktijken.

Sport als een specifieke praktijk
Morgan gaat dus uit van de idee dat sport een MacIntyriaanse praktijk is, die zowel

kan worden afgegrensd van andersoortige praktijken als van instituties. Waar Morgan
een grens aanbrengt tussen sportpraktijken en instituties, is reeds in de vorige sub-

paragraafuit de doeken gedaan. Echter, waar trekt hij de grens tussen sportpraktijken

en andersoortige praktijken? Morgan trekt deze rondom de zogeheten interne logica
van sport.I97 Deze interne logica betreft feitelijk Suits' visie op game; sportpraktijken

zijn namelijk allemaal'... contrived pursuits that seek to overcome unnecessary obsta-

des.'198 Sportpraktijken zijn altijd vormen van games. Daarbij wordt overigens de

vraag of sport al dan niet een physical game is, door Morgan omzeild (vet van mij, TS)
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While sport shares this delight in gratuitous d(#iculties with games, dgering perhaps
only  in the physical sorts  of challenges it poses,  that  is not problematic for our purposes.
Although the extension ofgames is broader than sports, which simply means that not all

games are sports, the relevant point here is that all sports are games. That is the relevant
point because it  means that the gratuitous logic that runs through our sporting practices
runs through all, notjust some, Ofthem. That also means that by tapping the gratuitous
logic inscribed in our sporting practices, we can demarcate their proper sphere ofaaion
without making much ado about their physical dimensions.199

Ongegronde logica
In de afgrenzing van sport, en haar zogenoemde gratuitous logic (ongegronde logica),
spelen de constituerende regels een centrale rol. De gratuitous logic is namelijk onlos-
makelijk verbonden met de constituerende regels. In navolging van Suits' visie op game,
benadrukt Morgan de 'inperkende' rol die de constituerende regels hebben op de
middelen die mogen worden aangewend binnen sport. De belangrijkste functie van
deze regels is dat regels '... prohibit the simplest, easiest, most direct ways to achieve
the goal of the game in favor of more complex, more difficult, more indirect ways to
achieve it. 1200 Deze regels leggen dus beperkingen op aan de deelnemers binnen de
sportpraktijk - niet de meest efficiente middelen mogen worden aangewend in de rea-
lisering van het intrinsieke doel van sport. In deze 'opoffering van de meest efficiente
middelen' door de constituerende regels ligt het belangrijkste verschil met de logica
van andersoortige praktijken. Sportpraktijken hebben een logica of rationaliteit die
fundamenteel verschilt van die van andersoortige praktijken: 'Aside from a game, the
arbitrary imposition of unnecessary obstacles to the attainment of an end is conside-
red an irrational thing to do, whereas in a game it is considered a perfectly rational

thing to do. 12OI

De constituerende regels spelen dus een belangrijke rol in sport, omdat deze de
aanwending van de meest efficiente middelen verbieden in de realisering van het
intrinsieke doel. Tot zover is er feitelijk nog geen verschil met de positie die de forma-
listen innemen in het afgrenzen van een game of sport van andersoortige activiteiten.
Morgan benadrukt echter, iets wat bij de formalisten buiten beeld blijft, dat de con-
stituerende regels altijd sociale constructies zijn Deze construct:ie van regels is on-

202

losmakelijk verbonden met de bredere sociale werkelijkheid, van waaruit de regels
worden opgesteld. Want hoewel de constituerende regels de sportpraktijk afgrenzen
van andersoortige praktijken, wil dit niet zeggen dat deze regels vanuit een contextu-
eel vacuum totstandkomen c. q. uit de lucht komen vallen:

As far as the rules themselves go,  I second the notion that they are entirely social
constructions, and that in this respea at least there is nothing natural or magical about
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them.   Indeed,  it  is the social rootedness  of these  rules that explains the resonance  that

certain sports have with certain historical periods and social contexts:4

Enerzijds benadrukt Morgan dus de afgrenzende functie van de constituerende regels,
anderzijds ziet de auteur niet over het hoofd dat deze regels altijd sociaal-historisch
gesitueerd zijn.204 Constituerende regels worden niet opgesteld vanuit een contextu-

eel vacuum, maar ze hebben als het ware een sociaal gezicht:
' constitutive rules are

social kinds that stand in some definite relation to the respective social orders in which
they resonate:205 De constituerende regels van sport zijn dan ook '... neither histori-

cally arbitrary nor socially inexplicable', maar ze zijn '... fashioned [...] out ofthe soci-
al and historical stuff of life itself.206

De sociale geworteldheid van de constituerende regels betekent niet dat sport en
de daarbinnen plaatsvindende handelingen dus een exacte afspiegeling zijn van de
sociale werkelijkheid waarin ze eens zijn ontstaan. De eigenheid van bijvoorbeeld het
middeleeuwse 'steekspel' heeft weliswaar een voor de hand liggende relatie met het
toentertijd heersende feodalisme, maar dit betekent niet dat (I) het steekspel een exac-
te afspiegeling is van de feodale verhoudingen en (2) dat wanneer het steekspel een-
maal is ontstaan, deze praktijk voortdurend wordt beinvloed door de sociale context
waarbinnen deze praktijk zich ontwikkelt:07 Een dergelijke interpretatie van sport

gaat geheel voorbij aan de '... differentiating capacity ...' van de constituerende
regels.208 De constituerende regels hebben namelijk een tweeledig karakter - ze zijn
weliswaar sociaal gefundeerd, maar wanneer ze eenmaal zijn opgesteld, krijgen ze een
zekere autonomie (autonomous).2°9 Over deze autonomie van constituerende regels
in verband met de afgrenzing van sportpraktijken stelt Morgan het volgende:

... whatever social or historical analogues a sporting practice might have, the fact
remains I...1 that sport is neither exhausted by nor is capable of. being reduced to its soci-

al context. That it cannot be so treated has directly to do with the way that the constitu-
tive  rules q.fa sport separate  it ji'om its social context. Thus, while the moves  made  in

military jousting (riding, charging,  delivering a blow with a long, crude instrument)
bear an impressive resemblance to those ofsportingjousting, and while the moves made
in,  say,-#eeing an enemy (striding, pacing, passing) strikingly resemble those offootra.
cing, the incorporation  of these  moves  into a sporting context strips  them Of their social

logic (their instrumental orientation) and alters their status as social ends (valued ends
worthy Ofpursuit). 2IO

Enerzijds is sport een specifieke praktijk die op grond van haar interne logica kan
worden afgegrensd van andere praktijken. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in de
sport nooit onafhankelijk worden gezien van de context waarbinnen ze is ontstaan en
zich verder ontwikkelt. Het ofeEdenken-of sociale constructie of een zekere autono-
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mie - maakt bij Morgan dus plaats voor een en-en-denken: sport is zowel een sociale
construct(ie) alsook heeft ze een zekere autonomie (vooral: de interne logica van sport).

Deze sociale gesitueerdheid komt bij de auteur tot uitdrukking in de wijze waarop
hij de interne logica, 'de vrijwillige poging om onnodig opgeworpen obstakels te over-
winnen', beschouwt. Deze logica betreft namelijk geen natuurlijke logica, zoals het
geval is bij geometrische figuren, maar een sociale logica.ZII Morgan duidt met de notie
social logic, naast de reeds genoemde sociale geworteldheid van de constituerende
regels, nog op iets anders. De sociale gesitueerdheid van de interne logica houdt ook
in dat er geen enkele noodzaak bestaat voor het ontstaan of voortbestaan van sport,
onafhankelijk van een zekere sociale weerklank. De logica is in feite ongegrond, in de
zin van niet-noodzakelijk of contingent. Maar zolang deze weerklank wel aanwezig is,
zal ook de sport, dn de hierbinnen te herkennen interne logica, blijven bestaan.

To  say  I...1  that the gratuitous logic of sport  is a contingent universal condition   of its
practice is to say that when such practices cease, when they no longer resonate in any
social order  or  are  no  longer found sujiciently worthy  to be included  as part  of any

cultural tradition, then the logic thatjbunds and sustains them will cease as well. As long
as  these practices survive  in some discernable form,  however,  the  intelligibility  of deli-
berately jorsaking more  dicient  in favor of less  ellicient  means  to  realize certain goals
will endure and will continue to entiven some part ofour action in the world. 2 I 2

'Sport als game' blijkt dus een transcultu:reel en universeel kenmerk van sportpraktijken
te zijn. De notie 'alle sporten zijn games' is een conceptuele uitspraak die, volgens Mor-
gan, empirisch kan worden onderbouwd: game is een historische constante van sport.
Morgans positie zou in iets andere woorden als volgt kunnen worden weergegeven.
Voorzover activiteiten tot nu toe zijn aangemerkt als 'sport' blijken het altijd sociale prak-
tijken te zijn, waarbinnen het primair gaat om'een vrijwillige poging om onnodig opge-
worpen obstakels te overwinnen.' Het binnen alle sportpraktijken gemeenschappelijke
element game betreft dan ook niet een tijd- en plaatsonafhankelijke essentie, maar dit
element blijkt een historische constante (van sportpraktijken) te zijn. Hier volstaan we met
zijn visie op sportpraktijken, in paragraaf5.2 komen we nog uitgebreid terug op de vraag
of Morgan met deze visie essentialisme daadwerkelijk weet te omzeilen.

Ethos
Morgan beschouwt sport dus als een MacIntyriaanse praktijk, die altijd sociaal-histo-
risch gesitueerd is en in conceptuele zin kan en moet worden onderscheiden van insti-
tuties. De specificiteit van de sportpraktijk wordt vooral gevonden in Suits' game-opvat-
ting: alle sporten zijn vormen van games. Naast de benadrukking van de sociale
gesitueerdheid van sport, verschilt de uiteenzetting van Morgan nog op een belangrijk
ander punt van die van bijvoorbeeld Suits en andere formalisten. Net als D'Agostino is
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Morgan van mening dat sport een specifiek ethos heeft. D'Agostino pleit in die zin
- zoals uitgebreid uiteengezet in paragraaf 3.4 en 3.5 - voor een verbreding van een
formalistische visie op game met een bepaald ethos. Zijn visie is geanalyseerd en daar-
bij luidde de belangrijkste conclusie dat zijn verbrede visie op het formalisme uitein-
delijk uitloopt op een radicaal instrumentalistische en relativistische positie - een
positie die het gevolg is van het wegvallen van de grens tussen een game en zijn
bredere sociaal-culturele inbedding.

Morgan acht het weliswaar zinvol om sport ook in verband te brengen met een
ethos ofa game, maar in de typering van dit ethos wenst hij niet hetzelfde uitgangspunt
te nemen als D'Agostino. D'Agostino's grootste fout is volgens Morgan dat in de type-
ring van het ethos niet het uitgangspunt wordt genomen vanuit de specifieke praktijk
met haar interne goederen en interne logica, maar dat het volle gewicht komt te liggen
op de interesses en externe doeleinden van instituties. Terwijl D'Agostino's uiteenzet-
ting van het ethos of a game '... takes it departure from the normal, institutionalized
context of a game, from interests that players of a game share with game officials, team
owners, and spectators in making it more exciting to watch, and so more profitable to

put on, by ignoring certain rule violations in certain situations', neemt Morgan zijn
uitgangspunt '... from the logic ofits practice inscribed in its rules.'213

In de typering van het ethos neemt Morgan dus het uitgangspunt in de specificiteit
van de sportpraktijk. De auteur legt dit ethos uit aan de hand van een voorbeeld van
een zogeheten game tr(#er.214 Een game trifer is iemand die zich wel houdt aan de
regels van een game, maar niet primair of in het geheel niet is gericht op de realisering
van het intrinsieke doel van de game. Zo kan de 'speler' bepaalde privd-doeleinden
hebben geformuleerd. Bijvoorbeeld een schaker die slechts zijn paarden wil bewegen,
niet om uiteindelijk de koning van de tegenpartij te veroveren, maar om te kijken hoe-
veel zetten hij  met de paarden kan maken, alvorens zelf mat te gaan. Een tri#er is dan
ook een pseudo-speler. Niet omdat de speler het intrinsieke doel 'de tegenpartij mat te
krij gen'   niet  weet te bereiken:   dit zou immers betekenen dat verliezers nooit  deel-
nemen aan een game, maar omdat de 'speler' onverschillig staat tegenover het intrin-
sieke doel: 'It is the air of indifference with respect to the achievement of such goals
that qualifies what he does as gamelike, but not as a game.'215 Wat Morgan met dit voor-
beeld van de 'trifler' vooral duidelijk wil maken is dat '... the logic of sportive games
cannot be reduced to mere compliance with its rules. It shows [...] that something more
is required of practitioners of sport than simple adherence to its rules' (cursivering
door mij, JS).216 Dit 'something more' is dat een speler (sporter) het boeiend en
fascinerend (compelling) dient te vinden om te streven naar de realisering van het
intrinsieke doel. De achte speler vindt het waardevol zich volledig in te zetten voor de

realisering van het intrinsieke doel. Het ethos kan dan ook (vooral) worden beschouwd
als een specifieke attitude van de speler binnen de praktijk die breder is dan 'het zich
houden aan de constituerende regels':



112 GRENZEN AAN DE SPORT

By the ethos of the game I mean those attitudes, commitments, values, goods, and vir-
tues  that are necessary to sustain  the  ways  of tge  embodied in sporting practices.   In  its
most basic sense, the ethos jiimishes a compelling reason  to  make  the gratuitous  dilli-
culties ofsuch practices the central point ofone's engagement in them. More speci/ically.
it supplies a reason to take seriously and pursue diligently the standards ofexcellence that
injitse the aim ofthe game, a reason to try to win in whatever way the game demands.
But the interest in winning that it sanctions is not an interest in those goods one might
attain as a result €fwinning - not, that is, an interest in its external goods (money, sta-
tus, and power) - but an interest in its internal goods that are realized in the course of
trying to achieve its standard ofexcellence. The ethos speaks to the good ofthe kind Oflife
embodied in sports and the special regardforand commitment to its particular qualities
ofactions. It speaks as well to virtues such asjustice and honesty whose exercise is crucial
to the integrity ofsporting practices. 217

Het ethos geformuleerd als een specifieke houding binnen de sportpraktijk, verschilt
dus van de attitude die door Suits is aangemerkt als spelhouding:18 Deze houding
heeft immers 'slechts' betrekking op de vrijwillige acceptatie van de constituerende
regels, enkel en alleen omdat deze de activiteit in kwestie als zodanig mogelijk maken.
Morgans houding betreft niet slechts 'het zich houden aan de constituerende regels',
maar ook de inzet om te proberen het intrinsieke doel van de specifieke activiteit te rea-
liseren. Morgan geeft met zijn visie op het ethos of the game dus niet alleen een
verbreding van het formalisme, maar weet tegelijkertijd de gevaren van het radicaal
instrumentalisme en relativisme te omzeilen en op die manier de kracht van het
formalisme te behouden. In dat opzicht verschilt zijn visie niet alleen wezenlijk van
die van D'Agostino, maar ze is hierboven hoe dan ook te prefereren.

Met Morgans visie op sport zijn we aan het einde van dit hoofdstuk gekomen. Op
grond van zijn visie delen we in deze studie de volgende opvattingen op (de eigenheid
van) sport.
•    Sport kan worden aangemerkt als een MacIntyriaanse praktijk die altijd sociaal-

historisch gesitueerd is.
• Sportpraktijken dienen in conceptuele zin strikt te worden onderscheiden van

instituties.
• Sport wordt geconstrueerd, maar kan tegelijkertijd worden afgegrensd van ander-

soortige praktijken.
•    Sport is in beginsel een subcategorie van game.
•    Een sporter dient altijd blijk te geven van een ethos, waarbij deze zich niet alleen

houdt aan de regels, maar in zijn streven tevens blijk geeft van een primaire
gerichtheid op het intrinsieke doel van de sport in kwestie.
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Morgans opvatting dat game een historische constante van sport is, wordt hier niet
voetstoots aangenomen. De discussie hierover in verband met het essentialisme
schorten we op tot hoofdstuk 4.

TOT SLOT
In dit hoofdstuk zijn verschillende conclusies getrokken over de wijze waarop de
eigenheid van sport wel en niet zinvol zou kunnen worden afgebakend van die van
niet-sport en bijgevolg welke kenmerken als noodzakelijk zijn aan te merken en welke
niet. Tabel 2.I geeft uiteenlopende kenmerken weer die door de onderzochte auteurs
als constituerend voor sport zijn aangemerkt.

In dit hoofdstuk zijn twee kenmerken uitvoerig besproken: play en game. De
belangrijkste conclusie in verband met play luidde dat het onwerkelijk en onwenselijk
is:

I     play als oorsprong van game en sport aan te merken en bijgevolg game en sport te
beschouwen als subcategorieen van play;

2    play te beschouwen als zowel een activiteit als een specifieke attitude ten opzichte
van de activiteit.

Deze kritiek betekent niet dat play voor game en sport geen betekenis heeft. We gaan
in hoofdstuk 4 en (in mindere mate) hoofdstuk 5 het begrip play nog nader uitwerken,
maar dan in de betekenis van een specifieke attitude ten opzichte van de activiteit in
plaats van als een specifieke activiteit. Vooral de verheldering van sport op grond van
een continuum waarbij play en arbeid respectievelijk begin- en eindpool zijn, bleek tal
van problemen op te leveren en wordt derhalve als onwenselijk aangemerkt. Het
kenmerk game wordt, in beginsel, opgevat als constituerend voor de eigenheid van
sport. Aan de hand van Suits is dit concept uitgewerkt en door Morgan in verband
gebracht met sport.

Morgans visie op sport vormt het uitgangspunt voor hoofdstuk 4. Morgan is er in
de typering van sport in geslaagd de kracht van het formalisme te behouden, zonder
te vervallen in een te abstracte visie op sport. Sport is enerzijds een specifieke praktijk
die op grond van haar zogenoemde interne logica (game) kan worden afgegrensd van
andere praktiiken en anderzijds kunnen ontwikkelingen in de sport nooit onafhanke-
lijk worden gezien van de context waarbinnen hij is ontstaan.

In de typering van sport als een praktijk met een bepaalde, interne logica is tevens

aannemelijk gemaakt dat het kenmerk institutionalisering niet constituerend is voor
de eigenheid van sport. Verschillende auteurs, zo blijkt uit tabel 2.I, beschouwen insti-
tutionalisering als een noodzakelijke voorwaarde om sport van niet-sport af te grenzen.
Dat sport vandaag de dag vooral in geinstitutionaliseerde vorm plaatsvindt, is een
empirische evidentie die niet zal, zelfs niet kan worden ontkend. Of institutionali-
sering echter moet worden aangemerkt als een noodzakelijke voorwaarde voor sport,
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is een conceptuele vraag en deze kan op empirische gronden niet worden vastgesteld.
Dan gaat het immers om de vraag: 'Is sport per definitie geinstitutionaliseerd?' De ant-
woorden op deze vraag lopen nogal uiteen - misschien kan zelfs worden gesproken
van een waterscheiding tussen enerzijds sportsociologen en anderzijds sportfilosofen.
Met name voor veel sportsociologen is institutionalisering een onwrikbaar 'gegeven':
sport is per definitie geinstitutionaliseerd.,I9 Onder sportfilosofen blijkt deze consen-
sus geenszins te bestaan, sterker nog, institutionalisering dient - daarbij vooral steu-
nend op MacIntyre - in conceptuele zin uitdrukkelijk te worden onderscheiden van
praktijken. In deze studie wordt deze opvatting gedeeld: institutionalisering wordt niet
aangemerkt als een noodzakelijke voorwaarde voor de eigenheid van sport. Oftewel:
sportpraktijken dienen in conceptuele zin te worden onderscheiden van instituties.

In hoofdstuk 4 gaan we verder met de typering van de eigenheid van sport. Want
hoewel sport in beginsel wordt beschouwd als een sociale praktijk waarvoor het ken-
merk game constituerend is, impliceert dit niet dat sport en game volledig met elkaar
samenvallen. De verzameling game is aanmerkelijk omvangrijker dan de verzameling
sport. Voorzover sport een game is, betreft sport dus altijd een deelverzameling van
game. Welke nadere noodzakelijke voorwaarden - naast het kenmerk game - als con-
stituerend worden aangemerkt voor sport, zien we in het volgende hoofdstuk.



4  Een spel dat vaardigheden test

...  clarity in philosophy requires clarity about I.·· 1 the types of concept we use and
analyze. (Beal 1974)1

In hoofdstuk 3 is vastgesteld dat het zinvol is sport in beginsel te beschouwen als een
game. Ook al is sport te karakteriseren als een game, daarmee is nog niet gezegd dat
beide termen elkaar volledig dekken. Tal van spelvormen blijken in de alledaagse
omgangstaal immers niet te worden aangeduid als sport: knikkeren, ganzenborden,
roulette, blackjack, zakdoekje leggen en touwtjespringen. Voorzover sport dus de
game-kenmerken heeft, is sport altijd een deelverzameling van game: de term 'game'
omvat een grotere verzameling activiteiten dan de term 'sport.' Wat is echter specifiek
aan deze deelverzameling? Welke nadere eisen worden aan een game gesteld, wil dit
als 'sport' kunnen worden gekarakteriseerdP Dit hoofdstuk gaat in op deze vragen en
werkt toe naar een voorlopige typering van de eigenheid van sport.

We gaan als volgt te werk. In paragraaf 4.I wordt stilgestaan bij het kenmerk
'vaardigheid' in de afbakening van sport. Vooral de vraag welke activiteiten op grond
van dit kenmerk buiten het sportbegrip worden geplaatst, zal worden beantwoord. De
tweedeling tussen vaardigheidsspelen en kansspelen en de betekenis die toeval binnen
beide type activiteiten heeft, komen uitvoerig aan de orde. Paragraaf 4.2 brengt hel-
derheid  aan  in de termen 'toeval', 'vaardigheid' en 'gelijkheid van kansen'  en  hun
onderlinge relatie. In sport, aldus de visie van het merendeel der sporttheoretici, blijkt
het echter niet alleen te  gaan  om een vaardigheidsspel,  maar om een»iek vaardig-
heidsspel (game Ofphysical skill). Vaardigheden binnen sport dienen dus een frsiek
karakter te hebben. Dit kenmerk wordt vaak gezien als een vanzelfsprekend kenmerk
van sport en als zodanig wordt zelden de vraag gesteld wat precies wordt bedoeld met
'bewegen', 'fysieke vaardigheid' of'lichamelijkheid.' Hier wordt deze vraag wel gesteld
en paragraaf4.3 gaat dan ook uitvoerig in op de termen 'bewegen' en 'fysiek' en op de

vraag welke activiteiten op grond van het kenmerk 'bewegen/fysiek' buiten het sport-
begrip worden geplaatst. In deze paragraafzal ook een eerste antwoord worden gefor-
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muleerd op de vraag hoe de eigenheid van sport kan worden gekarakteriseerd op
grond van de tot dan toe besproken intrinsieke kenmerken. Hiermee wordt een eerste
en voorlopige typering van de eigenheid van sport gegeven - een typering die gezien
de uiteenzettingen in deze drie hoofdstukken is te beschouwen als de dominante visie

op wat sport is.
In hoofdstuk 3 van deze studie concludeerden we dat het zinvol is play niet op te

vatten als een activiteit, maar als een specifieke attitude. Ook hebben we aangegeven
dat we play als een specifieke houding nader moeten uitwerken. In paragraaf4.4 gaan
we uitdrukkelijker in op de term play en proberen deze te karakteriseren door middel
van het formuleren van noodzakelijke en voldoende voorwaarden.

In de paragrafen 4.5,4.6 en 4.7 wordt play als speelse houding in verband gebracht
met de begrippen sport en game. Allereerst worden in paragraaf 4.5 enkele auteurs

opgevoerd die zijn ingegaan op de relatie tussen enerzijds een speelse attitude en ander-
zijds game en sport. Nadat de visie van deze auteurs is neergezet,  zal in paragraaf 4.6
kritisch worden gereflecteerd op verschillende veronderstellingen die bij deze auteurs
ten grondslag liggen aan de relatie tussen sport, game en een speelse houding. In para-
graaf4.7 zal worden nagegaan ofhet uberhaupt mogelijk is vanuit een speelse houding
te sporten. Door de verschillende kenmerken die in paragraaf4.4 als constituerend zijn
aangemerkt voor een speelse houding in verband te brengen met sport, wordt bezien
wat het kan betekenen dat binnen sport een speelse houding wordt ingenomen.

4.1   AARDIGHEIDSSPELEN EN KANSSPELEN

In deze paragraaf staan we stil bij het onderscheid tussen kansspelen en vaardig-
heidsspelen en de rol die toeval speelt binnen een wedstrijd. Sport wordt wel aan-
gemerkt  als een vaardigheidsspel  -  een  'game  of skill.'2 In algemene zin willen  de
auteurs hiermee aangeven dat een game alleen dan als sport is te beschouwen, wan-
neer de uitkomst totstandkomt door de uitoefening van specifieke vaardigheden. De

vraag is dan welke activiteiten op grond van het kenmerk 'vaardigheid' buiten de defi-
nitie van sport worden gehouden. In de beantwoording van deze vraag beginnen we
met Suits en Caillois: twee auteurs die in hun uiteenzettingen over game en sport uit-
drukkelijk zijn ingegaan op dit kenmerk.

Suits stelt dat er games zijn waarin allevier de game-kenmerken (zie paragraaf 3.4)
zijn te herkennen, maar als speler hoeft men in de realisering van het intrinsieke doel
geen specifieke vaardigheden te beheersen. Oftewel: de realisering van het intrinsieke
doel geschiedt niet door bepaalde vaardigheden van de spelers:

... there are certain activities called games which almost con&rm to my d€/inition but
which do not involve skill. I mean games ofchance; that is, games ofpure chance. Draw

poker is not such a game, nor, perhaps, is standard roulette (perhaps a debatable point),
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but show-down is, and so is Russian rot*lette. These games do not involve the capacity to
exercise a specijic skill because no skill is required to play them. Instead Ofskills, what is
put into operation by such games is, I suggest, hope andjear.3

Voorzover sport een subcategorie is van game, betreft dit volgens Suits dus altijd een
vaardigheidsspel en geen kansspel (game Ofchance): 'All sports appear to be games of
skill rather than games ofchance:4 Bezien we de opvatting van Suits echter iets nauw-
keuriger, dan valt op dat het onderscheid tussen vaardigheidsspelen en kansspelen
niet volledig samenvalt met respectievelijk het 'niet' en 'wel' aanwezig zijn van 'kans'
(of'toeval'). Binnen games als 'poker' en 'roulette' spelen kans en toeval een grote rol,
maar bij Suits vallen ze toch buiten de categorie 'kansspelen.' Bij de auteur duidt
'kansspel' alleen op de zuivere kansspelen zoals 'Russische roulette' en 'kop of munt.'
Dit zijn games waarbij het gaat om louter 'toeval' en 'kans' en de uitkomst geheel on-
afhankelijk is van de vaardigheden van de spelers. Suits trekt de grens tussen kans-
spelen en vaardigheidsspelen dus vrij strikt: kansspelen zijn games waarbinnen sprake
is van een zogenoemd pure-chance process.5

In Caillois' classificatie van games vormt de categorie 'kansspelen' (alea) de tegen-
hanger van de categorie ag6n:

I have borrowed it IAleal to designate, in contrast to dgon, all games that are based on a
decision indgpendent  of the player, an outcome over which  he  has no control,  and  in
which winning is the result offate rather than triumphing over an adversary. More pro-
perly, destiny  is  the sole artisan Of victory, and where there is rivariB  what is meant is
that the winner has been morejavored byfortune than the loser. Perfect examples ofthis
type are provided by the games ofdice, roulette, heads or tails, baccara, lotteries, etc.6

Hoewel Caillois kansspelen beschouwt als het tegenovergestelde van 'vaardigheidsspe-
len', blijkt net als bij Suits de grens tussen agdn en alia niet exact samen te vallen met
het respectievelijk 'niet' en 'wel' aanwezig zijn van toevalselementen. Binnen vaardig-

heidsspelen als 'bridge', 'domino' en 'backgammon' is de uitkomst van het spel niet
slechts afhankelijk van de vaardigheden van de spelers: ook toeval speelt daarbij een niet
onbelangrijke rol. Maar hoewel binnen vaardigheidsspelen ook sprake is van toevalsele-
menten, betekent niet dat het verschil tussen agon en alia gradueel en te verwaarlozen
is. Het onderscheid tussen beide type games is vooral gelegen in de specifieke attitude van
de spelers zoals deze zich tijdens de uitoefening van 'vaardigheidsspelen' en 'kansspe-
len' manifesteert.7 Caillois schrijft over deze te onderscheiden attitudes het volgende:

Alta signifies and reveals thejavor of destiny. The player is enterily passive; he does not
deploy his resources, skills, muscles, or intelligence. All he need to do is await, in hope
and trembling I...1 In contrast to agBn, alea negates work, patience, experience, and qua-
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lijications. Pro»sionalization, application, and training are eliminated. In one instant,
winnings may be wiped out. Alea is total disgrace or absolutejavor. It grants the lucky
player injinitely  more  than he could procure  by a l(fetime  of labor,  discipline,  and.fati-

gue. It seems an insolent and sovereign insult to merit. It supposes on the player's part
an attitude exactly opposite to that reflected in agdn. In the latter, his only reliance is
upon himself; in theformer, he counts on everything, even the vaguest sign, the slightest

outside occurence, which he immediately takes to be an omen or token - in short, he
depends on everything except himsetfs

De attitude van een vaardigheidsspeler is feitelijk gericht op het minimaliseren van toe-
val, die van de kansspeler op het zich passiefoverleveren aan de grillen van Vrouwe For-
tuna. Spelers van een vaardigheidsspel vertrouwen vooral op zichzelf, de kansspelers

slechts op factoren buiten zichzelf: geluk, voortekenen, toeval en fortuin. Hierdoor is
de noodzaak van training bil een vaardigheidsspeler w61, bij een kansspeler in het
geheel niet aanwezig. Door training probeert men binnen vaardigheidsspelen het ele-
ment 'toeval' zoveel mogelijk te reduceren, om op die manier te streven naar een game
of sport, waarbinnen de uitkomst volledig kan worden toegeschreven aan specifieke

vaardigheden in plaats van aan 'geluk' of'toeval.'9 Daarmee zijn we in het licht van de
kenmerken vaardigheid en toeval gekomen bij de gangbare visie op sport: sport is een
vaardigheidsspel, waarbinnen toevalselementen zoveel mogelijk dienen te worden

gereduceerd.
Toch is het minder eenvoudig dan hiervoor wordt verondersteld. De meeste auteurs

zijn het er over eens dat de uitkomst binnen kansspelen volledig wordt bepaald door
'geluk' en 'toeval' en dat in vaardigheidsspelen de uitkomst vooral wordt bepaald door

de specifieke vaardigheden van de spelers. Ook wordt door de meeste auteurs niet ont-
kend dat toeval in empirische zin een rol speelt en kan spelen binnen vaardigheidsspe-
len en bilgevolg van invloed is op de einduitslag. Dat toevalselementen zoveel mogelijk
dienen te worden gereduceerd binnen vaardigheidsspelen, waaronder dus sport, is ech-
ter niet een door iedereen gedeelde visie. I° Verschil van mening bestaat vooral over de
vraag ofnaast vaardigheid ook 'toeval' (in conceptuele zin (!), zie paragraaf 3.I) een nood-

zakelgk element is voor een vaardigheidsspel. lets anders geformuleerd: dient aan toe-
valselementen een belangrijke plaats te worden gegeven binnen sport of dient toeval

binnen sport zoveel mogelijk te worden gereduceerd? Verschillende argumenten wor-
den gegeven om toeval al dan niet te minimaliseren binnen sport.

Toeval reduceren
Alvorens in te  gaan op de argumenten voor of tegen reductie van toeval in sport,  kort

iets over de term 'toeval.' Dit begrip kent namelijk verschillende betekenissen:I De
Mul onderscheidt, deels steunend op Aristoteles, drie grondbetekenissen van het
verschijnsel toeval:
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I     het accidentele;
2    het contingente;
3    het door het lot bepaalde.12

In de eerste plaats wordt het woord 'toevallig' vaak gebruikt als synoniem van acciden-
teel. Toeval duidt dan op de bijkomstige, in de zin van niet-wezent(ike eigenschappen van
iets. In deze betekenis is het bijvoorbeeld toeval dat iemand een bepaalde huidskleur
heeft  of een bepaald geslacht.  Of iets wezenlijks of bijkomstig  is  kan ook veranderen.
Zo zal men zonder meer geneigd zijn sterfelijkheid als een wezenlijke eigenschap van
de mens te beschouwen. Niet ondenkbaar is echter dat de wetenschap - bijvoorbeeld
door kloning - ooit in staat zal zijn sterfelijkheid tot een accidentele eigenschap van het
leven te maken:3

Behalve in de betekenis van accidenteel wordt het woord 'toevallig' ook vaak
gebruikt als synoniem van contingent. Contingent is dat wat is, maar niet noodzakelijk
bestaat. Het is toevallig in de zin dat het ook anders had kunnen zijn dan het is. Deze
betekenis van toeval zagen we in het vorige hoofdstuk door Morgan in verband worden
gebracht met sportpraktijken - deze bestaan, maar niet noodzakelijkerwijs (ze kunnen
weer verdwijnen). lets kan dus feitelijk zo zijn, maar is allerminst noodzakelijk.

De derde betekenis van toeval is in verband met het onderscheid tussen kansspelen
en vaardigheidsspelen interessant. Daarbij gaat het om toevalligheden die zich volledig
onttrekken aan onze keuzevrijheid. Hier krijgt toeval de betekenis van door het lot
bepaald en als zodanig fortuinlijk of onfortuinlijk voor iemand. Of een muntstuk bij-
voorbeeld op kop of munt valt, noemen we toevallig, omdat de uitkomst niet kan wor-
den voorzien. Binnen de pure kansspelen is sprake van deze betekenis van toeval. In
deze laatste betekenis bestaat er dus geen geintendeerd verband tussen de handeling
('opgooien van een muntstuk') en het resultaat ('kop of munt'). De Wachter geeft in dat
verband een zogenoemde antropologische betekenis aan toeval:4 Daarbij vormt de beleef-
de ervaring van de handelende persoon het uitgangspunt.15 Een 'toevalsgebeurtenis'
wordt in de context van spel en sport door De Wachter dan ook als volgt omschreven:

a chance event is d ined as an event that is not produced by the intended actions Of
the interacting opponents, not by what they accomplish out of their own skill, strength,
or   effort [...] Chance is thus experienced by the acting agent as the absence Of an inten-
ded link between the act and the result, as the rupture between merit and reward. I6

In de antropologische betekenis van toeval is het geintendeerd verband tussen hande-
ling en resultaat afwezig. Er is sprake van een breuk tussen verdienste en beloning. Of
zoals Breivik stelt: 'The common characteristic ofthese elements [chance elements, TS]
is that they are outside the athletes' control ....'17
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Toeval kan zich zowel voor als tijdens een game manifesteren:8 Tildens een game open-
baart 'toeval' zich bijvoorbeeld in de invloed van natuurlilke elementen, startvolgorde,
verschil in materiaal, verschil in lichaamsbouw, toevalstreffers, leeftijd en sekse. Bij

natuurlijke elementen kan worden gedacht aan wind of regen die plotseling de kop
opsteekt tijdens een wedstrijd. Bijvoorbeeld ti idens het schaatsen op buitenbanen, tij-
dens tijdritten op de weg, of roeiwedstrijden kunnen veranderende weersomstandig-
heden een bepalende invloed hebben op de uiteindelijke uitslag. Soms behoren 'toe-
valselementen' zelfs tot de interne regelgeving van de sport:9 Bi j het darten

bijvoorbeeld wordt erom geloot wie in de leg mag beginnen met werpen. Dit starten in
een leg is een wezenlijk voordeel in het winnen van de set (degene die namelijk 3 legs

heeft, heeft gewonnen en wint de set). Ook is in toernooireglementen soms opgeno-

men dat bij een gelijke eindstand geloot wordt over wie al dan niet een ronde verder-
gaat.  Binnen de wedstrijd zelf kunnen zich bijvoorbeeld de volgende toevalssituaties
voordoen: een goal scoren bij het voetbal, waar een voorzet was bedoeld of bij het snoo-
keren een bal potten, terwijl de speler bijvoorbeeld de intentie had een sa#ty-shot te

spelen (een zogenoemdejluke). Het betreffen hier, kortom, de bekende lucky goals c.q.

'geluksschoten en -treffers.'
Niet alleen tijdens een vaardigheidsspel is sprake van toevalselementen, maar ook

voorafgaande aan een game is toeval een factor die invloed heeft op het uiteindelijk
resultaat van het vaardigheidsspel.a° Te denken valt aan factoren als sportfaciliteiten,
technologische ontwikkelingen, financiele ondersteuning, trainingsfaciliteiten, medi-
sche ondersteuning en de mogelijkheid om zich volledig toe te leggen op de sport. Ook
de genetische structuur gaat om buiten de controle van een speler en berust in die zin
dus ook op toeval - niet toevallig wordt ook wel gesproken van de 'genetische loterij.'

Het gaat in voorgaande voorbeelden dus steeds om factoren die buiten de controle
van de sporter omgaan, en dus mede berusten op 'toeval.' Op de uiteindelijke uitslag
van een vaardigheidsspel hebben ze echter w61, soms zelfs een doorslaggevende,
invloed. In het licht van de opvatting dat sport, per definitie, een vaardigheidsspel is en
de uitkomst derhalve tot stand dient te komen op grond van specifieke vaardigheden in
plaats van op toeval, worden deze toevalselementen door veel auteurs als onwenselijk
beschouwd - ze dienen binnen de sport zoveel mogelijk te worden gereduceerd. 2I

'Goede' sport wordt gezien als een sport waarbij de uitkomst volledig is toe te schrijven
aan sportspecifieke vaardigheden. Sterker nog, indien de uitslag van een sportwedstrijd
te veel door het toeval wordt bepaald, dan geldt dit bij uitstek als het voorbeeld van een
'mislukte' wedstrijd. Morgan verwoordt deze positie als volgt: '... the point ofa game of
skilllike sport is to ensure that the outcome is, as far as this is possible, determined by
the execution of skillful moves. A paradigm case of a defective game of skill is precise-

ly one in which factors other than skill determine the outcome. ,22

Breivik pleit dan ook voor een zogenoemde'causal theory ofwinning in sport': een
sport waarbij toevalselementen zoveel mogelijk zijn gereduceerd en winst het resul-
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taat is van sport-relevant skills. Toeval en geluk dienen binnen sport geen beslissende rol
te spelen en bijgevolg moeten deze zoveel mogelijk worden gereduceerd: 'Winning
should come in the right way in sport, in order to count as victory. According to such
a view, chance factors should be eliminated in sport as far as possible.'23 Loland onder-

schrijft Breiviks opvatting, maar zijn visie verschilt aanzienlijk wat betreft de reikwijd-
te van de voorgestelde reductie.24 Bil Breivik dient de reductie van toevalselementen
alleen plaats te vinden binnen de sport:

...  in  the game,  in  the jight,  in  the  competition, the chance factors related to what is
relevant. for winning should be eliminated asfar as possible. The game should be a test
- but an exciting test. And what is tested,for instance in a 100 m sprint? What is tested

is the ability to run 100 m as fast as possible - with other competitors, set up in heats in
certain ways, with certain regulations, on a certain track, on a certain day.25

Voorafgaande aan de sport dienen we toevalselementen echter niet te reduceren:

We are not testing the genetic makeup, not the training, not the technological support,
even ifthey all injluence the result. In that sense we test thesejactors indirectly but indis-
criminately. We do not know how much each contributes, especially not on that day and
that event. That, however, is what training saence has tojind out and control. Thi win-
ner in a certain 100 m race is the winner ofthat particular 100 m, that is all. I...1 what
is tested is exactly stated by the purpose of the event. In a 100 m race it is the ability to
run 100 m asfast as one can andjaster than the others. But it is not 100 m in general,
but  100  m  on  a  spec ic  day,   in  a  spec fic competition,  with  speceic  competitors. a sped-

./ic application Ofrules and regulations, and so on. There is no testing ofgeneral abilities,
character, background, etc. This is only done indirectly, and is hypothetical.

26

Vanuit het principe van 'gelijkheid van kansen' acht Loland het noodzakelijk toevalse-
lementen in de sport te reduceren. Gelijkheid van kansen is een noodzakelijke voor-
waarde om uberhaupt het verschil in specifieke vaardigheden te kunnen bepalen:

'Equal opportunity is a necessary condition for measuring inequalities in performan-
ce.'27 Voor Loland dient, en hierin stemt hij overeen met Breivik, de uitslag van sport
zoveel mogelijk tot stand te worden gebracht op grond van'relevante ongelijkheid' tus-
sen de spelers - namelijk op grond van de sportieve prestatie (athletic peIformance).
Dat betekent dat de nia relevante factoren die eventueel wel invloed hebben op de uit-
slag/prestatie, zoveel mogelijk moeten worden gereduceerd:

We must measure only that which is relevant to our interests: man(fest actions in a com-
petition that count as the 'athletic pe,formance' I...1 Consequently, we must diminate

and/or compensatefor non-relevantjactors I...1 Such elimination and/or compensation
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procedures  are what discussions of equality in sport  are all about. Elimination  is  not
always practically possible. For instance, complete equality in climatic conditions in out-
door sport  is a utopian ideal.  The  task,  then,  is  to  compensate for what are considered
non-relevant inequalities in the best way possible. 28

Voor verschillende factoren kan dan worden gecompenseerd:9 Vanuit het principe
'kansgelijkheid', dient winst en verlies bijvoorbeeld onder gelijke (weers)omstandig-
heden tot stand te komen en met gelijk materiaal. In verband met gelijkheid van mate-
riaal stelt Breivik voor langlaufen het volgende.3° Bij het langlaufen heeft een skier
geen enkele kans de beste te worden wanneer deze slechte wax en ski's heeft. De skiers
uit landen met de verst gevorderde technologische ontwikkelingen, zullen dus ook het
beste materiaal tot hun beschikking hebben. Dit is volgens Breivik unfair, omdat het
verschil in materiaal een te grote invloed heeft op de uitslag. Hierdoor wint niet altijd
de beste langlaufer, maar degene met het beste materiaal. Deze ongelijkheid wenst
Breivik als volgt te compenseren: 'The problem could be avoided if there were ready
prepared skis of different lengths, and related to different weights, and where the
skiers picked skis from inside their body-size group by lottery. Over a season that
would have been fair.'31 Ook voor (bijvoorbeeld) verschil in lichaamsbouw willen Brei-
vik en Loland - wederom vanuit het perspectief van 'gelijkheid van kansen' - com-
penseren.32 Een dergelijke compensatie is bijvoorbeeld wel doorgevoerd bij gewicht-
heffen, boksen, worstelen, karate en judo, maar niet binnen sumoworstelen,
discuswerpen, kogelstoten en hamerwerpen - terwijl lichaamsgewicht bij de laatste
sporten wel degelijk een belangrijke invloed heeft op de uitslag. Zo zijn meer voor-
beelden te geven, waarbij de auteurs streven naar een optimalisering van kansgelijk-
heid, vanuit de idee dat pas op grond van dat principe het verschil in sportspecifieke
vaardigheden is te meten en te testen.

In de reductie van toevalselementen en het streven naar 'gelijkheid van kansen'
gaat Loland echter een stap verder dan Breivik. Loland gaat uit van de volgende gelijk-
heidsnorm: 'All competitors ought to be given equal opportunity to perform through
eliminating or compensating for non-relevant inequalities.'31 Hierin verschilt Loland
niet van Breivik. Waar bij Breivik de reductie echter beperkt blijft tot alleen de 'niet-
relevante ongelijkheidsfactoren' binnen de wedstrijd, wil Loland deze reductie verder
doorvoeren. Loland acht het wenselijk naast de compensatie van 'niet-relevante onge-
lijkheid' binnen de sport, ook voor niet-relevante ongelijkheden in de periode vooraf
gaande aan de wedstrijd zoveel mogelijk te compenseren.34 Loland pleit in dat licht bij-
voorbeeld voor een standaardisering van technologie, medische verzorging en
materiele ondersteuning. Zo stelt Loland voor om bij het voetbal regels op te stellen,
door de UEFA en de FIFA, overhet maximale bedrag dat een club mag uitgeven aan nieu-
we spelers. Door een dergelijk maximum in de regels vast te leggen wordt het ook voor
de minder draagkrachtigen mogelijk internationaal succes te hebben.35
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Voor Breivik is een dergelijke brede standaardisering niet wenselijk, omdat het onmo-

gelijk is te bepalen welke factoren precies hebben bijgedragen aan de uiteindelijke uit-
komst van een wedstrijd.36 Tildens een wedstrijd spelen de door Loland genoemde

factoren weliswaar een belangrijke rol en worden deze factoren binnen de sport ook
op indirecte wijze getest - een standaardisering van dergelijke ongelijkheden moet
echter niet worden nagestreefd, aldus Breivik:

Weare testing a lot offactors that injluence the pedormance in unpredictable ways. Do
we in any way want to inte, ire with thesefactors? I think not. It is exactly the various

unique combinations offactors that we are unable to control that make.for the variation

ofathletes trying to excel and win in sports. So why do we testfor doping in sport, in the
preparation period?  Do  we  want  to  testfor genetic  engineering in  thejtiture?  What  if

other unknownfactors were introduced? I do not think we should test other things than
those that can be tested ...I...1 this means that one can win a game in the right and
relevant way by a lot Ofdgerentfactors being used in the preparation period. I maintain
that what happens in the preparation period is irrelevant.for the competition itself; how
we evaluate winning and cat*sality.37

Voor de factor'toeval' in sport betekent dit het volgende (cursivering van mij, TS): '... I am
in favour of chance, luck, uncertainty and the various combinations thereof in the pre-
game period. Let the training subcultures grow, the diversity flourish.'38 Breivik vat zijn
visie dan ook als volgt samen:

We want maximum variation in pre-gamesjactors, including climate, economic resour-

ces, cultural values, social environments, sport organisations. But we want minimum
variation of non-relevant in-gamefaaors I...1 Winning should be based on the relevant

skills,  and be the result €f the sport-relevant skills and behaviour of competing athletes.

Therefore chance has no place in elite sport.39

De opvattingen van Loland en Breivik zijn als volgt samen te vatten.
• Binnen vaardigheidsspelen, waaronder dus sport, dient winst zoveel mogelijk tot

stand te komen op grond van sportrelevante vaardigheden (Breivik, Loland).
• Ieder toevalselement dat binnen de wedstrijd invloed heeft op de uitslag, dient

vanuit het perspectiefvan 'gelijkheid van kansen' te worden gereduceerd (Breivik,
Loland).

•    Toevalselementen in de periode voorafgaande aan de wedstrijden moeten, vanuit
het perspectiefvan 'gelijkheid van kansen', worden gereduceerd (Loland).

Toeval, aldus de auteurs, lijkt dus geen plaats te hebben binnen een vaardigheidsspel;
deze dienen vanuit het principe van 'gelijkheid van kansen' te worden geelimineerd.
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Toch zijn er ook auteurs die toeval/kans juist een belangrijke plaats geven binnen een
vaardigheidsspel (waaronder sport).

Toeval als noodzakelijke voorwaarde
De Wachter en Loland zijn van mening dat binnen sport zowel toeval als vaardigheid
een rol dient te spelen.4° Zij benadrukken het belang van toeval binnen sport. Toeval
in sport is niet alleen een empirisch gegeven, maar volgens De Wachter en Loland
betreft dit zelfs een constituerend element voor sport. De auteurs onderbouwen hun
visies met dezelfde argumenten.

Voor De Wachter is niet moeilijk te achterhalen waar de steeds verder doorge-
voerde reductie van toevalselementen in de hedendaagse sport moet worden gezocht.
Uit deze reductie van toeval blijkt namelijk bij uitstek de ideologie van de moderniteit.
Deze ideologie, die haar grondslag mede heeft in de technische rationaliteit, is erop
gericht de omgeving volledig te beheersen en ieder toevalselement te verdringen.
Beheersbaarheid, voorspelbaarheid en efficientie zijn de belangrijkste pijlers van deze
modernistische ideologie en daarbinnen is het niet te controleren en niet te beheersen
element 'toeval' een dissonant. De reductie van toeval moet er uiteindelijk dan ook
voor zorgen dat er geen 'afstand' meer bestaat tussen enerzijds sportieve vaardigheid
en anderzijds de uitkomst van de wedstrijd. Ideaal is indien de uitkomst volledig kan
worden toegeschreven aan verdienste (vgl. Breiviks causal theory ofwinning).

Deze reductie is in de sport steeds dominanter geworden naarmate sport de ratio-
naliteitsideologie van de arbeidswereld meer heeft overgenomen: '... a growing trend
to reduce the role of chance is historically present and recognizable in the sports  pro-
ject. And this trend seems to become all the stronger to the extent that sports adopt the
ideology of rationality of the world of labor.'41 Als voorbeeld geeft De Wachter de
invloed van materiaalpech binnen de Tour de France.42 In de eerste jaren van deze
ronde moesten de renners zelf de materiaalpech verhelpen, later was er sprake van
reservemateriaal, maar moesten ze toch nog eigenhandig de herstelwerkzaamheden
uitvoeren. Nog later werd het mogelijk dat de mecaniciens ingrijpen en tegenwoordig
mag zelfs worden overgegaan op het overhandigen van een nieuwe fiets. Op deze
manier, aldus De Wachter, is de invloed van het toevalselement van materiaalpech op
de wedstrijd vrijwel nihil geworden.

Door deze te ver doorgevoerde reductie gaat volgens De Wachter iets wezenlijks
aan de sport verloren. In de beheersing van het toeval en onverwachte openbaart zich
nu juist iets van het meesterschap en de kunde van de sporter.43 VOor het tonen van
vaardigheid en excellentie is toeval, en per implicatie een onvoorspelbare, contingen-
te wereld, een noodzakelijke voorwaarde. De Wachter hierover:

To achieve always means to achieve within a contingent world that is never pe*ctly
under our rational control. Its exteriority always resists our project of mastery.  The oppo-
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nent, nature, our own bodies, and also chance are represented by this resistance. And it
is only by means Ofthis resistance that our skill is revealed. Ifthe athlete wants to demon-

strate what he or she is and what he or she can do, then this demonstration must take
place in the real world, thus in a game that occurs in the here and now, with all Ofits
unexpected moments. Excellence does not mean that we are the best in an ideal world
under ideal conditions, but in the concrete givenness of a situation in which the chance
event can always occur.44

Dit toevalselement manifesteert zich bijvoorbeeld binnen het voetbal, waar een bal die
rond en elastisch is, en dus de meest onverwachte capriolen kan maken, op de milli-
meter nauwkeurig naar een medespeler kan worden gespeeld. Juist in dit onder
controle krijgen van het 'schier oncontroleerbare' openbaart zich het meesterschap,
aldus De Wachter.45 Voor de beoordeling van het meesterschap en de prestatie vormt
het toevalselement dus een belangrijke component, en in die zin druist toeval niet in
tegen de logica van sport, maar vormt het eerder een versterking hiervan:

Ichancel is not in contradiction with the logic of athletics, but is rather a reinjbrcement

ofit. It exalts the»ling of excellence and of one's own ability. It introduces no incon-
gnience between outcome and achievement because the achievement is also measured in

the ellectiveness of the outcome.46

Loland stemt overeen met De Wachters visie.47 Toeval verhoogt, aldus Loland, de com-
plexiteit en de uitdaging van de handeling:'The skill challenges become more complex
and exciting:48 Kan een voetbalteam bijvoorbeeld omgaan met het nadeel van het
spelen met een tegenwind die plotseling in de rust is komen opzetten? Is een tennis-
speler in staat om de bal die via de netband aan zijn kant valt, toch op een adequate

wijze terug te spelen? Hoe vaardig zijn de spelers, kortom, in het anticiperen op onver-
wachte toevalsmomenten?

Hoewel toeval dus buiten de controle van de spelers ligt, en in beginsel indruist
tegen het uitgangspunt van een vaardigheidsspel, wordt in de anticipatie op toeval juist
iets waardevols aan sport toegevoegd - de vaardigheid namelijk om in te spelen op
onverwachte situaties. Onder andere daarin verschilt sport wezenlijk van een weten-
schappelijk experiment, waarbinnen ieder toeval juist dient te worden geelimineerd

om de voorspelbaarheid van de uitkomst te verhogen. Een bepaalde invloed van'toeval'
is dan ook niet in strijd met een meritocratische sport:

A certain influence Of luck renders sport an arenajorthe pursuit of excellence in which
there will always be roomjbr improvement. To a larger extent than in a sport mono-cul-
ture based narrowly on the ideal Ofthe scientijic experiment, sport becomes an arenafbr
the cultivation Ofa diversity Ofhuman talent and ability.49
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Het tweede argument om toevalselementen binnen sport een plaats te geven is dat de
uitkomst minder voorspelbaar wordt - toeval en geluk dragen bij aan de onvoorspel-
baarheid van winst in sport.5° Natuurlijk dient sport niet een zuiver kansspel te worden,
waarbij de uitslag geheel onafhankelijk is van de vaardigheden van de spelers en dus
feitelijk onvoorspelbaar is, anderzijds dient sport ook niet de voorspelbaarheid na te
streven van een wetenschappelijk experiment. Binnen sport dient sprake te zijn van een
subtiele vermenging (delicate mix) van voorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid.51 De

voorspelbaarheid van sport (als game!) is gelegen in de regels, de aangewende middelen
en het intrinsieke doel van de sportpraktijk in kwestie:52

Games have a predictable.#amework in terms of rules.  We know that soccer players will
kick the ball without using their hands and try to score in the prescribed manner. We
know that a tennis player will try to hit the ball over the net and on the opponent's court

half but stiN out of her reach. 53

Tegeliikertijd zijn er binnen games/sport echter tal van onvoorspelbare momenten:

At the same time, every move  in a game has an  element of unpredictability.  Does the
attack in the soccer match end with a goal? Who is in the lead ajier thejirst half? Where

will the tennis player place  the  ball?  Who  will  win the tennis rally,  the game,  the  set?
Who willjinally win the match? 4

Het vaardigheidsspel wordt door dergelijke toevalselementen onvoorspelbaarder en dus
moet niet worden gestreefd naar een volledige reductie hiervan: 'chance and luck [...]
intensify the thrilling unpredictability ofthe answer to the question 'Who wins?' - what
is sometimes called 'the sweet tension of uncertainty of outcome.'55 Deze onvoorspel-
baarheid draagt bi j tot de aantrekkelijkheid van sport:

...  a  degree  of injluence  of luck seems to increase  the exciting uncertainty of outcome  in
competitions. Finely tuned calibration of peIformance measurements, and 'inaccurate'
sport-spec(fic advantages, produces an openness and uncertainty ofoutcome that seems to
add excitement to sport. It is ajact that thejinal ofthe 100 metres at the Olympic Games
can be won by one-hundreth Ofa second, and that infootball the team that plays best may
lose once in a while. As the saying goes among thefootball fans: 'The ball is round.56

Een pleidooi voor toeval binnen vaardigheidsspelen is bi j Loland en De Wachter dus
gefundeerd op dezelfde twee argumenten.
•     Toeval is een noodzakelijk kenmerk van sport, omdat in het inspelen op toeval de

vaardigheden en het meesterschap van de spelers zich bij uitstek manifesteren.
• Toeval verhoogt de onvoorspelbaarheid van de uitkomst/uitslag.
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In deze paragraaf is inzichtelijk gemaakt dat het onderscheid tussen kansspelen en

vaardigheidsspelen een belangrijk onderscheid is, maar hiermee is niet gezegd dat dit
onderscheid samenvalt met het al dan niet aanwezig zi in van toevalselementen. De

vraag is welke positie in deze studie wordt ingenomen. Dient toeval als een noodzake-

lijk element te worden aangemerkt ofdient dit element waar mogelijk te worden gere-
duceerd? En hoever dienen we eventueel te gaan in de reductie van toevalselementen?

4.2 TOEVAL, VAARDIGHEDEN EN GELIJKE KANSEN

Hier gaan we nader in op de argumenten die in de vorige paragraafzijn ingebracht pro
en contra toevalselementen, en we bepalen de positie die in deze studie wordt inge-
nomen. Daarbij gaat het om een kritische beschouwing van de volgende argumenten.
m    Inspelen op toeval brengt iets van het meesterschap en de kunde van de spelers

tot uitdrukking.
• Toeval draagt bij aan de onvoorspelbaarheid van de uitslag.
•    Sport is een vaardigheidsspel waarbinnen toeval, vanuit het principe van 'kans-

gelijkheid', moet worden geelimineerd.
• Toevalselementen dienen niet alleen tijdens de wedstrijd te worden geminimali-

seerd, maar ook voorafgaande aan de wedstrijd.
•     Elimineren van toeval maakt sport steeds meer tot een voorspelbaar wetenschap-

pelijk experiment.

Meesterschap
Zowel De Wachter als Loland ziet in het anticiperen op toeval iets van het meesterschap
van de speler tot uitdrukking komen. Hoe anticiperen spelers bijvoorbeeld op onver-
wachte momenten, zoals een netbal bij het tennis ofhet plotseling opsteken van de wind?
Beide liggen buiten de directe controle van de speler, en in de wijze waarop een speler
hierop anticipeert manifesteert zich iets van de vaardigheid van de speler, aldus het argu-
ment. Dat vaardigheid en meesterschap mede te maken hebben met anticiperen op
onverwachte momenten - zoals een netbal bij het tennis of een onverwachte stuit als
gevolg van een oneffenheid op de tennisbaan - staat hier niet ter disc:ussie. Een geheel
andere vraag is echter of deze toevalselementen expliciet dienen te worden ingevoerd
binnen de sport. Dient toeval te worden vergroot door bijvoorbeeld op voetbalvelden meer
oneffenheden aan te brengen, gravelbanen bij het tennis minder goed te prepareren of
voetbal zelfs te spelen met een rugbybal? Het aantal onvoorspelbare momenten zal zon-
der meer toenemen en ook zal in het inspelen op deze onverwachte momenten iets tot

uitdrukking worden gebracht over de vaardigheden van de spelers. Toch kan worden
betwij feld of op deze manier vaardigheden van spelers dienen te worden getest. Toeval,
zoals in de vorige paragraafdoor De Wachter gedefinieerd, zal altijd optreden tijdens een
vaardigheidsspel (waaronder sport) - omdat het spel zich feitelijk onttrekt aan de volledi-
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ge controle van de spelen Toevalselementen liggen dus, in empirische zin, besloten in een
vaardigheidsspel, maar deze hoeven niet expliciet binnen een vaardigheidsspel te worden
ingevoerd. Zelfs op het allerhoogste niveau, dus op het niveau waar de vaardigheden van
de spelers het grootst zijn, blijven er momenten tijdens de wedstrijd (als een game) die
geheel aan de keuzevrijheid van de spelers zijn onttrokken.

Onvoorspelbaarheid
Het element 'toeval' draagt bij aan de onvoorspelbaarheid van de uitslag en bijgevolg
heeft toeval een belangrijke plaats binnen een vaardigheidsspel, aldus de redenatie van
De Wachter en Loland. Niet ter discussie wordt gesteld dat toevalselementen in sport
bijdragen aan de onvoorspelbaarheid van de uitslag van een sportwedstrijd. De vraag
is echter, wederom, of dit impliceert dat het aantal toevalselementen moet worden
opgevoerd. Een dergelijke redenering lijkt discutabel. Een voorbeeld kan dit verduide-
lijken. Sinds enige tijd (april, 2002) is de Bosbaan (roeibaan) in Amsterdam verbreed
van zes naar acht boeien. Deze verbreding werd doorgevoerd omdat als gevolg van
stroming en wind bepaalde banen in het voordeel waren. Zo blijkt uit onderzoek van
de Tu-Delft dat bi j een 'vri i krachtige' zuidwestenwind (IO m/S) er v66r de renovatie
een verschil kon optreden van 20 seconden tussen de boeien (over een afstand van
2.000 meter).57 Nu is dat verschil met acht boeien weliswaar iets teruggebracht, maar
nog steeds bliiken bepaalde banen in het voordeel als er een zuidwestenwind staat.58
Wind heeft als toevalselement dus een bepalende invloed op de uitslag. Zo kan het zijn
dat de ene roeier bij windstil weer over dezelfde afstand I9 seconden sneller is dan een
concurrent - dit is een aantal bootlengten - maar als gevolg van een slechte loting met
een straffe zuidwestenwind op I seconde kan verliezen van dezelfde concurrent.
Weliswaar is  dit een uitslag die vooraf waarschijnlilk niet voorspeld  is,  maar de vraag
is of we deze onvoorspelbaarheid binnen sport wensen na te streven. Deze onvoor-
spelbaarheid is namelijk niet tot stand gebracht omdat de ene boot bijvoorbeeld boven
verwachting presteerde en de andere niet, maar omdat toeval (wind en tegenstromen)
een allesbeslissende rol heeft gespeeld.

Voor spel, en dus ook een vaardigheidsspel, is constituerend dat de uitslag vooraf
niet vaststaat - daarin zit deels, misschien zelfs voor een groot deel, de aantrekkelijk-
heid van spel en sport. Binnen een vaardigheidsspel dient deze onvoorspelbaarheid
c.q. het ongewisse van de uitkomst echter tot stand te komen op grond van de relevante
vaardigheden van de spelers en niet op grond van dergelijke toevalsfactoren. Breivik
stelt terecht: 'We want a win to be caused by skill and not by chance, but we want it to
be uncertain. We do not want it to be predictable:59 Dit streven naar onvoorspel-
baarheid kan (en wordt) binnen de sport op verschillende manieren nagestreefd:
samenstelling van competities van ongeveer gelijke speelsterkte, instellen van
gewichtsklassen, indeling naar leeftijdscategorieen en het intrinsieke doel van de sport
in kwestie niet te makkelijk en niet te moeilijk maken.
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Kansgelijkheid en toeval
In het streven de Bosbaan zo aan te passen dat toeval zoveel mogelijk wordt geelimi-
neerd, wordt niet alleen geprobeerd de onvoorspelbaarheid van de uitslag te vergroten,
maar vooral om het principe van 'gelijkheid van kansen' te realiseren, op zijn minst te
optimaliseren.6° Vanuit de idee van 'gelijkheid van kansen' is het bijvoorbeeld moei-

lijk verdedigbaar dat de sterkste (vaardigste) roeiers, omdat ze in een nadelige baan
varen en er een sterke wind staat, toch als laatste kunnen eindigen. Door enkele stu-
denten aan de Tu-Delft is reeds in I995 het idee geopperd de gehele Bosbaan te over-
kappen met aaneensluitende tenten. 61 Alleen op die manier, aldus de ontwerpers, kan

er sprake zijn van een eerlijke (gelijke) strijd. Alhoewel het idee misschien ludiek aan-
doet en de realisering op tal van problemen zal stuiten, is vanuit de idee van 'gelijke
kansen' een dergelijke overkapping evengoed te verdedigen als de reeds ingeburgerde
overdekte schaatsbanen. Deze reductie van toevalselementen gaat uit van een visie op
sport waarbij het in strijd treden met elkaar zoveel mogelijk dient te geschieden onder
identieke wedstrijdomstandigheden.62 Op die manier wordt getracht om vanuit een zo

gelijk mogelijk uitgangspunt een verschil tot stand te brengen. Franke stelt in dat licht
dat het gebod op overtreffen altijd een gebod op gelijkheid vooronderstelt - zonder
streven naar gelijkheid in uitgangspositie kan nimmer worden gesproken van beter,
slechter, winst en verlies binnen de sport.63 Keating verwoordt dit belang van gelijk-
heid van omstandigheden binnen een wedstrijd als volgt:

The athletic contest is designed to serve a spec lic purpose - the objective and accurate
determination ofsuperior pedormance and, ultimately, ofexcellena. Ifthis objeaive is to
be accomplished, then the rules governing the contest must impose the same burdens upon
each side. Both contestants must be equal bdore the law ifthe test is to have any validity,
if the victory is to have any meaning. To the extent that one party to the contest gains a
special advantage. unavailable to his opponent, through an unusual interpretation, appli-

cation, or circumvention ofthe rules, then the advantage is unfair. I...1 In the athletic con-
test there is a mutual recognition that the rules ofthe game are drawn uponfor the expli-
cit purpose Of aiding in  the  determination  of an honorable victory. Any attempt  to  dis-
regard or circumvent these rules must be viewed as a delibirate attempt to deprive the con-

test of its meaning. Fairness, then, is rooted in a type ofequality bejore the law, which is
absolutely necessary ifviaory in the contest is to have validity and meaning.64

'Gelijkheid van kansen' wordt unaniem als een noodzakelijke voorwaarde van sport
aangemerkt. 65 Daarbij moet direct een belangrijk onderscheid worden aangebracht
tussen 'gelijkheid van kansen binnen de wedstrijd' en 'gelijkheid van kansen vooraf
gaande aan de wedstrijd.' De eerste heeft betrekking op wat Lenk & Pilz66 aanduiden
als de 'sportliche KonkurrenzfairneR' en Schwier als '... das Prinzip der formalen
Chancengleichheit' - dat wil zeggen, '... Gleichheit innerhalb des Wettkampfes.'67
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Lenk & Pilz stellen over deze 'sportspecifieke' invulling van'gelijkheid van kansen' het
volgende:

Zwar geht es im sportlichen Wettkampfund Training auch um Gleichberechtigung und
Gleichheit der Stellung des Sportlers, aber nicht hinsichtlich des Ergebnisses, sondern
allein der Startchancen. Ziel ist gerade nicht, naturliche Talentenunterschiede - etwa in
den korperlichen Anlagen - auszugleichen oder durch besondere Hi(feprogramme zu
kompensieren, sondern ausschli Blich formell die Gleichheit der Startchancen zu
sichern, um gerade  so  den  Wettkampf zu einem objektiven und gerechten Mittel der
Unterschied ststellung werden zu lassen. (Diesem Ziel diente in manchen Sportarten
wie Ringen, Boxen und Gewichtheben die Einjtihrung von unterschiedlichen
Gewichtsklassen). Dig sportliche Fairnessregel  ist  also formal- nktional  und  auf die
Gleichheit der Startbedingungen ausgerichtet, um durch den Wettkampf eine Art sym-
bolischer Ungleichheit um so deutlicher zu erzeugen und zu dokumentieren I...] Wen wir
I...1 von dem Prinzip Fairn€B sprechen, so meinen wir in erster Linie - wenn nicht
anders betont - die sportliche Konkurrenzjairnell der gleichen Chancen und des ent-
sprechenden Umgangs mit dem Konkurrenten in geregelten Wettkampf

68

Deze gelijkheid van kansen wordt nagestreefd omdat dan pas sprake kan zijn van een
vergelijking van de prestaties. Kansgelijkheid betreft een '... Voraussetzung des Leis-
tungsvergleich.'69 Constituerend voor een vaardigheidsspel is - en daarover verschillen
Loland en Breivik en met hen tal van andere auteurs niet van mening - in ieder geval
dus dat winst en verlies tot stand dienen te komen onder identieke wedstrijdomstandig-
heden. Een dergelijke visie wordt ook in deze studie onderschreven, en daarbij wordt
tevens onderkend dat het binnen de sport niet altijd gemakkelijk is te bepalen hoever
deze gelijkheid van wedstrijdomstandigheden dient te worden doorgevoerd. Gabler geeft
deze moeilijkheid tot optimalisering van deze gelijkheid binnen de sport treffend weer:

...  dort,  wo  die   Ungleichheit der Voraussetzungen  so  gro«g  ist,  deB  kein  sinnvoller

Leistungsvergleich zustandekommt, auch die Voraussetzungen reglementiert werden,
so#rn dies moglich ist.  Dies kann jedoch nicht he( Ben,  dat'g je nach Kdrperg«ge des
Torwarts das Tor vergrbj ert oder verkleinert werden muBte I...1 Eigentlich muBte man
dann auch die Lange der Extremitaten, die Reaktionsgeschwindigkeit, die Sprungkra#
und anderes mchr berucksichtigen. Das Prinzip 'Chancengleichheit' im Rahmen der
Fairn€Bdiskussion bezieht sich also in enter Linie auf den praktikabelen Ablauf des

70Wettkampj  nach den vereinbarten Regeln stehenden sportlichen Sinngebungen.

Toeval voor, tijdens en na de wedstrijd
Toevalselementen dienen niet alleen tijdens de wedstrijd te worden geminimaliseerd,
maar ook voorafgaande aan de wedstrijd. Breivik beperkt het streven naar kansgelijk-
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heid tot louter de omstandigheden binnen de wedstrijd zelf. Hij pleit voor deze inper-
king omdat het onmogelijk is precies na te gaan in welke mate de verschillende toe-
valsfactoren voorafgaande aan een wedstrijd bijdragen tot de uiteindelijke prestatie en
bijgevolg voor welk van deze factoren moet worden gecompenseerd.7I Hij wenst dan
ook geen regels op te stellen over bijvoorbeeld standaardisering van technische onder-

steuning, doping en financiele ondersteuning in de periode voorafgaande aan de wed-
strijd. Gelijkheid van kansen, en in het licht hiervan het reduceren van toevals-

elementen, dient alleen binnen de wedstrijd zelf te worden nagestreefd en niet ervoor.
Lolands streven naar gelijkheid van kansen is omvangrijker: hi j wenst naast het
streven naar gelijkheid van kansen binnen de wedstrijd ook te streven naar gelijkheid
van kansen die aan de wedstrijd voorafgaan. Loland benadrukt daarmee een (tweede)
dimensie van 'gelijkheid van kansen' die, in navolging van Schwier, Kontextuelle

Chancengleichheit kan worden genoemd. Dit betreft een dimensie van 'gelijkheid van
kansen'  '...  die  sich als Gleichheit in bezug auf die Vorbereitung auf den Wettkampf
characterisieren lt:Et.'72 Daarbi j gaat het bijvoorbeeld om een ongelijkheid van kansen
die optreedt als gevolg van een verschil in technologische, wetenschappelijke en medi-
sche ondersteuning:

Watbewerbsverzerrungen aujgrund innovative Ausrustungstechnik f...1, einer Ellektiven
Verwissenschaftlichung des Trainingsprozess oder des Aujbaus von speziellen
Institutionen zur Furderung und Betreuung der Athleten sind im Leistungssport seit
Jahrzehnten iiblich. Es liegt aufder Hand, daB diejinanzstarken und hochtechnisierten
Lander fiber ungleich bessere chancen zur Erreichung von sportlichen Huchstleistungen
verftigen als die Drittlander.73

Loland wil verschillende regels opstellen die ertoe bijdragen dat bepaalde ongelijkhe-
den voorafgaande aan de wedstrijd worden weggenomen om op die manier de kans-
gelijkheid te optimaliseren.74 Het voorbeeld bij uitstek van het opstellen van regels die

voorafgaande aan de wedstrijd de vrijheid van de sporters inperken, is het verbod op
doping. Dit dopingverbod is vooral gebaseerd op het streven naar 'gelijkheid van
kansen' voorafgaande aan de wedstrijd:  '... the equal position  of both athletes before
the competition with the same chances to win [...] This principle is used as the decisi-
ve normative rule in the moral fight against doping.'75

Deze regels betreffen echter niet de in hoofdstuk 3 genoemde constituerende of
regulatieve regels, maar regels die door respectievelijk Suits en Meier worden aan-

geduid als pre-event rules en auxiliary rules.76 Het verschil tussen deze regels en de con-
stituerende en regulatieve regels kan met een voorbeeld inzichtelijk worden gemaakt.
Op de Olympische Spelen van I988 in Seoul werd de sprinter Ben Johnson gedis-
kwalificeerd wegens het gebruik van doping. Zijn uitslag werd uit de boeken
geschrapt. zijn wereldrecord niet gehonoreerd en ziin gouden medaille werd toege-
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kend aan de nummer twee. Johnson werd beschouwd als een niet-sporter. Waarom
niet? Trad Johnson met het gebruik van doping buiten de sportpraktijk, zoals mede
gedefinieerd door de constituerende en regulatieve regels? Hield Johnson zich bij-
voorbeeld niet aan de vier game-kenmerken, zoals geformuleerd door Suits? De sprin-
ter realiseerde wel degelijk de stand van zaken, het intrinsieke doel, van hardlopen:
'het als eerste de finish passeren.' Ook wendde hij niet de meest efficiante middelen
aan om dit doel te realiseren: hil bleef in zijn eigen baan, startte nadat het startschot
was afgegaan en begon achter dezelfde startlijn als de andere sprinters. Johnson hield
zich dus aan de constituerende en regulatieve regels waardoor de omstandigheden
binnen de wedstrijd gelijk waren. Johnsons handeling geldt in formele termen - dus
in termen van de constituerende en regulatieve regels van de sport - dan ook als een
handeling uitgevoerd binnen de sportpraktijk in kwestie. Deze sporter overtrad niet
een constituerende of regulatieve regel, maar regels die als het ware aan de sport voor-
afgaan en feitelijk buiten de sportpraktijk zelf liggen  - de genoemde pre-event rules of
auxiliary rules. In tegenstelling tot de constituerende regels en regulatieve regels zijn
deze dus niet geformuleerd in termen van geoorloofde en niet-geoorloofde handelin-
gen binnen de wedstrijd, maar ze specificeren en reguleren bepaalde voorwaarden
voora aande aan de wedstrijd.

Deze regels geven uitdrukkelijk blijk van bepaalde waarden en normen die men
van belang acht voor sport, maar die primair van buiten op de sport zijn gelegd. Over
het karakteristieke van sport brengen ze echter niets tot uitdrukking:

Although these auxiliary rules may indeed reveal a great dial about the regulative super-
structure that dictates the particular mangestation ofa spec(fic sport occurence - and as
a consequence demonstrate certain mangest and latent values as well as additional insti-
tutional parameters ofthe bureaucratic structure - they reveal little or nothing about the
true nature Ofthe sport at hand, much less anything ofsignijicance concerning the onto-
logical status ofsport in general. In a very legitimate smse sport is value-neutral, that is,
its essence is d€finable by descriptive rather than normative statements. Supportfor auxi-
liary rules  Of the type previously  delineated,  therejore,  must be derived ji om without
rather thanji*om within the core ofsport. Infact, any movement in an axiological direc-
tion - such as asserting that training procedures should not jeopardize the sa ty, health,
or emotional well-being Ofthe athlete, or that pedormance-enhancing techniques such as
blood doping should be prohibited - proceeds considerably beyond the descriptive and
prescriptive nature andjiinction of the constitutive rules qfsport.77

Dit type regels '... which specifies and regulates eligibility, admission, training, and
other pre-contest requirements,  is of a different color or nature entirely than constitu-
tive rules and, as such, has nothing whatsoever to do with the essence ofsport.'78 Aan der-
gelijke regels liggen, zoals gezegd, waarden en normen ten grondslag, die primair



EEN SPEL DAT VAARDIGHEDEN TEST 1 3

buiten de sport zelf liggen.  In  die  zin  kan dan ook worden ingestemd met Meier,  die
stelt dat '... support for auxiliary rules [...] must be derived from without rather than
from within the formal core of sport.'79

Loland pleit voor het opstellen van verschillende pre-event rules die kunnen bijdra-
gen aan gelijkheid van kansen voorafgaande aan de wedstrijd. Met Breivik kan echter
worden ingestemd wanneer hij zegt dat het verre van gemakkelijk, zo niet onmogelijk
is precies aan te geven welke factoren bijdragen en hebben bijgedragen aan de uitein-
delijke prestatie en waarvoor standaardisering/compensatie moet worden doorge-
voerd. Het aantal trainingsuren, de voeding, de trainingsmethoden, de trainer, de
financiele ondersteuning? Breivik vindt het dan ook niet wenselijk regels op te stellen
voorafgaande aan de wedstrijd. Gabler laat de mogelijkheid open vooraf bepaalde
regels op te stellen om ook de kansgelijkheid voor een wedstrijd te optimaliseren.
Primair gaat het, aldus Gabler, bij 'gelijkheid van kansen' om '... die Gleichheit der
Bedingungen wahrend des Ablaufs des Wettkampfs...'. en eventt:teel (gegebeninfiills)
heeft 'gelijkheid van kansen' betrekking op '... die Rahmenbedingungen vor dem dem
Ablauf des Wettkampfs. Over de mate waarin eventueel regels kunnen worden,80

opgesteld voorafgaande aan een wedstrijd, geeft hij een pragmatisch antwoord, name-
lijk'... wenn sie zur Vorbereitung aufden Wettkampfstandardisiert werden k8nnen. JI

Te denken valt bijvoorbeeld aan het draftsysteem, zoals dit gangbaar is bij het prof-
basketbal (NBA) en het professionele honkbal (NHL) waarbij het laagst geklasseerde
team in het afgelopen seizoen in het nieuwe seizoen de eerste keuze heeft in het spe-
lersaanbod van de colleges.

82

Hoewel het interessant is de disc:ussie over de reikwijdte van kansgelijkheid te voe-
ren, valt die discussie deels buiten het kader van deze studie. Een brede visie op 'gelijk-
heid van kansen', dat wil zeggen, een streven naar gelijkheid voorafgaande aan de wed-
strijd, is niet noodzakelijk verbonden met een typering van de eigenheid van sport,
zoals dit wel degelijk het geval is met 'gelijkheid van kansen in engere zin' (dus: stre-
ven naar gelijkheid van kansen binnen de wedstrild).83 Met Breivik stemmen we over-
een dat de discussie over kansgelijkheid primair dient te gaan over het streven naar

gelijke omstandigheden binnen de wedstrijd. Wordt deze gelijkheid immers niet
gewaarborgd, dan kan van een krachtmeting tussen sporters en een onderlinge verge-
lijking van de prestaties geen sprake meer zijn.

Een louter wetenschappelijk experiment
De Wachter ziet in de tendens om toevalselementen te reduceren geen eerlijker spel of

sport ontstaan, maar veeleer een'verschraalde' sport - namelijk een sport die wordt gere-
duceerd tot een louter wetenschappelijke meting van fysieke en strategische kwaliteiten:

Within the competitive game itselfa subversive trace is recognizable, for it necessarily has
an element ofplay in it. I...1 Play means that we dgvote time, energy, ingenuity, and skill
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to (or waste it on) pointless and adolescents tasks. As play, the competitive game ofskill
is also unproduaive, for it possesses no external telos in the real world I...1 It is display Of
excellencefor its own sake by means ofactions totally irrelevant to lf#. It is thus a glori-
jication  of excellence  and,  at  the  same  time,  of the irrelevance  of excellence.  Now,  if a
game does not belong tot the productivistic ideology ofthe world of labor, it cannot sim-
pty replicate its productivistic lo0c: the technical logic Ofcontrol Ofthe outcome, the logic
ofthejust world where each outcome must be adapted to the input. Ther bre, the game
needs an explicit incongruence between outcome and input, an insertion of 'rando-
mizers' that is more explicit than  in  the everyday world Of labor.  I.j The maximum
reduction  of the  element of chance  does  not  lead  to  a  more  honest game  or  to  an  ideal
game I...1. but to the destrudion of the game. Sports would degenerate into purely
scientijic measurement of physical and strategical qualities I...1 it would merge into the
world Oflabor.84

Alhoewel sport dus dreigt op te gaan in een op technische rationaliteit gefundeerde
arbeidswereld, verzet sport zich als een vorm van play altijd tegen deze rationaliteit.

Play is, zoals De Wachter het noemt, een subversief spoor dat weerstand biedt tegen
de rationaliteit van de arbeidswereld en als zodanig verzet het play-karakter van sport
zich feitelijk tegen ieder streven om sport te beschouwen vanuit, of zelfs over 66n kam
te scheren met, de technische rationaliteit van 'arbeid.'85 De Wachters pleidooi voor
toevalselementen (zijn praise ofchana) in de sport vindt dus zijn grondslag in de visie
dat sport een specifieke wereld is die wordt gekenmerkt door play. Welbeschouwd is

De Wachters pleidooi voor het toevalselement in sport, dus tegelijkertijd een pleidooi
voor de handhaving van het play-element binnen sport. Dit play-element binnen sport
impliceert namelijk dat sport nimmer kan worden gelijkgesteld met ofop kan gaan in
de arbeidswereld - simpelweg omdat de logica van play haaks staat op de technische

rationaliteit van arbeid.
Met de Wachter stemmen we overeen dat sport een specifieke wereld is die hoe

dan ook dient te worden onderscheiden van (bijvoorbeeld) de arbeidswereld. Maar
waar De Wachter deze specificiteit zoekt in het play-karakter van sport, vinden wij die
in deze studie (onder andere) in het element game. In hoofdstuk 3 zijn uiteenlopende
argumenten gegeven om sport niet op te vatten als een subcategorie van play, maar (in
beginsel) als een subcategorie van game. Juist op grond van het element 'game', kan
sport scherp worden afgegrensd van de arbeidswereld. De logica van game en arbeid
staan namelijk lijnrecht tegenover elkaar. De logica van arbeid is om de mast diciate
middelen aan te wenden om een vooraf gedefinieerd doel te bereiken. Een arbeids-

handeling kan dan ook als rationeel worden aangemerkt als voor het voorgegeven doel
de meest efficiente middelen worden aangewend. Er wordt in die zin ook wel gespro-
ken van technische handelingen, waarbij sprake is van een rationele middelenkeuze.86

De logica van een game is hier, zoals uitvoerig besproken in paragraaf3.4, tegengesteld
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aan. Ook binnen een game gaat het om middelen en doelen, maar de logica binnen
games is dat slechts bepaalde middelen mogen worden aangewend om het intrinsieke
doel te realiseren - namelijk alleen die middelen die door de constituerende regels
worden toegestaan. Rationeel handelen is binnen een game wanneer niet de meest
efficiente middelen worden aangewend ter realisering van een bepaald doel: efficientie
wordt binnen eengame immers opgeofferd: 'a game involves a sacrafice ofefficiency. '87

Sport als game onttrekt zich dus feitelijk, door haar interne logica, aan de logica van de
arbeidswereld. Op grond van deze logica is sport waarschijnlijk scherper van de
arbeidswereld af te grenzen dan wanneer sport wordt aangemerkt als een vorm van
play.

Hoewel dus wordt ingestemd met De Wachters visie dat de sport en de arbeids-
wereld strikt van elkaar dienen te worden onderscheiden en worden gekenmerkt door
een andere interne logica, wordt hier gesteld dat dit onderscheid tussen beide niet is

gelegen in het concept play, maar in het concept game. In die zin kan sport ook nim-

mer opgaan in de arbeidswereld, hoe groot de technologische invloed op sport feitelijk
ook is - door haar interne logica zal de eigenheid van sport zich altijd blijven onttrek-
ken aan een technische rationaliteit. Sport kent dus wel degelijk een subversiefspoor,

zoals De Wachter dit fraai noemt, en ook is dit te vinden in het spelkarakter van sport,
maar dit spoor heeft het karakter van een game in plaats van play.

De volgende conclusie kan op basis van de hier doorgevoerde analyse worden getrok-
ken:

•    Sport is een vaardigheidsspel. Dat wil zeggen, een game waarbinnen specifieke
vaardigheden worden getest en waar vanuit het principe van 'kansgelijkheid' toe-
val zoveel mogelijk moet worden geelimineerd. Sporters dienen, in iets andere
woorden, onder zo gelijk mogelijke (wedstrijd-/game-) omstandigheden te streven
naar het intrinsieke doel van de sport in kwestie.

4.3  EEN GAME DAT SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN TEST

Vastgesteld is dat toeval vanuit het perspectiefvan'gelijkheid van kansen' zoveel moge-
lijk uit de sportpraktijk dient te worden gereduceerd. Binnen sport dienen winst en
verlies idealiter tot stand te komen op grond van merites en niet op grond van fortuin
oftoeval. In sport worden specijieke vaardigheden met elkaar vergeleken onder zo gelijk
mogelijke omstandigheden. Over de specificiteit van de vaardigheden dient echter
toch iets meer te worden gezegd. Zoals in het eerste hoofdstuk van deze studie al naar
voren is gekomen, blijkt het merendeel van de auteurs van mening dat de vaardig-
heden een specifiek karakter dienen te hebben - het gaat niet alleen om het testen van
skills, maar om het testen van physical skills. De grens tussen sport en niet-sport wordt
dan dus mede getrokken op grond van het al dan niet fysiek zijn van de vaardigheden.
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Bij iemand als Morgan blijkt dit kenmerk slechts summier aan de orde te komen.88
Deze geringe(re) aandacht betekent echter niet dat Morgan het element physical niet
van belang acht voor de afgrenzing van sport van, in dit geval, games (vet van mij, IS)

What our manfold sportingpractices share in common I...1 is that they are all contrived
pursuits that seek to overcome unnecessary obstacles. While sport shares this delight in
gratuitous di#iculties with games, d{#ering perhaps only in the physical sorts Of
challenges it poses, that is not problematicfor our purposes.'89

In een eerdere publicatie brengt Morgan het element physical uitdrukkelijker in ver-

band met sport. Morgan stelt dat sport een vaardigheidsspel is, waarvan de uitslag tot
stand dient te worden gebracht op grond van skilgid moves (cursivering van mij, JS) '...
the point of a game of skilllike sport is to ensure that the outcome is, as far as this is
possible, determined by the execution of skiljW moves.'9°

In deze paragraaf proberen we invulling te geven aan het adjectief'specifieke' in
'specifieke vaardigheden.' De vragen die in deze paragraaf centraal staan, luiden als
Volgt.
•    Op welke wijze wordt het kenmerk 'lichamelijk' door verschillende auteurs uit-

gelegd?
•      Wat zijn de consequenties van hun visie op lichamelijkheid voor waar de grenzen

tussen sport en niet-sport worden getrokken?
m Welke visie op lichamelijkheid is in het trekken van grenzen tussen sport en niet-

sport het best te verdedigen?

Uiteindelijk zullen we op grond van de doorgevoerde analyse een eerste typering van
de eigenheid van sport geven.

De uiteenlopende visies van sporttheoretici op lichamelijkheid in relatie met
sport, zijn onder te brengen in drie hoofdgroepen. 91
I    De eerste groep bestaat uit auteurs die lichamelijkheid/bewegen weliswaar aan-

merken als een noodzakelijk kenmerk van sport, maar ze geven niet aan welke
visie op lichamelijkheid/bewegen ze aanhangen.

2   Een tweede groep auteurs stelt dat lichamelijkheid/bewegen definierend is voor
sport, maar in tegenstelling tot de eerste groep proberen deze auteurs wel aan te
geven wat wordt bedoeld met de term 'lichamelijkheid.'

3     De derde groep, en deze groep is aanmerkelijk geringer van omvang dan de eerste
en tweede, bestaat uit auteurs die lichamelijkheid/bewegen niet beschouwen als
een noodzakelijk element van sport. Binnen deze groep is ook nog een onder-
scheid te maken tussen auteurs die onbereflecteerd aannemen dat lichamelijkheid
niet definierend is voor sport, en auteurs die uiteenlopende argumenten aandra-

gen voor deze visie.
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In deze paragraaf gaan we in op auteurs uit de groepen I en 2. De auteurs uit de derde

groep komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.

Sport is een fysiek vaardigheidsspel
Illustratiefvoor de auteurs uit de eerste groep zijn de woorden van Suits. Over de vraag
of sport al dan niet een physical game is, hoeft volgens deze auteur niet uitgebreid te

worden gediscussieerd. Het is volgens Suits namelijk niet moeilijk een liin te trekken
tussen games waarin fysieke vaardigheden zijn vereist en games waarin dit niet het

geval is. Een uitvoerige wijsgerig antropologische refiectie op dit element is, volgens
Suits, niet nodig:

It is not necessary.jirst to decide very grave metaphysical issues, such as the relation bet-

ween mind and body.  It is a plainfact that how chess pieces are moved has nothing wha-

tever to do with manual dexterity or any bodily skill. One can play chess, bridge, and any
number Of other games solely by issuing verbal commends,  as  is  the  case  when  chess  is

played by mail. 92

De discussie is slechts een kwestie van terminologie, aldus Suits:

'Physical games' designates a quite d finite class ofobjects, and the term 'sport' is confined
to this class I...1 The issue is thus wholly terminological; that is, the question 'Why do

sports  have to  involve physical  skills?' is  not  a  well.formulated  question.  The question

should be, 'What kind Ofskill do we-jind in the class of activities we call sport?' And th£

answer is 'Physical skill'. Thus, chess and bridge appear to have all the Ratures requisite

for something to quilijr as a sport, except that they are not games ofphysical skill.93

Het gemak waarmee Suits de vraag ofphysical skill constituerend is voor sport terzijde
schuift en wat precies wordt bedoeld met de aanduiding physical skill, wordt ook
manifest in de discussie tussen Suits en Meier, zoals deze aan het einde van de jaren

tachtig is gevoerd in het Journal ofthe Philosophy Of Sport.94 In deze discussie, waarop

we in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk nog terugkomen, wordt uitvoerig inge-

gaan op elementen als game en play in relatie met sport - op de term physical skill wordt

echter niet (uitvoerig) gereflecteerd. De positie die beide auteurs innemen, is dat sport
wordt gekenmerkt door physical skill, zonder in te gaan op de exacte status van deze

aanduiding.
Wel is het voor hen zonneklaar welke activiteiten buiten de sportdefinitie dienen

te vallen. Op grond van het element physicality denkt men een scherpe grens te kunnen
trekken tussen sport en andere, niet-fysieke activiteiten (waaronder dus games). Alhoe-

wel bijvoorbeeld schaken, dammen en bridge zonder meer zijn aan te merken als
vaardigheidsspelen (games Ofskill), worden ze beschouwd als niet-sport omdat ze niet
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fysiek van karakter zijn. Deze constatering wordt als z6 vanzelfsprekend aangemerkt
dat veel sportfilosofen het niet nodig achten aan dit element een kritische analyse te
wijden. Deze onkritische houding ten opzichte van het kenmerk physical skill zien we
ook bij andere auteurs.95 Ze achten de term 'lichamelijkheid' wel constituerend voor
sport, maar op de precieze status van dit kenmerk gaan ze niet nader in.96 De vraag
waarom lichamelijkheid definierend is voor sport en wat men precies bedoelt met
lichamelijkheid in relatie met sport, blijft door deze sporttheoretici dus onbeantwoord.

In deze studie kan zo'n onbereflecteerde aanname moeilijk worden overgenomen.Om te begrijpen op grond van welke uitgangspunten sport van niet-sport wordt afge-
bakend en waar precies de grens wordt getrokken tussen sport en niet-sport, dienen
we net als in het geval van elementen als 'game', 'vaardigheid' en 'play' een conceptue-le analyse uit te voeren. De vraag namelijk waar de grens wordt getrokken tussen
'lichamelijke vaardigheden' en 'niet-lichamelijke vaardigheden' verwijst rechtstreeks
naar bepaalde vooronderstellingen over lichamelijkheid en bewegen. Door deze voor-
onderstellingen helder te krijgen, kan inzichtelijk worden waar de grens wordt getrok-
ken tussen sport en niet-sport. We geven in deze paragraaf drie interpretaties van de
term physicality:
I     als tegenhanger van 'geestelijk';
2    de aard en mate van de uitgevoerde lichaamsbewegingen;
3    in de betekenis van 'bewegingshandelingen.'

1 Lichamelijk versus geestelijk
In de eerste plaats zou lichamelijk kunnen worden begrepen als de tegenhanger van
niet-lichamelijk. Vaak doelt men daarbij dan op iets geestelijks. Op grond van de twee-
deling geestelijk/lichamelijk moet dan begrijpelijk worden dat bijvoorbeeld dammen,
schaken en bridge geen vormen van sport zijn. Want ook al zijn schaken en dammen
vaardigheidsspelen, toch menen veel sporttheoretici dat schaken geen sport kan zijn
vanwege de niet-lichamelijke ('geestelijke', intellectual, minded) geaardheid van deze
activiteit (zie hoofdstuk 2). Redenerend vanuit deze visie zou dit dus moeten beteke-
nen dat bepaalde handelingen lichamelijk, andere niet-lichamelijk zijn. Zo'n tweede-
ling is vanuit theoretisch zicht echter dubieus. 97

Ondoenlijk is om op deze plaats een uitvoerige beschouwing te geven van het
lichaam-geestprobleem. Dit probleem heeft vanafhet begin van de wijsbegeerte voort-
durend centraal gestaan, met als gevolg dat hierover een corpus aan studies is ver-
schenen en nog steeds verschijnt, dat zonder moeite een volledige bibliotheek kan
beslaan. Hier kan dan ook worden verwezen naar enkele studies die nadrukkelijk
ingaan op (de problemen van) dit dualisme.98 Meer specifiek - dat wil zeggen: toege-
spitst op het domein van de lichamelijke opvoeding en sport - kan worden verwezen
naar de dissertatie van Tamboer.99 In zijn studie bespreekt hij niet alleen de proble-
men van dit dualisme en tal van denkers die hiervoor alternatieven hebben proberen
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aan te dragen, maar tevens laat hij zien dat in theorievorming over lichamelijke opvoe-

ding en sport dit cartesiaanse denken nog steeds gangbaar is. Uitgaande van eenIOO

relationele visie op mens en wereld en daarbij (vooral) steunend op de Franse filosoof
Merleau-Ponty (I945) maakt Tamboer aannemelijk dat de mens nimmer op een niet-

lichamelijke wijze in de wereld kan zijn. Door deze inherente relationaliteit van het
menselijk lichaam te benadrukken is het geenszins nodig een niet-lichamelijke
entiteit te postuleren, die het lichaam met de wereld in contact brengt.101 De mens is

altijd lichamelijk betrokken op de wereld, waardoor het dus niet mogelijk is handelin-
gen of activiteiten te onderscheiden in niet-lichamelijke/geestelijke en lichamelijke
handelingen:02 Al het doen en laten moet, kortom, als lichamelijk worden aange-

merkt. Dit betekent voor deze studie dat de grens tussen sport en niet-sport in ieder

geval niet moet worden gezocht in de tegenoverstelling tussen lichamelijk en geeste-

lijk.
Ook vanuit de (sport)praktijk van alledag kan duidelijk worden dat een tweedeling

naar activiteiten die geestelijk dan wel lichamelijk van aard zijn, niet houdbaar is.I°3
Schakers en dammers bijvoorbeeld moeten tijdens deze activiteiten ademen, bewe-

gen, ze zweten en zijn aan het einde van hun partijen vaak afgemat. Schakers en dam-

mers zijn, kortom, wel degelijk'lichamelijk actief': de hartslag gaat omhoog, bepaalde

spieren, waaronder de hersenspier, zijn actief, de stofwisseling is vaak hoger dan in
'rust' enzovoort. Hoe staat het aan de andere kant met boksers ofmet schermers? Ook
zij zijn 'lichamelijk actief', maar ze doen er tevens verstandig aan hun gedachten en
aandacht er goed bij te houden. Paddick stelt dat de tweedeling tussen verschillende
sporten of tussen sport en niet-sport niet kan worden gemaakt op grond van tweede-

lingen als fysiek/geestelijk of lichamelijk/intellectueel:

It is obviously ludicrous to deny that the so called 'mental' is involved in even the most
ballistic bodily movements.  Similarly  it is obviously  true  that the extent  of the mental

aaivity in jield games  may  be  no  less  than that involved in board games. It would  be

d%cult  to  establish  that jield games were less cerebral than board games, even though

they are obviously more physical:04

Bezint men zich nader op deze - en overeenkomstige - voorbeelden, dan wordt steeds

duidelijker dat de verdeling van menselijke activiteiten in 'lichamelijk' en 'niet-licha-
melijk' (of'geestelijk') uiteindelijk niet staande te houden is en enkel tot verwarring
leidt. Daarmee is dan natuurlijk niet gezegd dat er geen belangrijke verschillen zouden
bestaan tussen schaken en bridge aan de ene kant en boksen en voetballen aan de

andere kant; maar voorzover sport moet worden opgevat als een 'lichamelijke' acti-
viteit, kan daarmee in elk geval niet mee bedoeld zijn dat ze het tegendeel van 'geeste-
lijk' is:05 De verschillen moeten dus andersoortig van aard zijn dan met behulp van

genoemde dualistische scheidslijn kan worden bepaald.
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2 Aard van lichaamsbewegingen
Een tweede interpretatie van 'fysieke activiteit' die we bij veel auteurs aantreffen, is
gelegen in de aard en mate van de binnen de sport uitgevoerde lichaamsbewegingen.

106

Deze interpretatie van lichamelijkheid zagen we in hoofdstuk 2 bi j drie bij verschil-
lende auteurs terugkeren:07 Zo stelt Steinkamp dat sport korperliche Aktivitlit/Beweg-
ung is, en wel in de zin dat deze beweging

von dem anatomisch gegebenen Bewegungsapparat des Menschen geleistet und
vorwiegend auf physiologischem und neurologischem Wegen unter Inanspruchnahme
von Muskeln, Rejlexen und Sinnen des menschlichen Korpers ausgelost [werdl. Sie ist
eine durch die untrennbare Relation zwischen Wahmehmung und Vollzug dejinierte
korperliche Aktivitat l...1 Die sportliche Handlung ist also eine vorwiegend korperliche
Aktivitat, die im oben beschriebenen Sinn als Bewegung bezeichnet werden soll. Iog

Bij bewegingen in sport zijn dus specifieke reflexen, een bepaalde spieractiviteit en
andere fysiologische en neurologische processen actief, op grond waarvan sport kan
worden afgegrensd van niet-sport. Schaken en dammen zijn in dat licht dan ook geen
sporten, en wel omdat:

... Korperlichkeit l...1 nicht zu dem Wesen des Schachspiels gehort. Hohe Belastung des
Herzens, Atem»quenzsteigerung, Blutdruckanstieg etc. sind ursachlich auch aufpsy-
chische Reize  (z. B. Str4) ruckfiihrbar. Korperliche Reaktionen auf solche psychischen
Reize   bewirken im Gegensatz zu vorwiggend physiologischen Reizen   (wie   z.B.
Schwimmen, Lai:jen etc.) keine Verbesserung oder Anpassung physiologischer
Parameter (Her-Kreislauf-System, Muskeln, etc.). Bei vorwiegend korpertichen
Aktivitaten ist bei ausreichender Dosierung ein Trainings€ kt zu erzielen, der den
Korper in Zukunji solche Situationen besser durchstehen la#t. log

Hier geldt dus mede het trainingseffect, geoperationaliseerd in fysiologische termen,
als een criterium om sport van niet-sport  af te grenzen.  Loy  en Pouw geven een soort-
gelijke invulling aan lichamelijkheid en bijgevolg zal de grens tussen sport en niet-sport
ongeveer op dezelfde plaats worden getrokken als bij Steinkamp. Loy trekt de grens tus-
sen een game en sport op grond van de aard en mate van fysieke vaardigheden:

... sports can be distinguished.ji om games by thefaa that they demand the demonstra-
tion ofphysical prowess. By the phrase 'the demonstration of physical  prowess'  we  mean
the  employment  Of developed physical  skills and  abilities  within  the context Of gross
physical activity to conquer an opposing object of nature. Although many games require
a minimum Of physical skill, they do not usually demand the degree of physical  skill
required by sports.

IIO



EEN SPEL DAT VAARDIGHEDEN TEST 141

Ookbij Pouw geldt de intensiteit van het bewegen als een van de criteria om sport van
niet-sport af te grenzen. Activiteiten waarbij niet intensiefwordt bewogen, dienen niet
als 'sport' te worden aangemerkt.1,1 Op grond van dit criterium wil Pouw niet alleen
activiteiten als dammen, schaken en go buitensluiten, maar ook finmotorische acti-
viteiten als darts en biljarten. De reden om deze niet-intensieve bewegingsactiviteiten
buiten de definitie van sport te houden, geeft Pouw jaren later. Hij stelt het volgende:

Wil sport een bijdrage kunnen leveren aan lichamelijk welziin dan zal men redelijk
intensi«moeten sporten. Enerzijds geldt dat als de tak van sport niet intensiefis de beoe-

jining ervan geen bildrage levert aan de ontwikkeling van het lichaam en aan lichame-
lijk welzijn, anderzijds geldt  dat  als  de  tak van sport te intensi« is  de  beot#ning grvan

schade berokkent aan de ontwikkeling van het lichaam en het lichamelijk en geestelijk
welzo*n. 11 2

De wijze waarop de besproken auteurs sport afgrenzen van niet-sport, stuit op
verschillende problemen. Zo kan men zich afvragen waar precies de grens moet wor-
den getrokken tussen intensieve lichaamsbewegingen en niet-intensieve lichaamsbe-
wegingen. Dient de hartslag een bepaald gemiddelde dan wel een zeker minimum te
bereiken? Dient er sprake te zijn van een bepaalde hoeveelheid energieverbruik of
ademminuutvolume? Wanneer is, met andere woorden, een bewegingsactiviteit
voldoende intensief om te worden gerekend tot sport? Op grond van een dergelijk

onderscheidingscriterium vervallen we gemakkelijk in oeverloze discussies als 'waar-
om zijn (game-)activiteiten als dammen, schaken en go nia intensief genoeg om als
sport te worden aangemerkt en 01ympische sporten als pistoolschieten, kleiduiven-
schieten en handboogschieten wel?'

Ook in verband met het onderscheid 'klein motorische vaardigheden' en 'groot
motorische vaardigheden' stuiten we op soortgelijke vragen. Kunnen we, met andere
woorden, op grond van het onderscheid tussen groot motorische activiteit en klein
motorische activiteit de grens wel trekken tussen sport en niet-sportP Bijvoorbeeld
dat een grens wordt getrokken op grond van de specifieke spiergroepen die bij de acti-
viteit zijn betrokken?"3 Ook hier stuiten we, evenals in geval van het onderscheid tus-
sen intensieve en niet-intensieve lichaamsbewegingen, op soortgelijke vragen. Op
grond van een criterium als 'groot motorische activiteit' zouden waarschijnlijk fijn
motorische activiteiten als darts en biljarten, maar ook 01ympische sporten als klei-
duivenschieten, pistoolschieten en handboogschieten niet als sport worden aange-
merkt. In het trekken van een grens tussen activiteiten die wel en activiteiten die niet
tot sport dienen te worden gerekend, op grond van fysiologische en/of anatomische

parameters zullen we voortdurend stuiten op de vraag wanneer er sprake is van
voldoende intensieve lichaamsbewegingen en spiergroepen die zijn betrokken bij de
activiteit in kwestie. Met Meier kan dan ook worden ingestemd, wanneer deze stelt
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dat  '... any postulated distinction between gross  and fine motor activities,  as a crite-
rion for distinguishing sports from games, is rejected as arbitrary, unnecessary, and
counterproductive.04

De problemen worden welhaast nog groter, indien pas van sport kan worden
gesproken wanneer de activiteit bijdraagt aan het lichamelijk welzijn, zoals Pouw stelt.
Niet alleen wordt de vraag 'wat is (de eigenheid van) sport?' op deze wijze gefundeerd
op grond van een sportextrinsiek criterium, en is er feitelijk dus sprake van een per-
spectiefwisseling, maar ook roept een afgrenzing op grond van dit criterium vragen op
als 'Is topsport dan wel sportp' en 'Wanneer is er sprake van een voldoende mate van
welzijn?' Niet moeilijk invoelbaar is dat op grond van voorgaande criteria moeilijk een
scherpe grens is te trekken tussen sport en niet-sport. Vanuit het streven een zo scherp
mogelijke grens te trekken tussen sport en niet-sport, zullen dergelijke onderschei-
dingscriteria eerder meer discussie oproepen, dan dat er daadwerkelijk een verhelde-
ring van het begrip plaatsvindt.

Moet de conclusie nu luiden dat op grond van het criterium 'lichamelijkheid' dus
geen grens kan worden getrokken tussen sport en niet-sport? Zeker niet, maar om
deze grens scherp te kunnen trekken dienen we de blik niet te richten op de aard van
de lichaamsbewegingen.

3 Bewegingshandelingen
Paddick is een van de eerste sportfilosofen geweest die zich uitdrukkelijk hebben afge-
vraagd wat het nu eigenlijk betekent dat sport wordt gekenmerkt door physicality:IS Het
antwoord op deze vraag moet volgens de auteur niet worden gezocht in het onderscheid
tussen intensieve en niet-intensieve lichaamsbewegingen, zoals de auteurs in de vorige
subparagraafdoen. Met de term physical heeft Paddick iets anders op het oog. Voor hem
is het vanzelfsprekend dat 'fysiek' duidt op 'lichaamsbewegingen': 'Physical activities
[...} are that sub-class ofactivities which we have chosen to distinguish and name becau-
se of something about the bodily movement involved. Maar ook op grond van

,IIG

lichaamsbewegingen is het verre van gemakkelijk sport van niet-sport af te grenzen.
Niet alle activiteiten waarvoor lichaamsbewegingen nodig zijn kunnen namelijk wor-
den aangemerkt als physical activities, aldus Paddick. Bingo, dammen, schaken, het spe-
len van de cello en pistoolschieten zijn, aldus Paddick, allemaal activiteiten waarbinnen
lichaamsbewegingen worden verricht. Zijn deze activiteiten echter allemaal aan te dui-
den als 'physical activities' P Volgens Paddick niet (vet van mij, TS):

To call any activity involving bodily movement a physical activity is to ignore theforce of
the word 'physical' in modifi'ing the concept ofactivity I...1 Theforce ofthe word 'physical'
is to indicate something special about the bodily movement in some ofthose activities. It
does not merely indicate that it is present. ,II7
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'
Physical' wil dus niet alleen zeggen dat er sprake is van lichaamsbewegingen - het gaat

om meen Lichaamsbewegingen zijn weliswaar een noodzakelijke voorwaarde om een
activiteit te voorzien van het adjectief physical, maar geenszins een voldoende voor-
waarde.

Waarin is dan wel het verschil gelegen tussen activities en physical activities? Gaat
het bij physical activities bijvoorbeeld om lichaamsbewegingen waar veel spiergroepen
bil zijn betrokken of waar het gaat om groot motorische bewegingen? Op grond van
dit criterium zouden bijvoorbeeld activiteiten als darts en pistoolschieten niet als
physical activities worden aangemerkt, het spelen van een muziekinstrument wel. Kort-
om, waar moet precies de grens worden getrokken tussen de hoeveelheid bij de bewe-
ging betrokken spiergroepenP En zouden tal van andere activiteiten - het ophalen van

de vuilnis, het boren in mijnen - ook niet moeten worden aangemerkt als physical
activities? De eigen aard van fysieke activiteiten moet ergens anders worden gezocht,
namelijk in de specijiike wijze waarop bewegingen worden beoordeeld. Paddick schrijft
dienaangaande  (vetvan  mij,  J S):

Physical activities are not physical because they are not very cerebral; they are not
physical because they involve gross movement; they are physical because we have
attached some value to the movements.Ig

In sport spelen lichaamsbewegingen, omdat ze worden beoordeeld, een centrale rol
- iets wat niet het geval is in poker of schaken: slaven of machines kunnen de kaarten

opgooien en de schaakstukken verplaatsen, toch ben je aan het schaken, je bent echter
voetballer wanneer je binnen de regel geleide context zel tegen debal aantrapt. De wijze
waarop de verschillende lichaamsbewegingen worden beoordeeld, verschilt per sport:

... it is obvious that d(#Erent.»tures of movements are valued in diylrint physical acti-
vities.  In some physical activities,  speed  is  the feature valued, in others, accuracy,  in

others, intricacy, in others, great force, in others, grace, in others, the length Of time the
movements can be continued, in others, the»ling, and so on.1 9

Door physical activities op te vatten als activiteiten waarbinnen lichaamsbewegingen
omzichzelfswille worden uitgevoerd en beoordeeld, wil Paddick een scherpe grens
trekken tussen genoemde activiteiten en non-physical activities. Zo zou een wandelaar

een aangeboden lift weigeren, iemand die net pech heeft met de auto, zou deze met
plezier aannemen. Alhoewel het dus om dezelfde lichaamsbewegingen gaat, zijn de
activiteiten toch verschillend van aard. Het verschil ligt, aldus Paddick, in hun attitudes
ten opzichte van de activiteit. De eerste beoordeelt de bewegingsactiviteit z6lf, de ande-
re beschouwt 'lopen' slechts als een middel om bijvoorbeeld zo snel mogeliik bij de
eerstvolgende garage te komen. In het eerste geval gaat het volgens Paddick dan ook
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om een physical activity, in het tweede geval niet. Paddicks positie zou ook kunnen wor-
den geformuleerd als 'in physical activities worden lichaamsbewegingen gethemati-
seerd' of 'het intrinsieke doel van physical activities wordt geformuleerd in termen van
lichaamsbewegingen.'

Alhoewel Paddick, net als de auteurs in de voorgaande subparagraa£ spreekt van
lichaamsbewegingen, is zijn visie op de term 'lichamelijkheid' anders dan de voor-
gaande auteurs. Bij Paddick is immers niet de aard en mate van de lichaamsbewegin-
gen bepalend voor of een activiteit al dan  niet als physical wordt aangemerkt, maar de
beoordeling van het bewegen. Toch is het, met name vanuit wijsgerig antropologisch
perspectie£ zinvoller in plaats van over lichaamsbewegingen te spreken over
bewegingshandelingen:2° Geredeneerd vanuit de visie dat bewegen een vorm van han-
delen is, kan de term physical op een andere wijze worden geinterpreteerd dan als 'de
tegenhanger van geestelijk' of'als een vorm van lichaamsbewegingen' - en wel in de
betekenis van bewegingshandelingen. In de uitleg van deze visie op bewegen kan wor-
den aangesloten bij de studies van Best en vooral Tamboer.nI Tamboer is net als Pad-
dick van mening dat physical niet moet worden geinterpreteerd in termen van 'niet-
geestelijk' en 'de mate waarin spierarbeid wordt verricht.' In tegenstelling tot Paddick
acht Tamboer het vruchtbaarder in verband met de term 'lichamelijk' niet te spreken
van 'lichaamsbewegingen', maar van 'bewegingshandelingen.

,I22
Een dergelijke

prioritering van bewegingshandelingen boven lichaamsbewegingen heeft voorname-
lijk een wijsgerig-antropologische grondslag. z3

Bewegen opgevat als een vorm van handelen dient haar beginpunt van redeneren
te nemen in een zogeheten relationeel lichaamsbeeld. I* Vanuit dit lichaamsbeeld wordt
niet alleen de inherente relationaliteit van het lichaam benadrukt, maar ook wordt de
mens primair beschouwd als een handelend wezen.125 Deze zogenoemde intrinsieke
relatie tussen de mens en de wereld kan nader worden gekarakteriseerd in termen van
betekenisrelaties. De mens onderhoudt als lichamelijk wezen met de wereld verschillen-
de betekenisrelaties, die door middel van werkwoorden als 'denken', 'lopen', trappen',
'praten' onder woorden kunnen worden gebracht. De mens verschijnt daarbij - als
lichamelijk wezen - primair als een handelend wezen, waarbij handelen is op te vatten
als '... het verwerkelflken (actualiseren) van betekenisrelaties.'126 De eigenaardigheid van
dit handelen heeft betrekking op de wijze waarop betekenisrelaties worden gereali-
seerd. Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld het verschil tussen enerzijds dammen,
schaken, go en bridge en anderzijds voetbal, hockey, tennis en korfbal is gelegen in het
gegeven dat de eerste niet en de tweede wel lichamelijk is en ook moet dit verschil niet
worden gezocht in de aard van de lichaamsbewegingen. De verschillen hebben betrek-
king op de specifieke betekenisrelaties die worden onderkend en gerealiseerd. In het
eerste geval is de mens primair denkend op de wereld gericht, in het tweede bewegend
- beide echter zijn specifieke vormen van handelen. In die zin is het binnen het kader
van een relationeel lichaamsbeeld onmogelijk'fysieke' handelingen te contrasteren met



EEN SPEL DAT VAARDIGHEDEN TEST 145

'niet-fysieke.' Bewegen is, vanuit deze visie op het lichaam, net zo 'lichamelijk' als
denken, waarnemen en spreken - in alle gevallen is sprake van een verwerkeliiking van
een bepaalde relatie met de wereld.

Dat wil overigens niet zeggen dat er geen verschillen zijn tussen bijvoorbeeld
schaken en voetbal. Dit verschil moet echter niet worden gezocht in het onderscheid
tussen 'geestelijk versus niet-geestelijk' en evenmin in de al dan niet uitgevoerde
lichaamsbewegingen, maar vanuit handelingstheoretisch zicht gaat het in het eerste
geval niet en in het tweede wel om bepaalde bewegingshandelingen. Tamboer stelt:

In the light ofthe relational startingpoints I...1, the dgerences between playing chess and
playing soccer has nothing to do with the distinction between bodily (or physical) and
nonbodity (or nonphysical). Consequently, the dgerence in question is also misconceived

ifit is sought in the discernible bodily movements. 127

Wat is nu kenmerkend voor bewegingshandelingen? De eigenaardigheid van 'bewe-
gingshandelingen' komt in beeld door de specifieke betekenisrelaties die daarin
verwerkelijkt worden te analyseren. Bij de klasse handelingen die als 'bewegingshan-
delingen' worden aangemerkt, worden de betekenissen namelijk op een bepaalde
wijze onderkend en gerealiseerd. Dit wordt, aldus Tamboer, ten dele transparant
wanneer wordt aangenomen dat de notie verplaatsen in geen enkele bewegingsopvat-

I28ting gemist kan worden. Bij bewegen als vorm van handelen slaat 'verplaatsen' dan
op de eigenaardigheid van de relatie, die een persoon met de wereld onderhoudt. Op
grond van deze typische wijze van in relatie treden met de wereld, die bij 'bewegings-
handelingen' aan de orde is, formuleert Tamboer drie noodzakelgke voonvaarden voor

de karakterisering van een handeling als 'bewegingshandeling'.

1 Er moet sprake ziin van een primair op verplaatsen gerichte intentionaliteit (waarbij
'verplaatsen' wordt opgevat als een specijieke tijd-ruimtelgke verandering ten opzichte
van de omgeving).

2 De omgeving dient in voor het verplaatsen relevante termen te worden aangeduid
(bijvoorbeeld iets om mee te rollen, om in ofop te klimmen, om vanafte springen).

3 De wO'ze van verplaatsen dient nadergespecificeerd te worden in termen van t(id-ruim.
telijke verhoudingen (b#voorbeeld langzaam. snel, omhoog, omlaag, voorwaarts,
zuwaarts). 29

Deze drie kenmerken zijn weliswaar noodzakelijke, maar geenszins voldoende voor-
waarden om iedere bewegingshandeling adequaat te kunnen typeren.130 Bewegings-
handelingen zijn op hun beurt ingebed in ruimere netwerken van betekenisrelaties.
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Afhankelijk van de samenhang met andere kenmerken wordt de bewegingshandeling
bijvoorbeeld aangemerkt c.q. geinterpreteerd als 'sport', 'spel', 'lichamelijke opvoe-
ding', 'bewegingsonderwijs' of 'dans.'111 De bredere context waarbinnen de bewe-
gingshandelingen zijn ingebed geven de handeling haar specifieke betekenis. Of,
zoals Best dit verwoordt:

An  action, as opposed  to a physical movement,  can  be  understood  only  in  terms  of a
context, although it may be implicit. Thus one has to 'spread the net', as one might say,
to take into account the surrounding circumstances.I32

Wanneer sport dus wordt opgevat als een vorm van bewegen - in de zin van bewegings-
handelingen - dan gaat het altijd om bewegingshandelingen in relatie met andersoorti-

ge kenmerken. Sport als physical game betreft een activiteit waarbinnen het intrinsieke
doel als een bewegings(handelings)problum wordt gedefinieerd. Wat bij physical games
wordt geproblematiseerd is in de eerste plaats het verplaatsend omgaan met de omge-
ving:33 Bil een Ioo meter sprint probeert men zo snel mogelijk te lopen, bij het darten
zo precies mogelijk te mikken en dus meer punten te scoren en bij het hoogspringen zo
hoog mogelijk te springen. Voortdurend kan het intrinsieke doel (van de physical game)

door middel van een nadere specificering van bewegingshandelingen worden uitgelegd.
Nemen we daarentegen activiteiten die over het algemeen niet als sport worden

aangemerkt, dan blijken hierbinnen geen bewegingshandelingen (of bewegings-
vaardigheden) te worden geproblematiseerd. Bij schaken, dammen en bridge draait
het in het geheel niet om enige vaardigheid in het verplaatsen van de stukken - bewe-

gingsvaardigheden zijn van geen enkel belang en worden als zodanig niet geproble-
matiseerd. Het doen van een schaakzet en damzet is heel wat anders dan het verplaat-
sen van de stukken. Dit laatste kan men desgewenst door een ander laten doen en men
kan ook zeer wel 'blind' of via internet schaken en dammen. Bij biljarten ligt dit dui-
delijk weer anders. Hier is het verplaatsen van keu en ballen wel degelijk de primair
relevante categorie en dat geldt eveneens voor bijvoorbeeld autoracen, golfen pistool-
schieten. Nemen we ons uitgangspunt vanuit bewegingshandelingen en zien we sport
als een nadere typering hiervan, in de zin van physical games, dan loopt de grens tus-

sen sport en niet-sport anders dan op grond van bijvoorbeeld 'intensieve lichaamsbe-

wegingen.' Vat men 'lichamelijke activiteit' op als 'intensieve lichaamsbeweging', dan
zullen bijvoorbeeld schaken, biljarten, dart en golf laag scoren.  En om die reden zou
men deze activiteiten als niet-sport kunnen afgrenzen van bijvoorbeeld boksen, voet-
ballen ofwielrennen. Neemt men echter als onderscheidingscriterium ofer al dan niet
op bewegingshandelingen een appal wordt gedaan, dan zal van deze voorbeelden uit-
sluitend schaken afvallen. In verband met de afgrenzing van sport en niet-sport maakt
het dus nogal wat uit vanuit welke bewegingsopvatting men de notie 'lichamelijke
activiteit' van inhoud voorziet. 34
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Op deze plaats kunnen op grond van de conceptuele analyse uit deze subparagraaf de
volgende conclusies worden getrokken.
•     De speci«licke vaardigheden die binnen sport worden getest, betreffen bewegings-

(handelings)vaardigheden.
• Voorzover sport wordt beschouwd als een game waarbinnen bewegingsvaardig-

heden worden getest dan wordt daarmee bedoeld dat het primair gaat om het
oplossen van uiteenlopende en nader te specificeren bewegingshandelings-
problemen.

Een agonaal bewegingsvaardigheidsspel
Hoe kan op grond van de uitgangspunten zoals deze tot nu toe in de verschillende
paragrafen zijn geformuleerd een eerste typering worden gegeven van de eigenheid
van sport? De eigenheid van sport kan worden opgevat als een (I) game waarbinnen
bepaalde (2) bewegingsvaardigheden worden (3) getest. De eerste twee kenmerken
zijn reeds uitgebreid besproken, het kenmerk 'testen' is wel kort aan de orde geweest
en ook regelmatig genoemd, maar op deze plaats willen we hierover toch nog iets meer
zeggen. We vervangen, om verwarring te voorkomen, de term 'test' door het begrip
'agonaliteit' ('wedijver') en brengen hierin, in lijn met Kretchmar, een onderscheid aan
tussen een contest en een test.I35

Binnen een wedstrijd (= contest) zijn winst en verlies essentieel. Luschen spreekt
in verband met een sportwedstrijd van een zero-sum-game - het ene individu of team
is de winnaar (+I) het andere individu ofteam is de verliezer (-I) en de totale som komt
uit op O.136 Binnen wedstrijdsport treden teams ofindividuen met elkaar in het strijd-
perk. Dit met elkaar de strijd aangaan veronderstelt echter altijd een gedeelde afspraak
over welke bewegingsvaardigheden nu precies worden getest. Zo kan iemand bijvoor-
beeld proberen zo snel mogelijk te lopen over de Ioo meter en de strijd aangaan met
een  ander die probeert met  zo min mogelijk passen de honderd meter af te leggen  -
probleem is dan dat er geen sprake is van een gedeelde test. Een sportwedstrijd zon-
der een duidelijke omschrijving van wat wordt getest is ondenkbaar:'The comparisons
inherent in the sport contest are unintelligible in the absence of a true test. ,137 Tien
sportwedstrijd vooronderstelt dus altijd een test. Een sportwedstrijd kan primair wor-
den begrepen als een test, waarbij de prestaties met elkaar worden vergeleken:

Tests o#Er the jirst  and primary  invitation  into  contesting practices.  For instance,  the

unique and quirky tests offootball, cricket, baseball, horseshoes mountain biking, or
countles other games invite athletes to try them out, to solve their distinctive problems.
Thm, in addition, athletes may also enjoy comparing their solutions competivily to those
ofothers. Ifit were not this way, ifcontesting were aauallly primary, the particular game
in which athletes compete would not much matter. They could pick any game in which
they would have a competition chance at random. But Ofcourse game tests are anything
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but  interchangeable. jaceless  vehicles for contesting. I...1 already as members  of testing

families players choose, on occasion, to contest their relative skills. It is not surprising

ther fbre that athletes typically identijil themselves in tenns of their testing  (not  con-
testing) commitments.  They call themselves, for example, basketball players  (who also
may be hot competitors) rather than hot competitors (who also happen to be basketball
players).I38

Andersom geldt echter niet dat een test een wedstrijd veronderstelt:

While the test provides a basis«for contests, it is, in principle, independent.#om competi-
tive aas Iwaaronder sportwedstrqden, J.Sl.  In other words,  a test permits intelligible  acti-

vity in its own right. When one takes a test he teams 'X' about his own skills. This 'X'
need not stand in relation to another's 'X'for it indicate the state ofone's skill. It surely

makes sense to talk of someone being successful or unsuccessfitl without making r€Pren

ce to victories or d€feats. One need not lose in a baking contest, for instance, to know that
a badly burned pie was unsuccessBily baked.I39

Tests zijn: '.... logically speaking, independent. They are capable of sustaining intelli-
gible and delightful activity, whether or not a contest accompanies them.'140 Binnen
een test staat dus niet primair de vergelijking met de andere centraal. In tal van als
'sport' aangemerkte activiteiten blijkt het testen van de eigen vaardigheden niet, per
definitie, binnen een wedstrijd plaats te vinden. Snowboarden, bergbeklimmen, bran-

dingsurfen en alpineskien zijn bij uitstek activiteiten waarin de strijd met de elemen-
ten en jezelf primair staat. Dit testen van de eigen bewegingsvaardigheden hoeft dus

niet, per definitie, plaats te vinden binnen een wedstrijd - waarin primair de strijd met
de ander wordt aangegaan. In feite is een test dus fundamenteler dan een (sport)wed-

strijd, omdat de eerste de grondslag vormt voor de laatste: 'Contests [...1 are necessari-

ly parasitic on tests. Where no test exists, no vehicle for showing differences exists [...]
Contests [...] presuppose tests. Without a test to share and through which to show supe-
riority, contesting loses its intelligibility.'141 Een test brengt dan ook iets tot uitdrukking
over de specifieke (bewegings)problemen die binnen de sport in kwestie worden

gethematiseerd en 'opgelost. 'I42

Agonaliteit, zo stellen we hier, kan in verband met sport dus zowel de vorm aan-
nemen van een test als van een wedstrijd (een gedeelde test). Agonaliteit dient echter
niet op zichzelf te staan, maar altijd in verband te worden gebracht met het element

game. Dat betekent dat de strijd die wordt aangegaan, geen existentiele, maar een

symbolische strijd is. Zou het kenmerk 'agonaliteit' namelijk niet in verband worden

gebracht met het game-element dan ontstaat het gevaar dat ook oorlogsvoering en
straatgevechten als vormen van sport zijn aan te merken. Sport opgevat als een 'ago-

naal bewegingsvaardigheidsspel' of een 'game waarin bewegingsvaardigheden worden
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getest' willen we dus ruimer opvatten dan wedstrijdsport, waarin sprake is van een
gedeelde test: dat wil zeggen een vergelijking met de ander. Sport als een agonaal
bewegingsvaardigheidsspel kan (I) de vorm aannemen van een'gedeelde test' (zoals in
het geval van wedstrijdsport) en/of (2) van een test met bijvoorbeeld de natuurlijke
elementen, zichzelf of een abstracte limiet in plaats van primair met de ander (bij-
voorbeeld toerrijders, bergbeklimmers, toerschaatsers).

De eigenheid van sport is, kortweg, te typeren als een agonaal bewegingsvaardig-
heidsspet.143 Als games met een agonaal karakter, wordt het intrinsieke doel van de acti-
viteit steeds als een bewegingsvaardigheidsprobleem gedefinieerd of kortweg als een
bewegingsprobleem. Wat bij deze sporten tot probleem gemaakt wordt c.q. wordt
getest, is in de eerste plaats het verplaatsend omgaan met de omgeving. Het snelst
kunnen lopen, zwemmen of fietsen, hoger of verder kunnen springen, meer treffers
of (doel)punten scoren, dat is waar het bij de agonale bewegingsvaardigheidsspelen
om gaat. Ofde nadruk nu ligt op het verplaatsen van zichzelf (hardlopen, verspringen,
schoonspringen), van voorwerpen (speer, discus, bal, gewicht), of van een opponent
(judo, worstelen), en of er nu al dan niet van bepaalde hulpmiddelen (schaats, pols-
stok, fiets) gebruikgemaakt wordt, steeds wordt het intrinsieke doel van de activiteit als
een bewegings(handelings)probleem gespecificeerd.

In de wijze waarop bewegingsvaardigheden worden getest kan in sport nog een
nader onderscheid worden aangebracht - namelijk een onderscheid naar wat Suits
aanduidt als judged events en r€Rreed events, Gdhner als veriall#orientierte Sporten en
resultatoptimierende    Sporten   en    Best   als aesthetic sports en puiposive sports.44    Het
verschil tussen beide is gelegen in de extra beperkingen die worden opgelegd aan de
wijze waarop de sporter de bewegingsvaardigheden uitvoert. Binnen sporten als
schoonspringen, turnen, synchroonzwemmen gelden ook bepaalde regels die zijn
geformuleerd in termen van de wijze waarop de bewegingsvaardigheden worden uit-
gevoerd. De beoordeling van dergelijke vaardigheden vindt plaats vanuit een esthe-
tisch perspectief, en deze worden nader getypeerd in termen als 'vloeiend', 'gracieus'
en 'sierlijk.' Anders geformuleerd: bij turnen moet men niet alleen hoge sprongen
maken, salto's en radslagen uitvoeren, maar de wijze waarop deze worden uitgevoerd
is mede constituerend voor de activiteit. Het intrinsieke doel van de activiteit en de
wijze waarop dit doel wordt gerealiseerd, hangen logisch noodzakelijk met elkaar
samen. 'de wijze waarop' wordt dus niet gedoeld op de middelen (lusory means)145 Met
die al dan niet mogen worden aangewend ter realisering van het intrinsieke doel, zoals
in de omschrijving van een game, maar ze betreft'de aard van de uitgevoerde lichaams-
bewegingen:146 Het intrinsieke doel van een (purposive) sport als voetballen is bij-
voorbeeld 'het meer doelpunten maken dan de tegenpartij.' Of een speler nu scoort
door middel van een prachtige omhaal, een eenvoudige intikker ofdoor een soepele of
houterige beweging, steeds kan '... the purpose  [...] be specified independently of the
manner ofachieving it.'147 Weliswaar kunnen doelpunten en passeerbewegingen van-
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uit een esthetisch perspectief worden beschouwd; wanneer een speler zich hierom
echter niet bekommert dan is dit niet in strijd met het specifieke karakter van voetbal.

Binnen aesthetic sports daarentegen, staan de middelen en het intrinsieke doel niet
in een contingente relatie tot elkaar, maar het doel en de middelen - lees: de wijze

waarop lichaamsbewegingen worden uitgevoerd - zijn noodzakelijk met elkaar ver-
bonden:

A purposive sport is one in which, within the rules or conventions, there is an ind€finite
variety Ofways of achieving the end which at least largely d€/ines the game. By contrast,

an aesthetic sport is one in which the purpose cannot be specijied independently Ofthe
manner qfachieving it. For instance, it would make no sense to suggest to ajigure-skater
that it did not matter how he pedormed his movements, as long as he achieved the

purpose Ofthe sport, since that purpose inevitably concerns the manner qfpedbrmance.

It would make pedectly good sense to urge afootbalt team to score goals without caring

how they scored them.148

Het onderscheid tussen aesthetic sports en purposive sports heeft dus betrekking op de
wijze van beoordelen van de bewegingsvaardigheden.

Naast de aesthetic sports en purposive sports is nog een derde groep te onderschei-
den. Dit zijn sporten waarvan de eigenheid een combinatie vormt van aesthetic sports

en purposive sports. Het gaat hierbij om agonale bewegingsvaardigheidsspelen waarvan

het intrinsieke doel niet alleen is gedefinieerd in termen van bijvoorbeeld verder,

hoger en/of sneller, maar ook gelden voor de realisering hiervan bepaalde esthetische

criteria. Verschillende 01ympische skidisciplines zijn als dergelijke hybride sporten aan
te merken: schansspringen, Noordse Combinatie en Moguls.

Bij het schansspringen gaat het er bijvoorbeeld niet alleen om een zo groot moge-
lijke afstand te springen, maar ook de uitvoering van de vlucht en de landing wordt
in de uiteindelijke uitslag meegenomen. De jury heeft 20 punten tot zijn beschikking
om toe te voegen aan de lengte van de sprong. Verschillende fouten in de uitvoering
kunnen zorgen voor een bepaalde aftrek van punten. Wanneer bijvoorbeeld tijdens
de vlucht de benen niet parallel worden gehouden, de ski's niet stil in de lucht han-
gen of over elkaar heen liggen dan volgt een aftrek van I,5 punt. Ook de landing dient
te voldoen aan ideaaltypische normen die zijn beschreven in de manier waarop
lichaamsbewegingen worden uitgevoerd. Geen telemarklanding geeft 2 punten
aftrek, ski's te ver uit elkaar I punt aftrek, landen met te gestrekte benen nogmaals

0,5 punt aftrek enzovoort. Voor een 01ympische skidiscipline als Moguls geldt een

soortgelijke combinatie van'snelheid' en'uitvoering.' Maximaal kan een Mogul-skier
30 punten halen, waarvan 75% wordt bepaald door de uitvoering, wendingen en
sprongen, en 25% door de tijd waarin het traject wordt afgelegd. Ook hier wordt, net
als bij het schansspringen, het intrinsieke doel niet alleen gedefinieerd in termen
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zoals bij purposivi sports te doen gebruikelijk is, maar ook de wijze waarop dit doel
wordt bereikt is gebonden aan bepaalde ideaaltypische en esthetische criteria.
Samenvattend zijn binnen de groep 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen' drie
typen sportactviteiten te plaatsen:
I purposive sporten;
2 esthetische sporten;
3 hybride sporten.

4.4  PLAY ALS EEN SPECIFIEKE ATTITUDE

In hoofdstuk 3 van deze studie is uitvoerig ingegaan op de relatie tussen play, game en
sport. Daar concludeerden we dat play niet moet worden opgevat als een specifieke

activiteit, maar als een houding ten opzichte van de activiteit. In paragraaf 3.3 stelden
we dat het zinvol is play op te vatten als een specifieke attitude en deze opvatting in
verband te brengen met sport. We pakken deze conclusie op en stellen ons in de rest
van dit hoofdstuk de vraag naar de relatie tussen play, sport en game. Allereerst geven
we een typering van play.

Play
Play kan zich in principe binnen iedere activiteit manifesteren.  Play is niet een af te bake-
nen activiteit zoals in geval van 'sport' en game, maar ze duidt op een bepaalde attitude
ten opzichte van de activiteit. Met play doelen we op een specifieke houding - namelijk
een speelse houding.I49 Zijn sport en game zelfstandige naamwoorden, play kan het beste
worden begrepen als een werkwoord dat de wijze waarop de mens op de wereld is betrok-
ken, nader specificeert -play is a mode ofbeingof'zijnswijze.' s° Zoals men voelend, den-
kend, bewegend en sprekend op de wereld kan zijn betrokken, zo kan men dit ook spe-
lend ofop een speelse wijze zijn. Zagen we in het geval van game (en deels sport) dat deze
- vooral op grond van de specifieke, interne logica (lees: 'het opwerpen van onnodige
obstakels') - kon worden afgegrensd van alledaagse activiteiten, in geval van een speel-
se attitude ligt dit anders. Zo kan men 'spelend sporten', 'spelend schilderen', 'spelend
wetenschap bedrijven' en 'spelend metselen.' Een speelse attitude is in principe dus niet
logisch noodzakelijk verbonden aan een specifieke activiteit. Verschillende auteurs bena-
drukken deze contingente relatie tussen een speelse houding en een specifieke activiteit.
Miller stelt:

One thing is clear, and very important. 1fthere is any unihing pattern to play, it cannot
have anything to do with the specijic activities that are played.ISI

Roochnik over play als een specifieke houding binnen een activiteit:
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Play  is  a  mode Of being.  It  is  a  way Of comporting oneself  away Of approaching  and

extending oneself to the world.  It  is a phenomenon that »quently arises in various
human activities. 'SZ

Suits iets specifieker over de relatie tussen game en play:

In contending that playing and playing games are logically independent, I mean that,
even though game-playing very often is playing, one cannot conclude that because x is
an instance Ofplaying that x is therefore an instance Ofgame playing, and also that one
cannot conclude that because y is an instance ofgame playing that it is ther€fore an
instance ofplaying.153

Hyland over de stance of play:

I see no way in my view to delineate dejinitively that a, b, and c specijic activities (e.g,
skiing, basketball, and tennis) are and are always plays, whereas x, B and z activities
Ce.g., going to or Rom work, washing the dishes, or runningjbr political 0 /ice) are not
play. Rather, as the term "stance" implies, this view has to do with the "intention",
comportment, or orientation ofthe putative player toward the activity.154

Hoewel er dus geen logisch noodzakelilke relatie bestaat tussen een speelse houding
en een specifieke activiteit, blijft wel de vraag wat nu de eigenaardigheid is van deze
speelse attitude. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Play is namelijk niet
alleen een begrip met vage randen dat met uiteenlopende elementen in verband wordt

gebracht, maar ook wordt play veelal vanuit verschillende perspectieven beschouwd

- perspectieven die niet zelden op verwarrende wijze door elkaar lopen. 1 55

Om begripsmatige verwarring in de karakterisering van play te voorkomen, kan op
grond van een indeling van Grupe een eerste ordening worden aangebracht. 156 In de

wijze waarop over het begrip 'spelen' wordt geschreven, brengt de auteur een onder-
scheid aan tussen (I) theorieen waarin men tracht te achterhalen waarom mensen spe-
len, (2) theorieen die zich vooral toespitsen op de existentiele gevolgen/ervaringen van
een speelse attitude op de mens en (3) theorieen waarin wordt geprobeerd de nood-
zakelijke en/of voldoende voonvaarden van een speelse houding te expliciteren.

De eerste categorie wordt bijvoorbeeld uitvoerig uitgewerkt in Ellis' klassieke
studie Why people play *973)' Hij voert verschillende speltheorieen op waarin wordt
getracht een antwoord te geven op de vraag 'Waarom spelen mensen?' Bestaat er een
soort instinctmatige drift in de mens om te spelen? Heeft de mens na gedane arbeid

nog te veel energie over die al spelend moet worden gebruikt? Is spelen een soort uit-
laatklep om te ontspannen van de dagelijkse beslommeringen? Is spelen een voor-

bereiding op het echte leven? Wordt spelen veroorzaakt door de behoefte van de mens
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om opgekropte emoties en agressie op een (sociaal) geaccepteerde wijze afte voeren?
Wordt spelen veroorzaakt door de innerlijke behoefte van de mens om een zekere
spanning (arousal-niveau) op te zoeken? Ellis geeft een opsomming van tal van
klassieke, recente en moderne theorieen waarin tal van redenen en oorzaken worden
gegeven waarom mensen spelen:57

Binnen de tweede categorie zijn vooral bijdragen te plaatsen van auteurs van
existentieel-fenomenologischen huize.158 De binnen deze categorie te plaatsen auteurs
geven soms wel een korte omschrijving van wat karakteristiek is voor een speelse hou-
ding, maar ze focussen vooral op de verschillende existentiele ervaringen die worden
opgedaan tijdens het innemen van een dergelijke attitude. Zo benadrukt Fink dat met
het innemen van een speelse houding de mens tegelijkertijd zijn grenzen als moge-
lijkheden, zijn vrijheid als gebondenheid en zijn grandeur als misere ervaart.159

Volgens Esposito verkrijgt de spelende mens een diepe ervaring ('root experience') van
zijn eigen (on)mogelijkheden - play is een confrontatie met mogelijkheden (encounter
with possibility).16° Een speelse attitude gaat volgens Roochnik samen met een samen-

smelting tussen lichaam en geest en mens en wereld. De spelende mens ervaart zich-
zelf als eenheid met de wereld. 6I Hyland ten slotte, ziet in de speelse attitude (stance

I62ofplay) een verhoogde ervaring van ontvankelijkheid voor de omgeving optreden.
De auteurs benadrukken dus de existentiele ervaringen die met het innemen van een
speelse houding worden opgedaan. Meier vat de visie en interesse van de existentieel-
fenomenologen als volgt samen:

... the realm ofplay, ifparticipated in openly, e# rs obvious opportunities to explore alter-

native  modes  of awareness, tot develop insights  into and knowledge  of new  modes  of
being, and to explore radically d rent possibilities perhaps not readily available else-
where. During moments Of intense, vivid, and individuating engagement made availa-
ble in play, the individual is provided with numerous occasions to recover himselfand to

attain a new and more perceptive sense of his own unique personal existence. I...1 play
may be heralded as a singularly ful/illed,  liberating experience, through which man
opens doors normally closed ...63

De derde categorie is voor de onderhavige studie de meest interessante. Binnen deze
categorie worden namelijk antwoorden geformuleerd op de vraag wat een speelse hou-
ding nu eigenlijk is. Wat zijn, met andere woorden, de noodzakelijke en/ofvoldoende
voorwaarden op grond waarvan een speelse attitude is te typeren? Op deze vraag moe-
ten we uitgebreider ingaan dan op de vragen binnen de voorgaande twee categorieen.
Door immers te bepalen wat specifiek is aan een speelse houding kan later in dit
hoofdstuk ook de relatie worden bezien tussen een speelse houding en sport.
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Speelse attitude
In deze studie kan worden volstaan met de bespreking van twee kenmerken die als
noodzakelijk worden aangemerkt voor een speelse attitude, te weten autoteliciteit en
vrijheid. We beperken ons tot een bespreking van deze twee kenmerken, omdat:
I door uiteenlopende auteurs deze kenmerken nagenoeg unaniem als noodzakelijk

en/ofvoldoende worden beschouwd voor een speelse attitude;
2    op grond van deze kenmerken, in de volgende subparagraaf, een goed beeld kan

worden gegeven van waar precies de grenzen worden getrokken tussen speelse

sport en niet-speelse sport.

Autoteliciteit versus exoteliciteit
Een kenmerk dat door auteurs unaniem met een speelse attitude in verband wordt
gebracht is om zichz wille of autotdiciteit.I64 Met autoteliciteit wordt bedoeld dat de
speler niet uit is op het realiseren van een buiten de activiteit in kwestie gelegen doel
- het doelligt in de activiteit zelf (auto = zelf; telos=doel):65 De activiteit wordt primair
'omzichzelfswille' verricht: 'De krachtbron om te spelen komt uit de activiteit zelf. ,I66

In ogenschouw moet worden gehouden dat autoteliciteit - en per implicatie een speel-
se houding - duidt op een specifieke individuele houding ten opzichte van de activiteit
en niet op een intrinsieke eigenschap van de activiteit zelf. Iedere activiteit kan, in
principe, vanuit een autotelische houding worden uitgevoerd. Bij een autotelische
houding staat de beoefening van de activiteit zelf centraal en niet de realisatie van
externe doeleinden:

... play is an intrinsic, noninstrumental, se(fcontained interprise I...1 which is participa-
ted infor its own sake.  Play is not a  means to external ends or purposes; it does notji*r-
ther survival, sustenance, pragmatic, or materialistic interests. It is process rather than
product oriented. The interest  in play  is the pursuit of internal values  and ends;  the
reward is in the aa. Thus, the prize Ofplay is play itse(f. I 67

In die zin wordt een autotelische houding ook wel geplaatst tegenover een instrumen-
tele houdingi68 of een exotelische houding (exo = buiten; telos = doel).169 Dit betreft de

houding waarbij iemand gericht is op doelen die buiten de activiteit zelf liggen.
Autoteliciteit is weliswaar een noodzakeliike maar geenszins een voldoende voor-

waarde om een speelse houding te karakteriseren.I7° Niet iedere activiteit die om zich-
zelfswille wordt uitgevoerd, hoeft namelijk te worden aangemerkt als een speelse hou-
ding. Dit betekent, per implicatie, dat een speelse houding niet identiek is aan of
synoniem is met een autotelische houding, zoals soms wordt verondersteld. Met het
over 66n kam scheren van autoteliciteit en een speelse houding ontstaat het gevaar dat
de laatste te breed wordt - in de zin dat onder dit begrip ook activiteiten worden
geplaatst die we gewoonlijk niet aanduiden als 'spelen:riI Van een speler bijvoorbeeld
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die louter gericht is op het intrinsieke doel van de activiteit en niet op de realisering
van enig extrinsiek doel, kan worden gezegd dat deze blijk geeft van een autotelische

houding, maar niet per definitie van een speelse houding. Een speelse houding, brengt
namelijk ook iets tot uitdrukking over de wijze waarop het intrinsieke doel wordt nage-
streefd. Voorzover autoteliciteit dus een voorwaarde is van een speelse houding gaat
het om een noodzakelijke, niet een voldoende voorwaarde. Naast autoteliciteit wordt
ook vrijheid veelal als definierend aangemerkt voor een speelse houding.172 Een speel-
se attitude wordt minstens op twee manieren met 'vrijheid' in verband gebracht - in
de betekenis van vrywilligheid en in die van (keuze)vrijheid tijdens de beoefening van
de activiteit.

Speelse houding en vrijwilligheid
Vrijheid in de betekenis van vrijwilligheid betekent dat een speelse houding niet kan
worden afgedwongen ofdoor anderen kan worden opgelegd of verplicht.I73 Een speler
verplichten een speelse houding in te nemen is, met andere woorden, een innerlijke
contradictie: '... play is ofnecessity, a voluntary endeavor which cannot be forced, exter-
nally demanded, obligated, or imposed by necessity, coercion, or any form of duty: 174

In die zin wordt een speelse houding ook wel geplaatst tegenover arbeid en ander-

soortige alledaagse handelingen, die men wel kan opleggen en afdwingen. Spel als
speelse houding voltrekt zich buiten de sfeer van noodzakelijkheid en plicht: 'Het spel
kan te allen tijde worden uitgesteld of achterwege blijven. Het wordt niet opgelegd
door physieken nood:175 Spel bevindt zich, aldus Gordijn, binnen het 'domein der
vrijheid' in plaats van binnen het 'domein der noodzaak.'96 Vrijwilligheid betekent
echter niet alleen 'afwezigheid van dwang', maar ook dat een speler altijd vrij is een
activiteit te beeindigen:  ' . . . it is necessary that they be free to leave whenever they please
by saying: 'I am not playing any more'.'177 Indien de wil van spelers eindigt dan ook
stopt, per implicatie, het spelen.178

Keuzevrijheid tijdens het spelen
Niet alleen vrijheid als 'vrijwilligheid', maar ook de vrijheid tijdens de beoefening van
een activiteit is karakteristiek voor een speelse attitude. Vrijheid duidt dan op de
keuzevrijheid van de individuele speler tijdens de activiteit die wordt uitgevoerd:79
Iemand die een speelse houding inneemt, is zich tijdens het spelen niet alleen bewust
van een keuzevrijheid, maar de speler zoekt in de realisering van het intrinsieke doel
van de activiteit niet de kortste en snelste weg, maar werpt op de weg hiernaartoe zelf
obstakels op.

De vraag is hoe zich deze keuzevrijheid manifesteert binnen een op speelse wilze
beoefende activiteit. Miller ziet deze terug in de specifieke wijze waarop 'middelen' en
'doelen' binnen een activiteit met elkaar samenhangen en de vrijheid van de speler om
het proces te beinvloeden:
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Play involves a relative autonomy of means. Ends are not obliterated, but they don't, as
in some other modes €forganization, determing the means f...1 this state ofafairs implies
a degree Ofautonomy.for the actor who manipulates the processes at his disposal, which

makes for »edom  to assume roles otherwise  unreal. I...1 means  are  elaborated  by  a
psychological process I···l referred to as 'galumphi« - in general, the voluntary placing
of obstacles in one's path I...1 Play I...l lets ends dangle loose.10

Een speelse houding, en de wiize waarop doelen en middelen met elkaar samen-
hangen, kan worden verduidelijkt door deze te vergelijken met arbeid en game. I8I

Binnen arbeid gaat het er primair om de meest efficiente middelen aan te wenden om
een vooraf gedefinieerd doel te bereiken. Wil een bedrijf bijvoorbeeld meer winst
maken - voor de marla h6t voorgegeven doel - dan kan dit door aanwending van uit-
eenlopende middelen worden nagestreefd: 'computers aanschaffen', 'meer reclame
maken', 'werknemers ontslaan', 'werknemers aanstellen' enzovoort. Het doel - bij-
voorbeeld: 'het verhogen van de omzet' - bepaalt in zekere zin welke middelen het
beste kunnen worden aangewend. De keuze voor de middelen kan als een rationele
worden aangemerkt, wanneer men de meest diciente middelen heeft aangewend in de

I82realisering van dit doel.    In die zin worden arbeidshandelingen ook wel technische

handelingen genoemd - er is sprake van een rationele middelenkeuze (middelen worden
gedicteerd door het voorgegeven doel):83

Bij een game bestaat een logisch noodzakelijk verband tussen het intrinsieke doel
en de middelen die mogen worden aangewend (zie uitgebreider: paragraaf 3.6).  Hier

mogen niet, zoals in het geval van arbeid, de meest efficiente middelen worden
gebruikt om het intrinsieke doel te realiseren - efficientie wordt opgeofferd. Slechts de
door de regels voorgeschreven middelen (lusory means) mogen worden aangewend in
het realiseren van het intrinsieke doel. De individuele speler is niet geheel vrij om zelf
de middelen te kiezen: deze worden door de constituerende regels van de game in
kwestie gedicteerd en opgelegd - ze ziin voorgegeven met de specificiteit van deze
praktijk. Binnen arbeid en games hangen middelen en doelen, ieder op hun eigen

specifieke wijze, strikt met elkaar samen.
Bii een activiteit die op speelse wijze wordt uitgevoerd, is de relatie tussen doelen

en middelen losser c.q. minder strikt - er is sprake van een relatieve autonomie van
middelen:84 De speler heeft een zekere vrilheid om die middelen in te zetten die
spontaan in hem opkomen:85 Het spelende kind bijvoorbeeld dat een kasteel bouwt,
kan verschillende middelen aanwenden om dit bouwwerk te realiseren. Vooraf is niet
vastgelegd welke middelen w61 en welke niet mogen worden aangewend - in die zin
verschilt een speelse houding dus van een game - en ook probeert het kind niet de
meest efficiente middelen aan te wenden om het kasteel te realiseren; hierin verschilt
een speelse houding van technische handelingen. In het spelen ervaart en heeft het
kind individuele vrijheid om verschillende middelen aan te wenden om het doel, het
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maken van een kasteel, te bereiken. Het speelse kind zal het einddoel (het product) van

zijn activiteit dan ook voortdurend uit willen stellen, door op de weg hiernaartoe
nieuwe obstakels op te werpen om zodoende nieuwe mogelijkheden te ontdekken in
het bouwen met zand en water. De weg naar de realisering van het einddoel is op z'n
minst net zo belangrijk als de realisering hiervan. Harris stelt over deze nadruk op het
proces het volgende:

In play the processes or means by which one arrives at some goal are more important
than the end of arriving at the goal. A person who is playing is thusfree to try out new
or dgerent combinations Ofbehaviors which eventually enable him to reach his goal, but
not necessarily in the most €#icient or direct manner. I86

Al spelend gaat het kind op zoek naar het mogelijke, het verrassende, het nieuwe en
het grensverleggende:87 Spelen is een '... in verrassende afwisseling onderweg zijn'I88

en daarbij kan het kind tijdens het bouwen van het kasteel middelen aanwenden die

doorgaans worden gebruikt voor andere doeleinden: een zakdoek doet dan bijvoor-
beeld dienst als vlag, een mes als zwaard en een etensbord als schild. Tijdens het
spelen wordt aan de gebruikte middelen dus vaak een nieuwe betekenis gegeven: 'A
young child [...1 having acquired familiarity with an object or skill, dissociates it from
its original end, and sees what else he can do with it.'189 Suits is over het geven van
deze nieuwe betekenis aan middelen die tijdens het spelen worden gebruikt, nog iets
specifieker. Voor deze auteur geldt dat de middelen die worden aangewend tijdens het
spelen, een instrumentele betekenis dienen te hebben gehad. Iemand bouwt bilvoor-
beeld kastelen van zijn aardappelpuree, jongleert met drie messen die op tafel langs
de borden liggen ofmaakt papieren bootjes van de bladzijden uit zijn agenda. Iemand
wendt, met andere woorden, middelen om zichzelfswille aan, die gewoonlijk worden
aangewend voor instrumentele doeleinden - respectievelijk voeding, snijden van
voedsel of opschrijven van afspraken. Er is, in de woorden van Suits, sprake van een
'... temporary reallocation to autotelic activities of resources primary committed to
instrumental purposes:190

Op grond van deze analyse kan spelen (play) worden gekarakteriseerd als:
I     een specifieke houding die niet logisch noodzakelijk samenhangt met een bepaal-

de activiteit;
2    waarbij de activiteit primair om zichzelfswille wordt verricht;
3   de speler vrijwillig kiest de activiteit uit te voeren en de vrijheid heeft deze te

beeindigen;
4     de speler zelf de (keuze)vrijheid heeft en ervaart om verschillende middelen aan te

wenden gedurende de realisering van het intrinsieke doel van de activiteit.
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4.5 RELATIE PLAY-GAME-SPORT

Verschillende auteurs hebben een speelse attitude in verband gebracht met sport (en
game):91 Hier volstaan we met de uiteenzetting van drie auteurs die zijn ingegaan op
de relatie tussen spelen, game, sport, namelijk die van Suits, Meier en Gordijn.

Suits
In de alledaagse omgangstaal zijn er, aldus Suits, twee verschillende activiteiten die
doorgaans als play worden aangeduid: primitive play en sophisticated play.'92 De auteur

bedoelt met primitive play'... play and only play...' en met sophisticated play'... play and
something else as well ...' I93 Primitive play is een vorm van play waarin men niet pri-
mair gericht is op het aanleren van bepaalde vaardigheden. Hoewel de baby na verloop
van tijd waarschijnlijk vaardiger zal worden in de activiteit 'water spatten', is deze
vaardigheid niet het doel van zijn speelse activiteit. De baby wordt niet behaagd door
het feit dat hij een betere 'waterspatter' wordt, maar de baby wordt behaagd door het
spattende water zelf. Anders gezegd .... the skills learned are not the payog the  baby  is
seeking.'194 In primitive play is men feitelijk niet specifiek ergens op gericht, maar
primitive play is 'slechts' spelen:

Primitive play I...1 is not concerned primarily with the exercise and enjoyment Ofskills
but with the introduction of new experiences that arise, usually, serendipitously.I95

Na verloop van tijd, aldus Suits, kan de herhaling van deze ervaringen een doel op zich
worden. Op dat moment vindt er een verschuiving plaats van primitive play naar so-
phisticated play - hetzij in de vorm van games, hetzij in de vorm van performances. Suits
maakt door middel van Venn-diagrammen de relatie tussen (primitive and sophisti-

196cated) play, game en sport aanschouwelijk:

Op deze plaats wordt niet de discussie gevoerd of alle sporten al dan niet als vormen
van games zijn aan te merken. In de studie tot zover (zie paragraaf 4.3) geldt dat sport
wordt beschouwd als een subcategorie van game (dus ook de sportpertormances). Ofhet
nu gaat omjudged events of r€#reed events, beide worden aangemerkt als subcategorie-
en van een game. Hier bekijken we alleen waar Suits de scheidslijn precies trekt tus-
sen een op speelse wijze uitgevoerde sport en games en een op niet-speelse wijze uitge-
voerde sport en games.

Uit de Venn-diagrammen is dit gemakkelijk afte lezen. De grens tussen play en non-
play in verband met sport en game blijkt namelijk parallel te lopen aan die tussen respec-
tievelijk amateur en professional. De gebieden 2,4 en 5, de lichtgrilze vlakken in de Venn-

diagrammen, zijn allemaal speelse, niet-professionele sporten ofgames en in de gebieden
3,6 en 7, de donkergrijze vlakken in de Venn-diagrammen, vallen sporten en games die

op een niet-speelse, professionele wijze worden beoefend. Suits stelt dienaangaande:
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Figuur 41  De relotie tussen play, game en sport (Suits)

i Primitive play: geen game en geen sport (bilvoorbeeld 'water spatten', 'kastelen bouwen tildens het eten').

2 SOphisticated p/Gy (de doorsnede van play en game) (bilvoorbeeld amateurbridge, amateurschaken)

3 Professionele game-activiteiten - dus geen  (sophisticated) play en geen sport - (bijvoorbeeld professioneel bridge en professioneel

poker).

4 Amateursport-peI®rmances: geen games, wei sport (bilvoorbeeld amateurschoonspringen en amateurschoonzwemmen).

5 Amateursport.games (zoals amateurvoetbal en amateurhockey).

6 Professionele game·sporten (de doorsnede tussen sport en games die geen vormen van play zi n)  (bijvoorbeeld professioneel voet

bal en professioneel iishockey).

7 Professionele sport-pei®rmances (alle activiteiten die niet behoren tot game en play) (bi voorbeeld professioneel schoonzwemmen

en professioneel schoonspringen).

{f as I have argued, games and pedormances are instances of sophisticated play, how is
it possible for there to be games and pedormances that are not play, as in 3,6 and 7?
The answer is that when games become instruments for external purposes  (most  obvi-

ously for acquiring money, as in theform of salaries drawn by players in the NHL, cFL,

and so on), then the games, just like their players, lose their amateur standing. And that
simply means, consistent with the terminology I have been using throughout, that such
games are not played primarily out of love of the game but out oflove Ofwhat the game
can produce, whether playing is loved or not.197

Een professional kan dus, per definitie, geen blijk geven van een speelse attitude of
amateur-houding. Amateurisme en professionaliteit worden door Suits respectievelijk

vervangen door de termen autotelic event or activity en instrumental activity or event - en

wel omdat hij zich niet kan vinden in de betekenis die doorgaans wordt gegeven aan
de term 'professionalisme':
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. the word pro»sional is, taken in its usual sense, too narrow to convey what the words
work, serious, and instrumental convey f...1 while the word amateur in its literal
meaning (one does xfor the  love  of it)  does  convey what  is wanted, the connotation  of
amateur strongly suggests  that  it is simply the opposite  of pro»ssional.  I  would  like
ther€fore  to  dispense  with both words, and substitute for  the phrase 'amateur event  or
activity' the phrase 'autotelic even or activity, that is, an event or activity valuedfor itself
And  I would  like  to substitutejor  'pro»sional' the expression 'instrumental aaivity  or
event,' that is, an event or aaivity valued not only or even primarilyfor itselfbutfor some
jizrther pay€fthat the event or activity is expected to provide.I98

Het salaris van een professional is een duidelijk voorbeeld van zo'n instrumentele pay-
(# maar Suits vat de term 'instrumenteel' breder op dan slechts de monetaire belo-
ning die iemand krijgt voor zijn sport. Ook de deelnemers aan de 01ympische Spelen
zijn voor Suits spelers die meedoen aan een instrumentele, niet-speelse activiteit. De
01ympische Spelen zijn geen vorm van play omdat   ' . . .   for   participants   in   Olympic
events, playing the game is not the primary payoff the players are seeking. Getting the
gold, either for themselves or for their homelands, is the primary payoff- or if not the
gold, then the silver or bronze.'199

Deze nadruk op het behalen van een medaille is, volgens Suits, ook de belangrijk-
ste reden dat professionalisme en het gebruik van doping de 01ympische Spelen zijn
binnengeslopen. Betaalde spelers en het gebruik van doping zijn op zichzelf echter
niet de reden waarom de 01ympische Spelen als instrumentele activiteiten, in plaats
van autotelische activiteiten, moeten worden aangemerkt. Zelfs al zijn betaling en
dopinggebruik niet aan de orde dan nog zijn de Spelen voor Suits instrumentele acti-
viteiten en wel omdat (vet van mi j, TS):

... in the Olympics there is a kind ofcompulsion to win that is absent»m a.#iendly game
oftennis, ora pick-up game Ofbaseball or hockey. I am suggesting that aaing under such
a compulsion, rather than the desire to win simply because winning d€fines the activity one
is undertaking, is what turns a gail'Ie that could be play into something that is not play.200

Uiteindelijk is deze te grote nadruk op winnen dus de reden om de 01ympische Spelen
aan te merken als een instrumentele activiteit in plaats van als een autotelische acti-
viteit. De belangrijkste conclusie in verband met Suits' relatie tussen enerzijds play en
anderzijds game en sport luidt als volgt.
• Professionele sporten (en topsport) en games kunnen, per definitie (!), geen

vormen van play zijn omdat de interesse van de spelers niet in de activiteit zelf

ligt, de spelers geven dus geen blijk van een autotelische houding, maar interes-
se in de extrinsieke doelen die met de activiteit zijn te realiseren: geld verdienen,
medaille behalen.
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Meier
Ook Meier maakt de relatie tussen play enerzijds en game en sport anderzijds aan-

schouwelijk door middel van Venn-diagrammen. 201

/'ll-*fl
4/(40.7\ \h.44:*.0,   \    \ „«3 j 1 PLAY 1\Ss#».X j  1      1

9- I  .   -- ...
\0.t.*/.S>·.        /

Figuur 4.2  De relatie tussen play, game en sport (Meier)

De wijze waarop Meier een game definieert, is identiek aan die van Suits:

GAME 1 goal directed activity

2 rules limit the permissible means ofgoal attainment
3 rules prohibit more dicient infavor of less dicient means
4      rules are accepted to make the activity possible.202

In tegenstelling tot Suits, zijn voor Meier alle sporten vormen van games:

SPORT 1-4 identical to game characteristics
5      requires the demonstration ofphysical skill and prowess'203

Play beschouwt Meier als een specifieke houding ten opzichte van de activiteit, waar-

voor de kenmerken vrijwilligheid en autoteliciteit definierend zijn:

PLAY i      any activity voluntarily pursued
2 for intrinsic rewards'204

Ook hier gaan we niet in op de relatie tussen game en sport, maar wel op die tussen
play in relatie met sport en games. Waar trekt Meier precies de grens tussen pla}di l sport
en non-play/W sport? Meier definieert play in termen van de attitude (stance) van de
deelnemer binnen een specifieke activiteit:

I wish to provide a d€finition based upon the orientation, demianor or stance efthe parti-
cipant.  It is my opinion that play may be viewed, simply and profitably, as an autotelic acti-
vity; in other words an aaivity voluntary pursuedfor predominantly intrinsic reasons.205
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Sport en game kunnen, met andere woorden, op grond van de attitude die hierbinnen
door de deelnemers wordt ingenomen, wel of niet als playful worden aangemerkt:

... it can be maintained that 'the competitiveji4Uness ofsport and the play gesture are,

in a mostfundamental sense, wholly compatible but not coextensive. One can play sport
without compromising elements essential to this highly polarized aaivity.' Conversely, no
trace Ofplay whatsoever need be present in a particular sport venture. In other words,
play  is not, logically speaking,  a  necessary  or su#ident condition or attribute  of either
sport or games; however, it may well be an element that enriches either or both
endeavors. 206

Sport en games kunnen pla*ful (lichtgrijze vlakken) en non-plaffi*l (donkergrijze vlak-

ken) zijn, dit laat de aard van de activiteit echter onverlet. Meier stelt het volgende:

Thus, whereas National League baseball may indeed be viewed most ojien as a non-play
activity, a sandlot game ofbaseball, incorporating many or even all ofthe same playing

rules, may most dq/initely be a play occurrence. Despite perhaps radically d(#i:rent
orientations in these two events, the sport Ofbaseball is held in common. In other words,
particular attitudes or stances man(/ested by the participants, including motives and
inducements.for engagement as well as the settingfor the action, do not dictate wether a
spec ic activity may legitimately be termed as a sport. The essence ofsport is independent

of these concerns.207

Wanneer de genoemde activiteiten vrijwillig en op grond van intrinsieke redenen

(intrinsic reasons) worden uitgevoerd dan zijn beide als speels (playful) aan te merken;
wanneer de activiteiten niet vrijwillig worden uitgevoerd en aan de deelname vooral
externe redenen ten grondslag liggen dan zijn beide activiteiten geen vormen van play.

Gordijn
Gordijn is op verschillende plaatsen ingegaan op de relatie tussen (top)sport en een
speelse houding:08 Nu is het niet altijd gemakkelijk na te gaan welke relatie door Gor-

dijn wordt verondersteld tussen spel en sport. Deze moeilijkheid hangt samen met een
zich soms wijzigende betekenis die aan het begrip 'spel' wordt gegeven. In de meeste

gevallen beschouwt Gordijn spelen als een modaliteit ofhouding ten opzichte van een
activiteit, die bijvoorbeeld kan worden onderscheiden van een zakelijke houding of
een taakvolbrengende houding.209 Soms echter legt Gordijn spelen uit als een speci-
fieke activiteit: '... spelen is een bijzondere vorm van aktiviteit die wij kunnen afgren-
zen van andersoortige wijze van bezigzijn. We noemen deze aktiviteit: 'spelen'.

i2IO

Een helder beeld van Gordijns visie op de relatie tussen sport en spelen verkrijgen
we vooral door stil te staan bij zijn opvatting over de relatie tussen topsport/beroeps-
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sport en spelen. Vooral in de beroepssport ziet Gordijn namelijk het gevaar dat het spel-
karakter verloren gaat. Simpelweg kan namelijk zoveel op het spel komen te staan dat
'... wij het spel erbij verspelen.'2II Dit proces van het verspelen van het spel ziet Gordijn
vooral optreden binnen de beroepssport. De beroepssport dreigt steeds meer een vorm
van arbeid te worden, waaruit het kenmerkende van spel en sport zijn verdwenen:

Het gevaar van het verschuiven van spel en sport naar arbeid is groot. Deze verschuiving
hed bg de beroepssport reeds plaatsgevonden. Beroepssport is van-zijn-plaats gerukte
sport. En daarmee is het kenmerkende van spel en sport eruit verdwenen. Het gwaar
dreigt  hier  niet  meer,  het  is werkelijkheid geworden.  I...1  De  beroepssport  is gun sport  in
de zin die wij eraan geven.

212

De beroepssport is dus niet alleen geen spel, maar zelfs in het geheel geen sport meen
Zodra een activiteit namelijk ook om doelen wordt beoefend die buiten de activiteit zelf
liggen, gaat haar ware spelkarakter verloren. Zo kan knikkeren om de knikkers als spel
worden aangemerkt, maar zodra deze knikkers worden verkocht is het ware spel-
karakter van het knikkerspel verloren gegaan:

... het spelen heeji wel waarde, maar het is nergens om. Maar, zo kunnen we opmerken,
de speler stre€fi toch ernstig naar het ber€iken van een speldoel, ofdat nu is een behaald
winstpunt bj honkbal,  of twee knikkers  Nj  het  knikkeren,  of de  lang draaiende  tol  bil

tollen,  of het juist vangen  van  een  toggeworpen  bat.  Al  deze  uiteenlopende  bedoctingen
hebben gemeen dat zg b(i het spel ze(fbehoren en buiten dat spel vangeen betekenis ziin.
En dat is nujuist een van de karakteristicke momenten van het spel: Het kent geen doel
buiten het spel zelf. Het is een activiteit die in zichze(frond is.213

Gordijn benadrukt dus dat bepaalde doelen bij het spel behoren en andere niet.
Anders gezegd: sommige doelen zijn definierend, andere niet. De door Gordijn
genoemde doelen als 'tollen', 'honkballen', 'knikkeren' en 'het overgooien en vangen
van de bar betreffen intrinsieke doelen of speldoelen die definierend zijn voor
genoemde spelactiviteiten (games). Zodra deze doelen door een speler niet meer
worden nagestreefd kan, per definitie, geen sprake meer zijn van tollen, honkballen,
knikkeren of het overgooien en vangen van de bal. Gordijn gaat echter nog een stap
verder. Het spelkarakter wordt tevens aangetast ofgaat zelfs verloren wanneer naast de
intrinsieke doelen ook extrinsieke doelen worden nagestreefd:

Zodra er ook maar iets bij komt van een doel buiten de spelomheining dan is het ware

spelkarakter verloren. Spelen om de knikkers die ik later verkopen kan, is geen knikker-
spel meer. Wijzeggen dan wel eens: dan is de aardigheid eraf2r4
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Het is moeilijk voorstelbaar dat Gordijn met het spelkarakter een visie op spel op het
oog heeft die we in hoofdstuk 3 van deze studie hebben aangeduid als game. De acti-
viteit knikkeren houdt immers pas op spel te zijn indien men zich als speler niet houdt
aan de vier of een van de vier game-kenmerken. Op voorwaarde dat de spelers zich hou-
den aan de vier definierende kenmerken van een game, is het geen aantasting van het
spelkarakter als met het spel ook extrinsieke doelen als 'geld verdienen', 'roem verga-
ren' of 'gezondheid' worden nagestreefd. Dit zijn immers extrinsieke doelen die, in
logische zin, niets tot uitdrukking brengen over het game-karakter van de sport zelf. 215
Daarbij maakt het voor sport (als game) niet uit ofhet gaat om bijvoorbeeld professio-
neel tennis, amateurtennis ofeen partijtje tennis op het schoolplein: de spelers dienen
zich te houden aan de game-kenmerken, wil er uberhaupt sprake zijn van het spel dat
als  tennis te boek staat.  Dat het spel (game)karakter verloren gaat binnen de beroeps-
sport of topsport,  is een visie  die in conceptuele  zin  dan  ook niet kan worden onder-
steund.

Aannemelijk is te veronderstellen dat Gordijn met het spelkarakter duidt op het
verloren gaan van het speelse karakter van de beroepssport/topsport. Bij topsport is,
aldus Gordijn, sprake van een eliminatie van de speelse bevraging, mede omdat het
doel van het bezig zijn - inkomen, eer, toeschouwers - buiten het bezig zijn zelfligt.2I6

Topsport wordt, met andere woorden, niet meer louter vanuit een autotelische hou-
ding beoefend, maar met topsport worden ook tal van doelen nagestreefd die buiten
de activiteit zelfliggen. Gordijns visie is dus identiek aan die van Suits en Meier, in de
zin dat met het nastreven van extrinsieke doelen het speelse karakter van sport wordt
aangetast. Maar in feite is de conclusie van Gordijn verstrekkender dan die van beide
auteurs - binnen beroepssport/topsport is namelijk niet alleen het speelse karakter
verloren gegaan, maar het is in het geheel geen vorm van sport meer.2 I7

4.6  DE RELATIE PLAY-GAME-SPORT GEPROBLEMATISEERD
Is de relatie die Suits, Meier en Gordijn veronderstellen tussen enerzijds een speelse

houding en anderzijds  (game en) sport steekhoudend?  In deze paragraaf proberen we
op die vraag een antwoord te krijgen.

Conceptuele uitspraken en empirische uitspraken
In paragraaf 3.I formuleerden we uiteenlopende uitgangspunten op grond waarvan we
in deze studie willen proberen sport van niet-sport af te grenzen. Het eerste uitgangs-
punt luidde dat we logisch noodzakel ke kenmerken (of criteria) strikt moeten onder-
scheiden van empirische kenmerken. Voor bijvoorbeeld een speelse houding formuleer-
den we in paragraaf 4.4 noodzakelijke kenmerken als 'autoteliciteit' en 'vrijheid.'  En
dat impliceert dat wanneer deze kenmerken niet aanwezig zijn, we ook niet kunnen
spreken van een speelse houding. De kenmerken 'autoteliciteit' en 'vrijheid' zijn, met
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andere woorden, constituerend c.q. definierend voor het concept 'speelse houding.'
Nadat duidelijk is wat met dit concept wordt bedoeld, kunnen we op grond van dit
begrip, het conceptuele kader, empirische uitspraken doen als 'Die voetballer geeft
geen blijk van een speelse attitude' of'Binnen het betaalde voetbal wordt steeds min-
der vanuit een speelse attitude gevoetbald.' Deze uitspraken mogen echter niet leiden
tot de conclusie dat het betaalde voetbal, per definitie (!), een niet-speelse activiteit is.
Immers, deze uitspraken betreffen empirische uitspraken over de speelsheid van het
(betaalde) voetbal. Zo kan een jaar later blijken uit een tweede empirisch onderzoek
dat het betaalde voetbal speelser is geworden. Empirische kenmerken zijn in tegen-
stelling tot logisch noodzakelijke kenmerken contingent c.q. voorwaardelijk:IB Vooral
Suits en Gordijn gaan in hun visie op de relatie tussen een speelse houding en
beroepssport voorbij aan dit onderscheid tussen empirische en conceptuele uit-

spraken.
In Suits' typering van de 01ympische Spelen als niet-speelse, instrumentele acti-

viteiten komt dit duidelijk naar voren. In zijn Venn-diagrammen loopt de grens tussen
play en non-play parallel aan die tussen amateur en professional. In het Venn-diagram
zijn de gebieden 2,4 en 5 allemaal speelse, niet-professionele activiteiten (sport dan
wel games) en de gebieden 3,6 en 7 zijn allemaal niet-speelse, professionele activi-

teiten (zie de Venn-diagrammen in paragraaf 4.4)·
De termen 'amateuractiviteit' en 'professionele activiteit' vervangt Suits door res-

pectievelijk 'autotelic activity' en 'instrumental activity.' Daarmee bedoelt hij het vol-
gende. Een autotelische activiteit is '... an event or activity valued for itself. ,119   Een

instrumentele activiteit is '... an event or activity valued not only or even primarily for
itselfbut for some further pay offthat the event or activity is expected to provide. , 220

De Olympische Spelen zijn te beschouwen als instrumentele activiteiten in plaats van
als autotelische activiteiten, omdat voor deelnemers playing the game niet de primaire
beloning is,  maar het behalen van een gouden medaille,  of op z'n minst een zilveren
of bronzen.ZZI De Spelen zijn instrumenteel en niet autotelisch omdat er sprake is van
'... a kind Ofcompulsion to win' - een attitude die afwezig is in een vriendschappelijk

partijtje tennis ofhockey.222

Suits' opvatting dat de 01ympische Spelen als instrumentele in plaats van autoteli-
sche activiteiten zijn aan te merken, is echter een empirische uitspraak - een uitspraak
die als volgt tot stand kan zijn gekomen. De auteur heeft op grond van een willekeuri-
ge steekproefonder honderd 01ympiers gevraagd naar de reden van deelname. De uit-
slag van dit (statistisch) onderzoekje zou kunnen luiden dat 75% van de deelnemers
meedoet aan de 01ympische Spelen om goud te winnen en 25% om bij de eerste drie te
komen. Op empirische gronden mag dus worden geconcludeerd dat (waarschijnlijk)
iedereen aan de Spelen meedoet om te proberen een medaille te behalen. Op grond van
deze empirische gegevens (uitspraak) mag echter niet de conclusie worden getrokken
dat de 01ympische Spelen dus, per definitie(!), instrumentele activiteiten zijn. Dan
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namelijk maakt Suits een switch van een empirische uitspraak naar een conceptuele
(ontologische) uitspraak. Een dergelijke redeneerwijze voert ons tot de aanvechtbare
conclusie dat instrumentaliteit een logisch noodzakelijk kenmerk is van de 01ympische
Spelen en dat een speelse houding op logische noodzakelijke gronden moet worden uit-
gesloten. Ingestemd wordt dan ook met de volgende woorden van Schneider:

But it is not thi case that participation in the Olympic Games logically excludes a play-
like  attitude.   It  may be enough jor Suits'  case  that this point  be a contingent statistical
truth. It does appear to be the case that most people who do participate in the Olympic
games do not, injact, have the autotelic attitude, but there are some who do.221

Bij Gordijn zien we feitelijk eenzelfde redeneerwijze in verband met zijn conclusie dat
beroepssport niet speels meer is. Dat het, kortom, per definitie onmogelijk is binnen
beroepssport een speelse houding in te nemen:24 Gordijn gaat in zijn condusie zelfs
nog een stap verder dan Suits. Beroepssport heeft namelijk niet alleen haar speelse
karakter verloren, is dus geen vorm van play meer, maar ze is zelfs geen sport meer.225

Gordijns redenering kan op syllogistische wijze als volgt worden weergegeven.
Premisse I: Sport wordt gekarakteriseerd door een speels karakter.
Premisse 2: Beroepssport heeft haar speelse karakter verloren.
Conclusie: Beroepssport is geen sport meer.

Hoewel de redenering in logische zin klopt: de conclusie volgt logisch uit beide pre-
missen, zijn de premissen zelf aanvechtbaar. Het volstaat om op deze plaats de eerste
premisse tegen het licht te houden; op de tweede premisse komen we in paragraaf4.7
uitvoerig terug.

De veronderstelling binnen de eerste premisse is dat sport en een speelse houding
logisch noodzakeljk met elkaar samenhangen. Anders gezegd: dat een speelse houding
een logisch noodzakelijke voorwaarde van sport is. In paragraaf4.I hebben we echter
bepaald dat een speelse houding iets tot uitdrukking brengt over de wijze waarop een
activiteit wordt uitgevoerd. Een speelse houding is een wijze van betrokken zijn op de
wereld. Een speelse houding duidt op de wijze waarop een individu een activiteit uit-
voert en niet op een noodzakelijke voorwaarde van een activiteit (zoals sport).

226

Indien een sporter echter geen blijk geeft van een speelse houding dan impliceert dit
niet dat deze sporter niet meer sport of aan een game deelneemt, maar simpelweg dat
de sporter dit niet vanuit een speelse houding of op een speelse wijze doet.  Of een
bepaalde activiteit al dan niet als speels moet worden aangemerkt, wordt niet bepaald
door de aard van de activiteit, alhoewel de ene activiteit meer tot speelsheid kan uit-
lokken dan de andere, maar door de attitude van de individuele speler ten opzichte van
de activiteit.217 Door te veronderstellen dat een speelse houding een noodzakelijke
voorwaarde van een activiteit is, wordt een houding die niet logisch is verbonden met
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een specifieke activiteit, dus onterecht aangemerkt als een noodzakelijk (ontologisch)
kenmerk.

Venn-diagrammen
De verwarrende wijze waarop conceptuele en empirische uitspraken bij Suits door
elkaar lopen, vindt mede haar oorzaak in de aanwending van Venn-diagrammen in de
visualisering van de relatie tussen enerzijds play en anderzijds game en sport. Alvorens

in te gaan op de problemen die de Venn-diagrammen in de uiteenzetting van Suits (en
dus ook die van Meier) oplevert, iets meer over de status van Venn-diagrammen. In de

Venn-diagrammen wordt een verzameling voorgesteld door een cirkel met daarin (bij-
voorbeeld) een letter die de naam voorstelt van de leden van de verzameling.228 De ver-

zameling game geven we bijvoorbeeld aan met een G en de verzameling sport door
middel van een S. De wijze waarop de Venn-diagrammen door Suits en Meier worden

aangewend, is vergelijkbaar met het geven van een definitie. De verzarneling sport kan
in geval van bijvoorbeeld Meier wiskundig als volgt worden genoteerd.

{SI S is game dn physical skill}

Uitgeschreven luidt voorgaande notatie als volgt: de verzameling 'sport' (S) bestaat
uit alle activiteiten die voldoen aan de kenmerken 'game' 6n 'physical skill.' Concrete
activiteiten - zoals schaken, voetbal en ijshockey - vallen alleen dan binnen de verza-

meling 'S' indien ze voldoen aan de noodzakelijke en voldoende voorwaarden 'game'
On 'physical skill.' De Venn-diagrammen zijn dus uiterst geschikt om de relatie tussen

sport en game te visualiseren. In 66n oogopslag wordt bijvoorbeeld duidelijk of sport al
dan niet wordt beschouwd als een deelverzameling van game (zie de verschillen hier-
in tussen Meier en Suits).

Venn-diagrammen brengen dus nia tot uitdrukking op welke wijze schaakpartijen,
dampartijen, voetbalwedstrijden of basketbalwedstrijden in de concrete werkelijkheid
worden gespeeld. De visualisering door middel van Venn-diagrammen ligt in feite een
abstractieniveau hoger. Binnen de diagrammen worden alle activiteiten geplaatst die
overeenkomstige intrinsieke kenmerken hebben zoals 'bewegen' en de 'game-kenmer-
ken.' Hoe deze activiteiten in concrete situaties worden beoefend, komt binnen deze

Venn-diagrammen niet in beeld.
In Venn-diagrammen komt het gemeenschappelijke tussen de activiteiten dus in

beeld en juist dat maakt het op logische gronden onmogelijk het begrip 'play' binnen
de Venn-diagrammen te plaatsen. Dan namelijk worden twee verschillende manieren
van definieren binnen de diagrammen geplaatst. Voor de begrippen 'sport' en 'game'
formuleren de auteurs logisch noodzakelijke kenmerken op grond waarvan kan
worden bepaald of een specifieke activiteit al dan niet als sport en/of game kan worden
aangemerkt. Het concept 'play' wordt gedefinieerd als een specifieke houding ten
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opzichte van de genoemde activiteiten. Op die manier combineren ze twee verschil-
lende niveaus van definieren die niet logisch noodzakelijk met elkaar zijn verbonden:

... they combine: (a) a structural or conceptual level, where a practice is a sport (fit meets
certain observable criteria, and (b) an attitudinal level, where a sport may or may not
be play - that is, may be partiapated infor intrinsic or extrinsis reasons. These two levels
of analysis are, infact, logically independent ofone another.229

Of een bepaalde activiteit al dan niet als speels moet worden aangemerkt, wordt
immers niet bepaald door de aard van de activiteit, zoals wel het geval is bij de con-
cepten 'game' en 'sport', maar door de attitude van de individuele speler ten opzichte
van een specifieke activiteit (zie: paragraaf 4.4). Zo kunnen we de vraag stellen 'is
rugby een game?' of 'is rugby een sport?' Deze vragen zijn te beantwoorden door te
kijken ofhet concrete geval 'rugby' de kenmerken bezit die als logisch noodzakelijk zijn
aangemerkt voor de klasse 'sport'  (S)  en/of de klasse 'game' (G). Kunnen we echter op
dezelfde wijze ook de vraag stellen 'is rugby play?' Nee. De vraag namelijk of rugby een
vorm van play is, kan alleen worden beantwoord op grond van een beoordeling van (I)
de individuele houding van een bepaald persoon (2) in een concrete situatie (3) Op een
bepaald tijdstip. Zo kan het dus zijn dat de ene speler wel blijk geeft van een speelse

houding in een specifieke rugbywedstrijd en een andere speler niet ofeen speler geeft
de eerste helft wel blijk van een speelse attitude en  niet in de tweede helft of een  spe-
ler neemt alleen in de eerste vijf minuten van een sportwedstrijd een speelse attitude
aan, en niet in de volgende vijf minuten, wel weer in de achtste minuut ad injinitum.
Maakt dat echter de rugbywedstrijd nu wel of niet tot een speelse activiteit? Deze vraag
is niet te beantwoorden:

...  the question, 'Is rugby play?' cannot be answered and infact does not make sense.  We
can only ask if some particular instantiation Of rugby is (or was) 'play: I...1 'Was this
event play?' cannot be answered.  It  can  only be answered for a particular person  at  a
particular time. But look howfar we have comefrom our original concerns. 'Is diving a
game?" belongs to a totally diferent class €fquestions-#om 'Is a person playing at diving
at  time  t?'230

Play als speelse houding is dus van een andere categorie/orde dan de concepten 'sport'
en 'games', waarbinnen specifieke activiteiten ziin te plaatsen. Door game, sport en play
echter te plaatsen binnen Venn-diagrammen, wordt de suggestie gewekt dat ze van
dezelfde orde zijn. Feitelijk is er sprake van wat we in paragraaf 3.3, in lijn met Ryle,
hebben aangeduid als een categoriale misvatting.  'Play'  is niet een bepaalde klasse van
handelingen die kan worden toegevoegd aan de lijst 'sport' en 'game', maar play

betreft, net als teamgeest, de attitude waarmee de activiteit wordt uitgevoerd - ze is van



EEN SPEL DAT VAARDIGHEDEN TEST 169

een andere orde. Door game en sport gezamenlijk met play in een Venn-diagram te

plaatsen, veronderstellen de auteurs een conceptuele of logisch noodzakelijke relatie
tussen enerzijds play en anderzijds game en sport, terwijl deze relatie empirisch van
aard is:

There is no logical or metaphysical connection between some instantiation qfan activi-
ty being pedormed  at  time  t.  such  as play,  and the status  Of that class Of activities  as

sports or games. f...1 Long may we continue to debate whether X is sport. or Y a game,
but  let us abandon as incoherent  questions  of whether sports or games  are play.  Any

sports and any game (andjust about any other human adivity) can be pedormedfor its
own sake orfor the sake ofsomething else. Play status is irrelevant to the categorization
ofan activity as game or sport. I...1 there is a connection between play and sport, although
it is a connection at the ethical rather than metaphysical level. I...1 there is an important
connection between play and sport. but they ISuits en Meier, JS.1 present that connection

as thought it were a conceptual or logical link. They are right to make a connection, but
wrong to think  it can be.found  in  metaphysics.  I...1 We should adopt  a play attitude  to

sport precisely because such an attitude grounds fair play and respect for the rules.

Ethically we should ofcourse, but logically we needn't.41

In deze paragraaf zijn we ingegaan op de relatie die enkele auteurs veronderstellen
tussen play, game en (beroeps)sport. Op grond van de analyse, zoals hier is uitgevoerd,

kan het volgende worden geconcludeerd.
•   Er wordt geen helder onderscheid aangebracht tussen empirische relaties en

logisch noodzakehike relaties. Gevolg hiervan is dat de auteurs onterecht (I) een
speelse houding beschouwen als een noodzakelijk kenmerk van sport en (2) dat
binnen topsport, per definitie, geen sprake kan zijn van een speelse houding.

• Door play, game en sport te plaatsen binnen Venn-diagrammen worden niet
alleen logisch noodzakelijke en empirische kenmerken door elkaar gehaald, maar
ook is er sprake van een categoriale misvatting. Het is derhalve verhelderend de
relatie tussen de klasse van activiteiten 'sport' en 'game' door middel van Venn-
diagrammen te visualiseren, maar het plaatsen van play binnen dezelfde

diagrammen is op theoretische gronden onhoudbaar.

4.7  SPORT EN EEN SPEELSE HOUDING

We hebben in de vorige paragrafen de uiteenzetting van drie auteurs opgevoerd en deze
kritisch bezien. Verschillende condusies zijn getrokken. Een van de belangrijkste luid-
de dat bij alledrie de auteurs conceptuele uitspraken en empirische uitspraken door
elkaar lopen - de empirische constatering dat binnen de professionele sport het speel-
se karakter lijkt te zijn verdwenen mag niet leiden tot de conclusie dat profsport, per
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definitie, niet speels kan worden beoefend. We pakken de vraag naar de relatie tussen
sport en een speelse houding wederom op en stellen de vraag hoe een speelse houding
zich kan manifesteren binnen een professioneel beoefend agonaal bewegingsvaardig-
heidsspel. Om deze vraag te beantwoorden dienen we dus de verschillende karakte-
ristieken van een speelse houding hiermee in verband te brengen. Daarbij gaat het dus
om drie karakteristieken, te weten (I) autoteliciteit, (2) vrijwilligheid en (3) vrijheid tij-
dens de activiteit. We doen hier dus geen empirische uitspraken of profsporters ook
daadwerkelijk speels sporten, maar of het vanuit een conceptueel perspectiefmogeljk is
profsport op een speelse wijze te beoefenen. Goed in ogenschouw moet worden gehou-
den dat het in deze paragraaf gaat om (prof)sport, waarvan de eigenheid kan worden
gekarakteriseerd als een agonaal bewegingsvaardigheidsspel.

Autoteliciteit, amateurisme en profsport
Is het mogelijk een activiteit om zichzelfswille te boefenen - dus vanuit een autoteli-
sche houding - als met de activiteiten bijvoorbeeld ook geld wordt verdiend? Volgens
Suits en Gordijn niet. Bij Suits valt de grens tussen autoteliciteit en instrumentaliteit
samen met die tussen respectievelijk amateurisme en professionalisme:32 De visie
van Suits op autoteliciteit sluit, per definitie, alle activiteiten uit waarbij op enigerlei
wiize externe doeleinden worden gerealiseerd. Ook al is men als deelnemer primair
gericht op de activiteit zelfen in tweede instantie op doeleinden die niet logisch nood-
zakelijk zijn verbonden met de activiteit in kwestie - dan toch geldt dat er sprake is van
een 'instrumental activity or event.' Een professional kan, per definitie, geen blijk
geven van een autotelische houding. Ook Gordijn tendeert naar deze visie. Zo stelt hij
dat topsport (en deels ook sport) wordt bedreven om doeleinden die buiten de activiteit
zelf liggen. Deze beide activiteiten contrasteert  hij met bewegingsrecreatie, waarvan
het doel van het 'bezig zijn' louter in de activiteit zelfligt:

Het doel van het 'bezig ziin' ftopsport, JSJ (inkomen, cer, toeschouwers) ligt buiten het
bezig zijn. Bij sport is dit vooreen ded het geval. Het uitgangspunt van onze redmering
is evenwel dat bij een decl van de aktiviteiten, bedreven in vrife tild, de waarde van het
bezig zijn moet liggen in het bezig z(in zelf Met het 'doel voor een decl buiten het bezig
zlin' geven wij aan dat sport en bewegingsrekreatie zich op verschillende plaatsen bevin-
den op de spanningslijn tussen het domein van de noodzaak en dat van de vrijheid. Sport
bevindt zich tussen spel (domein der vdjheid) en topsport (domein der noodzaak) in.233

Een professional kan dus, per definitie, geen bliik geven van een autotelische houding
en bijgevolg van een speelse attitude, omdat met de activiteit ook bepaalde extrinsieke
doeleinden zijn verbonden.

De omschrijving van Meier laat in dat opzicht meer ruimte. Deze auteur definieert
autoteliciteit als een houding '... voluntary pursued for predominantly intrinsic reasons
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(cursivering door mij, TS).214 Het verschil met beide voorgaande auteurs is dat bij hen
een activiteit louter of alleen om zichzelfswille dient te worden beoefend en bij Meier

voomamelijk of hoofizakelgk ('predominantly'). Dit verschil lijkt marginaal, maar
betekent wel dat bij Meier iemand in principe wel blijk kan geven van een autotelische
houding terwijl ook externe doeleinden worden gerealiseerd - zoals in geval van

professionele sport. De vraag is dus of iemand blijk kan geven van een autotelische
houding, terwijl met de activiteit ook externe doeleinden worden gerealiseerd.

In de sportfilosofische literatuur wordt een autotelische houding ook wel als syno-

niem beschouwd met een amateurhouding.235 Paddick over deze houding:

To bring some Logical order to this variety of senses ofamateurism, the distinction between

an activity done for its own sake and an aaivity done.fbr some Ji:rther purpose, is us€fi:l.
I···1 Injocussing attention on an activity donefor its own sake, that is as an end, amateu-

rism  is the having qf certain kinds qf reasons for action. The reasons  are alle contained

within the activity; there are nofirther reasons. Another way to express the same idea is to

say that it is done«for enjoyment, or it might be called 'play.' Another name.for amateurism
is disinteresedness. Amateurism, in this sense, r ers to a relationship between a person and

an activty I...1 it is accepted that it is basically a matter of motive or attitude or spirit.236

Deze amateurhouding kan zich in principe binnen iedere activiteit manifesteren en
hoeft geenszins logisch onverenigbaar te zijn met bijvoorbeeld het verdienen van
geld.237 Schneider en Butcher dienaangaande:

The central notion Ofamateurism is the motivation to engage in a game or other prac-

ticejor the sake ofthe game or practice itseu. An amateur does what he or she does becau-

se Of the love Ofthe activity. When the amateur motivation is placed at the center Ofour
thoughts, we can see how misleading the contrast between 'amateur' and 'pro»sional'

(or 'paid') might be I...1 there is no logical incompatibility (although there may be
practical dangers) between being an amateur and being paid for that same aaivity.238

Iemand kan dus wel degelijk aan kunst, wetenschap of sport doen voor het plezier dat
de beoefening van deze activiteit geeft en tegelijkertijd hiervoor betaald worden. In

conceptuele zin sluiten de begrippen 'amateurhouding' en 'betaald worden' elkaar niet
uit - en wel omdat amateurisme een specifieke houding is:

It is quite possible jbr someone  to be an amateur and still be paid.  Provided  that  the
person's motivation remains the internal goods qfthe game or activity, payment is nice
but  irrelevant. The motivation  qf love for  the  activity  is  sullicient  by  itself to  move  the
amateur to do what he or she does, so the addition Ofan extra motivation logically makes

no d #irence:39
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Een  sporter met een amateurhouding of autotelische houding is dus primair gericht
op de interne goederen van de specifieke praktijk (zie over het onderscheid tussen
interne en externe goederen: paragraaf3.6).24° Daarbij is het van geen enkel belang of
het gaat om profsport of sport beoefend door amateurs - in conceptuele zin bestaat er
geen enkellogisch noodzakelijk verband tussen enerzijds een autotelische houding en
anderzijds of men voor de activiteit al dan niet wordt betaald. De grens tussen een
autotelische en instrumentele houding hoeft dus geenszins parallel te lopen met die
tussen onbetaald en betaald. Een dergelijke misvatting voert feitelijk terug op het
verwaarlozen van conceptuele grenzen tussen de eigenheid van sport en de doelen die
hiermee op contingente wijze zijn verbonden.24I Te gemakkelijk wordt aangenomen
dat een profsporter, omdat deze met zijn sport geld verdient, de activiteit dus niet
beoefent of kan beoefenen voor de liefde voor de specifieke sport of om redenen die
uit de activiteit zelf voortkomen,  maar, per definitie,  voor de externe beloningen  die
hiermee zijn verbonden (geld, medailles, status). Door te stellen dat geld verdienen,
per definitie, een autotelische houding uitsluit, wordt onterecht verondersteld dat het
verdienen van geld en sportpraktijken logisch noodzakelijk met elkaar zijn verbon-
den.242 En daarbij wordt dus voorbijgegaan aan de contingentie relatie tussen een
agonaal bewegingsvaardigheidsspel en extrinsieke doeleinden als geld verdienen,
gezondheid nastreven of status verwerven.243

Vrijwilligheid en profsport
Kan professionele sport vrijwillig, zonder noodzaak of dwang, worden beoefend? Het
voert hier te ver een antwoord te formuleren op de vraag of iemand die professioneel
sport, op vrijwillige gronden aan deze activiteit meedoet of dat hij hiertoe kan worden
gedwongen. Ook voert het te ver de vraag te beantwoorden ofprofessionele sport behoort
tot het 'domein der vrijheid' of het 'domein der noodzaak.' Wdl kan iets worden gezegd
over de vrijheid om een activiteit te beginnen en te beeindigen wanneer de sporter dit wil.

Binnen een agonaal bewegingsvaardigheidsspel, en daarbij is het van geen enkel
belang ofhet nu gaat om amateursport oftopsport of zelfs een game, is men als spor-
ter altijd gebonden aan bepaalde regels. Bijvoorbeeld regels over wanneer de activiteit
begint en wanneer deze eindigt. Een speler heeft dus niet de absolute vrijheid de acti-
viteit te beginnen en te beeindigen wanneer hem dit goeddunkt. Binnen agonale bewe-
gingsvaardigheidsspelen zijn door de verschillende regels altijd bepaalde tijdruimte-
lijke verhoudingen vastgelegd en dat impliceert dat als een speler de activiteit
beeindigt wanneer dit hem uitkomt, deze eenvoudigweg de tijdruimtelijke orde
verstoort. De woorden van Huizinga over spel zijn hoe dan ook van toepassing op een
agonaal bewegingsvaardigheidsspel:

Ieder spel he€fi zijn regels. Zij bepalen wat er binnen de to.delijke wereld, die het he€/i
afgebakend, gelden zal. De regels van een spel zijn volstrekt bindend en onbetwij#lbaar
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b..1 ten opzichte van de regels van het spel is geen scepticisme mogelijk. Immers de grond-
slag,  dig ze bepaalt,  is hier onwrikbaar gegeven. Zodra de regels overtreden worden, valt
de spelwereld ineen. Er is geen spel meeT. I.·j De speler, die zich tegen de regels verzet, of
zich eraan onttrekt, is spelbreker. 244

Een spelbreker is niet iemand die binnen de sport de regels overtreedt, zoals een vals-

speler, maar iemand die de regels en het intrinsieke doel van de sport in kwestie in het

geheel niet meer erkent. Vrijheid zonder meer is binnen sport dus nimmer mogelijk
- deze wordt door de structurele eisen van een agonaal bewegingsvaardigheidsspel
ingeperkt.

Vrijheid tijdens de activiteit en profsport
De derde noodzakelijke voorwaarde van een speelse houding is dat de speler tijdens de
activiteit individuele vrijheid heeft om zelfnieuwe middelen aan te wenden c.q. nieu-
we obstakels op te werpen. Wat is de consequentie van een speler die tijdens het spor-
ten zelfobstakels opwerpt? Een mogelijke consequentie is dat op die manier het ethos

van de sport wordt opgeheven (zie paragraaf 2.6)
Dit ethos definieerden we als een specifieke houding ten opzichte van de sport-

praktijk - en wel de houding waarbij de sporter niet alleen de constituerende regels
accepteert, maar zich ook primair richt op (en inzet voor) de realisering van het intrin-
sieke doel van de sport in kwestie. De individuele keuzevrijheid in het aanwenden van
middelen, zoals die binnen een speelse houding tot uitdrukking komt, houdt dus in
dat de speler binnen de activiteit zelf middelen aanwendt in het nastreven van het
intrinsieke doel.245 Deze individueel opgeworpen middelen hoeven weliswaar niet in

strijd te zijn met de constituerende regels, in geval sprake zou zijn van een spelbreker,
maar het opwerpen hiervan kan wel blijk geven van een houding waarbij de speler niet
primair gericht is op de realisering van het intrinsieke doel van het agonale vaardig-
heidsspel in kwestie. Zo kan een 'speler' tijdens het spel bepaalde priv6-doeleinden
formuleren. Bijvoorbeeld een voetbalteam dat niet tracht meer te scoren dan de tegen-
partij, maar probeert de bal zo lang mogelijk in de eigen ploeg te houden. Hoewel de

regels niet worden overtreden, er worden handelingen uitgevoerd die niet in strijd zijn
met de regels, handelt het team wel in strijd met het ethos van de sport - de spelers
kunnen worden aangemerkt als wat we eerder in deze studie hebben aangeduid als tri-
fiers of beuzelaars (paragraaf 3.6). Riezler stelt over dit spelen binnen een spel (game)

het volgende (vet van mij, IS):

We could speak Ofa play/i*l attitude ifa player were to play a play within the game itself;
whether by pursuing a goal Ofhis own or by superimposing rules ofhis own on the rules

ofthe game - replacing the spirit of the game by the caprices Ofhis mood, which are at
odds with the spirit Of the game although notforbidden by its rules. For example, a brid-
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ge player might try to get as many kings as possible in his tricks. He could be said to play
with the game.  Wesaythathemerely playssofarashe substitutes demands ofhis own
.for  the demands of the game.  Here play®lness stresses the detachment  of a sovereign
mood - which in this case is detachmentfom the spirit Ofthe game.46

Zo'n sporter, die dus wel blijk geeft van een speelse houding, kan als een pseudo-speler
worden aangemerkt. Niet omdat hij het intrinsieke doel niet weet te bereiken, dit zou
immers betekenen dat verliezers nooit deelnemen aan een sport, ook niet omdat hij
geen spelhouding inneemt, hij houdt zich immers aan de constituerende regels, maar
wel omdat de 'speler' onverschillig staat tegenover de realisering van het intrinsieke
doel van de activiteit in kwestie (hier: het proberen meer doelpunten te maken dan de
tegenpartij). Een speelse houding kan dan ook zonder meer uitlopen op een indif-
ferentie ten opzichte van het intrinsieke doel van het agonale bewegingsvaardigheids-
spel in kwestie (vet van mij, JS):

In play the processes or means by which one arrives at some goal are more important
than the end of arriving at the goal. A person who is playing is thus»e to try out new
or dgerent combinations Of behaviors which eventually  enable him tot reach  his goal,
but not necessarily···247

People playing baseball or chess hardly seem to galump; they are always trying to
streamline   their  pedormance.    They   are   interested in winning   I...1   Play   as   we   have

formulated it lets ends dangle loose. 248

Een speelse houding zonder meer kan dus in strijd zijn met het ethos van de sport - en
wel omdat een definierend kenmerk van een agonaal bewegingsvaardigheidsspel 'het
proberen te bereiken van een bepaalde stand van zaken' (c.q. het intrinsieke doel) met
het innemen van een dergelijke houding niet, per definitie (!), wordt nagestreefd. Tij-
dens een agonaal bewegingsvaardigheidsspel worden wel obstakels opgeworpen, doet
men wel opzetteliik moeilijk en wordt efficientie opgeofferd, maar deze obstakels zijn
voorgegeven met de specifieke praktijk in plaats van dat het individueel opgeworpen
en gekozen obstakels zijn.

De conclusie is dat het innemen van een speelse houding zonder meer binnen een
agonaal bewegingsvaardigheidsspel kan(!) uitlopen op een spelbreker of een beuze-
laar. Betekent dit echter dat een speelse houding hierbinnen dus onmogelijk isP Kan
een sporter geen blijk geven van een speelse atittude binnen een agonaal bewegings-
vaardigheidsspel? Jawel, maar altijd betreft dit een speelse houding onder voorwaarden.
Een speelse houding binnen een agonaal bewegingsvaardigheidsspel is mogelijk op
voorwaarde dat de sporters (I) zich houden aan de geldende regels en (2) ze blijk geven
van een primaire gerichtheid op het intrinsieke doel van de activiteit. Uitgaande van
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deze twee voorwaarden kunnen spelers wel degelijk een speelse houding innemen
binnen een agonaal bewegingsvaardigheidsspel.

In bijvoorbeeld de wijze waarop spelers proberen het intrinsieke doel van de acti-
viteit na te streven, blijken wel degelijk verschillen te zijn in houding die zich als

speels, minder speels of niet-speels laten aanduiden. Zo herkennen we spelers die
zonder omwegen en weloverwogen recht op hun doel afgaan. Daarbij ieder risico en
iedere verrassing zoveel mogelijk proberen te vermijden en zo efficient mogelijk te

werk gaan - haast op het voorspellende af. Ze verrassen niet, maar, zo wordt vaak

gezegd: 'Ze voeren hun taak naar behoren uit' of 'Ze spelen taakgericht.' Deze spelers

mijden vaak het verrassende en proberen niet de grenzen van het mogelijke of nieu-
we op te zoeken - in het nastreven van hun doel zijn'zekerheden ingebouwd.' Ze zijn
eerder trendvolgers dan trendsetters. Binnen de sport herkennen we echter ook spor-
ters die op zoek gaan naar het mogelijke, wat kan wel en wat kan niet of net niet, op
welke wijze kan de ander worden verrast, welke risico's kunnen worden genomen,
welke nieuwe (passeer)bewegingen geprobeerd.

Een agonaal bewegingsvaardigheidsspel lijkt dus wel degelijk, niet per definitie,
een context waarbinnen de mogelijkheid wordt geboden om als speler grenzen op te
zoeken en binnen de gestelde grenzen van deze praktijk iets nieuws te ontdekken en
te proberen.'49 Ook al wordt binnen bijvoorbeeld het voetbal gesproken over 'functio-
neel spelen', 'doelgericht spelen', 'binnen het systeem blijven' en 'taakgericht spelen';
toch blijft er binnen de sport altijd individuele ruimte voor spelers om speelsheid tot
uitdrukking te brengen. De Tsjech Panenka die in I976 een penalty tergend langzaam

over een vallende Sepp Meier inschoot, Cruijff en Olsen die een penalty in tweeen

namen, Maradona die de ene na de andere tegenstander op het verkeerde been zet met

onnavolgbare bewegingen, Van Basten die onmogelijke en nooit vertoonde goals
scoorde, Van der Vaart die met een sleepbeweging zichzelfvoor het doel zet. Maar ook
de bijna onbegrensde mogelijkheden om een doelpunt te maken stelt spelers in staat

voortdurend op zoek te gaan naar het nieuwe, onbekende en grensverleggende. Zo
kennen we de schuiver, de volley, het puntertje, de lob, de geplaatste bal met de
binnenkant van de voet, de indraaier met de buitenkant van de voet, de wreeftrap, de
bicycle kick en de zweefkopbal. Allemaal zijn ze weliswaar gericht op dat ene doel 'het
meer doelpunten maken dan de tegenstander', maar in de wijze waarop, in de weg

hiernaartoe, kan wel degelijk iets tot uitdrukking komen van de spelende mens die ple-
zier ervaart in de talrijke en soms geheel nieuwe manieren en varianten om te scoren.

Een agonaal bewegingsvaardigheidsspel is dus wel degelijk - weliswaar niet onvoor-

waardelijk en ook niet per definitie - een activiteit waarbinnen aan de speelsheid van
spelers wordt geappelleerd. En het is niet ondanks de orde van een agonaal bewe-

gingsvaardigheidsspel dat speelsheid geen kans heeft, maar juist door de orde die deze

praktijk schept dat hierbinnen op zoek kan worden gegaan naar het mogelijke,
verrassende en inventieve om de ander te overtreffen. Dat daarbij ook wel niet-ludie-
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ke/speelse middelen worden aangewend zoals overtredingen ofhard spel om de ander
het spelen te beletten is iets wat binnen deze praktijk ook kan worden opgeroepen;
daarmee echter is niet gezegd dat speelsheid zich hierbinnen niet kan manifesteren
en het speelse zoveel mogelijk uit de weg wordt gegaan. Binnen een agonaal bewe-
gingsvaardigheidsspel kan zich zowel een zakelijke als een speelse houding mani-
festeren in de manier waarop wordt gestreefd naar het intrinsieke doel van de activiteit
- maar een agonaal bewegingsvaardigheidsspel wordt niet per definitie vanuit zo'n
speelse ofzakelijke houding beoefend.250

TOT SLOT
In het voorafgaande zijn op grond van bepaalde uitgangspunten de visies geanalyseerd
van enkele sporttheoretici die zich uitdrukkelijk hebben toegelegd op de afgrenzing
van sport. In deze afgrenzing blijken ze verschillende kenmerken aan te wenden,
waardoor de grens tussen sport en niet-sport niet altijd op dezelfde plaats wordt
getrokken. In dit hoofdstuk ziin de belangrijkste intrinsieke kenmerken geanalyseerd
en vervolgens met elkaar in verband gebracht. Bezien vanuit het perspectief van de
eigenheid van sport, is een dominante visie in de sporttheoretische literatuur dat sport
een activiteit is die wordt gekenmerkt door de intrinsieke kenmerken (I)game, (2)
bewegen en (3) agonaliteit. Op grond van een analyse van deze drie intrinsieke ken-
merken en het onderlinge verband hiertussen, is een eerste en dus voorlopige typering
gegeven van de eigenheid van sport als een agonaal bewegingsvaardigheidsspel. Deze
karal<terisering van de eigenheid van sport is in verband gebracht met een speelse hou-
ding. Allereerst is een typering gegeven van zo'n speelse attitude. We formuleerden
twee noodzakelijke kenmerken, te weten (I) autoteliciteit en (2) vrijheid. Daarna zijn
de visies van Suits, Meier en Gordijn op de relatie tussen (top)sport en een speelse
attitude kritisch onder de loep genomen. Wat bedoelen deze auteurs met speels spor-
ten? Kan de relatie tussen sport, game en play eigenlijk wel worden gevisualiseerd door
middel van Venn-diagrammen? De verschillende opvattingen van deze auteurs zijn
geanalyseerd en konden de toets der kritiek niet altijd doorstaan. Daarom is een eigen
visie geformuleerd aangaande de relatie tussen een speelse attitude en een agonaal
bewegingsvaardigheidsspel. We concluderen dat een speelse attitude weliswaar niet
moet worden beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde van een agonaal bewe-
gingsvaardigheidsspel, maar dit impliceert niet dat een speelse attitude zich hier-
binnen niet kan manifesteren. Geprobeerd is argumenten te geven voor de visie dat
een speelse attitude binnen een agonaal bewegingsvaardigheidsspel mogelijk is op
voorwaarde dat de sporters (I) zich houden aan de regels en (2) ze blijk geven van een
primaire gerichtheid op het intrinsieke doel van de activiteit. Uitgaande van deze voor-
waarden kunnen sporters wel degelijk een speelse houding innemen binnen een ago-
naal bewegingsvaardigheidsspel - altijd gaat het echter om een speelse houding onder
voorwaarden.
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Met hoofdstuk 4 is de eerste onderzoeksvraag van deze studie afgerond: de vraag naar
de noodzakelijke voorwaarden om (de eigenheid van) sport afte grenzen van niet-sport
is beantwoord. In verband met de karakterisering van sport als een agonaal bewe-
gingsvaardigheidsspel spreken we uitdrukkelijk van een voorlopige beschrijving van
de eigenheid van sport. Zouden we namelijk de hier gegeven omschrijving van de
eigenheid van sport aanmerken als 'de' sport dan wordt op onkritische wijze voorbij-
gegaan aan hedendaagse ontwikkelingen binnen de sport. Ontwikkelingen die bij-
voorbeeld blijk geven van een bredere opvatting van de eigenheid van sport dan zoals
die hier is gegeven, en waarbij elementen die hier als constituerend zijn aangemerkt
voor sport - zoals 'game', 'bewegen' en 'agonaliteit' - niet zijn opgenomen in de type-
ring van sport. In het voorafgaande zijn weliswaar keuzes gemaakt in welke elemen-
ten wel en niet constituerend zijn voor de eigenheid van sport en hoe deze het beste
kunnen worden geconceptualiseerd, maar daarmee zijn nog geen argumenten aange-
dragen voor het feit dat bijvoorbeeld schaken, dammen, bridge en fitness buiten de
hier opgestelde omschrijving van de eigenheid van sport vallen. Hoofdstuk 5 gaat
daarom in op de tweede en derde vraag van deze studie: Is het uberhaupt wel mogelijk
de eigenheid van sport te definieren, karakteriseren of categoriseren en of het niet
wenselijker en zinvoller is een iets bredere omschrijving van de eigenheid van sport te
geven)



5  Het Wittgensteiniaanse
familiebegrip

Since sport is the product of culture and not of nature, attempts to dtne sport must to

sorne degree be stipulative if they are not to degenerate into a populist latitudarianism

that d fines sport as whatever is that people call sport.  gwe take Wittgenstein as a model
and seek to avoid narrowly dogmatic stipulation by rderring to sport as a lamily' or rela-
ted phenomena, we must nonetheless stipulate which characteristics entitle a pheno-
menon tojamily membership and which do not (Guttmann 1985)1

In de vorige hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op de wijze waarop en waar de gren-
zen worden getrokken tussen sport en niet-sport. De analyse nam de vorm aan van een
zogenoemde immanente kritiek - immanent in de zin dat niet ter discussie is gesteld
of het al dan niet zinvol of mogelijk is grenzen te trekken, maar kritisch is bezien op
welke wijze dit trekken van grenzen gebeurde. Voorondersteld werd, dat het trekken
van grenzen tussen sport en niet-sport mogelijk en wenselijk is. Vanuit dit uitgangs-
punt is een eerste typering gegeven van de eigenheid van sport als 'agonaal bewegings-
vaardigheidsspel.' In het grootste deel van dit hoofdstuk wordt in zekere zin een stap
teruggedaan en bezien we kritisch of het eigenlijk wel mogelijk is grenzen te trekken
tussen sport en niet-sport. We proberen, kortom, een antwoord te geven op de tweede
vraag in deze studie. De doorgevoerde analyse is eerder als transcendent, in plaats van
als immanent, aan te merken - we kijken naar de mogelijkheidsvoorwaarden om de
eigenheid van sport te karakteriseren, te definieren of te classificeren. De auteur van
deze studie ziet zichzelf in het grootste deel van dit hoofdstuk vooral als  een, in de ter-
minologie van John Locke, under-labourer. Dat wil zeggen, iemand die aan de basis bezig
is: 'clearing the ground a little, and removing some ofthe rubbish that lies in the way of
knowledge' (uit: Essay Concerning Human Understanding): De under-labourer is niet
een bouwer, maar een sloper ofopruimer. Zoals gezegd, betekent dit voor het grootste
deel van dit hoofdstuk dat de mogelijkheidsvoorwaarden worden onderzocht om sport
afte grenzen van niet-sport. De transcendentale kritiek moet ons uiteindelijk een nieuw
referentiekader bieden op grond waarvan de vraag kan worden beantwoord hoe sport
kan worden afgegrensd van andersoortige activiteiten (de derde vraag in deze studie).
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De werkwijze is als volgt. In paragraaf 5.I komen twee auteurs aan het woord die uiter-
mate kritisch zijn over de mogelijkheid grenzen te trekken tussen sport en niet-sport.
Zij geven verschillende argumenten het afgrenzen van sport te staken. De kritiek van
deze auteurs zet de toon voor de rest van het hoofdstuk. Met de door hen geformu-
leerde kritiek gaan we in de daaropvolgende paragrafen namelijk verder. Dan komt
Morgan aan het woord, in paragraaf 5.2. Hij onderkent de haken en ogen die kleven
aan het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport en dat het weliswaar gemak-

kelijk is te vervallen in een vorm van essentialisme, maar dit trekken van grenzen hoeft

geenszins hierop uit te lopen. Hoewel Morgan krachtige argumenten geeft die aanne-

melijk maken dat een essentialistische positie inderdaad wordt vermeden, scheert hij
toch gevaarlijk dicht langs de'essentialistische afgrond.' Op grond van een analyse van

Morgans positie willen we een iets ander uitgangspunt formuleren in het afgrenzen
van sport. In paragraaf 5.3 gaan we in op de in paragraaf 5.I verwoorde kritiek dat sport
een 'open concept' is, waarvoor het onmogelijk is noodzakelijke en voldoende voor-
waarden te formuleren. De analyse loopt uit op een andere, deels bijgestelde visie op
het concept 'sport.' Sport wordt aangemerkt als een gedeeltelijk open concept. Op
grond van het voorwerk dat in deze drie paragrafen is verricht, wordt in paragraaf 5.4

- vooral aan de hand van Wittgensteins familieverwantschapsmodel - aannemelijk
gemaakt dat sport wel een begrip is met vage randen, maar dit niet betekent dat het
trekken van grenzen tussen sport en niet-sport onmogelijk is. Sport kan worden opge-
vat als een Wittgensteiniaans familiebegrip dat bestaat uit verschillende sportleden die
op een of andere manier aan elkaar verwant zijn. Aan het einde van deze paragraaf
staan we uitvoerig stil bij de vraag hoe op grond van het familieverwantschapsmodel
grenzen zijn te trekken tussen sport en niet-sport. In de sporttheoretische literatuur
wordt deze vraag niet tot zelden gesteld, maar in dit hoofdstuk waarin vooral de moge-
lijkheidsvoorwaarden worden onderzocht om sport af te grenzen van niet-sport,  mag
aan die vraag niet voetstoots worden voorbijgegaan. Met de conclusies uit deze para-
graaf zullen in paragraaf 5.5 drie sporttheoretici worden besproken die het familiever-

wantschapsmodel hebben aangewend in het afgrenzen van sport van niet-sport. We
kijken daarbij niet naar welke activiteiten ze al dan niet als sport aanmerken, maar wel
hoe ze precies het familieverwantschapsmodel toepassen in de conceptualisering van
sport. In paragraaf 5.6 wordt nagegaan hoe in de filosofische literatuur het familiever-

wantschapsmodel wordt aangewend in de begrenzing van begrippen. We eindigen
deze  paragraaf met de afronding van het kader op grond waarvan de grenzen worden
getrokken tussen sport en niet-sport. In paragraaf 5.7 zal invulling worden gegeven
aan 'de' eigenheid van 'de' sportfamilie. We onderscheiden vier groepen sportactivi-
teiten die we binnen de sportfamilie plaatsen.
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5.1 ESSENTIALISTISCHE POSITIE

Philosophers Ofsport ought not waste their time attempting to d€fine 'sport.' (McBride)3

Uit taalanalytische hoek wordt het trekken van grenzen tussen begrippen niet zelden
met argusogen bekeken. Vooral de non-essentialistische uiteenzettingen van de latere
Wittgenstein vormen een bron van inspiratie voor veel sporttheoretici om de nodige
voorzichtigheid in acht te nemen in het opstellen van definities, het trekken van scher-
pe grenzen tussen begrippen en het expliciteren van noodzakelijke en/of voldoende
voorwaarden (c.q. criteria, intrinsieke kenmerken).4 In deze paragraaf komen twee
sporttheoretici uit Wittgensteiniaanse hoek aan het woord: Kleinmann en McBride,
die uitermate sceptisch zijn over het afbakenen van sport van niet-sport.5 In hun
kritiek op het afgrenzen van sport steunen ze op enkele grondgedachten van Wittgen-
stein en in de conclusies aangaande de mogelijkheid sport afte grenzen van niet-sport,
zijn ze nauw aan elkaar verwant. Kleinmann en McBride stellen onomwonden dat
iedere poging om sport nauwkeurig van niet-sport af te grenzen in feite neerkomt op
een verspilling van tijd.6 Welke argumenten voeren beide auteurs op voor deze scepti-
sche visie op het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport?

McBride acht het onmogelijk om voor het begrip 'sport' zowel de intensie als de
extensie nauwkeurig te bepalen. Er is namelijk geen vaste set noodzakelijke en/of
voldoende voorwaarden (= intensie) op te stellen op grond waarvan haarscherp kan wor-
den bepaald welke activiteiten (= extensie) wel en welke niet als 'sport' moeten worden
aangemerkt. Sport is niet zoals een driehoek een begrip waarvan zowel de noodzakelij-
ke en/ofvoldoende voorwaarden als de gevallen waarnaar deze groep voorwaarden ver-
wijst exact is te bepalen. Een driehoek is een begrip met scherpe randen en bijgevolg
bestaan er geen grensgeva]len: ieder geometrisch figuur is 6fwel 6f niet een driehoek.
Een 'driehoek' is een zogenoemd gesloten concept: de grenzen tussen een driehoek en
niet-driehoek zijn haarscherp te trekken. Voor sport geldt dit niet - dit begrip ontbeert
een dergelijke scherpe grens, omdat '... both the intension or the extension ofthe con-
cept are vague.'7 Weliswaar zijn voor sport bepaalde noodzakelijke kenmerken te for-
muleren, maar steeds zal daarbij blijken dat een afbakening op grond van dergelijke
kenmerken een definitie van sport oplevert die zowel te smal als te breed is.8

Volgens McBride is bijvoorbeeld op grond van de voor sport als definierend geachte
kenmerken als 'regelgeleidheid', 'vrijwilligheid' en 'lichamelijk prestatievermogen'
geenszins een scherpe grens te trekken tussen sport en niet-sport. Vissen is, aldus McBri-
de, een niet-lichamelijke activiteit, maar deze activiteit wordt wel aangeduid als 'sport'
- de definitie van sport is te smal.9 De oorlogsvrijwilliger die volgens bepaalde regels een
lichamelijke prestatie levert, beoefent geen sport, maar de als noodzakelijk geachte sport-
kenmerken zijn w61 aanwezig. De definitie is, met andere woorden, te breed.10
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Voor McBride geldt dan ook dat iedere definitie van sport, op grond van een welom-
schreven groep noodzakelijke en/of voldoende voorwaarden, altijd te breed en/of te
smal is.II Binnen iedere definitie van sport zullen activiteiten vallen die in de alle-
daagse omgangstaal niet als zodanig worden aangeduid, de definitie is dus te breed,
en ook zullen er activiteiten zijn die in de alledaagse omgangstaal als 'sport' worden

aangeduid, maar die buiten de definitie vallen - de definitie is te smal. Dit betekent dat
iedere beschrijving van sport ook grensgevallen kent: 'We might be able to achieve

unanimity with respect to certain clearcut examples  of what is  and what is not sport.  I
i I2would doubt, however, that the borderline between would be empty.

Kleinmann is dezelfde mening toegedaan als McBride. Sport is geen gesloten maar
een open concept - dat wil zeggen, een begrip met vage randen, waarvan zowel de nood-

zakelijke en/ofvoldoende voorwaarden als de leden die behoren tot de klasse'sport' niet
eenduidig zijn te bepalen: Sport '... besitzt keine Gruppe von notwendigen und hin-
reichenden Eigenschaften. Daher ist eine Theorie uber ihn nicht nur schwierig,
sondern logisch unm8glich.'13 Sport heeft een zogenoemde open texture - en derhalve

kan voor sport geen eindige en vaste verzameling noodzakelijke en/of voldoende voor-
waarden worden geformuleerd.

Een definitie van sport opstellen die aan de ene kant voldoende algemeen is gefor-

muleerd, waardoor ze alles insluit wat 'sport' wordt genoemd en aan de andere kant

zo specijiek is dat ze alle activiteiten die niet als 'sport' worden aangeduid uitsluit, is vol-

gens beide auteurs dus onmogelijk. Een begrip met vage randen - een 'open concept'
- proberen te verhelderen door middel van een definitie loopt uiteindelijk uit op het

geven van een hernieuwde essentialistische definitie. Zo'n werkwijze is voor McBride
een geheel verkeerde:  ' The whole  undertaking is  in principle wrong-headed.l You cannot
take a concept that is as a matter of fact (a matter of language, a matter of culture)
vague and make it precise by presenting an essentialist definition ofthe concept:4 En
een dergelijke manier van definieren houdt, aldus beide auteurs, geen rekening met
het feit dat sport een open, in plaats van een gesloten, concept is - een openheid die
het onmogelijk maakt om scherpe grenzen te trekken tussen sport en niet-sport.

De kritiek van McBride en Kleinmann over de (on)mogelijkheid om sport scherp
af te bakenen van niet-sport is dus vooral gebaseerd op de volgende argumenten.
•    Sport is een open concept - een begrip met vage randen - waarvoor het onmoge-

lijk is een vaste verzameling/set noodzakelijke en voldoende voorwaarden te for-
muleren.

•      Het formuleren van noodzakelijke en/of voldoende voorwaarden loopt hoe dan

ook uit op een onwerkelijke en onwenselijke essentialistische dejinitie.

Feiteliik zet deze kritiek alle definities, classificaties en karakteriseringen uit de vorige

hoofdstukken op losse schroeven. Dienen we nu het afgrenzen van sport van niet-
sport te staken, omdat dit trekken van grenzen, per definitie, uitloopt op een onwer-
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kelijke essentialistische positie? Komen alle pogingen definities, karakteriseringen en
classificaties van sport te geven eigenlijk neer op een verspilling van tijd? In de
volgende paragrafen zullen we de kritiek van beide auteurs naar waarde schatten. We
beginnen met een antwoord dat Morgan heeft geformuleerd op de kritiek van 'de' non-
essentialisten dat het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport uitloopt op een
essentialistische positie.

5.2   ERSCHEIDENHEID AAN SPORTVORMEN
Loopt het trekken van grenzen tussen begrippen uit op een essentialistische positie?
Morgan denkt van niet en geeft een even opmerkelijk als ongebruikelijk antwoord op
de vraag of het formuleren van een gemeenschappelijk kenmerk uitloopt op een
essentialistische positie. Eerst staan we stil bij zijn visie, daarna bepalen we de eigen
positie.

Game als universeel contingent kenmerk
Morgan staat uitdrukkelijk stil bi j de spanning die kan ontstaan tussen het trekken van
grenzen en het gevaar te belanden in essentialistisch vaarwater.Is De auteur acht dit
trekken van grenzen en het aanbrengen van een conceptueel onderscheid tussen
sportpraktijken en niet-sportpraktijken wel degelijk mogelijk, zonder daarbij te
vervallen in essentialisme. Allereerst nog kort iets over zijn visie op sport.

Morgan beschouwt sport als een game.16 Hoe verschillend ook haar verschijnings-
vormen zijn, '... What our manifold sporting practices share in common [...] is that
they are all contrived pursuits that seek to overcome unnecessary obstacles' (de door
Morgan genoemde gratuitous logic).17 Dit betekent niet dat sport en game volledig
samenvallen. De verzameling game is omvangrijker dan die van sport - sport is een
deelverzameling van games:

While sport shares this delight in gratuitous d(#iculties with games, dgering perhaps
only in the physical sorts ofchallinges it poses,  that is not problematicfor our purposes.
Although the extension ofgames is broader than sports, which simply means that not all

games are sports, the relevant point here is that all sports are games. That is the relevant
point because it means that the gratuitous logic that runs through our sporting practices
runs through all, and notjust some, Of them. That also means that by tapping the gra-
tuitous logic inscribed in our sporting practices, we can demarcate their proper sphere of
action without making much ado about their physical dimensions. /8

Anders gezegd, hoewel physicality een noodzakelijke voorwaarde is om sport en games
van  elkaar  af te grenzen,  is een uitvoerige reflectie  op dit kenmerk  in het geheel  niet
nodig omdat alle sporten sowieso games zijn. Alle sporten zijn, zonder uitzondering,
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sociale praktijken waarbinnen niet de meest efficiente middelen mogen worden aan-

gewend ter realisering van het intrinsieke doel. In Morgans sportopvatting loopt game
dus als een gemeenschappelijke vezel door de gehele sportdraad.

De vraag is echter of op grond van het kenmerk 'game' de grens tussen sport en

niet-sport niet te strikt wordt getrokken. Geraakt Morgan op deze manier niet in essen-
tialistisch vaarwater door game, en in zekere zin ook physicality, te beschouwen als het
kenmerk op grond waarvan sportpraktijken van andersoortige sociale praktiiken zi in
af te grenzen?19 Morgan gaat aan deze vraag niet voorbij. Uitdrukkelijk vraagt hij zich
af ofde grenzen tussen sport en niet-sport op deze manier niet te strikt worden getrok-
ken (too thick):

...  that its separation ofsporting practices ji·om other pmctices is too severe and excludes

and settles too much that should be left up for grabs.  It is too thick I...1 because it makes

the constitutive rules of sport out to be essences,  and so, sport out to be a natural kind
rather than a social kind. Our demarcation dort went awry then because we aimed too
high, because we tried to capture what is common to all sporting practices, to d fine their
universal core, which amounts to a thinly veiled attempt to come up with something
knockdown and conclusive like an essence rather than something less knockdown and
conclusive like an immanent principle ofdistinction.zo

Morgan geeft twee argumenten op grond waarvan hij het essentialisme denkt te
omzeilen. Het eerste argument is dat sport en vooral de constituerende regels altijd
sociaal-historisch geworteld ziin. Constituerende regels zijn geen essenties, die zo-
maar uit de lucht komen vallen, maar deze regels ziin sociale constructies:

As jar as the rules themselves go,  I second the notion that they are entirely social

constructions, and that in this respect at least there is nothing natural or magical about

them.  I.·.1 it  is the social rootedness of these rules  that  explains the  resonance that certain
sports have with certain historical periods and social contexts f..4 There can be no serious

question about this, just as there can be no serious question that such rules are sultject to

the ebb and.flow gfthe soaal conventions that underwrite their vitality and thatjix their
intelligible relation to their social setting. That accountsjor why shijis in those relations

more O.lien than not result in the constitutive rules qfthose sports.21

Regels worden dus niet opgesteld binnen een contextueel vacuum, maar ze betreffen

tild- en plaatsafhankelijke constructies; ze worden door mensen of groepen mensen in
een bepaalde tijd opgesteld en bilgevolg zijn ze maakbaar en veranderbaan Met deze
sociaal-historische gesitueerdheid van sport en haar regels hangt ook Morgans tweede

argument samen. Niet alleen betekent deze sociaal-historische gesitueerdheid namelijk
dat sport en de constituerende regels geconstrueerd worden, maar ook bestaat geen
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enkele noodzaak voor het ontstaan en het voortbestaan van sport, onafhankelijk van een
zekere sociale resonantie (social resonance). De interne logica van sport (= gratuitous
logic) is in feite ongegrond - in de zin van niet-noodzakelijk c.q contingent: '... its social

,22fabric qualifies [sport} as a contingent logic.
Morgan neemt met dit contingente karakter van de interne logica van sport uit-

drukkelijk stelling tegen de zienswijze dat het formuleren van een universeel kenmerk
van sportpraktijken - in Morgans geval dus de interne logica (= game) - per definitie
uitloopt op een essentialistische positie. Weliswaar zijn alle vormen van sport games en
is de interne logica een universeel, dus: transhistorisch en transcultureel, kenmerk voor
alle sporten, maar wanneer vanuit de samenleving geen weerl<lank meer bestaat voor
deze praktijken dan verdwijnen ze simpelweg weer - sport is in die zin dus contingent.
Dit brengt Morgan tot de ongebruikelijke visie dat de gratuitous logic een contingente
universele voorwaarde van sport is:

To say, as I do, that the gratuitous logic ofsport is a contingent universal condition ofits
practice is to say that when such practices cease, when they no longer resonate in any
social order or are no longerfound su iciently worthy to be included as a part Ofany

cultural tradition, then the logic thatfounds and sustains them will cease as well.23

De termen 'universaliteit' en 'contingentie' zijn dus niet elkaars tegengestelden, maar
ze kunnen, volgens Morgan, zonder bezwaar samengaan. In de regel gaan anti-essen-
tialisten ervan uit dat de termen 'universeel' en 'contingent' elkaars tegengestelden
zijn - deze tegenstelling berust volgens de auteur echter op een misvatting. Game
beschouwen als een contingente universele voorwaarde van sportpraktijken loopt in
geen geval uit op een vol:m van essentialisme  (vet van mij, JS):

Although I concur with Ithel contention that both the rules and founding logic ofsport
are social artgacts, I take issue with its implied central premise that a socially contingent
property Of a sporting practice cannot stand as a universal, transcultural property Of a
sporting practice, that,  I...1 since the gratuitous logic of sport is a socially grounded,
contingent logic it cannot claim to be a universal, transcultural logic. I dispute here the
supposition that ident(fring a logic common to all sporting practices, a universal core
that purports to capture their characteristic makeup and their characteristic normative
structures, is tantoumant  to  ident*ing an  essence of sporting practices.  I  deny  this
supposition  because  itfalsely equates  contingency with  the absence of universal proper-
ties, because it wrongly supposes that the opposite of contingency is universality I...1 the
fact is however I..1 that the opposite  of contingency  is necessity, not universality.  This
suggests the alternative possibility - the one to which I subscribe - that the gratuitous
logic ofsport is a contingent universal condition of its practice. 24
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Morgans positie is dus als volgt samen te vatten.
•     Voorzover een sociale praktijk tot nu toe is aangemerkt als 'sport', blijkt het altijd

te gaan om praktijken met een gratuitous logic. Deze logica is een universeel ken-

merk (gebleken) van sportpraktijken: game is een historische constante van sport.
•      Hoewel deze logica een universeel kenmerk is van alle sportpraktijken, is ze tege-

lijkertijd contingent - en wel omdat wanneer voor sportpraktijken geen sociale
weerklank meer bestaat in een samenleving, ze simpelweg weer verdwijnen.

Verscheidenheid, universaliteit en contingentie
De vraag is of Morgans visie een essentialistische positie weet te omzeilen. Sluit hij
met zijn opvatting 'sport is een (physical) game' toch niet te veel activiteiten buiten die
soms ook als 'sport' worden aangemerkt? Wordt op deze wijze een concept met vage
grenzen op grond van het universele kenmerk game toch niet te uitdrukkelijk als een
gesloten concept voorgesteld? Of in Morgans eigen woorden: zijn de grenzen op deze

manier niet too thickps

Morgans visie kan hier niet onkritisch worden overgenomen. In navolging van deze
auteur zullen we hier ervan uitgaan dat sportpraktijken sociaal geworteld zijn en dat de
regels geen essenties vormen, maar worden geconstrueerd door mensen en groepen
mensen (zie paragraaf 3.6). De centrale vraag is echter of het mogelijk is tegelijkertijd
te spreken van een universeel kenmerk (game) c.q. universaliteit en van contingentie.
Waar plaatst Morgan bijvoorbeeld activiteiten die in een bepaalde samenleving en in de
alledaagse omgangstaal wel 'sport' worden genoemd - en waarvoor dus weerklank
bestaat in een samenleving - maar die niet voldoen aan het door Morgan als universeel

geachte kenmerk gratuitous logic? Vandaag de dag namelijk worden steeds vaker activi-
teiten sport genoemd, die niet worden gekenmerkt door het kenmerk game.26 Kenmer-
kend aan de hedendaagse sport is, dat ze pluriformer is geworden. Gebauer en Mein-

berg zijn zelfs van mening dat de pluriformiteit van de hedendaagse, postmoderne
cultuur zich nergens zo prominent manifesteert als binnen de sport.27 Als iets opvalt
aan de hedendaagse sport dan is dit haar verscheidenheid: sport wordt steeds vaker bui-
ten de traditionele verenigingen beoefend, er ontstaan steeds meer en verschillende
activiteiten die we als 'sport' aanduiden, er is sprake van uiteenlopende waardeorien-
taties en de motieven om te gaan sporten zijn uiteenlopender.28

Met deze pluriformiteit wordt men, aldus Dietrich, bij uitstek geconfronteerd als
wordt geprobeerd scherpe grenzen te trekken tussen sport en niet-sport:

Je genauer man die Idee des Sports und seing Werthorizonte I...1 zu charakterisieren

versucht, desto mel:r geraten solche Bestimmungen in Widerspruch zur Wirklichkeit. 29

Kijken we, aldus Dietrich, om ons heen dan kan het niet anders dan dat er twijfel ont-
staat over 'der Einheit des Sports.' Naast de traditionele 'sportliche Sport' ontstaan
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zogenoemde 'nicht-sportlichen Sports.' Daarbij duidt de term 'nicht' op een ontwik-
keling van nieuwe activiteiten die als 'sport' worden aangeduid, maar niet worden
gekarakteriseerd door (intrinsieke) kenmerken als 'competitie', 'presteren', 'overtref-
fen' en 'wedstrijd.'

Crum maakt een soortgelijk onderscheid tussen 'versporte sport' en 'ontsporte
sport.' Met dit onderscheid wil Crum twee tegengestelde ontwikkelingen aangeven die
lopen langs twee lijnen - die van de doorgaande versporting en van de ontsporting.
Langs de eerste lijn wordt de oorspronkelijke 'steeds sneller, sterker en hoger'-orien-
tatie van de meritocratische sport onder invloed van sporttechnologie, mediasering en
commercialisering steeds radicaler doorgezet. De ontsportingslijn duidt op een tegen-
gestelde beweging, waarbij afstand wordt gedaan van de traditionele sportkenmerken
als 'objectieve prestatie', 'overtreffen', 'winst-verliesschema' en 'wedstrijd' - er ont-
staan alternatieve sportvormen. Net als bij Dietrichs aanduiding 'nicht-sportliche
Sport' duidt 'ontsporting' niet op 'onechte sporten' of 'tweederangssporten', zoals
Elling beide termen interpreteert; eerder het tegendeel is het geval.1° De auteurs geven
hiermee juist aan dat er nieuwe sporten ontstaan die zich weliswaar in tal van opzich-
ten onderscheiden van traditionele sportvormen, vandaar ook: ontsporte sport en
nicht-sportliche Sport, maar deze activiteiten moeten niet op voorhand buiten het
sportbegrip worden geplaatst.

In termen zoals we die in deze studie hebben gebruikt, stellen de auteurs dat de
intensie en de extensie van sport de laatste drie decennia aan verandering onderhevig
is. Sport is zowel pluriformer geworden naar verschijningsvormen (extensie) als naar
de kenmerken die hiermee in verband worden gebracht (intensie). Ze is op verschil-
lende manieren veelkleuriger geworden - een veelkleurigheid die onder andere tot uit-
drukking komt in de verscheidenheid aan sportvormen. Sport wordt, aldus Heine-
mann, gekenmerkt door 'unterschiedliche Konzepte':

Das Erscheinungsbild des Sports wird immer vie(/altiger Seiki und Tai Chi, Beauty-
Shaping und Body-Dancing, Stretching und Calesthenics, AN Style-Kick-Boxing und
Semagogik, thai-Bowen und Anti-Terror-Kampf Shiatsu und Bergmeditation - dies
sind nur einige Beispiele da#ir, was alles unter Sport verstanden wird oder Sport werden
kann. Es verschwimmen einerseits die Grenzen zu anderen Formen von Korperausdruck
und Korperbewegung - etwa zu Tanz, Theater, oder Korpermeditation, Joga, autogenem
Training, Tanztherapie, eutonie. Anderseits werden die Grenzen zu anderen Formen des

Freizeitverhaltens und der Urlaubsgestaltung, in denen Erholung, Entspannung,
Geselligkeit, Unterhaltung, Spiele und Abwechslung gesucht werden,  unschalf31

Crum, Dietrich en Heinemann kiezen er dus voor om niet op voorhand scherpe
grenzen te trekken tussen sport en niet-sport - bijvoorbeeld door het opstellen van een
inperkende, eenduidige definitie van sport - maar ze streven er juist naar de
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verscheidenheid van sport in beeld te brengen. Ze spreken dan ook niet van een
conceptuele identiteitscrisis,32 een inflatoir sportbegrip33 of van een tendens dat zo lang-
zamerhand'... alles zu Sport wird.'14 De auteurs proberen deze verscheidenheid juist te
waarderen - namelijk om door middel van verschillende sportmodi35 of'Modelle des
Sports'36 ordening aan te brengen in deze veelkleurige sportwerkelijkheid. Dietrich
geeft dit streven om de verscheidenheid, in plaats van het gemeenschappelijke, van
sportactiviteiten in beeld te brengen treffend weer:

Die  Wirklichkeit des Sports is durchaus nicht so, wie jene gerne hotten, die sich in
unserer Gesellscha# als Sachwalter des Sports verstehen. Wer Sport heute edassen will,
muJB sich auf die Vieljalt seiner Erscheinung<ormen einlassen. Dabei dalfman gerade
nicht vorneherein das suchen, was alle Formen des Sports eint. Es hat dann auch keinen
Sinn, einen Kembereich des 'wahren Sports' zu definieren und alle anderen Formen als
'Noch-nicht-Sport' oder als 'Nicht-mehr-Sport' zu kennzeichnen. Angemessener ist es in
diesem Fall, dillerenzierend vorzugehen und zunachst das Besondere und das Singulare
zu edi*ssen.37

Keren we terug naar Morgans visie op sport dan dringt de vraag zich op ofbijvoorbeeld
een activiteit als fitnesssport nu wel of niet als sport moet worden aangemerkt.
Enerzijds wel, omdat er in de samenleving weerklank is voor deze als 'sport' aangedui-
de activiteiten, anderzijds niet, omdat ze niet voldoet aan een universeel (en dus con-
stituerend) geacht kenmerk van sport - de gratuitous logic (zie uitgebreider over fitness-
sport: paragraaf 5.7)· Er is dus sprake van een interne spanning tussen de begrippen
universaliteit en contingentie - twee termen die Morgan juist met elkaar in verband
denkt te kunnen brengen. Door namelijk uit te gaan van een universeel kenmerk van

sport, wordt vooraf reeds de blik afgehouden van nieuwe, in een samenleving als'sport'
aangemerkte activiteiten die niet voldoen aan deze gratuitous logic.'38 Activiteiten die wel
als sport worden aangeduid - maar niet voldoen aan het universeel geachte kenmerk

'gratuitous' logic - worden dus op voorhand buiten het sportbegrip gehouden.
Nu kan Morgan deze kritiek repliceren door te stellen dat in 'de' samenleving

activiteiten als 'fitness' geen 'sport' worden genoemd en alle activiteiten die tot nu toe
- dus op grond van de empirie - als 'sport' worden aangeduid allemaal worden geken-
merkt door een gratuitous logic. Een dergelijke redenering is dan wel consistent met

het uitgangspunt dat de gratuitous logic van sport een universeel kenmerk van sport is
(gebleken), maar de vraag is dan w61 welke samenleving Morgan op het oog heeft.  lets
anders geformuleerd: wanneer het uitgangspunt wordt genomen in bestaande tradi-
ties en sociale praktiiken, en de gratuitous logic van sportpraktijken sociaal geworteld
is, dan is het de vraag in welke samenleving(en) Morgan precies zijn uitgangspunt van
redeneren neemt. Roberts stelt terecht de volgende vraag:
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Ifgratuitous logic is to be a socially grounded logic, he must show that it is derived,»om
some society. One must ask: 'In which society Ofpractitioners is gratuitous logic groun-
ded?' What is the ethnos from which it springs andjbr which it provides the rationality
and basis of its r flective deliberations?39

In ieder geval neemt Morgan zijn uitgangspunt in een samenleving waar alle sport-
praktijken worden aangemerkt als games met een 'fysiek karakter'; beide kenmerken
zijn bij hem immers constituerend voor sportpraktijken. Daarmee zou het wel eens zo
kunnen zijn dat Morgan zich'beperkt' tot de Amerikaanse samenleving - een samen-
leving waarbinnen de term 'sport' vooral de betekenis heeft van al dan niet geinstitu-
tionaliseerde physical games (zie hoofdstuk 3.4 van deze studie).

Als deze veronderstelling echter juist is, dan is het de vraag of Morgan in verband
met de gratuitous logic van sport nog wel kan spreken van een transcultureel, univer-
seel kenmerk.40 We hebben hiervoor immers gezien dat vooral in Duitsland de laatste
twee decennia tal van artikelen zijn verschenen waarin het begrip 'sport' aanmerkelijk
breder wordt gedefinieerd dan physical games. Een dergelijke verbreding is binnen de
Angelsaksische literatuur in haar geheel afwezig. Fitnessactiviteiten worden daar
gewoonlijk als niet-sport geplaatst onder de noemer exercise.41 Exercise wordt beschre-
ven als een activiteit, waarbij in de realisering van het doel geen onnodige obstakels
worden opgeworpen en overwonnen en waarbij in de beoefening, in tegenstelling tot
sport (met haar gratuitous logic), wel de meest efficiente middelen mogen worden aan-
gewend om bepaalde doeleinden te realiseren. Deze activiteit brengt dus bij uitstek de
problemen aan de oppervlakte van Morgans visie dat de gratuitous logic (game) kan
worden aangemerkt als een universeel contingent kenmerk van sportpraktijken.42

Het antwoord op de vraag of Morgan een essentialistische positie weet te omzei-
len, moet hier (deels) ontkennend worden beantwoord. Feitelijk vormt bij Morgan het
universele kenmerk gratuitous logic het criterium op grond waarvan wordt bepaald of
een activiteit al dan niet als sport wordt aangemerkt, onafhankelijk of er bepaalde
samenlevingen ofgemeenschappen zijn waarin activiteiten zijn die w61 als'sport' wor-
den aangemerkt, maar genoemd kenmerk ontberen. Door game aan te merken als een
universeel kenmerk, gaat Morgan feitelijk voorbij aan samenlevingen waarin bepaal-
de activiteiten wel 'sport' worden genoemd, maar die het kenmerk 'game' ontberen.
Morgan lijkt zijn blik dan ook niet te hebben gericht op verschillende samenlevingen,
maar alleen op de Amerikaanse.

Morgans visie op sport als een sociaal gefundeerde praktijk wordt hier hoe dan ook
onderschreven (zie paragraaf 3.6), maar juist dat uitgangspunt impliceert dat zijn
gratuitous logic niet op voorhand als een universeel karakteristiek voor alle sport-
praklijken kan worden aangemerkt. Activiteiten die niet worden gekenmerkt door een
gratuitous logic, maar wel als 'sport' worden aangeduid in een samenleving - bijvoor-
beeld tot uitdrukking komend in de alledaagse omgangstaal - willen we in deze studie
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niet a priori als nia-sport aanmerken. Wittgenstein, en in lijn met hem enkele sport-
theoretici, geeft aanknopingspunten voor een uitgangspunt van redeneren, waarbij

uitdrukkelijker (en radicaler) dan bij Morgan wordt uitgegaan van de sociale gefun-
deerdheid van sport en de verschillende interpretaties hiervan.

De alledaagse omgangstaal
Als we niet op voorhand grenzen willen trekken tussen sport en niet-sport en de moge-
lijkheid open willen houden voor een brede invulling van de eigenheid van sport en de
diverse wijzen waarop deze zich manifesteert in een samenleving, welke weg kan dan
worden bewandeld? In lijn met de filosofie van Wittgenstein zouden we dan ons uit-
gangspunt kunnen nemen in de alledaagse omgangstaal. Wittgenstein is van mening
dat de filosoof zich primair dient te baseren op deze alledaagse omgangstaal en zich
erop toe dient te leggen te beschrijven hoe woorden en begrippen in het dagelijks leven
worden gebruikt. De alledaagse omgangstaal is in die zin dus de leidraad voor de filo-
soof.43 Wittgenstein gaat zelfs nog een stap verder. Voor hem is de alledaagse

omgangstaal niet alleen het uitgangspunt van redeneren maar '... de filosofie mag het
feitelijk gebruik van de taal op generlei wijze aantasten; uiteindelijk kan zij dit gebruik
dus alleen maar beschrijven I...] De filosofie laat alles zoals het is.'44 De gewone

omgangstaal is in dat geval dus de bron waaruit de filosofie voortdurend put. De
indruk kan nu ontstaan dat we in lijn met Wittgenstein de alledaagse omgangstaal
alleen willen beschrijven. Gevaar hiervan is dat dit uitloopt op een '... sterilen scholas-
tischen Selbstbefriedigung der Begriffsspielereien.'45 Een begripsmatige haarkloverij,
'... whereby philosophy is reduced  to the mundane  task of merely reporting  on  ordi-
nary usage without pretense of usurping its normative authority.'46 Hoewel ook bil
Wittgenstein de omgangstaal het eerste woord is, is ze zeker niet het laatste woord.
Vanuit pragmatische interesse kunnen - bijvoorbeeld om misverstanden te voorko-
men of uit de weg te ruimen - wel degelijk voorstellen worden gedaan 'de' taal te ver-
anderen:

Wgwillen un ordening aanbrengen in onze tennis omtrent het gebruik van de taal: een

ordening die ten bepaald doel moet dienen; 66n ordening uit vele; niet de ordening. Met
dit doel voor ogen zulten we steeds weer distincties benadrukken, die we door onze gewo-
ne taalvormen gemakkelijk over het hoofii zien. Daardoor kunnen we de indruk wekkeri
dat we ons tot taak gesteld hebben de taal te hervormen. Een dergelijke hervorming ten
behoeve van bepaalde praktische doeleinden - de verbetering van onze terminologie om
in de praktijk misverstanden uit de weg te gaan - is zeer wd mogelijk.47

Om niet te verzanden in begripsmatige haarkloverij, dient de analyse dus verder te

gaan dan slechts het geven van verschillende (lexicografische) betekenissen van sport
in de alledaagse omgangstaal. In verband met het begrip 'sport' kan zo'n analyse
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plaatsvinden door uiteenlopende activiteiten die in de alledaagse omgangstaal als
'sport' worden aangeduid in kaart te brengen, vooronderstellingen bloot te leggen, de
verscheidenheid in beeld te brengen en ordening aan te brengen. In de alledaagse
omgangstaal blijken namelijk tal van begripsmatige onderscheidingen te worden aan-
gebracht - waaronder dus die tussen sport en niet-sport. Dat betekent niet dat ieder-
een het er over eens is wat wel en niet 'sport' is, maar wel dat willen we de verschei-
denheid van dit begrip in beeld krijgen, we niet op voorhand bepaalde activiteiten
moeten uitsluiten die in de alledaagse taal wel als 'sport' worden aangeduid. Door het
uitgangspunt te nemen in de alledaagse omgangstaal en deze vervolgens te analyse-
ren, kan zicht worden gekregen op welke criteria men - al dan niet impliciet - aan-
wendt in het afgrenzen van sport van niet-sport. De sportfilosoof, en Wittgensteiniaan,
Fogelin maakt deze 'analyse van taal over sport' aanschouwelijk door middel van een
'drieledige structuur.'48
3    De analyse van taal over sport.
2    De taal over sport.
I SpOrt.

Fogelin stelt over deze drieledige structuur het volgende (teksthaken en nummering
van mij, JS).

Sport filjinds its instantiation in concrete happenings that we observe or engage in. The
language ofsports M provides us with means ofrepresenting, either truly orjillsely, these
concrete happenings. Finally in the analysis qfthe language of sports Bl, we attempt to
categorize and understand the conceptual system that makes up the language ofsports.49

De'taal over sport' betreft dus de wijze waarop in de alledaagse omgangstaal het begrip
'sport' wordt afgebakend van niet-sport. Dit afgrenzen gebeurt (veelal) onbereflec-
teerd. In de alledaagse omgangstaal worden dus wel grenzen aangebracht tussen sport
en niet-sport, maar zeker is het niet altijd zo dat het helder is welke criteria worden
gehanteerd de ene activiteit wel en de andere niet als sport aan te merken. De regels die
men aanwendt de ene activiteit wel en de andere niet als sport aan te duiden, blijven
veelal impliciet. Vaak is men dus wel in staat grenzen te trekken en zijn dus ook daad-
werkelijk grenzen getrokken, knowing how, maar moeilijker wordt het precies aan te
geven volgens welke regels de afgrenzing heeft plaatsgevonden - het zogenoemde
knowing that.s° De taak van de 'analytische sportfilosoof is er dan in gelegen dit 'im-
pliciete weten' te expliciteren - c.q. transparant te maken. In meer specifieke zin komt
dit verhelderen van het begrip 'sport' dan neer op het expliciet maken van de regels die
men in de alledaagse omgangstaal aanwendt om sport van niet-sport af te grenzen.
Lenk schrijft hierover het volgende:
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Man orientiert sich an dir Struktur der Alltagssprache und versucht im Detail zu
beschreiben, nach welchen Regeln Begr(#2 unserer normalen Alltagssprache tatsdchlich
verwendet werden, wie jeinste  Bedeutungsdgerenzierungen notig sind oder wic ihre

Vernachlassigung zu Mi,Bverstandnissen und philosophischen Problemen sowie
Scheinproblemen Anl4 geben.SI

Het beginpunt van redeneren - c.q. het beginpunt van de analyse - ligt dus in de
alledaagse omgangstaal, meer specifiek 'de taal over sport' (zie de drieledige structuur
van Fogelin 'niveau' 2). De volgende stap is dan te bezien welke activiteiten door bij-
voorbeeld beleidsmedewerkers, sporters, coaches, supporters, journalisten, groepen
mensen of (bepaalde) instituties worden aangeduid als 'sport' en welke criteria ze han-
teren om sport van niet-sport af te bakenen. Zo'n 'analyse van  taal over sport'  (zie de
drieledige structuur van Fogelin'niveau' 3) betreft een zogeheten second order activity.52

Deze 'tweedeordeactiviteit' kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een
voorbeeld. Een 'eersteordeactiviteit' is bijvoorbeeld een discussie tussen twee jeugd-
leiders die sporters fair gedrag willen bijbrengen en wat van deze jeugdige sporters in
morele zin wordt verwacht. De tweedeordeactiviteit is er dan in gelegen te analyseren
welke betekenis de actoren geven aan begrippen als  fairplay'. 'eerlijk spel'. 'rechtvaar-
digheid' en 'regels.' In de 'analyse van taal over sport' richten we ons op de vraag wat
mensen precies bedoelen wanneer ze spreken over begrippen als 'sport', 'lichamelijk-
heid', 'spel' en 'competitie' (in de drie voorgaande hoofdstukken hebben we zo'n ana-
lyse toegepast op uiteenlopende sporttheoretische bijdragen).

Daarbij wordt niet slechts bezien welke betekenissen dergelijke begrippen hebben
in de alledaagse omgangstaal; maar het gaat daarbij om een conceptuele anatyse:

A conceptual inquiry is concerned to trace out some ofthose logical interdependencies in
ways which are not normally requiredfor knowledge of the meaning Ofa term, ther€fore
it involves an examination ofa whole cluster of related terms.53

Door het uitgangspunt te nemen in de alledaagse omgangstaal denken we een 'medi-
um' te hebben gevonden dat ons niet op voorhand afsluit van de verscheidenheid van
de hedendaagse sport.

Een belangrijke vraag daarbij is echter wel op wiens ofwier'taal over sport' we onze
blik dienen te richten.54 Moeten we ons wat betreft deze 'taal over sport' richten op de
sportpagina's en bijgevolg de activiteiten waarover deze pagina's berichten aanduiden
als 'sport', zoals door Fogelin wordt voorgesteld: 'Sports is the thing written about on
sports pages'?55 De vraag is dan natuurlijk welke sportpagina's van welke kranten. Zo
wenste het dagblad Trouw bijvoorbeeld jarenlang niet te berichten over de als te geweld-
dadig aangemerkte bokssport - de bokssport is vanuit het hier geformuleerde uit-
gangspunt dan geen sport. In Amerikaanse kranten zal men op de sportpagina's tever-
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geefs zoeken naar berichten over schaken, dammen en bridge. Deze activiteiten wor-
den in Amerika gewoonlijk, in tegenstelling tot in de meeste Nederlandse kranten, niet
aangemerkt als sport en dus niet op de sportpagina's geplaatst. Zijn dammen, schaken,

bridge en boksen dus geen sporten? Het antwoord op die vraag hangt afvan de sport-
pagina's van welke kranten we erop naslaan. In Het Paroot, de NRc en de Volkskrant, om
slechts een paar dagbladen te noemen, worden schaken, dammen en bridge geplaatst

op de sportpagina's onder het kopie 'denksporten.' Dus als we ons op genoemde kran-
ten richten dan worden deze activiteiten weer wel opgenomen in de analyse.

Als we onze blik nog iets verruimen door ook sportprogramma's in de 'tweede-
ordeanalyse' op te nemen, waar voert deze weg dan naartoeP In ieder geval niet tot een

eenduidig sportbegrip. Zo is door Van den Berg een onderzoek verricht naar welke
sporten binnen sportprogramma's worden uitgezonden.56 Daarin kwam naar voren dat
bijvoorbeeld de KRO autoracen en boksen niet uitzendt. Deze laatste activiteit wordt,
aldus het toenmalige hoofd van de sportredactie Sleven, niet uitgezonden omdat ze
deze activiteit verwerpelijk vinden '... het doel is om iemand opzettelijk letsel toe te
brengen.'57 De NcRv zendt bodybuilding niet uit, omdat, aldus toenmalig hoofd Van Tel-

lingen, het daarbij gaat om een verheerlijking van het menselijk lichaam en dit is een
verafgoding van het eigen lichaam.58 De Eo zendt alleen sporten uit waaraan een bal te
pas komt. Kortom, als we de verschillende omroepen en de hierbinnen uitgezonden

sportprogrami:na's als beginpunt van analyse nemen in de vraag'Wat is sport?' dan blij-
ken er tussen de sportprogramma's nog weer tal van nieuwe verschillen op te duiken.59

Afhankelijk dus van de omroep die het betreft, zal de 'taal over sport' verschillen

en bijgevolg het beginpunt van de analyse van deze activiteiten. Nemen we daarbij nog
de wijze waarop we in het alledaagse leven spreken over'sport' dan blijkt het pallet van
activiteiten nog kleurrijker te zijn: Bewegen Op Muziek, spinning, een rondje hardlo-
pen in het Amsterdamse Bos, wielrennen met vrienden, voetballen in het Vondelpark,
een partij schaken in het Schaakcaft, bodybuilden enzovoort. Bestaat er, kortom, wel
zoiets als de alledaagse omgangstaal? Is het niet beter te spreken van verschillende tali-
ge vertogen binnen de alledaagse omgangstaal? Talige vertogen die vaak ook iets tot

uitdrukking brengen van de dominantie van bepaalde vertogen over andere vertogen.
Als we 'de' alledaagse omgangstaal als uitgangspunt nemen en hierbij alles wat'sport'
wordt genoemd inventariseren dan wordt niet op voorhand 6*n vertoog als het vertoog
beschouwd en zal de kans groot zijn dat pluriformiteit meer in het oog springt dan
uniformiteit.

Maar is deze verscheidenheid niet nog meer een bevestiging van McBrides en
Kleinmanns scepsis in verband met de (on)mogelijkheid grenzen te trekken tussen

sport en niet-sport? Is sport niet bij uitstek een begrip dat door haar verscheidenheid
en open karakter nimmer kan worden afgegrensd van niet-sport? Voordat we deze

vraag kunnen beantwoorden, willen we nog iets uitvoeriger ingaan op dit open karak-
ter van het concept 'sport.'
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5.3  SPORT ALS GEDEELIELIIK OPEN CONCEPT

Is sport een open concept, waarvoor het onmogelijk is een vaste set noodzakelijke
en/ofvoldoende voorwaarden te formuleren? Volgens McBride en Kleinmann wel. In
deze paragraaf willen we duidelijk maken dat de veronderstelling van deze auteurs
berust op twee misvattingen. De eerste misvatting is gelegen in de te strikte eisen die
ze stellen aan het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport. De tweede misvat-
ting berust op een te extreme visie op 'de openheid' van het sportconcept.

Rigide visie op grenzen trekken
Sport kan zonder meer worden beschouwd als een begrip met vage randen. Deze

constatering vormde voor McBride en Kleinmann de aanleiding af te zien van het
formuleren van een vaste set noodzakelijke en voldoende voorwaarden en het trekken
van grenzen tussen sport en niet-sport.

6o

De auteurs stellen daarmee een strikte eis aan het sportconcept - een eis namelijk
die neerkomt op de volgende veronderstelling (cursivering en teksthaken van mij, IS)
'... a term [in dit geval dus de term'sport'] is genuinly defined when and only when anot-
her term or set of terms is produced which is logically equivalent to it.'61 Een voorbeeld
van zo'n 'logische equivalentie' is de definitie van een driehoek. Een driehoekd€f= een
plat vlak bestaande uit drie zijden en drie ingesloten hoeken. Tussen de term 'drie-
hoek' en de voorwaarden die een driehoek definieren, bestaat een logisch nood-
zakelijke relatie: de drie voorwaarden - 'plat vlak', 'drie zijden', 'drie ingesloten hoe-
ken' - zijn afzonderlijk noodzakelijk en gezamenlijk voldoende voor de bepaling van
een driehoek. Zowel de intensie als de extensie is volledig bepaald en bijgevolg is ieder
geometrisch figuur 6fwel 6f niet een driehoek.

Onderkennen we echter dat sport een begrip is met vage randen, dan mag en kan
aan de'exactheid' van zo'n definitie niet dezelfde eis worden gesteld als aan gesloten con-

62
cepten als geometrische figuren. Sport is een concept met een geheel ander karakter
dan strikt af te grenzen geometrische figuren. Deze laatste verschillen van elkaar als
gevolg van hun uiteenlopende axiomatische structuren - geometrische figuren zijn juist
ontworpen om verschillend te zijn. Sport echter '... possess no axiomatic structures they
were not designed to be different.'63 Dat het begrip 'sport' deze axiomatische structuur
ontbeert, wil, volgens Morgan niet zeggen dat sport dus een concept is dat geheel onbe-
paald is en bijgevolg geen grenzen kunnen worden aangebracht met andere praktijken
- dat is een te rigoreuze stap: '... practices like sport can't be likened to alternative geo-
metries; they don't possess axiomatic structures. [...] But it is a rather large leap from this

'64premise to the conclusion that sport is a radically contingent, structureless practice.

Open texture
Sport heeft net als de begrippen 'kunst', 'wetenschap', 'politiek' en 'vrijheid' een zekere
open texture waardoor de geformuleerde noodzakelijke en/ofvoldoende voorwaarden en
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de op grond hiervan getrokken grenzen altijd een voorlopig karakter hebben - de con-
cepten zijn 'wezenlijk onvolledig' (essentially incomplete).65 Het concept 'sport' is echter
niet alleen 'wezenlijk onvolledig' maar tevens verwant aan een type concept dat Gallie
aanduidt als essentially contested concepts ('wezenlijk betwiste concepten').66 Dit zijn con-

cepten waarover tussen theoretici geen overeenstemming bestaat over de juiste invulling
en toepassing: '... there is no one dearly definable general use of any of them which can

be set up as the correct or standard use ...' - en dat betekent dat'... there are apparently
endless disputes for which neither of these explanations need be the correct one.'67 Een

dergelijke discussie spitst zich wat betreft sport bijvoorbeeld toe op welke activiteiten wel
of niet als sport dienen te worden aangemerkt en welke criteria als constituerend zijn
aan te merken voor sport - kortom, wat de extensie en intensie van het begrip 'sport'
zijn. In de studie tot nu toe is duidelijk dat over deze criteria en welke activiteiten al dan
niet moeten aangemerkt als sport geen algehele consensus bestaat.

Gaan we er echter van uit dat sport een begrip is waarvan de noodzakelijke en vol-
doende voorwaarden nimmer volledig zijn te bepalen en sport derhalve een begrip is
met onduidelijke randen, dan betekent dit tegelijkertijd dat aan het trekken van gren-
zen tussen sport en andersoortige activiteiten nia dezelfde eisen mogen worden

gesteld als aan (natural-kind-)concepten als 'driehoeken' en 'rechthoeken.' Dat de
intensie en extensie van sport niet voor eens en altijd zijn te bepalen kan geen reden

zijn om dus van het definieren van sport af te zien. Immers, we kunnen (en mogen!)
sport niet definieren op een manier, zoals dit wel mogelijk is voor bijvoorbeeld geo-
metrische figuren.68 Wertz stelt terecht dat '... an essential definition is unnecessary
and indeed undesirable. Essential definitions work for only closed concepts - not open
ones such as sport and art:69 Een definitie van sport willen opstellen die eenduidig is
en tegelijkertijd alle betekenisnuances in de omgangstaal moet insluiten is apore-
tisch.7° Deze aporie bestaat daaruit dat wanneer men begrippen met vage randen, zoals

sport, wil definieren, men stuit op onvermijdelijke 'problemen':

... Wenn man einen vagen Begrifpraziseren will, mlig man ihn sozusagen aufwenige

widerspruchs»ie Teilbedeutungen zusammenstreichen. Dann kann man aber die
Alltagsbedeutung nicht mchr so genau tri#en, wie es in dir Explikation verlangt wird.
Sollen hingegen alle Bedeutungsnuancen erhalten bleiben, so mu  man auf die
Eindeutigkeit, also die Prazision, verzichten. Prazise Eindeutigkeit mitg Abweichungen
und eine gewisse inadaquatheit in Kaufnehmen. Gebrauchsexplikationen zu verlangen,
die zugleich prazise sind und den (gesamten Nuancenreichtum des) Sprachs-
gebrauch(s) tre#2n ist I...ldem Versuch der Kreisquadratur vergleichbar.71

Deze inadequaatheid in het definieren van sport is geenszins een bezwaar dat leidt tot
de onvermijdelijke conclusie dat het afgrenzen van sport van niet-sport moet worden
gestaakt. Integendeel, juist deze begrippen 'met vage randen' - zoals 'sport', 'kunst',
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'wetenschap', 'vrijheid', 'democratie' enzovoort - zijn in filosofische zin de interes-
santste.72 En dat betekent veeleer het volgende:

BegriUanalysen und -explikationen sind bei mehrdeutigen und vagen Begri#i:n - und
besonders diese sind philosophisch 'interessant' - besonders notig schon um die ver-
schiedenen Nuancen-D(#erenzierungen, Mehrdeutigkeiten, Vagheiten zu erkennin, um
Aufassungsunterschiede deutlicher herausarbeiten, etwaige Unvertraglichkeiten und
ideologische Voraussetzungen bei der Bergi.#sdemensionierung au/ecken und etwa eine
klarere Ausgangssituation fir eine Zweckd inition (z.B. eine prozise fachsprachlichen
De#nition) umrei,gen zu konnen.73

Beschouwen we sport als een begrip met vage grenzen dan kan en mag van een defini-
tie van sport niet worden verwacht dat ze zowel alle betekenisnuances in de alledaag-
se omgangstaal omvat als eenduidig is. Deze 'onmogelijkheid' kan, aldus Lenk, echter
geen reden zijn het definieren of de analyse van sport te staken:74

Gerade l...1 wenn man Unmogliches bei einer Explikation (namlich Prazision, vereint
mit  vollstandiger Bedeutung ulie) nicht erreichen  kann,  dad man nicht die gesamten
Explikations-/Deutungs-Versuche und -Analysen als sinnlos beiseite schieben. Ohne

Erorterung dieser Art von Problemen warejede eingehende Begrifianalyse und letztlich
jede analytische Philosophie - auch des Sports - sinnlos.75

Volgens Wertz moeten we dan ook niet streven naar een definitie, karakterisering of
classificatie van sport die voor eens en altijd vastligt, gelijk een gesloten concept, maar
we moeten streven naar een beschrijving van sport die als minimale eis heeft dat ze
zoveel mogelijk activiteiten insluit die doorgaans 'sport' worden genoemd.76 Daarbij
geldt als belangriike eis dat een definitie, karakterisering of classificatie van sport in
ieder geval de paradigmatische gevallen dient in te sluiten - iets wat impliceert dat een
omschrijving van sport beter td breed dan td smal kan zijn. De kans immers dat een t6
smalle omschrijving van sport de paradigmatische gevallen buitensluit, is groter dan
in geval van een td brede omschrijving van sport.77

De kritiek van Kleinmann en McBride op de mogelijkheid, in dit geval onmoge-
lijkheid, sport af te grenzen, vindt haar grondslag in een te rigide visie op het definie-
ren van sport. Hoewel Kleinmann en McBride terecht vaststellen dat sport een concept
is met vage randen, stellen ze aan definieren en het trekken van grenzen niettemin een
eis die alleen aan geometrische figuren kan en mag worden gesteld.

Tussen strikt gesloten en wijdopen concepten
Hoewel McBride en Kleinmann aan het afgrenzen van sport van niet-sport een te strik-
te eis stellen, is het nog steeds de vraag ofvoor sport noodzakelijke en voldoende voor-
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waarden zijn te formuleren. Immers, sport is hoe dan ook een begrip met vage ran-
den. Is het derhalve wel mogelijk voor begrippen met vage randen noodzakelijke en
voldoende voorwaarden te formuleren?

Over het algemeen wordt aangenomen dat voor gesloten concepten wel en voor
open concepten geen noodzakelijke en voldoende voorwaarden kunnen worden gefor-
muleerd.78 Deze veronderstelling komt ook uitdrukkelijk naar voren in de uiteenzet-
tingen van Kleinmann en McBride. Maar ook hier houden de auteurs te weinig reke-

ning met de specifieke aard van het sportconcept. De tweedeling naar open en gesloten
concepten is te grofmazig: ze kent meer nunances. De filosoof Beal zegt over deze
tweedeling het volgende: 'Instead of only two types of concepts there exists a great

variety ofconcepts explicable in terms of necessary and sufficient conditions - a diver-
sity that reflects different degrees of being open and closed.'79 Begrippen indelen
volgens de tweedeling'open'/'gesloten' is een te strikte - en deze heeft menig concep-
tueel onderzoek op het verkeerde been gezet. Zo'n tweedeling '... misdirects much
inquiry into the possible ways of analyzing or elucidating concepts in terms of
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necessary and sufficient conditions.     In de wijze waarop begrippen kunnen worden

gedefinieerd, ontvouwt zich namelijk een breed spectrum van mogelijkheden, dat
genuanceerder is dan een tweedeling naar gesloten en open concepten en de respec-

tievelijk met de hiermee in verband gebrachte mogelijkheid en onmogelijkheid om
noodzakelijke en voldoende voorwaarden te formuleren:

The alternative ways in which we can speciji, such conditions and properties are ./ar

greater than the simple choice between either being able to specifr necessary and suficient

conditions and properties, or not being able to do so. That is to say, the choice ofconcepts

is greater than that suggested by the open and closed bi rcation. 8I

Het spectrum van verschillende concepten spreidt zich namelijk uit over een
continuum, waarvan de beide uiteinden twee extremen vormen - respectievelijk die
van de strikt gesloten concepten en die van de wgdopen concepten. Geometrische figuren
zoals driehoeken, rechthoeken en cirkels zijn bijvoorbeeld zulke strikt gesloten

concepten - en wel omdat de noodzakelijke en voldoende voorwaarden exact zijn te
bepalen en in de toekomst niet is te verwachten dat nieuwe voorwaarden worden

geformuleerd. De definitie van een driehoek is, met andere woorden, niet onderhevig
aan verandering. Aan de andere zijde van het spectrum vinden we de wijdopen
concepten - concepten waarvoor het op geen enkele manier mogelijk wordt geacht om
noodzakeliike en voldoende voorwaarden te formuleren, omdat het begrip voort-
durend aan verandering onderhevig is.

De wijze waarop Kleinmann en McBride het begrip 'sport' beschouwen, komt
overeen met wat Beal aanmerkt als de meest extreme vorm van openheid; sport wordt
voorgesteld als een wide open concept.82 Voor genoemde sporttheoretici is deze extreme
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openheid zelfs aanleiding iedere poging om sport te definieren af te keuren.  Op  deze
manier lijkt echter het kind (in casu sport) met het anti-essentialistische badwater te
worden weggegooid.83 Sport voorgesteld als een 'wijdopen concept' betekent namelijk
dat, in principe, alles tot sport kan worden - het begrip 'sport' wordt ledig.84 Of zoals
Beal in meer algemene zin stelt over deze 'wijdopen concepten': 'Ifthere are no crite-
ria for recognition or application then it is possible to apply the concept to anything;
hence, the concept would not allow us to distinguish one thing from another'85 Iede-
re definitie ofomschrijving van sport moet dan, per definitie, worden aangemerkt als
iuist en adequaat, met het gevaar dat we belanden van de essentialistische regen in de
relativistische drup.

Met Beal stemmen we in als hij  zegt dat'... ifa concept is not closed in some sense,
it can never be used incorrectly.'86 Het vermijden van deze relativistische opvatting van
concepten hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te voeren naar een essentialistische
positie: '... there are good reasons for avoiding this extreme, and [...l by avoiding this
extreme we are not forced to accept a doctrine that closes concepts to the extent
thought by the anti-essentialists:87 Meer voor de hand ligt het, sport te beschouwen als
een concept dat kan worden geplaatst tussen beide extremen: het begrip 'sport' is niet
'volledig gesloten', maar evenmin 'wijdopen.' Dit betekent aan de ene kant dat het
onwenselijk is 'sport' voor eens en altijd met een preciserende definitie te expliciteren,
aan de andere kant moet het alternatief niet worden gezocht in het volledig afzien van
het trekken van grenzen. Sport, als een begrip met vage randen, betreft enerzijds niet
een concept dat kan worden gedefinieerd op grond van voor eens en altijd vastliggen-
de noodzakelijke en/of voldoende criteria - sport is dus niet een tightly closed concept.
Dit kan irnmers leiden naar het opstellen van een essentialistische definitie van sport.
Anderzijds moet sport ook niet worden beschouwd als de extreme tegenhanger hier-
van: een wide open concept. Dit zou immers leiden tot de evenmin vruchtbare positie
dat sport niet kan worden onderscheiden van andere activiteiten - feitelijk kan dan
alles tot sport worden.

Sport lijkt het beste te kunnen worden opgevat als een concept dat een positie
inneemt tussen beide extremen. Sport willen we, in navolging van enkele ideeen van
Beal, beschouwen vanuit het perspectiefvan een clearly open concept - een 'gedeeltelijk

,88  ·open concept.     Dit zijn concepten waarvoor wel noodzakelijke en/ofvoldoende voor-
waarden kunnen worden geformuleerd, maar deze hebben nooit een definitief karak-
ter - ze hebben een open einde: '... These concepts are open because their intension
and consequently their extension may change:89 In feite kan zich deze openheid in
twee richtingen 'bewegen'. In de eerste plaats in een richting waarbij nieuwe kenmer-
ken definierend worden geacht voor een bepaald begrip die voorheen niet consti-
tuerend waren voor het begrip sport. Door het formuleren van deze extra voorwaarden
wordt de intensie dus specifieker met als logisch gevolg dat de extensie minder
ornvangrijk wordt.9° In de tweede plaats kunnen kenmerken die voorheen definierend
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zijn geacht voor een concept, niet meer als constituerend worden aangemerkt voor het
gehele begrip. Gevolg is dat de extensie omvangrijker wordt: steeds meer entitieiten
(objecten, activiteiten) zijn binnen de omschrijving te plaatsen.91

We vatten sport dus op als een gedeeltelilk open concept in plaats van een wijdopen

concept. Daarbij gaan we er dus van uit dat hoewel het sportconcept wordt gekenmerkt
door openheid en veranderlijkheid, toch de mogelijkheid bestaat noodzakelijke en/of
voldoende voorwaarden te formuleren. Voor een dergelijke visie op sport bestaat, in
het licht van de verschillende omschrijvingen die in de eerste hoofdstukken van deze
studie reeds zijn gegeven, voldoende empirische evidentie. Karakteristiek aan sport is
dat ze aan de ene kant aan verandering onderhevig is en bestaat uit uiteenlopende
activiteiten waarvan de verschillen vaak net zo in het oog lopen als de overeenkomsten,
aan de andere kant blijken er in de alledaagse omgangstaal wel degelijk grenzen te
worden getrokken tussen sport en niet-sport - hoe verschillend deze grenzen vaak ook
blijken te lopen.

In deze paragraaf zijn we ingegaan op de specifieke aard van het sportconcept en
stonden stil bij twee argumenten die zijn ingebracht door de non-essentialisten Klein-
mann en McBride, namelijk (I) dat sport een open concept is (2) waarvoor het onmo-
gelijk is noodzakeliike en voldoende voorwaarden te formuleren. Op grond van de in
deze paragraafuitgevoerde analyse valt het volgende te concluderen:
•      Aan het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport mogen niet dezelfde eisen

worden gesteld als aan die tussen geometrische figuren.
•      Sport is weliswaar een begrip met vage randen, maar ze wordt hier beschouwd als

een gedeeltelijk open concept in plaats van een wijdopen concept. Bijgevolg zijn
voor  sport wel noodzakelijke en/of voldoende voorwaarden te formuleren,  maar
deze kunnen niet voor eens en altijd worden vastgelegd.

Door het begrip sport te beschouwen als een gedeeltelijk open concept is dus een
nader uitgangspunt geformuleerd voor het verdere verloop van deze studie. Nog
onduidelijk is echter hoc de eigenheid van sport, uitgaande van dit uitgangspunt, kan
worden afgegrensd van niet-sport. In ieder geval niet door het formuleren van een

verzameling onveranderlijke kenmerken die voor eens en altijd de eigenheid van sport
afgrenzen van niet-sport,  maar ook  niet door  af te  zien  van het trekken van grenzen.
Op welke wijze kan vanuit de idee dat sport een gedeeltelijk open concept is toch
worden geprobeerd grenzen te trekken? Hoe kunnen we, iets anders geformuleerd,
wel grenzen trekken, de verscheidenheid in het oog houden en toch niet op zoek gaan
naar een groep noodzakelijke voorwaarden die te allen tijde aanwezig dienen te ziin
om sport van niet-sport afte grenzen?
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5.4  SPORT ALS  ITTGENSTEINIAANS FAMILIEBEGRIP

Sport opgevat als een gedeeltelijk open concept kan dus niet onder verwijzing naar een
vaste verzameling noodzakelijke en voldoende voorwaarden scherp worden afge-
grensd van niet-sport. Maar dit betekent niet dat het afgrenzen van sport van niet-sport
moet worden gestaakt, zoals de Wittgensteinianen Kleinmann en McBride in para-
graaf 5.I hebben betoogd. Andere auteurs, evenzeer geinspireerd door enkele ideeen
van Wittgenstein, ziin met de auteurs eens dat sport een begrip is met vage randen,
maar niet dat iedere poging om sport van niet-sport af te grenzen verspilde tijd is. In
deze paragraaf gaan we in op de visie dat sport kan worden voorgesteld als een Witt-
gensteiniaans familiemodel. Allereerst in beschrijvende zin, daarna kritischer naar de
reikwijdte van dit model.

Leden

Enkele auteurs zijn van mening dat het onwerkelijk en onwenselijk is sport op grond
van een vaste verzameling noodzakelijke en/of voldoende voorwaarden scherp af te
grenzen van niet-sport.92 Maar hoewel de grenzen tussen sport en niet-sport niet
scherp zijn te trekken, is het zeker niet zo dat van afgrenzing moet worden afgezien.
Verwacht kan worden dat met het trekken van grenzen er altijd bepaalde grensgeval-
len zullen zijn:

... a proper conceptual analysis ofsports will not simply divide the world up into two neat
compartments - those things that are sports and those things that are not sports. It will
also represent intermediate cases as intermediate by exhibiting the principles that give
them this status.93

Willen we een zekere verscheidenheid van sport in ogenschouw houden en deze
grensgevallen niet onkritisch als niet-sport terzijde schuiven, dan ligt het geven van
een scherpe definitie dus niet voor de hand. In de afgrenzing van sport van niet-sport
willen we de verscheidenheid in het oog houden. Dit kan door middel van Wittgen-
steins familieverwantschapsmodel, zoals dit is uiteengezet in zijn postuum uitge-
brachte werk Philosophische Untersuchungen.94 We staan iets langer stil bij de status
van dit model.

In een veelvuldig geciteerde passage maakt Wittgenstein aannemelijk dat het
begrip 'spel' niet bijeen wordt gehouden door 66n gemeenschappelijk kenmerk:

KO'k bilvoorbeeld eens naar de bezigheden die wil 'spelen' noemen. Ik bedoel bordspelen,
kaartspelen, balspelen, Olympische Spelen, enzovoort. Wat hebben ze allemaal gemeen?
Zeg niet: 'Ze moeten iets gemeen hebben, anders zouden ze geen 'spelen' heten' - maar
kijk of er ids is dat ze allemaal gemeen hebben. - Want wanneerje kijkt, zul je niet iets

zien dat ze allemaal gemeen hebben, maarje zult gelijkenissen, venvantschappen ont-
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dekken, en niet zo weinig ook. Zoals gezegd. denk niet, maar kijk, - Kil'k bijvoorbeeld

naar de bordspelen met hun veetvoudige verwantschappen. En nu naar de kaartspelen:
hier vind je vele  overeenkomsten  met  de terste groip, maar an groot aantal gemeen-
schappel(ike eigenschappen valt af om plaats te maken voor weer andere. Wenden we

ons nu tot de balspelen, dan blwi er veel gemeenschappelijks over, maar gaat er ook veel
verloren. - Zijn het allemaal 'gezelligheidsspelen'? Vergelijk schaken met boter-kaas-en-

eieren. Ofvindje bij ahmad winnen en verliezen, Ofrivaliteit tussen de spelers? Denk

aan patience. Bij balspelen is er sprake van winst en verlies, maar als gen kind ziin bal
tegen de muur gooit en weer opvangt, is die eigenschap verdwenen. Kjk eens naar de rol
die bekwaamheid en geluk spelen; en hoe verschillend is bekwaamheid bij schaken en bO
tennis.  Denk nu aan spelleties als Jan-Huygen-in-de-ton: het element  'gezelligheid' is hier
nog aanwezig, maar hoevele van de andere karakteristicke eigenschappen ziin er niet
verdwenen? En zo zouden we de vele, vele andere groepen van spelen kunnen afwerken,
m zien hoc gdijkenissen zichtbaar worden en weer verdwiinen. En de slotsom van deze

beschouwing luidt nu: we zien een gecompliceerd net van gelgkenissen die elkaar over-

lappen en kruisen; nu eensjiindamentele gelijkenissen, dan weer gelijkenissen in details.
Ik weet deze gelijkenissen niet beter te karakteriseren dan met het woord familiegelijke-
nissen'; want op die wifze overlappen en kruisen de verschillende gelijkenissen tussen de

leden van eenjamilie elkaar bouw, gelaatstrekken, kleur van de ogen, manier van lopen,
temperament, enzovoort. - Daarom zeg ik: 'spelen' vormen eenjamilic.95

Wat geldt voor spellijkt evenzeer van toepassing op het begrip sport. Ook sport bestaat
niet uit 66n essentieel kenmerk of een groep essentiele kenmerken onder verwijzing
waarvan sport scherp kan worden afgegrensd van niet-sport (zie hoofdstuk 2, tabel

2.I). Sport bestaat uit verschillende leden, waartussen verwantschappen bestaan -

sport kan worden voorgesteld als een Wittgensteiniaans familiebegrip. Sport als fami-
liebegrip kan aan de hand van figuur 5.I aanschouwelijk worden gemaakt.96

a b c d e f

A B C D E F
B C D E F G
C D E F G H
D E F G H I
E F G H I j

Figuur 5.1  Familieverwantschapsmodel

In deze visualisering van het familieverwantschapsmodel staan a-f voor activiteiten die als sport worden aangeduid ,en A-j duiden op

de uiteenlopende kenmerken die op intrinsieke w*ezijn verbonden met deze specifieke sporten. Op grond van deze visuallsering

wordt duidelijk dat er.

i een sterke verwantschap bestaat tussen de ene sportaaiviteit en de andere (bijvoorbeeld tussen a en b, b en c, d en e);

2 een minder sterke verwantschap zichtbaar is tussen andere sportactiviteiten (a en d, a en e);

3 bovenal dat er niet 66n kenmerk (A, B, C .) is dat alle activiteiten bijeenhoudt.
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Er is kortom niet 66n universeel kenmerk dat gemeenschappelijk is voor alle sporten:
sport is een begrip met vage grenzen. Wittgenstein schrijft over deze vaagheid van
grenzen: 'Je zou kunnen zeggen dat het begrip 'spel' [sportl een begrip is met ondui-
delijke randen.'97 Sport kan net als spel metaforisch worden voorgesteld als de vezels
in een draad. De sterkte van de draad wordt niet door 66n vezel bepaald die door de
hele lengte van de draad loopt, maar door een groot aantal elkaar overlappende
vezels.98 Nu kunnen de letters a-f in figuur 5.I corresponderen met de specijieke activi-
teiten zoals basketbal, voetbal, schaken, dammen, waterpolo, aerobics en de letters A-
F voor intrinsieke kenmerken als 'game', 'bewegen', 'testen', 'ethos'. Dat zou beteke-
nen dat we aan de letters van het alfabet niet voldoende hebben om alle
sportactiviteiten (a, b, c, d, ...) aan te duiden - niet ondenkbaar is dat we dan bijvoor-
beeld krijgen aI, bI, b2,... bn.99

Het schema kan ook (iets) anders worden uitgelegd, namelijk in de zin dat a, b, c,
d staan voor de verschillende definities, karakteriseringen en categoriseringen die zijn
gegeven door verschillende auteurs. Sport als familiebegrip kan dan worden gevisu-
aliseerd als in figuur 5.2. 100

Sport
a b c d e        enzovoort

A

K

E    B

N

M  C
E

R   D

K

E    E

N

F

Figuur 5.2  Familiebegrip en intrinsieke kenmerken

De hoofdletters A-F staan bijvoorbeeld voor de volgende intrinsieke kenmerken van sport:

A game

8 lichamelljkheid/bewegen

C institutionalisering

D agonaliteit/competitie

E play

F verspreidingsgraad

De letters a-e corresponderen bijvoorbeeld met de uiteenlopende definities, classifica-
ties en karakteriseringen van sport; zoals die door enkele van de auteurs uit het eerste
hoofdstuk zijn gegeven.
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a Staat bijvoorbeeld voor de omschrijving van Gerhardt (I992), die sport beschouwt

als een (A) game met een (D) agonaal karakter.
b    Staat voor de beschrijving die Loy (I968, I978) geeft van sport, namelijk een (A)

game met een (B) lichamelijk karakter, waarbij binnen (C) geinstitutionaliseerd
verband met elkaar in (D) competitie wordt getreden.

c   Is de karakterisering van Osterhoudt (I977), die de kenmerken (B) lichamelijk-

heid/bewegen, (C) institutionalisering, (D) agonaliteit, (E) play en (F) versprei-

dingsgraad als constituerend aanmerkt voor sport.
d  Visualiseert de visie van Volkamer (I984) die (A) game en (B) lichamelijk-

heid/bewegen definierend acht voor sport.
e     Is de visualisering van de definitie van Van Bottenburg & Br6er (I996) die de ken-

merken (A) game, (C) institutionalisering en (D) agonaliteit als constituerend aan-

merken voor het begrip 'sport.'

Het schema, dat nog verder kan worden uitgebreid, maakt duidelijk dat verschillende

definities, karakteriseringen ofclassificaties van sport (a, b, c, d, e, f, g, h) bepaalde ken-
merken gemeenschappelijk hebben (A, B, C, D, E, F) maar dat er niet jan kenmerk

gemeenschappelijk is voor alle omschrijvingen van sport (zie: de horizontale strepen
en de witte plekken die hiertussen te zien ziin). Anders gezegd: zowel de intensi£ (ver-

ticale lijn) als de extensie (horizontale lijn) van het begrip 'sport' is onbepaald.
Beide manieren van het in beeld brengen van sport op grond van het familie-

verwantschapsmodel maken duidelijk dat (I) het begrip 'sport' wordt opgevat als een

begrip met vage randen en (2) sport niet wordt gedefinieerd op grond van tan gemeen-

schappelijk kenmerk of een groep gemeenschappelijke kenmerken. Sport ontbeert,

kortom, een essentie.

Hier zijn de volgende conclusies te trekken.

•       Het lijkt wel mogelijk om sport te definieren, karakteriseren en te dassificeren op
voorwaarde echter dat daarbij wordt uitgegaan van de grondgedachte dat het
begrip 'sport' zal bestaan uit verschillende leden, die niet 66n bepaald kenmerk

gemeenschappelijk hebben - sport kan worden voorgesteld als een Wittgenstei-
niaans familiebegrip.

• Wanneer verschillende activiteiten in de alledaagse omgangstaal worden aange-
duid als 'sport' dan impliceert dat niet dat deze (activiteiten) bepaalde essentiele

c.q. gemeenschappelijke kenmerken bezitten en op grond van deze gemeen-

schappelijkheden als 'sport' worden aangeduid.
•    Sport is niet alleen een gedeeltelijk open concept, maar de noodzakelijke en/of

voldoende voorwaarden die voor sport kunnen worden geexpliciteerd hoeven niet

te gelden voor alle activiteiten (sportleden) die als 'sport' worden aangeduid.
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Is het echter wel zo duidelijk op welke wijze we het familieverwantschapsmodel
kunnen toepassen op de afgrenzing van sport van niet-sport? Natuurlijk, we moeten
niet op zoek gaan naar een groep wezenlijke kenmerken op grond waarvan eens en
voor altijd kan worden vastgelegd wat sport is - maar een dergelijk uitgangspunt is
nog weinig specifiek. In de volgende subparagraaf houden we het familieverwant-
schapsmodel kritisch tegen het licht.

Familieverwantschappen
We hebben vastgesteld dat definieren, karakteriseren en classificeren op grond van het
familieverwantschapsmodel in beginsel de voorkeur verdient boven enerzijds een
ingeperkte, strikte afgrenzing van sport en anderzijds een volledig afzien van iedere
poging om sport afte grenzen. Sport, zo concludeerden we, kan het beste worden voor-
gesteld als een Wittgensteiniaans familiebegrip, bestaande uit verschillende sportle-
den die op een of andere wijze aan elkaar verwant zijn.

Dit familieverwantschapsmodel is vooral bedoeld als kritiek op een essentialisti-
sche positie aangaande begripsvorming.101 Het uitgangspunt nemen in het familiever-
wantschapsmodel betekent weliswaar dat we een essentialistische positie in het afgren-
zen van sport van niet-sport onwenselijk achten, maar niet dat we onkritisch voorbij
kunnen gaan aan de reikwijdte en de specifieke aard van dit model. Een reeel gevaar is
dan namelijk'... oftaking over the family resemblances model too liberally and too easi-
ly,I02 Dit gevaar komt erop neer dat het familieverwantschapsmodel te gemakkelijk
wordt beschouwd als de oplossing voor het definieren van begrippen met vage randen.
Best maakt zijn kritische houding als volgt inzichtelijk (vet van mij, JS):

It is misleading to assume that thefamity resemblance model Ofmeaning is a universal
panacea, conveniently applicable to any concept which proves to be somewhat elusive.
For example, one sometimes encounters the ratherfacile assumption that art is ajamily
resemblance concept.103Yet it is, at any rate, not obvious on a supedicial examination.
It is easily overlooked that it is possible to claim a resemblance or connection ofsome sort
between almost any two objects, perhaps because they are both in the world, or are both
physical objects, or even because they have both been thought about. Presumably a
stronger resemblance than any Ofthese would be required by proponents offamily rescm.
blances.  But the nature of the resemblance is k# undear, or even, more usually,
presupposed. It could, for instance,  be  reasonably claimed  that  some examples Of art
appear to bear a closer resemblance to some examples €fgamts than to other examples
ofart. Consider a competitive music,#stival. A group ofmusicians, perhaps a choir or a
string ensemble,  might be competing against other groups of musicians.  On what basis
do we decide that the model offamily resemblancesjusti/ies our r€prring to such aaivi-
ties as 'music' or 'art' rather than *ames'. It could surely be plausibly argued that this
situation bears an equally close resemblance to competitive team games:04
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Hoewel dus niet moet worden gezocht naar wezenlijke en gemeenschappelijke ken-
merken, is het nog niet zo duidelijk hoe een begrip kan worden gedefinieerd of afge-
grensd op basis van bepaalde familieverwantschappen. Is het wel mogelijk op grond
van uiteenlopende en elkaar overlappende verwantschappen te bepalen welke activi-
teiten al dan niet als sport moeten worden aangemerkt? Volgens Wittgenstein wel. In
de volgende passage stelt hij dat verwantschappen het criterium vormen op grond
waarvan 'entiteiten', voorwerpen, handelingen, objecten enzovoort, onder hetzelfde
begrip worden geplaatst (vet van mij, TS).

In plaats van iets te noemen dat al datgene wat wij taal noemen gemeenschappelgk he$,

zeg ik dat er helemaal niet din ding is dat al deze verschijnselen gemeen hebben en dat

verklaart waarom we voor allemaal hetzel» woord gebruiken, - maar dat ze op vele
verschillende manieren met elkaar venvant zifn. En vanwege die verwantschap of
verwantschappen noemen we ze allemaal  'taal.' 05

Na verschijning van de Philosophische Untersuchungen kwamen in de filosofische lite-
ratuur tal van disc:ussies op gang, die vooral betrekking hebben op deze passage - en

meer specifiek op de binnen deze passage verwoorde opvatting dat '... vanwege ver-
wantschap(pen) [...] entiteiten onder een algemene term kunnen worden geplaatst.

406

Welbeschouwd is de kritiek van deze filosofen op het familieverwantschapsmodel een
nadere uitwerking van wat Best hiervoor kritisch aan de orde stelde. Gupta komt tot de
conclusie dat we op grond van verwantschappen nimmer tot begripsmatige onder-

scheidingen kunnen komen:

Can we at all dejing a concept with rejerence to ajamily/;family resemblances', without
confilsing it in each single case with some other concept or concepts? For given two sets

of objects, 'ABCDEF' and 'UVWXYZ', a characteristic  (or characteristics), which  is

said to belong to *BCD' ofthejirst set, may well and does indeed also belong to 'UVWX'
ofthe second set. Thus,for example take games. According to Wittgenstein, 'winning and
losing', 'skill', 'luck' ari characteristics Ofsome Ofthe games, not of others; but then, are
they  not  also  the  characteristics  of.fights and battles  and  so  many  of Nfe's activities ?

Simarly he believes 'amusement'  to  be  a  characteristic  Of some  games,  not  of all;  but

again,   is  it  not  also a characteristic of sadistic and masochistic activities  and  so  much

else? The samc would be the case with other concepts. As a result, we would not only have

no blurred concept, we would have no concept whatsoever which we could even more nor
less sa/dy use.107

Mandelbaum stelt dat in de alledaagse omgangstaal begrippen niet onder dezelfde
term worden geplaatst, ondanks dat ze wel degelijk bepaalde familieverwantschappen
met elkaar hebben (vet van mij, JS):
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... we may say that while certainforms ofwrestling contests are sometimes characterized
as games f...lan angry struggle between two boys, each trying to make the other give in,
is  not be  characterized  as a game.   Yet  one  can jind a great many resembling#atures
between such a struggle and a wrestling match in a gymnasium. What would seem to be
crucial in our designation of an activity as a game is, therefore, not merely a matter of
noting a number Ofsped#c resemblances between it and other activities which we deno-
te as games..

Iog

Pompa probeert aan de hand van een soortgelijk voorbeeld als Mandelbaum aanne-
melijk te maken dat op grond van slechts familieverwantschappen het trekken van
begripsmatige grenzen onmogelijk is:

For,  on the account  of overlapping resemblances which Wittgenstein gives, one could
alwaysjind some resemblance between any case €fboxing and any case Ofstreet•fighting,
so that it would then always be correct to describe any case of boxing as also a case of
streetdighting and  any  case  of street:jighting as  also  a  case Of boxing  The  two  terms
would thus become synonymous. And, by parity qfreasoning, most ifnot all Ofthe terms
in our language would be synonyms.109

Wennerberg verwoordt in iets abstractere termen het probleem van het trekken van
grenzen op grond van familieverwantschappen als volgt:

Take an arbitrary object x which does notjall under a term A. It will then in many cases
be possible to choose a set ofobjects between X and a particular oblectjalling under A in
such  a  way  that  any two adjacent  objects  have  many features in common. It seems  to

follow »m my interpretation  that all these  objects  are  related  to each other by family
resemblances. Hence you may havejamily resemblances between a set ofobjects without

IIOa general term, whose denotation consists of these objects.

Het lijkt dus moeilijk te verdedigen dat op grond van verwantschappen begripsmatige
onderscheidingen kunnen worden aangebracht. Verwantschappen kunnen pas dan in
kaart worden gebracht wanneer vooraf de familie is gedefinieerd waartoe de leden
behoren.m Zo bestaan tussen verschillende mensen immers altijd wel bepaalde ver-
wantschappen, en wanneer een familie alleen zou worden gedefinieerd op grond van
deze (familie)verwantschappen dan leidt dit tot de uiterst onwerkelijke en onwense-
lijke conclusie dat we allemaal leden van dezelfde familie zijn: alles hangt dan uitein-
delijk met elkaar samen. De term 'familie' wordt op die manier inhoudsloos c.q. ledig,
juist omdat ze niets uitsluit. Het familieverwantschapsmodel gebruiken als een soort
instrument of methode om begrippen van elkaar af te grenzen is, kortom, nogal
onwerkelijk
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Op grond van bepaalde familieverwantschappen kunnen dus geen conceptuele
grenzen worden getrokken - daartoe is, volgens Mandelbaum, 'iets meer nodig.

UIZ

Mandelbaum maakt dit 'iets meer' inzichtelijk aan de hand van een voorbeeld. Stel
iemand laat tien foto's zien en stelt de vraag welke foto's sterke verwantschappen
vertonen. Zonder al te veel moeite zou een selectie kunnen worden gemaakt van bij-
voorbeeld drie foto's waarop personen staan met 'zwart krullend haar', 'diepliggende
ogen', 'sterk geprononceerde kaken' en 'uitgesproken ronde hoofden.' In metaforische
zin zou kunnen worden gezegd dat de gelijkenissen tussen de drie personen familie-
gelijkenissen zijn. Een dergelijke uitspraak is echter slechts metaforisch van aard,
omdat door de afwezigheid van een biologische verwantschap nooit kan worden

gesproken van een familieverwantschap in letterlijke zin.
Bambrough geeft een soortgelijk voorbeeld.Ill Stel we maken een foto van tien

leden van de familie Churchill. Tal van kenmerken van, wat Bambrough aanduidt als,
de Churchillface zijn bij de verschillende leden te herkennen: een hoog voorhoofd, bor-
stelige wenkbrauwen, blauwe ogen, hoge jukbeenderen, donker haar, puntige oren en
een spitse neus. Ondanks dat geen enkele van deze uiterlijke eigenschappen bij alle
leden gemeenschappelijk aanwezig is, blijken alle eigenschappen bij verschillende

personen op de foto te kunnen worden herkend:'The members ofthe family will then
have no feature in common, and yet they will all unmistakably have the Churchillface
in common.'I14 Op de foto staan dus ook leden van de familie die geen enkel kenmerk
bezitten, maar dit betekent niet dat ze daarom niet tot de familie behoren. Evenmin

kan het zo zijn dat wanneer iemand borstelige wenkbrauwen en een hoog voorhoofd
heeft, deze automatisch tot de familie Churchill behoort.

Deze voorbeelden maken nogmaals duidelijk dat:
ii    het onmogelijk is op grond van familieverwantschappen te bepalen welke leden

wel en welke leden nict tot de familie behoren;
2     er wel degelijk iets gemeenschappelijks is tussen de leden van een familie: de bio-

logische verwantschap.

Problematisch in de uiteenzetting van Wittgensteins familieverwantschapsmodel is dat
hij voorbij is gegaan aan beide soorten verwantschappen. Zou Wittgenstein dit onder-
scheid hiertussen duidelijk hebben aangebracht dan zou hij hebben gemerkt dat er
feitelijk 66n eigenschap gemeenschappelijk is voor alle 'leden' die een familieverwant-
schap met elkaar hebben: ze zijn aan elkaar verwant door een gemeenschappelijk voor-
geslacht.I15 Dit gemeenschappelijke kenmerk bepaalt ofiemand al dan niet tot eenzelf-
de familie behoort. Als we het immers hebben over bepaalde karakteristieken van een
bepaalde familie - bouw, gelaatstrekken, kleur van de ogen, manier van lopen, tempe-
rament enzovoort - dan veronderstelt dat reeds een specifieke familie. Vervolgens vallen

bepaalde eigenschappen en overeenkomsten op, die op een bepaalde manier zichtbaar
worden in de leden - hoewel ze weer niet bij iedereen aanwezig hoeven te zijn.
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Door het formuleren van dit gemeenschappelijk kenmerk - de genetische band -
wordt het centrale probleem van het familieverwantschapsmodel ondervangen: waar-
naar te kijken als men zoekt naar familieverwantschappen. De genetische band stelt
immers de (conceptuele) grenzen aan de omvang van de familie.n6 Kortom: alvorens
te kijken naar verwantschappen dient men te weten waar(naar) te kijken: kijken zon-
der een voorafgaande theorie, is onmogelijk.117 McNamee stelt in verband met het
familieverwantschapsmodel dan ook terecht:

... it is only when we know that these individuals are members of a family that we test
them  to  see  if they  have  empirical  similarities.  I...1  the  resemblances  themselves  do  not
make them members ofthejamily. Rather it should be said that they are members Ofthe
family and they have resemblances. The  amily resemblances' model is simply an analogy
to prove that there is no single essence or essential characteristic within a given concept.1 8

In dat licht wekt een tweede, kortere passage van Wittgenstein evenzeer verwarring.
Wittgenstein stelt in zijn veelgeciteerde passage over het begrip spel het volgende: '...
denk niet, maar kijk....'I19 Maar als we niet 'denken', hoe dan te weten waar (naar) te
'kijken'? Als we slechts kijken naar empirische gelijkenissen, zonder dat we vooraf
weten naar welke individuele leden van de familie we dienen te kijken dan is (weder-
om) de vraag gerechtvaardigd waar de grenzen (van dit kijken naar familieverwant-
schappen) liggen:20 Het in paragraaf 5.4 gevisualiseerde familieverwantschapsmodel
(figuur 5.I) kan bijvoorbeeld zonder meer worden uitgebreid (figuur 5·3)·121
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Figuur 53  Uitbreidingfamilieverwantschapsmodel

Duidelijk is dat f nauw verwant is met g evenals g met h. Maar welke verwantschap-
pen zijn er tussen a en h? Is h verwant met a, omdat ze beide gelijkenissen vertonen
met e? Als dit de sterkte van de familie is dan wordt deze bijeengehouden door een wel
erg losse relatie en bovendien lijkt de relatie nogal geforceerd. Er is geen enkele grond
voor de bewering dat we zowel voetbal (a) als schaken (h) sport noemen omdat voetbal
net als tennis (e) wordt gespeeld met een bal, terwijl schaken net als tennis wordt
gespeeld door twee mensen.122 Als iedere empirische verwantschap voldoende grond
is om een activiteit te plaatsen binnen 66n familie dan komen we uiteindelijk niet uit
op een draad waarvan de vezels elkaar overlappen, maar we raken verstrikt in een
ondoorzichtig en verwarrende kluwen garen.
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Dit ontbreken van criteria binnen het familieverwantschapsmodel op grond waarvan
begrippen van elkaar kunnen worden afgegrensd, wordt wel aangeduid als de Under-
Determination €fExtension.123 Deze Under-Determination  Extension houdt in dat er een
zekere spanning bestaat tussen (a) de grenzen die aan concepten feitelijk (kunnen) wor-
den gesteld en (b) het ontbreken van criteria binnen het familieverwantschapsmodel op
grond waarvan deze grenzen kunnen worden bepaald. Bellaimey schrijft hierover:

...since  we can always jind  resemblances between instances  of one  concept and those  of

no distinaions among concepts. Qfcourse, we do have many concepts distinguished one
.#om another, and sojamily resemblances cannot be the ground ofthese distinctions. I24

We concluderen het volgende in verband met de toepassing van het familieverwant-
schapsmodel.
•     Het familieverwantschapsmodel moet primair worden opgevat als een kritiek op

de tendens grenzen te trekken op grond van bepaalde (overeenkomstige) essen-
tiele kenmerken en kan ons bijgevolg behoeden voor 'de filosofische dwaling'
slechts oog te hebben voor gemeenschappelijkheden c.q. het overeenkomstige.I25

m   Omdat we altijd wel in staat zijn (familie)verwantschappen te vinden tussen
'leden' van verschillende begrippen, kunnen conceptuele grenzen nooit worden
getrokken op grond van alleen familieverwantschappen, zoals Wittgenstein onte-
recht heeft verondersteld: verwantschappen vormen niet voldoende grond om
begripsmatige grenzen te trekken.

•    Voordat we familieverwantschappen in beeld kunnen brengen tussen leden van
de familie, dient - logischerwijze - eerst een grens te worden getrokken tussen
welke leden wel en welke niet binnen de familie vallen. Anders gezegd: allereerst
dienen de grenzen van de gehele familie te worden getrokken en pas dan kunnen
familieverwantschappen worden herkend in plaats van andersom dat op grond
van familieverwantschappen de grenzen van de familie worden bepaald.

Alvorens we ingaan op enkele manieren om de kwetsbare kanten van het familiever-
wantschapsmodel te ondervangen en dit model toe te passen op de afbakening van
sport van niet-sport, laten we in de volgende paragraaf enkele sporttheoretici aan het
woord die het familieverwantschapsmodel hebben aangewend bij de afgrenzing van
sport van niet-sport.

5.5 TOEPASSING FAMILIEVERWANTSCHAPSMODEL
Een van de belangrijkste conclusies uit de vorige paragraafwas dat louter op grond van
familieverwantschappen begrippen niet van elkaar zijn af te grenzen. Alvorens fami-
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liegelijkenissen in beeld kunnen komen, moeten hoe dan ook grenzen zijn gesteld aan
de omvang van de totale familie. Meer specifiek voor deze studie betekent deze
conclusie dat familieverwantschappen tussen verschillende sporten alleen dan in het
vizier kunnen komen wanneer vooraf de grenzen van de gehele sportfamilie zijn
bepaald. Hoewel verschillende auteurs pleiten voor een visie op sport als een familie-
begrip, zijn het feitelijk alleen Crum, Van Bottenburg/Van Bottenburg & B*eren
McNamee die daadwerkelijk op grond van dit familieverwantschapsmodel proberen
sport afte grenzen van niet-sport. Andere sporttheoretici, zoals Fogelin (I979), Lenk
(I980) en Schuller (I985), wijzen weliswaar de weg die kan worden ingeslagen in het
afgrenzen van sport op grond van Wittgensteins familieverwantschapsmodel, maar ze
geven zelf niet - of slechts zijdelings (Fogelin) - een omschrijving van sport op grond
van dit model.

In deze paragraaf laten we die auteurs aan het woord die wel hebben geprobeerd

om op basis van het familieverwantschapsmodel sport van niet-sport af te grenzen.
Daarbij richten we ons op de volgende vraag.
•   Op welke wijze passen de auteurs het familieverwantschapsmodel toe op het

afgrenzen van sport van niet-sport - en meer in het bijzonder: op welke manier
begrenzen ze de omvang van de sportfamilie,

Verscheidenheid
Crum vat sport op als 66n grote familie, waarvan de leden op enigerlei wijze aan elkaar
verwant zijn. En hij wil vervolgens een zo transparant mogelijke beschrijving geven
van de kinderen in de sportfamilie en van hun eventuele verwantschappen. In de
beschrijving van sport dient men zich, aldus Crum, niet alleen te richten op het
gemeenschappelijke, maar ook oog te houden voor het veelvoudige en de verschillen.
Niet bij voorbaat moet worden uitgegaan van 'de echte sport' en alle andere verschij-
ningsvormen afdoen als 'nog-niet sport' of 'niet-sport.' Passender is differentierend te
werk te gaan en in de eerste plaats het specifieke te begrijpen. Crum stelt zich derhal-
ve als opdracht om te '... zoeken naar een mogelijkheid tot beschrijving van de dyna-
miek van de bewegingsculturele ontwikkeling, de veelvormigheid van 'sport' en de
verwantschappen en de verschillen tussen de diverse sportmodi. De verschillende,I 26

leden van de sportfamilie worden in beeld gebracht op basis van:
I     de motieven van de sporter;
2    (meer op de achtergrond:) de organisatiewijze.

Crum komt tot de volgende, reeds in hoofdstuk 2 van deze studie uitgebreider weer-
gegeven, indeling van zeven sportmodi: topsport, wedstrijdsport, recreatiesport, fit-
nesssport, avontuursport, lust-/pret-/pleziersport en cosmetische sport:27 Deze inde-

ling van sportmodi is niet een indeling van de sportwerkelijkheid die voor eens en
altijd vastligt, ze moet niet te absoluut worden genomen, maar ze heeft een 'open
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einde': in de toekomst kunnen bijvoorbeeld nieuwe modi worden toegevoegd.128 Uit-

drukkelijk gaat de auteur dus uit van het (deels) open karakter van het begrip sport: wel
kunnen grenzen worden getrokken tussen sport en niet-sport, maar deze grenzen
liggen niet voor eens en altijd vast (sport is een dynamisch begrip).

De vraag is, op welke wi ize Crum de omvang van de sportfamilie begrenst. Daar-
toe iets meer over de indelingscriteria op grond waarvan Crum de ene modus van de
andere onderscheidt. Centraal in zijn indeling staan de motieven van de sporter, terwijl
ook de organisatiewlize wordt meegewogen. Wat dit laatste betreft doelt Crum op sport
in verenigingsverband, op sportactiviteiten 'in eigen beheer'  of op door fitnesscentra
of andere commerciele instanties aangeboden activiteiten. Sport is tegenwoordig
steeds minder vanzelfsprekend 'verenigingssport.' De vraag echter hoe - en door wie
- sport georganiseerd wordt, is niet wezenlijk van belang voor de vraag wat precies
onder sport verstaan wordt. Wat honkbal ofvoetbal tot'sport' maakt wordt niet bepaald
door het feit dat deze activiteiten in verenigingsverband (zoals in Nederland of Duits-
land), in het verband van scholen of universiteiten (zoals in Amerika) of op een zater-

dagmorgen in het Amsterdamse Bos of in het Vondelpark worden beoefend. De
specifieke organisatie kan wel iets zeggen over de verschillende verbanden waar-
binnen sport is ingebed - individueel, commercieel, verenigingsverband, onderwiis -
maar deze organisatorische verbanden zeggen niets over de specifieke aard van de acti-
viteit (of de eigenheid van sport).I29

Hoe zit het met Crums belangrijkste indelingscriterium? In hoeverre kunnen de
grenzen tussen de sportmodi onderling en tussen sport en niet-sport worden getrok-
ken op grond van individuele motieven van de sporter? Om deze vraag te beantwoor-
den, eerst iets meer over motieven. Motieven bepalen het antwoord op de vraag waar-
om iemand iets doet: ze geven de beweegredenen die ten grondslag liggen aan het
handelen. Motieven zijn bijvoorbeeld antwoorden op vragen als 'Waarom bedrijft u
kunst?', 'Waarom doet u aan wetenschapP' en ook'Waarom sport u?' In alledrie geval-
len wordt -logischerwijze (!) - voorondersteld dat het gaat om respectievelijk 'iemand
die kunst bedrijft', 'iemand die wetenschapper is' en 'iemand die aan sport doet.'
Immers, pas nadat men weet dat men met een kunstenaar, wetenschapper dan wel
sporter te maken heeft, wordt ook de vraag relevant waarom men genoemde activitei-
ten uitvoert. Dus: pas nadat men een activiteit heeft gedefinieerd, kan men vragen
waarom de activiteit wordt beoefend. Zeker zinvol is naar motieven empirisch onder-
zoek te doen. Dat is hier de kwestie niet - onderzoek naar motieven geeft immers
inzicht in de uiteenlopende redenen van individuen om een activiteit uit te oefenen.
Een vraag van geheel andere orde is, ofop grond van deze motieven een antwoord kan
worden verkregen op de vraag ofsportmodi op grond hiervan van elkaar zijn te onder-
scheiden en bijgevolg of op grond van motieven een grens kan worden getrokken
tussen activiteiten die wel of niet binnen de sportfamilie dienen te worden geplaatst.
Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Op grond van motieven is het
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onmogelijk grenzen te trekken tussen sportmodi. Immers, niet alleen overlappen
motieven binnen de modi elkaar, maar ook brengen motieven niets specifieks tot uit-

drukking over de eigenaardigheid van de activiteit die wordt beoefend. Bij de meeste
motieven kan het zowel om voetbal, wetenschap bedrijven als musiceren gaan. Het
classificeren van activiteiten slechts op grond van motieven is in principe een exercitie
die aan de modi onderling en de gehele sportfamilie geen enkele grens kan stellen
- dit is in logische zin onmogelijk.

Onwerkelijk is dus te veronderstellen dat de classificatie van de sportwerkelijkheid
totstandkomt op grond van deze motieven. Maar is er dan sprake van een ander inde-

lingscriterium op grond waarvan Crum de sportfamilie begrenst? De auteur brengt
immers wel degelijk grenzen aan - hij wenst zeker niet alle activiteiten aan te merken

als 'sport.' Zo blijven bijvoorbeeld bepaalde activiteiten die in de alledaagse
omgangstaal ook wel 'sport' worden genoemd, buiten zijn indeling. Dit betreffen de

zogenoemde 'denksporten.' Activiteiten waaraan ook motieven als 'absoluut preste-
ren', 'status'. 'inkomen', 'ontspanning', 'sociaal contact' en 'gezamenlijkheid' ten

grondslag kunnen liggen. Dat deze activiteiten niet binnen zijn classificatie vallen, is
dus niet te begrijpen uit de eventuele afwezigheid van deze motieven, maar wordt wel

duidelijk uit een ander, deels verborgen, indelingscriterium van de sportfamilie. De
indeling van Crum geschiedt namelijk niet (alleen) op grond van verwantschappen
tussen motieven, maar zijn primair uitgangspunt van redeneren is de hedendaagse
bewegingscultuur en de activiteiten die binnen deze cultuur kunnen worden aangeduid
als 'sport.' Een karakteristiek dat als een rode draad door ziin classificatie loopt, is
'bewegen' - binnen iedere afzonderlijke modus van sport, en dus binnen de gehele
sportfamilie, is bewegen een wezenlijk kenmerk. Crums categorisering betreft dan
ook niet een categorisering van sport, maar van bewegingssporten en in die zin is
Crums werkwijze ook niet strikt Wittgensteiniaans - de indeling heeft essentialisti-
sche trekken, dit ondanks haar breed perspectief.

Crum gaat dus niet op zoek naar het bijzondere en het specifieke van sport, maar
het bijzondere en karakteristieke van bewegingssporten. De auteur neemt zijn start-

punt van redeneren niet in de alledaagse omgangstaal over sport, maar in de alle-
daagse omgangstaal van de bewegingscultuur en deelt deze vervolgens in naar ver-
schillende sportmodi. Zou Crum zijn uitgangspunt van redeneren immers nemen in
de alledaagse omgangstaal,  dan is het nog maar de vraag of bijvoorbeeld denksporten
ook daadwerkelijk buiten de classificatie moeten worden geplaatst. Crums inperking
van sport tot bewegingssporten is goed te verdedigen, maar dit betekent wel dat de
auteur reeds vooraf een grens stelt aan het aantal activiteiten  dat hij binnen de sport-
familie wenst te plaatsen: alleen bewegingssporten vallen binnen zijn blikveld.

Crums veronderstelling dat iedere inperkende of preciserende definitie schermen

optrekt die afsluiten van het gegeven dat sport niet een statisch, maar een dynamisch
karakter heeft, wordt hier hoe dan ook onderschreven:3° Dit - noodzakelijkerwijs -
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inperken betreft echter niet alleen definities, maar geldt ook, per implicatie, voor zijn
toepassing van het familieverwantschapsmodel. Grenzen tussen begrippen worden
namelijk altijd getrokken vanuit een bepaalde bedoeling of pragmatische interesse:11
Geen enkele omschrijving kan worden opgesteld vanuit een onbevooroordeelde,
objectieve blik - een dergelijke visie is onwerkelijk Trekken van grenzen heeft altijd
iets stipulatieB:32 Dat Crum sport inperkt, en dus stipuleert, wordt hier dus in het
geheel niet bekritiseerd. Wel kan de vraag worden gesteld waarom Crum zich in zijn
categorisering beperkt tot alleen de bewegingssporten. Het antwoord hierop wordt door
de auteur zelf gegeven: deze inperking moet namelijk worden begrepen uit het doel
c.q. de bedoeling van zijn studie:

Het ontbreekt beleidsbepalende  instanties  bijvoorbeeld  aan een bruikbaar criterium  of in-
strumentarium om te beslissen ofnieuwe, onder de noemer 'sport' aangeboden, activiteiten
in aanmerking komen voor uit sportbeleid voortvlotiende ondersteuningen  Of om  uit  te
maken  of de organisaties,  die zich voor zulke activiteiten  inzetten. terecht aanspraak

maken op het lidmaatschap van gen spor deratie. Met name het Ministerie van wvc en
de Nederlandse Sport Federatie (NSF) worden met zulke problemengecon# onteerd. Binnen
het Ministerie van wvc werd geconstateerd, dat de ontwikkeling van 'sport' tot gevolg h«#
dat op beleidsniveau de contouren van het eertijds vastomlijnde object van handelen min-
der goed zichtbaar worden. Vanuit die achtergrond ontstond de idee om door middel van
gen analyserende literatuurstudie tot een scherpere, €falthans meer transparante, begrips-
bepaling van 'spon' te komen. Zo'n begripsbepaling zou wellicht ook aanknopingspunten
kunnen bieden voor categorisering en erkenning van sportversch ningsvormen en -organi-
saties. De opdracht voor de onderhavige studie is uit deze idee voortgekomen.133

En vanuit de idee transparantie aan te brengen in de sportwerkelijkheid is een inper-
kende definitie niet de meest voor de hand liggende procedure:

... ieder stipulerende  d /initie lisl arbitrair. Zij wordt gekozen vanuit een bepaald
gezichtspunt en  met gen  bepaalde ji:nctie  op  het  oog.  In die zin  is iedere  inperkende

dejinitie ideologisch geladen. Gezien de dubbele oorsprong van het voortiggende problecm
- het is immers zowel aangeboden door een instantie die zich noodzakeliikenviis ziet als
representant van de bestaande georganiseerde sport als door een instantie die zich ook
expliciet met alternatieve bewegingsculturele modi in moet laten - £4kt hier zulks
bezwaarlqk:34

Crum veronderstelt dus dat:
I   een omschrijving van sport op grond van het Wittgensteiniaans familieverwant-

schapsmodel minder arbitrair en ideologisch geladen is dan een essentialistische
of inperkende definitie van sport;
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2    een definitie op grond van het familieverwantschapsmodel niet inperkend en sti-

pulatief is, omdat ze niet, zoals wel het geval is bij een essentialistische definitie,
wordt opgesteld vanuit een vooraf ingenomen gezichtspunt (perspectief).

Beide veronderstellingen zijn onhoudbaar en ook in strijd met bepaalde uitgangspun-
ten die door hemzelfzijn geformuleerd. Ook bij Crum worden grenzen getrokken tus-
sen wat wel en niet binnen de sportfamilie dient te worden geplaatst vanuit de
opdracht die hij zichzelf stelt - in die zin is ook zijn indeling van de sportfamilie arbi-
trair en stipulatief (en in die zin ook niet, per definitie, minder ideologisch geladen dan
een inperkende definitie). Dit op zich is niet problematisch, maar eerder een noodza-
kelijk gevolg van het trekken van grenzen tussen begrippen. Waarom hij zich echter
vanuit de gestelde opdracht beperkt tot alleen bewegingssporten, wordt niet geexplici-
teerd. Zo zou het bijvoorbeeld uitstekend te verdedigen zijn dat een Academie Licha-
melijk Opvoeding ofeen opleiding Sport & Bewegen zich beperkt tot (een categorise-
ring van) bewegingssporten, maar waarom dit ook vooraf dient te gelden voor
instituties als NSF (nu: NOC*NSF) en WVC (nu: vws), wordt uit zijn studie niet duidelijk.

Op grond van deze analyse kan over de wijze waarop Crum de sportwerkelijkheid
indeelt het volgende worden geconcludeerd.
• Omdat motieven niet aan Hn bepaalde modus van sport kunnen worden gekop-

peld, kan zijn indeling uiteindelijk uitmonden in een reeks sportmodi die even
omvangrijk is als het aantal motieven dat onderscheiden kan worden.

•     Categoriseren op grond van motieven is, op logische gronden, onmogelijk.
•    Ondanks dat Crum oog houdt voor de verscheidenheid van sport en haar dyna-

mische karakter, loopt in zijn categorisering het kenmerk 'bewegen' als een rode
draad door de sportfamilie - bewegen is het gemeenschappelijk element dat de

sportfamilie deels bijeenhoudt (en deze begrenst). Zijn indeling is in die zin dan
ook minder Wittgensteiniaans dan op het eerste gezicht lijkt.

•   Crum maakt niet expliciet waarom hij vanuit zijn opdracht (het doel om in te
delen c.q. de pragmatische interesse) kiest voor een indeling van bewegingsspor-
ten en niet, in lijn met Wittgenstein, zijn uitgangspunt neemt in de alledaagse

omgangstaal waarin ook schaken en dammen soms worden aangeduid als'sport.'

Eenheid in taal, behoud van verscheidenheid
In paragraaf 2.I van deze studie is ingegaan op verschillende aanleidingen om grenzen
te trekken tussen sport en niet-sport. Een zo'n aanleiding werd door Van Bottenburg &
Br6er naar voren gebracht: doordat er geen duidelijke definitie van sport is, zijn statisti-
sche gegevens moeilijk met elkaar te vergelijken. Van Bottenburg & Brder proberen hel-
derheid (eenheid van taal) aan te brengen in het begrip 'sport', om op die manier de
resultaten van sportwetenschappelijk onderzoek beter met elkaar te kunnen vergeliiken.

Het geven van een sluitende definitie van sport is echter geen sinecure, aldus de auteurs.
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In een verkennende notitie brengt Van Bottenburg verschillende min of meer met
elkaar samenhangende knelpunten in kaart over de mogelijkheid sport te definie-
ren.135 In de eerste plaats bestaat er het probleem van sluitendheid. Hoe precies men
een sportdefinitie ook opstelt, steeds zal blijken dat er activiteiten binnen de definitie
vallen die men niet als sport wil aanmerken, en tevens zullen er activiteiten zijn die
men wel als sport aanduidt, maar die toch buiten de sportdefinitie vallen. Een tweede
knelpunt betreffende de mogelijkheid sport te definieren is gelegen in het perspectief
en de specifieke verantwoordelifkheid van waaruit sport wordt gedefinieerd. Omschrij-
vingen of definities van maatschappelijke verschijnselen hangen samen met het per-
spectief van de mensen die het verschijnsel classificeren - ze worden geconstrueerd
door mensen met bepaalde verantwoordelijkheden:

En omdat die verantwoordelijkheden uiteenlopen, komen er in de d€linities ook verschil-
lende interpretaties en waarderingen van de sportverschiinselen tot uitdrukking. Wat
door em organisatie van verantwoordelgken tot de sportwereld wordt gerekend, hangt af
van haar taak- en doelstelling.I36

Een derde knelpunt is dat sport een dynamisch begrip is. Door de tijd heen, en onder
invloed van uiteenlopende sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, is sport voortdu-
rend veranderd. Sport is veelvormiger en diffuser geworden. Onder invloed van ver-
schillende ontwikkelingen zijn de grenzen van sport vager geworden: aanzienlijk
meer activiteiten dan voorheen krijgen het etiket 'sport' opgeplakt: '... nieuwe activi-
teiten ontstaan die het moeilijker dan ooit maken om aan te geven waar de buiten-
grenzen van de sport liggen. 'I37

Sport kan dan ook worden beschouwd als een Wittgensteiniaanse familie bestaan-
de uit leden, die niet op grond van 66n wezenlijk kenmerk bijeen worden gehouden
- tussen de leden van de sportfamilie is sprake van uiteenlopende verwantschappen:38
Dit maakt het echter niet gemakkelijk om tot eenheid van taal te komen. Immers: hoe
te streven naar eenheid van taal over sport, terwijl sport een begrip is met vage gren-
zen, waarvan verscheidenheid meer in het oog springt dan eenduidigheid. Ze kiezen
voor een definitie van sport, maar binnen deze definitie moet wel '... het gedifferen-
tieerde karakter I...1 tot uitdrukking [...] komen.'139 Naast deze, meer formele, eis(en)
die ze stellen aan de sportdefinitie, zijn de volgende twee, intrinsieke kenmerken defi-
nierend voor sport.
I     Sport is een vorm van spel, in de betekenis van game:40
2 Sport betreft altijd een activiteit die is gerelateerd aan in internationaal verband

gehanteerde, constituirende regels.141

Op grond van (vooral) voorgaande overwegingen komen Van Bottenburg & Br6er tot
de volgende definitie van sport:
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Een reeks van in principe toetsbare ofvergelgkbare activiteiten, waarin het bereiken van
un dod ter wille van de activiteit ze'feen belangrijke plaats inneemt en die elk. met een
zekere regelmaat en veelal in een specifek organisatorisch verband, door un ofmeer per-
sonen worden verricht, op een wijze die in zekere zin gerelateerd is aan voorschri,#en en
gebruiken die in internationaal verband ten behoeve van wedstrijden in deze activiteit Of
verwante activiteiten zijn opgesteld.142

De auteurs achten het niet zinvol aan respondenten deze abstracte sportdefinitie voor
te leggen; deze is voor de onderzoekspraktijk niet alleen te abstract, maar ook komt het
gedifferentieerde karakter van sport binnen deze definitie te weinig tot uitdrukking.143
Op grond van een toonblad, met daarop uiteenlopende sportactiviteiten, wordt de
sportdefinitie nader geoperationaliseerd:44

Aerobics, American football, atletiek, badminton, basketbal, bergbeklimmen/-
alpinisme, biljarten, boksen, boogschieten, bowling/kegelen, cricket, darts, denk-
sporten (dammen, schaken, bridge), fitness, golf, gymnastiek/turnen, handbal,

handboogschieten, hockey, honkbal/softbal, jeu de boules, kaatsen, kano, korfbal,
krachtsport (gewichtheffen, powerliften), midgetgolf, motorsport, onderwater-

sport, paardensport, roeien, rugby, schaatssporten (hardschaatsen, kunstschaat-

sen, ijshockey), schermen, schieten, skateboarding, skeeleren, skien (alpineskien,
langlaufen, snowboarding), snooker, sportvissen, squash, surfen, tafeltennis,
tennis, touwtrekken, triathlon, trimmen/joggen/hardlopen, Oosterse vecht- en
verdedigingssporten (judo, karate, kickboksen/thaiboksen, taekwondo, andere,

nl. ...), vliegen/parachutespringen, voetbal (veldvoetbal, zaalvoetbal), volleybal,
wandelsport, waterpolo, waterskien, wielrensporten (atb, fietscross, toerfietsen,

wielrennen), worstelen, zeilen, zwemsporten (hardzwemmen, kunstzwemmen,

recreatiesport, schoonspringen), andere, namelijk...

Figuur 5-4 Toonblad sportactiviteiten

Sport wordt, op basis van dit toonblad, (ook) opgevat als '... een reeks activiteiten, waar-
van op het toonblad vele voorbeelden staan, waarbij men zich in enige mate heeft laten
leiden door gebruiken of regels  uit de sportwereld.'145 Op grond van het toonblad en
een aantal kerncijfers is het volgens de auteurs mogelijk sportonderzoek met elkaar te
vergelijken.146

Gemeenschappelijkheid versus verscheidenheid
De vraag is of de auteurs met de sportdefinitie en het toonblad zowel eenheid van taal
weten na te streven alsook de verscheidenheid van sport weten te behouden. De
auteurs maken aannemehik dat sport een Wittgensteiniaans familiebegrip is dat niet
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op grond van Jn essentieel kenmerk ofeen groep essentiele kenmerken scherp is af
te bakenen van niet-sport. Maar opmerkelijk is dat ze vervolgens toch kiezen voor een
definitie van sport waarbij een vaste verzameling noodzakelijke en voldoende voor-
waarden wordt geformuleerd. Hoewel de auteurs van mening zijn dat ook het gedif-
ferentieerde karakter van sport binnen de definitie in beeld dient te komen, is de opge-
stelde definitie hoe dan ook inperkend en meer gericht op het gemeenschappelijke
- bijvoorbeeld op grond van intrinsieke kenmerken als 'game', 'constituerende, inter-
nationale regels', 'wedstrijden' - dan op verscheidenheid. Dit is des te opmerkelijker
in het licht van het door henzelf aangegeven belang van Wittgensteins familie-
verwantschapsmodel en de wens de verscheidenheid van sport te behouden.

Van Bottenburg & Brder hebben door sport op deze wijze te definieren, in tegen-
stelling tot Wittgensteins zienswijze, w61 hun oog laten vallen op het gemeenschap-
pelijke, waardoor de verschillen tussen de sportleden buiten beeld blijven. In de uit-
eindelijke definitie van sport spelen de belangrijk(st)e overwegingen van Wittgenstein
geen of slechts nog maar een ondergeschikte rol.

Natuurlijk is de keuze voor een inperkende definitie tegen de achtergrond van de
gestelde opdracht - het streven naar'eenheid van taal' - wel te verdedigen, maar in het
licht van hun zienswijze dat sport een familiebegrip is, ligt het opstellen van een inper-
kende definitie van sport minder voor de hand. Wittgensteins kritische pijlen op het
definieren zijn immers juist gericht op dergelijke definities. Volgt men Wittgensteins
visie op definieren dan zou het meer voor de hand liggen te proberen de verschillende
leden van de sportfamilie in kaart te brengen, in plaats van wederom een (nieuwe)
definitie op te stellen.

Toch is voorzichtigheid geboden: wel degelijk hebben Van Bottenburg & Broeroog
voor de verscheidenheid van sport. De definitie wordt immers geoperationaliseerd in
de vorm van een toonblad met daarop verschillende activiteiten die (doorgaans) sport
worden genoemd. Dit toonblad lijkt meer in overeenstemming met het Wittgenstei-
niaans gedachtegoed.
I  In de eerste plaats staan hierop tal van activiteiten die we in de alledaagse

omgangstaal als 'sport' aanduiden, en daarbij lijkt niet zozeer de sportdefinitie,
maar juist de omgangstaal richtinggevend te zijn.

2   In de tweede plaats blijkt uit het toonblad, dat de auteurs rekening houden met
nieuwe activiteiten die in de toekomst als 'sport' zullen worden aangemerkt: het
toonblad en dus de sportfamilie kent een open einde.147

3    In de derde plaats wordt met het formuleren van verschillende activiteiten reke-
ning gehouden met het specifieke en de verscheidenheid van de hedendaagse
sport.

Het gebruik van een toonblad is een werkwijze die meer in de lijn ligt van Wittgen-
steins gedachtegoed: hierin komt het gedifferentieerde karakter van sport meer tot
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uitdrukking. De volgende woorden van Wittgenstein lijken bij uitstek te pleiten voor
het opstellen van een dergelijk toonblad (vet van mij, JS)

De idee dat men het gemeenschappeliike element in at zijn toepassingen moest vinden
om duidelijkheid over de betekenis van een algemene term te kunnen scheppen, hee# het

jiloso/isch onderzoek bilimmerd; want ze he€# niet allien tot gem enkel resultaat geleid,
maar er ook voor gezorgd dat de jilosoofde concrete gevallen, die als enige hem hadden
kunnen helpen het gebruik van de algemene term te begrypen, als irrelevant ajivees.I48

De verscheidenheid van de hedendaagse sport komt zonder meer tot uitdrukking op
het opgestelde toonblad. Gezien het gebruik van dit toonblad lijken de auteurs inder-
daad meer oog te hebben voor de veelvormigheid van de hedendaagse sportwerkelijk-
heid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er sporten op dit toonblad worden geplaatst
die door het merendeel van de sporttheoretici (en veel sportorganisaties) buiten de
definitie van sport worden gehouden, maar in de alledaagse omgangstaal wel degelijk
als sport worden aangemerkt. De zogenoemde denksporten als bridge en schaken,
zijn bijvoorbeeld te vinden op dit toonblad. Deze activiteiten sluiten ook goed aan bij
de opgestelde definitie. Voor deze activiteiten geldt immers dat de onderlinge presta-
ties vergelijkbaar zijn, wedstrijden worden georganiseerd en er is sprake van interna-
tionale regelgeving. In die zin lijkt het toonblad een operationalisering - c.q. concrete
uitwerking - van de sportdefinitie.

Het toonblad van Van Bottenburg & Brijer is echter geen operationalisering van
hun eigen sportdefinitie. Immers, hoe moet in het licht van de sportdefinitie worden
begrepen dat activiteiten zoals 'aerobics' en 'fitness' op het toonblad worden geplaatst?
Is hier wel sprake van'een reeks toetsbare ofvergelijkbare activiteiten' P Betreft het hier
activiteiten waarvan de voorschriften en gebruiken zijn gerelateerd aan in internatio-
naal verband beoefende wedstrijden? Dit lijkt niet het geval: fitness heeft geen 'wed-
strijdkarakter', 'strakke regelvoering' en 'gebod op overtreffen. '149 Op het toonblad
staan dus sportactiviteiten die buiten de opgestelde sportdefinitie vallen.'50 Er is een
inhoudelijke spanning tussen enerzijds de opgestelde sportdefinitie en anderzijds het
toonblad met de daarop genoemde activiteiten. Daarmee wordt niet gezegd dat 6f de
sportdefinitie 6f het toonblad onjuist is, maar wel dat beide inhoudelijk strijdig met
elkaar zijn.

Afgezien van deze inhoudelijke spanning ligt het vanuit Wittgensteiniaans per-
spectief meer voor de hand te starten met een toonblad met daarop 'alle' activiteiten
die in de alledaagse omgangstaal als 'sport' worden aangeduid (het bijzondere) en
daarna op zoek te gaan naar verwantschappen tussen de afzonderlijke leden van de
sportfamilie, in plaats van een ingeperkte definitie (het algemene) te operationaliseren
in specifieke activiteiten.
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We concluderen het volgende:
•     In het licht van de opvatting dat sport moet worden opgevat als een Wittgenstei-

niaans familiebegrip, ligt het niet voor de hand een inperkende definitie van sport
op te stellen.

•      Hoewel Van Bottenburg & Br6er oog willen houden voor de verscheidenheid van
sport, komt deze feitelijk alleen tot uitdrukking in het door hen opgestelde toon-
blad.

m      Het toonblad vormt geen operationalisering van de opgestelde sportdefinitie - er
staan activiteiten op die feitelijk buiten de opgestelde sportdefinitie vallen.

Verscheidenheid vanuit een gemeenschappelijk fundament
McNamee beschouwt sport als een concept met vage randen en een zeker open karak-
ten Hierdoor is het '... logically impossible to set out rules or criteria for their use
exhaustively.'ISI Deze openheid impliceert dat '... any analysis must allow for the pos-
sibility of change in hitherto unforeseen circumstances.' McNamee stelt dan ook dat
sport het beste kan worden bezien vanuit de idee van een Wittgensteiniaanse familie,
waarbij in de toekomst nieuwe leden binnen de sportfamilie kunnen worden
geplaatst. Tot zover niets nieuws onder de zon in vergelijking met Crum, Van Botten-
burg & Broer. Maar in tegenstelling tot die auteurs, gaat McNamee uitdrukkelijk in op
het gevaar van een onkritische aanwending van het familieverwantschapsmodel in de
afbakening van sport:52 Deze onkritische aanwending van het familieverwantschaps-
model kan leiden tot een relativistische positie, waarbij in principe alles tot sport kan
worden. In paragraaf 5.4 gingen we uitgebreid in op deze zogeheten underdetermi-
nation of extension. De vraag die McNamee zich vervolgens stelt, is of het mogelijk is
een visie op sport te ontwikkelen die zowel '... temporally fixed' als 'historically sensi-
tive ...' is.153 Anders gezegd, hoe kan een visie op sport worden ontwikkeld waarbij
enerzijds niet alles tot sport wordt wat 'sport' wordt genoemd (gevaar van relativisme)
en aan de andere kant het sportconcept niet voor eens en altijd wordt vastgelegd
(gevaar van essentialisme).

In de uiteenzetting van zijn visie brengt hij, in navolging van de filosoof Kovesi,
een onderscheid aan tussenform en matter. Om het verschil tussen beide begrippen
uit te leggen, kunnen we het beste Kovesi zelf aan het woord laten:

By matter I do not mean simply the tangible material ofthe object, nor by.form its shape
or appearance. In the case Of tables, I call matter not only that various materials out Of
which we may construct tables but any characteristics in which the objea may vary
without ceasing to be a table.  So the shape of the table, far.»om being its.form will be
part Ofits matter, since it may change - a table may be oblong, round or square - while
the object remains a table. The veryjact that the material elements are unspecijied and
may vary, callsjor the introduction ofthe termform. An answer to the question why we
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call a large variety Ofobjects 'tables' and refuse the word to other objects gives what I want
to call theform Of a table.I54

De wijze waarop de term form wordt uitgelegd komt overeen, of is zelfs identiek, aan
de termen 'intrinsieke kenmerken', 'constructie-indicatoren', 'criteria' en 'noodzake-

lijke/ voldoende voorwaarden', zoals we die in het begin van het derde hoofdstuk
hebben beschreven. De jormal dements, zoals McNamee ze aanduidt, zijn dus die
elementen op grond waarvan sport van niet-sport kan worden afgebakend. Door deze
formele elementen te expliciteren en als constituerend aan te merken voor sport, is het
ook mogelijk bepaalde grenzen te stellen aan de omvang van de sportfamilie. Op
grond van bepaalde intrinsieke kenmerken wil McNamee vooraf dus grenzen stellen
aan de omvang van de sportfamilie. Deze positie duidt de auteur, in navolging van de
filosoof Strawson (I968), aan als descriptive metaphysics. Hiermee bedoelt McNamee

het volgende:

To carry out 'descriptive metaphysics' in this instance is to work at a level of conceptual
minima; to see whether there is anythingjitndamental to all ideological interpretations

ofa concept where each substantial account will appear as a local one. I...1 What wi ll be
attempted is the laying bare of a conceptual structure at its most general level.155

McNamee wil dus bepaalde voorwaarden formuleren die zowel noodzakelijk als vol-
doende zijn om sport af te grenzen van niet-sport. Want ondanks verschillende inter-

pretaties van het begrip sport, moet er, aldus McNamee, altijd iets gemeenschappelijks
zijn voor het begrip sport: '... there must be some commonality (no matter how
temporary) to allow for the dispute.'156 Dit expliciteren van een soort gemeenschappelijk

(en minimaal conceptueel) fundament dat, ondanks verschillende ideologische interpre-
taties, onveranderlijk is, is echter niet een ahistorische essentie (vet van mij, JS):

What then l...1 isjormal of sport? Part of this answer must be historically specijic; part
not. Let us be clear that I...1 in indicating what isjormal Ofsport we are not setting out
a timeless account; an ahistorical core or essence.   What  is formal  of a  given  notion  is
always upfor revision especially in the key social concepts.157

Vier intrinsieke kenmerken heeft het begrip 'sport' gemeenschappelijk, aldus McNa-
mee:I58
I gratuitous logic;
2 physical skill;
3 agonaliteit;
4 bepaalde technische en morele normen.
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Door het formuleren van deze intrinsieke kenmerken wordt voorkomen dat alles tot
sport kan worden gerekend. De materiele elementen zorgen voor een zekere openheid

en veranderlijkheid van het begrip (vet van mij, TS):

The debates over whether certain characteristics are necessary and slt#icient, or whether
certainjeatures are ineliminably bound to the concept itself or the social and economic
climate are themselves part ofa broader terrain ofcontested ideologies While there is no
original exemplar Of sport. we can see its genesis in play, historically developed into the
variety offorms that the aaivity can take andjbr which nojinal shapes can ever be d /i-
ned; there is a certain openness to the material elements that resists such jinality.
Nonetheless, thejbrinal elements listed above resist b..1 its characterisation as I...1 relati-
Vistic I...1.159

Bij McNamee zijn het dus de formele elementen die vastliggen en grenzen stellen aan
de talrijke interpretaties van sport. Op die manier wenst hij het gevaar van relativisme
te omzeilen. De materiele elementen brengen de historische dimensie van sport in
beeld en hierdoor wordt het gevaar van geslotenheid en essentialisme voorkomen.
McNamees positie is dat in alle sporten weliswaar de vier intrinsieke kenmerken ziin
te herkennen, maar dat het daarbi j gaat om noodzakelijke kenmerken om de eigenheid

van sport te bepalen, maar ze betreffen geen voldoende voorwaarden om een activiteit
aan te merken als sport. Dat bijvoorbeeld honderd jaar geleden vooral amateursport
werd aangemerkt als echte sport, is volgens McNamee niet (louter en alleen) te begrij-

pen uit de aanwezigheid van bepaalde intrinsieke elementen (formal dements), maar
ook vanuit de sociaal-historische omstandigheden (= de materiele elementen) waarin
alleen amateurs als de 'echte' en de 'ware' sporters werden beschouwd.

McNamees sportopvatting biedt een belangrijk aanknopingspunt voor het laatste
deel van deze studie - namelijk: voor de eigenheid (!) van de sportfamilie zijn weliswaar
noodzakelijke voorwaarden te formuleren,  maar of een activiteit ook daadwerkelijk als

sport wordt aangemerkt, hangt altijd mede afvan sociaal-historische omstandigheden.
Anders gezegd: de aanwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken is geen garantie
dat een bepaalde activiteit ook daadwerkelijk'sport' wordt genoemd. De intrinsieke ken-
merken zijn noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarden om in een samenleving
als 'sport' te worden beschouwd. In die zin is de positie van McNamee sterk verwant
aan die van Morgan. Net als Morgan beschouwt McNamee sport als een
(MacIntyriaanse)praktijk, die wel kan worden afgegrensd van niet-sport, maar ze is
geen onveranderlijke, ahistorische essentie.60

De kritiek die we in paragraaf 5.2 formuleerden in verband met de uiteenzetting
van Morgan, is echter ook van toepassing op die van McNamee. Als sport namelijk
wordt aangemerkt als een begrip met vage randen en sociaal-historisch geworteld is,
dan ligt het niet voor de hand een soort metafysisch fundament op te trekken waarop
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sport te allen tijde steunt. Ervan uitgaan dat de verschillende interpretaties van sport in
ieder geval de vier intrinsieke kenmerken (I) gratuitous logic, (2) physical skill, (3) ago-
naliteit en (4) technische en morele normen gemeenschappelijk hebben, impliceert dat
de eigenheid van sport reeds vooraf wordt ingeperkt tot deze activiteiten. McNamees
positie laat weliswaar ruimte voor een historische reflectie op sport, maar wat - per
definitie - buiten deze historische reflectie blijft, is een mogelijke verandering van de

eigenheid van sport (en haar formele of constituerende elementen). Door sport in te
perken tot de genoemde vier intrinsieke kenmerken, wordt reeds vooraf vastgelegd -
onafhankelijk van historische ontwikkelingen - dat nieuwe activiteiten alleen dan sport
zijn, indien ze voldoen aan deze kenmerken. Dit ondanks dat in de alledaagse
omgangstaal activiteiten 'sport' worden genoemd die (I) niet worden gekarakteriseerd
doorphysical skill (bijvoorbeeld bridge, dammen, schaken, go) en (2) door een gratuitous
logic (bijvoorbeeld fitness).

Met zijn karakterisering van de eigenheid van sport laveert McNamee vaardig
langs de Scylla van het relativisme, maar hij komt wel gevaarlijk dicht bij de Charyb-
dis van het essentialisme. Welbeschouwd gaat McNamee voorbij aan het gedeeltelijk
open karakter van het concept sport, door een vaste groep noodzakelijke en voldoende
voorwaarden te formuleren - hij sluit de intensie van het sportconcept volledig af. Zijn
visie is in die zin dan ook ahistorischer dan door hemzelf verondersteld: slechts in de
ruimere inbedding van sport komt het historisch karakter tot uitdrukking, niet in een
eventuele verandering van'de' eigenheid van de sport zelf. In navolging van McNamee
gaan we ervan uit dat:
I     het zinvol is grenzen te trekken tussen sport en niet-sport;
2    sport een zekere open texture heeft;
3     sport een sociaal-historisch gewortelde en dus veranderlijke sociale praktijk is;
4     de bredere inbedding van sport medebepalend is of iets al dan niet wordt aange-

merkt als sport.

Waar echter niet mee ingestemd wordt, is zijn begripsmatige inperking van sport tot
agonale physical games (agonale bewegingsvaardigheidsspelen). De historische dimen-
sie van sport, zo veronderstellen we in deze studie, betreft niet alleen haar inbedding,
maar deze manifesteert zich ook op het niveau van de eigenheid van sport. Intrinsie-
ke kenmerken zijn geen voor eens en altijd vastliggende ontologische kenmerken,
maar constructie-indicatoren (zie paragraaf3.I) McNamee perkt de sportfamilie in tot
slechts die activiteiten die voldoen aan de vier gemeenschappel(ike noodzakelijke en vol-
doende voorwaarden. Niet alleen is deze opvatting en werkwijze on-Wittgensteiniaans,
maar ook heeft McNamee op die manier te weinig oog voor een zekere openheid en
veranderlijkheid van de eigenheid van sport. In feite is McNamees visie op sport ver-
want aan de opvatting waar we in hoofdstuk 4 mee zijn geeindigd (paragraaf 4.6).  In
deze studie wordt deze groep sporten beschouwd als een van de leden van de sportfa-
milie. Bij McNamee is dit 'de' eigenheid van de sportfamilie.
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De in deze paragraafbesproken auteurs - Crum, Van Bottenburg & Brder en McNamee
- hebben allemaal oog voor de verscheidenheid van sport en beschouwen deze als een
begrip met vage randen. Ook geven ze tal van aanknopingspunten hoe, op grond van
dit model, de sportfamilie kan worden geconceptualiseerd. In de wijze waarop ze echter
het familieverwantschapsmodel aanwenden, komt ofwel de verscheidenheid van het
aspect van de eigenheid van de sportfamilie te weinig tot uitdrukking, ofwel het gevaar
ontstaat dat aan de omvang van de sportfamilie geen grenzen te stellen zijn. Toch willen
we het familieverwantschapsmodel aanwenden in de afgrenzing van sport van niet-
sport. En daarbij willen we aan de ene kant een zekere eenheid of samenhang aan-
brengen en aan de andere kant de verscheidenheid van de (eigenheid van) sport in het
oog houden. In paragraaf 5.7 wordt een 'eigen' invulling gegeven aan 'de' eigenheid van

'de' sportfamilie, maar eerst zal worden gekeken hoe in de filosofische literatuur dit
familieverwantschapsmodel wordt aangewend in de afbakening van begrippen.

5.6 TussEN ESSENTIALISME EN RELATIVISME

In navolging van de in paragraaf 5.5 0Pgevoerde auteurs wordt ervan uitgegaan dat het
trekken van grenzen tussen sport en niet-sport zinvol is, op voorwaarde dat de dyna-

miek, veranderlijkheid van sport, niet over het hoofd wordt gezien. De wijze waarop
deze auteurs, met behulp van het familieverwantschapsmodel, hebben geprobeerd
aan beide voorwaarden te voldoen, heeft ons wel op weg geholpen. Maar de analyse
bracht ook enkele onvolkomenheden aan het licht. De belangrijkste is dat geen van de
auteurs erin is geslaagd het familieverwantschapsmodel toe te passen op het afgren-
zen van sport, zonder ofwel te vervallen in een vorm van relativisme ofwel in essen-
tialisme. We willen echter laveren tussen beide uitersten. De vraag is hoe we dat kun-
nen realiseren. We laten, alvorens een eigen typering te geven van de eigenheid van de
sportfamilie, enkele filosofen aan het woord die hebben geprobeerd het familiever-
wantschapsmodel te 'ontdoen' van zijn relativistische trekken, zonder daarbij te
vervallen in een positie die we willen vermijden - het essentialisme. Deze filosofen
proberen, met andere woorden, aan de ene kant de kracht van Wittgensteins familie-
verwantschapsmodel te behouden - niet op zoek gaan naar essenties - aan de andere
kant trachten ze de blinde vlekken - het ontberen van criteria op grond waarvan gren-
zen kunnen worden getrokken tussen begrippen; het relativisme - te ondervangen.

We bespreken hier een oplossing die in de filosofische literatuur wordt opgevoerd - de
zogenoemde intrinsieke-kenmerkenoplossing. Aan het einde van deze paragraafworden
de verschillende analyses samengenomen en een eigen kader opgesteld op grond
waarvan de eigenheid van de sportfamilie kan worden ingevuld.
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Wittgensteiniaanse familie begrenzen
De 'intrinsieke-kenmerkenoplossing' wordt door verschillende auteurs opgevoerd als
de oplossing om het familieverwantschapsmodel te ontdoen van zijn relativistische
trekken.I61 Begrippen zijn, aldus deze auteurs, niet van elkaar te onderscheiden op
grond van bepaalde familieverwantschappen, zoals door Wittgenstein wordt veron-
dersteld, maar familieverwantschappen komen pas in het vizier nadat voorafde familie
is afgegrensd. Hoe kan de familie echter worden afgegrensd, zonder te vervallen in
een visie waarbij een vaste verzameling noodzakelijke en/of voldoende voorwaarden
wordt geformuleerd dat ieder lid van de familie dient te bezitten (= essentialistische
positie) P In concreto  en hier toegespitst op sport bestaat deze oplossing  uit  twee
afzonderlijke, met elkaar samenhangende, stappen.
I      Er  wordt een lijst opgesteld  van alle intrinsieke kenmerken die constituerend

worden geacht voor de gehele sportfamilie.
2 Vervolgens wordt bepaald hoc*tt van de kenmerken een bepaalde activiteit (mini-

maal) verwant moet hebben met de intrinsieke kenmerken op deze lijst, wil ze
worden aangemerkt als lid van de sportfamilie.

Verschillende auteurs stellen deze procedure voor om hiermee grenzen te stellen aan
het aantal familieverwantschappen. Manser maakt de 'intrinsieke-kenmerkenoplos-
sing' inzichtelijk aan de hand van Wittgensteins visie op 'spel als zijnde een familie-
begrip':

The total set of characteristics which belong to all games can be represented by  Cn.  In

orderfor a particular aaivity to be a game, it clearly does not have to possess all Cn cha-
racteristics, some smaller number Ci will sullice. In other words, anything which has Ci
characteristics  out  of the total  Cn  listed  will  be  a game,  though  it  may have a greater
number, such as Cm. A smaller number, Cffor example, will be inadequate.  It follows
#om this modd that two games may have no characteristics in common ifn is large in
relation to i, and no two games need not have all characteristics in common, though they

may do.
I 62

Pompa komt met eenzelfde oplossing:

... we should have to limit, and specijj, on independent grounds, the number of resem-
blances the presence ofwhich would su«#icejor the correa application Ofany one general

term. And, Ofcourse, this would to be done in such a way that we are able to distinguish
the cases in which it was correctly to use this term rather than some other. We might do
this by adopting the suggestion that term p be correctly applied whenever any or some
proportion,  of the resemblance a,  b,  c,  d,  are present; and term c correctly applied
whenever any, or some proportion, ofte resemblance e, L g, h, are present.163
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In de terminologie zoals die in deze studie is aangewend en toegespitst op sport, bete-
kent een dergelijk uitgangspunt dat de intensie van de gehele sportfamilie wordt
bepaald en vervolgens wordt 'afgesproken' hoeveel kenmerken van die intensie een
specifieke activiteit dient te hebben, wil ze worden aangemerkt als sport (de extensie).
De intensie van de gehele sportfamilie bestaat bijvoorbeeld uit de volgende intrinsie-
ke kenmerken:
I  game;

2 agonaliteit;
3 frsieke vaardigheid/bewegen;
4    het principe van kansgelijkheid.

Vooraf kan worden afgesproken  dat een activiteit pas  dan als sport wordt beschouwd
als minimaal is voldaan aan twee van de vier kenmerken. Dit kan betekenen dat acti-
viteiten die in de alledaagse omgangstaal veelal worden aangemerkt als 'sport', zoals
dammen, schaken en bridge zonder meer binnen de sportfamilie zijn te plaatsen: ze
hebben immers drie van de vier intrinsieke kenmerken gemeen met de gehele sport-
familie (ze ontberen alleen het kenmerk 'bewegen'). Een activiteit als fitness, die in de
alledaagse omgangstaal soms ook wordt aangeduid als 'sport', is in dat geval geen
sport - fitness heeft immers alleen het intrinsieke kenmerk 'bewegen' gemeenschap-
pelijk met de lijst van intrinsieke kenmerken van de gehele sportfamilie.

Hoewel deze oplossing verwant is aan die van McNamee (I995a), is het verschil
erin gelegen dat niet, zoals wel bij McNamee het geval is, alle intrinsieke kenmerken
aanwezig dienen te zijn om een activiteit aan te merken als sport. Zo zou het zelfs
kunnen zijn dat wanneer voor de gehele sportfamilie twaalfintrinsieke kenmerken als
constituerend worden aangemerkt (op de lijst) en wordt afgesproken dat vijfkenmer-
ken voldoende zijn om te worden geplaatst binnen de sportfamilie, twee activiteiten
wel worden aangemerkt als 'sport' zonder dat ze 66n kenmerk gemeenschappelijk
hebben.

Paradigmatische gevallen
Een variatie op deze oplossing is dat niet wordt uitgegaan van een lijst met alle intrin-
sieke kenmerken van de sportfamilie, maar van paradigmatische (sport)gevallen.
Nemen we het uitgangspunt in de alledaagse omgangstaal, dan blijken verschillende
activiteiten te worden aangeduid als 'sport.' Over sommige van die activiteiten bestaat

nagenoeg unanimiteit, over andere bestaat minder eensgezindheid. De eerste groep
wordt ook wel paradigmatisch genoemd voor wat sport is, de andere zijn grensgeval-
len of ze al dan niet vormen van sport zijn. Paradigmatisch zijn sporten die alle intrin-
sieke kenmerken bezitten die voor een bepaalde activiteit constituerend worden
geacht. In geval van bijvoorbeeld het begrip game betekent dit het volgende (vet van

mij,  TS):
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... there must be at least one activity which embodies all of the characteristics that might
be possessed by anything that could be classvied as a game by virtue ofpossessing any of
these characteristics,  or any  set  of these characteristics.  Such an activity might  be  the
game Oftennis, orperhaps the game ofbridge; each ofthese exhibits I...1 everyfeature that
could properly be cited injustijication ofthe extension ofthe term  *ame' to anything that
could not itself be regarded as a paradigm case Of a game, such as solitaire, hide-and-
seek, ring-a-ring-a-ring-a-roses, or charades. 164

Deze paradigmatische gevallen vormen het uitgangspunt om te bepalen welke speci-
fieke gevallen (leden) binnen een algemene term (familie) kunnen worden geplaatst
en dus hoe grenzen zijn te stellen aan de omvang van de familie in kwestie. Op grond
van paradigmatische gevallen wordt begrijpelijk dat twee activiteiten die geen enkel
kenmerk gemeenschappelijk hebben, toch binnen dezelfde familie kunnen worden
geplaatst (zoals Wittgensteins familieverwantschapsmodel mogelijk maakt). Simon
legt dit als volgt uit (vet van mij, IS):

... two or more things may be said to fall within the range ofafamily-resemblance term
ifand only if they can be connected by relevant similarities to a single paradigm.  Thus
if B  is an X and  C is an X  and yet there exists no common.#ature or set Ofcommon
features shared by B and C by virtue Ofwhich both are called X's, 'X' may nevertheless
be counted as a single general term in these uses if and only if there exists, has existed,
or is conceived, some entity A which posses thosefeatures of B and C. respectively, that
wouldjustih their being called X's. Whether or not a speaker treats two things as instan-
ces of the same general term I...1 will depend on whether or not he is prepared to relate
both entities to a single paradigm.

Simon tracht met het onderscheid tussen paradigmatische gevallen en niet-paradig-
matische gevallen aannemelijk te maken dat specifieke entiteiten (activiteiten, objec-

ten) onder een algemene term (66n familie) kunnen worden geplaatst, zonder dat ze
een kenmerk gemeenschappelijk hoeven te hebben:

The  notion  Of a paradigm explains  how  it is possible pr things  that  are  connected  by
merely 'a complicated network Ofsimilarities overlapping and criss-crossi« to be pro-
perly subsumed under the same general term; it explains how it is that things that share
no common essentialfeatures can be connected by family resemblances. ,I65

Dit betekent voor games (en sport) dat voor deze activiteiten wel noodzakelijke voor-
waarden zijn te formuleren, maar alleen de paradigmatische gevallen blijken al deze
voorwaarden gemeenschappelijk te hebben; niet de grensgevallen c.q. de niet-para-
digmatische gevallen  (vet  van  mij,  T S) :
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The point is not that there is no set offeatures that properly constitutes anything that
possesses them as a game, but rather that this set of'essential'.»tures d€fines  not a game
but merely a paradigm case ofa game - that is what distinguishes *ame'#om 'triangle'
or 'brother' - and hence we cannot expect tojind any such set of/eatures that are common
to all games.

I66

Op deze manier kan bijvoorbeeld worden begrepen dat specifieke activiteiten als 'aero-
bics' en 'schaken' binnen de sportfamilie worden geplaatst, zonder dat ze ook maar
66n intrinsiek kenmerk gemeenschappelijk hebben. Ze worden namelijk binnen een-
zelfde familie geplaatst omdat ze beide verwantschappen hebben met paradigma-
tische sportgevallen als voetbal, basketbal en hockey. Schaken is verwant aan deze acti-
viteiten omdat het een (I) game is met (2) een agonaal karakter en (3) het principe van
kansgelijkheid geldt en aerobics is verwant aan voetbal, basketbal en hockey, omdat net

als bij deze activiteiten 'bewegen' wordt geproblematiseerd.

Intrinsieke-kenmerkenoplossing
Met de intrinsieke-kenmerkenoplossing, al dan niet op grond van paradigmatische

gevallen, zien we dus (in verband met sport) het volgende:
• Relativisme wordt omzeild. Immers niet alle activiteiten die 'sport' worden

genoemd, dienen ook daadwerkelijk als sport te worden aangemerkt en boven-
dien is niet iedere familieverwantschap een voldoende voorwaarde om als lid bin-
nen de sportfamilie te worden opgenomen.

• Essentialisme wordt voorkomen. De leden die binnen de sportfamilie worden
geplaatst, hoeven niet 66n kenmerk gemeenschappelijk te hebben. Alleen voor de

gehele sportfamilie zijn de noodzakelijke en de voldoende voorwaarden gefor-
muleerd, binnen de afzonderlijke gevallen hoeven slechts enkele van die voor-
waarden aanwezig te zijn om als 'sport' te worden aangemerkt. Er ontstaat, met
andere woorden, een gecompliceerd net van geliikenissen die elkaar overlappen en
kruisen, zonder dat er 66n intrinsiek kenmerk of een verzameling intrinsieke
kenmerken is, die gemeenschappelijk is voor alle afzonderlijke leden van de
familie.

Een gematigd essentialistische positie
Hoe kan op grond van de uiteengezette oplossing de sportfamilie worden begrensd?
Allereerst moet goed in ogenschouw worden genomen dat de typering van de sport-
familie een indeling of categorisering is van het aspect van de eigenheid van de sportfa-
milie. Ofde 'leden' (activiteiten) die we binnen 'de' eigenheid van de sportfamilie plaat-
sen ook daadwerkelijk worden aangemerkt als'sport', hangt mede afvan andere factoren
dan alleen ofdeze bepaalde intrinsieke kenmerken bezitten.167 Beperken we ons in deze
en in de resterende paragraaf (5·7) tot een mogelijke typering van de eigenheid van de
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sportfamilie dan kan deze als gedeeltelijk open concept, en uitgaande van Wittgensteins
familieverwantschapsmodel, schematisch als volgt worden voorgesteld.

I68

Een activiteit 09 kan als sport (S) worden aangemerkt indien:

[Si (Ka en Kb en Kc) of52 (Kb en Kd) ofS3 (Kc en Ke en Kf) ofS4 (Kd en Kf) of··.1.

In deze formule wordt het volgende zichtbaar.
m Overeenkomstig Wittgensteins familieverwantschapsmodel zien we elkaar krui-

sende en overlappende kenmerken (Ka, Kb, Kc, Kd, ...), waarbij niet 6*n kenmerk
gemeenschappelijk of essentieel voor sport is (S). Niet 6*n afzonderlijke K (Ka,
Kb, Kc,...) is gemeenschappelijk voor iedere activiteit (SI, S2, S3, S4, ···) die 'sport'
wordt genoemd.

•     Sport (S) bestaat uit verschillende sportleden/-activiteiten (SI, S2, S3, S4, ···), die
onderling weliswaar aan elkaar verwant zijn, maar geen enkel intrinsiek kenmerk
loopt als jan wezenlijk kenmerk door alle sportleden.

•    De puntjes duiden erop dat in de toekomst nieuwe kenmerken kunnen worden
toegevoegd, waardoor bijvoorbeeld bepaalde activiteiten geen sport meer worden
genoemd of dat er kenmerken als niet meer constituerend worden aangemerkt
voor alle sporten, waardoor nieuwe 'sportleden' (S4, S5,...) kunnen ontstaan.

Sport kan, met andere woorden, niet voor eens en altijd worden vastgelegd op
grond van bepaalde intrinsieke kenmerken, maar sport heeft een gedeeltelijk
open karakter (zie paragraaf 5.4)·

De opvatting dat het mogelijk is grenzen te trekken tussen sport en niet-sport zonder
te vervallen in essentialisme of relativisme, kan worden aangemerkt als gematigd
essentialistisch169 of 'relativen Essentialismus.'17° Ze heeft essentialistische trekken in de
zin dat sport kan worden afgegrensd van niet-sport op grond van noodzakelijke voor-
waarden - dus op de canonieke filosofische manier zoals veel sportfilosofen uit hoofd-
stuk 2 van deze studie hebben gedaan. De positie is echter gematigd  (of in zekere zin
relativistisch), omdat:
I   niet alle voorwaarden/kenmerken van de gehele sportfamilie noodzakelijk ziin

om te worden aangemerkt als sport;
2   in de toekomst nieuwe activiteiten kunnen verschijnen die niet voldoen aan de

noodzakelijke voorwaarden, maar wel als sport kunnen worden beschouwd;
3     het in de typering van de sportfamilie gaat om noodzakelijke en niet om voldoen-

de voorwaarden om als sport te worden aangemerkt.  Of een activiteit al dan niet
als 'sport' wordt aangemerkt zal niet alleen samenhangen met de aanwezigheid
van bepaalde intrinsieke kenmerken, maar ook met de bedoelingen van degene
die de grenzen trekt (hierover meer in hoofdstuk 6).17I
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Met deze opvatting over de mogelijkheid sport af te grenzen van niet-sport wordt
getracht het beste van het essentialisme (een heldere omschrijving van sport en het trek-
ken van grenzen op grond van bepaalde intrinsieke kenmerken) en het beste van het
relativisme (oog houden voor de dynamiek, de veranderlijkheid en de pluriformiteit van
sport) te behouden.02 Daarnaast impliceert deze visie op de mogelijkheid sport van
niet-sport af te grenzen dat definieren, karakteriseren en classificeren van sport altijd
een voorlopig karakter heeft. Nooit kunnen we spreken van de classificatie of de defini-
tie van sport, die iedere toekomstige conceptuele analyse van sport verder overbodig
maakt. Mede, ofzelfs juist, omdat sport wordt beschouwd als een concept met een deels

open einde, maakt dat de vraag 'Wat is sport?' zich voortdurend zal blijven aandienen.

Uitgangspunten
Met de karakterisering van deze gematigd essentialistische positie zijn we aangeko-
men bij de voor deze studie belangrijkste uitgangspunten sport van niet-sport af te
grenzen. Samenvattend gaan we uit van de volgende uitgangspunten in het afgrenzen
van sport van niet-sport.
•     'De' eigenheid van sport wordt aangemerkt als (I) een gedeeltelijk open concept

dat het beste kan worden voorgesteld als een Wittgensteiniaans familiebegrip,
bestaande uit (2) verschillende intrinsieke kenmerken die elkaar overlappen en
kruisen, maar waarbij geen (3) enkel kenmerk als wezenlijk geldt voor de gehele

sportfamilie.

Paragraaf 5.7 brengt - op grond van deze uitgangspunten en de intrinsieke kenmer-
ken zoals die in het eerste deel van deze studie zijn besproken - het aspect van 'de'
eigenheid van 'de' sportfamilie in beeld.

5.7 'DE' EIGENHEID VAN 'DE' SPORTFAMILIE

Hoe kan nu op grond van de uitgangspunten zoals in deze studie geformuleerd een
typering worden gegeven van de eigenheid van de sportfamilie? Hoe kan de schema-
tische voorstelling waarmee we in paragraaf 5.6 eindigden worden toegepast op de
conceptualisering van de eigenheid van sport? Reeds in paragraaf 4.4 is een voorlopig
antwoord geformuleerd op de vraag 'Wat is sport?'door een typering te geven van een

agonaal bewegingsvaardigheidsspel. Uitdrukkelijk spraken we in die paragraaf van
een voorlopige typering, omdat deze in het verloop van deze studie nog verder kan
worden uitgebreid en/ofbijgesteld. Op deze plaats kan, na de verschillende analyses
in dit hoofdstuk, worden geprobeerd een karakterisering te geven van 'de' eigenheid
van 'de' sportfamilie.

Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen paradigmatische gevallen en
grensgevallen. Allereerst nog kort iets over dit onderscheid. In de eerste plaats kan het
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gaan om een analytisch onderscheid. In dit hoofdstuk is op meerdere plaatsen aanne-

melijk gemaakt dat sport een begrip is met vage grenzen en het dus op grond van
bepaalde intrinsieke kenmerken niet mogelijk is een haarscherpe grens te trekken tus-
sen sport en niet-sport. Stel: voor sport worden de intrinsieke kenmerken (I) game, (2)
agonaliteit en (3) bewegen constituerend geacht voor de eigenheid van de gehele sport-
familie. Agonale bewegingsvaardigheidsspelen als basketbal, voetbal, hockey en hand-
bal kunnen dan als paradigmatisch worden aangemerkt, omdat ze alle intrinsieke ken-
merken bevatten die ook voor de eigenheid van de gehele sportfamilie constituerend
worden geacht. Activiteiten als schaken en dammen zijn dan niet paradigmatisch,
omdat ze het kenmerk 'bewegen' ontberen. In de tweede plaats kan ook worden
gesproken over paradigmatische gevallen en grensgevallen op empirisch niveau. Daar-

bij gaat het dan om de vraag welke activiteiten door een bepaalde groep, samenleving
of gemeenschap'sport' wordt genoemd. Activiteiten die unaniem worden aangemerkt
als 'sport', zijn dan paradigmatisch voor wat sport is, en activiteiten waarover discus-
sie en twijfel bestaat, zijn dan grensgevallen. Zo kan het zijn dat op grond van de
geformuleerde intrinsieke kenmerken een activiteit als paradigmatisch kan worden
aangemerkt, maar op empirisch niveau niet - te denken is aan activiteiten als free fight
en boksen.173

Hier beschouwen we de groep agonale bewegingsvaardigheidsspelen als paradig-
matische gevallen. Op grond van de analyse die in het eerste deel van deze studie is
uitgevoerd, ziin het de drie intrinsieke kenmerken (I) game, (2) bewegen en (3) agona-
liteit die binnen alle paradigmatische gevallen zijn te herkennen en in meer of min-
dere mate binnen iedere afzonderlijke sport van de sportfamilie. Deze drie kenmerken
zijn in deze studie uitgebreid aan de orde geweest en van een specifieke betekenis
voorzien. Op grond van deze drie intrinsieke kenmerken kunnen naar het aspect van
de eigenheid van sport naast (!) de agonale bewegingsvaardigheidsspelen nog drie
andere groepen worden onderscheiden, te weten agonale vaardigheidsspelen, bewegings-

activiteiten en (speelse) bewegingsvaardigheden. We geven een typering van de eigenheid
van deze sportactiviteiten.

Agonale vaardigheidsspelen
Binnen de groep 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen' kunnen alle agonale games
worden geplaatst waarbinnen het intrinsieke doel de vorm aanneemt van het oplossen
van een bewegingshandelingsprobleem. Volgens het merendeel van de auteurs uit
hoofdstuk 2 is het intrinsieke kenmerk 'bewegen' niet constituerend voor 66n groep
sporten binnen de sportfamilie, maar voor de gehele sport (zie tabel 2.I). Sport is, per
definitie, een activiteit waarbinnen bewegingsvaardigheden worden getest.  Of de  ene
auteur nu wel kritisch reflecteert op dit kenmerk of de meeste auteurs hier onkritisch
aan voorbijgaan, feit is dat'bewegen' voor het merendeel een noodzakelijke voorwaar-
de van sport is. Volgens Tamboer is deze vooronderstelling zo diep geworteld in defini-
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ties of classificaties van sport dat '... it certainly could be called the hidden essentialism
in what people generally say and write about sport.'I74 In dat opzicht neemt Tamboer
in de afgrenzing van sport van niet-sport een uitzonderingspositie in. 175 Niet alleen
omdat hij, in tegenstelling tot de meeste andere auteurs, uitvoerig ingaat op de vraag
wat nu eigenlijk wordt bedoeld met aanduidingen als physicality, physical skill of'bewe-
gen', maar ook omdat hij 'bewegen' niet onkritisch aanmerkt als een constituerend
kenmerk van sport.176 Voor Tamboer is het geenszins een filosofische evidentie dat
bewegen een constituerend ofintrinsiek kenmerk is voor sport. Sport en bewegen zijn
niet logisch noodzakelijk met elkaar verbonden, maar ze staan in een contingente
relatie met elkaar:

The descriptive characterization  I...1  of a motor action  must  not be conf sed  with  the
conceptualization of sport actions.  For, why should skillfiilness with respect  to the per-

fbrmance qf motor actions be considered  a  necessary  criterion  of demarcation of sport

#om  other domains? Philosophical arguments in support  Of a positive answer to  that
question can hardly be deduced.»om the relational anthropology outlined previously.

Hence. from the distinction between motor actions and actions  of a di#erent kind  one,
cannot derive ajiindamental argument as to whyfor example, chess cannot be (ajorm
of) sport:77

Alhoewel schaken, bridge, dammen en go - in de alledaagse omgangstaal veelal aan-

gemerkt als 'denksporten' - door de meeste auteurs en bepaalde sportorganisaties niet
worden beschouwd als 'sport', blijken ze wel degelijk sterk verwant met activiteiten die
we binnen de groep'agonale bewegingsvaardigheidsspelen' hebben geplaatst. Schaken,
dammen en go zijn (I) games waarbinnen specifieke vaardigheden worden (2) getest.
Het enige verschil met de eerste groep sporten is er dus in gelegen dat het intrinsieke
doel van deze activiteiten niet wordt gedefinieerd in telmen van een bewegings(hande-

lings)probleem. Bewegingshandelingen zijn, met andere woorden, niet constituerend
voor schaken, dammen en go. Dit is echter, zo zagen we, geen voldoende argument om
schaken, bridge, dammen en go dus buiten de sportfamilie te plaatsen.

Mede op grond van enkele uitgangspunten in deze studie zijn goede argumenten
te geven om - niet op voorhand - deze activiteiten als met-sport aan te merken. Het
eerste argument is het in deze studie op verschillende plaatsen geformuleerde uit-
gangspunt dat sport sociaal-historisch geworteld is: sport is een sociale praktijk. Sport
is niet een statisch begrip, maar ze is veranderlijk en wanneer in een samenleving
bepaalde activiteiten als 'sport' worden aangeduid die andersoortig zijn dan reeds
bestaande (traditionelere) sporten, dan betekent dit niet dat deze activiteiten - op voor-
hand - als niet-sport worden aangemerkt. Sport als sociale praktijk betekent dus oog
houden voor sociaal-historische ontwikkelingen en veranderingen. Onafhankelijk dus
van de vraag ofover deze grensgevallen meer discussie, in de zin van minder consen-
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sus, bestaat dan over de hiervoor genoemde paradigmatische gevallen. Het tweede
argument, en dit argument hangt samen met het eerste, is gelegen in het uitgangs-
punt van redeneren, namelijk de alledaagse omgangstaal (paragraaf 5.2).  In deze alle-
daagse omgangstaal worden schaken, dammen, bridge en go vaak als 'sporten' aange-
merkt. Een derde argument is dat in deze studie niet wordt geprobeerd de definitie, de

karakterisering of de classificatie van sport op te stellen. Integendeel.  In deze studie
wordt juist getracht inzichtelijk te maken op welke gronden sport van niet-sport wordt
afgegrensd, waarbij zoveel mogelijk oog wordt gehouden voor de verscheidenheid van
de eigenheid van sport en de inbedding van sport in diverse verbanden (waarover meer
in hoofdstuk 6).

Zonder meer zijn de meeste sporten 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen', zijn
de 'agonale vaardigheidsspelen' minder omvangrijk en bestaat over deze activiteiten
minder consensus om ze als sport aan te merken - maar dit empirisch feit betekent
niet dat 'bewegen', per definitie, een noodzakelijk kenmerk is voor alle sportleden van
de sportfamilie. Met Tamboer wordt dan ook ingestemd als hij stelt dat de '... empiri-
cal and contingent fact that most variants ofsport do involve the performance ofmotor
actions should not be confused with a logical necessity.'178 De 'agonale vaardigheids-
spelen' worden hier dan ook beschouwd als de tweede groep activiteiten die kan
worden geplaatst binnen de eigenheid van de sportfamilie - dit zijn activiteiten waar-
van de eigenheid wordt bepaald door het kenmerk game en agonaliteit en waarbij in
tegenstelling tot de agonale bewegingsvaardigheidsspelen het intrinsieke doel geen
bewegingshandelingsdoel is.

Bewegingsactiviteiten
Soms worden activiteiten 'sport' genoemd die de intrinsieke kenmerken (I) agonaliteit
en (2) game lijken te ontberen - dit zijn de zogenoemdejitnesssporten.I79 Net als over de

groep denksporten bestaat over de vraag ofdeze activiteiten wel vormen van sport zijn,
geen consensus. Vooral in Amerika en in de Angelsaksische sportliteratuur worden
deze activiteiten unaniem als niet-sport aangemerkt en veelal geplaatst onder de noe-
mer exercise.I80 De activiteiten die binnen deze derde groep zijn te plaatsen, zijn - net
als de groep agonale vaardigheidsspelen - grensgevallen. Maar evenals de 'vaardig-
heidsspelen' willen we ook deze activiteiten niet bij voorbaat buiten de eigenheid van de

sportfamilie plaatsen: we proberen daarentegen een typering te geven van de eigenheid
van deze groep. We beginnen met enkele argumenten van Osterhoudt - argumenten
die exemplarisch zijn voor die van de Angelsaksische sporttheoretici - om exercise niet

aan te merken als 'sport.' In het volgende citaat geeft Osterhoudt de belangrijkste argu-
menten waarom 'exercise' geen sport is  (vet van mij,  J S):

Exercise   is   a   case Of special importance  I...1  because   it   is conventionally thought   very
closely related to sport, for one; and  it is, for another,  the leading candidate forfertile
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counterexample  to the claim that sport, as distinct.»om  exercise,  is  inherently playfi41
and that its movement are intrinsically compe ling.  In the former respect, exercise is
thought to produce d2cts thatare us«ul to sport, mainly in theform Oftrainingfor sport.
The principal concemfor the movements ofexercise is in their material consequences. in
their contributions to the structuro functional demands of sport, not in the movements'
possibilities for human .fu(/illment  as  such.  Exercise  is  therefore inherently instrumen-
tai; it jbrms and values its movements in  extrinsic terms.  In the latter, closely related

respect, exercise,  unlike sport,  prefers the  most expedient  material  means for  achie-
ving its material ends over less expedient such means. The significance ofbodily move-
ments in exercise is exhausted by their results;  the  sign(ficance of bodily movements  in

sport is  not.  Exercise  is therefore  of a fundamentally  diferent  order than  sport.
ISI

Twee argumenten vormen de kern van zijn visie om exercise als niet-sport aan te mer-
ken. In de eerste plaats is exercise, in tegenstelling tot sport, inherent instrumenteel van
karakter, omdat de bewegingen in dienst staan van een extrinsiek doel - ze zijn niet
intrinsically compelling. Er is binnen deze activiteiten dus wel sprake van 'bewegen',
maar bewegen  is hier primair gericht op doelen die buiten de activiteit zelf liggen  in
plaats van dat, zoals bij 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen', het bewegen binnen
de activiteit z61fwordt geproblematiseerd. In de tweede plaats worden binnen exercise

in de realisering van de extrinsieke doelen geen onnodige obstakels opgeworpen. Met
andere woorden, in de beoefening van deze activiteiten mogen de miest  #iciente
middelen worden aangewend om de extrinsieke doeleinden te realiseren - dit in tegen-
stelling tot sport. We gaan in op beide argumenten om fitness aan te merken als exer-
cise in plaats van als sport.

Dat exercise, vanaf hier aangeduid als 'fitness', een andersoortige eigenheid heeft
dan agonale (bewegings)vaardigheidsspelen, wordt hier zonder meer onderschreven.
De wijze waarop Osterhoudt de eigenheid van fitness echter omschrijft en de conclu-
sies die hij op grond hiervan trekt, worden hier echter wel ter discussie gesteld. Te
beginnen met het argument om fitness te beschouwen als een 'inherent instrumente-
le activiteit.' Een dergelijke opvatting vindt haar grondslag in zijn uitgangspunt van
redeneren. Dit uitgangspunt van redeneren ligt namelijk primair in wat we hiervoor
hebben aangemerkt als 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen.' Fitness wordt niet
beschouwd als een zelfstandige verschijningsvorm of sportmodus, maar primair als
een middel '... to produce effects that are useful to sport. Dus om fitheid voor de,I82

'echte' sport te bereiken: fitness is in die zin dus een afgeleide van 'echte' sport, waar-
bi j exercise middel is en 'fit zijn voor de wedstrijd' het uiteindelijke doel. Fitheid en

gezondheid worden dus, reeds vooraf, aangemerkt als extrinsieke doeleinden van
exercise. Osterhoudt houdt daarbij echter geen rekening met de mogelijkheid dat
fitness een specifieke eigenheid heeft, met bijvoorbeeld een eigen intrinsiek doel, dat
niet primair een afgeleide vormt van agonale bewegingsvaardigheidsspelen. Voor-
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gaande kunnen we duidelijk maken door de intrinsieke en extrinsieke doelen van
fitness en die van agonale bewegingsvaardigheidsspelen met elkaar te vergelijken.

Gezondheid en fitheid kunnen doeleinden zijn van agonale bewegingsvaardig-
heidsspelen. In dat geval gaat het om extrinsieke doeleinden die met activiteiten als
voetballen, basketballen en handballen worden nagestreefd.183 Het middel is dan bas-
ketbal, handbal ofvoetbal, het extrinsieke doel is fitheid ofgezondheid. De activiteiten
kunnen worden ingewisseld voor andere en tevens blijft de activiteit onveranderd als
dergeliike doeleinden niet worden nagestreefd - de doelen staan in een zogenoemde
contingente ofextrinsieke relatie. Het verschil echter tussen dit instrumentele gebruik
van 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen'  - als middel om gezondheid of fitheid na
te streven - en 'fitness' is, dat bij deze activiteit(en) gezondheid en fitheid niet op voor-
hand moeten worden aangemerkt als een extrinsiek, maar als een intrinsiek doel van
de uiteenlopende activiteit(en) die onder de term 'fitness' worden geplaatst. Wat het
doel 'het nastreven van fitness' is voor fitnessactiviteiten, is 'meer doelpunten maken
dan de tegenpartij' voor bijvoorbeeld voetbal of handbal.

De visie van Osterhoudt dat fitness inherent instrumenteel is, berust op een rede-
nering waarbij de conclusie reeds in het uitgangspunt is vervat: fitness wordt, a prio-
ri, opgevat als een afgeleide van agonale bewegingsvaardigheidsspelen. Met Thomas
stemmen we overeen dat (cursivering van mij, JS): '... physical fitness is often a prere-
quisite for efEcient and optimal sport performance outcomes; yet the exercise form
independent Ofsport involvements has a validity and participatory following of its own:I84

Voor Osterhoudts tweede argument, dat binnen sport niet en binnen fitness wel
de meest efficiente middelen mogen worden aangewend in de realisering van de doel-
einden, lijkt veel te zeggen. Het intrinsieke doel en de middelen die mogen worden
aangewend om dit doel te bereiken, lijken bij fitnesssport minder strikt gereguleerd
dan bij 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen.' De wijze waarop bijvoorbeeld een
hoogspringer het intrinsieke doel - het proberen zo hoog mogelijk te springen - van
zijn activiteit probeert na te streven, is gebonden aan bepaalde constituerende en regu-
latieve regels die bepalen welke middelen wel en welke niet mogen worden aange-
wend. De hoogspringer heeft zich, met andere woorden, te houden aan de game-ken-
merken zoals deze voor deze activiteit gelden. De middelen die mogen worden
aangewend om het intrinsieke doel 'fitheid' na te streven, staan in een relatiefcontin-
gente relatie tot dat doel. Waar de hoogspringer niet de meest efEciente middelen mag
aanwenden ter realisering van het intrinsieke doel, daar zijn wat betreft fitness geen of
weinig restricties te herkennen in de wijze waarop het intrinsieke doel wordt nage-
streefd. Negatief uitgedrukt betekent dit dat de game-kenmerken (zie: paragraaf 3.6)
ontbreken: fitness kent geen gratuitous logic (zie: paragraaf 4.I).I85

Bij oefeningen gericht op het verbeteren van de conditie ofhet tegengaan van over-
gewicht ofkortademigheid, gaat het nadrukkelijk niet om het opwerpen en overwinnen
van onnodige obstakels, waarbil welbewust van het gebruik van de meest efficiente mid-
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delen moet worden afgezien. Integendeel. Het conditietekort en het overgewicht wor-
den juist bij uitstek gezien - en ervaren - als 'hinderlijke obstakels', die bij voorkeur op
de meest efficiente wijze moeten worden weggewerkt. Met Osterhoudt zijn we het dan
ook eens, als hij stelt dat '... exercise [..4 prefers the most expedient material means for
achieving its material ends over less expedient such means.'I86 Deze constatering is
echter niet voldoende grond fitness aan te merken als niet-sport, dan immers worden
wederom de agonale bewegingsvaardigheidsspelen als het uitgangspunt van redeneren
genomen om te bepalen ofeen activiteit al dan niet sport is.

Juist omdat in de realisering van het intrinsieke doel van deze activiteiten de meest
efficiente middelen mogen en vaak ook worden aangewend, maakt dat deze groep acti-
viteiten niet uitnodigt tot het innemen van een speelse houding. In paragraaf 4.7

zagen we dat in geval van de agonale bewegingsvaardigheidsspelen, en per implicatie
de agonale vaardigheidsspelen, een speelse houding zonder meer in strijd kan zijn met
het ethos van de sport in kwestie. Spelen binnen deze groep sporten is altijd een speel-
se houding onder voorwaarden, namelijk op voorwaarde dat de sporters (I) zich hou-
den aan de regels en (2) ze blijk geven van een primaire gerichtheid op het intrinsieke
doel van de activiteit. Deze derde groep, de bewegingsactiviteiten, lijkt nog moeilijker
vanuit een speelse houding te kunnen worden beoefend - de houding die iemand bin-
nen deze groep sportactiviteiten inneemt, lijkt eerder het tegenovergestelde te zijn van
een speelse houding, namelijk die van een zakelijke houding.187 Binnen deze activi-
teiten mogen immers de meest efficiente middelen worden aangewend om het intrin-
sieke doel 'fitheid' na te streven en dat gebeurt ook. Zo'n efficientie dient binnen een
speelse houding juist volledig afwezig te zijn: iemand die blijkt geeft van een speelse

houding werpt immers nieuwe obstakels op om de realisering van het doel zoveel
mogelijk uit te stellen om op die manier nieuwe mogelijkheden te ontdekken in het
uitvoeren van de betreffende activiteit.

Binnen de groep 'bewegingsactiviteiten' lijkt een speelse houding zich niet te
(kunnen) manifesteren. De activiteit is gericht op efficientie en is dan ook eerder ver-
want aan de structuur van arbeid dan aan die van de agonale (bewegings)vaardig-
heidsspelen. Deze zakelijke houding wordt misschien wel uitgelokt door de structuur
van de activiteit. Gelijk machines worden schema's uitgevoerd en door middel van wij-
zers en metertjes ontstaat een soort feedbacksysteem, waarbij objectieve criteria aan-

geven hoeveel calorieen men verbrandt, hoeveel vermogen wordt rondgedraaid, hoe
hoog de hartslag is en hoe lang men nog moet. Op grond van deze meters worden,

gelijk een geavanceerd cybernetisch model, de uitgevoerde activiteiten al dan niet bij-
gesteld. Hoewel een speelse houding zich dus in principe binnen iedere activiteit zou
moeten kunnen manifesteren, blijkt de ene activiteit dus wel degelijk meer te appel-

leren aan speelsheid dan de andere.
Tot zover kan worden gesteld dat fitness bestaat uit uiteenlopende activiteiten waar-

van het intrinsieke doel bijvoorbeeld 'het streven naar fitheid' of'gezondheid nastreven'
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is en in de realisering van dit doel geen tot weinig regels gelden over welke middelen
wel en welke niet mogen worden aangewend. Ook is aannemelijk gemaakt dat het inne-
men van een speelse attitude strijdig lijkt met de structuur van deze activiteit.

De eigenheid van fitness wordt dus, in tegenstelling tot die van de agonale (bewe-
gings)vaardigheidsspelen, niet gekenmerkt door het game-element. Hoe zit het dan
met het tweede intrinsieke kenmerk van de eigenheid van de sportfamilie - het ken-
merk 'bewegen'? Er wordt volop bewogen tijdens fitness, maar anders dan bij 'agona-
le bewegingsvaardigheidsspelen' heeft 'bewegen' niet de betekenis van het oplossen
van bewegingsproblemen die primair in handelingstaal zijn geformuleerd. Het intrin-
sieke doel en de te overwinnen obstakels worden niet beschreven in termen van een
verplaatsend omgaan met de omgeving, maar primair in termen van lichaamsbewe-
gingen. Het intrinsieke doel 'nastreven van fitness' wordt geoperationaliseerd in

I88

fysiologische parameters als 'ademminuutvolume', 'minimale hartslag', 'zuurstofop-
namevermogen', 'omslagpunten', 'spiertonus' enzovoort. Het intrinsieke doel van fit-
ness wordt veelal nader gespecificeerd in de (fysiologische) €#icten van de uitgevoerde
lichaamsbewegingen. Zijn deze effecten voor bijvoorbeeld de agonale bewegingsvaar-
digheidsspelen 'voorwaardelijkheden', bij fitness vormen deze het intrinsieke doel van
de activiteit. Definieert een wielrenner zijn beoogde resultaat primair in bewegings-
handelingstaal, 'als eerste de finishlijn passeren', degene die dagelijks op een fiets-
ergometer de pedalen laat rondgaan, komt geen meter vooruit, voert wel intensieve
lichaamsbewegingen uit, en beoordeelt het effect daarvan in termen van verbetering
van de conditie.

Is er dan sprake van agonaliteit? Neen. In ieder geval niet in de betekenis van die
bij de agonale bewegingsvaardigheidsspelen en de agonale vaardigheidsspelen. Bij fit-
ness ontbreekt de noodzakelijke co6peratie tussen de deelnemers; in principe kan er
sprake zijn van solitair uitgevoerde activiteiten.  Van een onderlinge wedstrijd of een
gebod op overtreffen is dus geen sprake - een gedeelde test is niet constituerend voor
fitness. Als er al sprake is van een vorrn van'testen' dan gaat het om een specifieke test
- namelijk een fitheidstest. Dat wil zeggen, een test waarbij tal van fysiologische para-
meters worden gemeten met het doel te bepalen hoe het is gesteld met de fitheid van
de sporter en de progressie die hierin is geboekt. Metingen aan het lichaam gelden
daarbij als referentiekader om de uitslag van de test te bepalen. De eisen waaraan de
uitslag van zo'n test dient te voldoen, is sterk gerelateerd aan erkende medische of
esthetische maatstaven die niet alleen een descriptieve functie, maar vaak ook een
normatieve functie hebben:89 Van Hilvoorde stelt dienaangaande bijvoorbeeld:

Fitness verwijst I...1 niet (alleen) naarfeiten over het lid:aam, medische en»iologische
taal is ook een uiting van waarden, nonnen en voorkeuren. Zo meet de zogeheten
Quetelet Index niet slechts normen poor overgewicht, maar is het ook een uiting van ten,
door culturele waarden bepaald lichaamsbeeld:90
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De eigenheid van fitness en de hierbinnen nagestreefde doelen zijn sterk gerelateerd
aan dominante waarden van'mooi zijn' en'gezond zijn', zoals deze in de samenleving
gelden. De grens tussen fitness en de samenleving waarbinnen deze activiteiten zijn

ingebed, is dan ook diffuser dan bij de agonale (bewegings)vaardigheidsspelen,
waarvan het intrinsieke doel en de constituerende regels ervoor zorgen dat een vrij
scherpe grens kan worden getrokken tussen wat wel en wat niet tot de eigenheid van
deze groep sporten behoort.

Samenvattend kan worden gesteld dat fitnessactiviteiten het game-element ont-
beren en de kenmerken 'bewegen' en 'testen' komen op een specifieke wijze tot uit-

drukking. Slaat 'bewegen' bij 'agonale bewegingsvaardigheden' op het oplossen van
bewegingsproblemen, in de zin van een verplaatsend onlgaan met de omgeving, bij
'fitness' heeft 'bewegen' de betekenis van 'intensieve lichaamsbewegingen' en de
effecten daarvan op conditie, spiertonus, vetpercentage enzovoort. Het kenmerk 'ago-
naliteit' manifesteert zich niet, zoals bij agonale bewegingsvaardigheidsspelen, als een
test van ofwedstrijd in specifieke (bewegings)vaardigheden, maar deze neemt de vorm
aan van een (fitheids)test, waarbij tal van metingen aan het lichaam worden uitgevoerd

en vergeleken met andere tests en bepaalde ideaaltypische (fitheids)normen. Er is, met
andere woorden, nogal een verschil tussen de klasse'bewegingsactiviteiten' en de twee
eerder besproken groepen: agonale bewegingsvaardigheidsspelen en agonale vaardig-
heidsspelen. Fitness lijkt te staan voor een breed spectrum van verschillende bewe-

gingsactiviteiten die worden samengehouden door het intrinsieke doel 'nastreven van
fitheid' (vet van mij, IS):

While the means to  achieve jitness  and exercise protocols have changed  over the years

beginning with jitness and catesthenics and proceeding to circuit weight training,
Nautilus, and aerobic/anaerobic programs, the objeaives have not changed markedly.

The primarily health and fitness objectives have been to increase circulatory-respiratory
capacity,  flexibility, muscular endurance, and strength I...1 as an exercise movement
form, total jitness is the primary goal I...1 A Physically·jit body becomes an end in itself
and exercise becomes the means to express this Objective.wg I

Het feit dat fitness geen game is en dat agonaliteit en bewegen specifieke betekenissen

hebben, impliceert niet dat fitnesssporten geen sporten zijn. Andersom geldt echter
ook niet dat ze sportvormen zijn omdat fitness een vorm van bewegen is. Dat fitness
hier binnen de eigenheid van de sportfamilie wordt geplaatst, vloeit voort uit een van

de uitgangspunten van deze studie: de verscheidenheid van de eigenheid van sport in
beeld brengen, waarbij onder andere de alledaagse omgangstaal geldt als uitgangspunt
van redeneren - en daarin blijkt steeds vaker in verband met fitnessactiviteiten te wor-

den gesproken van 'sport.'
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(Speelse) bewegingsvaardigheden
Vandaag de dag worden ook bepaalde activiteiten 'sport' genoemd waarvan de eigen-
heid verschilt van de agonale vaardigheidsspelen en bewegingsactiviteiten, maar waar-
van de eigenheid sterk verwant is aan die van de paradigmatische gevallen, de 'agonale
bewegingsvaardigheidsspelen'. We denken daarbij aan activiteiten als 'avontuur-
sporten'192 ofnieuwe (ofpostmoderne) bewegingsactiviteiten:I93 trekking, rajiing, wild-
watervaren, brandingsurfen, scubadiving, hanggliding, parachutespringen, deltavliegen,
bergbeklimmen, canyoning, (toer)skien, snowboarding, skateboarden, junboarding,
snowsulfing, airsuding enzovoort.

Dit zijn activiteiten waarvan het intrinsieke doel, net als bij de agonale bewe-
gingsvaardigheidsspelen, een bewegingshandelingsdoel is: het doel kan steeds wor-
den geformuleerd in bewegingshandelingstaal. Ook gaat het net als in geval van ago-
nale bewegingsvaardigheidsspelen en agonale vaardigheidsspelen om een 'vrijwillige
poging om onnodige obstakels te overwinnen' en waarbij dus welbewust van het
gebruik van de meest efficiente middelen wordt afgezien. In die zin kan de eigenheid
van deze activiteiten worden getypeerd als een game. Toch zijn belangrijke verschillen
aan te geven met de agonale (bewegings)vaardigheidsspelen. Bij bijvoorbeeld
brandingsurfen, deltavliegen en airsul:ling gaat het net als bij een marathonloper en
een wielrenner om een 'vrijwillige poging onnodige obstakels te overwinnen', maar
binnen de eerste activiteiten hoeft (I) geen sprake te zijn van agonaliteit (er is bijvoor-
beeld zelden sprake van winst en verlies), (2) is het intrinsieke doel minder eenduidig
omschreven, (3) zijn de regels minder duidelijk geformaliseerd en (4) bestaat er (dus)
meer individuele vrijheid om onnodige obstakels op te werpen tijdens de beoefening
van de activiteit in kwestie.

Terwijl bij agonale bewegingsvaardigheidsspelen het intrinsieke doel eenduidig is
gedefinieerd en de regels vrij strikt bepalen welke middelen wel en welke niet mogen
worden aangewend, lijken activiteiten als brandingsurfen, deltavliegen en skateboarden
meer individuele vrijheid te laten om nieuwe middelen en obstakels op te werpen
tijdens het uitvoeren van de activiteit. Deze activiteiten hebben dus niet alleen een
minder eenduidig intrinsiek doel, maar ook in het realiseren van dit doel zijn de mid-
delen die mogen worden aangewend minder strikt vastgelegd door de regels dan bij de
eerder besproken 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen' en 'agonale vaardigheids-
spelen.' Bijvoorbeeld tijdens het skateboarden is het verre van duidelijk wat wel en wat
niet mag, maar is er juist sprake van een breed spectrum aan mogelijkheden om de acti-
viteit uit te voeren. De woorden van Pel en Kersten illustreren deze individuele vrijheid
en de vele mogelijkheden die (in dit geval) een skater tot zijn beschikking heeft:

je ziet paalties enje denkt,  wouw,  daar kan ik overheen ollian en dan als ik zo rijd,
kan ik over dat bankie nog even boardsliden of nosesliden. Je kunt het backside of-#ont.
side doen, er zijn duizenden manierg'es om een stadsobject te benaderen ..:94
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Deze activiteiten zijn weliswaar verwant aan games, maar de intrinsieke doelen en de
middelen die worden aangewend in de realisering van deze doelen, kunnen voort-
durend veranderen. Zo kan het intrinsieke doel van een skater zijn om zo hoog moge-
lijk te springen, zoveel mogelijk nieuwe sprongen te maken op een halfpipe, zo snel

mogelijk te slalommen om paaltjes, met een zo hoog mogelijke snelheid van een trap
skaten et cetera. Tijdens de activiteit kunnen de intrinsieke doelen elkaar snel opvol-
gen en is het niet altijd duidelijk welke middelen nu wel en welke niet mogen worden

aangewend in het realiseren van deze doelen.
Juist omdat er een bepaalde mate van vrijheid is om zelf middelen aan te wenden

in de realisering van de doelen, is er ook meer ruimte voor wat Miller heeft aangeduid
als galumphing '... the voluntary placing ofobstacles in one's path.'195 De obstakels die

vrijwillig worden opgeworpen, zijn niet zoals in geval van een game door de consti-
tuerende regels strikt bepaald: ze zijn niet met de structuur van de game in kwestie

voorgegeven. Bestaat binnen games derhalve geen volledige individuele vrijheid om
nieuwe middelen aan te wenden; activiteiten als deltavliegen en skateboarden lijken
juist wel deze individuele vrijheid te bieden om nieuwe obstakels op te werpen tijdens
de beoefening zonder dat dit in strijd is met de structuur ofhet ethos van deze activi-
teiten.

In tegenstelling tot de groep bewegingsactiviteiten lijken deze activiteiten een

speelse houding uit te lokken. Niet dat genoemde activiteiten, per definitie, speels zijn
Geenszins. Immers, een activiteit is niet speels, maar kan door iemand op een speelse
wijze worden beoefend. De binnen deze groep geplaatste activiteiten duiden we aan
onder de verzamelnaam '(speelse) bewegingsvaardigheidsspelen' - waarbij speels als
adjectief dus niet(!) duidt op een logisch noodzakelijke relatie tussen deze activiteiten
en een speelse houding, maar op de speelse potentie die deze activiteiten hebben. Van-
daar dat we'speels' tussen haken zetten. Maar meer dan bij de agonale (bewegings)vaar-
digheidsspelen en aanmerkelijk meer dan bij de bewegingsactiviteiten wordt aan het
individu overgelaten hoe de activiteit precies vorm wordt gegeven - zonder dat deze
individuele keuzevrijheid strijdig is met het specifieke karakter van de activiteit. Deze
activiteiten worden dus (toch) speels genoemd, omdat de mogelijkheid aanwezig is en
ze sterk uitnodigen, ze op een speelse wijze te beoefenen. Ze maken het mogelijk voort-
durend nieuwe (bewegings)mogelijkheden uit te proberen - ze bieden een '... encoun-
ter with possibility ....'196 De populariteit van deze activiteiten juist onder kinderen en

de jeugd zou wel eens gedeeltelijk kunnen worden begrepen uit deze ervaringen en
uitproberen van mogelijkheden en ze derhalve sterk inspelen op de houding waarvan
kinderen en jongeren zo bij uitstek blijk geven. Ze lokken als het ware uit ze op een
speelse wijze uit te voeren - er is volop ruimte voor het inventieve en de inval.197

Hoewel deze activiteiten dus verschillen van de agonale bewegingsvaardigheids-

spelen, zijn ze hieraan toch zo sterk verwant dat we ze wel kunnen aanmerken als
subcategorieen van een game. Dit betekent dus dat de verwantschap tussen de eigen-
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heid van de agonale bewegingsvaardigheidsspelen en die van de (speelse) bewegings-
vaardigheidsspelen zo sterk en de grens tussen beide zo dun is dat er ook veel voor te
zeggen is ze beide binnen 66n categorie te plaatsen en ze bijvoorbeeld te plaatsen op
een continuum (binnen dezelfde categorie). De hoofdcategorie kan dan bijvoorbeeld
worden aangeduid als 'bewegingsvaardigheidsspelen' en aan weerszijden van het
continuiim zijn respectievelijk de (speelse) bewegingsvaardigheidsspelen en de
agonale bewegingsvaardigheidsspelen te plaatsen. Deze hoofdcategorie bestaat dus uit
alle activiteiten waarvoor de intrinsieke kenmerken (I) game en (2) bewegen (bewe-
gingshandelingen) constituerend zijn.

Bewegingsvaardigheidsspelen

1                                                                   *
(Speelse) bewegingsvaardigheidsspelen Agonale bewegingsvaardigheidsspelen

Wisselende intrinsieke doelen ·   Intrinsiek doel is eenduidig vastgelegd
· Individuele vrijheid om nieuwe middelen op te werpen · Middelen hangen logisch noodzakelijk samen met het

Regels zijn gedurende de activiteit veranderlijk intrinsieke doel en de regels van de activiteit
· Spelhouding is niet eenduidig vastgelegd · Regels zijn geformaliseerd
· Bewegingshandelingen worden indidvidueel geproblematiseerd · Spelhouding is eenduidig vastgelegd
· Nodigen uittot het innemen van een 'speelse houding · Bewegingshandelingen worden in een 'gedeelde test'

zonder meer' geproblematiseerd
· Bieden ruimte tot het innemen van een 'speelse'-houding

onder voorwaarden'

Figuur 5.5 Continuum bewegingsvaardigheidsspelen

Hoewel er dus goede argumenten zijn te geven om zowel de (speelse) bewegingsvaar-
digheidsspelen als de agonale bewegingsvaardigheidsspelen binnen 66n categorie te
plaatsen, willen we ze hier, ondanks de graduele verschillen tussen beide groepen, toch
in een aparte groep plaatsen. Temeer ook omdat in de taal van alledag de (speelse) bewe-
gingsvaardigheidsspelen in tegenstelling tot de agonale bewegingsvaardigheidsspelen
(meestal) niet als paradigmatisch worden aangemerkt voor wat sport is.

Vier groepen in de sportfamilie
We komen tot de volgende vierdeling van 'de' eigenheid van 'de' sportfamilie:
I    de agonale bewegingsvaardigheidsspelen;
2    de agonale vaardigheidsspelen;
3    de bewegingsactiviteiten;
4   de (speelse) bewegingsvaardigheidsspelen.

Tot slot
In dit hoofdstuk zijn verschillende voorwaarden geformuleerd om de eigenheid van
sport te karakteriseren. Begonnen is met twee auteurs die een uiterst sceptische
houding innemen ten opzichte van de mogelijkheid sport af te grenzen van niet-sport.
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De visie van deze auteurs vormde de opmaat voor het eerste deel van dit hoofdstuk.
Verschillende argumenten zijn gegeven om het afgrenzen van de eigenheid van sport
niet te staken, maar juist te zoeken naar de voorwaarden op grond waarvan het toch
mogelijk is grenzen te trekken tussen sport en niet-sport. Geprobeerd is aannemelijk
te maken dat het sportconcept een gedeeltelijk open concept is waarvan de eigenheid
in beeld kan worden gebracht vanuit een gematigd essentialistische positie. Deze posi-
tie houdt het midden tussen twee ongewenste manieren om de eigenheid van sport in
beeld te brengen: die van het strikt essentialisme en van het relativisme. Sport als
gedeeltelijk open concept veronderstelt dan ook dat het mogelijk is op grond van
bepaalde intrinsieke kenmerken grenzen te trekken tussen sport en niet-sport en
tevens dat sport een begrip is met een zekere onbepaaldheid. In de toekomst kunnen
nieuwe activiteiten ontstaan die hier niet binnen de eigenheid van de sportfamilie zijn
geplaatst en ook met binnen een van de vier groepen zijn te plaatsen, maar in de alle-
daagse omgangstaal w61 als sport worden aangemerkt. Dan is niet ondenkbaar dat de
sportfamilie omvangrijker wordt en nieuwe kenmerken als definierend worden aan-
gemerkt voor de eigenheid van sport. Tevens kan het zo zijn dat een van die groepen
die nu wel binnen de sportfamilie worden geplaatst, in de toekomst niet meer als sport
wordt aangeduid, bijvoorbeeld omdat binnen een samenleving voor deze activiteiten
geen weerklank meer bestaat. De activiteiten zijn op dit moment dus wel consti-
tuerend voor de eigenheid van de sportfamilie, maar ze zijn toch contingent van karak-
ter omdat er geen enkele noodzaak is dat sport (in deze vorm) blijft bestaan.198

De eigenheid van de sportfamilie bestaat uit paradigmatische gevallen en grens-
gevallen. Binnen de eigenheid van de sportfamilie hebben we vier groepen sporten
onderscheiden: het paradigmatisch geval de 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen'
en de grensgevallen de 'agonale vaardigheidsspelen', de 'bewegingsactiviteiten' en de
'(speelse) bewegingsvaardigheidsspelen'. Deze groepen hebben wel een zekere, soms
zelfs sterke, verwantschap met elkaar, maar geen enkel intrinsiek kenmerk is essen-
tieel voor een van de afzonderlijke groepen. Met deze typering van de eigenheid van
de sportfamilie hebben we de derde vraag in deze studie beantwoord.

Deze indeling van de eigenheid van de sportfamilie in vier hoofdgroepen geeft een
goed beeld van de hedendaagse sportwerkelijkheid. We zouden nu een punt kunnen
zetten. Immers, de belangrijkste vragen in deze studie zijn beantwoord. Daarmee
wordt echter iets te veel status toegekend aan de eigenheid van de sportfamilie en de
intrinsieke kenmerken op grond waarvan de eigenheid van de sportfamilie is gety-
peerd. Is het namelijk wel mogelijk om op grond van de aan- of afwezigheid van
bepaalde intrinsieke kenmerken te bepalen ofeen activiteit al dan niet als 'sport' wordt
aangemerkt? Worden de grenzen tussen sport en niet-sport niet altijd getrokken van-
uit een bepaalde bedoeling of doel?  In het volgende hoofdstuk wordt op deze vragen
een antwoord gegeven. Vooral zal worden nagegaan hoe de brede inbedding van sport
in diverse verbanden van invloed is op de afgrenzing van sport van niet-sport.



6  De bredere inbedding van de
sportfamilie

We shall not cease.#om exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the placejor thejirst time.

IS. Eliot (1888-1965) Little Gidding

Hoofdstuk 5 zijn we geeindigd met een mogelijke typering van de eigenheid van de
sportfamilie. In dit hoofdstuk volgt de bredere inbedding van de sportfamilie. De type-
ring van de eigenheid kwam in hoofdstuk 5 tot stand vanuit de grondgedachte dat
bepaalde intrinsieke kenmerken noodzakelijk zijn om als activiteit binnen de sport-
familie te worden geplaatst. Een onderscheid is aangebracht tussen paradigmatische
gevallen en grensgevallen. De paradigmatische gevallen zijn (vooral) zo genoemd
omdat deze activiteiten alle intrinsieke kenmerken bevatten die ook voor de gehele
sportfamilie als constituerend worden aangemerkt. De grensgevallen zijn die sporten
waarvoor een decl van alle intrinsieke kenmerken van de sportfamilie constituerend is.
Hoewel is geprobeerd zowel een essentialistische als een relativistische positie te
omzeilen, kent deze positie toch een zekere eenzijdigheid - de focus is namelijk alleen
gericht op de eigenheid van de sport(familie) en bijvoorbeeld niet op degene die gren-
zen trekt en de bredere inbedding van deze eigenheid in diverse verbanden. In dit
hoofdstuk zal vooral de nadruk worden gelegd op deze bredere inbedding van sport.
Allereerst wordt kort ingegaan op de veronderstelling dat grenzen tussen sport en niet-
sport altijd worden getrokken vanuit een bepaalde, pragmatische interesse (paragraaf
6.I). Daar zal blijken dat welke sporten paradigmatische gevallen of grensgevallen
zijn, niet alleen samenhangt met de aan- ofafwezigheid van bepaalde intrinsieke ken-
merken of dat over deze gevallen wel of niet discussie bestaat, maar ook met wie de
grenzen trekt.  Nog in dezelfde paragraaf wordt duidelijk dat het onderscheid tussen
een paradigmatisch geval en grensgeval ook samenhangt met waarden en normen die
in beginsel buiten de grenzen van de sportpraktijk zelfliggen. Dit laten we zien door
een discussie op te voeren over de moraliteit en legaliteit van de bokssport.
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In paragraaf 6.2 vragen we ons af of de discussie over de aanvaardbaarheid van deze
sport iets van doen heeft met het al dan nietfair zijn van de bokspraktijk. We laten zien
dat de beantwoording van die vraag mede afhangt van de visie op fair play. Nadat een

'eigen' visie opjair play is geformuleerd zal duidelijk worden gemaakt dat sport geen
isoleerbaar verschijnsel is, maar dat sport wordt gekarakteriseerd door een relatieve
autonomie - enerzijds is ze op grond van bepaalde intrinsieke kenmerken en waarden
en  normen af te grenzen van andere activiteiten,  aan de andere kant gelden bepaalde
morele uitgangspunten die niet specifiek zijn voor sport (paragraaf 6.3).

De vraag of boksen  een in morele zin aanvaardbare of immorele praktijk is,  mag
echter niet worden verward met de vraag of sport al dan niet moet worden verboden
in een samenleving. In paragraaf 6.4 voeren we verschillende argumenten pro en con-
tra een boksverbod op. Daaruit blijkt niet alleen dat over het al dan niet opleggen van
een boksverbod de meningen uiteenlopen, maar ook dat verschillende argumenten
door elkaar lopen en vaak van verschillende orde zijn. In paragraaf 6.5 zal in deze

argumenten systematiek worden aangebracht en een oplossing worden geformuleerd
om uit de impasse van wel of geen verbod te komen. Uit de discussie over de aan-
vaardbaarheid van de bokssport en over de vraag of dit wel of geen sport is, wordt
duidelijk dat het antwoord hierop verband houdt met wie gerechtigd  is of bepaalt wat
sport is c.q. wat karakteristiek is voor een bepaalde sport. Met het opvoeren van deze
discussie kan ten slotte een antwoord worden gegeven op de laatste vraag van deze
studie - de vraag namelijk of het onderscheid tussen sport en niet-sport louter is te
begrijpen uit de aan- of afwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken.

6.i GRENZEN WORDEN GETROKKEN, NIET GEVONDEN

De vraag welke activiteiten wel  en  niet tot sport worden gerekend, hangt mede af van
de pragmatische interesse van wie de grenzen trekt.  In deze eerste paragraaf gaan we

in op dit constructieve karakter van het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport.

Bedoelingen en intrinsieke kenmerken
Het uitgangspunt om op grond van intrinsieke kenmerken grenzen te trekken tussen

sport en niet-sport, heeft veel zeggingskracht, maar kent ook een zekere eenzijdigheid.
In de typering van de eigenheid van de sportfamilie in de paragrafen 5.6 en 5.7 is wel-

iswaar niet op zoek gegaan naar essenties, komen zowel verschillen als overeenkom-
sten in beeld bij de activiteiten die binnen 66n familie worden geplaatst en wordt de

alledaagse omgangstaal als uitgangspunt van redeneren genomen; wat echter geheel
buiten beeld blijft zijn de bedoelingen van degene die de grenzen trekt. Grenzen tussen
begrippen worden altijd getrokken met een bepaald dod: Waar de grenzen tussen

sport en niet-sport worden getrokken, of hoe de eigenheid van sport wordt gekarak-
teriseerd of geclassificeerd, hangt niet alleen afvan de aan- ofafwezigheid van bepaal-
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de intrinsieke kenmerken, maar ook van de pragmatische interesse of de pragmati-
sche vraag van degene die de grenzen trekt: Het volgende voorbeeld maakt dit 'twee-
zijdig proces' inzichtelijk.3

Bewoners van een eiland in de Stille Zuidzee krijgen bezoek van plantkundigen
die geinteresseerd zijn in de rijke vegetatie op dat eiland. De eilandbewoners en de
botanici lopen over het eiland en wisselen hun kennis uit over de vele bomen en strui-
ken. Na verloop van tijd blijkt echter dat de eilandbewoners en de plantkundigen de
bomen en de struiken totaal verschillend classificeren. De botanici spreken van
'ceders', 'iepen' en 'palmbomen', de eilandbewoners scheren deze bomen over 66n
kam en classificeren ze als 'bootbomen' en onderscheiden deze van 'bomen voor de
hutten.' De eilandbewoners geven dus dezelfde namen aan bomen, die volgens de
botanici verschillende intrinsieke eigenschappen hebben en bijgevolg behoren tot
geheel verschillende klassen. Hoe kan dit verschil in de classificatie nu worden begre-
pen? Dit voorbeeld geeft aan dat de classificatie van begrippen, in dit geval dus bomen,
een relationeel proces is. Aan de ene kant wordt verwezen naar bepaalde intrinsieke
eigenschappen van de bomen en aan de andere kant naar de verschillende doeleinden
(en het referentiekader) van de botanici (wetenschappelijke doelen) en de eilanders
(praktische doelen). De indeling van de bomen en struiken betreft dus een combina-
tie van twee perspectieven: een intrinsiek en extrinsiek perspectief. Op grond van
zowel de intrinsieke eigenschappen van de bomen als door het extrinsieke kader wordt
de classificatie tot stand gebracht. lets anders geformuleerd: de eilandbewoners delen
de bomen in op geschiktheid voor het bouwen van boten en hutten, de plantkundigen
classificeren ze op grond van een wetenschappelijk referentiekader. Zowel de eiland-
bewoners als de plantkundigen verwijzen in hun indeling echter altijd naar bepaalde
intrinsieke eigenschappen van de bomen. De eilandbewoners bijvoorbeeld naar eigen-
schappen als 'dikte', 'sterkte', 'draagkracht' en 'gewicht', de botanici naar 'bladdra-
gend', 'naalddragend' en 'wortelsysteem'. De indelingen zijn niet willekeurig - ze
betreffen geen arbitraire afspraken - maar ze komen tot stand op grond van een zeke-
re interactie tussen bepaalde intrinsieke eigenschappen en de doeleinden van de clas-
sificeerders. Bellaimey stelt over deze 'tweezijdige' bepaling van begrippen dat ' ... a
concept is determined from two directions, rather than from just one. A concept [...] is
shaped by an interaction between the features of the objects subsumed under the con-
cept, and the needs and purposes ofthe users of the language.'4

Paradigmatische gevallen en grensgevallen
Dit tweezijdig perspectiefop het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport impli-
ceert ook dat de vraag welke activiteiten als paradigmatisch zijn aan te merken, niet
slechts kan worden bepaald op grond van de aanwezigheid van alle intrinsieke ken-
merken van de sportfamilie - zoals we de term 'paradigmatisch' in paragraaf 5.6 (voor-
al) hebben opgevat. Of een bepaalde sport al dan niet een paradigmatisch geval is,
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wordt mede bepaald door degene die de grenzen trekt. Zo wordt vaak gezegd dat de
sporten die binnen de 01ympische Spelen worden beoefend, zijn aan te merken als de
paradigmatische gevallen of de 'harde kern' van de sportwerkelijkheid.5 Indien we de

activiteiten die op het 01ympisch programma staan vergelijken met'de' eigenheid van
'de' sportfamilie uit paragraaf 5.7 dan kan dit zonder meer worden onderschreven
- het betreffen, zonder uitzondering, agonale bewegingsvaardigheidsspelen. Toch
worden deze 01ympische sporten niet door iedereen als paradigmatisch beschouwd.
Zo wordt in landen als IJsland, Noorwegen, Zweden en Noord-Korea boksen verboden

en ook, zo zullen we in de paragrafen 6.4,6.5 en 6.6 zien, bestaat een brede discussie
of deze 'risicovolle' activiteiten wel als 'sport' dienen te worden aangemerkt. Wat als

paradigmatisch geldt, hangt dus mede af van wie definieert en niet alleen van de aan-

of afwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken. De sporten die het Internationaal

01ympisch Comita (ioc) als paradigmatische sporten aanmerkt, kunnen aanmerkelijk
verschillen van organisaties die binnen haar beleid alleen sporten met gezondheids-
waarde wensen te stimuleren, de Nederlands Culturele Sportbond (NCS) die (ook) voor-
al folkloristische sporten ondersteunt, dus de niet-geglobaliseerde sporten, of Studio
Sport waarvoor weer geheel andere sporten paradigmatisch zijn. De termen 'paradig-
matische gevallen' en 'grensgevallen' krijgen op deze manier niet enkel de betekenis
als 'voldoen aan alle of bepaalde intrinsieke kenmerken van de (eigenheid van) de
sportfamilie', maar ook duiden beide termen op de pragmatische interesse van dege-
ne die de grenzen trekt.6 Anders gezegd: voor het ioc zijn deels andere sporten

paradigmatisch dan voor een organisatie als het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) - een organisatie waarvoor bijvoorbeeld een criterium als 'globalise-

ring' geen enkele rol speelt.
De wijze waarop in deze studie sport van niet-sport wordt afgegrensd, kent een

tweezijdig karakter. Met deze zienswijze wordt stelling genomen tegen een 6f-6f-den-

ken, waarbij ervan wordt uitgegaan dat grenzen worden getrokken hetzij op grond van
bepaalde intrinsieke kenmerken, hetzi j dat de grenzen volledig worden bepaald

(geconstrueerd) door de bedoelingen van degene die grenzen trekt - bijvoorbeeld door
sportorganisaties of de media.  Met deze tweezijdige visie op definieren, classificeren
en karakteriseren kan zowel de eigenaardigheid van sport in beeld komen als de
verwevenheid met de ruimere verbanden waarbinnen sport is ingebed. Sport is zowel
een specifieke praktijk die op grond van bepaalde intrinsieke kenmerken kan worden

afgegrensd van andere praktijken, alsook een praktijk die nooit los kan worden gezien
van de bredere inbedding in diverse verbanden. Een voorbeeld kan dit duidelijk
maken. Tot voor enkele jaren terug was in Nederland darts een activiteit, die vooral in
verband werd gebracht met drank, sigaretten en caf6s - darts betrof een spel (in de
betekenis van game) dat vooral in kroegen werd gespeeld. Het was een kroegspel, geen
volwaardige sport. Vanaf het moment echter dat darters als Raymond van Barneveld
en Koos Stomp6 hierin triomfen vieren en hierover op sportpagina's en vooral door de
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media, in dit geval vooral sBs6, veelvuldig wordt bericht, noemt men dit 'spelletie' in
de alledaagse omgangstaal steeds vaker 'sport.'

Nu zou de voor de hand liggende conclusie kunnen luiden dat sport volledig wordt
geconstrueerd door de media. Zou deze hieraan immers geen aandacht hebben
besteed, dan zou deze activiteit nog steeds als 'caftsper worden aangeduid. Is deze
sport echter volledig door de media geconstrueerd, onafhankelijk van specifieke ken-
merken van de activiteit zelf? Een dergelijke zienswijze voert regelrecht naar een een-
zijdige visie op definieren van sport, waarbij wordt verondersteld dat sport volledig is
overgeleverd aan de construerende grillen van externe instituties - in dit geval de
media. In deze studie wordt een andere visie voorgestaan. De ontwikkeling van dart-
speltot dartsport wordt op een andere wijze geinterpreteerd. Dat het dartspel in de alle-
daagse omgangstaal steeds vaker 'sport' wordt genoemd, hangt zowel af van bepaalde
intrinsieke kenmerken van de activiteit zelf als van mediale invloeden.

Beziet men het specifieke van darts dan is binnen deze activiteit net als bij para-
digmatische sporten als voetbal, hockey en basketbal sprake van bijvoorbeeld 'wed-
strijdregels', 'competitie', 'presteren', 'internationale regelgeving' en het 'testen van
bepaalde bewegingsvaardigheden'. De activiteit is, met andere woorden, sterk verwant
aan reeds bestaande activiteiten die hoe dan ook worden aangeduid als sport. Zijn deze
kenmerken niet aanwezig, dan is het nog maar de vraag ofdarts uberhaupt door sport-
programma's zou worden uitgezonden. Dat darts vandaag de dag vaker dan enkele
jaren terug wordt aangeduid als 'sport', is dus deels te begrijpen vanuit bepaalde spe-
cifieke kenmerken - bijvoorbeeld dat het om een game gaat waarbinnen bepaalde
bewegingsvaardigheden worden getest - en vanuit de invloeden van de media. Zou
men aan de specificiteit van de activiteit voorbijgaan dan voert dit tot de relativistische
opvatting dat in principe iedere activiteit als 'sport' kan worden geconstrueerd. Gaat
men daarentegen voorbij aan dit deels constructivistische karakter van het begrip
'sport' dan vervalt men gemakkelijk in een visie op sport waarbij deze wordt bezien als
een in zichzelf besloten fenomeen dat zich autonoom, en onafhankelijk van een
bredere context, ontwikkelt.

Dat in deze studie de focus is gericht op de sociale praktijk zelf en de intrinsieke
kenmerken die worden aangewend om sport van niet-sport afte grenzen, betekent dus
niet dat de bredere context waarbinnen sport is ingebed geen rol speelt bij het afgren-
zen van het sportbegrip. Sport is ingebed in ruimere sociaal-historische en sociaal-cul-
turele verbanden en bijgevolg kunnen ontwikkelingen in en van sport alleen worden
begrepen of verklaard als deze bredere inbedding/context in de beschouwing wordt
opgenomen. Anders geformuleerd, sport wordt altijd misverstaan als ze wordt
beschouwd vanuit een contextueel vacuUm (acultureel, ahistorisch, asociaal). Evenals
de vragen 'Wat is kunst?', 'Wat is wetenschap?' of'Wat is onderwils?' is ook de vraag
'Wat is sport?' niet te beantwoorden onafhankelijk van bijvoorbeeld sociale verhou-
dingen en machtsstructuren binnen een bepaalde samenleving of tussen landen
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onderling.7 Grenzen worden niet gevonden, maar mede door mensen of groepen
mensen getrokken. 06 sport bestaat niet, maar sport is ook altijd een tijd- en plaats-
afhankelijke constructie van groepen mensen.8 Tussen deze groepen mensen blijken
vaak bepaalde machtsverhoudingen te bestaan, en dit betekent veelal dat de machtig-

ste groep - bijvoorbeeld institutie, land, cultuur, etniciteit - bepaalt welke activiteiten
wjl en welke niet als sport dienen te worden aangemerkt.

Volgens iemand als Gruneau zijn zelfs de formele elementen (= intrinsieke ken-

merken) 'door en door sociaal': '... even [sports] 'essential' or formal qualities cannot be
conceived of independently of the organizing principles, expectations, conflicts, and
disappointments that define lived social experience at any given historical moment.'9
Zelfs dus wat als intrinsiek wordt aangemerkt voor sport is niet te begrijpen onafhan-

kelijk van sociaal-historische omstandigheden. De wilze namelijk waarop sport wordt
beoefend is niet een natuurlijk feit, maar is gebonden aan bestaande machtsstructu-
ren en dominantie van bepaalde groepen.  Of een activiteit al dan niet als sport wordt

aangernerkt en de wijze waarop sporten vandaag de dag worden beoefend, wordt dus
onder andere bepaald door de meest dominante groepen. Een voorbeeld kan dit
inzichtelijk maken. In hoofdstuk 4 stelden enkele auteurs dat op grond van het ken-

merk 'agonaliteit' aan sport verwante bewegingsactiviteiten als 'dans', 'lichameliike
opvoeding' en 'fitness' buiten de definitie van sport worden geplaatst. Zij richten hun
blik dus op bepaalde intrinsieke kenmerken op grond waarvan grenzen worden
getrokken tussen sport en niet-sport. Deze auteurs beschrijven op grond van welke
intrinsieke kenmerken de grenzen tussen sport en niet-sport worden getrokken. Dat
deze intrinsieke kenmerken zijn ontstaan in een bepaalde sociaal-historische context,
zal door deze auteurs waarschijnlijk niet worden ontkend, maar een dergelijke kwes-
tie valt simpelweg buiten hun primaire interesse. English en Young geven wel een
sociaal-historische verklaring voor het feit dat sport vooral (!) wordt ingeperkt tot ago-
nale bewegingsvaardigheidsspelen.I° Dat juist deze sporten als paradigmatische geval-

len van sport worden beschouwd, kan sociaal-historisch worden verklaard - en wel
vanuit de dominantie van mannen in de ontwikkeling en het ontstaan van sport. Eng-
lish hierover: 'Since women have been virtually excluded from all sports until the last
century, it is appropriate that some sports using women's specific traits are now deve-
loping ....'I' Wat sport is ofwaar precies de grenzen worden getrokken tussen sport en
niet-sport, is niet een sociaal-historisch neutraal gegeven, maar is sociaal-historisch te
verklaren: sport heeft een mannelijke bias:

I am suggesting that our concept of 'sports' contains a male bias. Historically, this is
understandable, because sports were an exclusive male domain, probably based on war
and hunting, and adually used to assert male dominance. The few athletic activities per-
mitted to women - mostlyforms of dance - were not thought tojilll under the concept of

sport, and are still class(fied as arts or entertainment instead. Speed, size, and strength
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seem to be the essence qfspons. Women are naturally inferior at 'sports' so conceived. But

ifwomen had been the historically dominant sex, our concept Ofsport would no doubt
have evolved diferently Competitions emphasizing.#exibility, balance, strength, timing,
and small size might dominate Sunday ajiernoon television and ofpr salaries in sixjigu-

I 2res. Men could be clamoringjor equal press coverage of their champions.

De tendens om sport in te perken tot de agonale bewegingsvaardigheidsspelen moet
volgens English dus worden gezocht in de dominantie van mannen in het ontstaan en

de ontwikkeling van sport. Het feit dat de populairste sporten zijn ontworpen door
mannen, maakt dat ze een sterk masculien karakter hebben: 'Most of the sports play-
ed today have their origins in male experiences in sex segregated activities, such as
hunting or warfare.  None have arisen from the specific activities of women or from
women's specific experience.'13

Voorgaande auteurs benadrukken dus, dat door de dominantie van mannen in het
ontstaan en de ontwikkeling van sport, deze een masculien karakter heeft gekregen
- met als gevolg dat de grenzen tussen sport en niet-sport niet toevallig op een bepaal-
de plaats worden getrokken. Dit betekent dat de afgrenzing van sport van niet-sport en
het ontstaan en de ontwikkeling van sport niet begrepen kunnen worden door alleen
naar bepaalde 'intrinsieke' kenmerken te kijken. Deze kenmerken zijn altijd gelieerd
aan de hegemoniale nationale en hegemoniale internationale (waarden en) machts-

verhoudingen.
Instituties spelen in die afgrenzing een dominante rol.14 Deze dominantie van

agonale bewegingsvaardigheidsspelen blijkt ook uit een recent uitgevoerd empirisch
onderzoek. Is Onderzocht is welke activiteiten door bepaalde instituties als 'sport'
worden aangemerkt. Zo blijkt dat van de activiteiten die door de instituties als 'sport'
worden aangeduid (n - I86) ongeveer 90% agonale bewegingsvaardigheidsspelen zijn
(= I68), ongeveer 6% (speelse) bewegingsvaardigheidsspelen (= I6), ongeveer 2%
agonale vaardigheidsspelen (= 3) en ongeveer 2% bewegingsactiviteiten (= 3).16 Unani-
miteit over de vraag 'Wat is sport?' tussen instituties betreft altijd agonale bewegings-

vaardigheidsspelen met een sterk geglobaliscerd karakter. Daarbij moet met name
worden gedacht aan sporten die op het 01ympisch programma staan.

Boksen: paradigmatisch geval dn grensgeval
De sporten waarover tussen de verschillende instituties dus nagenoeg unanimiteit
(bijna Ioo%) bestaat, betreffen allemaal 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen' die

01ympische erkenning hebben. Als enige uitzondering hierop geldt de bokssport.
Deze Olympische sport blijkt weliswaar door de meeste landen als 'sport' te worden
erkend, maar niet door alle landen - onder andere niet door Noorwegen, Zweden,
Ijsland, Noord-Korea. Is boksen dan geen sport? In de beantwoording hiervan is het
allereerst van belang helder te zijn over het perspectiefvan waaruit deze vraag wordt
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gesteld. Schneider en Butcher brengen in dat verband een belangrijk onderscheid aan
tussen eenjilosojisch en een sociologisch perspectief:

Is boxing a sport ? There are two approaches to answering this question, one philosophical
and the other sociological. The philosophical approach asks if boxing (or whatever aaivity
may under discussion) jits the logical requirements  (meets  the necessary conditions)for an
activity to be designated a sport I...1 The sociological approach requires that we simply look
to see ifa sullicient number of people view the activity in question as a sport. (Tile socio-
logical view also looks for evidence of institutionalization and broadly-based cultural
support) F

Zinvol is de twee perspectieven die Schneider en Butcher onderscheiden in de beant-
woording van de gestelde vraag aan te houden. Daarbij wordt op deze plaats het door
de auteurs aangebrachte onderscheid tussen een filosofisch en een sociologisch per-
spectief vervangen  door respectieveli jk een  conceptueel perspectiefen empirisch perspec-
ti«(zie paragraaf 3.I).

De vraag of boksen vanuit conceptueel perspectief als sport is  aan te merken,  is  na
de analyse uit de voorafgaande hoofdstukken niet moeilijk te beantwoorden. In para-
graaf 5.7 zijn binnen de eigenheid van de sportfamilie vier groepen sporten onder-
scheiden. De paradigmatische gevallen zijn de agonale bewegingspaardightidsspelen. Dit
zijn de activiteiten die voldoen aan de drie intrinsieke kenmerken die voor de gehele
sportfamilie als constituerend zijn aangemerkt: (I) game, (2) agonaliteit en (3) bewe-
gingsvaardigheden. Brengen we boksen in verband met de vier leden van de sport-
familie uit paragraaf 5.7 dan kan deze activiteit vanuit conceptueel perspectief zonder
meer als een paradigmatisch geval worden aangemerkt. Boksen heeft een te onder-
scheiden intrinsiek doel en in de realisering van dit doel mag de bokser slechts van die
middelen gebruikmaken die in overeenstemming ziin met de regels - dus niet de
meest €#iciente middelen mogen worden aangewend in de realisering van het intrin-
sieke doel. Zou men de ander knock-out willen slaan dan kan men dit bijvoorbeeld veel
sneller bereiken door gebruik van bepaalde harde voorwerpen of reeds door voor aan-
vang van de strijd de ander neer te slaan (dus zonder op het beginsignaal te wachten,
zoals in het geval van een straatgevecht). 'Mag' dit bij een straatgevecht wel, bij het bok-
sen wordt dit door de regels verboden - niet de meest efficiente middelen mogen dus
worden aangewend om het intrinsieke doel te bereiken. Deze regels moeten hoe dan
ook worden geaccepteerd om de activiteit als zodanig mogelijk te maken. Het deel-
nemen aan deze praktijk vooronderstelt met andere woorden een spelhouding. De vier
noodzakelijke kenmerken van game zijn dus zonder meer binnen de activiteit te her-
kennen. De bokssport betreft een game - het gaat binnen deze sport om een 'vrijwil-
lige poging om onnodige obstakels te overwinnen'. De strijd ofhet agonale karakter is
binnen de activiteit ook niet moeilijk te herkennen en de vaardigheden die worden
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getest zijn geformuleerd in termen van bewegingsvaardigheden (stoten, ontwijken,
anticiperen). Vanuit concept:ueel perspectief bestaat dus geen enkele twijfel ofboksen
al dan niet als sport kan worden beschouwd c.q. ofde bokssport binnen de sportfami-
lie is te plaatsen.

Hoe zit dit met het tweede, empirisch perspectief? Ook de beantwoording van

deze vraag is niet zo moeilijk. Zo blijkt uit het onderzoek van Van Bokhoven en Sochor

dat boksen door ruim 90% van de instituties als 'sport' wordt opgevat.18 Boksen '... is
(and always has been) archetypally a sport.'I9 Zo staat boksen bijvoorbeeld al vanaf
I904 (St. Louis) op het programma van de moderne 01ympische Spelen, heeft deze
activiteit wereldwijd tal van beoefenaars en ook is het boksen ondergebracht binnen
verschillende organisaties.20 Ook dus vanuit empirisch perspectief blijkt boksen een
sport te zijn:I Terecht stellen Schneider en Butcher dan ook het volgende:

Boxing  is a sport. Boxing  has an objective  and  a  set  of rules,  and it clearly requires  a

great deal ofphysical skill and prowess. On the sociological side, boxing typically viewed

as a sport, it has an elaborate structure €finstitutions and regulating bodies, it receives
22jitnding#om those bodies, and it is.featured in the Olympic Games.

Waarom dan toch een discussie over de bokssport, terwijl ze zowel vanuit empirisch
als conceptueel perspectief een paradigmatisch geval blijkt te zijn? Buisman is van
mening dat boksen geen sport is, omdat deze activiteit in strijd is met het jairplay
principe:

Sport die beschadigend werkt, waarin sporters elkaar bewust ernstige blessures toebren-

gen Ofwaarin sporters roekeloos met hun eigen lichaam omspringen wordt hiergeen.fade

sport genoemd. Weliswaar ziin sommige vormen van geweld in de sport gereglementeerd,
zoals bil het boksen, maar dat wordt hier geen sport genoemd omdat het binnen de regels
van de sport mogelifk is de tegenstander ten doodklap te given. De regels verbieden niet
de slagen op het hoofd, integendeel, een knock-out is geboden om de tegenstander uit te
schakelen.4

Boksen is dus geen sport omdat het hierbinnen mogelijk is de ander zwaar letsel of
zelfs een doodklap toe te brengen en dat is, aldus de auteur, niet alleen een unfaire
sport, maar zelfs in het geheel geen sport. De vraag of de bokssport unfair is hangt
natuurlijk mede afvan de wijze waarop het begrip.fair play wordt ingevuld. Buisman

heeft daarbij een brede visie opfair play op het oog, waarbinnen hij zowel sportspeci-
fieke als sportoverstijgende elementen plaatst:24

Fair play in de sport betekent het spelen volgens de bedoelingen van  het spel zoals die in

formele regels is neergelegd, maar tegelijkertijd ook in injbrmele zin. Die bedoelingen van
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hit spel liggen niet alleen in het winnen van een wedstrijd, maar ook in de panicipatie-
gedachte en de gelijkheid van kansen, de ander de kans geven om voluit mee te doen. Fair

play bestaat uit een samenstel van sportspecijieke en sportoverstilgende kwaliteiten, die
dkaar versterken. Individuele sporters en sportorganisaties dragen beide verantwoorde-
lijkheid voor de uitvoering van defair play gedachte, 25

Wanneer we  de bokssport in  verband  brengen  met  deze brede  definitie  van fair play

dan is niet direct duidelijk waarom boksen een unfaire praktijk is. Omdat niet wordt
gespeeld volgens de bedoelingen van het spel? Omdat de regels voortdurend worden
overtreden? Omdat de ander geen kans wordt gegeven om te participeren? Omdat er
geen sprake is van 'gelijkheid van kansen'  Geen van deze aspecten vanfair play lijkt
per definitie in skijd te zijn met de bokspraktijk - hieruit is in ieder geval niet de more-
le verontwaardiging in verband met boksen te begrijpen. Het unfaire karakter moet
echter niet worden gezocht in deze sportspecifieke kenmerken, maar vooral in de
sportoverstijgende: boksen is structureel gewelddadig en in strijd met de gezondheid

26van de sporters, aldus de auteur. Boksen is dus unfair omdat het binnen de regels
mogelijk is elkaar ernstig te verwonden. De vraag of boksen  dus een sport is,  is een
vraag naar de morele aanvaardbaarheid van deze sport en niet primair een discussie
over de aan- of afwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken en of deze sport in
een samenleving voldoende, sociale weerklank heeft. De discussie moet, kortom, voor-
al worden bezien vanuit een monet perspectief. Pouw stelt bijvoorbeeld in geval van
kooivechten dat deze activiteiten niet als sport worden beschouwd, omdat ze niet '...
voldoen aan de sociaal wenselijke en geaccepteerde normen en waarden.'27 lets soort-

gelijks zou kunnen worden gezegd van de bokssport. De bokssport is geen sport
omdat ze niet voldoet aan de sociaal wenselijke en geaccepteerde normen en waarden.
Daarmee bevinden we ons echter op glad ijs. Immers, wiens of wier waarden en nor-
men hebben we op het oog? Kan wel worden gesproken van de sociaal wenselijke en
geaccepteerde normen en waarden? Buisman en Pouw benadrukken terecht dat
bepaalde activiteiten - hier: boksen en kooivechten - niet als sport worden aange-
merkt, omdat ze strijdig zijn met bepaalde waarden en normen die gelden in een
samenleving. Boksen is voor de vraag 'Wat is sport?' een interessante casus, omdat het
hierbij gaat om een activiteit die vanuit conceptueel en empirisch perspectief zonder
meer als een paradigmatisch geval van sport kan worden aangemerkt, maar waarover
toch volop discussie bestaat. Hierdoor is ze dus tegelijkertijd een grensgeval.

In de volgende paragraafwillen we eerst duidelijk maken dat, in tegenstelling tot
wat Buisman beweert, boksen niet per definitie in strijd is metjair play, maar dat het
hier gaat om een discussie die iets tot uitdrukking brengt over de inbedding van de
bokssport in diverse verbanden.



DE BREDERE INBEDDING VAN DE SPORTFAMILIE 253

6.2  FAIR PLAY, (ON)GESCHREVEN REGELS EN HET 4ETHOS OF THE GAME'

Wat  is fair play?  In het begrip  fair play'  kan een analytisch onderscheid worden  aan-
gebracht tussenformelefair play  en  informelefair play 28 Dit onderscheid  is  door  uit-

eenlopende auteurs, al dan niet in kritische zin, als uitgangspunt genomen om fair

play te verhelderen.29 Formele fair play heeft betrekking op de plicht zich aan de
geschreven regels te houden.1° Informelejairplay stijgt hier boven uit en duidt op een
niet door de geschreven regels voorgeschreven houding waarin de achting en het
respect van de sporter ten opzichte van de tegenstander en de scheidsrechter tot uit-
drukking komt.lI Dit onderscheid kan onder 66njairplaynoemer bondig worden gefor-
muleerd als 'spelen volgens en in de geest van de regels'. Deze aanduiding wordt in de
alledaagse omgangstaal weliswaar vaak gebruikt, maar ze is nog te weinig specifiek.

32We dienen nadere nuances hierin aan te brengen; te beginnen met formelejizirplay.
In deze paragraaf werken we toe naar een typologie van unfair play om op die manier
te proberen duidelijkheid te geven over het begripjairplay.

Formele fair play en unfair handelen
Formele fair play als regelconform handelen heeft zowel betrekking op de consti-
tuerende als de regulatieve regels. Beperken we ons hier eerst tot de constituerende
regels dan is formelejairplay synoniem met wat Suits aanmerkt als een 'lusory attitude'
- c.q. een spelhouding.33 Dit betreft een houding waarbij de speler de voor de sport/game
in kwestie overeengekomen constituerende regels accepteert. Omdat de constituerende

regels definierend zijn voor de activiteit, kan zonder acceptatie van de constituerende

regels een sport, per definitie, niet worden gespeeld. Formelejairplay op deze wijze inge-
vuld is louter te begrijpen uit de interne logica van de sport, zonder dat voor de navolging
van deze regels een beroep dient te worden gedaan op externe waardeorientaties. De ver-

plichting zich binnen de sport aan de constituerende regels te houden is goedbeschouwd
tautologisch van karakter. Deze regels zijn namelijk een conditio sine qua non, wil er uber-
haupt sprake zijn van een specifieke sport.34

Aan deze visie op formelejairplay ligt een opvatting op sport ten grondslag die als
formalistisch is aangeduid (zie paragraaf 3.4)· Dit is een opvatting waarbij sport en uit-
eenlopende van sport afgeleide concepten exclusiefworden gedefinieerd en begrepen
vanuit haar zogeheten formele regels. De kern van dit formalistisch uitgangspunt is de
logische onverenigbaarheid tussen 'winnen en het zich niet houden aan de constitu-
erende regels'.35 Van 'winnen' of'winst' kan namelijk alleen dan sprake zijn, indien
het intrinsieke doel volgens de regels is gerealiseerd.36 Zo is het bijvoorbeeld op logische

grond onmogelijk deel te nemen aan een bepaalde sport, wanneer men zich niet houdt
aan de constituerende regels van de sport in kwestie. Op dezelfde logische gronden is
het ook onmogelijk om te winnen en zich tegelijkertijd niet te houden aan deze regels.
Voegt een speler zich in de sportpraktijk dan dient deze zich, per implicatie, te houden
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aan de genoemde regels - de speler dient dus blijk te geven van een spelhouding (zie
paragraaf3·4)·

De constituerende regels, die logisch noodzakelijk zijn verbonden met de specifie-
ke sport, laten in principe geen alternatieven toe zonder dat men buiten de sportprak-
tijk treedt. Voortdurende schending van deze regels houdt in dat men niet meer aan
desbetreffende praktijk deelneemt. Alleen door het breken van de constituerende regels
treedt men buiten de sport in kwestie - met het overtreden van de regulatieve regels is
dat niet het geval.37 Overtreding van de regulatieve regels betekent dat er binnen de
sport sancties worden opgelegd. Zo is het binnen het voetbal bijvoorbeeld verboden om
iemand te tackelen zonder de bal te spelen of bij het basketba]len met de bal in de hand
meer dan twee passen te maken  of de tegenstander op de handen te slaan.  Deze over-
tredingen heffen de sportpraktijk in kwestie niet op, maar de overtredingen worden
gecompenseerd door bijvoorbeeld een vrije trap ofvrije bal.38 Hoewel met het overtre-
den van de regulatieve regels de sportpraktijk in kwestie niet wordt 'opgeheven', zijn
deze regels toch aan te merken als formele regels.39 Een formelejairplay-norm kan dan
ook als volgt luiden: 'Indien men zich als speler voegt binnen een sportpraktijk dan
dient men zich te houden aan de constituerende en de regulatieve regels.'

We moeten echter een nuance aanbrengen. Indien we formele fair play aanmer-
ken als 'het zich houden aan de constituerende en regulatieve regels' dan betekent dit,
per implicatie, dat iedere overtreding van deze regels als unfair moet worden aange-
merkt. Maar is dat wel het geval? Als we aansluiten bij het alledaagse taalgebruik dan
wordt duidelijk dat niet iedere sporter die de regels overtreedt, wordt aangeduid als een
unfaire speler. Zo zijn binnen sport tal van regelovertredingen te herkennen die niet
opzettelijk worden begaan. Iemand bij het basketballen proberen de bal af te pakken,
maar net in contact komen met het lichaam van de tegenstander, een sliding op de bal
niet correct uitvoeren, waardoor ook de benen van de tegenstander licht worden
geraakt, een schouderduw niet helemaal correct uitvoeren. Deze regelovertredingen
worden in de praktijk van alledag nooit, of zelden, aangemerkt als unfair - en wel
omdat bij de speler de intentie ontbreekt de regels te overtreden.40 Een tweede cate-
gorie overtredingen van de regels die we niet als unfair aanmerken, zijn die over-
tredingen die worden gemaakt omdat iemand onbekend is met de regels.

Twee noodzakelijke voorwaarden om van unfair handelen te spreken zijn dus dat
de overtredingen van de regels opzettelijk zijn en de speler op de hoogte is van de
regels. Overtredingen die niet opzettelijk worden gemaakt, worden hier niet aange-
merkt als unfair, eenvoudigweg omdat de intentie bij de sporter ontbreekt de regels te
overtreden. Unfair gedrag is, per definitie, geintendeerd gedrag.41

Unfair spelen
Unfair handelen heeft in ieder geval dus betrekking op het opzettelijk overtreden van
de constituerende en/of de regulatieve regels. Afhankelijk van welk van beide regels
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wordt overtreden en vooral in de wijze waarop dit gebeurt, is het mogelijk een typo-
logie van unfaire handelingen op te stellen. We maken een onderscheid tussen:
I    de spelbreker;
2    de calculeerder;
3    de valsspeler,
4   Ook onderscheiden we nog een vierde type speler die weliswaar unfair handelt,

maar zich wel houdt aan de geschreven regels - de beuzelaan

Spelbreker
De spelbreker is een 'speler' die onverschillig staat ten opzichte van zowel de consti-
tuerende regels als het intrinsieke doel van de sport in kwestie.42 Goedbeschouwd is
een spelbreker niet iemand die binnen de sport de regels overtreedt, maar iemand die
de constituerende regels en het intrinsieke doel van de sport in kwestie in het geheel
niet erkent. De spelbreker, of zoals deze speler in het Engels taalgebied wel wordt
genoemd de spoilsport, legt een scepsis ten opzichte van de constituerende regels en
het intrinsieke doel van de sport in kwestie aan de dag, waardoor de sportpraktijk
ineenvalt.43 De spelbreker staat dus onverschillig ten opzichte van de constituerende
regels en het intrinsieke doel van de betreffende sport. Bijvoorbeeld de speler die bij
het voetbal voortdurend de bal in zijn handen pakt, opzettelijk de bal in eigen doel
schiet of de tennisser die iedere  bal die  op hem afkomt opzettelijk de baan uitslaat of
probeert te vangen.

Calcukerder
De spelbreker is iemand die we binnen de wedstrijdsport niet zo vaak aantreffen.44
Binnen de wedstrijdsport komen we wel regelmatig spelers tegen die de regulatieve
regels overtreden met de bedoeling een strategisch voordeel te behalen. Een dergelij-
ke speler noemen we de calculeerder. Voor deze overtredingen bestaan verschillende
aanduidingen - 'The tactical foul'45, •Faires Foul'.46 'The strategic foul'47, 'The profes-
sional foul'48 of'kalkulierter Regelverletzer.'49 Eerst enkele voorbeelden om duidelijk
te maken over welk type regelovertredingen we het hier hebben. In de laatste secon-
den van een basketbalwedstrijd maakt een speler van de partij die 66n punt achterstaat
een opzettelijke fout op een speler van de tegenpartij om deze vrije worpen te laten
nemen. Deze fout wordt gemaakt in de hoop dat de speler de eerste vrije worp mist en
de partij die de opzettelijke fout heeft gemaakt weer in balbezit komt. Bij het voetbal
wordt een speler die alleen op de keeper afgaat net voor het strafschopgebied onder-
uitgehaald. De speler die de overtreding begaat, wordt van het veld gezonden en de
tegenpartij krijgt een directe vrije trap. Deze overtreding wordt strategisch of tactisch
genoemd, omdat de opgelegde straf van de speler opweegt tegen het voorkomen  van
een (nagenoeg) zeker doelpunt. Tijdens het voetbal leidt de ene partij op het midden-
veld balverlies, waardoor de tegenpartij met een meerderheid de aanval kan over-
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nemen. Op de speler wordt dan vaak een overtreding gemaakt met de bedoeling de
aanval te onderbreken en op die manier het eigen team te groeperen. Een gele kaart
weegt dan op tegen het gevaar van het creeren van een overwicht door de tegenpartij
en de mogelijkheid te scoren.

Hier zijn verschillende voorbeelden uit de sport te geven. Overeenkomstig is dat
het gaat om intentionele overtredingen van de regulatieve regels, waarbij de overtre-
der een afweging maakt tussen de kosten (= hoogte van de straf) en de baten van de
overtreding van de regels (= in balbezit komen, voorkomen van een doelpunt).50 Het
gaat hier dus niet, zoals in geval van de spelbreker, om een overtreding van de consti-
tuerende regels waardoor de 'sportpraktijk' wordt opgeheven, maar om een over-
treding van de regulatieve regels. Een overtreding van deze regels heft de sportpraktijk
in kwestie niet op, zoals wel het geval is bi j een spelbreker, maar op de overtreding
staat een bepaalde sandie.F Een calculeerder is dus een speler die in formele zin unfair
speelt, omdat deze opzettelijk, maar op een open wijze, de regulatieve regels overtreedt
en wel met de bedoeling een tactisch voordeel te behalen.

Valsspeler
Anders is dit met de cheater- of zoals deze speler in het Nederlands taalgebied wordt
genoennd: de valsspeler. Ook deze speler overtreedt de regulatieve regels, maar de
manier waarop verschilt wezenlijk van de calculerende speler en de spelbreker. Eerst
enkele voorbeelden van valsspelers. Tijdens een partijtje golf verdwiint de golfbal ver
buiten de fairway. Op het moment dat de tegenstander het niet ziet, verlegt een van de
spelers de golfbal op een gunstiger plaats om op die manier de put in minder slagen
te bereiken. Twee tennisspelers spelen een partij tegen elkaar zonder umpire. Een van
de twee spelers dreigt te verliezen. Om dit verlies te voorkomen, geeft hij af en toe
ballen uit die in zij n. 52

Zo zijn er meer voorbeelden uit de sport te bedenken waarbij sprake is van vals-

spelen. Overeenkomstig is dat de spelers weI gericht zijn op het intrinsieke doel, maar
ze zijn hierop zo gefocust dat ze in de realisering van dit doel gebruikmaken van
middelen die door de geschreven regels zijn verboden. In dat opzicht verschilt een
valsspeler van een spelbreker. Deze laatste houdt zich immers niet aan de geschreven

regels en de geoorloofde middelen en daarnaast is hij niet gericht op het intrinsieke
doel van de activiteit in kwestie. Omdat de valsspeler w61 probeert het intrinsieke doel
te realiseren, is deze, volgens sommigen, minder 'schadelijk' voor de wedstrijd dan de
spelbreker, want in tegenstelling tot de spelbreker veinst de valsspeler immers de
wedstrijd te spelen, waardoor deze voortgang behoudt.53 Sterker nog, de valsspeler is
er alles aan gelegen dat de wedstrijd of het spel voortgang vindt, zonder dat de over-
treding van de regels wordt opgemerkt: 'The cheater seeks to gain an advantage over
the opposition in a game and through the game, and so he wants to stay in the game
and not destroy it.'54
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De valsspeler is dus wel degelijk gericht op het intrinsieke doel van de sport, maar in
de realisering hiervan wendt hij ongeoorloofde middelen aan - en wel middelen die
door de geschreven regels worden verboden. Maar hetzelfde geldt toch ook voor de cal-
culerende speler? Ook deze 'speler' is toch gericht op het intrinsieke doel en maakt
gebruik van middelen die door de geschreven regels worden verboden. In de aanwen-
ding van de ongeoorloofde middelen ligt het verschil met de calculeerder echter niet.
Anders dan de calculeerder overtreedt de valsspeler de regels namelijk op een verdek-

te wijze. De valsspeler gebruikt ongeoorloofde middelen waarvan alleen hij en niet de
tegenstander op de hoogte is. De voorwaarden waaronder met elkaar de strijd wordt
aangegaan, veranderen eenzijdig in het voordeel van de valsspelen De valsspeler
bepaalt zelf aan welke regels hij zich wel en niet wil houden en welke middelen hij wel
en niet aanwendt om het intrinsieke doel te realiseren en dit allemaal op een verdek-
te, stiekeme wijze.55 Een tweede verschil met de calculerende regelovertreder is dat de
bedrieger probeert de straf van de regelovertreding te ontlopen.  Waar de calculerende
speler de straf op de koop toe neemt, daar probeert de valsspeler deze te ontduiken.
Het karakteristieke van een valsspeler is dus dat deze de voorgeschreven regels opzet-
telijk en op verdekte wijze overtreedt met het oogmerk een oneigenlijk voordeel te
creeren ten opzichte van de tegenstander.

De valsspeler wekt dus wel de schiin dat hij onder dezelfde condities de wedstrijd
speelt als zijn tegenstander, maar feitelijk wordt de tegenstander mislcid.56 Dit betreft
echter niet een strategische misleiding (Strategic Deception) - zoals een binnen de
regels uitgevoerde schijnbeweging of onverwacht doorgevoerde tactische vondsten -
maar het gaat om een misleiding waarbij de geschreven regels opzettelijk en op ver-
dekte wijze worden overtreden. Er is sprake van wat Pearson aanduidt als een D€fini-
tional Deception - dit is een situatie waarbij '... one has contracted to participate in one
sort of activity, and then deliberately engages in another sort of activity.'57 Hierdoor
kan, per definitie, geen sprake meer zijn van een gededde test - 'a mutual quest for
excellence:58 Een gedeelde test vooronderstelt immers afspraken over regels, midde-
len en doelen - afspraken, kortom, over de condities waaronder wordt getest. Doordat
de valsspeler op eenzijdige en verdekte wijze nieuwe condities creeert om het intrin-
sieke doel te realiseren, wordt volgens Feezell de zogenoemde prescriptive atmosphere
van sport aangetast. Hiermee bedoelt de auteur het volgende:

..the acceptable means in which the goals of the game may be brought about. It d fines
an atmosphere ofcompetitive expectations in which the participants may gain a compe-
titive advantage, and perhaps win, only in the context Ofan underlying equality expres-
sid in the rules. 59

In logische zin neemt een valsspeler dan ook in het geheel niet deel aan de door de
regels gedefinieerde (wed)striid:
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Competing, winning and losing in athletics are intelligible only within the»mework of
rules which d€fine a specijic competitive sport. A person may cheat at a game or compe-

6ote at it, but it is logically impossible.for him to do both l...1 theyjail even to compete.

Naast de logische onverenigbaarheid van een gedeelde test en tegelijkertijd valsspelen,
wordt ook vaak gesteld dat door vals te spelen een impliciet(e) contract of overienkomst
met de tegenstander wordt gebroken.GI Omdat beide partijen ervan uitgaan en hebben
afgesproken dat ze zich aan de geschreven regels houden, impliceert dat valsspelen

62een vorm van promise breaking is.     Door zich niet te houden aan de gemaakte afspra-
ken, treedt men dus niet alleen in logische zin buiten de door de regels gedefinieerde
praktijk, maar zo'n speler handelt immoreel omdat een impliciete afspraak met de
tegenstander om zich aan de geschreven regels te houden, wordt geschonden.63

Op grond van de aard van de overtreding is iemand die in formele zin unfair
handelt, dus een (I) spelbreker, (2) een calculerende regelovertreder of een (3) vals-

speler. Met deze analyse wordt duidelijk dat in het overtreden van de geschreven regels
verschillende nuances zijn aan te brengen en dat het zich niet houden aan de regels te
weinig specifiek is.

Beuzelaar
De vraag is of met de doorgevoerde nuancering het begripfairplay voldoende is gedefi-
nieerd. Zijn, met andere woorden, alle handelingen die we in de alledaagse omgangstaal
fair noemen, te plaatsen binnen formeleji:irplay en alle handelingen die we unfair noe-
men binnen een van de drie categorieen? Handelt een sporter, per definitie (!), fair
indien deze zich houdt aan de constituerende en regulatieve regels? Geenszins.

Wat te denken van een speler die speelt volgens de regulatieve en constituerende
regels, maar niet is gericht op het intrinsieke doel van de activiteit in kwestie? Zo'n
speler kan moeilijk worden aangemerkt als een 'echte' speler. Hi j handelt in strijd met
wat we, in navolging van Morgan, hebben aangemerkt als het ethos van de sport in
kwestie: de primaire gerichtheid op het intrinsieke doel van de sport.64 Deze primaire
gerichtheid op het intrinsieke doel kan net als het 'zich houden aan de geschreven
regels' worden begrepen uit de interne logica van sport.65 Heringer stelt bijvoorbeeld
terecht dat '... das gemeinsame Ziel ist: spielen und durch Spielen gewinnen. ,66

Sterker nog, '... alles andere wJre sogar unfair.'67 We kunnen bijvoorbeeld denken aan
de speler die na een wedstrijd, en vaak na een nederlaag, zegt dat hij helemaal niet
heeft geprobeerd te winnen, om op die manier de overwinning van zijn tegenspeler te
devalueren. De ander overtreffen behoort tot de interne moraal van sport; niet met vol-
ledige inzet proberen de ander te overtreffen is dan ook een vorm van 'misleiding':

Im Kampfist es nur konsequent, wenn ich den opponenten angreije oder alles daran seize,
ihn hinter mir zu lassen.  Und da es zur Logik des Spiels gehort, ist es auch eine Sache der
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Moral, alles daran zu setzen, das Gegenuber zu bezwingen. Wer im sportlichen Kampf
nicht wirklich aufSieg setzt, wer die Herau forderung nicht annimmt und die Opposition
nur vortauscht, dir m4 sich in der Tat eingn moralischen Vorwulfg€fallen lassen. Auch

im Spiel gibt es Pflichten, und zu diesen gehort die Mobilisierung aller Krefte, damit sich
wirklich erweist, wer dir Bessere is. Wer diesen strukturellen Anagonismus der Kra«Re aus
humanitarer Gesinnung zu schlichten oder zu mildem versucht, der hat vom Sport nichts

begrifRrin.
68

Een speler die zich wel aan de geschreven regels houdt, maar niet probeert het intrin-
sieke doel van de sport te realiseren, wordt wel een tri#er of beuzelaar genoemd: '...
triflers recognize rules but not goals ..:69 Een beuzelaar, zoals we deze 'pseudo-speler'
kunnen noemen, geeft blijk van een houding waarbij het intrinsieke doel van het ago-
naal (bewegings)vaardigheidsspel hem onverschillig laat. Deze speler kan, op logische
gronden, worden aangemerkt als een unfaire speler. Formele fair play als een 'zich
houden aan de constituerende en regulatieve regels' is dus een te nauwe invulling van
fair play.  Fair play is niet alleen een zich houden aan de geschreven regels, maar een
speler dient ook primair gericht te zijn op het intrinsieke doel van de sport in kwestie.
Dit nalaten is evenzeer een vorm van spelbederf als het overtreden van de regels:
'Sobald ich an einem Spiel teilnehme, verplichte ich mich zu einem Einsatz, um zu
gewinnen, und ich bin ebensogut eine Spielverderber, wenn ich nicht gewinnen will,
wie wenn ich die Regeln uberschreite, um jeden Preis zu gewinnen.'7° Tot zover is dus
een typologie gegeven van verschillende sporters die in formele zin unfair handelen
binnen agonale (bewegings)vaardigheidsspelen: (I) de spelbreker, (2) de calculeerder,
(3) de valsspeler en (4) de beuzelaar. De typologie van unfilir play is echter nog iets
omvangriiker.

Spelen in de geest van de regels
Tot nog toe zijnfairplay en unfairplay uitsluitend afgeleid uit de logische structuur c.q.
de interne logica van agonale (bewegings)vaardigheidsspelen. Daarbij wordt uitgegaan
van een visie op sport die als formalistisch is aan te merken.7r Zo'n strikt formalistisch
uitgangspunt gaat uit van de mogelijkheid alle vormen van regelovertredingen vast te
kunnen leggen (zie paragraaf3.4 en 3.5)· Vaak gaat het er in de alledaagse sportpraktijk
echter anders aan toe. In de sportpraktijk van alledag worden bepaalde acties als unfair
beschouwd die vanuit een formeel perspectief wel fair zijn. Enkele voorbeelden om dit
te verduidelijken. Een tennisspeler probeert zijn tegenstander uit het ritme te halen
door luid te hoesten tijdens de opslag van de tegenstander, tussen lange rally's zijn
schoenveters losmaken en opnieuw vastmaken om zo op adem te komen, steeds tus-
sen de rally's de handdoek vragen om de tegenstander uit de concentratie te brengen,
niet klaarstaan op het moment dat de tegenpartij wil serveren, een dubbele fout met
gejuich ontvangen of voortdurend praten tegen de tegenstander.72 Dergelijke acties
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worden door de geschreven regels niet verboden of bestraft, maar binnen het tennis
gelden ze wel degelijk als unfair. Een tweede voorbeeld. Tijdens een wedstrijd van
Arsenal tegen Sheffield United enkele jaren geleden, raakte een speler van Arsenal
geblesseerd. Een speler van Sheffield United trapte de bal uit om op die manier medi-
sche verzorging mogelijk te maken. Normaal gesproken wordt de bal na de verzorging
weer teruggegooid naar de ploeg die het laatst in balbezit was - in dit geval dus
Sheffield United. Dit gebeurde ook, maar een Arsenal-speler onderschepte de bal,
alvorens deze bij een speler van Sheffield United kwam. Hij speelde de bal vervolgens
naar een medespeler en deze scoorde. Geen enkele regel wordt overtreden en dus is
ook hier in formele zin geen sprake van unfair gedrag, maar de acties werden door de
toeschouwers en de spelers wel degelijk als unfair aangemerkt.

De acties in voorgaande voorbeelden ziin in formele zin niet unfair, maar van deze
handelingen wordt wel gezegd dat ze in strijd zijn met het spelen in degeest van de regels.
Zowel de tennisspeler als de speler van Arsenal geeft blijk van een attitude ten opzich-
te van de wedstrijd die ook wel wordt aangeduid als gamesmanship.73 Een gamisperson
gaat voorbij aan de zogenoemde spirit Ofthe game.74 De gamisperson is primair gericht
op winnen en daarbii zal hi j alles doen wat binnen de regels (nog net) geoorloofd is.
In zijn primaire gerichtheid op winnen overtreedt een gamesperson weliswaar geen
enkele geschreven regel, maar de spirit Ofthe rules laat hem onverschillig.75 Hij handelt
in formele zin dus wel fair, maar het principe van injbrmelejairplay wordt geschaad.76

Deze houding kan, omdat ze niet in de regels is vastgelegd, niet worden opgelegd of
bestraft - ze stijgt uit boven de geschreven regels.

Juist omdat de geschreven regels nimmer alle handelingen binnen de sport(wed-
strijd) vastleggen, zijn er binnen de sport tal van situaties waarin de sporter naar eigen
inzicht moet kiezen hoe te handelen.77 Wel ofniet de bal uitschieten bij het voetbal als
een tegenstander geblesseerd op de grond ligt? Wel ofniet de bal teruggooien naar de
partij die het laatst in balbezit was? Wel of niet de ander uit de concentratie halen door
tijdens het tennisspel te praten of luid te hoesten? Wel of niet tegen de umpire zeggen
als een bal van de tegenstander die in is, door de umpire wordt uitgezien? Wel of niet
het reserveracket aan de tegenstander geven om toch door te kunnen spelen? Een
mooi voorbeeld van informelejair play konden we zien in de eindfase van de Tour de

France van 2003· Op een beslissend moment in de Tour wachtte Jan Ullrich op zi in
belangrijkste rivaal voor de eindoverwinning, Lance Armstrong, toen de Amerikaan
tijdens de beklimming van de laatste berg van de laatste bergetappe ten val kwam.

Voor de sporters bestaat binnen de regelgeleide praktijk dus altijd spedruimte '...
den die Regeln offen lassen und der von den Athleten ausgestaltet werden kann.'78
Fair play betreft dus ook altiid een bepaalde attitude die uitstijgt boven het 'zich hou-
den aan de geschreven regels': '... FairneE ist eine Grundhaltung [...1 die mehr ist als
das Einhalten von Regeln.'79 Informele.fair play duidt dus op een grondhouding van
de spelers ten opzichte van zowel de sport als de tegenspeler(s). Uit deze grond-



DE BREDERE INBEDDING VAN DE SPORTFAMILIE 26i

houding wordt, al dan niet impliciet, onderkend dat er sprake is van achting en respect
voor de tegenstander.8° Deze achting of respect hoeft niet te worden onderbouwd van-
uit een sportextern perspectief, maar kan worden begrepen vanuit het specifieke
karakter van de sport. Gabler zegt hierover het volgende:

Dir Gegner ist als Person und Partner, der zum Zustandekommen und zur
Au»chterhaltung des Wettkampj3 beitragt, zu achten. Wird der Gegner bzw. werden die

Gegner so verletzt, daj  sic nicht mehr am Spiel teilnehmen konnen, dann bricht das
System prinzipiell zusanimen I...1 Aus sachimmanenter Perspektive, also lediglich vom

sport ausgehend, genugt eing junktionate Begrundung, wonach der - unvertitzte -

Gegenspieler zur Au echterhaltung des Wettkamgfs notwendig ist. 8I

Heringer fundeert achting en respect voor de tegenstander vanuit het gemeenschappe-
lijke doel van sport: spelen en door spelen proberen te winnen. Om tot winst te komen
is het noodzakelijk dat er een tegenstander is met wie om de winst kan worden gestre-
den. De achting voor de tegenstander hoeft dan ook niet uit te stijgen boven de co6pe-
ratie met de tegenstander die voor een sportwedstrijd nu eenmaal noodzakelijk is:

Die Achtung vor meinem Gegner ergibt sich direkt aus der Anerkenntnis der gemeinsa-
men Zielsetzung. Sig ergibt sich aus der Spielidee: Ich brauche meinen Gigner eilt/ach,
um gewinnen zu kannen. Und ich achte ihn als Gigner nur soweit, wic das Spiel, wie
diese gemeinsame Tatigkeit es edordert. Gregmoralische Generalisierungen scheinen
hier uberfussig. ja sogarfehl am Platze.82

Zonder tegenstander dus geen 'gedeelde test' en derhalve dient deze met achting en
respect te worden behandeld. De tegenstander is niet een hinderlijk obstakel dat moet
worden overwonnen, maar een 'facilitator': iemand die noodzakelijk is voor een
'gedeelde test' en de mogelijkheid biedt om te excelleren.81

Achting of respect voor de tegenstander kan ook worden onderbouwd vanuit een
meer sportoverstijgend perspectief. Op deze wijze wordt de relatieve autonomie van
sport onderkend en benadrukt - in de zin dat de formele regels van sport nimmer een
absolute status hebben.84 Regels binnen de sport verplichten weliswaar dat spelers op
een bepaalde manier dienen te handelen, maar deze regels hebben geen absolute
status - ze kunnen ti jdelijk worden opgeheven, bijvoorbeeld uit achting voor de
gezondheid van de tegenstander als mens.85 De formele rol die de spelers innemen
binnen de sport, is er altijd 66n die relatiefvastligt en deze kan als de situatie daarom
vraagt ieder moment worden verlaten.

Op welke wijze informele fair play ook wordt onderbouwd, feit is dat binnen de
sportpraktijk van alledag tal van voorbeelden zijn van handelingen die kunnen worden
aangeduid als 'spelen in de geest van de regels'. En dat betekent datjair play 'als een
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zich houden aan de geschreven regels en een primaire gerichtheid op het intrinsieke
doel van de sport in kwestie' een iets te smalle invulling vanfairplay is. De sporter die
niet speelt in de geest van de regels - de zogenoemde gamesperson - valt immers
binnen deze omschrijving, terwijl de sporter in de praktijk vaak als unfair wordt
beschouwd. De typologie van unfaire spelers kan dus worden uitgebreid met de games-

person, een sporter die wel primair is gericht op het intrinsieke doel van de activiteit,
geen enkele geschreven regel overtreedt, maar niet speelt naar of in de geest van de
regels.

86

Ethos van de sport
Met informele fair play komen  dus  ook de traditie en de conventies van de specifieke

sport in beeld die niet in de regels zijn vastgelegd, maar wel mede bepalen van wat
binnen de betreffende sport als fair en unfair geldt. Maar uit deze conventies die gel-
den binnen een bepaalde sport, blijkt in verband met jair play niet alleen dat soms
meer wordt verwacht dan binnen de regels is voorgeschreven, maar soms blijkt ook
meer te worden toegelaten. Zo komen in de sport tal van handelingen voor die, hoe-
wel ze in strijd zijn met de formele regels, wel degelijk worden geaccepteerd. Het door
formalisten gemaakte onderscheid tussen geoorloofde handelingen (= regelconform

handelen) en niet-geoorloofde handelingen (= overtreden van de geschreven regels)
wordt door sommige auteurs als t6 abstract aangemerkt - het staat te ver af van de
praktijk van alledag.87 Een formalistische visie op fair play (en sport) gaat namelijk
voorbil aan handelingen die weliswaar in strild zijn met de geschreven regels, maar in
de praktijk wei degelijk blijken te worden geaccepteerd.88 Neem bilvoorbeeld basket-
bal. Dit is officieel een niet-contactsport, maar hierbinnen zijn wel degelijk tal van
momenten te herkennen waarbij sprake is van lichamelijk contact. Volgens een strikt
formalistische visie op sport zou hiervoor voortdurend moeten worden gefloten; in de
praktijk blijken deze regelovertredingen echter zonder meer te worden geaccepteerd.

Het (empirisch) feit dat bepaalde regelovertredingen worden geaccepteerd is te
begrijpen uit een latente overeenkomst ('latent agreement') tussen de sporters.89 Binnen
deze overeenkomst worden bepaalde regelovertredingen beschouwd als part qf the
game. En daarbij gaat het vaak niet alleen om lichte overtredingen als lichamelijk
contact zoals bij het basketbal, maar ook om overtredingen van de regels die in de
vorige paragraaf als 'professionele overtredingen' en 'valsspelen' zijn aangemerkt.
Overtredingen van de regels, kortom, die in het licht van formelejairplayhoedanook
'unfair' zijn. Volgens Leaman vormt valsspelen zelfs een belangrijk onderdeel van
sport. Sterker nog, door middel van valsspelen wordt een extra dimensie aan de wed-
strijd toegevoegd: '... many competitions [...] would be more interesting if cheating
takes place within it, or if several players try to stretch the rules. Such deviant behavi-
or adds a new dimension to the game which also can add to its interest.'9° Valsspelen
is een vorm van vernuft ('wit') dat binnen de wedstrijd voor extra spanning en opwin-
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ding kan zorgen: 'In so far as the contest is one ofwits as well as one of skill and stra-
tegy. it can be exciting to compete with and against someone who uses wits to try to
cheat and it can be exciting for an audience to observe such intelligent behavior.'91

Maar is valsspelen dan geen vorm van 'schending van een afspraak' en voert deze

schending van de geschreven regels, juist omdat ze verdekt is, dan niet tot een onge-
lijke en oneerlijke krachtmeting? Niet indien sprake is van een latente afspraak tussen

de spelers dat valsspelen een onderdeel vormt van de wedstrijd:

If'it is true that cheating is recognized as an option which both sides may morally take
up, then in general the principles ofequality and justice are not a#ected I...1 Where such
a policy is generally pursued there is no general deception praaiced, and players are on

equal terms in sofar as the conditionsjor winning the contest are concerned.  It is di«#i-
cult then to see what is morally wrong with such behavior. 92

Als voor iedereen binnen de wedstrijd duidelijk is dat ook ongeoorloofde middelen
mogen worden aangewend om het intrinsieke doel van de activiteit te realiseren - dan
is er geen sprake van ongelijkheid van kansen, unfair gedrag ofmisleiding. En dat bete-
kent bijvoorbeeld ook dat fair play opgevat als een 'onderling contract' of'onderlinge
overeenkomst' niet alleen betrekking heeft op de geschreven regels, zoals hiervoor is
verondersteld, maar ook op de wijze waarop de regels worden geinterpreteerd.93 Door
deze ruimere invulling van dit contract of deze overeenkomst ontstaat ruimte voor '...
the exact content of the agreement ...' en deze verruiming maakt het mogelijk '... to
account for the variability in the way in which the same sport is played in different
places and at different competitive levels:94 Een voorbeeld uit het basketbal kan dit ver-

duidelijken. Binnen het basketbal is het gebruikelijk dat in de laatste vier minuten van
de wedstrijd strategische regelovertredingen worden begaan op spelers van een team
dat nipt voor staat. Het team waartegen een persoonlijke fout is gemaakt,mag twee vri j e

worpen nemen als compensatie voor de gemaakte fout. Veelal wordt geprobeerd de fout
te maken op een speler die slecht is in het nemen van vrije worpen, waardoor de kans
het grootst is dat deze de vrije worp mist en het team dat achterstaat in balbezit komt.
Dit is een voorbeeld van een strategische regelovertreding die binnen het basketbal vaak
wordt geaccepteerd en ook niet als unfair wordt aangemerkt - dergelijke overtredingen
behoren tot de strategie van het basketbal. Simon over deze conventie:

...  there  is a convention in basketball permitting such Buls I= strategic joutingj as  a
legitimate strategic move within the game. Since the players all accept the convention.
and since each team knows the other team will strakgicallyfoul at appropriate points in
a contest, no team has a special advantage over others. Therejore, strategicjouting I...1 is
legitimized by actual praaice and widely accepted social conventions that apply within
that practice.95
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Meerdere voorbeelden uit de sport kunnen worden gegeven waaruit steeds blijkt dat de
grens tussen fair en unfair handelen niet altiid gemakkelijk is te trekken - in ieder geval
loopt deze niet parallel aan die tussen het onderscheid'regelconform handelen' en'niet-
regelconform handelen.' Welke regelovertredingen wel ofniet worden geaccepteerd en
wat wel of niet als fair wordt aangemerkt, hangt vaak mede afvan traditie, conventie en
historie van de sport in kwestie - c.q. het specijiek ethos van de sportpraktijk.96

Samenvattend geldt dat fair play op formalistische wijze inperken tot 'het zich
houden aan de geschreven regels' uitgaat van een ta abstracte visie op sport, regels en
dus ook fair play. Voorbij wordt gegaan aan het ethos van de sport in kwestie, waarbij
(I) ook altijd sprake is van bepaalde ongeschreven regels en (2) de wijze waarop

geschreven regels worden geinterpreteerd. Rekening houdend met het specifiek ethos
van de sport houdt in datfairplay niet alleen betrekking heeft op het zich houden aan
de formele regels, maar ook '... to keep the relatively shared ethos of the sporting
games in which they take part.'97 Op grond van deze bredere invulling van.fairplay als

'gedeeld ethos' of 'wedstrijdethos' wordt duidelijk dat soms iets meer mag dan de
geschreven regels eigenlijk toestaan en ook dat soms meer van de sporters wordt
verwacht dan in de regels geschreven staat (informelejairplay)

Wedstrijdethos en relativisme
Hoewel deze verbreding van fair play als 'wedstrijdethos' ruimte laat voor de wijze
waarop aan fair play in de praktijk van alledag betekenis wordt gegeven, bestaat het

gevaar dat het begripjairplay wordt ontdaan van zijn 'kritische angel' ofzijn betekenis
als 'morele maatstaf' binnen de sport verliest. Dit gevaar wordt ook wel aangeduid als
'vulgar ethnocentrism',98 'ethisch relativisme',99 of 'normative ethical relativism: °°
Dit gevaar van 'relativisme' ontstaat doordat de term 'ethos' ieder moreel criterium
ontbeert op grond waarvan een beoordeling kan worden gemaakt van geoorloofde en
niet-geoorloofde regelovertredingen. Loland en McNamee stellen terecht dat:

... even if the idea of an ethos presupposes a common interpretation Ofthe basic rules, it
gives no guarantee on ethical standards. Injact. it states no more than that a game ought
to be played the way certain players at a certain time and place think it ought to be play-
ed.m I

Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat vechtpartijen binnen het ijshockey niet als onac-
ceptabel of unfair worden beschouwd, omdat deze nu eenmaal bij de traditie en de
conventies van deze sport horen. Deze overtredingen worden bijvoorbeeld niet (zwaar)
bestraft omdat het publiek hier juist  op  af komt of de interesse van de media  (en  dus
sponsorinkomsten) hierdoor wordt gestimuleerd. Het ethos van de sport, zoals opge-
vat door D'Agostino, laat dergelijke institutionele belangen namelijk toe:
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... players and game q#icials have ... conspired to ignore certain Of the rules ... in certain
situations, in order to promote certain interests, which they share ... with team owners
and spectators - e.g., to make the game more exciting than it would be if the rules were

102
more strictly enforced.

Op grond van zo'n visie op het begrip'ethos' kan het een gewoonte worden binnen spor-
ten als handbal, basketbal en ijshockey om bepaalde regelovertredingen toe te laten
omdat op die manier meer toeschouwers naar de wedstrijden komen. Wat echter van-
uit conventie wordt geaccepteerd hoeft geenszins juist of moreel acceptabel te zijn:
'With regard to convention, what is done and approved is not itself a guarantor of its
rightness; it may even be wrong.,103 Indien jair play onkritisch wordt opgevat als het
'zich houden aan een gedeeld wedstrijdethos' dan betekent dit dat iedere speler, per
definitie, fair speelt als deze zich houdt aan de geldende conventies over hoe de geschre-
ven regels van de sport in kwestie worden geinterpreteerd. Maar altijd dient kritisch te
worden gekeken of bepaalde gewoonten en conventies al dan niet acceptabel zijn
Indien slechts wordt verwezen naar 'de wijze waarop de regels in de praktijk worden

geinterpreteerd' dan verliest het begripfair play zijn kracht als kritische maatstaf. i04
Hoewel kan worden geconcludeerd dat in de sportpraktijk zelf de grens tussen fair

en unfair niet altijd samenvalt met het zich wel en niet houden aan de geschreven
regels, mag op grond van deze empirische constatering niet de conclusie worden

getrokken dat fair play  dus, per definitie (!).
overtredingen  van de regels dient  toe  te

laten. Op die manier worden, aldus Franke, twee invullingen van fair play door elkaar

gehaald - namelijk een deduktieven Sollwert en een induktive Handlungsnorm. ,I05 De
eerste opvatting vanjairplay is een noodzakelijke voorwaarde van de wedstrijdsport en
wordt op analytische gronden afgeleid uit de eigenheid van sport, de tweede betreft de
wijze waaropfairplay in de praktijk (de empirie) wordt nageleefd en gepraktiseerd. Zo
kan bijvoorbeeld uit empirisch onderzoek blijken dat valsspelen bii de professionals

meer voorkomt dan bij de amateurs ofdat bepaalde strategische overtredingen binnen
het basketbal geaccepteerd zijn. Dit betreffen echter empirische uitspraken over een
op analytische gronden beschreven (en verkregen) fairplay-begrip.

I06

Wie bepaalt of een bepaalde overtreding tot 'de' sport behoort of dat een over-
treding van de regels een aantasting is van de sport, daarop komen we in de afsluiten-

de paragraaf van dit hoofdstuk nog terug. Tot zover is een typering gegeven van fair

play en unjair play, een typering die volstaat om de vraag 'is boksen een unfaire prak-
tijk?' weer op te pakken.

6.3  BOKSEN, FAIR PLAY EN DE RELATIEVE AUTONOMIE VAN SPORT
Als we fair play nu in verband brengen met boksen, is de conclusie dan gerechtvaar-
digd dat deze sport per definitie unfair is? Is de discussie over deze sport te begrijpen

uit het al dan niet fair zijn van de bokspraktilk?
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Bredere morele inbedding
Moet boksen als niet-sport worden beschouwd omdat ze een unfaire praktijk is? Zijn
boksers aan te merken als (I) spelbrekers, (2) calculeerders, (3) valsspelers, (4) beuze-
laars of (5) geven ze blijk van gamesmanship? Beide vragen kunnen hier met een stel-
lig 'nee' worden beantwoord. Er is geen enkele reden aan te nemen dat de discussie
over de vraag of boksen al dan niet een sport is kan worden teruggevoerd op het feit
dat deze praktijk, per definitie, unfair is. Binnen het boksen worden niet meer dan
binnen andere erkende sporten als voetbal of basketbal strategische overtredingen
gemaakt of vals gespeeld. De discussie die over de bokssport wordt gevoerd, heeft in
het geheel niet van doen met vragen als 'Houdt men zich binnen deze praktijk wel aan
de regels?', 'Schenden ze niet een onderlinge overeenkomst?', 'Zijn de boksers wel
gericht op het intrinsieke doel?' of' Spelen de boksers wel in de geest van de regels?'
We stuiten hier niet op de moraal in de sport, maar op de bredere morele inbedding
van de bokspraktijk zelf - de moraal  van deze sport.

Of deze sport immoreel is of zelfs moet worden verboden, heeft geen betrekking
op de vraag of boksen al dan niet fair is, maar of deze sport in strijd is met bepaalde,
ook buiten de sport geldende (!), morele principes als 'niet schaden' of'lichamelijke
integriteit.' Misschien zijn er goede argumenten voor te geven deze sport te beschou-
wen als gewelddadig en om deze activiteit in de hedendaagse, geciviliseerde samenle-
ving te verbieden of fundamenteel te veranderen, maar '... that moral claim operates
from outside of the sport rather than from within.  And such is not really an issue of
'fair play' at all."07 Dat betekent'... that the claim would thus need to be made on moral
or social policy grounds rather than fair play.'108 Vanfairplay kan niet worden verwacht
dat ze een antwoord geeft op iedere morele kwestie die speelt in of rondom de sport-
praktijk - daarmee wordt dit begrip inhoudelijk te veel opgerekt. 109 Terecht merkt
Heringer dan ook op: '... unfair ist das Boxen nicht, und zwar so lange nicht, wie die
Spieler das Spiel ubersehen und freiwillig mitspielen. (Wohlgemerkt, ich spreche vom

'110Spiel, nicht von seiner Verankerung im Leben). Met name Heringers toevoeging
tussen haakjes is van wezenlijk belang om de discussie over de bokssport binnen het
juiste kader te plaatsen. Door een onderscheid te maken tussen de moraal binnen de
sport en de verankering ofinbedding van sport binnen een breder netwerk van waar-
den en normen komt de relatieve autonomie van sportpraktiiken in het vizier. III

Relatieve autonomie
Autonoom zijn sportpraktijken in de zin dat de ge- en ongeschreven regels, wanneer ze
eenmaal zijn opgesteld en door de spelers zijn geaccepteerd, dienen als maatstaf ter
kritisering of rechtvaardiging van gedrag. De regels maken derhalve uit of bepaalde
gedragingen binnen de sportpraktijk gerechtvaardigd, gegrond of gefundeerd zijn
- zonder dat hiervoor de legitimering van buiten de sport gelegen morele principes
noodzakelijk is. Spelregels in de sport vormen een maatstafter kritisering van de han-
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delingen binnen de sportpraktijk - ze leggen vast welke middelen w61 en welke niet
mogen worden aangewend ter realisering van het intrinsieke doel van de betreffende
sport. Bepaalde handelingen zijn binnen sport toegestaan, andere worden door de

geldende regels bestraft. De regelgeving zelf is gericht op het ontwerpen van een sport,
waarbij onder zo gelijk mogelijke omstandigheden sporters proberen elkaar te over-
treffen c.q. om met elkaar een gedeelde test aan te gaan. De winst dient, met andere

woorden, binnen de sportpraktijk op een faire wilze tot stand te worden gebracht (zie

paragraaf 6.2).
Deze autonomie is relati€fvan karakter omdat de spelregels nimmer absoluut zijn,

maar deze zijn altijd ingebed binnen een breder regelpatroon. In deze relativiteit van
de regels komt het onderscheid naar voren tussen enerzijds 'de rechtvaardiging van

handelingen binnen een regelgeleide praktijk' en anderzijds 'de rechtvaardiging of
fundering van de regelgeleide praktijk zelf Spelregels bepalen weliswaar wat bin-m 2

nen de 'regelgeleide praktijk' al dan niet geoorloofd is, maar deze regels en de sport
kunnen zichzelf niet rechtvaardigen - er is sprake van een dimensie rondom regels.

II3

Een 'beperkt' regelpatroon - hier: de door de regels gedefinieerde sportpraktijk - is
altijd ingebed binnen een wijder regelpatroon:

... het inachtnemen van een heel regelpatroon kan ze(fweer worden opgevat als een regel-

geleide gedraging binnen een wijder regelpatroon, dat maatstaven levert om die gedra-
gingl...1 te kntiseren, al dan niet te legitimeren. Terwi# het inachtnemen van dat 'beperk-
tere' regelpatroon toegang verschati tot gen hele speelruimte van mogelijke gedragingen,
wordt dit inachtnemen vanuit gen wijder regelpatroon gezien als ze(feen gedraging, als

ten 'punt' in die wijdcre ruimte:4

Op grond van dit wijdere regelpatroon - en daarbij moeten regels in de meest brede
zin van het woord worden opgevat: als waarden, normen, rechtsregels en morele
maatstaven - kan het beperkte regelpatroon niet alleen worden gefundeerd en
gerechtvaardigd, maar ook bekritiseerd. Geen enkele praktijk (practice) is '... immu-
ne to external critical scrutinity [...] and free to set its own moral standards and sim-
ply ignore criticisms.' 15 Sportpraktilken en spelregels hebben dan ook (deels) een
relatief karakter. Deze relativiteit duidt op de 'Hintergehbarkeit der Spielregeln des
Sports.'116 Zouden sportpraktijken louter worden bezien vanuit een moreel principe
als fair play dan geldt dit als  een te ingeperkte blik op de moraliteit van sport - een

perspectief namelijk waarbij sportpraktijken eenzijdig worden beschouwd als in
zichzelf besloten 'regelgeleide praktijken' die immuun zijn voor 'external moral
criticism.'I,7 Sport is, met andere woorden, niet een in zichzelfbesloten eiland, afge-

scheiden van geldende waarden, normen en conventies in een samenleving - maar
deze blijven altijd, in meer of mindere mate, verbonden aan de sportpraktijk zelfen
hierbinnen ook gelden:
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„.   it is hardly plausible to regard either games or morality as little more than se(fcontai-
ned systems ofrules I..·l we are likely to misconceive not only sport and morality but also
the relationship between  them  if we persist in tying them exclusively to notions  of rule-
observance and discontinuity with other human interests and concerns. For example, it
seems reasonable to hold that games and other sporting aaivities are susceptible to moral
appraisal and evaluation much to the same extent and in the same manner as any other
human activity; thus we are given to evaluating sporting activities as we would street-tra-
ding, bank-robbing or love making as unfair, deceitful, dishonest or brutal. 9, however, we
combine the narrow  view Of morality  as the voluntary observance  of rules  with  the  idea
that sports are selfcontained, we are liable to end up placing some deeply questionable,
even barbaric, jbrms Ofcontest - from boxing via bare-knuckle jigthing to aaual gladia-
torialjights to the death - beyond the reach ofserious moral censure or even debate.n8

De sportpraktijk bevindt zich dus niet in een contextueel vacuum, maar deze is inge-
bed in een '... larger moral context' en als zodanig is ze dan ook niet immuun voor
kritiek en invloeden van buiten de sport:19 Iemand als Pouw heeft gelijk als hij stelt
dat kooivechten geen vormen van sport zijn, omdat ze niet 'voldoen aan de sociaal
wenselijke en geaccepteerde normen en waarden. Ditzelfde zou kunnen worden,120

gezegd van boksen - ook hier komt de bredere inbedding van sport in beeld. Maar
hoewel Pouw terecht de bredere, morele inbedding benadrukt in verband met de vraag
of kooivechten al dan geen sport is,  is de vraag wel welke waarden en normen al dan
niet sociaal geaccepteerd zijn. Het antwoord hierop is minder eenduidig dan Pouw
lijkt te veronderstellen. In de discussie over de bokssport gaat het weliswaar om een
bekritisering van het boksen vanuit een bredere morele context, dus de rechtvaar-
diging van de bokspraktijk zelf, maar er blijkt geenszins sprake te zijn van een gedeel-
de ofeenduidige visie op (I) het morele karakter van deze sport en (2) ofdeze sport al
dan niet wettelijk moet worden verboden. Verschillende argumenten blijken in het al
dan niet acceptabel en aanvaardbaar zijn van de bokssport te worden ingebracht.

Gevaar voor de gezondheid: boksen verbieden?
Binnen de medische gemeenschap is de discussie over een verbod op de bokssport een
regelmatig terugkerend onderwerp. Zowel artsenorganisaties als individuele medici
laten zich de laatste twee decennia steeds vaker en kritischer uit over deze sport. Vanaf
het begin van de jaren tachtig hebben artsenorganisaties als de American Medical
Association (AMA), Australian Medical Association (AMA), British Medical Association
(BMA), Canadian Medical Association (CMA) en de World Medical Association (WMA)
grote zorg geuit over de gezondheidsrisico's die boksers in hun sport lopen. Ze pleiten
allemaal voor een verbod op in ieder geval het profboksen. I 21

Vooral de BMA voert sinds I982 een felle strijd tegen het boksen. In een rapport uit
I984 wordt door deze organisatie voor het eerst gepleit voor een algeheel boks-
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verbod:22 Ongeveer tien jaar later bepaalt het BMA opnieuw haar positie - dit mede in
het licht van de sinds jaren tachtig doorgevoerde maatregelen en ontwikkelingen die
de bokssport veiliger zouden hebben gemaakt.123 De conclusie blijft echter dezelfde als
die uit de jaren tachtig:

The British Medical Association study hasjound.further evidence to support the conclu-
sions of the 1984 Boxing Report. Acute and chronic injury to both bmin and eye conti-
nue to occur in both amateur and propssional boxers and, as such, the activity Ofboxing
cannot bejustijied on health and safety grounds as an appropriate or legitimate 'sport.'
The association therefore recommends that the campaign to achieve a ban on both
pro»sional and amateur boxing should continue with renewed vigour. I24

In deze kritische houding ten opzichte van het boksen staan genoemde artsenorgani-
saties niet alleen. Ook medici komen tot op de dag van vandaag in het geweer tegen de
gevaren van de bokssport en pleiten regelmatig voor een verbod op het boksen:25 Zo
werd in het prestigieuze medische tijdschrift Journal Of the American Medical Associa-

tion (,IAMA) in een redactioneel artikel gepleit voor'a ban on boxing': 'Uncivilized man
may have been bloodthirsty. Boxing, as a throwback to uncivilized man, should not be
sanctioned by any civilised society.'I26 Dit artikel vormde de opmaat voor meerdere
bijdragen van de redacteur, waarin hij vasthoudt aan een boksverbod.127 In zijn laatste

bijdrage doet Lundberg zelfs een beroep op het Amerikaans 01ympisch Comitd om
geen boksteam naar de 01ympische Spelen in Atlanta (I996) afte vaardigen - '... for
the actual and symbolic good ofthe participants. ,T 28

In Nederland is geen boksverbod, maar dit betekent niet dat de discussie over de
gevaren van het boksen hier niet wordt gevoerd.129 Zo is in I984 door de toenmalige
staatssecretaris van wvc Van der Reijden en op verzoek van de NBB, een commissie

'Veiligheid Boksen' ingesteld. Deze commissie had als belangrijkste taakstelling'... het
onderzoeken van de bokssport in Nederland en het geven van eventuele aanbevelingen
ten aanzien van de veiligheid.'Il° Dit rapport verscheen in I-987. Hoewel men inter-
nationaal steeds meer tendeerde naar een verbod op boksen - in ieder geval voor het

profboksen - voeren de aanbevelingen van de Commissie niet in die richting. Ook de
Vereniging Voor Sportgeneeskunde (VSG) is zich bewust van de gezondheidsrisico's
van het boksen, maar pleit in haar opgestelde 'Richtlijnen voor artsen omtrent het
sportmedisch handelen' niet voor een verbod:

'Er zijn I...1 meerdere gronden waarop de medische beroepsgroep boksen kan, en wellicht
mdet,  a»ijzen.   Of dize  afwijzing ook  mott  leiden  tot een pleidooi  bij de Nederlandse
overheid om sporten als boksen te verbieden I...1 valt buiten het kader van deze voor
individuele artsen bedoelde Richtlijnen.'13I
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Recentelijk heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht aan de staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin een verbod op het profboksen niet
wordt uitgesloten:32 Een speciaal ingestelde commissie die het advies heeft opgesteld,
stelt uiteenlopende maatregelen voor om het risico van hersenletsel terug te brengen,
waaronder het goed informeren van de boksers over de gezondheidsrisico's die aan het
boksen zijn verbonden, beperking deelname jeugdigen, strengere periodieke keurin-
gen en betere scholing. Indien dergelijke maatregelen niet op redelijke termijn te
realiseren zijn of indien de regelaanpassingen weinig of geen effect sorteren op het
ontstaan van hersenletsel, dan beveelt de commissie aan te komen tot een verbod op
in ieder geval het profboksen in Nederland.43

Aan het begin van de jaren tachtig sprak Van Allen nog zijn verbazing uit over de
afwezigheid van een discussie over de bokssport: '... in this climate of preoccupation
with health and physical fitness and with near-hysterical concern for every conceivable

'134deleterious factor in the environment, so few raises their voices against boxing.
Maar vanaf ongeveer die tijd kwam binnen de medische wereld dus wel degelijk een
brede discussie op gang over de schadelijke gevolgen van de bokssport en de maat-
regelen die moeten worden genomen om deze schadelijke gevolgen tegen te gaan.

Selectieve verontwaardiging
Deze verhoogde aandacht voor de schadelijke effecten van het boksen op de gezond-
heid schiet volgens sommigen juist door, waardoor sprake is van een ongegronde,
selectieve verontwaardiging ten opzichte van de bokssport - boksen is immers niet de
enige (sport)praktijk die een risico vormt voor de gezondheid:35 Zo is volgens McCun-
ney en Russo het aantal doden in 66n jaar per I.000 deelnemers voor het paardrijden,
parachutespringen, hanggliding en bergbeklimmen respectievelijk I2,8 en I2,3,6,6
en 6,I. Cijfers die aanmerkelijk hoger liggen dan de IO boksers die jaarlijks de dood
vinden - een hoeveelheid die een ratio van o,I3 oplevert.136 Ook uit een recenter onder-
zoek dat is uitgevoerd in Engeland en Wales gedurende de periode tussen I986 en
I992 blijken 'slechts' drie doden te zijn gevallen binnen het boksen. In andere spor-
ten ligt dit aantal aanmerkelijk hoger: 77 doden in de motorsport, 69 in vliegsporten,
54 bij het bergbeklimmen, 40 in balsporten en 28 binnen de paardensport. 47

Deze cijfers laten niet alleen zien dat de bokssport er rooskleuriger voorstaat dan
vaak wordt verondersteld, maar ook is louter op grond van deze cijfers een pleidooi
voor bijvoorbeeld een boksverbod niet te begrijpen. Waarom immers wel een discus-
sie voeren over de gevaren van het boksen en pleiten voor een verbod op deze activiteit
en in mindere mate, ofin het geheel niet, over andere risicovolle sporten zoals motor-
sport, skien, paardensport of bergbeklimmen - de andere companions-in-guilt?138 Dit
zijn sporten waar toch meer doden vallen? Waarop is deze selectieve, morele veront-

waardiging eigenlijk gebaseerd? Twee argumenten springen in het oog - een medisch
argument en een argument betreffende het specifieke karakter van de bokssport.
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Letse/

In verhouding met andere risicovolle sporten is binnen het boksen veelal sprake van
chronisch (hersen)letsel in plaats van acute letsels:39 De BMA stelt dat '... in boxing there
is the risk of sequelae of repeated minor brain damage - a factor that is relevant in few
other sports. Empirische gegevens van andere risicovolle sporten hebben met name'140

betrekking op letsels tijdens de activiteit, bij boksen zijn het juist de gevolgen voor de
gezondheid op de langere termijn die zorgwekkend ziin.141 In vergelijking met andere
risicovolle sporten nemen relatiefweinig individuen aan de bokssport deel. Hierdoor is
de absolute hoeveelheid sportletsels weliswaar lager dan andere gevaarlijke sporten,
maar het relatieve aantal is aanmerkelijk hoger: boksen is relati€frisicovoller dan activi-
teiten als rugby, American football ofijshockey.14< Ook als de hoeveelheid letsels wordt
afgezet tegen de ti idsduur die een bokser in de ring doorbrengt dan ontstaat een ander
beeld. Een professional bokst per jaar slechts een aantal wedstrijden met een gemid-
delde lengte van ongeveer dertig minuten. Deze duur van de activiteit afgezet tegen de
hoeveelheid doden en gewonden maakt duidelijk dat '... the boxer faces a far greater
chance of death or debilitating injury each time they enter the ring than does the rugby

player (or any other sportsperson for that matter) when they step onto the pitch. •143 lien
bokser staat, kortom, in relatieve zin tijdens de beoefening van het boksen langer bloot
aan gezondheidsrisico's. I44 De selectieve verontwaardiging ten opzichte van de bokssport
wordt hier dus vooral onderbouwd vanuit een medisch perspectief: de bokssport is in
relatieve zin gevaarlijker voor de gezondheid dan andere sporten.

Immorele praktijk
De selectieve verontwaardiging betreft (ook) vooral een morele verontwaardiging ten
opzichte van het specifieke karakter van deze sport. I45 Hoewel er verschillende spor-
ten ziin waarbij meer gewonden en doden vallen dan bij het boksen, is het problema-
tische van boksen vooral gelegen in de wlize waarop het letsel en de doden totstandko-
men - niet als een incident, maar als een vrijwel direct gevolg van het intrinsieke doel
van het boksen. Hoewel dus ook bij andere sporten Zware blessures kunnen optreden
en zelfs dodelijke ongelukken kunnen plaatsvinden, geldt bij boksen dat dergelijke
gebeurtenissen eerder de consequentie van boksen zijn dan een (ongelukkig) incident.
En daarom is, '... boxing [...] wrong at its base. In contrast to boxing, in all other recog-
nized sport, injury is an undisered by-product ofthe activity. Boxing seems to me to be
less sport than is cockfighting; boxing is an obscenity:146 Zo is volgens McCormick
(professioneel) boksen de enige sport waarbinnen .... the immediate objective is to
damage the opponent.'I47 In dit doel verschilt boksen fundamenteel van andere, even-
zeer gevaarlijke sporten:48

In all other sports the immediate objective is to cross a goal line, tip in a basket, throw a
strike. Injury and incapacity to continue are incidental. A knee to the groin. ajist to the
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face in football, bean balls and deliberate spiking in baseball are penalized and would
unhesitatingly be branded as immoral ...

Davis is dezelfde mening toegedaan. Het specifieke karakter van de bokssport maakt dat
deze niet is te vergelijken met risicovolle, fysieke sporten als American football en rugby:

The objective Ofboxing means that the ring legitimizes an attitude towards another se(f
that isforbidden in other sports and generallyforbidden in the rest oflge I...1 The rudest

ofrudely physical sports, such as (American) football and rugby,  dger signijicantly.  The
objective  Of the game legitimizes aggressive interaction  with one's opponent,  but  it  does
not legitimize viciousness towards one's opponent. It is true that snapshots of a.football
or rugby match will show all sorts of expressions on thejaces ofplayers. However, f the
game is played within the rules,  none will be mani»tations Of that attitude towards
another selfI...1 which is legitimized by boxing's essential character.49

De selectieve morele verontwaardiging ten opzichte van de bokssport ligt dus niet
(alleen) in de hoge gezondheidsrisico's en een vergelijking van empirische data over
blessures, verwondingen, letsels en aantal doden, maar vooral in de wijze waarop deze
risico's totstandkomen: '... the moral significance ofthe health risks in boxing lies not
in the injuries associated with those risks, but how the risks arise and their relation to
social standards.'15° Dit betekent ook dat we met louter een consequentialistische
ethiek geen goed inzicht krijgen in het morele ofimmorele karakter van activiteiten en
handelingen, waaronder in dit geval dus de (boks)sport. Statistische gegevens over
incidenties van letsels en verwondingen hebben een beperkte zeggingskracht in
verband met het morele karakter van boksen:

The argument is not about thefacts of injury levels - but it is a moral argument about
the aim efthe activity. John might hurt someone in cricket, but he won't get runs or wic-

kets for  that. In boxing, he might  win just by doing that. Indeed, hurting or harming
someone so badly that he cannot continue the contest is a sullicient condition ofvictory
I...1 It is not as (fthere is no skill in boxing; but rather that a boxer might rationaly aim
at in#icting a simple debilitating injury as a means of winning. Ist

Wordt alleen gekeken naar de consequenties van de activiteit - bijvoorbeeld naar het
aantal doden, gewonden en letsels - dan blijft het verschil tussen de wijze waarop dit
letsel totstandkomt, geheel buiten beeld en kan over het morele karakter van de activi-
teit niets worden gezegd. Maar net zoals vanuit moreel perspectief een onderscheid
moet worden gemaakt tussen'dood door moord' of 'dood door ongeluk', is er ook een
verschil tussen dood als gevolg van het toebrengen van intentionele slagen op het
hoofd of dood door een ongelukkig incident.
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Het moreel problematische aan boksen is volgens Herrera dat de strijd die hierbinnen
wordt geleverd, meer lijkt op een echte dan op een symbolische strijd.152 Van sport
wordt vaak gezegd dat ze zich afspeelt in een mimetische €Ber - in een sfeer van 'doen
alsof, waarbij een deels eigen wereld wordt gecreeerd:53 De handelingen die binnen
deze afgegrensde praktijk plaatsvinden, hebben een symbolisch karakter.154 Zo spreken
we bij het voetballen of basketballen wel van 'iemand uitschakelen' of'iemand elimi-
neren', maar hiermee wordt niet bedoeld dat de tegenstander in letterlijke zin wordt uit-
geschakeld ofgeelimineerd. Gedoeld wordt bijvoorbeeld op iemand binnen de regels zo
goed verdedigen dat deze in de wedstrijd niet gevaarlijk kan worden. De betekenis van
uitschakelen of elimineren moet dus niet worden verward met de betekenis die hier
veelal aan wordt gegeven buiten de sportpraktijk. Binnen het boksen is de symbolische
strijd echter minder duidelijk te onderscheiden van de niet-symbolische strijd in het
alledaagse leven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de betekenis die binnen het boksen aan de
termen 'uitschakelen' of'elimineren' wordt gegeven; deze verschilt niet wezenlijk van
de betekenis die aan deze termen wordt gegeven in het alledaagse leven (straatgevecht,
knokpartij). Binnen het boksen kan het daadwerkelijk en zelfs letterlijk gaan om
'iemand uitschakelen' - en dit zelfs binnen de regels (vet van mij, JS).

Boxers eliminate each other with no pretense towards metaphor. The rules reward the
boxer who can genuinly eliminate the other as quickly as possible, typically through what
we could accurately describe as circumscribed assault. 7hefastest ways to eliminate the
opponent are through injury, usually concussion or a gash on thejace.  We can get a sense
of the departure that boxing represents the norm 4-we recall the scenario unique to this
sport: two boxers boastingjor the press b€/bre ajight, promising to cause serious injury
or death, and no one need think that cheating is being predicted, or that jigurative
language is being used. Elimination in the ring can be so literal that a boxer is carted
out barely breathing. The boxer who threatens to kill another can bejust as determined
tojbilow all the rules.155

Binnen het boksen worden wel degelijk vaardigheden getest en het primaire doel van
het gevecht kan zijn meer punten te scoren dan de tegenstander, feit blijft echter dat
'... boxing [...] not only permits, but ultimately rewards the causing ofgrievous or actu-
al bodily harm.'156 Deze mogelijkheid om binnen de regels elkaar zwaar te schaden
betekent voor Simon dat geweld binnen het boksen centraal staat: '... boxing has the
goal of infliction of harm by one opponent on another at its core, and so makes
Violence central.' 57 Heringer in soortgeliike bewoordingen: 'Beim Boxen ist der Witz
die Gewalt, und darum kann man uberlegen, ob man dieses Spiel uberhaupt spielen
sollte.'158 Voor Parry behoort de bokssport dan ook tot een bijzondere categorie
sporten, namelijk 'violent sports' of, met een meer beladen term, 'blood sports': Dit
zijn sporten '... whose aim is either to kill, or inflict serious physical damage; or where
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death or injury is an inevitable or frequent outcome.'159 Ook de Gezondheidsraad stelt
dat het hogere percentage hersenletselgevallen bij boksen te maken heeft met '... het
feit dat het toebrengen van hersenletsel een intrinsiek onderdeel van de activiteit is:
het is de bedoeling de tegenstander uit te schakelen en een van de belangrijkste (en bil
het publiek populairste) methoden daarvoor is het knock-out slaan. 460

Nu kan tegen de voorgaande opvattingen worden ingebracht dat het intrinsieke
doel van boksen in het geheel niet is gelegen in 'de ander schaden', 'de ander letsel toe-
brengen' of'het toebrengen van hersenletsel'. maar in 'het scoren van meer punten
dan de tegenstander' of'het winnen van meer ronden.' De filosoofWarburton is deze
mening toegedaan: 'Most boxers would dispute the claim that they intentionally harm
the brains of their opponents: what they intend to do is win, not causes brain dama-

ge. Als we het reglement van de Nederlandse Boksbond, sectie amateurs erop,IGI

naslaan dan is het inderdaad zo dat het intrinsieke doel van boksen niet wordt
a62omschreven als 'de ander schaden' of'de ander letsel toebrengen. Zo worden in de

reglementen verschillende manieren genoemd om een wedstrijd te winnen (zie arti-
kel I21): op punten, door knock-out, door knock-out hoofd, door opgave van een der
boksers of diens trainer/coach enzovoort. Met Warburton kan dan ook zonder meer
worden ingestemd dat het intrinsieke doel van boksen niet kan worden omschreven
als 'de ander schaden' of'de ander letsel toebrengen.'

Toch gaat de auteur voorbij aan twee belangrijke nuances. In de eerste plaats aan
het relatieve gewicht van de manieren waarop een bokspartij kan worden beeindigd en
in de tweede plaats aan het onderscheid tussen de individuele intentie van de bokser
en het structurele karakter van de bokspraktijk. Te beginnen met de eerste nuance.
Hoewel in het boksreglement meer manieren worden aangegeven om een bokspartij
te winnen, is het niet zo dat deze een gelijk gewicht hebben. Aan een 'knock-out' of
'opgave' wordt meer gewicht toegekend dan aan 'het aantal gescoorde punten' of
'gewonnen ronden.' Zo kan een bokser (x) ruim achterstaan in punten, wanneer de
tegenstander (y) echter opgeeft of knock-out gaat dan heeft bokser x toch gewonnen.
Punten scoren behoort weliswaar tot de mogelijkheden om een partij te winnen, maar
een 'knock-out' wordt door de reglementen hoger gewaardeerd. Het intrinsieke doel
van boksen kan dan ook moeilijk worden omschreven als'het scoren van meer punten'
omdat 'The definitive method ofwinning is the knock Out.'163

Een tweede nuance ligt in het onderscheid tussen de intentie van de bokser en de
structuur van de 'regelgeleide praktijk' boksen. Hoewel het namelijk niet de intentie
van de bokser hoeft te zijn de ander zwaar letsel toe te brengen of te verwonden, blijft
het wel zo dat handelingen die zwaar letsel tot gevolg kunnen hebben, niet door de
regels worden bestraft. Binnen het boksen behoort het tot de mogelijkheden wel te
winnen door middel van het toebrengen van ernstige schade aan de tegenstander. De
intentie van de bokser is goedbeschouwd secundair aan de eigenaardigheid of de
structuur van de praktijk 'boksen.' Definierend (primair) voor sportpraktijken zijn het



DE BREDERE INBEDDING VAN DE SPORTFAMILIE 275

intrinsieke doel, de voorgeschreven regels en de middelen die zijn toegestaan om het
intrinsieke doel te realiseren (zie paragraaf 3.6).  Deze drie elementen, en de nadere
invulling hiervan, bepalen gezamenlijk het specifieke karakter van het boksen en wat
bijgevolg binnen deze praktijk wel en niet mag. Vandaar ook dat kan worden gesteld
dat het niet in eerste instantie de bokser is die immoreel handelt, maar de boksprak-
tijk op zich geldt als morally suspect (vet van mij, IS):

... any sport which allows and encourages I...1 intentional injury to another is morally
suspect. So boxing is morally suspect, regardless ofwhether boxers unnecessarily increa-
se the possibility  of injury. Boxing encourages the pursuit of intentional injury to  an
opponent as a necessary skill. That is the point: any sport practiced on balance so that
intentional injury to another becomes a necessary skill is morally wrong. Some com-
mendable ellorts to reduce injury have been made  (such as thumbless gloves and quicker
termination of contests by technical knockout), but thefact still remains that the rules
allow someone to win as a direa result ofinjuring the opponent.164

Boksen is dus immoreel, op z'n minst moreel dubieus, omdat hierbinnen de moge-
lijkheid bestaat binnen de ge- en ongeschreven regels, en dus op een faire wijze, de
ander zwaar letsel toe te brengen. Het moreel provocatieve is dus niet gelegen in het
feit dat de boksers zich niet fair gedragen, maar juist dat op uiterst faire wijze de tegen-
stander zwaar letsel kan worden toegebracht - boksen is 'inherently immoral.'165
Schematisch kan deze redenering als volgt worden genoteerd.
Premisse I: Iemand opzettelijk zwaar letsel of schade toebrengen is immoreel.
Premisse 2: Binnen het boksen behoort het tot de mogelijkheid binnen de regels

de ander zwaar letsel toe te brengen.
Conclusie: Boksen is een immorele praktijk.

De volgende vraag is echter of mag worden geconcludeerd dat omdat de bokssport als
immoreel wordt beschouwd, er ook sprake dient te zijn van een verbod op boksen.

6.4  PRO EN CONTRA EEN BOKSVERBOD

Op de vraag of boksen al dan niet moet worden verboden, worden verschillende ant-
woorden gegeven, die veelal haaks op elkaar staan. Alvorens de argumenten pro en
contra het boksverbod op te voeren, zal in deze paragraaf eerst iets meer worden
gezegd over het belangrijk onderscheid tussen moraliteit en wetgeving.

Moraliteit en wetgeving
De vraag ofde bokssport een moreel dubieuze of zelfs immorele praktijk is, mag niet
worden verward met de vraag of het boksen moet worden verboden. Verschillende



276 GRENZEN AAN DE SPORT

auteurs benadrukken het belang van dit onderscheid voor de discussie over de boks-
sport:66 Davis stelt dat 'if something is immoral, then it is far from obvious that there
should be a legally enshrined right to do it.'167 Parry: 'it's not the same thing to argue
that something is immoral or unpleasant and to argue that it should be banned. 468

Warburton: '... even ifwe concede that causing brain damage is the surest way to win,
and that this is immoral, it does not follow logically that the sport should be made
illegal.'169

Vragen over moraliteit dienen dus te worden onderscheiden van vragen over wet-
geving. Alhoewel de morele en juridische sfeer niet onafhankelijk van elkaar hoeven
te zijn, leidt een antwoord binnen de ene sfeer niet logischerwijze tot een conclusie

binnen de andere. De vaststelling'Boksen is een immorele praktijk' moet hoe dan ook
worden onderscheiden van de (eventuele) conclusie 'Boksen dient bij de wet te wor-
den verboden.' In sommige gevallen is dit onderscheid helder. Zo liggen bijvoorbeeld

aan verkeersregels als 'rechts heeft voorrang' of'rechtdoor op dezelfde weg gaat voor'
geen morele argumenten ten grondslag, toch zijn er regels opgesteld die bindend zijn
voor de wet. Andersom geldt dat het immoreel is tegen je vrienden te liegen of een
belofte niet na te komen, maar er bestaat geen wetsregel die liegen tegen een vriend
verbiedt en bestraft. Kortom, de ene sfeer hoeft niet logisch noodzakelijk samen te
hangen met de andere.170

Soms is het onderscheid tussen de morele en juridische sfeer echter minder

duidelijk. We zien dit vooral bij sociaal-ethische kwesties als abortus, euthanasie en
biotechnologie.I71 De discussie over boksen kan daaraan worden toegevoegd. Boksen

wordt, zo zagen we in paragraaf 6.3, door veel auteurs als een immorele praktijk of op
z'n minst als een moreel dubieuze praktijk beschouwd. Betekent deze opvatting echter
dat de overheid of semi-overheid deze sport door middel van wetgeving moet verbie-
den? Niet per definitie. Natuurlijk kan de overheid ervoor kiezen om boksen, net als
kooivechten en (voorheen) »e jight, te verbieden; een dergelijk verbod vloeit echter

niet logisch noodzakclijk voort uit de in de vorige paragraaf opgestelde conclusie
'boksen is een immorele praktijk.' Terecht stelt Warburton het volgende:

There are numerous activities which are on the whole considered immoral which are not
the appropriate concern Of the law. Further argument is still  needed  to  make  the  move

from establishing that a praaice is immoral to concluding that ther*re it should be

criminalised:72

De vraag is dus welke argumenten worden gegeven om de'stap' te maken van'boksen
is een immorele praktijk' naar 'boksen moet worden verboden.' Vanuit de medische

gemeenschap bestaat de tendens vanuit de constatering'boksen is een immorele prak-
tijk' direct de conclusie te trekken dat 'boksen dient te worden verboden:173 De rede-
nering is dat (I) boksen een immorele praktijk is die (2) in een geciviliseerde samen-
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leving moet worden verboden. Logisch gezien mist zo'n conclusie echter een juiste
onderbouwing. De structuur van deze redenering kan op syllogistische wijze als volgt
worden weergegeven.
Premisse I: (zie paragraaf 6.3): Boksen is een immorele praktijk.
Conclusie: In een geciviliseerde samenleving dient boksen te worden verboden.

De conclusie volgt echter niet logisch uit de premisse. Binnen het opgestelde syllo-
gisme mist de tweede premisse, die de uiteindelijke conclusie moet rechtvaardigen. In
formele zin is de redenering ongeldig. Er is sprake van wat in de formele logica wel
wordt aangeduid als een enthymene: een conclusie waarin de tweede premisse c.q. de
middenterm impliciet blijft:74 Deze middenterm moet echter de verbinding vormen
tussen de eerste premisse en de conclusie. Een tweede premisse is dus noodzakelijk
om de redenering in logische zin sluitend te maken. Deze tweede premisse zou als
volgt kunnen luiden.
Premisse 2: Alle immorele praktijken dienen in een geciviliseerde samenleving

te worden verboden.

Op grond van deze tweede premisse is de conclusie wel gerechtvaardigd - op voor-
waarde natuurlijk dat deze, net als de eerste premisse, wordt onderbouwd. Diverse
argumenten worden gegeven om de premisse'alle immorele praktijken dienen in een
geciviliseerde samenleving te worden verboden' te onderbouwen of juist te weerleg-
gen. We gaan achtereenvolgens in op de argumenten pro en contra een boksverbod.
Allereerst staan we stil bij enkele argumenten tegen een verbod op boksen.

Zelfbeschikking versus paternalisme
In de discussie over het al dan niet verbieden van de bokssport keert ean moreel
principe voortdurend terug - het principe van autonomic. r75 Volgens Herrera is het
principe van autonomie '... traditionally been the only viable barrier ...' dat een een-
voudig verbod op de bokssport in de weg staat.176 In het gegeven dat boksers
autonoom c.q. vrij zijn om te kiezen, ligt volgens Donnely de enige reden dat deze
sport nog niet is verboden en wel alle sporten waarin dieren tegen elkaar vechten
(hanengevechten, hondengevechten).I77

In hun visie op autonomie steunen de genoemde auteurs, zonder uitzondering,
op de filosoof Mill (I806-I873) - en meer specifiek op enkele grondgedachten over het
concept'autonomie' uit diens werk On Liberty (I859)· Mills eloquente verdediging van
de individuele vrijheid laat weinig, tot geen ruimte, voor interventie van de overheid
op het gedrag en het leven van mensen. Ingrijpen door derden in de autonomie van
mensen duidt namelijk op een vorm van paternalisme, waarbij de mens in haar soe-
vereiniteit wordt aangetast. Mill stelt in een van de meest geciteerde passages ten aan-
zien van ingrijpen door derden het volgende:
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Men kan iemand niet met recht dwingen om iets te doen ofte laten, omdat het beter voor
hem zou zijn als hij dat deed, omdat het hem gglukkiger zou maken, Ofomdat anderen

het wigs Ofzcifs rechtvaardig zouden vinden als hij dat deed. Dit zgn goede redenen om
iemand raad te geven, ofmet hem te redetwisten, ofte proberen hem over te halen, Ofhem
te  smeken,  maar  niet  om  hem  tot  iets te dwingen  of om  hem  te  benadelen  als  hij  iets
anders doet. Om dat te rechtvaardigen moet het gedrag waarvan men hem wit weer-

houden, anderen schade toebrengen. Iemand is de maatschappj slechts verantwoording
schuldig voorzoverzjn gedrag anderen aangaat. Waar hijslechts met zichze(fte maken

hee# is h# met alle recht, volmaakt onajhankelijk. Over zichzelj; over zijn eigen
lichaam en geest, is het individu soillerein.178

Bij Mill is dus sprake van een absoluut verbod op paternalisme - gedefinieerd als ingrij-
pen in het persoonlijke leven van individuen:79 Ieder ingrijpen van de overheid op vrij-

willig ondernomen activiteiten, hoe gevaarlijk en ongezond deze ook mogen zijn, geldt
als een vorm van ongewenste inmenging. De eerste voorwaarde is dus dat de bokser niet
is gedwongen om te boksen - zijn keuze voor de bokssport dient vrijwillig te zijn. De
tweede voorwaarde is dat de persoon wilsbekwaam is. Dat houdt in dat paternalistisch

ingrijpen ongegrond is in verband met het handelen van 'competente' volwassenen:

Het is misschien nauwelijks nodig dat ik zeg dat deze stelling alleen bedoeld is om toe te

passen op mensen in de Kjpheid van hun geestgsvermogen. We hebben het niet over

kinderen,  qf over jongelui onder de l«#(id die de wet  aang«# als de volwassenheid.

Mensen die nog niet buiten de zorg van anderen kunnen, moeten evenzeer tegen hun
eigen handelingen best:hermd worden als tegen leed van buitenaf

180

Vanuit deze optiek wordt een boksverbod voor kinderen, in tegenstelling tot een boks-
verbod voor volwassenen, wel gerechtvaardigd.181 Een derde voorwaarde is dat de per-
soon in kwestie op de hoogte is van de gezondheidsrisico's van het boksen. Mill zelf

geeft het voorbeeld van iemand die een bouwvallige brug wil oversteken zonder van de
deplorabele staat hiervan op de hoogte te zijn:82 In hoeverre mag de vrijheid van deze

'brugloper' worden ingeperkt, in de zin dat hij wordt afgehouden van het oversteken

van deze gevaarlijke brug? Wanneer er geen tijd is om hem te waarschuwen mag hij,

zonder dat sprake is van een inperking van zijn vrijheid, hiervan worden afgehouden.
Immers het individu is niet op de hoogte van de gevaarlijke situatie - hij is niet volle-
dig en voldoende ingelicht. Deze vorm van paternalisme is verdedigbaar en wordt ook
wel aangeduid met de term 'zacht paternalisme':83 Als de betrokkene echter op de
hoogte is gesteld van de gevaren, is het daarna slechts  aan hem te bepalen of de risi-
co's aanvaardbaar zijn in verhouding tot het te bereiken doel. Volgens Mill moet de

persoon dus gewaarschuwd worden, maar op het moment dat deze geinformeerd is
over de toestand, is ieder ingrijpen een aantasting van zijn persoonliike vrijheid
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(= autonomie). Want niemand anders dan de persoon zelf kan beoordelen of hii het
risico wil nemen: deze vorm van paternalisme is dan ook ongegrond.

Op de vraag ofaan de bokser een verbod mag worden opgelegd, wordt door genoem-
de auteurs in het licht van het principe 'autonomie' dan ook als ongegrond beschouwd.
Ieder paternalistisch ingrijpen door de overheid is ongewenst op voorwaarde dat de bok-
ser (I) op vrijwillige basis deelneemt aan de activiteit, (2) wilsbekwaam is en (3) Op de
hoogte is van de gezondheidsrisico's en de gevaren van de activiteit. Slechts de afwezig-
heid van een van de drie voorwaarden rechtvaardigt een (zacht) paternalistisch ingrijpen
door de overheid. Om dit te bepalen gaat het vooral om de empirische vraag of in speci-
fieke gevallen aan deze drie voorwaarden wordt voldaan:84

De overheid zou zich volgens sommigen dan ook vooral tot taak moeten stellen de
boksers op adequate wijze voor te lichten over de gezondheidsrisico's van het
boksen:85 Juist het geven van voldoende informatie over de gezondheidsrisico's van
boksen '... enable boxers to make autonomous decisions and would show maximal
respect for their autonomy. Lecrerc en Herrera pleiten dan ook niet voor een ver-

486

bod, maar voor een vorm van ilifbrmed consent - de overheid moet de bokser inzicht
geven in de gevaren van het boksen en vervolgens aan de bokser zelf overlaten wat
deze met deze informatie doet. Adequate informatie is een voorwaarde om als bokser
een autonome beslissing te kunnen nemen over het al dan niet beoefenen van deze
sport:  '...  to be autonomous, one must be informed.'I87

Onderdeel van een samenleving
Wanneer alleen het principe van autonomie van het individu zou gelden en is voldaan
aan de drie noodzakelijke voorwaarden dan is iedere interventie van de overheid onge-
grond. Individuen zijn echter lid van een samenleving en de bokssport als zodanig
vormt een onderdeel hiervan, en dat houdt in dat de taak van de overheid ook is te
bezien welke, positieve dan wel negatieve, effecten de bokssport heeft op de samenle-
ving:88 Deze verbreding van perspectiefkan volgens Schneider en Butcher betekenen
dat de overheid wel degelijk gegronde redenen heeft de bokssport te verbieden

ondanks dat ze daarmee intervenieert in de autonomie van mensen:

... working-#om the principle of»edom and the value Ofconsent, would exclude state
inte,»ence Fom adult boxing (either amateur or pro#ssional).  Because,  however,  we
live in a society that explicitly limits personal.#eedom by r erence to the public interest
or good, it is possible to argue that boxing should be banned on the basis that it causes
harm and that it has no (or insti#icient) socially redeeming value.189

Hoe liberaal een samenleving ook is en de individuele rechten van mensen ook respec-
teert dan nog is het niet per definitie ongegrond dat de overheid ingrijpt in de leefstijl
van mensen:
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. pro-boxing sentiments f...1 may be detected in a common remark to the 4ct that it
is  entirely  their own a#air if two consenting adults,  knowing the risks, agree to climb
into a ring with the explicit aim Of beating the other's brains out. However, it tellsfor-
cibly against this laissez:filire conception Ofmorality that even in the most liberal Ofcivil
and civilized societies such voluntary individual preparedness to enter into such opten-
tially selfand-other-destructive bargains is not viewed as being the end Ofmoral matters,
and that the State may well#el morally bound to veto some of the Fee choices Ofindi-
viduals - not onlyfor their own health butfor the moral health of society as a whole.

Moreover, from this point ofview, it would seem only right - even ifthere is no cut-and-
dried moral or legal case for their prohibition - that such activities as so-called blood-

sports l···j should at least continue to be called into question in any would-be civilized
Society.I90

Door de relatie tussen sport en de samenleving in de discussie te betrekken, komen tal
van nieuwe argumenten in beeld om de bokssport al dan niet te verbieden.

Een zo'n argument contra een boksverbod is dat boksen een van de weinige
sporten is die aan individuen (vooral kinderen) de kans biedt te ontsnappen aan hun

weinig florissante sociale omstandigheden. Boksen vormt een van de schaarse moge-
lijkheden om vanuit sociaal povere omstandigheden op te klimmen naar roem en
voorspoed. Bijvoorbeeld Messner en Sabo geven dit argument als volgt weer: 'Most
boxers are from poor, working-class backgrounds. Many are members of minority
groups  for whom boxing may seem to be one of the few ways out of the misery they
were born into."91 Radford benadrukt dat:

... for most boxers ..., boxing was their only escape from hard labor - or, as it is more
likely to be these days, unemployment. (Whether a country has a lot gfgood boxers, or

few,  is a pretty good indicator Ofthe state  Of its economy, or Ofthe economic opportuni-
192ties available to some community within that country.)

Dat veel boksers uit lagere sociale strata komen, staat over het algemeen niet ter

discussie.'93 lets anders is echter op grond van deze vaststelling te concluderen dat de

bokssport dus de mogelijkheid biedt te ontsnappen aan deze povere omstandigheden.
Deze veronderstelling wordt door tal van auteurs in twijfel getrokken:94 Volgens
sommigen duidt deze veronderstelling op een mythe die blijk geeft van een W roman-
tisch beeld van boksers die onder povere sociale omstandigheden en met de nodige
tegenslag toch weten op te klimmen naar roem en voorspoed:95 Deze Rocky-parabel

betreft echter niets meer dan een Hollywood-mythe, waarin voorbij wordt gegaan aan
de feitelijke cijfers over de geringe hoeveelheid boksers die uiteindelijk de top berei-

ken en goed worden betaald.'96 Uit verschillende studies blijkt niet alleen dat slechts

een klein percentage van de boksers de top haalt, maar ook dat als ze eenmaal profes-
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sional zijn het gemiddelde inkomen laag is en hun professionele loopbaan relatief
kort:97 Volgens O'Neill vertroebelt dit argument de discussie slechts:

The debates about boxingget clouded with arguments about I...1 providing a route out Of
povertyfor young men and, latterly, young women. This is patronising nonsense. Only a
»ction ofthe young men who injure their brains, eyes and ears in the ring will ever earn
any moneyfrom pro»sional boxing.'98

Ook Schneider en Butcher achten het niet voldoende reden om op grond van de geringe
hoeveelheid boksers die uiteindelijk een goed bestaan opbouwen te spreken van de
sociale waarde van deze sport: 'For a very few fighters, amateur boxing may provide a
route to a lucrative professional career. It is doubtful that this fact alone is be sufficient

'199 Maar,to create social value in an activity. zo stelt Lundberg, ook al gaan we ervan uit
dat boksen voor sommigen inderdaad een mogelijkheid biedt om aan povere omstan-
digheden te ontsnappen, dan nog is de prijs die hiervoor moet worden betaald te hoog:

'The price in this country includes chronic brain damage for them and the thousands of
,200others who do not achieve wealth, fame, or even a decent living from the ring.

Morrison komt tot dezelfde condusie:

considering the damage injlicted on a boxer's brain,  the achievements Of the small
number  of boxers  who  do jight  their  way out Ofpoverty through  very  successfill  careers
pate in comparison with the €#2cts, which include irreversible mental and personality
detgrioration, on the many poor young boxers who do not have such success. 201

De bokssport verdedigen op grond van de vermeende sociale mobiliteit van de boks-
sport is een te mager argument om boksen buiten een morele discussie te plaatsen.

202

Door voorstanders van de bokssport wordt ook wel ingebracht dat boksen een
kanaliserende werking op geweld heeft:03 Boksen vormt een goede uitlaatklep om aan
de fundamentele agressie die behoort tot de oeroude instincten van de mens een uit-
weg te geven. Juist omdat geweld en agressie in de hedendaagse, geciviliseerde samen-
leving steeds minder de kans krijgen te 'ontsnappen', blijven ze wel behoren tot de
oude instincten van de mens:

... the instinct to aggression, and an intoxicated pleasure in its realization, are not.fi:atu-
res of human psychology that  have disappeared  with  the  advent  of civil society.  They

have, instgad, persisted, in truncated and sublimatedjorms, and their denial or repres-
sion is likely to have harmji l consequences. I...1 Boxing provides, I...1 a healthy outletfor

the outletfor the 'old instincts:..204
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Deze theorie is gefundeerd op de veronderstelling dat boksen de boksers en de
toeschouwers in staat stelt om op een gereguleerde wijze 'stoom afte blazen' c.q. hun
agressie kwijt te raken. En deze gereguleerde en gecontroleerde wijze van kwijtraken
van het te veel aan energie is te prefereren boven een ongecontroleerde en niet-gere-
guleerde wijze - bijvoorbeeld buiten de sport, zoals agressie en geweld op straat:

Ifthis energy is not released intentionally, it will eventually build up and be involuntarily
released in theform Ofaggression against self (the extreme form €fwhich is suicide) or
against others (the extremeforms Ofwhich are murder and waffare). 7'he only way this
potentially destructive energy can be controlled is by./inding an aaivity through which it
can be released safely. This sajeform of release is called catharsis. I...]sport participation
allows both players and spectators to saBly release, or 'drain 4, inmate aggressive
energy. 205

Probleem is dat voor deze 'catharsistheorie' weinig, en vaak ook tegenstrijdige, empi-
rische evidentie bestaat. Maar ook al zou er evidentie bestaan voor deze theorie, dan206

nog is het de vraag ofop grond hiervan alle activiteiten die een kanaliserende werking
hebben, per definitie, positief moeten worden beoordeeld. Nog steeds blijft immers de
vraag of een praktijk die als moreel dubieus wordt aangemerkt, moet worden geac-
cepteerd of zelfs gestimuleerd omdat deze bepaalde positieve effecten of consequen-
ties heeft op de samenleving als geheel.

Een bijzondere verdediging van het boksen komt van Radford. Alhoewel de auteur
erkent dat het boksen gepaard gaat met gevaar en pijn, betekent dit voor hem niet dat
deze dus moet worden verboden. Eerder het tegendeel is het geval. De auteur betoogt
dat in de hedendaagse samenleving zoveel mogelijk wordt geprobeerd om pijn en
gevaar te voorkomen en te verminderen. Daarmee wordt verondersteld dat het ideale
leven er een is zonder pijn, risico en gevaar. Radford acht dit een misvatting: 'If we
could choose, would we choose not to suffer physical pain? I...1 Certainly we could do
with a whole lot less than we now suffer; but none?'207 Vaak krijgt een activiteit (of iets)
juist haar specifieke betekenis omdat ze gepaard gaat met een zekere mate van pijn:

... what is nice is something much more positive which could not be experienced without
the antecedent pain. Water to the thirsty, warmth to the chilled, food to the hungry,  are
positive pleasures that could not be experienced by the man who was not lacked drink,
warmth, orjood Pains are also Ofcourse a price we ojien payfor bettennent and achie-
vement, and when they are, they are olien sulliised by our knowledge ofwhat they mean,
so that they become notjust tolerable but marvellous. The weight li#er. the runner who
competes over distances greater than 200 metres, the rower, the domestic digger - even
the woman in childbirth - would agree, though in the last case the pain is so great that

few women will choose to experience all Ofit, though many want tofed some of it.208
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Voor gevaar geldt hetzelfde. Natuurlijk dient veel gevaar te worden vermeden - 'But
remove it entirely?'209 Indien alle gevaar uit het leven wordt gebannen dan wordt het
menselijk leven kleurloos en saai. Een leven zonder een zekere mate van piin en
gevaar is eenvoudigweg '... too careful, too joyless. Vanuit deze visie acht de auteur,2IO

het onwenseliik dat boksen wordt verbannen. Juist het feit dat boksen gepaard gaat

met pijn en gevaar - ervaringen die essentieel zijn voor het leven en aan het leven
kleur geven - rechtvaardigt de beoefening van deze sport.

Met Radford kan worden ingestemd dat een leven zonder een zekere mate van
gevaar, risico en pijn waarschijnlijk kleurlozer en schraler wordt. lets anders is echter

of op grond van deze opvatting de bokssport kan worden verdedigd. Immers, de
veronderstelling sluit ook gevaarlijke en pijnlijke activiteiten in die in morele zin moei-
lijk te verdedigen zijn (duelleren, zwaardvechten). De vraag blijft dus waar de grens ligt
tussen acceptabele en niet-acceptabele, gevaarlijke activiteiten en of boksen nu wel of
niet binnen de grens van het toelaatbare valt.2Il Waar precies deze grens loopt, wordt
door Radford niet aangegeven en derhalve mist zijn argument zeggingskracht over
welke activiteiten, ondanks gevaar en risico, wel of niet acceptabel zijn.212Het lopen
van een afstand van I.500 meter waarbij aan het einde de longen schroeien en de
benen verzuren, is een mate van pijn die anders moet worden beoordeeld dan het
chronisch hersenletsel van de bokser. De hardloper zal goed uitlopen en de volgende
dag waarschijnlijk wat stijve spieren hebben, van de bokser is maar de vraag of de
geleden pijn niet gepaard gaat met blijvende hersenschade.

De bokssport wordt ook wel verdedigd vanuit de opvatting dat ze karaktervormend
is. Zo vertelt een voormalig profbokser, en thans medicijnenstudent, dat het boksen
hem veel voordelen heeft opgeleverd - zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen:  ' Self
confidence can only be promoted through an individual sport, where the athlete must
rely on his own talent and believe in his own ability.'2Il Ook uit verschillende studies
waarin boksers zelf aan het woord worden gelaten, blijken ze de bokssport niet in
verband te brengen met geweld en agressie, maar met waarden als zelfdiscipline,
doorzettingsvermogen en moed:4

Boksen, en sport in het algemeen, wordt al sinds het begin van de twintigste eeuw
in verband gebracht met karaktervorming.215 De veronderstelling is dat boksen bij-

draagt aan de voor een samenleving nastrevenswaardige doeleinden als zelfdiscipline,
doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Boksen wordt, kortom, verdedigd vanuit
een ji*nctionalistische of instrumentele visie op sport.2IG Vanuit dit perspectief op sport
benadrukken de voorstanders dat boksen voordelen oplevert voor de samenleving als
geheel.

De vraag is ofboksen, en meer in het algemeen sport, karaktervormend is. Deze
vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Hoewel sport vaak wordt gelegitimeerd
vanuit deze veronderstelling, bestaat hiervoor geen eenduidige empirische eviden-
tie.2 I7 Coakley stelt dat de relatie tussen sport en karaktervorming eerder als een
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'geloof" moet worden opgevat in plaats van als een feitelijk gegeven: 'If people would
be more critical as they thought about sports they would not be as likely to accept the
belief that sports build character. '218

Volgens enkele auteurs voert een verbod op boksen niet tot een verdwijning hiervan,
maar de kans is groot dat deze illegaal beoefend zal worden.219 Voor Warburton is een
boksverbod dan ook onwenselijk omdat een van de gevolgen waarschijnlijk is dat medi-
sche controles zullen verdwijnen, waardoor het aantal blessures en ongevallen slechts
zullen toenemen: '... the effect ofcriminalising boxing would be to force it underground
where the medical controls would be negligible or non-existent, and there would be a
much higher risk ofboxers sustaining debilitating injuries. Een verbod op het boksen1220

in de nabije toekomst is volgens Donnely dan ook onwenselijk, en 'If it were to occur it
would have a number of negative consequences for the participants, who would almost
inevitably continue to box underground for smaller reward and with less medical super-
vision. De veronderstelling dat met een illegaal beoefenen van de activiteit medische,22I

controle en de naleving van regels zullen afnemen, lijkt niet ongegrond en in dat licht is
het inderdaad niet wenselijk deze activiteit te verbieden. Een andere kwestie is of een
boksverbod daadwerkelijk leidt tot een 'ondergrondse'. illegale beoefening van deze
sport. Op grond van ervaringen uit Zweden, Ilsland en Noorwegen, waar al sinds jaar en

dag een verbod geldt op het profboksen, wordt deze veronderstelling niet onderschre-
Ven:22 Maar zowel Donnely als Dunning geeft historische argumenten die in geval van
een verbod w61 wijzen in de richting van een illegale beoefening van de bokssport. 223

Donnely ziet een analogie met de discussie over het hedendaagse boksen en de discus-
sie zoals die in het midden van de negentiende eeuw is gevoerd over het vuistvechten
(bare knuckle boxing).224 Toen destijds het vuistvechten werd verboden, had dit twee
directe ontwikkelingen tot gevolg.225 Allereerst werden de zogenoemde Queensberry
Rules (I876) opgesteld, waaruit de professionele bokssport is ontstaan. Ten tweede werd
het vuistvechten illegaal beoefend. Dunning voorspelt dan ook dat als een verbod wordt
doorgevoerd '... as has been the case generally in Western civilizing processes so far,

boxing would probably not disappear but be driven underground.
,226

De kans dat bij een

verbod op het boksen deze activiteit illegaal zal worden beoefend, is dus niet ongegrond.
Zolang er in een samenleving immers een zekere sociale weerklank (draagvlak) bestaat
voor deze activiteit, zal deze blijven bestaan.227 Voor boksen en vechtsporten in het alge-
meen, kan zonder meer worden aangenomen dat deze sociale weerklank bestaat - een
weerklank die door een verbod waarschijnlijk niet zal afnemen. Met Donnely kan dan
ook worden ingestemd als hij stelt dat boksen '... will only disappear when its relevance

and meaning as cultural practice disappears.
,228

Pro verbieden
Tot zover de belangrilkste argumenten tegen een boksverbod. Een argument om de
bokssport wel te verbieden is dat deze geweld verheerlijkt en individuen, waaronder
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toeschouwers en kijkers, minder gevoelig maakt voor geweld.229 Frequent contact met
geweld veroorzaakt een zekere gewenning en deze kan leiden tot verhoogde agressi-
viteit. Feitelijk gaat het hier om de negatieve tegenhanger van de catharsisfunctie van
het boksen. Gold voor de catharsisfunctie de hypothese dat boksen geweld kanaliseert
en uiteindelijk reduceert; hier gaat het om de veronderstelling dat boksen geweld iuist
versterkt. Net als bij de kanaliserende werking van het boksen is het uitgangspunt dat
sport wordt bezien vanuit de effecten op de samenleving. Ook hier wordt dus primair
geredeneerd vanuit een functionalistische of instrumentele visie op sport. Daarbij gaat
het echter niet om een positief, maar negatief effect op de samenleving - de effecten
of consequenties zijn niet functioneel, maar disfunctioncel.23° Maar evenals voor de
kanaliserende werking van boksen geen eenduidige empirische evidentie bestaat, zo
ook vinden we deze niet voor de relatie tussen boksen en de toename van geweld of
ongevoeligheid voor geweld.231 In een studie van Theeboom onder kinderen tussen
8 en I2 jaar die aan vechtsporten doen, blijkt eerder een tegengesteld effect op te
treden:32 De kinderen ontwikkelen een soort 'gedragscode' waardoor ze afzien van

gebruik van vechtsporttechnieken in het alledaagse leven. Uit Theebooms onderzoek
blijkt veeleer een meerwaarde op te treden van diverse sociaal-psychologische vaar-

digheden zoals verantwoordelijkheidsgevoel, leren omgaan met elkaar, respect hebben
en eigenwaarde. De veronderstelling dat vechtsporten bijdragen aan de ongevoelig-
heid voor geweld of zelfs aanzetten tot geweld in het alledaagse leven, blijkt in zijn stu-
die niet te worden ondersteund. Met Dixon kan dan ook worden ingestemd dat:

'... Ethel Achilles Heel of this argument is the lack ofevidence that boxing actually leads
to an  increase in violence and other anti-social behavior I...1  In the absence  of such
evidence, the argumentfor restricting boxing because Ofthe danger that it harms society
by lowering inhibitions to anti-social behavior is too slight to justgr restriaing people's

»dom. 88

De belangrijkste argumenten contra en pro een boksverbod zijn nu besproken en kort,
kritisch beschouwd. Hoe nu verder? De argumenten geven immers niet een eendui-

dig antwoord op de vraag of boksen  nu wel of niet in  de ban moet worden gedaan.  In
de volgende paragraafwordt ingegaan op de uiteenlopende argumenten en wordt een

ordening aangebracht.

6.5 VERBOD: EMPIRISCHE EN MORELE ARGUMENTEN

Hoe kan in de opgevoerde argumenten pro en contra een boksverbod systematiek wor-
den aangebracht? Wat is de status van de ingebrachte argumenten?
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Empirische uitspraken en morele principes
Bezien we de verschillende argumenten voor en tegen een boksverbod, dan is het verre
van gemakkelijk een eensluidend antwoord te geven op de vraag ofboksen al dan niet
moet worden verboden. Nu is het niet de (primaire) taak van een sportfilosoofhierover
een uitspraak te doen, maar zinvol is wel de opgevoerde argumenten nog eens tegen
het licht te houden. De moeilijkheid een eensluidend antwoord te geven op de vraag
of boksen al dan niet moet worden verboden, is dat de argumenten voor en tegen
namelijk zo verschillend van aard zijn.

De aanleiding van de discussie ligt in een empirisch argument - boksen heeft
schadelijke gevolgen voor de gezondheid - en in een morele uitspraak over de eigen-
heid ofhet specifieke karakter van de bokssport: de bokssport is een immorele praktijk
omdat het binnen de regels mogelijk is de ander zwaar te verwonden of zelfs te doden.
Over beide argumenten bestaat, hoe verschillend ook, een zekere eensluidendheid tus-
sen de tot nu toe opgevoerde auteurs. De daarna ingebrachte argumenten voor oftegen
de bokssport bestaan hoofdzakelijk uit empirische argumenten over de positieve dan wel
negatieve effecten van het boksen op het individu en/of de samenleving - zoals  in het
geval van de sociale mobiliteit, de kanaliserende werking, de karaktervormende wer-
king van het boksen en de gewenning aan geweld door het boksen. Over deze empiri-
sche argumenten blijkt tussen de auteurs geen eensluidendheid te ziin. Een argument
van geheel andere aard is dat de bokssport wordt beoefend door autonome mensen die
zelf kunnen beslissen over wat ze wel of niet doen. Op voorwaarde dat ze (I) wilsbe-
kwaam zijn, (2) de activiteit vrijwillig uitvoeren, (3) geen derden in gevaar brengen en
(4) op de hoogte zijn van de gezondheidsrisico's, dient de bokser zelf te beslissen over
het al dan niet beoefenen van deze activiteit. De vraag of daadwerkelijk aan de voor-
waarden wordt voldaan, is een empirische vraag, maar indien hieraan is voldaan dan
dient de autonomie van de bokser te worden gerespecteerd. Autonomie is een monel
principe - een principe dat in feite altijd geldt in vragen over de mate van invloed die, in
dit geval, de overheid mag hebben op de individuele leefwereld en vrijheid van
mensen:34

Het argument dat een boksverbod geen einde maakt aan de beoefening hiervan,
maar ertoe zal leiden dat deze sport illegaal wordt beoefend, gaat goedbeschouwd over
de consequenties en de werking van een wettelijk verbod. Het belangrijkste dat hierover
kan worden gezegd is, dat het een argument is tegen een wet die de bokssport verbiedt
en niet een argument tegen de visie dat boksen een immorele praktijk is. Het betreft
een argument dat zich bevindt binnen de juridische sfeer en niet de morele sfeer (zie
paragraaf 6.4). Zo zou het best kunnen zi in dat het boksen als immoreel wordt aange-
merkt, maar toch niet wordt overgegaan op wetgeving omdat dan bijvoorbeeld de toe-
vlucht wordt genomen tot illegale beoefening, met alle negatieve gevolgen van dien.

De aard van de argumenten verschilt dus nogal. Maar hoewel de argumenten
verschillen, kan over de empirische argumenten in ieder geval worden gezegd dat ze
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allemaal conseqentualistisch van karakter zijn. De argumenten geven aan welke posi-
tieve dan wel negatieve effecten boksen heeft op het individu en de samenleving. De

bokssport wordt daarbij primair beschouwd vanuit een sportextern perspectief, waar-
bij de relatie tussen de sport en haar gevolgen niet een conceptuele, maar een empiri-
sche is. Geen van deze argumenten - sociale mobiliteit, kanaliserende werking, bok-
sen is karaktervormend en boksen veroorzaakt geweld in de samenleving - brengt iets
tot uitdrukking over het specifieke karakter ofde eigenheid van de sport zelf Want wat
te doen als het boksen wel bijdraagt aan de sociale mobiliteit en er wel sprake is van
een kanaliserende werking op agressie en geweld en er geenszins sprake is van een
negatieve invloed van geweld op het individu en de samenleving, weegt dit dan op
tegen het feit dat het binnen de regels geoorloofd is de ander schade toe te brengen?
Dit lijkt moeilijk te verdedigen. Boksen is in paragraaf 6.3 niet als 'moreel dubieus'
aangemerkt omdat de activiteit geen positieve effecten zou kunnen hebben binnen
een samenleving, maar omdat de regels toelaten om de tegenstander zwaar te ver-
wonden of zelfs te doden. Dat boksen eventueel bijdraagt aan het zelfvertrouwen, de
zelfdiscipline van individuen en de vorming van 'het' karakter van de bokser, laat de
eigen aard van het boksen onverlet. Ofde veronderstelde empirische relaties nu wel of
niet worden onderbouwd, de discussie komt daarmee niet buiten de morele sfeer te
liggen.235

Omdat het in geval van de bokssport vooral gaat om een discussie over de morele
aanvaardbaarheid van de bokspraktijk, kan er ook voor worden gekozen deze te ver-
eenvoudigen en terug te brengen tot de belangrijkste morele principes die in de discus-
sie in het geding zijn.236 Op die manier wordt geprobeerd de discussie zoals deze
wordt gevoerd te plaatsen binnen een'gemeenschappelijk kader van morele principes'
(common B*amework Ofmoral principles).237 De vraag is dan welke morele principes in
de discussie over de bokssport in het geding zijn. In de analyse die in de voorgaande
hoofdstukken ziin uitgevoerd, blijkt de discussie vooral te gaan over de vraag of een
immorele praktijk dient te worden verboden als sporters er zelf voor kiezen. In feite
gaat het in de discussie om een botsing van twee morele principes - die van 'geen
schade toebrengen' en van 'respect voor autonomie'.

Het principe van geen schade toebrengen of nict-schaden houdt in dat in het hande-
len elkaar geen schade dient te worden toegebracht. Dit principe van niet-schaden
brengt ons ertoe een bepaald maximum te stellen aan de risico's waaraan je individu-
en - waaronder hier dus boksers - mag blootstellen. In paragraaf 6.3 is duidelijk
geworden dat het boksen in het licht van het morele principe 'niet-schaden' moreel
dubieus of zelfs immoreel is, omdat binnen de regels niet wordt bestraft dat de ander
schade wordt toegebracht. Als alleen dit principe zou gelden dan is het niet moeilijk
een besluit te nemen over een verbod op het boksen. We hebben echter te maken met
volwassen mensen die vrijwillig kiezen voor deze activiteit. Op dat moment komt een
ander moreel principe in beeld - dat van autonomie en zelfbeschikking. Dit morele
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principe houdt in dat de keuzen van anderen zoveel mogelijk dienen te worden gere-
specteerd. Respect voor autonomie betekent respect voor de keuzen die mensen zelf
maken ten aanzien van hun eigen leven (zie paragraaf 6.4). Beide morele principes
afzonderlijk kunnen aanleiding geven tot verschillende conclusies, omdat ze in de
discussie echter beide van belang worden geacht, is sprake van een klassiek moreel
dilemma.238 In het nemen van een besluit over een verbod op boksen zijn beide prin-
cipes gezamenlijk onverenigbaar: kiezen voor realisering van het ene morele principe
betekent tegelijkertijd niet (volledig) kiezen voor de verwerkelijking van het andere.
Respect voor autonomie laat zich in de concrete situatie niet verenigen met het prin-
cipe van 'niet-schaden'. Volgens De Tonge is de enige manier om uit een morele
impasse te geraken om na afweging van het relatieve belang van beide morele prin-
cipes te kiezen voor de verwerkelijking van een van beide principes, waarbij tegelijk
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het andere morele principe.139 Deze
manier om uit de morele impasse te geraken wordt ook aangewend binnen de dis-
cussie over de bokssport. Daarbij gaat het niet om de keuze tussen 'verbod' of'geen-
verbod', maar gepleit wordt voor bepaalde veranderingen in de regels en enkele
fundamentele aanpassingen van deze sport.

Geen verbod, maar aanzet tot regelverandering
Een van de manieren om uit de morele impasse te geraken, is het gevaar van de boks-
sport proberen te minimaliseren of in ieder geval dit gevaar zo ver terug te dringen dat
het risico voor de gezondheid aanvaardbaar is. In de loop van de geschiedenis zijn tal
van regels opgesteld om het boksen minder gevaarlijk te maken: invoeren van hand-
schoenen, instellen van gewichtsklassen, verbod op slagen onder de gordel, kortere
rondes, verplichte medische controles, neuropsychologische test, een bepaald maxi-
mumaantal gevechten per jaar, hoofdbescherming, sneller ingrijpen van scheidsrech-
ter en de ringarts.24° De vele aanpassingen en het instellen van striktere regels heeft
het boksen (waarschijnliik) wel veiliger gemaakt, maar nog steeds bestaat bij de over-
heid en medici zorg over het gezondheidsrisico van deze sport.241 Ondanks de diverse

regelaanpassingen blijft er een gevaar schuilen in de eigen aard van het boksen - de
mogelijkheid om de ander binnen de regels zwaar te verwonden of zelfs te doden.
Anders gezegd, de vele aanpassingen laten onverlet dat het intrinsieke doel nog steeds
slagen op het hoofd toelaat of zelfs stimuleert.242

Om uit de morele impasse te geraken, wordt ook wel voorgesteld niet aan te sturen
op een boksverbod, maar de eigen aard van de activiteit zodanig te veranderen dat ze
minder gevaar oplevert voor de boksers. Want hoewel door organisaties diverse veran-
deringen zijn aangebracht om het boksen minder gevaarlijk te maken, '... they don't
argue for the only thing that will help avoid these cases: a ban on head punching:43
Deze maatregel wordt door meerdere auteurs en een enkele organisatie voorge-
steld:44 Lundberg stelt voor om naast een reeds bestaand verbod op slagen onder de
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gordel een nieuwe regel in te voeren: verbod op slagen boven de gordel (= de schou-
der).45 Ook Dixon ziet in zo'n 'verbod op slagen op het hoofd' de enige mogelijkheid
om het boksen minder gevaarlijk te maken.46 De 'Australian Medical Association'
(AMA) stelt het volgende voor:

Sports Medicine Australia advises  that  changes  to the rules Of boxing should  be  made
whereby the head and neck are excluded.»om the area to which blows can be directed,
thus making the sport sapr. This would change the charaaer ofboxing, in €#ect reducing
the target area to body boxing by excluding the head and neck and retaining the lower
body exclusions that currently apply.247

Op deze manier hoeft een verbod op boksen dus niet te worden doorgevoerd, wordt
het morele principe 'autonomie' gerespecteerd en het grootste gevaar van de boks-
sport, chronische hersenschade, voorkomen. Met zo'n verbod op slagen op het hoofd
lijkt de morele impasse dus te kunnen worden doorbroken. Een belangrijke voor-
waarde is wel dat met deze regelverandering het probleem van 'toebrengen van zwaar
letsel' zich niet verplaatst naar andere, vitale lichaamsdelen. De veronderstelling dat
met een verbod op slagen op het hoofd het probleem zich verplaatst naar andere
lichaamsdelen is immers niet ongegrond. De kans is groot, dat de'Crowds could cheer
devastating liver and kidney. New'killer heart' punches could be created. ,148 Denkbaar
is dus dat in plaats van de hersenen andere vitale lichaamsdelen, zoals de longen, het
hart of de lever, zwaar worden beschadigd. Blijft het morele dilemma tussen'niet-scha-
den' en 'autonomie' dus gewoon bestaan, omdat nog steeds sprake is van het toebren-
gen van te zware schade? Dixon meent van niet Hij acht een beschadiging van orga-
nen als de lever en nieren minder ingrijpend in het leven van de bokser dan schade
aan het hoofd - en wel omdat blijvende schade aan het hoofd ten koste gaat van de
autonomie van de bokser: '... most boxers will suffer from irreversible brain damage,
and brain damage is the most direct way to reduce a person's autonomy.'249 Druist een
verbod op boksen dus in tegen dit uitgangspunt; een verbod op slagen op het hoofd
kan juist bijdragen aan de autonomie van de bokser. Dixon pleit dan ook voor een
verbod op slagen op het hoofd in plaats van voor een geheel verbod op boksen:

Injuries could still occur, ofcourse, asa result qfbody blows, but they would not have the
devastating €Ba on boxers' well-being and jiture autonomy that brain damage has.
Given  this  vast  reduction  in the risks of boxing, we could require potential boxers  to
demonstrate a considerably more relaxed standard ofautonomy, one that even the most
socioeconomically disadvantaged people would probably meet.250

Hoewel blessures en verwondingen zich nog steeds kunnen voordoen als gevolg van
stoten op het lichaam, zullen deze waarschijnlijk niet dezelfde verwoestende werking



290 GRENZEN AAN DE SPORT

hebben als stoten op het hoofd. En daardoor kan(!) de activiteit vanuit het principe van
'niet-schaden' als moreel acceptabel worden aangemerkt.

Boksen zonder hoofd als doelwit nog boksen?
Boksen is dan misschien wel moreel acceptabel, maar de vraag is nu wel of met het
doorvoeren van deze maatregel het specifieke karakter, c.q. de eigenheid, van de boks-
sport al dan niet wordt aangetast.251 De centrale vraag daarbij is of een verbod op

slagen op het hoofd moet worden aangemerkt als een verandering van een regulatief
of van een constituerend kenmerk van het boksen. Om die vraag te beantwoorden
moeten we dus duidelijkheid krijgen over welke bewegingsvaardigheden consti-
tuerend zijn voor het agonaal bewegingsvaardigheidsspel 'boksen.' We proberen de
vraag iets te verscherpen aan de hand van een voorbeeld. De Wachter, die in het derde
hoofdstuk uitgebreid aan het woord kwam, ziet in de veranderde houding tegenover
materiaalpech in de Tour de Fance een van de manifestaties van toevalsreductie in de
sport onder invloed van de technische rationaliteit.25.3 Deze verandering kan sociaal-
historisch waarschijnlijk wel als zodanig worden begrepen, maar ze kan ook vanuit
een iets ander perspectiefworden geduid - namelijk ofhet plakken van een lekke band
of het herstellen van materiaalpech medebepalend dient te  zijn voor winst of verlies
binnen het wielrennen. Daarbij gaat het dan primair om de vraag welke specineke
bewegingsvaardigheden binnen het wielrennen precies dienen te worden getest.253 Zo

zou in verband met De Wachters voorbeeld kunnen worden betoogd dat het binnen de
Tour de France niet alleen gaat om een test van wie als snelste een bepaalde afstand
aflegt, maar tevens wie, in geval van pech, zijn materiaal weer het snelst kan herstel-
len. Gaat het bij het wielrennen om een test in het zo snel mogelijk fietsen, onder
andere bepaald door vaardigheden als 'klimmen', 'koersinzicht', 'tegen de wind in rij-
den', 'sprinten' enzovoort, of ook om wie het snelst een band kan plakken of een wiel
kan verwisselen? In verband met boksen kan een soortgelijke vraag worden gesteld:
welke specifieke bewegingsvaardigheden worden hierbinnen getest?

De sportfilosoof Torres brengt in de vaardigheden binnen een agonaal bewe-
gingsvaardigheidsspel een onderscheid aan tussen constitutive skills (constituerende
vaardigheden) en restorative skills, de restoratieve vaardigheden.254 De constituerende

vaardigheden worden zo genoemd, omdat ze logisch noodzakelijk samenhangen met
de constituerende regels. Deze regels, zo zagen we ook in paragraaf 2.5, maken het
vaardigheidsspel als zodanig mogelijk en deze worden door Torres dan ook lusory enac-
tors genoemd.255 Bil het basketbal gaat het bijvoorbeeld om bewegingsvaardigheden

zoals de 'borstpass', de 'bounce-pass', het 'set shot', het 'jump shot', 'dribbelen',
'rebounden' en de 'drive.' Het zijn deze constituerende bewegingsvaardigheden die in
de constituerende fase van een wedstrijd worden getest (vet van mij, Ts):
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1-hese skills are called upon what may be labeled the constitutive phase ofa game - that
is, those periods during which no interruption occurs and consequently no need to invo-
ke penalties arises - are the ones I...1 Ofwhich, pedbnners would test and distinguish
themselves:56

Naast deze constituerende vaardigheden, zijn er nog andere vaardigheden die een rol
spelen binnen een agonaal bewegingsvaardigheidsspel. Want hoewel vaak wordt ver-
ondersteld dat alleen de constituerende regels nieuwe handelingen creeren, geldt dit
feitelijk ook voor de regulatieve regels. Deze regels creeren aanvullende vaardigheden
die worden uitgevoerd tijdens de zogenoemde 'regulatieve fase van een game' ('regu-
lative phase of a game').257 Dit is de fase waarin een noodzakelijke onderbreking
plaatsvindt om een wedstrijd weer terug te brengen in de constituerende fase. De
bewegingsvaardigheden die worden uitgevoerd binnen de regulatieve fase, zijn de
genoemde restoratieve (bewegings)vaardigheden.258 Binnen het basketbal gaat het
dan om bewegingsvaardigheden als de inworp aan de zij- of achterlijn, de sprongbal
en de vrile worp en binnen het voetbal om bijvoorbeeld de ingooi, de hoekschop, de
vrije trap en de strafschop:59

De restoratieve bewegingsvaardigheden hebben een minder uitgesproken status
binnen een agonaal bewegingsvaardigheidsspel dan de constituerende bewegingsvaar-
digheden. Theoretisch is het zelfs mogelijk dat de restoratieve bewegingsvaardigheden
nadat de wedstrijd is begonnen, in het geheel geen rol meer spelen - het agonaal bewe-
gingsvaardigheidsspel blijft dan louter in de constituerende fase. Restoratieve vaardig-
heden zijn in logische zin dan ook contingent ten opzichte van een agonaal bewe-

gingsvaardigheidsspel:

... in a logical sense, and parallel to the relationship between constitutive and regulative
rules themselves, restorative skills are contingent in a way that constitutive skills are not.
In other words, constitutive skills provide solutions to game problems in their own right
and, in principle, are su licient. Restorative skills do not satisjj' either ofthese two condi-
tions. 260

Hoewel dus zowel de constituerende als de restoratieve bewegingsvaardigheden onder-
deel zijn van een agonaal bewegingsvaardigheidsspel, zijn het de eerste vaardigheden
die in beginsel worden getest. Immers, pas op het moment dat de constituerende fase
wordt verlaten, gaan de restoratieve bewegingsvaardigheden een rol spelen.261 De con-
stituerende bewegingsvaardigheden zijn voor een agonaal bewegingsvaardigheidsspel
dan ook belangrijker dan de restoratieve bewegingsvaardigheden, omdat de '... consti-
tutive skills define and shape the character of games. They exist to bring games  to life

,262and, in terms of such skills, players are to show their superiority. De constituerende
bewegingsvaardigheden vormen de kern van de agonale bewegingsvaardigheidsspelen
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en wanneer deze worden veranderd dan heeft dit een grotere invloed op het specifieke
karakter c.q. de eigenheid van de sport dan in geval van een verandering van regulatie-
ve bewegingsvaardigheden.

Maar hoe zit dat nu met boksen? Zijn bewegingsvaardigheden als 'uppercuts',
'hoeken', 'linkse en rechtse directes' bewegingsvaardigheden die hoe dan ook consti-
tuerend zijn voor deze sport? Wordt, met andere woorden, met het doorvoeren van de
regel 'Het is verboden tijdens de wedstrijd op het hoofd te slaan', een constituerende
bewegingsvaardigheid geelimineerd, waardoor het specifieke karakter van boksen
wordt aangetast, Dient, in analogie, een verbod op slagen op het hoofd te worden ver-
geleken met rugby zonder scrums of met een steeplechase zonder steeplesf63 Rugby
zonder scrums is goed voorstelbaar omdat geen constituerend kenmerk van de sport
wordt aangetast, maar het betreft hier veeleer een verandering binnen de regulatieve
fase. Een steeplechase is echter gedefinieerd in termen van een constituerende bewe-
gingsvaardigheid als 'springen over steeples' - de steeples en het springen hierover
vormen een logisch noodzakelijk onderdeel van de vrijwillig opgeworpen obstakels die
moeten worden overwonnen om het intrinsieke doel van de activiteit te realiseren. In
het 'springen over de steeples' verschilt deze sport immers van een 3.000 meter vlak.

Hoe moet de bokssport met een verbod op slagen op het hoofd nu worden beoor-
deeld? Als een steeplechase zonder steeples ofals rugby zonder scrums? Volgens Parry

hangt het antwoord hierop afvan de visie op boksen:

... What shall we say about boxing? That boxing without the head as target is a logical
nonsense? Or that we could easily envisage a simple rule change that would preserve all
that is good about the skill, jitness, endurana, etc. ofboxing except jor that proportion
ofthose things relating to the intentional permanent damage of another human being?
I votejor the latter. Ifboxing is about skill, endurance, etc., then it can survive such rule
change.264

Lundberg meent ook dat deze verandering niets afdoet aan het 'eigen' karakter van de

sport: 'Boxing could remain a sport of speed, skill, bravery, stamina, cunning, and
strength.,265 Gillon en Simon zien in het doorvoeren van deze r:naatregel een overeen-
komst met de verandering van het duelleren met zwaarden (tot de dood erop volgt)
naar het moderne schermen. In dat licht stelt Simon: '... reformers may want to266

direct boxing in the direction of becoming an example of the constrained use of force
rather than of violence.  On this view, boxing as sport should be distinguished from
boxing as a form of violence, just as we now distinguish fencing from actual
dueling.,267 Met het doorvoeren van deze maatregel verandert de bokssport, aldus
Dixon, van een geweldssport naar een sport waarin vaardigheid een belangrijkere rol
speelt:
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The likely result ofrestriaing boxers to body blows is to reorient their strategy infavor of
scoring points with  equent blows. rather than trying to injure  opponents  with  heavy
shots. Thus the role efskill and strategy will be increased, with a corresponding decrease

in  violence and intimidation l...1 boxing becomes  a  relatively sa# sport in which
knockouts are  rare and skill and strategy, rather than the iqfliction of injuries,  are  the
major determinants of victory. 268

Met het doorvoeren van een regel als'Het is verboden boven de schouders te slaan'lijkt
het dus mogelijk uit de morele impasse te geraken, op voorwaarde dat geen ernstige
schade optreedt aan andere lichaamsdelen. Of deze schade daadwerkelijk minder'ver-
woestend' is dan slagen op het hoofd, is een empirische vraag die voor deze studie
minder interessant is dan de vraag of met deze verandering van regels het specifieke
karakter van het boksen al dan niet wordt aangetast. Waar we hier op stuiten zijn
vragen als wat is karakteristiek voor boksen, welke bewegingsvaardigheden zijn als
constituerend en regulatief aan te merken en welke regelveranderingen zijn wel dan
wel niet acceptabel, zonder dat 'de' eigenheid of het specifieke karakter van boksen
wordt aangetast. In deze paragraafhebben we enkele aanknopingspunten gegeven die
in de beantwoording van dergelijke vragen richtinggevend kunnen zi in

Wie bepaalt wat boksen is?
Een andere vraag is wie eigenlijk bepaalt wat boksen is, welke bewegingsvaardigheden
constituerend en regulatief zijn en welke regelveranderingen wel of niet acceptabel
zijn. Wat namelijk opvalt in de discussie tot nog toe is dat de boksers ze(fniet, tot
weinig, aan het woord zijn geweest over hun sport. De discussie die tot nu toe is
gevoerd, is uiteindelijk teruggebracht tot twee morele principes: 'niet-schaden' en
'autonomie.' Deze wijze van omgaan met (morele) discussies is verwant aan wat wel
wordt genoemd de principebenadering.269 Binnen deze benadering, die haar wortels
heeft in de medische praktijk, '... wordt het ethisch probleem geconceptualiseerd als
een botsing van principes, en wordt een rationele afweging van het belang van de
betreffende principes gepropageerd als oplossingsstrategie:27° De betekenissen die de
boksers zelf aan hun sport geven, blijven echter buiten beeld - de discussie is terug-
gebracht tot een botsing van twee morele principes. Maar, welke betekenissen geven de
boksers zelf aan hun sport? Hoe interpreteren boksers de eigenheid van hun sport?
Achten ze deze, zoals veel van de hiervoor besproken auteurs, ook inherent geweld-
dadig of immoreel? Wordt de in paragraaf 6 gestelde premisse 'Boksen is een immo-
rele praktijk' door leden uit de boksgemeenschap wel gedeeld? Dit zijn typen vragen
die tot nog toe niet aan de orde zijn geweest, maar die wel degelijk van belang kunnen
zijn voor de discussie over de moraliteit en de legaliteit van het boksen.271

Wat bijvoorbeeld te doen als boksers hun sport in het geheel niet als gewelddadig
beschouwen? Kan de bokspraktijk dan nog worden aangemerkt als immoreel ofop z'n
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minst moreel dubieus? Is het dan gerechtvaardigd deze sport te verbieden, omdat door
een groep met meer macht deze sport als immoreel wordt aangemerkt? Volgens
Wildes niet:

... in public policy debates, consensus €#en does not mean agreement qfall parties but
the  emergence  qf a  majority  able  to  enforce  its  moral  view. The consensus €fa moral
majority can command no privileged status  in a limited democracy. The jaa that a
majority ofpeople view something as wrong does not mean that it is wrong or that the
state should prohibit the aaivity. Since there is no way, in general secular terms, to know
what the correct view is, there is no moral justifcation for the state to prohibit such
activities. 272

Hoewel de discussie dus terug is gebracht tot een gedeeld moreel kader, waarbinnen
uiteindelijk twee morele principes tegenover elkaar zijn geplaatst, is het nog maar de

vraag of dit kader door de boksers  zelf ook als zodanig wordt gedeeld.

The conceptual problemfor a general secular morality is that there is no way to discover
a ranking I...1 Clearly the critics Ofboxing see the medical outcomes as harmjizl and avoid-
able. However, others may.ji4lly understand the medical risks and choose to engage in the
sport in the hope Ofachieving outcomes (e.g., money, jame, personal sati€faction). Just as
with patients who must situate medical ben /its and harms within the narratives oftheir
lives, so boxers must do the same. Without having's God's view Of the universe there is no
way off.r a general, secular morality to rank one set qfoutcomes over another.273

Want hoewel in de opgevoerde discussie is geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk de ver-
schillende argumenten pro en contra de bokssport in beeld te brengen, en vaak uit uit-
eenlopende gemeenschappen, is de grote afwezige in deze discussie toch de boksge-

meenschap zelf. De verhalen van de boksers zelfworden door geen van de auteurs uit
de paragrafen 6.3,6.4 en 6.5 meegenomen in de discussie over de bokssport. Daarmee
lijkt te worden bevestigd wat door enkele auteurs al in kritische zin is opgemerkt: het
dominante discours wordt gevoerd zonder substantiele inbreng van de boksers zelf.274

Beddoe stelt kritisch:

This discours then commands centre ring when it comes to public policy on the matter,
thereby placing those in actual boxing community in the cheap seats when it comes to
decisions being made about their trade. I...1 Boxing is placed on trial and a verdict is pas-
sed without ever heard the stories Of those directly involved - the boxers.275

In de discussie over de bokssport valt, aldus Burke, op dat '... the view of the boxer has

been ignored by those groups most vocal in their condemnation ofboxing as a sport. '276
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Wacquant merkt kritisch op dat in de gevoerde discussie over het specifieke karakter
van de bokssport '... one voice is invariably drowned out and lost: that of the fighters
themselves.'277  In een fenomenologisch onderzoek naar het perspectief van boksers,
laat Wacquant zien dat zii andere waarden en deugden in verband brengen met het
boksen.,78 Daarmee wil de auteur een geluid laten horen dat verschilt van dat in de
academische literatuur veelal naar voren komt. Volgens Wacquant richten de meeste
academische studies zich namelijk vooral op de negatieve kanten van het boksen:

The debate swirling about the manly art thus typically turns on the concerns ofoutsiders
to the game, such as the reasons why people should not box, as opposed to the reasons
why they do - or, to-formulate it more rigorously, the pathways through which they come
to perceive and experience pugilism as a meaningful avocation to take up and a viable
career to pursue. Itjocuses on the negative detenninants,ltom economic deprivation and

schoolfailure tofamily disorganization and social isolation, that allegedly./unnel lowel-
class youths into the ring by constricting other options, and it neglects the positive attrac-
tions that the trade exerts on its members. It authoritativily imputes a host ofindividu-
at  motivations  to  boxers.  such  as a thirst for material success. wordly anger, or mascu-
line pride, but it seldom inquires into the collective dispositions thatjind in this odd craft
a public theatre of expression.279

Wat uit het onderzoek van Wacquant naar voren komt,  is dat de boksers zelf boksen
niet gewelddadig of immoreel vinden, maar hiermee tal van andere betekenissen in
verband brengen: moed, zelfontplooiing, zelfvertrouwen, zelfbeheersing en doorzet-

tingsvermogen. Veel boksers beschouwen boksen niet als een uitlaatklep voor geweld
of een exercise in violence, maar '... as a skilled bodily trade, a competitive performance
craft requiring sophisticated technical know-how and an abiding moral commitment
that will enable them not only to improve their material lot but also, and more urgent-
ly, to construct a publicly recognized, heroic self.

,280 Boksen is een 'highly skilled activi-

ty' - 'a thinkin' mang game. Zoals zo vaak zijn het dus '... those with the most power,28I

who define what is appropriate in the dominant sport culture.... 1282

Intrinsieke kenmerken, waarden, normen en het trekken van grenzen
Deze uitvoerige weergave van de discussie over de bokssport maakt in verband met het

afgrenzen van sport van niet-sport een aantal zaken duidelijk. Allereerst dat het
demarkeren van sport van niet-sport en wat in een samenleving wel dan niet als 'sport'
wordt aangemerkt niet louter is te begrijpen uit de aan- of afwezigheid van bepaalde
kenmerken die voor de eigenheid van de sportfamilie als constituerend zijn aange-
merkt. Uit de typering die we in paragraaf 5.7 hebben gegeven van de eigenheid van

de sportfamilie zou, als we slechts kijken naar de aanwezigheid van bepaalde intrin-
sieke kenmerken, boksen hoe dan ook als een paradigmatisch (sport)geval moeten
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worden beschouwd. Boksen voldoet immers aan de drie kenmerken die we als consti-
tuerend hebben aangemerkt voor de groep 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen'.
Boksen is vanuit conceptueel perspectief dan wel een paradigmatisch geval, maar
empirisch blijkt over deze activiteit wel degelijk een wereldwijde discussie te zijn.
Waarbij in het oog springt dat niet iedereen deze activiteit aanmerkt als 'sport', laat
staan als een paradigmatisch sportgeval.

In de tweede plaats wordt met het opvoeren van genoemde discussie ook duidelijk
dat bij de vraag wat wel of niet sport is, ook altijd bepaalde waarden en normen mee-
spelen. Wat vinden we in een samenleving acceptabel om als sport te worden aange-
merkt en wat niet ofnet niet? Is boksen al dan niet te gewelddadig om onder de noemer
'sport' te worden geplaatst? In de beantwoording van dergelijke vragen gaat het dus niet
om vragen ofboksen al dan niet fair ofunfair is, maar om een discussie die rechtstreeks
verwijst naar de bredere inbedding van (de eigenheid van) sport c.q. de relatie tussen

sport en samenleving. Uitdrukkelijk spreken we hier van 'sport en samenleving' en niet
van 'sport en de samenleving'. Dd samenleving bestaat niet, maar deze is samengesteld
uit verschillende gemeenschappen die niet allemaal eenzelfde visie (blijken te) hebben

op wat in verband met sport wel en niet acceptabel is. 'De' medische gemeenschap heeft
over het algemeen een andere visie op de bokssport dan'de' boksgemeenschap zelf. En
sterker nog, zelfs binnen deze gemeenschappen is geenszins sprake van eensluidend-
heid over wat wel en niet aanvaardbaar is aangaande de bokssport. In algemenere zin
bestaat er dus geen gedeeld moreel kader op grond waarvan kan worden bepaald ofeen
activiteit al dan niet aanvaardbaar is om sport te worden genoemd. Evenzeer hadden we
hier de discussie kunnen opvoeren over free fight, ultimate fight en cage fighting - want
de vragen die in verband met deze activiteiten kunnen worden gesteld ziin vrijwel iden-
tiek aan die aangaande de bokssport.13

In de derde plaats maakt de discussie over het boksen ook inzichtelijk dat vragen als
'Wat is sport?' en 'Welke (regel)veranderingen zijn al dan niet acceptabel?' ook vooral
verband houden met de vraag wie gerechtigd is of in de gelegenheid wordt gesteld hier-
op antwoord te geven. De discussie over de bokssport maakt dus niet alleen duidelijk
dat in het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport ook waarden en normen een

rol spelen over wat voor een gemeenschap wel en niet aanvaardbaar is, maar ook dat
het antwoord op de vraag wat al dan niet aanvaardbaar is niet eenduidig is en mede
afhangt van aan wie we deze vraag stellen. Dat de vraag wie wel en niet gerechtigd ziin
antwoorden te geven, ook samenhangt met onderlinge machtsverhoudingen is in deze
studie niet (uitgebreid) aan de orde geweest, maar verwacht kan worden dat dergelij-
ke verhoudingen hoe dan ook meespelen. In ieder geval kan worden besloten met de

veronderstelling dat vragen naar wat sport is, welke activiteiten wel en niet aanvaard-
baar zijn om onder de noemer 'sport' te worden geplaatst en welke veranderingen in
de regels van sport wel of niet acceptabel zijn, alleen dan zijn te beantwoorden als
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zowel 'de' eigenheid van sport als de bredere inbedding van sport in ogenschouw
wordt gehouden. Een beperkte blik op ofde eigenheid van sport Ofde bredere inbed-

ding van de eigenheid, zal ontwikkelingen in de sport slechts eenzijdig in beeld
brengen.284

TOT SLOT
In dit hoofdstuk zijn we vooral ingegaan op de bredere inbedding van de eigenheid van de

sportfamilie. Aannemelijk is gemaakt dat het definieren, classificeren of karakteriseren

van de eigenheid van sport nimmer een abstracte, neutrale aangelegenheid is, maar dat
grenzen tussen sport en niet-sport ook vanuit een bepaald doel ofbepaalde bedoeling wor-
den getrokken. Het trekken van grenzen tussen begrippen en waar deze worden getrok-

ken, hangt altijd mede afvan de pragmatische interesse van degene die de grenzen trekt.

Met het opvoeren van de discussie over de moraliteit en legaliteit van de bokssport werd

duidelijk dat'de' eigenheid van sport ook altijd is ingebed in een bredere, morele context.

Met deze, bredere morele context doelen we dan niet op het al dan niet fair zijn van deze
praktijk, maar de discussie isfairplay-overstilgend - namelijk als een discussie over het al

dan niet in morele zin acceptabel zijn van de bokspraktijk zelf De bokssport maakt bij uit-
stek duidelijk dat het binnen een sportpraktijk uiterst fair kan toegaan, maar dat dit niet,

per definitie, betekent dat deze praktijk in morele zin een geaccepteerde praktijk is. De dis-
cussie brengt bij uitstek de relatieve autonomie van sport in beeld - als specifieke praktijk
kent sport zowel deels eigen regels en gewoonten, maar ze blijft ook altijd gebonden aan
waarden en normen die buiten de sport zelf gelden. Dit hoofdstuk is dan ook vooral een

relativering van de eigenheid van de sportfamilie; in de zin dat een activiteit niet alleen als

sport kan worden aangemerkt op grond van de aanwezigheid van bepaalde intrinsieke

kenmerken, maar of een activiteit wel of niet als sport wordt beschouwd, hangt ook altijd
samen met bepaalde waarden en normen. Deze waarden en normen brengen zowel iets

tot uitdrukking over opvattingen van wat binnen een samenleving (goede) sport is als over

het al dan niet acceptabel zijn van bepaalde activiteiten. Anders gezegd: de vraag welke

activiteiten als paradigmatisch ofals grensgeval worden aangemerkt, blijkt zowel verband

te houden met de aan- ofafwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken als met bepaal-

de waarden en normen die met sport in verband worden gebracht. Welke waarden en nor-

men dit zijn, daarover bestaat geen overeensternming. In verband met de bokssport blij-
ken over het morele karakter en over de vraag of deze activiteit al dan niet moet worden

verboden, geenszins overeenstemming te zijn. 'De' boksgemeenschap denkt bijvoorbeeld
anders over het boksen dan 'de' medische gemeenschap of 'de' (sport)filosofische

gemeenschap - en zelfs binnen deze afzonderlijke gemeenschappen bestaat geen unifor-
me visie. Vragen als 'Wat is sport?', 'Wat is al dan niet acceptabel binnen sportp' en 'Welke

regelveranderingen zijn wel dan wel niet een aantasting van het specifieke karakter

van sport?' zijn niet alleen vragen waarop verschillende antwoorden worden gegeven,
maar ze verwijzen ook rechtstreeks naar de vraag wie gerechtigd of in de mogelijkheid
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is deze vragen te beantwoorden. In het afsluitende hoofdstuk zullen we nog enkele aan-
knopingspunten formuleren om een discussie hierover te voeren.



7  Conclusies en enkele
overwegingen  vanaf de zijlijn

Ik maak miin doortocht door de dingen - en midden in de doortocht zie ik nia.f - ik was
in mgn gedachten uitsluitend bezig met de plaatsm van vertrek m aankomst. U weet zef
al te goed: men wil zwemmend een rivier oversteken, en steekt over; maar men komt aan de
overkant aan op een veil lagergelegen plaats, heel ergens anders dan min eerst had gedacht.

Jodo Guimardes Rosa, Diepe wildernis de wegen (1993)

In dit afsluitende hoofdstuk wordt eerst samenvattend teruggeblikt op de belangriik-

ste conclusies in deze studie (paragraaf 7·I). In de afzonderlijke hoofdstukken zijn de
verschillende conclusies al geformuleerd; hier worden ze samenhangend beschreven.

Daarna geven we enkele overwegingen vanaf de zijlijn (paragraaf 7.2). In hoofdstuk 6

werd duidelijk dat vragen als 'Wat is sport?, 'Wat is karakteristiek voor 'de' eigenheid
van sport?', 'Welke veranderingen zijn binnen sport al dan niet zinvol?' en 'Wat is
binnen sport al dan niet acceptabel?' mede samenhangen met de vraag wie in de gele-
genheid wordt gesteld een antwoord te formuleren. De overwegingen waarmee deze
studie eindigt, houden vooral verband met de wijze waarop en door wie dergelijke vra-
gen dienen te worden beantwoord. Argumenten worden aangedragen om de hiervoor
gestelde vragen voor te leggen aan zogenoemde praktijkgemeenschappen. Met een

uiteenzetting over praktijkgemeenschappen beeindigen we deze studie. Allereerst de
conclusies van deze studie.

7.1 SAMENVATTENDE CONCLUSIES

In de voorgaande hoofdstukken van deze studie zijn antwoorden geformuleerd op de

volgende vier vragen.
I     Hoe en op grond van welke kenmerken, elementen ofnoodzakelijke voorwaarden

wordt in de sportliteratuur sport afgegrensd van niet-sport?
2    Is het wel mogelijk scherpe grenzen te trekken tussen sport en niet-sport?

3      Kan sport op grond van de in deze studie doorgevoerde analyses toch worden afge-

grensd van andersoortige activiteiten?
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4      Kan het onderscheid tussen sport en niet-sport louter worden begrepen uit de aan-
of afwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken?

De beantwoording van de eerste vraag stond vooral centraal in het eerste deel van deze
studie (bestaande uit de hoofdstukken 2,3 en 4)· Goedbeschouwd ontstaat in hoofd-
stuk 2 al een goed beeld van welke kenmerken worden aangewend in de afbakening
van sport van niet-sport. In dat hoofdstuk laten we exemplarisch verschillende sport-
theoretici aan het woord die een antwoord geven op de vraag op grond van welke
kenmerken, elementen of noodzakelijke en/of voldoende voorwaarden sport van niet-
sport wordt afgegrensd. In de verschillende uiteenzettingen brachten we op grond van
de specifieke techniek die ze hebben toegepast een eerste ordening aan. We maakten
een onderscheid tussen drie technieken, die van het definieren, karakteriseren en
classificeren. Niet alleen de wijze waarop, de hoe-vraag, is aan bod gekomen in dat
hoofdstuk, maar ook waar de auteurs nu precies de grenzen tussen sport en niet-sport
trekken staat daar centraal (de wat-vraag). De kenmerken die daarbij het meest in het
oog springen zijn
I bewegen/fysieke vaardigheid;

2    spel (in de betekenis van game en play);
3 agonaliteit/overtreffen.

Ondanks de verschillende manieren waarop sport dus wordt gedemarqueerd, blijkt
tussen de auteurs toch een sterke consensus te bestaan over de noodzakelijke voor-
waarden op grond waarvan sport is af te bakenen van niet-sport. Zonder meer kan wor-
den gesproken van een dominant vertoog over wat sport is. Een tweede conclusie, die
later in de studie nog een belangrijke rol zal gaan spelen, is dat hoewel sprake is van
een dominant discours het niet zo is dat dit het enige discours is. Hoewel bepaalde
kenmerken aanmerkelijk vaker worden aangewend voor de afgrenzing van sport en
niet-sport, wordt ook duidelijk dat er geen enkel kenmerk is dat door alle auteurs als
gemeenschappelijk wordt beschouwd. Weliswaar zien we bi j de meeste auteurs de drie
genoemde kenmerken terug in hun definities, karakteriseringen ofclassificaties, maar
geen enkel kenmerk loopt als een rode draad hier doorheen. We zien dus vooral over-
eenkomsten, maar ook wel degelijk (geringe) verschillen. Wat ook opvalt is dat in de
Angelsaksische literatuur de onderlinge verschillen geringer zijn dan bijvoorbeeld in
de Duitse sportliteratuur. Ofhet nu gaat om sportfilosofen of sportsociologen, sport is
in de Engelstalige sportliteratuur welhaast 'per definitie' een competitive physical game.
Hoewel deze opvatting ook in de Duitse literatuur een dominante is, blijken daar ook
activiteiten sport te worden genoemd, die in het geheel niet competitief zijn. In de
Duitse sportliteratuur spreekt men, in tegenstelling tot de Angelsaksische literatuur,
bijvoorbeeld van de verscheidenheid ofpluriformiteit van sport. In dit hoofdstuk (2) iS
dus een begin gemaakt met het in kaart brengen van de criteria op grond waarvan
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sport wordt afgebakerd van andersoortige activiteiten. Maar het gaat daarbij uitdruk-
kelijk om een begin. Want hoewel de auteurs soms dezelfde kenmerken toepassen in

de afgrenzing van sport, blijkt bii nadere analyse dat de grenzen op grond van dezelf-
de kenmerken toch vaak op verschillende plaatsen worden getrokken.

De analyse van de verse:hillende kenmerken vormt de inhoud van de hoofdstuk-

ken 3 en 4. Allereerst hebben we echter de bril waardoor we de opvattingen bezien,

geexpliciteerd. We formuleerden acht uitgangspunten die gezamenlijk het analyse-
kader vormen van waaruit de visies van de auteurs zijn geanalyseerd.

Uit deze analyse blijkt dat veel auteurs sport verhelderen op grond van een conti-
nuum waarbij playaan de ene pool en sport (of: topsport en arbeid) aan de andere pool
wordt geplaatst. De veronderstelling is dat:
I     sport een subcategorie is van play;
2    sport haar oorsprong heeft in play;
3     sport haar belangrijkste waarden ontleent aan play;
4    een geleidelijke overgang plaatsvindt van play naar sport;

5 play vaak een specifieke activiteit is en soms een attitude;

6    play en sport logisch noodzakelijk met elkaar zijn verbonden;
7       play een normatieve maatstaf is voor (goede) sport.

Geen van deze veronderstellingen heeft de toets der kritiek kunnen doorstaan. Daar-

om zijn wat betreft het 'play-sport-continuum' de volgende conclusies getrokken.
• Sport beschouwen als een deelverzameling of subcategorie van play is onvrucht-

baar vanuit zowel een conceptueel als sociaal-historisch perspectief.
• Play aanmerken als oorsprong van sport berust op een onwerkelilke, td abstracte

en t6 idealistische visie op play en sport. Sport lijkt op deze wijze voort te komen
uit een contextueel vacuurn.

•   Play tegelijkertijd beschouwen als een specifieke houding en als een specifieke
activiteit is niet alleen verwarrend, maar berust feitelijk op een categoriale misvat-

ting.
•    Play is geen noodzakelijke voorwaarde van sport.
•    Play is een bepaalde attitude ten opzichte van een activiteit en niet een specifieke

activiteit.

In de sportliteratuur blijkt spel niet alleen in de betekenis van play voor te komen,
maar ook in die van een game. Daarbi j gaat het dan om specifieke activiteiten zoals

touwtjespringen, zakdoekje leggen en knikkeren. In de conceptualisering van een
game steunen we op de sportfilosoof Suits. Hij formuleert vier noodzakeliike en vol-
doende voorwaarden voor dit begrip. Daarbij gaat het om de voorwaarden (I) dod, (2)
middelen, (3) regels en (4) spelhoudingdie logisch noodzakelijk met elkaar samenhangen

en constituerend ziin voor een game. Deze game-kenmerken zijn niet alleen definie-
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rend voor een game, maar ook in de meeste sportactiviteiten treffen we deze kenmer-
ken aan. Game wordt, in beginsel, dan ook opgevat als constituerend voor de eigenheid
van sport. Met nadruk spreken we van 'in beginsel', omdat in een later stadium van de
studie zal blijken dat het kenmerk 'game' weliswaar definierend is voor de meeste
sporten, maar niet voor alle.

Suits' visie op een game wordt door sommigen ook wel kritisch beschouwd als een
'te' formalistische visie. Met name D'Agostino stelt dat een game niet alleen bestaat uit
formele regels, maar ook een bepaald ethos heeft. Daarmee bedoelt de auteur dat
binnen een game ook bepaalde waarden, normen, tradities en conventies gelden, die
niet in de geschreven regels zijn vervat, maar wel bepalen hoe de regels binnen een
game worden geinterpreteerd. Deze studie volgt D'Agostino in zijn opvatting dat regels
worden geinterpreteerd, dat niet precies onder verwijzing naar de geschreven regels is
te bepalen wat binnen een bepaalde sport wel of niet wordt geaccepteerd en dat een
game (en dus ook sport) een bepaalde traditie heeft. Deze studie volgt D'Agostino
echter niet waar hij dit ethos in verband brengt met een game. Bij hem verdwijnt name-
lijk het begripsmatig onderscheid tussen een game en zijn bredere inbedding, met als
gevolg dat de grens tussen wat wel en niet tot een game behoort vertroebelt.

Steunend op vooral de sportfilosoof Morgan maken we vervolgens duidelijk dat
sport als game aan de ene kant is afte grenzen van niet-sport en aan de andere kant is
ze altijd sociaal-historisch geworteld. Morgan beschouwt sport als een praktijk, zoals
door moraalfilosoof MacIntyre is uiteengezet. Door in de typering van de eigenheid
van sport aan te sluiten bij MacIntyres opvatting van praktijken, willen we vooral
duidelijk maken dat sportpraktijken zijn afte grenzen van andere praktijken en insti-
tuties en dat sport altijd sociaal-historisch gesitueerd is.

Sport betreft dan wel een MacIntyriaanse praktijk, maar deze dient nauwkeuriger
te worden getypeerd. Immers, ook kunst, wetenschap en gezondheidszorg ziin socia-
le praktiiken, toch worden deze in de taal van alledag niet aangeduid als 'sport.' Het
belangrijkste verschil met de andere prakti iken is, aldus Morgan, dat sport een speci-
fieke inteme logica heeft. Deze interne logica bestaat eruit dat de constituerende regels
gebieden af te zien van de aanwending van de meest efficiente middelen. Alle sport-
praktijken, aldus Morgan, hebben gemeenschappelijk dat het games zijn: het kenmerk
'game' is voor hem dan ook een universeel kenmerk van sport. Deze interne logica is
geen essentie van sport, maar ze betreft een zogenoemde sociale logica. Daarmee
bedoelt Morgan dat (I) de constituerende regels sociale constructies zijn en (2) dat er
geen enkele noodzaak bestaat dat deze praktijken bestaan. Als, met andere woorden,
er geen sociale weerklank meer is voor het voortbestaan van deze praktijken ze
eenvoudigweg weer verdwijnen. Morgan komt dan ook tot de niet al te gebruikelijke
visie dat de interne logica (= game) een universele en contingente voorwaarde van sport
is. Voorzover er sportpraktijken bestaan, zullen het altijd praktijken zijn waarin men
'vrijwillig poogt om onnodig opgeworpen obstakels te overwinnen' en zodra voor deze
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sportpraktijken geen sociale weerklank meer bestaat, zullen ze eenvoudigweg weer
verdwijnen. Met deze opvatting op sport wordt hoofdstuk 3 afgesloten. De belangrijk-
ste conclusies van hoofdstuk 3 luiden als volgt.
• Sport betreft een MacIntyriaanse praktijk die wel kan worden afgegrensd van

andersoortige praktijken, maar ze is ook altijd sociaal-historisch gesitueerd.
•   De eigenheid van het merendeel van de sporten wordt gevormd door het intrin-

sieke kenmerk'game', zoals gedefinieerd door Suits. Sport kan worden beschouwd
als een subcategorie van game.

In hoofdstuk 4 vormt de visie 'sport is een game' het belangrijkste uitgangspunt waar-
op wordt doorgeborduurd. Want ook al wordt sport beschouwd als een subcategorie
van een game, dit betekent niet dat beide termen elkaar dekken. Sport is voor het
merendeel van de auteurs een fysiek vaardigheidsspel (game ofphysical skill). In het
eerste deel van hoofdstuk 5 staan we achtereenvolgens stil bij het onderscheid tussen

een vaardigheidsspel en een kansspel en wat precies wordt bedoeld met het adjectief
physical. Want hoewel sport door iedereen wordt beschouwd als een vaardigheidsspel
en niet als kansspel, blijkt over de rol die toeval en kans dienen te spelen binnen sport
geen algehele overeenstemming te zijn. Dient toeval van invloed te zijn op de uitkomst
van een sport? Moet toeval wel of niet worden gereduceerd? Hoever dient deze reduc-
tie te gaan? Alleen binnen de muren van de sportpraktijk, tijdens de sportwedstrijd, of
ook voorafgaande aan de sport? Onder andere deze vragen vormen de inhoud van de
eerste paragrafen van hoofdstuk 4. De belangrijkste conclusie luidt als volgt.
•  Sport is een vaardigheidsspel. Dat wil zeggen, sport is een game waarbinnen

specifieke vaardigheden worden getest en waar vanuit het principe van 'kans-
gelijkheid' toeval zoveel mogelijk moet worden geelimineerd. Sporters dienen

onder zo gelijk mogelijke (wedstrijd/game)omstandigheden te streven naar het
intrinsieke doel van de sport in kwestie.

Binnen sport worden dus specifieke vaardigheden getest en met elkaar vergeleken
onder zo gelijk mogelijke omstandigheden. Met 'specifiek' doelen de meeste auteurs
op het *sieke karakter van de vaardigheden. Binnen sport gaat het dus  niet om het
testen van alle vaardigheden, maar om die vanjrsicke vaardigheden (physical skills). We
proberen allereerst een antwoord te krijgen op de vraag op welke wijze het kenmerk
'lichamelijk' door verschillende auteurs wordt uitgelegd. De uiteenlopende visies van
sporttheoretici op lichamelijkheid in relatie met sport blijken te kunnen worden

ondergebracht in drie hoofdgroepen. De eerste groep bestaat uit auteurs die lichame-
lijkheid/bewegen wel aanmerken als een noodzakelijk kenmerk van sport, maar ze
geven niet aan welke visie op lichamelijkheid/bewegen ze aanhangen. Een tweede
groep stelt dat lichamelijkheid/bewegen definierend is voor sport, maar in tegenstel-

ling tot de eerste groep proberen deze auteurs wel aan te geven wat wordt bedoeld met
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de term'lichamelijkheid.' De derde groep, en deze groep is aanmerkelijk geringer van
omvang dan de eerste en tweede, bestaat uit auteurs die lichamelijkheid/bewegen niet
beschouwen als een noodzakelijk element van sport. De belangrijkste conclusie is als
Volgt.
•     Het grootste deel van de sporttheoretici beschouwen bewegen/lichamelijkheid als

een intrinsiek kenmerk van de eigenheid van sport; zonder echter dit kenmerk
kritisch te beschouwen.

Na analyse van de verschillende visies op bewegen en lichamelijkheid in verband met
sport, valt het volgende te concluderen.
• Voorzover sport wordt beschouwd als een game waarbinnen bewegingsvaardig-

heden worden getest dan wordt daarmee bedoeld dat het primair gaat om het
oplossen van uiteenlopende en nader te specificeren bewegingshandelings-
problemen.

In concreto betekent dit bijvoorbeeld dat het onderscheid tussen schaken, dammen en
bridge enerzijds en voetbal, hockey en basketbal anderzijds binnen de eerste groep
'bewegen' niet wordt geproblematiseerd en binnen de tweede groep wel. Op grond van
de uitgangspunten zoals deze tot nu toe zijn geformuleerd in deze studie en verschil-
lende analyses komen we tot een eerste (voorlopige) typering van 'de' eigenheid van
sport. De eigenheid van sport typeren we als een agonaal bewegingsvaardigheidsspel. Op
grond van deze omschrijving van de eigenheid van sport zijn schaken, dammen en
bridge dus geen sporten. We concluderen het volgende.
•     Sport als een agonaal bewegingsvaardigheidsspel kan in de sporttheoretische lite-

ratuur zonder meer worden aangemerkt als de dominante visie op wat sport is.

Met deze voorlopige typering van de eigenheid van sport zijn we echter nog niet geko-
men bij het einde van dit hoofdstuk. We pakken de discussie op die in het derde hoofd-
stuk is gevoerd in verband met play. Daar werd in kritische zin gesteld dat het niet zin-
vol is (I) game en sport als subcategorieen van play aan te merken en (2) play te
beschouwen als zowel een activiteit als een attitude ten opzichte van de activiteit.
Zinvoller is play alleen op te vatten als een specifieke attitude ten opzichte van een

activiteit - spel als play krijgt dan de betekenis van een speelse attitude. Het karakte-

ristieke van een speelse houding is dat ze niet logisch noodzakelijk is verbonden met
een specifieke activiteit. In feite kan iedere activiteit dus worden uitgevoerd vanuit een
speelse attitude.

We bespreken twee noodzakelijke voorwaarden om een speelse attitude te typeren
- (I) autoteliciteit en (2) vdjheid. Met autoteliciteit wordt bedoeld dat de activiteit
primair om zichzelfswille wordt verricht: het doel ligt voor de sporter in de activiteit
zelf (autos = zelf; telos = doel). Autoteliciteit is weliswaar een noodzakelijke, maar
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geenszins een voldoende voorwaarde om een speelse houding te karakteriseren. Naast
autoteliciteit wordt ook vrijheid als definierend aangemerkt voor een speelse attitude.
Daarbij kan 'vrijheid' op ten minste twee manieren met een speelse attitude in ver-
band worden gebracht - in de betekenis van vriiwilligheid en in die van (keuze)vrij-
heid. Van play is de volgende typering gegeven.
•    Play is (I) een specifieke houding die niet logisch noodzakelijk samenhangt met

een bepaalde activiteit. (2) de activiteit die wordt uitgevoerd, primair om zich-
zelfswille wordt verricht, (3) de speler vrijwillig kiest de activiteit uit te voeren en
de vrijheid heeft deze te beeindigen en  (4) de speler zelf de (keuze)vrijheid heeft
om verschillende middelen aan te wenden gedurende de realisering van het intrin-
sieke doel van de activiteit.

Voordat we een speelse houding in verband brengen met sport (als agonaal bewe-
gingsvaardigheidsspel), laten we enkele auteurs aan het woord die een speelse attitu-
de in verband hebben gebracht met sport (en game) Vooral richten we ons op de visies
van Suits en Meier die met behulp van Venn-diagrammen de relatie tussen play, game
en sport hebben gevisualiseerd en iets minder uitvoerig gaan we ook in op Gordijns
opvattingen. De belangrijkste conclusies aangaande de uiteenzettingen van genoem-
de auteurs luiden als volgt.
•  Er wordt geen helder onderscheid aangebracht tussen empirische relaties en

logisch noodzakelijke relaties. Gevolg hiervan is dat de auteurs onterecht een
speelse houding beschouwen als een noodzakelijk kenmerk van sport en dat
binnen topsport, per definitie, geen sprake kan zijn van een speelse houding.

• Door play, game en sport te plaatsen binnen Venn-diagrammen worden niet alleen
logisch noodzakeliike en empirische kenmerken door elkaar gehaald, maar ook is
er sprake van een categoriale misvatting. Het is verhelderend de relatie tussen de
klasse van activiteiten'sport' en 'game' door middel van Venn-diagrammen te visu-
aliseren, maar het plaatsen van play binnen dezelfde diagrammen is onhoudbaar.

Nadat de uiteenzettingen van genoemde auteurs zijn geanalyseerd, pakken we de
vraag naar de relatie tussen sport en een speelse attitude wederom op en formuleren
een eigen antwoord op de vraag of het mogelijk is binnen (prof)sport een speelse
attitude in te nemen. We brengen daarbij de kenmerken van een speelse houding
'autoteliciteit' en 'vrijheid' in verband met een agonaal bewegingsvaardigheidsspel.
We maken inzichtelijk dat een speelse houding zonder meer binnen een agonaal bewe-
gingsvaardigheidsspel ongewenst is, omdat met zo'n speelse houding de mogelijkheid
bestaat dat sporters (I) zich niet houden aan de constituerende regels van de betref-
fende sport en (2) zich niet primair richten op het intrinsieke doel van de sportkwestie.
Een speelse attitude zonder meer sluit, met andere woorden, een spelbreker ofbeuze-
laar niet uit. Dit betekent echter niet dat een sporter dus geen blijk kan geven van een
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speelse attitude binnen een agonaal bewegingsvaardigheidsspel. Speels sporten is wel
mogelijk, maar altijd betreft het een speelse houding onder voonvaarden. Een speelse
houding binnen een agonaal bewegingsvaardigheidsspel is mogelijk op voorwaarde dat
de sporters (I) zich houden aan de geldende (spel)regels en (2) ze blijk geven van een

primaire gerichtheid op het intrinsieke doel van de activiteit.

Hoofdstuk 5 gaat in op de mogelijkheid grenzen te trekken tussen sport en niet-sport.
In dit deel wordt dus de tweede vraag in deze studie beantwoord - de vraag ofhet uber-
haupt mogelijk is grenzen te trekken tussen sport en niet-sport. Die vraag is in het eer-
ste deel immers in het geheel niet aan de orde geweest. Daar is in feite voorondersteld
dat het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport mogelijk is. De toon van hoofd-
stuk 5 wordt gezet door twee auteurs, McBride en Kleinmann, die uitermate kritisch
zijn over de (on)mogelijkheid een grens te trekken tussen sport en niet-sport. Zi j stel-
len dat (I) sport een open concept is waarvoor het onmogelijk is een vaste verzameling
noodzakelijke en voldoende voorwaarden te formuleren en (2) dat het formuleren van
noodzakelijke en voldoende voorwaarden uitloopt op een onwerkelijke en onwense-

lijke essentialistische d€finitic. Beide stellen dan ook voor om het afgrenzen van sport te
stoppen omdat dit slechts een verspilling van tijd is. Toch gaan we verder en houden
de veronderstellingen van de auteurs kritisch tegen het licht. We stellen allereerst
kritisch ten opzichte van de auteurs dat ze uitgaan van een te rigide visie op definieren
van sport. Hoewel de auteurs terecht opmerken dat het trekken van scherpe grenzen
tussen sport en niet-sport op grond van een vaste groep noodzakelijke voorwaarden
onmogelijk is, stellen ze onterecht dat het trekken van grenzen tussen sport en niet-

sport onmogelijk is.
Gaan we ervan uit dat sport een begrip is waarvan de noodzakelijke en voldoende

voorwaarden nimmer volledig zijn te bepalen en sport derhalve een begrip is met
onduidelijke randen, dan betekent dit tegelijkertijd dat aan het trekken van grenzen tus-
sen sport en andersoortige activiteiten niet dezelfde eisen mogen worden gesteld als aan
zogenoemde gesloten concepten als 'driehoeken' en 'rechthoeken.' We kunnen sport
niet definieren op een manier, zoals dit wel mogelijk is voor bijvoorbeeld geometrische
figuren, waarvan zowel de intensie als extensie volledig bepaald is. Over het algemeen
wordt aangenomen dat voor gesloten concepten, zoals driehoeken en rechthoeken, wel
en voor concepten met een zekere openheid of onbepaaldheid, zoals vrijheid, democra-
tie, kunst en sport, geen noodzakelijke en voldoende voorwaarden zijn te formuleren.
Deze tweedeling is, zo volgen we de filosoof Beal, te grofmazig. Volledig open concep-
ten en strikt gesloten concepten volmen de twee uiteinden van een continuum. Hier-
tussen zijn concepten te plaatsen, waaronder het concept sport, die gedeeltelijk open zijn
We trekken de volgende conclusies in verband met het concept sport.
•    Aan het trekken van grenzen tussen sport en niet-sport mogen niet dezelfde eisen

worden gesteld als aan die tussen geometrische figuren. Waar we de grenzen
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tussen sport en niet-sport ook trekken, altijd zullen er gevallen binnen het sport-
begrip vallen die we eigenlijk niet willen aanmerken als sport en tevens zullen er
altijd activiteiten buiten de definitie, karakterisering of classificatie vallen die we
eigenlijk wel als sport willen aanmerken.

•    Sport is een gedultelijk open concept. Dit impliceert dat voor sport wel noodzake-
lijke en/of voldoende voorwaarden zijn te formuleren, maar deze kunnen niet
voor eens en altijd worden vastgelegd.

Sport opgevat als een gedeeltelijk open concept kan dus niet onder verwijzing naar een
vaste verzameling noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor eens en altijd scherp
worden afgegrensd van niet-sport. Sport als gedeeltelijk open concept kan worden
voorgesteld als een Wittgensteiniaans familiebegrip, waarbinnen activiteiten zijn te
plaatsen die niet bijeen worden gehouden door 66n gemeenschappelijk element of
kenmerk, maar tussen de sportleden van de sportfamilie bestaan familieverwant-
schappen. Het toepassen van dit familieverwantschapsmodel op het demarqueren van

sport betekent weliswaar dat we een essentialistische positie onwenselijk vinden, maar
niet dat we onkritisch voorbij kunnen gaan aan de reikwijdte en de specifieke aard van
dit model. Hoewel in de afgrenzing van sport van niet-sport dus niet moet worden
gezocht naar wezenlijke en gemeenschappelijke kenmerken, is het verre van duidelijk
hoe een begrip kan worden gedefinieerd/afgegrensd op basis van bepaalde familie-
verwantschappen. Is het wel mogelijk op grond van uiteenlopende en elkaar overlap-
pende verwantschappen te bepalen welke activiteiten al dan niet als sport moeten
worden aangemerkt? In verschillende passages blijkt dat Wittgenstein deze mening
wel is toegedaan, maar het volgende kan worden geconcludeerd.
•  Omdat we altijd wel in staat zijn (familie)verwantschappen te vinden tussen

'leden' van verschillende begrippen, kunnen conceptuele grenzen nooit worden
getrokken op grond van alleen familieverwantschappen, zoals Wittgenstein onte-
recht heeft verondersteld: verwantschappen vormen geen voldoende grond om
begripsmatige grenzen te trekken.

•      Voordat we familieverwantschappen in beeld kunnen brengen tussen leden van de
familie, dient, logischerwijze, cerst een grens te worden getrokken tussen welke
leden wel en welke niet binnen de familie vallen. Anders gezegd: allereerst dienen
de grenzen van de gehele familie te worden getrokken en pas dan kunnen fami-
lieverwantschappen worden herkend in plaats van andersom - dat op grond van
familieverwantschappen de grenzen van de familie zijn te bepalen.

Louter op grond van bepaalde familieverwantschappen zijn begrippen dus niet van
elkaar af te grenzen. Meer specifiek betekent dat voor deze studie dus dat familiever-
wantschappen tussen verschillende sporten alleen dan in het vizier kunnen komen
indien voorafgrenzen zijn gesteld aan de gehele omvang van de sportfamilie.
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In de sportliteratuur blijken enkele auteurs dit familieverwantschapsmodel toe te
passen in de afgrenzing van sport. De besproken auteurs blijken allemaal oog te heb-
ben voor de verscheidenheid van sport en beschouwen deze als een begrip met vage
randen. Ook geven ze tal van aanknopingspunten hoe, op grond van dit model, de
sportfamilie kan worden begrepen. In de wijze waarop ze het familieverwantschaps-
model echter toepassen in de afgrenzing van sport, komt (I) ofwel de verscheidenheid
van het aspect van de eigenheid van de sportfamilie te weinig tot uitdrukking of (2)
bestaat nog steeds het gevaar dat aan de omvang van de sportfamilie geen grenzen
zijn te stellen.

Toch proberen we het familieverwantschapsmodel toe te passen op de afgrenzing
van sport van niet-sport. Daarbij willen we aan de ene kant een zekere eenheid of
samenhang aanbrengen in het begrip sport en aan de andere kant de verscheidenheid
van de eigenheid van sport in het oog houden. Om te kijken hoe we dit kunnen doen is
wederom een uitstapje naar de filosofie gemaakt en bezien hoe in de filosofische litera-
tuur het familieverwantschapsmodel wordt aangewend in de afbakening van begrip-
pen. In de filosofische literatuur blijkt op grond van de zogenoemde intrinsieke-kenmer-
kenoplossing een mogelijkheid te zijn gevonden om het familieverwantschapsmodel te
ontdoen van het probleem dat louter op grond van familieverwantschappen geen gren-
zen zijn te trekken. Toegespitst op sport bestaat deze oplossing uit twee afzonderlijke,
met elkaar samenhangende, stappen.
I      Een lijst wordt opgesteld van alle intrinsieke kenmerken die constituerend worden

geacht voor de gehele sportfamilie.
2 Vervolgens wordt bepaald hoeveel van de kenmerken een bepaalde activiteit (mini-

maal) verwant moet hebben met de intrinsieke kenmerken op deze lijst, wil ze
worden aangemerkt als lid van de sportfamilie.

Op grond van deze twee stappen zien we dat in de afgrenzing van sport van niet-sport
een positie wordt ingenomen die het midden houdt tussen relativisme en essentialisme.
Relativisme wordt omzeild omdat niet alle activiteiten die'sport' worden genoemd ook
daadwerkelijk als sport hoeven te worden aangemerkt. Essentialisme wordt voorko-
men doordat de leden die binnen de sportfamilie worden geplaatst niet 6*n kenmerk
gemeenschappelijk hoeven te hebben. Alleen voor de eigenheid van de gehele sport-

familie zijn de noodzakelijke en voldoende voorwaarden geformuleerd, binnen de
afzonderlijke gevallen hoeven slechts enkele van die voorwaarden aanwezig te zijn om
als 'sport' te worden aangemerkt. Er ontstaat, met andere woorden, een gecompliceerd

net van geljkenissen die elkaar overlappen en kruisen, zonder dat er 66n intrinsiek ken-
merk ofeen verzameling intrinsieke kenmerken is, die gemeenschappelijk is voor alle

afzonderliike sporten van de sportfamilie.
Deze visie op de mogelijkheid grenzen te trekken tussen sport en niet-sport zon-

der te vervallen in essentialisme of relativisme noemen we een gematigd essentialis-
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tische positie. Ze heeft essentialistische trekken in de zin dat sport kan worden afge-
grensd van niet-sport op grond van noodzakelijke voorwaarden - dus op de manier
zoals veel sporttheoretici uit het tweede hoofdstuk van deze studie hebben gedaan.
Deze visie op de mogelijkheid sport van niet-sport af te grenzen impliceert dus dat def-
inieren, karakteriseren en classificeren van sport wel mogelijk is, maar altijd heeft de
typering van de eigenheid van sport een voorlopig karakter. Nooit kunnen we spreken
van de classificatie  of de definitie van sport, die iedere toekomstige conceptuele analy-
se van sport verder overbodig maakt. Met deze gematigd essentialistische positie,
waarbij sport dus wordt beschouwd als een gedeeltelijk open concept die door aan-
wending van het familieverwantschapsmodel in beeld kan worden gebracht, is de
tweede vraag, over de mogelijkheid sport af te grenzen van niet-sport beantwoord.

De derde vraag is nu hoe sport op grond van de doorgevoerde analyses kan wor-
den afgegrensd van andersoortige activiteiten. Reeds in hoofdstuk 4 hebben we een
typering gegeven van 'de' eigenheid van sport. Daar ging het echter om een voorlopige
typering die na de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyses moet worden 'uitgebreid' en,
zo blijkt, deels hernomen. We vatten de eigenheid van sport op als een Wittgensteini-
aanse familie die bestaat uit vier groepen sporten, te weten (I) de agonale bewegings-
vaardigheidsspelen, (2) de agonale vaardigheidsspelen, (3) de bewegingsactiviteiten en
(4) de (speelse)bewegingsvaardigheden. Deze indeling van de eigenheid van sport-
familie is totstandgekomen op grond van drie kenmerken die voor de gehele sport-
familie constituerend zijn - (I) game, (2) bewegen en (3) agonaliteit. Deze kenmerken
zijn weliswaar constituerend voor de eigenheid van de gehele sportfamilie, maar niet
voor alle afzonderlijke groepen die we binnen de sportfamilie hebben geplaatst.

In hoofdstuk 6 wordt de vierde en laatste vraag van deze studie beantwoord - de
vraag namelijk ofhet onderscheid tussen sport en niet-sport louter is te begrijpen uit
de aan- of afwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken. Dit hoofdstuk vormt in
feite een relativering van 'de' eigenheid van de sportfamilie, waarmee we in hoofdstuk
5 ziin geeindigd. Met'relativering' bedoelen we dan dat intrinsieke kenmerken die we
in verband hebben gebracht met de eigenheid van de sportfamilie, weliswaar de nood-
zakelijke voorwaarden en voldoende voorwaarden zijn om de eigenheid van sport te
karakteriseren, maar daarmee is niet gezegd dat deze kenmerken voldoende zijn om
in een samenleving als sport te worden aangemerkt. Het gehele zesde hoofdstuk kan
in feite worden gelezen als een onderbouwing hiervan. Aannemelijk wordt gemaakt
dat de visie dat op grond van intrinsieke kenmerken grenzen zijn te trekken tussen
sport en niet-sport, wel zeggingskracht heeft, maar ze kent ook een zekere eenzijdig-
heid. Zo blijven de bedoelingen buiten beeld van degene die de grenzen trekt. Gren-
zen worden echter altijd getrokken met een bepaald doel voor ogen. Waar de grenzen
tussen sport en niet-sport worden getrokken of hoe sport wordt gekarakteriseerd of
geclassificeerd, hangt niet alleen af van de aan- ofafwezigheid van bepaalde intrinsie-
ke kenmerken, maar ook van de pragmatische interesse ofde pragmatische vraag van
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degene die de grenzen trekt. Het in verband met sport gemaakte onderscheid tussen

paradigmatische gevallen en grensgevallen is dan ook mede afhankelijk van wie de

grenzen trekt. De wijze waarop sport van niet-sport wordt afgegrensd, kent dus een
tweezijdig karakter. Met deze zienswijze wordt (nogmaals) stelling genomen tegen een

6f-6f-denken, waarbij ervan uit wordt gegaan dat grenzen worden getrokken 6f op
grond van bepaalde intrinsieke kenmerken 6f dat de grenzen volledig worden bepaald
(geconstrueerd) door de bedoelingen van degene die grenzen trekt - bijvoorbeeld door
sportorganisaties of de media.  Met deze tweezijdige visie op definieren, classificeren
en karakteriseren kan kn de eigenaardigheid van sport in beeld komen 6n de verwe-
venheid met de ruimere verbanden waarbinnen sport is ingebed. De volgende con-
clusie kan worden getrokken.
•    Sport is en een specifieke praktijk die op grond van bepaalde intrinsieke kenmer-

ken kan worden afgegrensd van andere praktijken en ook kan ze nooit los worden

gezien van de bredere inbedding in diverse verbanden.

Deze bredere inbedding en de invloed van deze inbedding op de beantwoording van
de vraag 'Wat is sport?, wordt bij uitstek duidelijk in geval van de discussie over de
bokssport. Deze activiteit zouden we als we alleen kijken naar de eigenheid van de

sportfamilie, zonder meer moeten beschouwen als een paradigmatisch geval. Ook
instituties blijken deze activiteit bijna unaniem als sport te beschouwen. Toch is ze

geen paradigmatisch geval: over deze activiteit bestaat namelijk volop discussie. Geen
discussie over of deze activiteit al dan niet voldoet aan bepaalde intrinsieke kenmer-

ken, maar een discussie die moreel/ethisch van aard is - namelijk ofde bokssport een
moreel acceptabele praktijk is om 'sport' te worden genoemd. Sommigen menen dat
deze activiteit geen sport is, omdat ze in strijd is metjair play. Of dit al dan  niet zo is,

hangt mede afvan de visie op.fi:irplay. Nadat we zelfde opvatting overjairplay hebben

geexpliciteerd, is in verband met dit begrip en de discussie over sport het volgende te
concluderen.
    De discussie over de moraliteit en legaliteit van de bokssport wordt misverstaan

als deze vanuit het perspectief van fair play wordt bezien.
•     In verband met de discussie over de moraliteit en legaliteit van de bokssport komt

bij uitstek de (morele) rechtvaardiging en fundering van de praktijk ze(fin beeld.

In de rechtvaardiging van de bokssport blijkt echter geenszins unanimiteit te bestaan

over  (I) het morele karakter van deze sport en  (2)  of deze sport al dan niet wettelijk
moet worden verboden. In dit hoofdstuk brengen we allereerst een belangrijk onder-

scheid aan tussen de moraliteit en legaliteit van de bokssport. Een tendens vanuit

(vooral) de medische gemeenschap is dit onderscheid over het hoofd te zien, waarbij

vanuit de constatering 'boksen is een immorele praktijk' direa de conclusie wordt
getrokken 'in een geciviliseerde samenleving dient boksen te worden verboden.' De
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verschillende argumenten pro en contra een boksverbod worden vervolgens opge-
voerd en daaruit concluderen we het volgende.
•    Er bestaat geen unanimiteit over ofboksen al dan niet dient te worden verboden.
•  De aard van de ingebrachte argumenten verschilt nogal - soms gaat het om

empirische argumenten en soms over de moraliteit van de bokssport.
•   In de discussie blijkt uiteindelijk sprake te zijn van een moreel dilemma tussen

enerzijds het principe van niet-schaden en anderzijds dat van autonomie.

Om uit de immorele impasse te geraken wordt wel voorgesteld om het gevaar van deze
sport te minimaliseren ofin ieder geval dit gevaar zo ver ten. g te brengen dat het risico
voor de gezondheid aanvaardbaar is. Verschillende auteurs stellen voor een regel in te
voeren die het slaan op het hoofd verbiedt. Op deze manier hoeft een verbod op boksen
dus niet te worden doorgevoerd, wordt het morele principe'autonomie' gerespecteerd
en het grootste gevaar van de bokssport, chronische hersenschade, voorkomen. Met
zo'n verbod op slagen op het hoofd lijkt de morele impasse dus te kunnen worden
doorbroken, omdat de risico's die de boksers lopen, met het doorvoeren van zo'n regel
aanvaardbaar worden in een samenleving en de activiteit vanuit het principe van'niet-
schaden' als moreel acceptabel is aan te merken.

De vraag die dan relevant wordt, is wederom een conceptuele - de vraag namelijk
of met het doorvoeren van deze maatregel het specifieke karakter, c.q. de eigenheid,
van de bokssport al dan niet wordt aangetast. De centrale vraag daarbij  is of een ver-
bod op slagen op het hoofd moet worden aangemerkt als een verandering van een
regulatief of van een constituerend kenmerk van het boksen.  Waar we dan op stuiten
zijn vragen als wat is karakteristiek voor boksen, welke bewegingsvaardigheden zijn
als constituerend en regulatief aan te merken en welke regelveranderingen zijn wel dan
wel niet acceptabel, zonder dat 'de' eigenheid of het specifieke karakter van boksen
wordt aangetast. Maar een vraag van een andere orde is wie eigenlijk bepaalt wat
boksen is, welke bewegingsvaardigheden constituerend en regulerend zijn en welke
regelveranderingen wel of niet acceptabel zijn. Wat namelijk opvalt in de discussie is
dat de boksers zeifniet, tot weinig, aan het woord zijn geweest over hun sport. Welke
betekenissen geven de boksers zelf aan hun sport? Hoe interpreteren boksers de eigen-
heid van hun sport? Achten ze deze, zoals veel van de besproken auteurs, ook geweld-
dadig of immoreel? Wordt de premisse 'Boksen is een immorele praktijk' door leden
uit de boksgemeenschap wel gedeeld? Dit zijn typen vragen die in deze studie niet aan
de orde zijn geweest, maar die wel degelijk van belang kunnen zijn voor de discussie
over de moraliteit en de legaliteit van het boksen. Uit een studie van Wacquant blijkt
bijvoorbeeld dat boksers andere waarden in verband brengen met sport dan die in de
academische literatuur naar voren komen. Zij brengen het boksen in verband met
waarden zoals moed, zelfontplooiing, zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Het gaat er in
dit laatste hoofdstuk niet om deze verschillende waarden van de boksers op te voeren,
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maar duidelijk te maken dat vragen als 'Wat is sport?', 'Welke sporten zijn in morele

zin acceptabel' en 'Welke regelveranderingen zijn al dan niet acceptabel' vooral ook

vragen zijn naar wit in de gelegenheid is ofwordt gesteld hierop antwoorden te geven.
Daaruit volgt de volgende conclusie.

•     Het antwoord op de vraag'Wat is sport?' wordt mede bepaald door de vraag wie in
de gelegenheid is hierop antwoord te geven.

Met deze laatste conclusie kan ook de vierde en laatste vraag van deze studie worden
beantwoord. Het onderscheid tussen sport en niet-sport kan niet louter worden begre-
pen uit de aan- ofafwezigheid van bepaalde intrinsieke kenmerken, maar de vraag wat
sport is wordt mede bepaald door (I) de bedoelingen van degene die grenzen trekt, (2)
waarden en normen die met sport in verband worden gebracht en (3) wie in de gele-
genheid is ofwordt gesteld antwoorden hierop te geven.

De typering die we in deze studie hebben gegeven van sport, is er een van 'de' eigen-

heid van 'de' sport(familie). Het volgende zou, bij wijze van stelling, kunnen worden

geconcludeerd in verband met de hier uitgevoerde studie.
m Alle activiteiten die in de alledaagse omgangstaal 'sport' worden genoemd, zijn te

plaatsen binnen een van de vier groepen van de sportfamilie, andersom geldt
echter niet dat indien een activiteit voldoet aan de intrinsieke kenmerken van een
van de vier groepen dit, per implicatie, inhoudt dat ze in een samenleving of door
een bepaalde gemeenschap 'sport' wordt genoemd.

We hebben alle vragen beantwoord en zijn dus aangeland bij het einde van deze
studie. Toch willen we nog enkele overwegingen vanaf de zijlijn naar voren brengen.

7.2 ENKELE OVERWEGINGEN VANAF DE ZIJ Ll j N

Tot nu toe in deze studie zijn tal van auteurs aan het woord geweest met uiteenlopende
opvattingen over het specifieke karakter van sport, wat wel en niet tot de eigenheid van
een bepaalde sport behoort, welke activiteiten wel en niet acceptabel zijn, watjair play

is  en bijgevolg wel of niet aanvaardbaar is binnen sport en welke veranderingen zinvol

ziin en welke misschien wel leiden tot een aantasting van de eigenheid van sport. De

opvattingen hierover en de antwoorden op voorgaande overwegingen lopen niet zelden

uiteen. Binnen de sportwereld wordt echter regelmatig gediscussieerd over veranderin-

gen die binnen sport al dan niet moeten worden doorgevoerd. In hoofdstuk 6 ging het
bijvoorbeeld over de discussie ofeen verbod op slaan op het hoofd nu wel of geen aan-
tasting van de eigenheid van deze activiteit inhoudt.  In deze laatste paragraaf geven we
enkele overwegingen over wie eigenlijk gerechtigd zouden moeten zijn tot een beant-

woording van vragen aangaande (veranderingen in) 'de' eigenheid van sport.
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Praktijkgemeenschappen
Wie bepaalt nu eigenlijk ofeen verandering van een regel als een 'verbod op slagen op
het hoofd' niet een aantasting is van het specifieke karakter van deze sport? Wie zijn
bevoegd te beslissen over dergelijke veranderingen in de regels van de bokssport? Wie
bepaalt of binnen het voetbal gebruik moet worden gemaakt van technische hulp-
middelen in de bepaling of een bal al dan niet over de doellijn is en of een rode kaart
al dan niet terecht is P Wie bepaalt of binnen het tennis moet worden overgegaan op
een  Super Tie Break in plaats van een derde of vijfde set? Wie beslist of met grotere
ballen moet worden getennist om de dominantie van de service en de snelheid van het
spel terug te brengen  Aan welke instantie komt, met andere woorden, de autoriteit
toe om te bepalen welke nieuwe regels of veranderingen al dan niet moeten worden
doorgevoerd? Het antwoord op deze vragen is feitelijk niet moeilijk te geven. Het zijn
(met name) de nationale en internationale sportorganisaties die bepalen welke regels
wel en welke niet dienen te worden doorgevoerd en welke veranderingen binnen de
sport wel en niet acceptabel zijn:

Volgens iemand als Morgan ligt juist daarin een probleem. Instituties laten zich
immers, en terecht!, primair leiden door de realisering van externe goederen - ze
bezien sport vooral vanuit een extrinsiek perspectief. En dat impliceert, aldus Morgan,
dat instituties niet de meest voor de hand liggende organen zijn om beslissingen te
nemen over welke veranderingen van de regels in het belang zijn van de sportpraktijk
zelf.3 Besluiten over veranderingen binnen sportpraktijken, zoals de vraag of een ver-
bod op slagen op het hoofd nog wel als 'boksen' kan worden aangemerkt, dienen niet
door instituties te worden genomen, maar door zogenoemde praktijkgemeenschap-
pen (practice-communities).4 Instituties dienen onder het gezag te worden geplaatst

van praktijkgemeenschappen. Op deze wijze namelijk is de kans het grootst dat beslui-
ten over veranderingen binnen sportpraktijken worden overgelaten aan de kenners,
met een gedeeld begrip van de sportpraktijk zelf, in plaats van aan bestuurders die
(veelal) niet op de hoogte zijn van de vele nuances van de sportpraktijk in kwestie (vet
van mij, ES):

... institutions will have to be recoq/igured in ways that make them more responsive to,
and supponive Of social practices. If that is to happen they will have to come under the
rational jurisdiction of practice-communities, under  the  control  of practitioners  who
derive their authority to rule not.#om the wealth they may possess nor the bureaucratic

power to manipulate others they may wield, but -#om their critically in nned and
shared understanding ofpractices themselves.5

Dit betekent niet dat instituties overbodig zijn of moeten worden opgeheven - maar
wel dat bepaalde beslissingen niet door instituties moeten worden genomen. Vandaar
dat Morgan stelt:
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1 propose that all substantive policy matters regarding the conduct and r€form ofsports be
turned over to practice-communities.  This is the only way to prevent athletic institutions

and their bureaucratic brethren.Rom meddling in the internal a#airs Ofsport, and to keep
them in check while they carry out their legitimate tasks Ofunderwriting thejinancial bur-
den incurred by its practice and overseeing the distribution Ofits external goods.6

Ieder besluit over veranderingen in de sportpraktijk zelfof hoe te handelen binnen de
sportpraktijk moet dus worden genomen binnen praktijkgemeenschappen en beslis-

singen over de wijze waarop sportpraktijken te gelde kunnen worden gemaakt, hoe ze
financieel het hoofd boven water kunnen houden ofvoor welke externe doeleinden ze
kunnen worden aangewend, behoren tot de primaire taken van instituties. Dit
betekent onder andere dat aan het lidmaatschap van deze praktijkgemeenschappen
specifieke eisen worden gesteld. Als belangrijkste voorwaarde geldt dat de leden zich
moeten inzetten voor de realisering van de interne goederen van de sportpraktijk in
kwestie. De leden van een praktijkgemeenschap staan voor een 'gedeelde toewijding'
of'gedeelde interesse' voor de sportpraktijk zelf:

... to be a member ofa sporting community is to be a part ofa distinctive»ternity, one
distinguished by its special social bonds and commitments.  If membership in such a
community standsfor anything, it standsjor a shared dedication to the good of the kind

oflift embodied in sport, and the standards efexcellence, values, and virtues that are an
integral part Ofthat lij2.  We can reasonably expect that the members Ofa community will
bring to  the game a mutual appreciation  Of its intrinsic worth  as well as a common
repertoire of rational pr renccs. aspirations, and values regarding its proper conduct. It
is this shared interest in and regardfor the good of the game that brings them together
in thejirst place, and that provides the social glue that keeps them together.7

Leden van zo'n praktijkgemeenschap zijn allereerst de sporters zelf Daarnaast is te
denken aan coaches, wedstrijdcommissarissen, toeschouwers, journalisten, weten-

schappers en critici. Daarbij geldt steeds dat ze voldoen aan het belangrijkste criterium
van lidmaatschap: '... fidelity to the goods internal to its practice ..:8 Hoewel niet exact
is aan te geven wie wel en wie niet binnen een praktijkgemeenschap zitting mogen
nemen, is in ieder geval wel duidelijk dat voorstellen om een specifieke sportpraktijk
te veranderen binnen een dergelijke gemeenschap nimmer mogen worden bezien
vanuit een 'doel-middelrationaliteit' of een 'kosten-batenanalyse.'9 We geven een voor-
beeld over binnen welk 'taalspel' zo'n besluitvorming moet worden genomen.

In hoofdstuk 6 werd de vraag gesteld ofeen verbod op slagen op het hoofd een ver-

andering is die het specifieke karakter van de bokssport al dan niet aantast. Dit is bij
uitstek een kwestie die kan worden voorgelegd aan zo'n praktijkgemeenschap.
Verschillende argumenten voor of tegen een dergelijke verandering kunnen worden
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ingebracht. Zo zou kunnen worden gesteld dat het hoofd als doel zo wezenlijk is voor
de activiteit'boksen' dat misschien beter kan worden gekozen voor een verbod op'full-
contactstoten.'  Door een ander lid wordt ingebracht dat boksen een agonaal  bewe-
gingsvaardigheidsspel is waarbinnen snelheid en anticipatievermogen de belangrijk-
ste constituerende bewegingsvaardigheden zijn - en deze worden door een verbod op

slagen op het hoofd in het geheel niet aangetast. Er kunnen dus verschillende argu-
menten pro en contra een dergelijk verbod worden ingebracht, voorwaarde is steeds
dat de ingebrachte argumenten dienen samen te hangen met de interne goederen van
de activiteit zelf. Het argument dat door een verbod op slagen op het hoofd minder
toeschouwers naar de gevechten komen, de televisie minder interesse zal hebben en
een dergelijke verandering dus uiteindelijk minder geld zal opleveren, ziin weliswaar
legitieme argumenten, maar wel argumenten die thuishoren binnen het vertoog van
instituties en niet binnen dat van praktijkgemeenschappen. Het gaat er dus niet om
dat ieder lid dezelfde mening is toegedaan, maar wel dat ieder lid zich in de discussie
dient te houden aan een type argumenten dat is gerelateerd en ontleend aan de inter-
ne goederen van de praktijk.

Een praktijkgemeenschap betreft dus een soort beraadslagend lichaam (delibera-
tive body) dat een beschermende buffer (protective cushion) vormt tussen instituties en
sportpraktijken - het is een kritisch tribunaal dat een forum biedt '... for settling rival
interpretations regarding the proper character of sporting practices and knotty dispu-
tes concerning their appropriate conduct."° En daarbil gaat het zowel om de vraag
welke veranderingen in de sport wenselilk en acceptabel zijn alsook om de vraag hoe
men zich binnen de sport dient te gedragen. In paragraaf 6.2  zijn we uitvoerig inge-
gaan op het begrip fair play. Daar werd gesteld dat in de praktijk van alledag bepaalde
overtredingen van de regels worden geaccepteerd omdat ze bijdragen aan de interesse
van het publiek of de media. Deze overtredingen worden oogluikend toegestaan,
omdat ze tegemoetkomen aan de belangen van instituties. De vraag welke regelover-
tredingen wel en niet dienen te worden geaccepteerd, moet echter niet worden over-
gelaten aan instituties; deze bezien sport immers primair of ook vanuit een sport-
extern perspectief. Discussies over wat wel of niet fair is, kunnen worden voorgelegd
aan zo'n praktijkgemeenschap en aldaar tot een oplossing worden gebracht.

De wijze waarop binnen zo'n praktijkgemeenschap naar consensus wordt
gestreefd, dient niet de vorm aan te nemen van een d#rend maar van een litige.II Deze
concepten duiden op twee verschillende manieren waarop een kritisch dispuut kan
worden gevoerd. Een di rend is een wijze van beraadslagen waarbij de ene partij (de
aangeklaagde) zich dient te verweren tegen een aanklacht of beschuldiging van de
andere partij (de aanklager)  in het idioom of de taal van de aanklager. De aangeklaag-
de wordt op deze manier slachtoffer, omdat '... the 'regulation' of the conflict [...] is
done in the idiom of one of the parties while the wrong suffered by the other is not
signified in that idiom:12 Een litige is '... a litigation in which both parties agree on how
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to phrase the issues that led to the dispute as well as the means for resolving them. En
dat impliceert dat  '... the idiom is sufficiently inclusive to allow both the plaintiff and
the defendant to state their cases and resolve the dispute to their mutual satisfaction.'t3
Zo is volgens Burke de discussie over de immoraliteit en het al dan niet verbieden van

de bokssport bij uitstek een voorbeeld van een beraadslaging die het karakter heeft van
een dgbend.14 De verdediging van de bokssport door bijvoorbeeld boksers blijkt voor-
al plaats te vinden binnen een dominant academisch vertoog van medici, sportfiloso-
fen, sociologen en niet binnen het taalspel van de boksers zelf. Het geschil tussen aca-
demici en boksers vormt dan ook geen litige, maar een dgirend - het geschil tussen
beide vertogen wordt beslecht binnen het vertoog of taalspel van de machtigste groep.
Het vertoog van de boksgemeenschap en de interpretatie van de bokssport door de
boksers zelf wordt overschaduwd door het vertoog en de interpretatie van (veelal)  de
machtigste groep. De vaak stilzwijgende keuze voor een taalspel is echter wel bepalend
voor de manier waarop in de discussie de bokspraktijk zal worden beoordeeld:

Is boxing violent? The practice community will, and already does, decide on the issue. If
the response to Wacquant's boxers is representative of the practice community, then we
could suggest that the community has decided that boxing is not violent. Ifsociological
accounts of boxing are representative, but the praaice still seems to be well supported,
then we could suggest that boxing is violent ..:5

Ook in beslissingen over wedstrijdschema's bij het tennis bliila soms sprake te zijn van
een beraadslaging die het karakter heeft van een d#rend - bijvoorbeeld in de wijze
waarop het schema van tenniswedstrijden tijdens het US Open wordt opgesteld.16 Tij.
dens dit toernooi worden de schema's aangepast aan de economische interesse van tv-
stations.17 Deze willen de partijen uitzenden op prime time om op die manier maxima-
le exposure te verkrijgen voor hun sponsorreclame. Niet zelden eindigen de partijen
midden in de nacht en moeten dezelfde spelers de volgende dag weer een partij spelen.
Een dergelijke indeling werkt verstorend op de rust tussen de partijen en op de voorbe-

reidingen van de spelers op de volgende partijen. Gevolg is bijvoorbeeld dat de spelers
niet hun beste prestaties kunnen leveren, omdat ze vermoeid zijn. De wijze van inde-
ling is dus niet in het voordeel van de sportpraktijk en de sporters, maar in dat van de
organisatie van het toernooi. Het gaat hier om conflicterende belangen die niet binnen
eenzelfde 'taalspel' of 'idioom' zijn te plaatsen. Sheridan stelt:

Thefact that players are unhappy with this kind Ofscheduling is well known and tong-
standing.  This is a 'dgerend' as two language games are being played. The tournament
organisers, which includes the ITF and the USTA, are speaking in the language ofmarket
economics. By contrast, the players are speaking in the language Qf the internal goods

and virtues Ofthe game. Thus, it seems as though, in the language of the internal goods
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of the game,  that the  excellences  that  d€/ine  tennis  such as the technical and strategic
skills and abilities, speed around the court, hand/eye co-ordination and so on, are sacri-

./iced, to a certain extent, in thefavour ofthe acquisition efexternal goods such as money
and the market share, apparently at the expense of the practice and its praaitioners. I8

De beraadslagingen binnen een praktijkgemeenschap dienen hoe dan ook niet de
vorm van een di#trend aan te nemen, omdat op die manier het type idioom niet meer
louter is ontleend aan de interne goederen van de praktijk in kwestie. De wijze waar-
op binnen praktijkgemeenschappen de beraadslagingen dienen te worden gevoerd,

moet plaatsvinden op een wijze zoals die binnen een litige geschiedt - een beraadsla-

ging die moet worden gevoerd binnen het idioom ofhet taalspel dat is ontleend aan de
interne goederen. Het primaat van redeneren ligt dus bij de sportpraktijk zelf en niet
bij de institutionele belangen.

Een derde voorbeeld om deze wijze van beraadslagen te verduidelijken. Eens in de
zoveel tijd, en vaak naar aanleiding van een terecht of onterecht gegeven penalty, doel-
punt of rode kaart, vindt discussie plaats over het al dan niet invoeren van elektro-
nische hulpmiddelen binnen het professionele voetbal. Voor het invoeren hiervan
worden vaak verschillende argumenten ingebracht. Een reden die vrijwel altijd naar
voren wordt gebracht, is dat de financiele belangen te groot zijn om dergelijke beslis-

singen over te laten aan het waarnemingsvermogen van de scheidsrechter en de grens-
rechters. Hoewel dit een te verdedigen argument is, is het feitelijk een institutioneel
argument - namelijk, door dergelijke foute inschattingen loopt de club premies en
geld mis. Het gaat, kortom, om een argument vanuit een institutioneel perspectief.
Een ander argument, waarbij wel wordt geredeneerd vanuit de sportpraktijk zelf, zou
kunnen zijn dat het binnen een wedstrijd er niet om gaat het gezichts- en waar-
nemingsvermogen van de scheidsrechter en grensrechters te testen, maar om een test
tussen twee teams die trachten binnen de voorgeschreven regels de bal in het doel te
schieten. Een dergelijk argument zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot invoering van
elektronische hulpmiddelen. Een ander argument, en een waarbij ook vanuit de sport-
praktijk zelf wordt geredeneerd, zou kunnen  zijn dat het waarnemingsvermogen en
de foute beslissingen die hiermee gepaard gaan, behoren tot de 'contingenties' en
'wisselvalligheden' van het spel die aan het eind van de competitie gelijkelijk verdeeld
zullen zijn over de teams. Hoewel dit argument kan leiden tot het nalaten van invoe-
ring van elektronische hulpmiddelen en dus lijnrecht staat tegenover het voorgaande
argument, bevindt de redenering zich toch binnen hetzelfde type idioom/taalspel.
Binnen een praktijkgemeenschap dient alleen plaats te zijn voor de laatste twee
argumenten - andere argumenten ofredenen die niet zijn gerelateerd aan de interne
goederen van de praktijk, hebben binnen de beraadslagingen geen plaats.19

Wie dus deel uitmaakt van een bepaalde praktijkgemeenschap eigent zich een
specifiek taalgebruik toe, waarmee men blijk geeft van een internal understanding van
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de sportpraktijk in kwestie. Dit interne begrip van de sportpraktijk duidt op een alle-
daags (ordinary) taalgebruik dat de tegenhanger vormt van '... 'common', institutio-
nally ones:20 Dit diepere begrip van sportpraktijken is dan ook alleen weggelegd voor

degenen  die de nuances  van de sportpraktijk in kwestie zelf hebben ondervonden  of
door en door kennen: '... the understandings relevant to the conversational settings of
practice-communities are ones potentially available to all those who take up sport in a
serious and rigorous fashion, and who make some concerted effort to acquaint them-
selves with its intricacies and subtle nuances."2I De aanwending van deze 'gewone',
alledaagse sporttaal biedt de mogelijkheid een scherpe grens te trekken met het
taalspel van instituties; ze is zelfs '... an effective way to counter and buffer against the
corrosive effects of the latter [...] and best militate against the baleful effects of their
institutionally sponsored socialization. '22

De leden van een praktijkgemeenschap kennen de vele nuances van de sport in
kwestie dus door en door. Deze nuances worden bijvoorbeeld naar voren gebracht door
sportjournalisten die argumenten geven voor waarom een wedstrijd slecht, middelma-
tig, goed ofzelfs subliem is. Een dergelijke beoordeling kan niet anders worden gegeven
dan wanneer men op de hoogte is van de talrijke nuances die gelden voor wat als slecht,
middelmatig, goed of subliem wordt aangemerkt. Zo wordt binnen het Nederlandse
voetbal nog steeds gesproken over de successen van Feyenoord en Ajax aan het begin van
de jaren zeventig, spreekt men over het totaalvoetbal van het Nederlands elfial in I974
en wordt ieder jaar wel eens het doelpunt van Van Basten herhaald uit de finale van het
EK I988, Deze verhalin geven niet alleen een beeld van wat als excellent wordt aange-
merkt binnen deze sportpraktijk, maar ook openbaren ze iets over de interne goederen,
de tradities en de historie van de sport in kwestie. Deze normen van excellentie gelden
weliswaar niet voor eens en altijd, maar alhoewel ze veranderlijk zijn, geven ze wel aan
wat binnen de betreffende praktijk als excellent wordt aangemerkt: 'Practices of course

[...] have a history: games, sciences and arts a]1 have histories [...1 the standards are not
themselves immune for criticism, but nonetheless we cannot be initiated into a practice
without accepting the authority ofthe best standards realized so far.'23

Sportfilosoof Sheridan probeert in het licht van deze praktijkgemeenschappen te
bepalen op grond van welke criteria bepaalde veranderingen in regels binnen het
mannenproftennis w61 en welke niet gerechtvaardigd zijn en wie deze criteria (dienen
te) bepalen.4 De Internationale Tennis Federatie (1TF) experimenteert al enkele jaren
met het invoeren van een zogeheten 'Super Tie Break' en 'Short sets:25 Tot nog toe is
het zo binnen het tennis dat in een best of three sets ofbest of five sets bij een gelijke
stand in sets (dus: I-I of 2-2) de laatste set bij een gelijke stand van 6-6 wordt afgesloten
met een 'tie break' (tot 7 punten en met 2 punten verschil). De ITF wil echter overgaan
op een systeem, waarbij als de stand I-I iS (bij een best ofthree sets) of 2-2 (bij een best
of five sets) geen laatste set wordt gespeeld, maar een Super Tie Break - waarbij tot I 0
punten wordt gespeeld, met een verschil van 2 punten.
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De centrale vraag is dus of deze invoering van de Super Tie Break ten goede komt aan
het tennis zelf of dat het hier gaat om een aantasting van deze sportpraktijk.  In een
beraadslaging hierover spelen traditie en historie van het tennis een belangrijke rol. Zo
kan een lid inbrengen dat met de invoering van een 'Super Tie Break' of 'Short set' het
uithoudingsvermogen te weinig wordt getest. Uithoudingsvermogen is dan geen
essentie van de tennissport, maar historie en traditie kunnen de rol van uithoudings-
vermogen binnen deze sport inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld verhalen over goede en
excellente partijen maken duidelijk welke rol uithoudingsvermogen hierin speelt.
Sheridan over de rol van traditie en historie in de beraadslaging:

By 'going back andforth' between her 'initial consideredjudgement' that stamina plays

a  key part  in  what  constitutes  a  good  game of tennis,  and the well:founded  normative
beliefs illustrated by the history books that without stamina physiological and psycho-

logical skills of elite male tennis will not be properly tested, the [member] is able to clari-
fy her 'initial consideredjudgement' in a systematic way so that it becomes a 'considered

,26
judgement.

Kennis over historie en traditie van deze sport levert dus de bouwstenen op om tot een
weloverwogen beslissing te komen over het al dan niet doorvoeren van een dergelijke
regelverandering. Deze zogenoemde thick account van sport maakt het mogelijk
besluiten te nemen over (voorgestelde) veranderingen in de sport, waarbij primair
wordt geredeneerd vanuit de sportpraktijk zelf- met haar traditie, historie en conven-
ties, in plaats vanuit de institutionele belangen:7

Ook de verschillende voorstellen van Van Basten om de spelregels van het voetbal
te veranderen om op die manier deze sport mooier, eerlijker en schoner te maken zijn
voorbeelden van zo'n taalspel waarbij primair wordt geredeneerd vanuit de interne
goederen van de praktijk. Hij wil met tal van veranderingen van de regels oud-voet-
ballers, trainers, de-spelers-van-nu, de KNVB, de UEFA en de FiFA aan het denken zetten
over het hedendaagse voetbal. Zo stelt hij voor gebruik te maken van technische hulp-
middelen om zo een voetbalwedstrijd eerlijker en rechtvaardiger te laten verlopen:
'Het is niet rechtvaardig dat spelers met een gebrek aan kwaliteit het op een oneerlijke
wijze winnen van spelers met meer kwaliteit."8 Schwalbes, een oneerlijk verkregen

penalty, een buitenspeldoelpunt, een onterechte gele of rode kaart - ze moeten direct
ofna afloop worden overruled door een arbitraal trio in de regieruimte dat beschikking
heeft over de beelden. Het gebruik van deze beelden kan, aldus Van Basten, ook pre-
ventief werken: de beelden zullen spelers dwingen fair te spelen.29 Ook in het nemen
van maatregelen om tildrekken te voorkomen, regels op te stellen voor een eerlijke

compensatie voor strategische ofgewelddadige overtredingen, geeft Van Basten steeds

argumenten die voortkomen uit de praktijk zelf. Dergelijke voorstellen zijn te plaatsen
binnen een voetbalspecifiek taalspel dat andersoortig is dan een institutioneel idioom.
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Binnen zo'n praktijkgemeenschap kan ook worden gedisputeerd over welke waarden
en normen kenmerkend zijn voor de sportpraktijk in kwestie. Daarbij kan het zowel
gaan om discussies over wat al dan niet fair is (moraal in de sport), maar ook over
discussies over de (morele) rechtvaardiging van sport zelf (moraal van de sport)30. In
deze studie zijn we uitgegaan van de grondgedachte dat sportpraktijken weliswaar een
zekere autonomie hebben, maar niet dat ze immuun zijn voor buiten de sport
geldende waarden en normen (zie paragraaf 6.3). Net als sportpraktijken kunnen
praktijkgemeenschappen zich niet losmaken van het feit dat ze een onderdeel zijn van
een samenleving, waarbinnen bepaalde waarden en normen gelden. Ook praktijk-
gemeenschappen kennen dus een relatieve autonomie. Binnen praktijkgemeenschap-
pen dient weliswaar primair te worden geredeneerd vanuit de 'internal values' en
interne goederen van sportpraktijken en dient een instrumenteel perspectief op sport
hoe dan ook buiten de beraadslagingen te worden gehouden, dit impliceert echter niet
dat praktijkgemeenschappen immuun zijn voor 'external moral criticism.'3I Dixon
stelt hierover:

Even ifmembers Ofa sporting community tolerated the practice ofdeliberately injuring
opponents on the playing field or even putting marksmen in the crowd to shot and kill
opponents, we wouldjustly condemn these actions as barbaric. b.4 No proBssion ishe
to set its own moral standards and simply ignore criticismsfrom outside.32

In bijvoorbeeld de discussie over de moraliteit en de legaliteit van de bokssport kwam
dit (sport)externe, morele perspectief bij uitstek naar voren.  Maar ook in de discussie
of»e jight en ultimate jight vormen van sport zijn, komt dit sportexterne, morele
perspectief uitdrukkelijk in het vizier.33

Beraadslagingen over wat sport is, welke veranderingen in de regels al dan niet
wenselijk zijn of wat in verband met sport nog wel en niet aanvaardbaar is, zijn dus
geen zoektochten naar bepaalde essenties en ook wordt niet gezocht naar eens en voor
altijd vastliggende antwoorden, maar de beraadslagingen streven naar consensus
waarbij traditie en historie van sportpraktijken van belang zijn. Dat impliceert dat
antwoorden op vragen als wat sport is, wat karakteristiek is voor sportpraktijken, wat
als fair en unfair binnen de sport in kwestie geldt, welke veranderingen al dan niet
acceptabel zijn en welke sportpraktijken in morele zin al dan niet acceptabel zijn, niet
voor eens en altijd vastliggen, maar de antwoorden geven blijk van een (historisch)
proces van interpretatie en duiding:

The best interpretation in this case means the mtionally superior, most exhaustive inter-
pretation, the one that appropriates the best insights €frival interpretations withoutfalling
prey to their man(#st errors and weaknesses. The process by which we arrive at such dffi-
nitive interpretations, by which we rationally adjudicate among contending interpretations
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ofthe good Ofthe kinds Ofl(/2 embodied in sporting practices, is a historical process ofjusti-
jication and vindication. That means that the best interpretation of sport can only claim
a historical superiority over its rivals, as the best we have to q#er sojar. I...1 So no matter
how persuasive the interpretive decrees spun out by practice-communities concerning the

proper demarcation ofsport may appear to be, they are never immune#om criticism, and
they may be called on again and again to prove their rational mettle against yet other rival
interpretations.   Only  those  interpretations that survive this historical dialectic of vindic-
ation deserve our rational assent, and so our consideration in setting the boundaries of
sporting practices and the terms of their institutional oversight.14

Praktijkgemeenschappen kunnen, met andere woorden, bij uitstek vormgeven aan dit
interpretatieproces en het is dan ook hun primaire taak zich hier sterk voor te maken.
Met een installatie van praktijkgemeenschappen binnen de sportwereld wordt niet
alleen het instrumentele perspectiefop sport buiten de beraadslaging gehouden, maar
ook wordt hiermee gestreefd naar de installatie van een forum waarbinnen ook dege-
nen in de gelegenheid worden gesteld die vaak niet de meeste macht hebben, maar w61
een diepgaande kennis van de sport zelf. In een tijd waarin gedeelde morele kaders
ontbreken en bijgevolg vaak verschillende opvattingen bestaan over wat wel en wat
niet acceptabel of aanvaardbaar is binnen sport,  zou een verdere uitwerking van  zo'n
praktijkgemeenschap voor de sportwereld wel eens zinvol kunnen zijn.35



Summary

In this study answers have been given to four questions:
I    How, and on the basis of which characteristics, elements or criteria, is sport

demarcated from non-sport in the (philosophy) sport literature?
2    Is it possible to draw sharp boundaries between sport and non-sport?
3      Can sport be demarcated from other activities on the basis of the analyses made in

this st, dyp

4     Is it possible to understand the differences between sport and non-sport merely on
the presence or absence of certain intrinsic characteristics?

The first part ofthe study (chapter 2,3 and 4) addresses question L In chapter 2 we cite
exemplary sport theorists and philosophers who propose answers to the first question.
On the basis of the specific techniques used by those authors, a first classification is
made. We distinguish three techniques: (I) definition; (II) characterisation; and (III)
classification.

Precisely how the boundaries are drawn, and at what place the exact boundaries are
drawn, are central issues in this second chapter.

Despite the different ways in which sport is distinguished from non-sport, a strong
consensus exists among the authors about the criteria of demarcation.  So it is legiti-
mate to speak of a dominant discourse about the nature of sport. A second conclusion,
one that will become important later on in the study, is the fact that although this dis-
course is dominant this does not entail that it is the only one. Although some charac-
teristics, criteria or elements, are noticeably used more often for the demarcation of
sport from non-sport than others, there is  not a single characteristic or group of cha-
racteristics that is regarded common by all authors. It is true that most authors use in
their definitions, characterizations and classifications the elements (I) physical skill,
(2) game/play and (3) agonality (or excellence through contest), but no one single
criterion can be seen as the essential one. It is noteworthy that in the Anglo-Saxon
sport literature the differences in what is considered sport are smaller than in the
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German sport literature. In the Anglo-Saxon sport literature (whether written by sport
philosophers or sport sociologists) sport is almost by definition a competitive physical
game. Although this conception of sport is also dominant in the German literature,
other non-competitive activities, such as fitness sport, health sport, adventure sport,
show sport, commerical sport or private sport, are also induded. Contrary to the Ger-
man sport literature, which incorporates a wider concept of sport beyond competitive
sport, the Anglo-Saxon sport literature remains remarkably silent on this subject mat-
ten In Chapter 2, therefore, a start has been made to explicate the criteria on which
sport is demarcated from non-sport activities. This is, however, only a start. For
although the authors sometimes apply the same characteristics in the demarcation of
sport, a more detailed analysis shows that the boundaries (though based on the same

characteristics) are often drawn at different places.

The analysis of the different characteristics of sports comprises the content of
Chapters 3 and 4. The analysis makes clear that several authors clarify sport on the
basis of a continuum on which on the one pole play and on the other pole sport
situated. The assumption underlying this play-sport-continuum is that:
m       sport is a sub category of play
•    sport has its origins in play
• sport derives its most important values from play
m    there is a gradual change from play to sport
•    play is often a specific activity and sometimes an attitude
•    play and sport have a logically necessary relation
•    play is a normative criterion for (good) sport

We argue that not one ofthese assumptions stands the test ofcriticism. The following
conclusions considering to the play-sport-continuum have been drawn:
•     To regard sport as a sub category of play is neither fruitful from a conceptual nor

a historical perspective.
•    To consider play as the origin of sport is based on too abstract and too idealistic

conception of play and sport.
•    To regard play as a specific attitude and a specific activity is not only confusing, but

also based on a category-mistake.
•      Play is not a necessary condition of sport.
•    Play is a certain attitude in relation to an activity and not a specific activity.

In the sport literature, and more specifically the sport philosophical literature, sport is

considered as a game. The locus classicus of this conceptualisation of sport as a game is
the work of sport philosopher Suits. Suits' celebrated analysis lays out four criteria for
game-playing: (I) goal, (2) lusory means, (3) rules and (4) lusory attitude. These ele-
ments are also supposed to be constitutive of sport.
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Suits conception of game is regarded critica]ly by some as too formalistic and abstract.
Among his critics D'Agostino claims that a game not only consists offormal rules, but
games have also a certain ethos. D'Agostino emphasized that game also have certain
values, norms, traditions and conventions, which are not grasped by the prescribed
rules, but nevertheless determine how the rules within the game should be interpreted.
This study follows D'Agostino with regard to his arguments that (t) rules are interpre-
ted; (Il) and that it is not possible to determine - with reference to the prescribed rules
- what is accepted or not accepted within a certain sport; and (III) that a game (and the-
refore sport) always has a certain tradition. This study, however, does not follow D'A-
gostino relation between an ethos and a game. In his conception the difference between
a game and its broader embedding disappears. A consequence of this position is that
the boundary between what is a game and what is not becomes blurred.

In our criticism on D'Agostino we rely on the sport philosopher Morgan. Based on his

arguments we make clear that sport (as a game) can be demarcated from non-sport
and as well is always social-historically rooted. In line with Morgan we consider sport
as a practice - as outlined by MacIntyre, with a certain internal logic. This internal
logic involves that the constitutive rules of sport prohibit the use of the most efficient
means in achieving a specific state of affairs. According to Morgan all sport practices
are games, as outlined by Suits. And therefore 'game' is the universal characteristic of
sport. This internal logic of sport is not the essence of sport but it is a so-called social
logic. That is to Say (I) the constitutive rules are social constructs; and (Ii) there is no
necessity that these practices exist. 1£ in other words, there is no longer social reso-
nance for the existence of these practices, they will simply cease to exist. Morgan
comes with the unusual idea that the internal logic is an universal contingent condition
ofsport. As far as sport practices exist, they are always practices in which, in line with
Suits' conception of game playing, one 'attempts to overcome unnecessary erected
obstacles' and as soon as these sport practices lack social resonance they will simply
disappear.

With this conception of sport we conclude chapter 3. The most important conclu-
sions of chapter 3  are as follows:

•     Sport is a MacIntyrian practice that can be demarcated from other practices and is
always situated in a social-historical context.

•    Most sports are games. Sport can be regarded as a sub category of game.

Although sport can be regarded as  a sub category of game this should not be taken to
imply that both concepts are similan For most authors, sport is a game ofphysical skill.
In the first part of chapter 4 we subsequently go more deeply into the differences bet-

ween a game of skill and a game of chance and what exactly is meant by the adjective
'physical'. Although sport is regarded by most philosophers of sport as a game of skill
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as opposed to a game ofchance, there is not complete agreement on the role ofchan-
ce in sport. Is it desirable that chance will be reduced? Is there a limitation to this
reduction of chance? And only during the game or also preceding the game? These
questions make up the content ofthe first parts ofchapter 4. The most important con-
clusion is that sport is a game of skill in which chance during, and not preceding, the
game should be eliminated.

So in sport speci/ic skills are tested - in which 'specific' refers to the physical character
of these skills. What is, however, meant by 'physical'P Different interpretations of the
term 'physical' by philosophers of sport are classified in three main groups. The first
group consists of authors that see physicality as a necessary condition of sport but do
not reflect on the meaning of physicality. A second group of authors states that physi-
cality is constitutive ofsport but, in contrast with the first group, these authors attempt
to make clear what is meant by the concept 'physicality'. The third group, which is
remarkably smaller than the two previous groups, consists of authors that do not
regard physicality as a necessary condition of sport.

Based on assumptions that are formulated and made clear later in this study, we outli-
ne a first characterisation of sport. We characterise sport as an agonal game Ofphysical
skill. This conception of sport can be considered in the sport theoretical (and sport phi-
losophical) literature as the dominant conception ofwhat sport is. This (first) characte-
risation of sport is not, however, the conclusion of this chapter.  We pick up the discus-
sion that was pursued in the third chapter with respect to the concept ofplay. There, it
was stated critically that it is neither fruitful (i) to regard both game as sport sub cate-
gories  of play;  nor  (ii) to consider play as an activity and as an specific attitude. Rather,
it is more useful to interpret play merely as a specific attitude: play then becomes the
equivalent of a plal®l attitude.

It is important to note that for such an attitude it is not logically connected to any spe-
cific activity. This means that any activity can be carried out in a playful manner. We
discuss two necessary conditions to characterise a playful activity: (i) autotelicity and
(ii) freedom. Autotelicity means that the activity is carried out primarily for the activi-
ty itself: the goal lies in the activity itself (auto=self, telos=goal). Although autotelicity
is a necessary condition it is by no means a sufficient condition for the characterisa-
tion of a playful attitude. Together with autotelicity freedom also is considered to be
defining for a playful attitude. The following description of play is given in this study:

m     Play is: (I) a specific attitude that is not logically and necessarily related to a certain
activity; (2) that is carried out primarily for itself; (3) is engaged and ended volun-
tarily; and (4) characterised by freedom of choice in the use of different means

during the realisation of the intrinsic  goal of the activity.
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Before we make our own relation between a playful attitude and sport we discuss
authors who reflected on this relation. We focus on the ideas of Suits and Meier who
illustrated by Venn-diagrams the relation between play, game and sport. Less elabo-
rately, we go into the conceptions of Gordijn. The most important conclusions with
regard to these authors are:
•     They neglect the difference between an empirical relation and logical relation with

regard to the connection between play and sport. As a consequence the authors

(worngly) regard a playful attitude as a necessary characteristic of sport.
•     In placing play, game and sport together in Venn-diagrams there is not only a con-

flation oflogical and empirical characteristics, but a category-mistake. It is fruitful
to visualise the relation between the class of activities 'sport' and 'game' by means
ofVenn-diagrams but to use 'play' within these same diagrams is indefensible.

After analyzing the arguments of these authors, we once again take up the question
regarding the relation between sport and a playful attitude. We try to outline our own
answer to the question whether it is possible to have a playful attitude in sport. We rela-
te the characteristics of a playful attitude (i.e., autotelicity and freedom) to an agonal

game ofphysical skill. It is made clear that a playful attitude within an agonal game of
physical skill is undesirable because it is possible that with such a playful attitude the
players (I) fail to consider the constitutive rules and (2) are not, by definition, trying to
achieve the intrinsic goal ofthe specific sport. A playful attitude does not exclude either
the spoilsport or the tritler.

This does not mean, however, that a player cannot display a playful attitude within an
agonal game of physical skill. Playing sport with a playful attitude is possible under cer-
tain conditions. A playful attitude within an agonal game ofphysical skill is possible on
the condition that the players (I) stick to the constitutive rules and (2) are a primarily
focused on trying to achieve the intrinsic goal of the activity.

Chapter 5 considers at length the possibility to draw boundaries between sport and
non-sport. In this part we therefore give an answer to the second question of this study
- whether it is possible to draw (sharp) boundaries between sport and non-sport. That
question has not been answered in the first part ofthe study. The presupposition in the
first part of the study was (uncritically)  that it is possible to draw boundaries between

sport and non-sport. In this chapter we reflect on this possibility.

We start this chapter with two authors, McBride and Kleinmann, who are extremely
critical about the (im)possibility to draw boundaries between sport and non-sport.
They state that (I) sport is an open concept for which it is impossible to formulate a set
of necessary and sufficient conditions and (2) that formulating necessary and suffi-
cient conditions leads us to an undesirable essentialistic position with regard to the
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conception of sport. Both authors therefore suggest a rejection ofthe discussion about
the demarcation of sport from non-sport because they regard it as a waste of time. We,
however, continue this discussion and reflect critically on their assumptions with
regard to the demarcation of sport. We first come to the conclusion that they have a
view on the definition of sport that is too rigid. Although the authors rightly articulate
that it is impossible to draw sharp boundaries between sport and non-sport on the basis
of a set of necessary conditions, they wrongly state that it is impossible to draw boun-
daries between sport and non-sport.

By proposing that sport is a concept of which it is never possible to establish  (for all
time) the necessary and sufficient conditions, this means that it is unjustifiable to use
the same demands for the demarcation of sport from non-sport as is used for so-called
closed concepts such as triangles and rectangles. We cannot define sport in the same way
as is done with geometrical figures of which both the intension as the extension can be
stated precisely. In general it is assumed that for closed concepts like triangles and rec-
tangles it is possible to formulate necessary and sufficient conditions whereas this is not
possible for concepts with a certain open or indefinite character like freedom, demo-
cracy, art and sport. This bifurcation between open concepts and closed concepts, howe-
ver, needs more nuance. Wide open concepts and strict(ly) closed concepts are the two
extremes ofthis continuum and on this continuum it is possible to place a concept like

sport - that is a clearly open concept. We draw the following condusions in relation to the
concept of sport:

•     The use of the same demands for the demarcation of sport from non-sport as for
geometrical figures is unjustifiable. Wherever we draw the line between sport and
non-sport, there will always be cases that fall within the definition of sport although
we do not regard them as sport and at the same time there will always be activities
that do not fall within the definition, characterisation or classification of sport but
which we like to consider as sport.

•    Sport is a clearly open concept. This implies that it is possible to formulate neces-
sary and sufficient conditions but they cannot be established once and for all.

Sport as a clearly open concept can be regarded as a Wittgensteinianfamily resemblan-
ce concept, in which activities can be situated that are not kept together by one common
element or set of elements, but they are held together because the activities have cer-
tain (family) resemblances. The application of Wittgenstein's family resemblance
model in the demarcation of sport implicates that we consider an essentialistic posi-
tion undesirable but not that we uncritically use this model. Although we should not
look for essential characteristics in our demarcation of sport from non-sport, it is far
from clear how a concept can be defined on the basis of certain family resemblances.
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Is it possible to determine on the basis of divergent and overlapping family resem-
blances what activities can or cannot be regarded as sport? Wittgenstein shows in dif-
ferent passages that he holds this view. We, however, give arguments for the view that
conceptual boundaries can never be drawn merely on the basis of family resemblan-
ces. Before we can see family resemblances between members of a family, we logical-
ly have to determine to what family we want to look at. We conclude that it is not pos-
sible to demarcate concepts merely on the basis ofcertain family resemblances.

In the sport literature different authors use this family resemblance model in the
demarcation of sport. These authors all have an eye for the diversity of sport and regard
sport as a concept with vague boundaries. They also give leads on how, on the basis of
this model, the sport family can be understood and demarcated from other families.
From the way they use the family resemblance model in the demarcation of sport it
can be concluded that either (I) the diversity of the sport family is not expressed

enough; or (2) there still is a risk that it is not possible to determine the limits of the

sport family.

Nevertheless, we apply the family resemblance model in the demarcation of sport
from non-sport. By using this model we like to establish a certain unity in the concept
of sport on the one hand and bear in mind the diversity of the sport concept on the
other. We try to establish this by applying the so-called intrinsic-charaaeristic-solution.
With regarded to sport, this solution contains two separate, but related steps.

I.    A list is made of all intrinsic characteristics that are regarded constitutive of, or,
comprising the entire sport family.

2.     We then determined how many characteristics of a certain activity should (mini-
mally) equal the intrinsic characteristics on the list to be regarded as a member of
the family.

On the basis ofthese two steps we state a position between relativism and essentialism
in the demarcation of sport from non-sport. Relativism is avoided because not all acti-
vities that are called 'sport' are regarded sport. Equally, essentialism is avoided by the
fact that the members of a family do not have to share one single characteristic or set

of characteristics  (to be sport).
This view of the possibility of drawing boundaries between sport and non-sport

without lapsing into essentialism or relativism is called a moderate essentialistic position.
With this moderate essentialistic position, in which sport is regarded as a clearly open
concept that can be shown by application ofthe family resemblance model, the second

question in this study has been answered.

The third question refers to the ways in which sport can be demarcated from different
activities on the basis ofthe analysis made in the previous chapters. Already in Chap-
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ter 4 we gave a characterisation of sport.  It was, however, a temporary characterisation
that has to be 'extended' after the analyses of Chapter 5 and partly has to be reconside-
red.  We view sport as a Wittgensteinian family that is formed by four groups of sport
activities, namely (I) the agonal games of movement skills, (2) the agonal games of
skill, (3) the movement activities and (4) the (playful) movement skills. This classifica-
tion is constructed on the basis of three characteristics that are constitutive for the
whole sport family - (I) game, (2) movement and (3) agonality. These characteristics are
indeed constitutive for the whole sport family, but not for the separate groups that we
have placed within the sport family.

In Chapter 6 the fourth and final question ofthis study, whether it is possible to under-
stand the difference between sport and non-sport merely on the presence or absence
ofcertain intrinsic characteristics or elements, is answered. This Chapter is a 'putting
into perspective' of the sport family, with which we finished Chapter 5. By 'putting into
perspective' we mean to say that the intrinsic characteristics that we related to the sport
family are indeed necessary and sufficient conditions in the characterisation of the
specific character of sport, but that it cannot be said that these characteristics are suf-
ficient for an activity to be regarded sport in a society. In this sixth chapter the view is
made plausible that, on the basis of intrinsic characteristics, it is possible to draw
boundaries between sport and non-sport. This view has a certain eloquence?, but also
a particular one-sidedness. First, the intentions  of the person who draws the bounda-
ries is not taken into account. Boundaries however, are always drawn with a particular
goal or purpose in mind. The question where boundaries between sport and non-sport
are drawn, or how sport is characterised or classified does not depend only on the
absence or presence of certain intrinsic characteristics, but also on the pragmatic
interest(s) of those who draw these boundaries.

The way in which sport is demarcated from non-sport has therefore a two-sided charac-
ten With this view we criticize an either-or view by which it is assumed that either boun-
daries are being drawn on the basis of intrinsic characteristics or that the boundaries are
completely determined by the interests of those, such as sport organisations or the
media, who draw them. With this two-sided view on the concept:ualization of sport it is
possible to see both the particularity ofsport and its relationships within the broader con-
text in which it is embedded.

This broader embeddedness. and the influence of this embeddedness on what activi-
ties are or not regarded sport, is especially evident in the discussion about the status of
boxing. We should regard this activity of course as a paradigmatic case ifwe only look
at the characteristics which are regarded constitutive for the whole sport family. Spor-
ting institutions consider this activity almost unanimously to be a sport. Yet boxing is
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not a paradigmatic case: this activity is the subject of dispute. It is not a discussion
about the question whether this activity has particular intrinsic characteristics, but
rather a discussion of a moral kind - namely whether boxing is a morally acceptable

practice to be called 'sport'.

Some authors think that this activity cannot be regarded as sport because it is incom-
patible with fair play. Whether this is true or not depends of course on the view on the
concept of'fair play'. Having made explicit our view of fair play we come to the follo-

wing conclusions regarding the concept of fair play and the discussion on sport:
m    The discussion of the morality and legality of boxing is interpreted wrongly if

considered from the perspective of fair play.
•    With respect to the discussion about the morality and legality ofboxing the diffe-

rence between  (I) the (moral) justification of actions in sport and  (2) the founda-
tion of the practice itself become visible.

In the justification ofboxing there is no unanimity about (I) the moral character of this
activity and (2) whether this sport should be banned (by law). In this chapter we first
introduce an important difference between the morality and legality of boxing. The
various arguments for and against such a ban on boxing are presented in this study
and from these we conclude the following:
•    There is no unanimity on the question whether boxing should be prohibited.
•   The nature of the arguments brought forward is heterogeneous- sometimes

empirical arguments are used and some other times it is about the morality of

boxing.
•     In the end this discussion is about a moral dilemma between on the one hand the

principle of'not doing harm'  and, on the other hand, of autonomy ofthe boxer.

To navigate this moral impasse, the proposition sometimes is made reform boxing in
order to minimise the risks ofthis sport or at least to reduce this risk in a way that it is
acceptable for the participants' health. A variety authors suggest introducing a rule
that forbids hitting on the head. In consequence the blanket ban on boxing does not
have to be carried through, the moral principle 'autonomy' still will be respected and
the biggest risk ofboxing - chronic brain damage - will be prevented. With such a ban
on the hitting on the head it seems possible to break through the moral impasse becau-

se the risks for boxers become acceptable in a society and the activity can be regarded

as moral acceptable from the principle of'not doing harm'.
The question that then becomes relevant is (again) a conceptual question: is the

specific character of boxing crucially affected when this  rule is carried through. The
central question is whether a ban on the hitting on the head has to be regarded as a
change of a regulative or constitutive characteristic ofboxing. We then face questions
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such as what is characteristic ofboxing, what movement skills can be regarded as con-
stitutive and regulative and what rule change are acceptable without detracting from
the specific character of boxing?

An entirely different question is raised when we consider who determines what boxing
is, what movement skills are constitutive and regulative and what changes of the rules
are acceptable. What is striking in this discussion is the fact the boxing community
themselves have hardly been heard about their sport. What meaning do they give their
sportP How do they interpret the specific character of their sport? Do they consider this
sport Iike many of the discussed authors, as violent and immoral? Will the premise
'Boxing is an immoral practice' be shared by members of the boxing community?
These kinds of questions have not been under discussion in this study but can be of
genuine importance for the discussion of the morality and legality of boxing. Accor-
ding to different studies it is clear that boxers relate different values to sport than their
academic counterparts do in the medical, socological and philosophical sport literatu-
re. Boxers relate to boxing values as courage, self-development, self-confidence and
self-control. In this final chapter we are not discussing these values but we try to make
clear that questions such as: 'what is sport', 'what kinds of sports are from a moral
point of view acceptable' and 'what changes of rules are acceptable' are above all
questions which answers are determined by the people who get the opportunity to
answer these questions. We come to the following (general) conclusion:
•     The answer to the question: 'what is sport?' is also determined by the question who

gets the opportunity to ask and answer this question.

Based on this last conclusion we are able to give an answer to the fourth and final
question of this study. The difference between sport and non-sport cannot be under-
stood merely from the presence or absence of certain intrinsic characteristics. The
question 'what is sport?' is also determined by (I) the pragmatic interests or purposes
of those who draw the boundaries, (2) values and norms that can be related to sport
and (3) who gets the opportunity to ask and answer these questions.
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Meier & Schneider 200I; Tamboer & Steenbergen 2000, pp. BI-204

3 Vgl. Morgan & Meier & Schneider 2001.

4       Tamboer & Steenbergen 2000, pp. I2 e.v.

3 Best (1978, p. I4) schrijft over zo'n conceptuele analyse het volgende: A conceptual inquiry is concerned to trace out some of

those logical interdependencies in ways which are not normally required for knowledge of the meaning of a term, therefore it

involves an examination of a whole cluster of related terms. Thus, for example, to examine the concept of freedom will inevita-

bly include a consideration of related concepts such as causation, knowledge, responsibility and perhaps God.  For it will be

necessary to ask such questions as: If an action has been causally determined can it have been performed freely?: To what
extent is lack of knowledge a limitation on one's freedom to act?; Is one responsible for an action only when it was freely

performedh If God be all-powerful, can people be freeD'

6       NSF,987  P· 7· Voor de situering van het rapport Sport is acti fCI 986) binnen het beleid van de NSF, zie: De Heer 2000. pp. 33

e.v.

-       NSF i987, P·7·
8       NSF I987· P· 10
9            In het rapport  (NS F 1987) wordt niet uitvoerig ingegaan op de aanleiding om het begrip sport scherper te definieren.  Om toch

iets meer te weten te komen over de precieze aanleiding om dit begrip scherper af te bakenen, ziin in een persoonlijk schrijven

aan de voorzitter van de stuurgroep, de heer M.W.j. Kastermans, de volgende vragen voorgelegd.
'Ik wil u in verband met mi in onderzoek naar het definieren van sport het volgende vragen:

Waren er toentertiid bepaalde ontwikkelingen gaande in de sportwereld die aanleiding gaven sport scherper af te grenzen dan

weI strikter in te perken 

Was er binnen het sportbeleid een zekere behoefte om sport scherp te definieren?

Wat was. kortom, de aanleiding c.q. wat waren de overwegingen om "sport" scherper te definieren3' 1 Dagtekening: 4·4·20001

Het antwoord van de heer Kastermans op deze vragen luidde als volgt "Zover ik mi j herinner zal het betreffende Ihet inperken

van het begrip 'sport'. 1 S} slaan op de steeds groeiende opkomst van sport· en fitnessscholen. Daarom bestond er behoefte aan

een omschri}ving wat eigenli ik "sport" is. Tot dat moment bestond er in feite geen iuiste omschrijving van wat precies onder

'sport" moest worden verstaan.' [Dagtekening Io.4.20001

:°      NSF  987· P. 6.

 ,      NSF 1987. P. 21
"      Crum r99I, p. 3.
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4      Crum I99I, p. 3

4        De Wissenschaftlicher Beirat van de DSB (I980, p. 4371 Wil: '. einen Kriterienkatalog fir Entscheidungen uber die AntrJge
von Verbinden zur Aufnahme in den DSB zur Verfligung I...1 stellen, um solche Entscheidungen nach einheitlichen Merkma-

ten und damit fiir jene nachvollziehbar zu gestalten, zum anderen, um innerhalb des DSB einen Sprachkonsens herbeizufiih

ren, eine BewuBtseinsbildung daruber zu fardem, was der DS B organisatorisch und politisch vertritt, und die Identitlit des
sports damit seine Organisation verbal pr sent z.u machen.'

's Vlaamse Sportraad I999, p. 10.

'       In een uitgebreid onderzoek van Van Bottenburg & Heilbron (1996) worden de vechtsporten in een historisch-sociologisch
kader geplaatst. Door inzicht te krijgen in het ontstaan van deze activiteiten en kennis te verwerven over de sociale achtergrond

en de individuele beleving van de betrokkenen. wordt geprobeerd tot beleidsaanbevelingen te komen en een publiek debat te
stimuleren over de toelaatbaarheid van deze extreme varianten van het wedstrijdvechten.

'-       De Volkskrant 20 februari 1995

·'      Trouw 19 februari ,996

'9     VNG 200I.

:°     VNG 200I.

VNG 2001.

22     VNG 200I.

4     VNG 200I, P. 18.
24 Van Bottenburg 1994; Van Bottenburg & Br8er 1996.

:;       Van Bottenburg & Brikr 1996, p. 45
26 Van Bottenburg I996, pp. 46/47

r.       Toor de analyse van de uiteenlopende sportonderzoekingen en de invloed van deze analyse op de onderzoeksresultaten. zie:
Van Bottenburg & BrBer 1996  pp. 49-6I.

4       Van Bottenburg & Brber I996  pp. 72 ev.

-     VSG I996
1°     VSG I996, p. 5

u      VSG 1996, p. 5

p       Dit zogeheten instrumentaliseringsdebat is vooral in de iaren negentig gevoerd in vooral het tijdschrift Sportwissenschaji <Bec

kers 199 ; Bemett 1993; Court 1996: Kurz 1993 Schaller 1992 en I993 Volkamer 1993). Voor een situering van dit debat
binnen de discussie over de Jegitimering van de lichameliike opvoeding en het bewegingsonderwijs, zie Stegeman 2000, pp

95-99

"       Als wordt gesteld dat iets als instrument wordt aangewend, dan wordt hiermee bedoeld dat iets (XI wordt gebruikt ali middel
om een bepaald dod CY) te realiseren. De relatie tussen middel en doel geldt daarbil niet als logisch noodzakelijk, maar wordt
als een extrinsieke relatie begrepen. Daarmee wordt bedoeld (i) dat de doelen en middelen onafhanketiik van elkaar
beschouwd en gedefinieerd kunnen worden. en (2) dat er alternatieve wegen zi in om hetzelfde dod te realiseren. Deze doelen
worden in die zin ook wel aangemerkt als extrinsieke doelen Daarbij kan sport zowel door individuen als door organisaties als
een instrument worden opgevat <vgl. Tamboer & Steenbergen 2000, pp. 52 e.v.). Reeds in de aren zeventig was het vooral

Burnett CI9771 die de vraag stelde naar de instrumentalisering van sport.

34      Bernett I977

.      Court 1994 : Gerhardt I99I Kretchmar 1983 Meinberg I99 

16      Gerhardt I 991, p. I31.

1-      Kretchmar I 983, P· 22.

'8      Kretchmar 1983, p. 23

59        Vgl. Gerhardt I  I Kretchmar 1975, 1998 en 200I. In Lolands (2002) studie overfairplay wordt ook duidelijk dat clit begrip
alleen handen en voeten kan krilgen als vooraf is ingegaan op de specificiteit van sport. Loland (2002. p. 11 schriift in het eerste

hoofdstuk van zi n studie het volgende: '... to be able to suggest a normative understanding of sport competitions as potentially
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meaningful and valuable human practices, we need a clearer grasp of what kind of practices we are talking about. and what

traditionally have been their moral ideals. A focused normative analysis requires some conceptual groundwork.'

w     Waddington 2001, p. 6.

+'     Waddington 2001. p. 6.

41     Waddington zoot. p. 19

8      Waddington 2001. p. 23

I Van Hilvoorde II998. p. 9).die vanuit verschillende perspectieven kntisch reflecteen op de relatie tussen sport en gezondheid.

merkt het volgende op:  Een consequent gebruik van begrippen is niet onbelangrijk. allereerst vanwege conceptuele helder

heid, maar ook tot voorded van de vergelilking van onderzoek. Dit bliift tot dusver problematisch. door het gebrek aan helder

geformuleerde onderscheidingen tussen begrippen als "mrcise", "lichameli ike activiteit" en "sport".'

+i Van Staveren 1992,2002 en 20028.

46      Vgl. Van Staveren I992. pp. Io/II.

4-        In zi in rede ter aanvaarding van het ambt van bilzonder hoogleraar Sport en Recht CVU, Amsterdam). geeft Van Staveren

CI992  p. 5) een mooi voorbeeld van een politieagent die een stompende speler van het veld haalt en ven·olgens proces-verbaal

opmaakt.
4 Van Staveren 2002a. pp. 80-84

49      De Volkskrant 30 september 2003

io      Slusher 1967, PP· 44/45

i'      leu,972, P. 154

i      Jeu 1972, p. I54

Noten hoofdstuk 2
Gerber & Morgan  979, P· 3

Gerber& Morgan I979· P· 3
1 Vgl. Van Peursen 1980, p. 43

4       De Boer 1999, P. 11
i Gerber & Morgan,979, P· I.

c'       De Boer 199 ; Gottfried I972; Hempel 1952; Opp 1970 ; Van Peursen I980

De Boer I999, pp. 10/II.
' Ook wordt wel gesproken van respectievelijk begripsinhoud en begripsomvang. Onder begripsinhoud verstaat men de groep ken-

merken waaruit een begrip is opgebouwd, en met begripsomvang wordt bedoeld het aantal concrete gevallen waarop het
begrip betrekking heeft (Van Steenhoven 1976, p. 165)

9 Vgl. De Boer 1999 p. I6 e.v. en Van Steenhoven 1976. p. i65·

w      Vgl. Van Steenhoven I976, p.  65.

Vgl. Gottfried 1972, Hempel 1952, p. 6; Opp I970, PP. IO4/IO5: Van Peursen 1980. p. 50

'      Hempel 1951. p. 6
1 Vgl. De Boer I999. p. 13 en Van Peursen 1980. p. 50

4      Lenk 1973, P 82.

''      Lenk I973· P. 82.
De Boer 1999 p. Ij

'-      Vgl. De Boer 1999: Hempel I952: Opp I970; Van Peursen 1980.

'       Opp 1970  p.93 In soortgeliike bewoordingen als Opp omschriift Hempel (1952. p.21 een nominalistische definitie als '... a
stipulation to the effect that a specified expression. the definiendum. is to be synonymous with a certain other expression. the

definiens, whose meaning is already determined.
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'9      Vgl. Hempel 1952, pp. 2-6: Opp 1970· P· 93: Van Peursen I980, p. 5I

:0      OPP 1970, P. 93

OPP 1970 P. 93

U      Vgl. Gabriel 1972; Hempel I952; Opp I970; Robinson 1950; Van Peursen I980.

-I      Vgl. Hempel I952. pp. 41.43: OPP I 970· PP. I 30.133: Van Peursen I 980, p. 52

4     Van Peursen 1980 p. 52

"      De Boer 1999, pp. I4/IL Van Peursen 1980, p. 48

6     Van Peursen 1980. p 48

Vgl. Gerber & Morgan 1979; De Knop, Vanreusel & Scheerder 2002: Kretchmar I994: Morgan & Meier i996 Osterhoudt
1991; Sleap 1998

'p      Rijsdorp 1971, p 46

:9     Llischen I972, p. 103
p       Brohm 1978. p. 69

u      Volkamer 1984· P· 196.
82      Coakley I994 P. 2I.

4'      Diem I964, pp. 2I122.

I      Diem I964. P· 3

M      Diem I964· P. 25

P      Diem 1964, P· 25

r      Diem I964, P· 25
,* Van Bottenburg & Braer I996, p. 90

w        De term 'om zichzelfswille' is niet te vinden in Van Dale. Met deze term, waarop we in de hoofdstukken 3 en 4 nog uitgebreid
terugkomen. wordt hier bedoeld dat iets wordt gedaan om de activiteit zelfen nia om iets wat buiten de activiteit zelf ligt.

4°      Van Bottenburg & Braer I996. p. 85·

4'       Van Bottenburg & Br6er I996, p. 78

44 Van Bottenburg & Br6er I996. p. 79·

4 Vlaanise Sportraad 1999

44 Viaamse Sportraad 1999, p. 4

45     POUW 1999. p. 31

46     Pouw 1987, 1996. I998. I999 2000.

c      POUW I999 p. 448.

48        Vgl. Van Bottenburg & Br8er 1996. pp. 44-66.

49      Van Galen & Diederiks 1990 p. 12

i'     Schoonderwoerd 1984, P. 8.

Prinssen & Kropman I992. p. 79

w      Prinssen & Kropman I992, p. 3
 ' Backx, Swinkels & Bo] 1994, PP· 5/6
54 Vgl. Gerber & Morgan 1979· P· I.

Fi Vgl. Gerber & Morgan I979, P· I.

P      Loy I968, p. 4: Loy 19·78, p. 71·

r       Loy, I968. p. I.

i'      Loy 1968, P. 1.
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i.     Loy 1968, p. 3

6.     Loy I968, p. 3

w      Loy I968 p. 4

6,      Loy I968. P· 4

"       Loy I968, p· 4· Voor een uitgebreide uiteenzetting van het kenmerk institutionalisering'. zie Loy r968  I978

64      Loy I978 p. 73

';      Loy 1978, p· 73·

86      Loy 1978, pp· 7482.

*3      Loy 1978. p. 79

68 Loy I978, p. 78

69      Loy I 978, pp· 78-82.

-0      Loy I 978, pp. 82-94.

1      Loy 1978, p. 74

3'      Loy 1978, p. 74·

3      Osterhoudt I977, P. I2.

-4      Osterhoudt I977, P· I3

,      Osterhoudt  977, P· I3

76      Osterhoudt I977, P· I3

r      Osterhoudt I977· P·4

1     Osterhoudt 1977, P. 4

-9      Pouw I987·
80 Pouw I987, P· 4
8I pouw 1987, P· 4

8,      Pouw 1987, P· 4

4      Pouw I987, P. 4

4      pouw 1987· P· 5

85      pouw I987, P. 5
86 Metaforisch stelt Steinkamp <1983, p. I2 e.v.) Ziin deductieve werkwijze voor als een trechter met daaronder verschillende

zeven (Merkmals-Siebe). In deze trechter worden alle menseliike handelingen gegooid en door de zeven (voorstellend de nood
zakelijke voorwaarden/karakteristieken) wordt het aantal handelingen gereduceerd/gefilterd. waardoor als residu uiteindelijk

alleen de sporthandelingen overbliiven.
s-      Steinkamp I983, P.I6.

8+      Steinkamp Ig83, PP· IG.r7·

39      Steinkamp 1983, p. I7

9°      Steinkamp I983, p. 24·

9,       Steinkamp I983  P. 39

9      Steinkamp CI983, p. 39) stelt over deze folkloristische spelen het volgende: 'Wie wichtig der Bestimmung von Sport das Merk.

mal «Organisation-Institution" ist, wird an lahrmarkt·Attraktion wie "Buchsenwerfen", "Hau.den-Lukas", "Nageleinsch]agen"
etc. deutlich. Erst dieses Merkmal grenzt solche Handlungen von sportlichen aus.

91      Gerhardt I991, p. 137

94     Gerhardt I991, p. 133

93      Gerhardt 1991. p. I33

96     Gerhardt 1991, p. I 3
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9-     Gerhardt Iggi, p. 134·

9'     Gerhardt 1991. p. 137

'9      Gerber & Morgan 1979, P· 1.

=       Op de inhoudelilke eisen die aan het definieren. karakteriseren en classificeren zi n te stellen komen we terug in paragraafj.I

"        Man, Play, and Games van Caillois is een vertaling van LES jeux et les hommes (1958)

      Caillois 1961, p. 6.

'>'     Caillois 1961. p. 6.

4     Caillois 196 I. p. 6.

"     Caillois 1961 p. 6.

Caillois 1961. p. 7

'-     Caillois I961. p. 6.
1 ->h Caillois I961, pp. II-26.

Caillois 1961, p. I2

'z     Caillois 1961. p. 12.

Caillois 196I. p. 29
'

'     Caillois 1961, p. IJ
' '     Caillois 196I, p. 36

.4     Guttmann 1978.

.i      Guttmann 1978, P. 3

·b      Guttmann 1978, P. 4

zi-      Guttmann 1978, p. '7

'"     Guttmann I978, P. 9
'·,     Guttmann I978, p. 9

E-©      Vgl. Crum 199I; Dietrich 1989: Digel 1986, 1988 en 1990: Heinemann I980, I986 en 1989. Crum is weliswaar een Neder.

landse sporttheoreticus. maar hii baseert zich in zijn dassificatie van sport op voornamelijk Duitse sporttheoretici.

Gebauer 1993. p. VII: Meinberg 1991. pp. 85 e.v.

''      Dietrich & Heinemann IS)89

'"     Heinemann 1980, pp. 32-38

w     Heinemann I980, p. 32

':'     Heinemann 1980. pp. 32-35·
izG

Heinemann 1980, pp. 35/36

x     Heinemann 1980, p. 36

ta     Heinemann 1980. p. 37

,9     Heinemann I980. pp. 37/38

'*     Crum I99I. p. IJ.

7'     Crum I99I, p. 13

"'     CrUm 199I, pp. 29/30

m Wezensdefinities betreffen zogenoemde empirische Gesetze. waarbil het primaire oogmerk is om op grond van noodzakeliike en

voidoende voorwaarden het begrip sport te preciseren. Men spreekt in die zin ook wel van begripsexplicaties (Hempel 1952, pp.

11-13, Opp 1970· P. 1051·

:4      Zie de omschniwingen van Gerhardt I991 en Van Bottenburg & Broer 1996
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Noten hoofdstuk 3
Vgl. Best 1974 en 1978: De Boer 1999 Franke 1978. i983, 1988 en I9882: Clock I996: Groeneveld 1976, Lenk 1980: Schuy·t

1986; van Peursen 1980: Van Steenhoven 1916

Best 1974· pp. 86-89 en Best I978; Franke I978 en 1983: Glock I996.
' Best 1974, P· 87·
4 Best 1974, P· 86.

Best 1974, P· 88

6       Best I974· P- 88.

Glock I996, P. 189.
+ Glock 1996. p. 95

"      Clock I996, pp. t89/i90

 '       Franke 1978. r983· 1988 en 19882. De term 'Eigenweitlichkeit' is synoniem met wat Lenk (1972, p. 15I) aanduidt als 'Eigen

weltcharacter' of 'Eigencharaaer.'
" Franke 1978, pp. 91/92 en Franke I983 Franke U978, pp. 94/95; r983) spreekt niet van een intrinsiek perspectief en extrin.

siek perspectief, maar van de constructie van sport vanuit respectievelilk een rejlexiefperspectiefen een doel-middel-perspectief.

'-     Franke 1978, PP. 91/93

'1       Hoewel met Frankes constructie-indicatoren een essentialistische positie liikt te kunnen worden omzeild, ligt wei het gevaar

van relativisme op de loer - in die zin dat in principe alles tot sport kan worden gemaakt. Hierop zal uitvoeriger worden inge-
gaan in hoofdstuk 5.

1      Franke I978, pp· 94/95

"        Naast de aanduiding 'intrinsiek' (Fraleigh 1984· I9842 en 1986; Suits I978) worden ook wel synoniemen als 'direct' CStein-
kamp 1984, 'constituerend' CHeinemann 19801, 'immanent' (Beckers I993) of 'internal' CButcher & Schneider I998, MINa
mee I994 en i995 Morgan I994 Schneider & Butcher 1993) aangewend.

" Naast aanduidingen als 'extrinsiek' CSuits. I9781 wordt ook wel gesproken van instrumenteel' (Fraleigh I984. I984a en 1986),
'indirect' (Steinkamp 1983), 'external' CButcher & Schneider 1998; McNamee 1994 en 1995; Morgan 1984· i 987 en 1994;
Schneider & Butcher 1993) of 'extra-sportief (Beckers 1993)

, De Boer I999, p. IS·

IR      Loy I968, p. i.

'9      De Boer I999. p. I6; Groeneveld 1976, p. 273·

'°       De Boer 1999; Gerber & Morgan I979; Schuyt I986: Van Peursen I 80. p. 37

:'        Gerber & Morgan 1979· P· I.

"      Vgl. De Boer 1998 pp. 16/17 Schuyt 1986 pp. 88 91

*3      Vgl. De Boer I999 : Groeneveld I976
4       Prinssen & Kropman i993.

4      De Boer 1999, p. 17

*c,      Coaldey I994

'-      Vlaamse Sportraad I999
"

POUW I999

'9       Backx, Swinkels & Bot. I 994

to     Loy I968.
' Best 1974· P· 28.
.         De Boer I999. p. 15
" Luschen 1972. p. 26.
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9       Coakley 1994· P· 21

" Caillois 1961 Guttmann I978; Loy 1968, i978, Luschen 19702.

,6       Vgl. Albinson 19'76; Gordiin I960. 1975 en 1975a; De Knop & Hoyng 1998; Edwards I9·73; Schmitz I979 ; Siegel 2002; Vander·

zwaag I973·

r       Loy 1968 en I978: Luschen I968 en 19708.

Gillois 1961: Guttmann 1978.

w         Loy 1968 en 1978: Luschen 1968, p. 5 Luschen 19703. p. 85: Luschen 1972, p. 119

4'        Vanderzwaag (1972. p. 51):  ... play is the most general and the most basic. Sport derives its central value from play.'

4'      Vanderzwaag 1972. p. 51.

4      Hagele 1989N 11

„      Hagele I989. p· 11.

44      Siegel 2002, p. 6.

" Het derde als noodzakelijk aangemerkte kenmerk 'institutionalisering' is reeds op het continuum geplaatst.

4,       Vgl. Diem I964 Schmitz I979; Vanderzwaag 1973· Hier kan ook worden verwezen naar Stokvis (I979, pp· 83.89 die in een soci

aal-historische studie laat zien dat het spelbegrip als een ideologisch wapen is gebruikt tegen de oprukkende professionalisering

4-     Schmitz 1979· P- 23

4'     Schmitz 1979· PP· 2729

0      Schmitz I979, P· 27·

.      Schmitz I979· P· 27·

Schmitz 1979· P. 28

i:      Schmitz 1979, P. 28

n      Schmitz I979, P· 28.

f      SchmiM 1979· P· 29.
Vanderzwaag  (I972. P·  52) benadrukt beide aspecten van play,  door  te stellen:  '... play is an activity and/or state of mind ...'

sc'       Huizinga 1952; Gordijn 1960, I975 en 19752: Diem I964· Nu maken we in Nederland en Duitsland niet. zoals w61 in de Angel·

saksische landen, een onderscheid tussen game en play. De wiize waarop Huizinga's spelbegrip in de Angelsaksische literatuur

wordt geinterpreteerd, is in de betekenis vanplay (vgl. Caillois 196I; Loy I968 en 1978; Suits I988; Weiss /969)

c-       Huizinga I952, p. 200·205 Huizinga (1952) analyseert tai van cultuurverschiinselen vanuit het perspectiefvan spel, zoals

rechtspraak (pp. 78 e.v.), oorlog (pp. 90 e.v.), poezie (pp. 121 e.v.) en kunst (pp. 162 e.v.).

0      Huizinga 1952, p. 20.

;9      Huizinga I952, p. 204

60      Huizinga I952. p. 203

6,      Huizinga 1952, p. 203

6,        Huizinga I952, p. 203. In tegenstelling tot het merendeel der sporttheoretici (zie exemplarisch: hoofdstuk 2 en tabel 2.I).

beschouwt Huizinga (I 952, p. 203) deze 'verstandsspelen' wei als sport: 'Eerst in den iongsten tijd heeft de publiciteit, met de

erkende kampioenschappen. met de openbare wedstriiden, de registreering der records, met de persverslagen in hun eigen lit-

terairen still, al deze verstandsspelen. hetzi i op een bord of met kaarten, ingeliifd bii de sport.'

41      Huizinga I952. p. 203

4      Huizinga I952, P. 203

65       Gordiin 1975· P· 150
66 Gordiin I960, pp. 42/43·

67       in die zin komt de visie van Diem dan ook meer overeen met die van Gordijn dan met die van Huizinga.

63      Diem 1964, P· 26.
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69      Vgl· Caillois I961: Diem I964; Guttmann 1978: Huizinga I952: Loy I968 en 1978: Vanderzwaag i979

-°      Franke 1978, PP. Sit-58

i      Franke 1978, P. 58
v     Franke I978, p. 56

,       Franke C1978, pp· 54-58) 'beperkt' zich in ziln uiteenzetting van 'Gegenwelt-theorieen' voora] tot Huizinga's visie op spel en
sport. De condusies die Franke trekt ten aanzien van Huizinga's visie, kunnen zonder meer worden doorgetrokken naar de in
paragraaf 3.2 besproken auteurs. Temeer ook. omdat enkele van de besproken auteurs (Caillois 1961: Loy 1968 en 1978) uit

drukkeliik Huizinga's visie op spel (play) als uitgangspunt nemen.

1      Franke 1978, P. 57

1      Guttmann 1978, P. 7
-6      Loy I968. p· 4

-      Loy 1968, p. 4
-8      Thomas i976. p· 37·

-9      Meier I981, p. 84·

'0           In algemene zin wordt met institutionalisering bedoeld dat activiteiten, waaronder dus 'sport', worden ondersteund door een

organisatie die verschillende volmachten heeft. Meier 0981, p. 861 geeft de volgende definitie: 'An institution may be defined

as a regulatory or control agency, composed ofa distinctive system or interrelated complex of social norms, values, roles, and
actions, which serves to shape or channel the nature and direction of human choices and practices by providing delineating
and imposing established, recognized, and acceptable patterns of proper behaviour and procedure in pursuit and fulfillment of
some activity or need.'

8'     Vgl. Van Bottenburg 1994a: Guttmann I978
L Vgl. Guttmann I978; Loy I968 en 1978; Osterhoudt  977; Steinkamp I983; Suits 1973·

+       Vgl. Caillois I96I; Guttmann I978: Loy 1968 en 1978.

84 Vgl. Caillois I961; Guttmann I978; Ingham & Loy  973 en 1974 Schmitz I979: Vanderzwaag  973·

4 Vgl. Meier 1981
K6 Over de termen 'intensie' en 'extensie'. zie: paragraaf 3.L uitgangspunt 5.

r      Van Bottenburg 19944 1996 ; Stokvis r979

88       Stokvis I979· PP· 84-89

"1      Stokvis I979· P· 86
9°      Stokvis I979· P. 86

9,      Stokvis 1979, P. 88

9,       Van Bottenburg 1996.
93 Van Bottenburg I996 pp. 26/27

94 Vgl. Gruneau 1980 en I983

9,       Vgl. Gruneau I980 en I983

96     Gmneau 1980, p. 2I.

9-     Gnineau 1980, p. 23

98      Gruneau 1980, p. 23

99     Gruneau 1983, P. SI

-     Gruneau I983, P· 31
'°:       Zie ook de kritiek van Stokvis (1979' P 84 e.i·.) op de visie 'spor·t is spel.
102

Gruneau I983· P· 50·

'°'     Gruneau I980. p. 79
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1.4     Cjiljois I961. p. 7

i      Vandermaag 1972, p. 53·

'06 Ryle   971  {vertaling van Concept OfMind. 1949)

-     Ryle 1971, p. 21.

4     Ryle 1971, p. 21.

#     Gerhardt Iggj

"       Suits I967, 1973 en 1978.

"      Vgl. Suits 1967, 1973 en I978. Het artikel 'The Elements of Sport' oorspronkelilk verschenen in I973· is onveranderd opgeno·

men in de sportfilosofische verzamelbundel Philosophk Inquiry in Sport {I988, 1996)

.     Suits 1973

"      Suits 1973· P· 49

1'4     Suits 1973 P· 49

';      Suits 1973· P· 49
I

Suits 1973· P. 50·

"-      Suits 1973· P· 50

''     Suits I976 P. 50.

"'     Suits 1975 PP· 50/51

0     Suits I973· P. 54·

w      Suits I973· P. 54·

-      Suits 1971 P· 51

-'     Suits I967 PP· 148/i49
".      Voor de bespreking van uiteenlopende sporttheorieen waarin wei het uitgangspunt wordt genomen vanuit een sportextern

perspectief. zie Franke 1978, pp. 48·63

:·'i      Franke 1978. p. 68.

'G Suits 1967

w     SUits I97AP· 49·
"       Schneider & Butcher 1997· De definitie van Suits CI 967  !56  luidtals volgt:  ... to play agameis to engage in activity directed

toward bringing about a specific state of affairs. using only means permitted by specific rules, where the means permitted by

the rules are more limited in scope than they would be in the abscence of the rules, and where the sole reason for accepting

such limitations is to make possible such activity.' Alhoewel het verschil tussen de omschriiving van een game uit I973 en deze

definitie uit 1967 gering is, wordt over een pre-lusory goal niet gesproken. Schneider & Butcher (1997, P· 45) concluderen dan
ook dat Suits' '... subsequent introduction of the notion ofa "pre-lusory goal" could be considered a dassic example of the latter
position being less tenable than the former'. De auteurs (I997, P· 45) stellen dan ook voor om het prejusory niet op te nemen in

definitie van een game. en te volstaan met lusorygoalen lusory m£ans: 'We I...1 propose the abandonment of the term "pre-lusory

goal." The terms "lusory goal" and 'lusory means" could be retained because they stress the special nature of goals and means

in games. But "pre-lusory goals- should be abandoned for what they are. a failed gambit in the practice of philosophy of sport.'

"9        Loland (2002. pp. 9-Il| onderscheidt de intentional goals van sport-speciA goals en structural goals en moral goals van sport.

"°     Loland 2002, p. IO.

-        Daarbij bliiken de doelen soms wei en soms niet samen te hangen met de specificiteit van de game (ofde sport) in kwestie. inland

A2002, p. 9) stelt hierover: 'Some compete in pursuit ofgoals that can be realized within the practice itself such as excitement,

tension. a feeling of community. challenge and mastery. Others are more focused on possible outcomes of competitions that are

not internal to them. such as establishing friendships and social networks, or. at high levels of performance. prestige and profit.'

"'        Suits 1978, p. 146 bedoelt met radicaal autotelisch '... the view that unless games lof sport. JSlare played solely as ends in them-

selves, they are not really games...'

"'        Zie ook Gerhardt 1992 in paragraaf }.4
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1,4     Morgan 1987, P· 8

"'      Court 1996, p.  66.
4    D.Agostino ig*
'r     D'Agostino 198x. p. 7

u'      D'Agostino !981. p. 9. De belangrilkste vertegenwoordigers van dit formalisme ziin: Delattre I975; Pearson r971 Reddiford

1985: Suits t967· 1969. 1973 en r978.
„<,     Suits I 978, p. 24

F      Morgan (1987, P· I) stelt het volgende: 'The supposed logical incompatibility between w·inning and cheating is not only a thesis
but it is the linchpin of I...1 .formalism

41     D'Agostino Ig81, p. 9

14     D.Agostino IgRI p. 13

41     D'Agostino I981, p. 13

44       Kew C'992, p. 295) spreekt in dit verband van een '... decontextualised non.sociological analyses ...' van gaines.

'45     D'Agostino I981, p. 14

46     Heinila I978.
14- Wittgenstein I976. paragraaf 20 I-203

14* Deze interpretatie van de regels voor een scheidsrechter dat deze altiid ruimte heeft om te fluiten in de geest van de regels

(Gebauer I983; MINamee 1998; Russel /999)
149       Wittgenstein I976. paragraaf 201. Vertaling van de in I 953 Postuum uitgebrachte studie Philosophischi Untersuchungen.

"°      Searle 1969. Vgl. D'Agostino I 81; Digel 1986; Inland 1998 en 2002; Meier I985 en 1988, Morgan I987 en 1994; Reddiford

1985: Suits 1973 en I978 Torres 2000.

"T      Vgl. Kretchmar 200 I.

'9      Meier 1985,1988; Morgan I987 en 1994; Suits 1973· I978 en 1988.

'93       Searle I969, p. 33· Sportsocioloog Digel (1986, pp. 42/46) stelt dat de constituerende regels de 'sport erm8glichen': '... jede
Sportart - Hochsprung ebenso wie Geratturnen - erst durch ihre Regeln maglich wird. daS also das, was Sport ist, letztlich
seinen Regeln zu verdanken ist. Mit dieser Feststellung wird deutlich, daS der Begriff 'Regel" ein Schlusselbegriff fur das
Handeln im Sportbzw. fur das Verstehen des Sports ist. Die Regeln sind es, die es ermbglichen, daE wir Tore beim Handball
werfen kannen, daS wir uns uber einen Schmetterschlag beim Tischtennis freuen oder daE wir im FuSb:ill Ober einen Spiel.

zug die gegnerische Mannschaft ausspielen. I...1 Regein des haben nicht zuletzt aus diesem Grund keineswegs nur befehlende,
diktierende oder einschrankende Funktionen. Die Regeln machen unser Handeln erst moglich, sie garantieren, dafi wir ein
Handballspiel von einem FuBbalispiel unterscheiden k8nnen, daR wir morgen so Fugball spielen kunnen wie gestern. dag wir
wissen, ob ein Speerwerf galtig oder ungOItig ist ...'

tw     Meier 1985, P. 69
19; Vgl. Searle r969, pp. 33/34·

4     Rawls I955, P· 25·
';'     Morgan I987, P· 5

'i·'     Searle I969, p. 33

;9     Searle I969. P· 33·

69     Meier I985. P. 69; Morgan I987·

61     Searle 1969 P· 34

w     Meier 1985, P 69
4,     Suits 1978 p. 53·

t64     Suits 1978. pp. 146/I47·

4,     Inland I998,2002: Inland & McNamee 2000; Morgan I984. 1987 en 1994
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i/6 D'Agostino I981, p. 7 en p. IS

M     D'Agostino 1981  p. I 5·
1.' Vgi· Morgan 1984· P· 46

/9 Zie paragraaf 3.2. uitgangspunt 8.

-     Morgan 44 pp· 46.48, Morgan 1987· PP· Io-,6, Morgan 1994· PP. 225·233

Morgan 1987, PP· 10-II.

n      Suits 1978. pp. 147/I48.

'3,     Suits I978, pp. I46/47·

 4     Suits I978. p. I48.

i      D'Agostino 1981, p. 13

r"     Morgan I984, P· 46.

'-      Vgl. Loland 1998 en 2002; Loland & McNamee 2000; Morgan I984, I 987 en I994

"     Loland 2002, P. 8.
-     Loland 2002. p. 9

'80       Morgan I987· P· 16.

 " Uitdrukkeliik wordt hier gesteld 'in beginsel.' in hoofdstuk 5 van deze studie zal de vraag gesteld worden of sport per definitie

een subcategone van game is.

Morgan 1984, 1987 en I994·

'K'       Macintyre 1984· Vanaf het begin van de jaren negentig zijn er tai van sportfilosofen die steunen op Maclntyres werk *r Vir-
tue. Vgi. Arnold, r992 en I997; Butcher & Schneider 1998 en 2000; Gibson 1993; Kretchmar I998; Loland 2002: Loland &

McNamee 2000; McNamee I994 en 1995; Brown 1990: Schneider & Butcher 1993 en I998; Steenbergen & Tami)oer 1998
Opvallend daarbi j is dat ze. zonder uitzondering, steunen op hoofdstuk 14 (PP· 181-203) uit genoemd werk. Vooral Maclntyres

uiteenzetting over 'prakti jken'. 'instituties', 'deugden'. 'interne goederen' en 'externe goederen'  wordt door de sportfilosofen

aangewend in de onderbou ing van uiteentopende thema's als 'doping en sport', 'ji:ir play en sport', 'amateurisme en sport',

'sport en de invloed van instituties' en 'sport en de invloed van de markt.

4     MacInt,re 1984· P· I87

4     Macintyre I984· PP· 188/I89

IM     Macintyre 1984, P· I88.

8-     MacIntyre 1984· PP· i88/I89

n     MacIntyre, 1984. P. I90

'"     Maclntyre 1984·· PP· 190 e.v.

19. Macintyre 1984· P· 194

4      Macintyre 1984· PP· I94 e.v

4      Macintyre 1984· P. 194·

"      Vgl. Morgan 1994, pp· 90-94 en pp. 204 25I.

'94 Beide moeten in conceptuele zin van elkaar worden onderscheiden, ook al blijkt in de praktijk dat veel sporten zijn geinstituti·

onaliseerd (Morgan 1994, P· 92) 'While it is true that every practice. no less sport, requires some sort of institutional support,

it is clearly preposterous to claim that sporting practices on their own accord aspire after and institutional status. that they

crave some kind of institutional anchor. Moreover, the empirical evidence, which contains plenty of examples of sports that are

largely unadorned by institutional tappings, weighs heavily against any such view.'

'9'     Morgan I994· P· 93

196     Morgan I 994, P. 137

197 Morgan 1994· P· 2II.

» Morgan I994, P· 2II.
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199 Morgan 1994· P· 2 Il

00
Morgan 1994, P- 2 II .

'"     Morgan 1994, P. 2II
20.

Kew CI992, p. 295) stelt terecht dat binnen een formalistische visie op sport de nadruk wordt gelegd op de inperkende en con-

stituerende functie van regels binnen sport (en games). Bii de formalisten bliift geheel buiten beeld de wiize waarop regels
binnen de sport worden opgesteld en veranderd. Hij verwi it de formalisten dan ook dat ze een gedecontextualiseerde non-soci

ologische visie op sport en games hebben: 'These... accounts of game rules, devoid of any empirical analysis of actual game.
processes, focus exclusively upon the virtual structure of games as provided by the formal rules I...1 Yet, these decontextualised
non.sociological analyses ofgames len sport.  1 Sl signally fail to capture the complex social dynamics necessarily inherent  in
making games accountable and further, cannot provide an adequate account of how and why the rules of sporting games are
subiect to such chronic change.' Hoewel Kew terecht stelt dat bii de formalisten het proces over de veranderingen van regels en
de machtsverhoudingen die hierbii Optreden, buiten beeld blilven, impliceert dat niet dat de formalisten de dynamiek ofveran-
derbikheid van regels ontkennen. De sociale inbedding van sport, de sociale geworteldheid van de regels. de veranderliikheid

en dynamiek van sport en sportregels en de onderlinge machtsverhoudingen die meespelen in het veranderen van de regels.
vallen simpelweg buiten de focus van de formalisten. Terwiil de formalisten proberen de noodzaketiike en voldoende voor-
waarden te formuleren van activiteiten die in de alledaagse omgangstaal sport ofgame worden genoemd. bezien de meer soci-
aal-historisch georienteerde theoretici de wiize waarop sporten en games ziin ontstaan, welke ondertinge machtsverhoudingen
aan dit ontst:ian ten grondslag liggen en welke maatschappeliike factoren ten grondslag liggen aan veranderingen binnen de
sport.

20£ Morgan I994, P. 214·

m      In deze sociale geworteldheid van de regels stemt Morgan (I994) overeen met de hegemonist Gruneau (I983). Maar tel·wijl
Gruneau < 981 pp. 60.65) in ziin interpretatie van de constituerende regels vooral, of alleen, de sociale gesitueerdheid van de
regels beziet, benadrukt Morgan (I994, PP· 84-86) het tweeledige karakter van de constituerende regels: enerziids ziin ze soci
aal-historisch geworteld. tegeliikertijd bakenen ze praktijken van elkaar af. Voor een kritische beschouwing van Gruneaus visie
{I983, pp. 60.65) op de constituerende regels, zie Morgan 1985, PP· 60-62 en I994, PP· 84-86).

"F      Morgan 1994, P. 215 Reeds in een eerdere publicatie merkt Morgan op (1984· P· 47): 'Yet the retention of these formalist views
does not, to reiterate, amount to a reiection of the social grounding of sport. That is. although the formal properties of sport
operate independently of social conditions, they are not historically accidental, or socially inexplicable properties. In other
words. there is a correspondence between the sorts ofsports we engage in and the sorts ofsocial conditions we live in that is
not negated by formalism. These rules are fashioned, like everything else, out of the social and historical stuffoflife itself.'

0 Morgan 1994· P· 86.

"-     Vgl. Morgan 1994· P· 86 en  985, PP· 62/63
208 Morgan 1994, P· 87.

-9      Over de wilze waarop veranderingen in de regels worden betwist onder invloed van de - soms uiteenlopende - belangen en
macht van verschillende actoren, zie Kew 1986, I987 en 1992

*'°     Morgan I994 P· 87·
w Geometrische figuren verschillen van elkaar als gevolg van hun uiteenlopende axiomatische structuren (uitgangspunten)

Anders gezegd: ze ziinjuist ontworpen om verschillend te ziin. Sportpraktiiken echter '. possess no axiomatic structures they
were not designed to be different' (Morgan I994, P· 213)

"*     Morgan 1994, P· 2If·
*13     Morgan r994, P· 225

2,4      Morgan 1994, P· 223 e.v. Dit voorbeeld heeft Morgan deels ontleend aan Suits CI978, pp. 45/46).

*"      Morgan I994 P· 223.
116 Morgan 1994, P· 224
2.

Morgan I994, PP· 224/225

'i8 Suits I973· PP· 50/51. Zie: paragmaf 3.4

"9       Vgl. Meier 198I. Meier (I981, p. 85) stelt: 'Despite differences or conflict concerning other components. it is reality apparent
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that most sociologists consider sport to be an institutionalized activity.'

Noten hoofdstuk 4
Beal I974, P· 190

2 Vgl. Breivik 2000: Caillois 1961; Gerhardt I99I: Kretchmar 1975· 1998: Loland 2000,2002, Loy 1968. 1978: Meier 1988;
Morgan 1985a, i987 Osterhoudt 1977: Sleap 1998: Suits I973: 1988: Thomas I9·76; Thomas 1983 Torres 2000.

Suits 1976 P· 53
4 Suits I973, P· 53
' Over de termen 'toeval' en pure-kansprocessen'. zie: Rescher 1995· PP· I9.40·

Zie paragraaf 2.5 Caillois 1961. p. I7·

Vgl. Caillois 1961. pp. 17/18: De Wachter I985· P· 55
4 Caillois 196I, pp. 17/18.

'1        Breivik 2000: Loland 2000 2002: Morgan I9853.

'-       De Wachter 1985; Loland 2000,2002.

         Vgl. Breivik 2000. pp. 142/14&De Mui 1994; De Wachter 1985· PP· 52/53: Rescher I995

De Mul 1994
" Dit voorbeeld is ontleend aan De Mui 1994·

p,       De Wachter (1985, PP· 52/531 onderscheidt naast de antropologische betekenis van toeval' nog de ontologische en de subjecti-

vistische en de epistemologische betekenis.

i
De Wachter 1985· PP· 53 e.v

.       De Wachter 1985· P· 53
6- Breivik 2000, p. 151

"       Vgl. Breivik 2000. PP· 151-154; De Wachter 1985, PP· 53/54; Loland 2002, pp. 47-60

'9      Vgl. De Wachter t985

°       Vgl. Breivik 2000: Loland 2000,2002.

'       Vgl. Breivik 2000: Loland 2000.2002 Morgan 19853

'-      Morgan I9852. p. 63

Breivik 2000. p. 142

4      Loland 2000.2002.

'i      Breivik 2000. p. Ifo.

:c'       Breivik 2000, p. I 50.

Loland 2002. p. 46. Voor een uitgebreide uiteenzetting van ziinfairness-norm, zie: Loland 2002, pp. 4I-106.

a       Loland 2002. PP· 45/46
9      Breivik 2000, pp. 151·154: Loland 2000, pp. I60-166: Wand 2002, pp. 46·60.

'       Breivik 2000. p. 152
' Breivik 2000. p. 133

'       Breivik 2000. p. 153: Loland 2002. p. 54

" Loland 2002, p. 46

4      Loland 2002. pp. 60-65

„      Loland 2002, p. 64

"'       Breivik 2000. p. I49
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r      Breivik 2000, P. I49

18     Breivik 2000. P. 149

'.      Breivik 2000. pp. 153-155·

4°      Het mag misschien opvallend ziin dat Inland ook hier wordt genoemd. Hii pleitte immers voor een brede reductie van toevals·
elementen. Ziin positie is goedbeschouwd ambie

4,      De Waditer 1985, P· 55

4:        De Wachter I 985 P· 56. Hier kan worden verwezen naar het boek WO waren allemaal goden: De Tour pon 1948 van socioloog
Maso (2003). In dit boek blijkt dat de uitslag van de Tour van 1948 sterk werd beinvloed door materiaalpech.

4       De Wachter I985· PP· 57 e.v.

44      De Wachter 1985, P· 57/58

4       De Wachter t985· P· 58

46      De Wachter I985, P· 59

4-      Wand 2000. p. 169

48      Lol:ind 2000. p. 169

49      Loland 2000 p. 9I

i°      De Wachter I985, Loland 2000,2002

7'      Loland 2000. p. I67.

p         Voor een bespreking van de game-elementen. zie: paragraaf 3.4 van deze studie.

R      Loland 2000, p. I67.

4      Loland 2000, P. I67·

B      Lotand 2000, p. I67·

9      Loland 2002, p. 91

;        Voor het onderzoek naar de boeiverschillen bil het roeien, zie www.delta.tudelft.nl/delta/jaargangen/30/I8/bosbaan.html en
www.delta.tudelft.nl/delta/laargangen/27/27/bosbaan.html.

0        Bi j een 'vrilkrachtige' zuidwesten wind (Iom/s) zou een acht met stuurman in baan I de Bosbaan 5.8 sea,nden sneller afleggen
dan in baan 6. Dat zijn ongeveer twee bootlengten Cuit: De Volkskrant. 19.42002).

w      Breivik 2000. p. 147.
60

WL Loland 2000,2002.

"        Zie www.delta.tudelft.nl/delta/iaargangen/27/27/bosbaan.html.

6-       Loland C2002. p. 141) beschouwt het streven van een strijd tussen ongeveer geliike teams of spelers als een belangrilk element
van good comp£tition 'realizing a matching of competitors of similar preference strength and of similar performance potential
to the greatest possible extent.'

"'     Franke I988, p. 52

64      Keating I 964· P· 33·

4       Vgl. Breivik 2000; Buisman 2002; Gabler I990: Lenk & Pilz 198F Loland r990,2000,2002 Lumer I995; Lumpkin. Stoll &
Bel]er 1994 Keating 1964: Schwier 1998: Simon 1994; Steenbergen. Van Hilvoorde & Tamboer 1995

*      Lenk & Pilz I989, p- 32

6-      Schwier I998. p. 83.

6'      Lenk & Pilz i989. p. 32

h,     Schwier I998, p. 81.

-      Gabler 1990. pp. 186/187
i Breivik 2000, pp. i49/150

-      Schwier 1998, p. 83
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i      Schwier i998, p. 83
7      Loland 2002. pp. 65 e.v.

Kanig 1995· P· 249· luist omdat het een van de weinige regels is die vooraf aan sporters wordt opgelegd in wat ze wel of niet

mogen doen en wat ze wel of niet tot zich mogen nemen, wordt ook wei gesproken van sektieve verontwaardiging (vgl. Tamboer

& Steenbergen 2000. pp. r58-174)· Van dopingmiddelen wordt dan - in tegenstelling tot ongelijkheden in verband met trai-

ningsfaciliteiten, voeding. medische verzorging. wetenschappelilke ondersteuning en erfeljike aanleg - gezegd dat ze een

ongeli ikheid tussen sporters creeren die niet geaccepteerd kan worden.

-'        Suits i988, p. 5 Meier I985  PP· 70 e.v. Het gaat daarbii biivoorbeeld om de volgende regels. Regels betreffende de veiligheid

van de deelnemers (dragen van helmen, en scheenbeschermers). bepaalde restricties aangaande leeftijd, sekse of gewicht
(ondergrenzen voor leugdigen bovengrenzen voor scheidsrechters. uitsluiting van vrouwen van bepaalde sporten, gewichts-

klassen bil bepaalde vechtsportenj en regels die worden opgelegd om sociale of politieke redenen. Deze laatste categorie omvat

een grote hoeveelheid beperkingen. varierend van meer lokale tot internationale voorschriften. Bilvoorbeeld het dragen van

witte kleding op Wimbledon, de uitsluiting van atleten die in het verleden geld hebben verdiend met hun sport. het stellen van

grenzen aan het aantal spotters uit een land voor deelname aan internationale wedstrifden, de uitsluiting van landen aan inter-

nationale wedstrijden om politieke redenen.

-      Meier I985, P· 71
-a      Meier 1985, pp. 70/7I

·'     Meier 1985, P· 71
' Gabler 1990. p. 186.

'1      Gabler 1990, p.  86.

*:      Vgl. Schwier 1998. p. 84

"       Naast Konturrenzfairne,g {'gelifkheid in engere zin') en Kontextwlle Chancengleichheit ('geliikheid in bredere zin') kan ook nog

een derde variant van 'kansgelijkheid worden onderscheiden. Een ongelifkheid die vooral sociaal gesituierd is. 84 deze laatste

invulling van 'gelijkheid van kansen' kunnen we bilvoorbeeld denken aan de nog steeds ongeliike behandeling van mannen en

vrouwen in de sport betreffende de kans om trainer te worden op het hoogste niveau (vgl Knoppers & Bouman 1996, 1998,

199811.

4      De Wachter 1985, PP· 59/60.
" Deze visie op sport als play ligt ook ten grondslag aan De Wachters (2000. p. 161) opvatting dat paal en perk moet worden

gesteld aan het gebruik van prestatieverhogende middelen: 'Zelfs binnen het competitiespel wenkt een subversief spoor, en dat
is het spelkankter van het spel zelf. Want ook het meest prestatiegerichte en meest commercieel uitgewerkte vaardigheidsspel
is onproductief, het bezit geen externe zin in de werkeliike wereld. Het is eigenlijk vertoon. Verheerlijking van excelentie, en

tegelijk van de irrelevantie ervan. Karikatuur en subversie van prestatie. want le kan er niets mee 'doen'. Dus zeker niet zomaar

een weerspiegeling van de rendementslogica van de arbeidswereld. Daarom ook is er biivoorbeeld toeval in het spel, zelfs in

het meest professionele sportspel. Toeval dat door allerlei spelregels wordt veiliggesteld. En daarom ook moet er paal en perk
gesteld wor(len aan prestatieverhogende middelen. Niet zomaar terwille van fairness en kansengelijkheid, want dit zit precies

nog binnen die prestatielogica. dit dient om beter spelprestaties te kunnen vergelilken. Neen, beperking en regulering van

doping is ook een symbolische act. en een belangrilke. het is de bevestiging dat sport spel is. en niet helemaal door de rende-

mentslogica en de lichaamstechnologie kan worden gekoloniseerd.'

w'        Een rationele middelenkeuze betreft een afweging van de meest efficiente middelen, onder andere op grond van een kosten·

batenanalyse, ter realisering van een voorgegeven doel <Koningsveld & Mertens 1986. pp. 27 e.v.)

,-      Suits i967· P· 149
» Morgan brengt in ziin studie L«tist  Theorks of Sport C I 994) slechts op twee plaatsen het  element physicality onder de aandacht:

in Un alinea CI994 P· 211) en in een noot Cnoot 14; p- 247)·

'9     Morgan 1994· P· 2 II

=     Morgan 1985a. p. 63

"      Vgl. Osterhoudt 1996
- Suits 1973· P· 53
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91     Suits r973· P· 53

94      Meier I988 I989, Suits I988, I989

9       Vgl. Fogelin 1972; McNamee 1994: Roochnik I975; Slusher I967 Thomas 1976: VanderZwaag I972: Weiss 1969

96         In dat kader plaatst Osterhoudt (I996. p. 97) de uiteenzettingen van deze auteurs dan ook binnen de ... nexus of the uncritical
literature concerning sport's physical dimension only in the sense in which they more so point to than fully account for sport's

peculiar embrace of 'physicality".

·r      Vgl. Best 1974· I978; Tamboer 1985 1989

98        Vooral twee studies zouden op deze plaats kunnen worden genoemd. namelijk die van Ryle C 1949) en Merleau-Ponty AI 945)

,9     Tamboer,985
w      Tamboer (1985) bespreekt in ziin studie vooral existentieel fenomenologen als Marcel. Merleau-Ponty en Sartre. Deze filosofen

hebben zich nameliik nadrukkelilk en kritisch toegelegd op antropologische categorieen als lichamelijkheid'. 'geest' en het
dualisme.' Deels aansluitend bi i en kritisch stelling nemend tegen deze filosofen komt Tamboer tot een eigen antropologie

van het menselilk handelen Cen bewegen), die primair haar uitgangspunt van redeneren neemt in een onlosmakeliike verbon·
denheid tussen de (lichamehike) mens en de wereld.

*     Vgl. Tamboer 1989, p. 36

""      Tamboer (1989 p. 38) stelt het volgende: binnen het kader van het relationele lichaamsbeeld lis het] niet zinvol 'lichameliike
handelingen' te contrasteren met niet-lichamelijke'. Bewegen is, vanuit dit beeld, net zo 'lichamelijk' als denken, waamemen
of spreken, in die zin dat in al deze gevallen sprake is van een verwerkelijking van een bepaaide relatie tot de wereld.'

4 Vgl. Paddick 1975
104

Paddick r975, P· I4

'°1     Vgl. Best i974, I978; Paddick IS)75 Tamboer 1985· 1989, 1992.
'06 Vgl. Tamboer 1985, PP 26 I-272, PP. 4I7 e.v.; I989. pp. 40-45·

'°-     Loy i968.1978; Pouw I987; Steinkamp 1983

.8     Steinkamp I983, PP. IG/I7·

109 Steinkamp 1983. pp. I6/17

M     Loy 1968, p. 41.

m      Pouw 1987, P· 4 Pouw I999, p. 26.
I'     POUW I999, p. 26

"3       In Nedertand is dit criterium bilvoorbeeld gehanteerd door Pijning I 973, I975)· De groot motorische vaardigheden kunnen
worden onderscheiden van zogenoemde 'fiin motorische vaardigheden.' Voor een kritische bespreking van het onderscheid
tussen 'groot' en 'klein' motorische vaardigheden vanuit wijsgerig antropologisch perspectief. zie: Tamboer (I985· PP. 292
3061

.4     Meier I981, p. 85·

"' Paddick heeft. aldus Osterhoudt (1996, P. 92) de vanzelfsprekende aanname van de lichametijkheid van sport gebracht tot '.
its critical apogee.'

.6     paddick 1975· P· 13
„     paddick 1975

 ,8      paddick 1975· P· I5·

n.     Paddick I973, P· 15

'*c      Vgl. Best I974· I978: Tamboer 1985· PP· 417 e.v. Tamboer [98g, pp. 45-51. Tamboer 1992, I 994

"'      Best,974, I978; Tamboer 1985· 1989 1992, I994·

'*'      Vgl. Tamboer 1992, I994· Een soortgelijk onderscheid wordt gemaakt door Best (1978. pp. 78-83). Hilonderscheidt physical
movement van Intentional aa:on.

 "      Tamboer (1985· 19891 maakt inzichtelilk dat opvattingen over het menselijk handelen en menselilk bewegen altitd samen}tan-
gen met bepaalde visies op het menselijk lichaam en de mens. Visies op bewegen (c.q. bewegingsbeeldenh ziin wilsgeng antro-
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pologisch nimmer neutraal: ze gaan altiid uit van bepaalde opvattingen over het lichaam (c.q, lichaamsbeelden) en opvattingen
over de mens (mensbeelden)

114 Tamboer I985, PP· I96-205: Tamboer 1988 . PP· 34-40

'5     TamI)oer I988, p. 36

.6     Tamboer I985, P· 37·
[27 Tamboer I992, p. 42

 '8      Tamboer I985, P 426, 1989. p. 49

Tamboer I985· P· 426. I989 p. 49

*     Vgl. Tamboer r989 p. 50

4'       Bewegingshandelingen ziin steeds opgenomen binnen een bepaalde bewegingscultuur, die historisch gegroeid is en waarin ver-
anderbare maatstaven, waarden, normen en regels de betreffende bewegingshandeling mede constitueren. Bewegingshande-
lingen laten zich dan ook begriipen als een specifieke vorm van 'regelgeleid gedrag' (Tamboer,989 p. 50)·

11:      Best 1978, P. 79

9      Tamboer & Steenbergen 2000, pp. 47 e.v.

w Vgl, Tamboer I983· 19891992, I993

3,      Kretchmar I975, I998
136 Luschen 1970·

'33      Kretchmar I975· P· 24·

.8     Kretchmar 1975, P. 24

49     Kretchmar 1975, PP· 26/27

F     Kretchmar 1998, p. 24

4,      Kretchmar 1998, pp. 24-26.

14:       De overgang van een test naar een wedstrild is, aldus Kretchmar (I998, p. 26), dat de resultaten van de test gedurende de wed-

strild met die van anderen, individu of team. worden vergeleken - sporters proberen elkaar op een gedeelde test te overtreffen

(to surpass): 'The move from test to contest I...1 occurs when two or more individuals Cor groups of people) adopt the same or
comparable tests and then commit themselves to producing higher individual scores than one another I ...1 Without the first

component, compar·isons are impossible and relative succes cannot be comprehended. Without the second, comparisons are
not at issue and probably not of interest. The first <'contesting' without comparable, shared tests) produces incommensurable

strivings. The second Ccomparable tests without the commitment to surpass) produces parallel testing. Contests I...1 presuppo.
se tests. Without a test to share and through which to show superiority, contesting loses its intelligibility. Again, this is a one-
way relationship of dependency. Good tests may or may not lead to contesting Contests, on the other hand, are always parasitic
on tests for the latter's capacity to reveal levels of skill and thus too comparative superiority.'

.1 Vgt. Caillois 196I; Gerhardt 199I.
[44 Suits I988: Gahner 1979· PP· 78/79; Best I978. pp. 99-I22. ln deze studie wordt ervan uitgegaan dat beide categorietn ziin

aan te merken als deelverzamelingen van games. Tot aan 1988 was Suits deze mening ook toegedaan. maar vanaf die tiid is
ziin opvatting bijgesteld. Suits neemt de Olympische Spelen als paradigma om ziin visie te verduideliiken. De 01ympische

Spelen bestaan, aldus de auteur, uit wedstriidsporten .'... involving a variety of physical I...1 human skills, where the superior

participant is judged to have exhibited those skills in a superior way' CI988, p. 2)  Niet alle 01ympische sporten mogen echter

wor(len beschouwd als een subcategorie van game bepaalde Olympische sporten ziin wel, andere zijn geen games. De Olym-
pische Spelen bestaan uit twee typen wedstriidsporten: en rejireed events en judged events (Suits I988. p. 2). De eerste zi n wei
deelverzamelingen van games, de tweede niet. Deze herziene visie op de relatie tussen sport en games vindt haar grondslag in

de idee dat binnen 'judged events' geen sprake is van constituerende regels. die de aanwending van de m st e#iciente middelen
om het intrinsieke doel te bereiken verbieden, zoals dit binnen refereed events wel het geval is (1988, p. 61. Deze veranderin-

gen in het begrip 'sport' en vooral de relatie met het begrip 'game' brachten een korte polemiek op gang. Deze polemiek werd
gevoerd tussen Meier (1988, 1989) en Suits (I 9891. Later in meer beschouwende zin en vanaf de 'ziiliA' stond Kretchmar
(1989) stil bij de 'ommezwaai' van Suits. Zowel Meier als Kretchmar kan zich beter vinden in Suits' eerdere opvatting: sport is

een subcategorie van een game. Meier (19881 en Kretchmar (I9891 zijn van mening dat ook de door Suits genoemdejudged
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events (of: sport-performances) moeten worden aangemerkt als vormen van game. Ook in deze sporten gaat het om 'het vniwil

lig opwerpen van onnodige obstakels' en de constituerende regels zorgen ervoor dat in de realisering van het intrinsieke doel
niet de meest efficiente middelen worden aangewend. Zo wordt er biivoorbeeld bii een judgd event als 'oefeningen op de balk
naar gestreefd om 'bepaalde bewegingen zo ritmisch en vioeiend mogelijk uit te voeren.' Constituerend voor deze sport is dat
de oefeningen op de balk en binnen een bepaalde tijd moeten worden uitgevoerd. Niet alle middelen mogen dus worden aan-
gewend om de 'bewegingen' zo goed mogeli ik uit te voeren - wei degeli ik gelden constituerende regels die de meest efficiente
middelen inperken om salto's en schroeven uit te voeren. Ditzelfde geldt voorjudged events als schoonspringen, vrije oefening

op de mat enzovoort. In al deze sporten ziin de vier game-kenmerken: intrinsiek doel, middelen, constituerende regels en spel
houding van Suits aan te treffen. Met Kretchmar CI989) en Meier (I988, I989) wordt in deze studie dan ook ingestemd dat

zowelludged events als rejereed events deelverzamelingen van games ziin

4,      Best 1978. p. Io].

'46     Vgt. Best I 978 Kretchmar I99O, Tamboer I985. 1989
147 Best 1978, p. I04.

'48     Best 1978, p. 105

'49 vgl. Algozin I976; Bain 1976: Burke I971, 198I: Ellis I973, 1976: Esposito i974 Feezell I98I,1984: Fink 1960; Gordiin 1960,
I96I, I9758; Harris 1978: Hyland I977, i980. i984: Kolb 1990; Meier 1980; 1988: Miller I973; Osterhoudt I977; Riezler 194I;
Roochnik I975; Suits I977·  988: Volkwein I99I, I99Ia; Weiss 1969

I50

Zie vorige noot.

4      Miller I97LP· 92
a.     Roochnik I975· P· 39·

w     Suits 1977 P· ,9
44     Hyland 19801 90

'55       Over de verschillende wiizen waarop perspectieven door elkaar kunnen lopen, zie Ellis ,973, P· I2.

'16     Grupe 1982, p. I,5

T      in vooral de hoofdstukken 34 en 5 worden deze speltheorieen uitvoerig beschreven en vervolgens bekritiseerd (Ellis 1973, PP·
23.III).

4 Vgl. Esposito, 1974; Fink 1974: Hyland I980; Kolb i 990.

ii,     Fink 1960.
160

Esposito 1974

[6I

Roochnik 1975· P· 40

w    Hyland 1980

61     Meier 1980, pp. 29/30

164     vgl. Caillois 196I; Ellis 1973; Fink I960; Gordi in 1960, 196I. I975a: Huizinga I952: Meier I980; Riezler I941: Suits I977· Vol-
kwein 199I, I99Ia

4      De termen 'om zichzelfswille' en 'de activiteit zelf' veronderstellen, en we komen hier nog uitgebreid op terug in de volgende
paragrafen, dat het mogeliik is een grens te trekken tussen wat binnen en buiten een activiteit ligt. Terecht merkt Paddick
CI994' P' ioh dan ook op dat 'in any discussion of doing something for its own sake. one conceptual difficulty is the problem of
where  to draw the line which seperates the activity itself from its consequences or outcomes.'  Dus pas nadat conceptuele  gren
zen zijn getrokken tussen wat als intern of extern geldt voor de activiteit in kwestie, kan ook een antwoord worden geformu.
leerd op de vraag of de activiteit al dan niet om zichzelfswille wordt verricht (Paddick 1994, P· to): 'The important distinction is
between those ends which are conceptually related to the activity. in the sense that they cannot be described fully without
reference to the activity itself and those which are only contingently related.' De term 'om zichzelfswille' kriigt pas zi in speci·
fieke inhoud in relatie met de activiteit die wordt uitgeoefend <vgi. Champlin, 19871· Wat immers als intern geldt voor sport,
verschillt van wat als intern is te beschouwen voor wetenschap, kunst of filosoferen.

d,6
Gordi 1n 1961, P. 8.

16-     Meier 1980. p. 25
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,68     Suits,977·
,69     Csiksenwihalyi I999, p. 98

V0. Harris 1978: Meier I980 Miller I973; Suits 1977

n      Suits 1977, PP· II7 e.v.
1-2 Vgl. Burke 1971; Feezell 1981, I984; Gordijn 1960; 196I, I975; 19758; Harris I978; Huizinga I 952: Meier I980; Miller I973;

Suits 1977
0, Vgl. Burke I971: Feezell 198I, 1984; Gordijn I960, I96I. I975, I975a; Meier 1980.
174 Meier x980, p. 25

13      Huizinga I952, p. 8

6     Gordiin I975, P· I7I.

r     Caillois 1961, p. 6.
1-8 Gordiin 19752. p. 30·

I-9 Esposito I974; Gordiin I960. I961: I975; I9752; Harris I978; Meier I980: Miller I973; Suits 1977

'80 Miller Igllp· 92. Galumphing wordt door Miller (1973· P· 92) als volgt omschreven: '... patterned. voluntary elaboration or
complication of process, where the pattern is not under the dominant control of goals.'

zi     Vgl· Gordiin 1961; Harris 1978; Huizinga 1952; Miller I973; Suits I977
182 Een dergeliike vorm van handelen, waarbij de doelen zi in voorgegeven en waarbii men zich primair richt op de meest efficien-

te middelen, wordt ook wel aangeduid als instrumenteel of strategisch handelen.

4         Door een spelse houding als een antoniem van arbeid te beschouwen. worden feitelijk Mee verschillende categorieen met elkaar
vergeleken - een 'houding' of'modaliteit van in de wereld ziin' en een algemene aanduiding van activiteiten. Door beide tegen-
over elkaar te plaatsen kan een tweedeling ontstaan die in strild is met het in het begin van deze paragraaf geformuleerde uit-

gangspunt dat een speelse houding zich, in principe, binnen iedere activiteit kan manifesteren. In die zin is het zinvoller een
speelse houding te plaatsen tegenover een houding die hieraan tegengesteid is - dat wil zeggen, als twee te onderscheiden
modaliteiten van in de wereld ziin. Gordiins tweedeling tussen een sp=lse houding en een zakelijke houding (Gordi in I960; p
21) respectievelilk spekn en makpolbrenging (Cordiin I9758, pp. 30-34) is dan ook adequater, omdat op deze manier Mee hou

dingen worden getypeerd en met elkaar vergeleken in plaats van een specifieke houding en een specifieke activiteit.

134 Vgl. Harris 1978: Miller I973·

'85      Gordi in (,961 p. 8) spreekt hier van een vdle wendbaarheid tiidens het beoefenen en uitvoeren van de activiteit.
186 Harris 1978, pp. 64/65
18. Vgl. Esposito I974, Gordiin 1979; Harris 1978; Miller I973·
IX8 Gordi in 19753, p. 31

'89     Miller I973, P· 92
190

Suits I977, P· I12. Suits definieert CI977, P. I 22) play als volgt: 'X is playing if and only if x has made a temporary reallocation to

autotelk activities of resources primarily committed to instrumental purposes.'

'9'     Vgl. Gordiin t960, 196i: I9758 Meier 1988, 198F Roochnik 1973; Suits 1988, 1989; Volkwein 1991, 19912
192 Suits I988. p. I.

'93     Suits I988, p. I.
I 94 Suits I988 p. 2.

]9  Suits I988, p. 2.

 ,6     Suits 1988, p. 7

197 Suits I988, p. 8

4     Suits I988. pp. 8/9

'99     Suits I988, p. 9
200

Suits  988, p. g
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*°'     Meier 1988. p. 26
202 Meier r988, p. 26.

:°'    Meier 1988, p. 26

-4    Meier 1988, p. 26.

1-     Meier I 988. p. 25·

/06 Meier I988. p. 25·

*°-    Meier I988 p. 26.
 08

Gordiin I960, I96I, 1975, I9758.

4     Voor de tweedeling zakeliike houding versus speelse houding. zie Gordiin 1960. pp. 21 e.v.

Gordi in 19752. p. 25

"'      Gordijn r975, P· I50·

w:     Gordijn 1960. pp. 42/43

'"     Gordiin 1960. p. 22.

-:4     Gordiin I960, p. 22.

:'i        Zie paragraaf 3.4

2I6 Gordijn 1975, PP· I70/I71

:'-       Gordiin 1960, pp. 42/41· Gordiins visie op de relatie tussen spelen/speelse houding en topsport/beroepssport is vriiwel iden·
tiek aan die van Diem

C I 964)·
2I8 Vgl. Best 1974, PP· 86-80 Glock r996, pp. I89/I90. Dergelilke uitspraken zijn verifieerbaar en, indien nodig, kunnen ze wor·

denbi gesteld (Glock I996. pp. 189/190; cursivering van mii,IS): '... empirical and necessary propositions differ "categorical-

ly" 1...1 Science ascribes properties and relations which can be verified or falsified empirically. Causal relations in particular can
only be established empirically, by observation and induction I...lsuch properties and relations are contingent. and the corres

ponding statements I...l are corrigible.'
/9

Suits 1988, p. g

220
Suits I988, p. 9

w     Suits 1988, p. 9

m       Suits CI988 p. 91 stelt: '1 am suggesting that acting under such a compulsion. rather than the desire to win simply because win-
ning defines the activity one is undertaking, is what turns a game that could be play into something that is not play:'

-4      Schneider 2001, p. r55.

4     Vgl· Gordiin 1975 PP· '70/171.

-'+      De beroepssport wordt. aldus Gordiin (I960. pp. 42/43) steeds meer een vorm van arbeid, waaruit het kenmerkende van spel

en sport ziin verdwenen:  ' Het gevaar van het verschuiven van spel en sport naar arbeid is groot. Deze verschuiving heeft bil de
beroepssport reeds plaatsgevonden. Beroepssport is van-zijn-plaats gerukte sport. En daarmee is het kenmerkende van spel en

sport eruit verdwenen. Het gevaar dreigt hier niet meer. het is werkelilkheid geworden. 1...1 De beroepssport is geen sport in de
zin die wil eraan geven.'

.6 Een speler kan zelfs op een speelse wilze een spel (in de zin van game  spelen en op een niet-speeise wijze. Zo ziet bilvoorbeeld

Huizinga CI952, p. 203) binnen de zogenoemde 'verstandsspelen' het speelse karakter verdwiinen Binnen het schaak· en dam-

speL maar vooral binnen het bridge, is het spel Cals game) zo verernstigd dat het ludieke volledig is verdwenen Huizinga CI 952.
p. 203):'... bil bridge heeft de moderne sociale techniek zich van het spel meester gemaakt. Met handboeken en systemen,

groote meester en beroepstrainers is het een zaak van doodeliiken ernst geworden. I.I De plaats. die bridge in het hedendaag
sche leven inneemt. beteekent oogenschi inlijk een ongehoorde versterking van het ludieke element in onze cultuur.  Inderdaad

is dit niet het geval. Om waarlilk te spelen moet de mensch, zoolang hii speelt. weer kind zijn.' Games a]s bridge, dammen en
schaken kunnen volgens Huizinga dus op een niet·speelse wilze worden gespeeld.

Over dit 'lokken tot spelen' c.q. de 'speelse bevraging' waaraan bewegingsrecreatie wN appelleert en in mindere mate of in het
geheel niet binnen respectievelijk sport en topsport, zie Gordiin i975, PP· I67 e.v.
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128 Vgl. De Boer 1999

-9     Schneider 200I. p. I53·

23. Schneider 2001 p. 157.

21      Schneider 2001, p. 158.

8      Dit komt in zi in Venn-diagram tot uitdrukking in de gebieden 1. 6 en 7· waarbinnen alleen activiteiten worden geplaatst die in

professioned verband wor,len beoefend. Nogmaals Suits over het onderscheid tussen een professional en amateur (1988, p. 81
lf. as I have argued, games and performances are instances of sophisticated  play, how is it possible for there to be games and

performances that are not play  as in 3.6 and 7.2 The answer is that when games become instruments for external purposes

Cmost obviously for acquiring money. as in the form of salaries drawn by players in the NHL, CFL, and so on), then the games,
just like their players. lose their amateur standing. And that simply means, consistent with the terminology I have been using
throughout, that such games are not played primarily out of love of the game but out of love of what the game can produce.

whether playing is loved or not.

w     Gordiln 1975, PP· I70/171
m      Meier 1988. p. 25

m     Booth 199 . Meier I993 Messenesi 1976; Morgan I993; Paddick 1994; Schneider & Butcher I993
46     paddick 1994. P. 3

:'-      De visie dat met het verdienen van geld een amateurhouding niet onmogeliik is, betreft slechts een van de vele interpretaties
die in de loop van de geschiedenis aan de term 'amateurisme' ziin gegeven (vgl. Allison 2001: Booth I999 Eitzen I989
Glader , SI: Morgan 1993; Osterhoudt I98I: Paddick I994: Strenk 1 8I: Young 1985)

"       Schneider & Butcher 1993, PP· 461/462.
1,9

Schneider & Butcher 1993, P· 462

4 Als een heider conceptueel onderscheid wordt aangebracht tussen interne en exteme goederen van een praktilk dan ligt het

geenszins voor de hand dat een amateurhouding in strild is met het nastreven van bepaalde extrinsieke doelen (- externe goe

derenl. Terecht merkt Paddick (1994· P. 10) op dat het beoefenen van een activiteit 'om zichzelfswille' of een 'primaire gericht-
heid op de interne goederen vraagt om het trekken van grenzen tussen datgene wat wel en niet tot die activiteit behoort - c.q.
wat wel of niet intern of extern is: 'In any discussion of doing something for its own sake, one conceptual difficulty is the pro-
blem of where to draw the line which seperates the activity itself from its consequences or outcomes.' Paddick CI994· P· toi
stelt, in dezelfde liin als Schneider en Butcher (,993), dat pas nadat conceptuele grenzen zijn getrokken tussen sport en niet·
sport. kan worden bepaald wat als intern of extern geldt voor de sportpraktiik. Pas dan ook kan een antwoord worden geformu·
leerd op de vraag wat 'omzichzelfswille' of for the love of it' nu eigenli ik betekent 12001. p. 462): 'The important distinction is
between those ends which are conceptually related to the activity. in the sense that they cannot be described fully without refe-
rence to the activity itself. and those which are only contingently related.

'4        Beroepssporters, aldus Seel <1995, P. 611 '... konnen in ihrem Beruf uberhaupt nur erfolgreich sein, wenn ... es ihnen gelingt.

im Spielen prim&r die intemen Zwecke des Spiels oder Sports zu verfolgen.'

4:       Een dergelilke veronderstelling geeft feiteliik blijk van een radicaal instrumEntalistische visie op sport. Met deze visie op

sport/games bedoelt Suits <I978. p. 147) het volgende: 'The view I am calling radical instrumentalism is. in effect, the denial

that games have such detachability and versatility. Games are in this view conceived as having their instrumental goals built
into them or. in the language of our definition, games are viewed as being essentially instruments for the achievement of

prelusory goals.'

m       In dat licht verdient de opvatting van Meier (19881 die een amateurhouding of autotelische houding beschouwt als een hou-
ding waarbij de spelers primair ('predominantly ) gericht ziin op de activiteit de voorkeur. Ziin visie laat namelilk wei ruimte
voor het innemen van een speelse houding/amateurhouding en het tegeliikerti id realiseren van tal van externe doeleinden.

:4     Huizinga i952, p. 12.

-4      Het verschil tussen speelsheid eli de primaire gerichtheid op het intrinsieke doel wordt door Harris (1978, p. 65) inzichteli ik

gemaakt aan de hand van verschillende attitudes waarmee 'bergbeklimmers' proberen de top van een berg te bereiken. De eer
ste persoon besluit dat hi j genoeg heeft van het klimmen en dus huurt hii een helikopter om hem naar de top te vliegen. Hij
wil met zo weinig mogelijk moeite en zo snel mogelijk de top halen. Een tweede persoon besluit de top van de berg klimmend
te willen bereiken. Ziin primaire doel is om de top te bereiken. zonder omwegen en biizondere interesse in de wijze waarop hil
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klimt. Beide klimmers (de eerste kan waarschijnli ik niet eens als klimmer worden getypeerd) hebben een attitude die doelge·

richt is (lees: primair gericht op het einddoel). Een derde persoon benadert het klimmen op een andere manier. Hiiwil welis·
waar proberen de top te bereiken. maar beschouwt dit doel niet als het belangrilkste. Tiidens de klim probeert hij verschillen
de. nieuwe Idimtechnieken uit en neemt verschillende omwegen. In tegenstelling tot de voorgaande twee klimmers kan ziin
attitude weI worden aangemerkt als speels - hii is gericht op het proces en probeert binnen het klimmen het nieuwe en verras·
sende 'op te zoeken.'

46     Riezler 194I. P. 506-
4-     Harris 1978, pp. 64/65

4    Miller 1973, P· 92
49     Vt. Esposito I974; Hyland I980; Roochnik I975

:i°       Over de tweedeling 'zakeliike houding' versus 'speelse houding', zie: Gordiin I960, pp. 2I e.v.

Noten hoofdstuk 5
' Guttmann 1983, P· 88.

.      Locke I993
McBride 1979. P· SI

4 Gewoonliik onderscheidt men in de filosofische ontwikkelingen van Wittgenstein twee fasen: die welke haar afsluiting kreeg in
de Tracmtus Logico·Philosophicus <I922). en een latere die rond 1930 is begonnen en haar neerslag heeft gevonden in Wittgen
steins  The Blue and Brown Books (19331935),  Oncertainty <1954  en  <vooral) de Philosophikhe  Untersuchungen  (i953)·  De anti-

essentialisten, waarvan enkeIen in dit hoofdstuk aan het woord komen, steunen uitsluitend op deze laatste fase van Wittgen.
stein. Indien in deze studie wordt gesproken van Wittgenstein dan gaat het, zonder uitzondering, om de latere Wittgenstein en
niet om die van de Tractatus.

i Kleinmann I979; McBride 1979· 19793

Kleinmann I979, P· I5,; McBride 1979, P· 51

McBride t979· P· 49

+        McBride  979, P· 49· Over het begrippenpaar 'te smal' en 'te breed'. zie: paragraaf 3.2.

9         McBride 1979, P· 49· Als in dit hoofdstuk wordt gesproken van definieren dan kan deze term ruim worden opgevat - in de zin
dat we daarmee ook bedoelen 'karakter·iseren'. 'classificeren' en 'categoriseren', kortom: om het trekken van grenzen tussen, in

dit geval. (de eigenheid van) sport en niet-sport.

:0         De {sport)filosoof Galvin (I983, P· 90) spreekt niet van het gevaar van het te breed ziin van een definitie, maar van '... the pro-
blem of overindusiveness.' Welke kenmerken, voorwaarden of dementen we, met andere woorden, voor sport ook fomuleren,

altifd zal bli iken dat er activiteiten binnen de definitie van sport vallen die we niet beschouwen als 'sport.'
" Deze vaagheid ziet McBride (i9793) niet alleen optreden voor het begrip 'sport'. maar ook voorgames: zowel de intensie als de

extensie van game is onbepaald.

.      McBride 1979· P· 49·
H

Kleinmann I979, P. I5I Kleinmann steunt in ziin uiteenzetting op Weitz' artikel 'The role of theory in aesthetics' (1956). De
door de latere Wittgenstein geinspireerde Weitz stelt dat de vraag 'Wat is kunst?' niet kan worden beantwoord, omdat kunst
een open concept is. Hierdoor is het onmogeliik een verzameling noodzakelijke en voldoende voorwaarden te expliciteren op
grond waarvan een scherpe grens kan worden getrokken Mssen wat wei en wat niet kunst is, Want, welke voorwaarden voor
het concept kunst ook worden geformuleerd, steeds zal bli iken dat er objecten 'kunst' worden genoemd die niet voldoen aan de
noodzakelijke voorwaarden en ook zullen er objecten zi in die wei worden aangemerkt als 'kunst', maar niet voldoen aan de
opgestelde noodzakeliike en voldoende voorwaarden. Weitz verwoordt dit als volgt (1956. p. 32): ' 'Art.' itself is an open con-

cept. New conditions leases) have constantly arisen and will indoubtedly constantly arise: new art forms, new movements will
emerge. which will demand decisions on the part of those interested. usually professional critics. as to whether the concept
should be extended or not. Aestheticians may lay down similarity conditions but never necessary and sufficient ones for the
correct application of the concept. With "art" its conditions of application can never be exhaustively enumerated since new

cases can always be envisaged or created by artists. or even nature. which would call for a decision on someone's part to extend
or to close the old or to invent a new concept. CE.g., "It's not a sculpture, it's a mobile").' Kieinmann <1979} ziet in deze open·



heid en onbepaaldheid van het concept 'kunst' een analogie met het concept 'sport'; ook hiervoor is het niet mogeliik een set
noodzakelijke en voldoende voorwaarden te formuleren - het begrip 'sport' is open.

4      McBride I979· P· 50

'      Morgan I994, PP· 2 II-220.

w       Zie: hoofdstuk 3 en 4 in deze studie.

17      Morgan 1994· P· 2 II.

8 Morgan I994, P· 2II.

I9        Morgan (I994, P· 2I3) verwoordt de kritiek van de anti-essentialisten op het trekken van grenzen als volgt: '... it is foolhardy to
even try to read criteria ofrationality and demarcation from social practices like sport. it is foolhardy to do so. it is argued,

because sport and the like are contingent socia] productions through and through. They are not to be thought of on the model
of 'alternative geometries." which differ from one another because they were designed to be di fferent, because they have diffe·
rent axiomatic structures.'

-°      Morgan I994· PP, 2 I2/2I3

M      Morgan 1994, PP· 2I4/215.

12      Morgan 1994, P· 2I5·

4      Morgan I994, PP· 2I5/216.

4      Morgan I994, P· 2I5-

:5      Morgan I994, PP· 2121213

*6       Vgl. Crum I99 I; Dietrich I989 Dietrich & Heinemann 198F Dige| 1986; Heinemann I980; Heinemann & Becker I986,
Kaschuba I989; Liebau I989

r      Gebauer I993, P. VII: Meinberg 199I, p. 85·
28 Crum I 991; Dietrich I98 ; Kaschuba I989
M     Dietrich I989 pp. 31/32

p      Elling 2002, p. 65.

p      Heinemann I989, P. I6.

1,      Gerhardt 199I

I      pouw I987·

34      Steinkamp I983, P. 12.

n     Crum I99I.

,6     Dietrich 1989; Digel I986: Heinemann I980, I986
r      Dietrich I989, p· 3I
4 Welbeschouwd geeft Morgan in de afgrenzing van sport van niet·sport blilk van wat Fogelin CI972  pp. 59/60) aanduidt als 'a

priori empiricism.' Dit a-prion-empirisme houdt in dat voorafgaande aan een observatie reeds een idee bestaat over wat sport
is en dient te ziin - dit ondanks dat de empirie anders aangeeft.

,9      Roberts I998, pp. 78/79

4°      Bijvoorbeeld Van Dale definieert het begrip universal als 'over de hele wereld, bij iedereen, overal voorkomend, op iedereen

betrekking hebbend.'

4,       Vgl. Osterhoudt I996, p. 98 Thomas 1983. p. II.

41 Niet alleen wordt de opvatting dat de gratuitous logic van sport een universele voorwaarde van sport is in deze studie niet over-
genomen, maar het is de vraag of deze visie op sport ook niet in strild is met de zogenoemde rdexieve gthnocentrische positw die

Morgan CI994· PP. I88-200) inneemt in ziin typering van een kritische sporttheorie. Deze ethnocentrische positie impliceert
dat het uitgangspunt wordt genomen in '... existing cultural practices and traditions' en daarbil wil Morgan afstand doen van
de idee '... that there are tradition-independent, neutral standards of rational acceptability.' Voor een discussie over Morgans
ethnocentrisch uitgangspunt, zie: Morgan I998.2000 en Roberts I998, 19983.

4'         Wittgenstein I976, paragraaf IoF paragraaf I I6. paragraaft 24. paragraaf I26. paragraaf 370-373; zie ook Glock I996; Keizer
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2000. pp. 86-I25: Widdershoven I987, PP· 29.36

44        Wittgenstein I 976. paragraaf 125.

4      Lenk 1980, pp. 42 I e.v.

46      Morgan 1977, P. 28.

47        Wittgenstein I 976, paragraaf I 32.

+8      Fogelin I979· P· 60.

49    Fogelin 19'79

i'       Ryle I949, PP· 28 e.v.

s'      Lenk I980, p. 6.

52      Best 1978. pp. 6-8.

il      Best I978, p. IS·

M Vgl, Wertz I991.

55      Fogelin I979, P 58

0     Van Den Berg i983

s7      Van Den Berg 1983, P· 26.

;3      Van Den Berg I983, P· 3I

w        Uitdrukkeli ik moet worden gesteld dat hier niet uitvoerig is ingegaan op de redenen waarom de ene activiteit wel en de andere

niet als sport wordt aangemerkt. Deze kunnen aanmerkelijk verschillen van de aan- of afwezigheid van bepaalde intrinsieke

kenmerken; biivoorbeeld schaken wordt om die reden niet als 'sport' aangemerkt tot aan morele bezwaren waarop we stuiten

in verband met de discussie over harde vechtsporten en boksen (hierover meer in hoofdstuk 6 van deze studie)
6o Zie paragraaf 6.1.

61      Best I974· P· 23

6,      Vgl. Best I 974; Lenk 1980; MENamee I994; Morgan I994 Wertz I995

61      Morgan I994, P. 2I3

4      Morgan 1994· P. 220.

65 Vgl Waisman 1968.

66       Voor een uitvoerige uiteenzetting van de term 'essential contestability' in verband met het begrip 'sport'. zie: McNamee

1199,').

67      Gallie I956, pp. I68/169

68      Vgl. Beal 1979; Lenk I980; Morgan I994 PP· 213 e.v.; Wertz I993, PP· 89 e.v.

69     Wertz I995, P· 87
70      Lenk I980, p· 426.

r'      Lenk 1980, p. 426

--       Beal I974; Best I974; Fogelin 1979; Lenk I980, p. 426; Wertz I99I. pp. 28/29. Beal (1974, P· I98) stelt: 'We have an inte

resting spectrum of possibi]ities. with tightly dosed concepts on the one end and a wide open concept on the other. These

extremes correspond to the division into open concepts and closed concepts, but the concepts that fall between these Mo extre-

mes prove to be the most interesting.  It is in this area that we find  the form of the controversial concepts that one is concerned

with in philosophy.' Voor een discussie over het begrip 'kunst' en wat kunst is, zie: Danto 1964, I SI, 2002; Davies I99I; Mar·

golis, I999

-1      Lenk I980, p. 426.

-4       Het tegendeel is, aldus Lenk (I980, p. 428) eerder het geval: 'Wir brauchen im Gegenteil in diesem Bereich viel mehr

Begriffsanalysen als die bisher noch auSerst zaghaften Anstitze einer eher noch von ihrem eigentlichen Beginn stehenden

analytischen Philosophie des Sports I...1.'

3       Lenk 1980, p· 428
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-"       Wertz I995· PP· 85 e.v.

Wertz 1995 PP· 85 e.v
4      Beal i974
-9       Beal 1974· P· 193

K       Beal I974· P· 193

*·      Beal I974, P· 193·

"*       Beal CI974, PP· 192-1981 maakt een vierdeling. die op haar beurt elf alternatieven oplevert. Deze indeling komt tot stand op

basis van de mogelijkheid dan weI onmogelijkheid om noodzakeli ike en/of voldoende voorwaarden voor concepten te specifi-

ceren.

Kt Beal I974, P· ,97

4      Zie Lenk 1980, p. 421.

Beal I974· PP· 202/203
liA

Beal I 974· P· 203

'-       Beal I974, P· 203
»

Beal I974 P· I97

'9       Beal 1974 P· 203. Hoewel 'gedultd(lk openconcept' nieteeniuiste en letterliike vertaling is van 'clearly open concept', geeft de

aanduiding 'gedeelteli k' toch goed aan dat het daarbii om een (midden) positie gaat tussen Mee extreme posities. die van de

'strikt gesloten concepten' en de 'wildopen concepten'.

I'      Beal 1974 P· 200
91      Vgl. Beal 1974, PP· 199/200; De Boer 1999. pp. 16 e.v.; Schuyt 1986. pp. 89·91

'2       Over de verscheidenheid van sport, zie paragraaf 5.2.

9 '       Vgl. Crum 1991 : Fogelin 1979: Lenk 1980: McNamee 19952 Schuller 1985: Van Bottenburg 1994: Van Bottenburg & Brber

1996; Wertz i991

w     Fogelin 1979· P. 59

'95      Wittgenstein 1976, paragraaf 66.67, PP. 65/66.

"6      Wittgenstein I976, paragraaf 66,67, PP· 65/66.

9-      Vgl. Bambrough 1966, p. 49: Fogelin 1979

"'     Wittgenstein 1976. P. 68.

",         Wittgenstein 1976, paragraaf 67· P· 67
'.

Dit is w·el de wlize waarop Wittgenstein (1976. paragraaf 66.67· pp· 65/661 het familieverwantschapsmodel uitlegt.

v      Glock I 996, PP. 12L e.V,

o:      Vgl. Bambrough I966; Best 1974, PP· 2732 Griffin,974; Khatchadourian 1966; Lenk 1973, 1980: Richman 1975
g     Best 1974, P· JI

-     Best 1974, P· 3I
 'i     Wittgenstein I976, p. 65·

Vgl. Bambrough I968: Bellaimeviggo: Gupta I /0: Kovesi 1967; Mandelbaum 1963: Manser I967 Midgley r98I: Pompa

I967: Wennerberg 1967

"-     Gupta 1970· PP· 285/286.

-     Mandelbaum 1965· P· 220.

w     Pompa 1967· P. 66.

'-     Wennerberg 1967· pp· 116/117

 "       Vgl. Bambrough 1966, pp. 191 e.v.; Mandelbaum 1965· P· 220 Manser, 1967· P. 213; Midgley 1981. pp I33 e.v.: Pompa. 1967· P

65; Simon t969. p. 410.
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u      Mandelbaum 1963, P· 220.

"1      Bambrough 1966, pp. I9O/19I

144     Bambrough I966. p. I90

"       De vraag is natuurlijk ofWittgenstein met een dergelijk gemeenschappeli ik criterium zou kunnen instemmen. Met zi in fami
lieverwantschapsmodel wenst hii immers iuist afte zien van het zoeken naar een dergelijk gemeenschappehik (wezens)ken-

merk.

*     Bambrough. 1966; Bellaimey 1990: Gupta, I97O; Kovesi. r967: Mandelbaum.  965; Manser. 1967; Pompa 1967; Wennerberg,

1967

m       De Boer I999, p. 6I. Voor de wijze waarop sport wordt geconstrueerd op grond van bepaaide vooronderstellingen of theorieen,

zie Franke I978

1,8     McNamee I9953, P· 93

"9        Wittgenstein I9·76, p. 65, paragraaf 66.

u°       Midgley (I984, P. 136) stelt terecht dat kiiken zonder denken onmogelijk is: ' "Dont' think, but took!" says Wittgenstein. But we

need to think in order to know what to look for.'

„'     Vgl. McNamee I9953, P. 93

w      Vgl. Kovesi I 967, P. 22.

I)      Bellaimey I990

114 Bellaimey I990, p JI

'4      Wittgenstein <I996. pp. 42/43) stelt over deze 'filosofische dwaling' het volgende: 'Deze hang naar algemeenheid is de uit
komst van een aantal tendensen die met specifieke filosofische verwarringen verbonden zijn. Zo is er - Ca) De tendens om te

zoeken naar iets wat gemeenschappelifk is aan alle entiteiten die we doorgaans onder een algemene term brengen. - We ziin

geneigd te denken dat, laat ons zeggen, alle spelen iets gemeen moeten hebben en dat deze gemeenschappeliike eigenschap de

toepassing van de algemene term 'spel' op de verschillende spelen rechtvaardigt; terwiil spelen juist eenfamilie vormen, waar-

van de leden familiegeliilenissen vertonen. Sommige leden hebben dezeifde neus, andere dezelfde wenkbrauwen en andere

weer dezelfde manierian lopen; en deze overeenkomsten overlappen elkaar. De idee dat een algemeen concept een gemeen.

schappeliike eigen,.dlap van ziin specifieke gevallen is, hangt samen met andere primitieve, al te eenvoudige. ideeen over de

structuur van caal. Ze is te vergeliiken met de idee dat eigenschappen de ingredienten vormen van de zaken die deze eigenschap-

pen bezitten; bilvoorbeeld dat schoonheid een ingredient is van alles wat mooi is, zoals alcohol dat is van bier en Min, en dat
we daarom pure schoonheid zouden kunnen hebben, niet vervalst door alles wat mooi is.'

126 Crum I99I, p. 7

:-     Crum I99I, pp. 29/30

'8       Crum (I99I p. 301 stelt bijvoorbeeld dat eventueel een achtste categorie kan worden toegevoegd aan zijn indeling: de show- en

vermaaksport
u , Dit betekent niet dat instituties geen invloed hebben op de vraag wat al dan niet onder 'sport' moet worden verstaan. Hierover

liets) meer in hoofdstuk 6.

%     Crum I99 IA. 6.

'p      Wittgenstein 1976, paragraaf 69 p. 67.

4'       Vgl. Franke I978; Lenk I 980; Roberts I992: Schuller I985· Hoe 'onbevooroordeeld' - sommigen spreken wel van objectief -

men een definitie (van sporth ook wil opstellen. attiid heeft definieren lets constuerends: Een dergelilk deels constructief/stipu

latief karakter geldt '... fur die meisten umgangssprachlich verwendeten Gattungsbegriffe' CLenk 1980, p. 427). Lenk Cibid.)

over het stipulatieve karakter van definities:  ' Eine prizisierte Explikation hat in die Tat immer etwas (Re-) Konstruktives,

Zuschneidenes. Auswahlendes, ausgrenzendes und damit sekundar zum Teil auch Festsetzendes <"stipulativel an sich I...1

1nsofern hat iede prizisierende Explikation eine 'stipulative Tendenz".'

11      Crum 1991. p. 5

"4     CrUm Iggi. pp· 6/7
:,i Van Bottenburg I994· PP. 6.I2.
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i,6 Van Bottenburg 1994, P· 8

'17 Van Bottenburg I994· PP· 8-I2.

4      Van Bottenburg I994, P· 7, Van Bottenburg & Bar I996 , PP 72/73
:19 Van Bottenburg & Brber 1996, p. 75

,40       Hoewel Van Bottenburg & BrOer (1996) stellen dat het onwenselilk is het begrip 'game' in de definitie van sport op te nemen.
sluiten ze zich feitelijk aan bii de vier game·elementen, zoals deze ziin geformuleerd door de sportfilosoof Suits CI978). Bil de
auteurs geldt dus: sport is een deelverzameling van game.

w       Dit gerelateerd zi in aan internalionale constituerende regels betekent niet dat sport, per definitie. binnen georganiseerd ver-

band dient plaats te vinden. Van Bottenburg & Braer stellen (1996. p. 76): '... ook een individuele, ongeorganiseerde activiteit

Ikan] tot sport gerekend worden poor zover dize ongeorganisarde aaiviteit gerelakerd is aan in intemationaal verband gehantarde

primaire constituerende regels en de bijhorende gebruiken voor deze activiteiten efsoongelijke activiteiten.

'-       Van Bottenburg & Br6er 1996, p. 78

„ Van Bottenburg & Br8er I996, p. 75·

144 Van Bottenburg & Braer I996, p. 85

14+ Van Bottenburg & Braer 1996, p. 78

'*c Aan respondenten wordt vervolgens de vraag gestekl well:e van de op dit toonblad genoemde sporten de afgelopen 12 maanden

Ziin beoefend. Tevens is het van belang inzicht te kriigen in de frequentie, regelmaat en intensiviteit van de sportbeoefening

van de respondenten. Op grond van deze difers kan een bestissing worden genomen of een respondent al dan niet als 'sporter'
moet worden aangemerkt. De auteurs stellen de volgende kernci  feis voor CVan Bottenburg & Brber, I996. p. 79)

- Een kerndifer sportbeleving (subjectieve sportbeoe»ingj. dat aangeeft hoeveel mensen zichzelf als sporter beschouwen.

- Een kernci ifer sponiefbewegen, met een minimale eis van frequentie en regelmaat.

- Een kemciifer (geobjectivarde) sponbeoe»ing. waarin scherpe, beargumenteerde criteria van sportbeoefening worden gehan-

teerd.

4-       Op het toonblad eindigen Van Bottenburg & Brder (I996. p. 85) met'andere, namelijk.

4,     Wittgenstein I996 pp 44/45·

'49        Vgl. Crum 1991:  Digel I986, paragraaf 5.2. Uitdrukkelijk willen we hier stellen dat met aerobics niet worit gedoeid op de in

wedstrildverband beoefende bewegingsvormen die door een jury worden beoordeeld. Het betreft hier de niet in wedstrildver
band uitgevoerde activiteiten zoals we deze vooral binnen sportscholen aantreffen.

4'       Hoewel niet per definitie, geldt ook voor snowboarden, surfen, waterskien. skateboarden en toerfietsen dat deze vooral binnen
niet.wedstrildsport worden beoefend en niet volgens internationaal geldende regels.

'i'      McNamee 493a, P. 95

11'     McNamee 19951. PP. 9I-95·
"'      McNamee 19954 p. 89

'54     Kovesi I 966. p. 5

m     McNamee 19958, p. 108.

 '     MiNamee 19953, p. 108.

'r     McNamee I9952. p. 108

"'      McNamee 09958. p. 871 stelt over de formele (of intrisieke) kenmerken van sport het volgende: '... what is formal of sport is

that it is an historically act or set of actions that are characterised by a gratuitous logic, involving. centrally, physical skills. and
agonal qualities to which both technical and moral standards pertain that are ritually derived.'

.9     McNamee 19954 p. 11)

*    Vgl. MiNamee 1994, 1995

.b     Griffin I974 ; Manser 1967; Pompa 1967 Simon 1969.
16: Manser Ig67· P. 2II.

'"     Pompa 1967· P· 67·
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64     Simon I969, pp. 412/4K3

4,     Simon 1969, P· 4,5
,66     Simon 1969, p. 413·

16- Vgl· Morgan I994: MINamee I995
i68 Vgl. Beal 1974· P· 203

069     Vgl. Beal 1974· P· 203.

·-     Lenki980. p. 421.

"         Iedere beschrilving van sport vindt plaats op grond van een vooraf Cal dan niet expliciet) gehanteerd rd:rentiekader (Roberts /992)

Afhankeli ik van het aangewende referentiekader zullen ook verschillende constructies van de 'sportwereld' ontstaan - een

gezichtspuntloos perspectief of een zogeheten 'innocent eye' is een fictie. De innocent eye is een kritiek op de idee dat men 'obiec·
tief, 'vrii van vooronderstellingen'. 'met een onbevooroordeelde blik' of 'als onbeschreven blad' iets' kan waarnemen. In zijn

bekende werk Art and illusion maakt Gombrich (1960) inzichteliik dat een dergeliike 'onbevooroordeelde blik' op kunst een illusie

is. Franke CI978) heeft aannemeliik gemaakt dat de constructie van sport altild plaatsvindt vanuit een vooraf ingenomen perspec·

tief. Construdies van sport zijn dan ook altijd te beschouwen als interpretaties. Interpretaties die altild plaatsvinden vanuit, vaak

deels niet besefte, vooringenomenheden (vooronderstellingen, uitgangspunten, verwachtingenl. De grenzen tussen sport en niet-
sport worden getrokken vanuit bepaa!de vooringenomenheden/bedoelingen Chierover meer in hoofdstuk 6). Deze zogeheten

Vorverstandnis vormt het beginpunt van iedere constructie van sport Voor een heldere uitleg van de hermgncutiek, en de hier

binnen gebruikte termen als 'duiding', 'Vorversundnis', 'betekenis'. 'interpreteren', 'hermeneutische cirkel', 'construeren'. 'verste

hen-erklaren'. zie: De Boer. 1988: Oudemans, 1988; Oudemans & De long, 1983; Widdershoven. I987· pp· 87 n2. Zonder zulke

vooronderstellingen is interpretatie en begrifpen niet eens mogelijk. Gadamer spreekt in zi in kiassieker Wahrheit und Methode van

'Vorurteile als Bedingungen des Verstehens' (1990, p. 281). Voor een toespitsing op het definieren van sport. zie: Drexel, 1991

'-:     Vgl. Feezell 2001, Nickel 2001.

'1 Vgl Steenbergen 200 I.

:74     Tamboer I992, p. 32

rs       Niet alleen de in deze studie besproken auteurs kunnen als exemplarisch voor deze veronderstelling worden opgevoerd, maar
ook in de discussie die is gevoerd aan het begin van de faren negentig in het Journal ofthi Philosophy ofSport wordt physicality

beschouwd als een wezenliik kenmerk van sport {vgl. Kretchmar. 1992; Osterhoudt, 1993· 1996; Tami)oer, I992, 19941·

176       Op de wiize waarop de auteur betekenis geeft aan de term 'bewegen', zijn we al uitgebreid ingegaan. Hier wordt alleen inge-

gaan op de relatie die Tamboer (I994· I995) veronderstelt tussen sport en bewegen.

E-     Tamboer I992. p. 45·

rB    Tamboer. 1994, P· 85·
'-9      Vgl. Crum I991: Dietrich 1989; Dietrich & Heinemann 1989; Digel I986: Heinemann 1980: Heinemann & Becker 1986;

Kasc}luba I989: Liebau I989
I 0 Vgl. Osterhoudt 1996, p. 98: Thomas 1983, p. II

'8,     Osterhoudt I996. p. 98

'8,     Osterhoudt I996. p. 98

14 Voorde onderbouwing van de extrinsieke relatie tussen agonale bewegingsvaardigheidsspelen en gezondheid zie: hoofdstuk 3

184     Thomas 198, P. iI.

'"       Een activiteit ais aerobics kan transformeren van een pure gerichtheid op fitness in een internationaal gestandaardiseerde

vorm van wedstrtidsport. We hebben het dan echter niet meer over het sportlid 'bewegingsactiviteiten', maar de actlviteit is te

plaatsen binnen de eerste categorie 'agonale bewegingsvaardigheidsspelen.' De beoordelingsmaatstaven worden dan niet meer

geoperationaliseerd in fitnesstermen. maar deze komen meer overeen met de wiize van beoordeling. zoals die geidt binnen

'esthetische' sporten.

,86    Osterhoudt 1996. p. 98

8-      Vgl. Gordijn 1960, P. 21. Zie paragraaf 4.4

1,8
Vgl. Tamboer r985· PP· 304-327· 1988. pp. 26-5I
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3.      Vgl. Faetherstone 199I; Laermans I993: 1993a: Van Hilvoorde I997· Crum 4I991, p. 3) stelt dat zich steeds meer bewegingscul·
turen ontwikkelen, '... waarin niet (zoals in de prestatiegerichte sport) de disciplinering van het lichaams.instrument, maar de
intensivering van de lustvolle lichaamservaring centraal staat.' De auteur doelt met deze bewegingsculturen biivoorbeeld op de
modus 'Fitnesssport.' Hoewel niet wordt ontkend dat op prestatiegerichte sport gepaard kan gaan met de disciplinering van
het lichaam, lijkt deze disciplinering en instrumentalisering van het lichaam zich Cook) bii uitstek te manifesteren binnen
sportscholen en sportstudio's waarbii een striid wordt geleverd tegen een voortdurende disciplinering en beheersing van het

obiect 'lichaam' Cvgl. Glassner. I98F Van Hilvoorde. I997)

 9°     Van Hilvoorde 1997, P· 32

"'     Thomas 1983, p. 11.

 "'      Crum I 991, p. 30

*      Vgl. Vanreusel & Scheerder, 2000. pp. 4556

144     Pel & Kersten 1999 p. 19

·",     Miller 1973, P· 92.
'9"     Esposito 1974· P· 139

'9-     Gordiln I975· P· 167.
/ '. Vgl. Morgan I995· Eichberg N978, p 306i stelt over deze veranderlitkheid van sport in verband met de kenmerken presteren,

competitie en overtreffen het volgende: 'Eines I...1 k8nnen wir mit groBer GewiSheit der Geschichte des Bewegungs. und

Leistungsverhalten entnehmen: Das moderne Leisten ist so veranderlich und historisch wie die GutemaBstabe aller anderen
historischen Epochen. Es ist mit einiger Pl6tzlichkeit entstanden, und es ist damit zu rechnen, daR es auch wieder vcrschwin
den wird. Der Komplex aus Steigerung. Spannung und Geschwindigkeit wird irgendwann beginnen. die Menschen zu lang-
weilen. Man wird platzlich anderes reizvoller finden und fur diesen Reiz auch neue Begriffe entdecken Coder aber Worte, die
wir heute schon sprechen, aber in ihrer neuen Bedeutung nicht wiederkennen wurden).

Noten hoofdstuk 6
Wittgenstein I976 paragraaf 69  p. 67

Vgl. Drexel 1991; Hagele 1982; Lenk I980 Roberts 1992: Schuller 1985
' Vril naar Bambrough I966, p. 202.

4 Bellaimey I99O. p. 40.
i Vgl. Osterhoudt 1977
« vgl. Grimn I974· P· 649·

Vgl. Guttmann I994 Stokvis 1979· 1987· r989: Van Bottenburg I994

Gruneau 1983 Hargreaves 1986: Roberts 1992
" Gruneau 1983, p. 51
': English 1978: Young 1979

n'        English 1978, p. 275

English 1978. p. 276.

u       Young 1979, P· 48
4 Gruneau r983· PP· 59 e.v-
' Van Bokhoven & Sochor 2000. De auteurs hebben verschillende instituties over de gehele wereld benaderd. waaronder

ministeries, sportorganisaties en sportfederaties. Voor de onderzoeksopzet en de empirische resultaten van dit onderzoek: Van
Bokhoven & Sochor 2000.

Zie: Van Bokhoven en Sochor 2000, pp. 91-121.

:-       Schneider & Butcher 2001. pp. 357/358.

"      Van Bokhoven & Sochor 2000, billage 5
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;'          De Nederiandse Boksbond (N BB)  is bgvoorbeeld al jaren een volwaardig lid van NOC*NSF.

-       Schneider & Butcher 2001. p. 358

··1       Buisman 2002. p. ·74 en p  83

'4         Voor de discussie over een brede of smalle visie opfairplay, zie: Buisman 2002: Steenbergen, Van Hilvoorde & Tamboer, 1995
Tamboer & Steenbergen 2000.

5      Buisman 2002. p. 84

"'      Buisman 2002. pp. 7478

"       POUW I999. p. 11

-8      Lenk 1964, 1993; Lenk & Pilz 1989

"'      Court 1991,1992. I995 19938: Heringer 1990. I 9902, 1996 Loland t998,2002; Schwier 1990, I992.1993; Steenbergen. Van

Hilvoorde & Tamboer 1996; Trebels 1989

'°      Lenk I995 p. 27·

p          Omdat formelefair play door de regels is af te dwingen en informelefair play niet. spreekt Lenk (1993. p. 27} respectievelijk

van een Mit#-Norm en een Soll-Norm

P        Als we in het vervolg spreken van sport dan bedoeten we de agonale bewegingsvaardigheidsspelen en de agonale vaardigheids-

spelen

I Suits I973, p. 32

14      De Wachter 1983, p. 285

" Morgan 1987; Suits I978, p. 20.

,"        Suits CI978, p. 24) schrijft over deze logisch noodzakeli ike relatie tussen de regels, het intrinsieke doel en winnen het volgende:

'Rules in games thus seem to be in some sense inseparable from ends, for to break a game rule is to render impossible the

attainment of an end. Thus, although you may receive the trophy by lying about your golf score, you have certainly not won  the

game. 1...1 If the rules are broken the original end becomes impossible of attainment, since one cannot (really) win the game

unless one plays, and one cannot Creallyl play the game unless one obeys the rules of the game.

r      Morgan I987· P· 3
. Vgl. Lenk I995 pp. 29/30; Loland 1998, pp. 84/85

,"      Vgl. Lenk 1993, PP· 29/30; Loland I998, pp. 84/85·

4        Fraleigh 1984, P· 71: Pearson, 197l p· 264· Dergeliike overtredingen van de regels ziin 'ethisch neutraal' CCOUrt 1992; Gabler

2001  .

4:      Gerhardt 1991, p. 136.

4      Suits I978. p· 47

41      Gabler 1990. p I88 Heringer 1990 p. IGI; Huizinga I 952, p. I 2; Suits I978. p. 47

44       Binnen de sport treffen we deze pseudo-speler niet vaak aan. Tiidens de lessen bewegingsonderwiis komen we de spelbreker

vaker tegen. De leerling bilvoorbeeld die geen zin heeft de betreffende sportactiviteit uit te voeren en dus voortdurend de regels

overtreedt en niet probeert het spelidee ofde spelbedoeling na te streven.

45     Fraleigh 1984

"      Pilz I986: Pilz & Wewer I987

T     Simon I 991

48     Lotand 2002.

49     Siep I993 P. 93

w       Om de tactische overtreding terug te dringen en deze zoveel mogeliik te voorkomen is het van belang om. waar mogelijk, het

voordeel van de overtreder te minimaliseren of zelfs helemaal uit te schakelen. Goedbeschouwd dient de straf zo zwaar te ziin
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dat het niet loont om strategische overtredingen te maken - er dient sprake te ziin van een rechtvaardige compensatie van de
overtreding (vgl. Loland, 2002. p. 99; Torres 2000, p. 88h. Op grond van een rechtvaardige compensatie heeft de FIFA aan het
begin van de iaren negentig biivoorbeeld de regel ingevoerd dat het onderuithalen van een doorgebroken speler met rood moet
worden bestraft - een sandie die daarvoor niet in de reglementen was opgenomen.

i         Meier I985, P. 6 ; Morgan 1987 Suits CI973· P· 52) stelt dat de overtreding van de regulatieve ret;els niet inhoudt dat de sport,
in logische zin, niet wordt gespeeld, maar ze vormen soms zelfs een tactisch onderdeel van de sport (als gamel: 'To break a rule
of skill is usually to fail, at least to that extent,  to play the game well.  but to break a constitutive rule is  to play the game at all.
(1-here  is a third kind of rule in games f= regulatieve regell which appears to be unlike either of these. This is the kind of rule
for which there is a fixed penalty, such that violating the rule is neither to fail to play the game nor Cnecessarily) to fail to play
the game well. since it is sometimes tactically correct to incur such a penalty for the sake ofthe advantage gained.'

x'        Een speciaal voorbeeld van valsspelen is de zogenoemde Schwalbe bii (vooral) het voetbal. Een speler laat zich opzettelilk vallen
in de hoop dat hii een vrile trap ofeen penalty kriigt. Met deze handeling wordt niet alleen op oneigenliike wijze een penalty
'versierd', maar vaak ook wordt een onschuldige speler bestraft met een gele of rode kam. Bil een Schwalbe gaat het om een
vorm van 'bedrog' of 'misleiding'. Een Schwalbe is een vorm van toneelspelen of 'doen alsof met de primaire intentie een
oneerliik voordeel te behalen ten opzichte van de tegenstander. Tot voor kort bestond er gun spetregel op grond waarvan deze
vorm van valsspelen kon worden bestraft. Dit betekent voor deze studie dat deze manier van chwten tot voor kort niet was te
plaatsen binnen de hier opgestelde beschriiving van 'valsspelen' - er wordt immers geen enkele geschreven regel overtreden.
Sinds juli 2002 heeft de KNVB echter een expliciete spelregel opgenomen, waarin deze vorm van misleiden wel wordt bestraft.
Een Schwalbi is een vorm van valsspelen die als zodanig nu dus wel is te plaatsen binnen de hier opgestelde typering van
unfair play.

8      Vgl. Huizinga I952, p. 12: Luschen I 976. p. 67 Suits 1978. PP. 46/47

4      Leaman i98I, p. 28.

55      Dixon 200 Ib; Feezell I988; Fraleigh I982. I984; Heringer 1990: Luschen I976; Roberts ig96.
i. Vgi. Dixon 2ooib; Feezell 1988: Fraleigh I982: 1984; Loland 2002; Luschen 1976; Mcintosh 1979: Pearson 1973; Reddiford

1998; Rosenberg 1995; Sheridan 2003; Simon 1991; Tamburrini 2000: Wertz 1991

,        Pearson I973, P· II7.

ch      Kretchmar I998: Pearson 1973; Simon I991.

59      Feezell I988 'PP· 59/60.

60      Delattre 1975, P· I37·
61 Vgl. Butcher & Schneider 1998,200I; Fraleigh 1984; Gabler 1990: Pearson 1973; Simon I991; Wigmore & Tuxill I996
6,        Wigmore & TUE] 1995, P. 68.

6,        De hier gegeven voorbeelden van valsspelen betreffen allemaal overtredingen van vooral de regulatieve regels. Het gaat om
voorbeelden van 'valsspelen' die door Rosenberg (1995, p. 6, cursivering van mii. IS) worden aangeduid als incontest cheating.
'Incontest cheating refers to unexpected, undetected competitive acts in the game where either constitutive a«or regulative
rules are violated to create favorable conditions for one side or the other in a game. and where such gains are immediately
realized and can also produce overall favorable consequences such as winning. For example, the soccer player who gets away
with tipping the ball into the goal with his hand on a cross commits incontest cheat:ing. The basketball player who, without
being detected, bumps a shooter's lower half of the body or subtly grabs the jersey of an opponent to slow him down engages

in performance-related cheating.'

De valsspeler speelt dus unfair omdit hil bepaalde sportspecifieke regels overtreedt. In paragraaf 4.2 van deze studie hebben
we nog een derde type regels onderscheiden: de auxiliary nlks (Meier 1985) ofpre-event ndcs (Suits 19881. Dit ziin regels die
weliswaar bepaalde beperkingen opleggen aan de deelnemers, maar - in tegenstelling tot de constituerende en regulatieve
regels - niet gerelateerd ziin aan de specificiteit van de sportpraktiik. De rechtvaardiging van deze regels komt van buiten de
sportpraktiik (Meier 1985). Een op verdekte wiize overtreden van deze regels wordt door Rosenberg (I995, P· 41 aangemerkt als
een vorm van noncontest, pre·contest ofpostiontest chating. Het voorbeeld bii uitstek is de overtreding van de dopingregels Czie
paragraaf 42)

64          Voor een uiteenzetting van het concept ethos, zie: paragraf 3.6.

65       Vgl. De Wachter I983; Gabler 1991; Gerhardt I99I: Heringer 1990: Inland 2002.
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4       Vgl. Apel I988 1988a: Court I9932; Digel I982; De Wachter I983; Schwier 1992: Simon 2000. De Wachter geeft deze relatieve

autonomie van sport als volgt weer (I983, P· 290) 'Moralische Regeln fungieren natiirtich auch innerhalb eines sozialen Rah-

mens - aber kein Rahmen verpflichtet absolut K...1 Moralitat hat wahischeinlich ebensoviel zu tun mit dem Durchbrechen wie

mit dem Befolgen von Regeln.' Apel CI988, p. II7; I988a, p. 230) spreekt in geval van de relativiteit van de gormele) regels van

de 'Hintergehbarkeit der spielregeln des Sports.'

4      Schwier 1992, p. 216.

86        De specifieke inhoud van 'spelen in de geest van de regels' verschilt vaak per tak van sport. Bii hockey en cricket gelden bii

voorbeeld andere gebruiken en conventies dan bii voetbal. wielrennen ofboksen. en het is in dat verband niet ongebruikeliik

dat men wel spreekt van een per tak van sport te onderscheiden 'sportcultuur' of'sporttraditie.'

4       D'Agostino I98I: Leaman I96: Lehman 198I. Volgens D'Agostino (1981, pp. 8.Iot geeft deze t6 abstracte of ta idealistische
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90     Leaman I98I, p. 28.
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9,      Leaman I98I, PP. 28/29
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Lehman 1981: Lenk I964· 1993; Lenk & Pilz 198F Loland 1998, 2002, loland & MoNamee 2000; Sheridan 2002.2003; Siep
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9-      Loland & McNamee 2000, pp. 67/68.

98      Morgan 1994· PP· I89 e.v.

99      1.oland 1998, p. 88; Lotand 2000, p. 8. Loland & MINamee zooo, p. 68.
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'°.      Vgi. Meinberg 1991, Steenbergen, Van Hilvoorde & Tamboer, 1995
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2·-       Dixonioot, pp. 84/85: Gerhardt IggI Meinberg, 199I; Steenbergen & Tamboer 1998.
Its Carr 1998, pp. I25/126.
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w     POUW I999 p. 31
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44 Vgl. Gezondheidsraad 2003, PP· 44
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43     McCormick I972, p. 274.

549
Davis I993, PP· 52/53

4°     Herrera 2002 p. I 67

9      Parry 1998, p. 219

Herrera 2002.

m      Vgl. Elias & Dunning I986; Hortleder & Gebauer I986

44     Herrera 2002, p. I68.
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Z19 Vgi. Coakley 1994· P· 28.

m      Vgl. Coakley I994, pp. I70-I88; Bloom & Smith, I996; Herrera 2002; Philips & Bollen 1985; Philips & Hensley I984·

21,     Theeboom 2000.

232 Dixon 200I, p. 342

.B Vgl. Tiimes & Fokkink 1993,1996.

234 Vgl. Davis I994; Herrera, 2002.

"' Vgl Beauchamp I982; Van WiUigenburg e.a. 1993, PP· 32-49 ; Widdershoven 2000. pp. I6-32.

'16     Beauchamp I982, p. 54·

47 Vgl. Beauchamp I982, pp. 44/43; De jonge I995, P· I29

4     De Ionge I995, P· I29

*39       Vgl. Donnely I989, I993; Dunning I99f Elias 1986; Gezondheidsraad 2003; Paliakof 1987; Sammons I988; Sheard I992,
I997· Het is overigens nog maar de vraag of het invoeren van handschoenen nu moet worden gezien als een streven naar

bescherming van het hoofd van de boksers of van een bescherming van de handen en knokkels van de boksers, waardoor nog
hardere slagen zijn uit te delen  Over deze verschillende interpretaties van het invoeren van deze regel. zie: Dunning I999
Elias I986; Sheard I992, I997 Hetzelfde geldt voor het terugbrengen van het aantal rondes in het professionele boksen van

vijftien naar twaalf. Cashmore (I990 pp. 46/I47) stelt dat deze verandering in het aanta] rondes niet is doorgevoerd om

gezondheidsredenen, maar om redenen die verband houden met de commerciele eisen van de televisie: There was little con·
dusive evidence that the serious injuries assoaated with boxing were incurred in the final three rounds, but in the mid-I98os,
the World Boxing Council, World Boxing Association, and International Boxing Federation all changed their rules. Fifteen

three-minute rounds, as well as fourteen one-minute intervals, preamble and post fighting interviews amounted to an awkward

seventy to seventy·five minutes. Twelve rounds yielded forty-seven minutes, as well as, say, thirteen for padding. which fitted

perfectly into a one-hour time slot'
40 Vgl. Gezondheidsmad 2003; VWS, 200I p. 96

41 Vooral de medicus bevindt zich in een heikele situatie. Aan de ene kan dient deze de patient optimaal te behandelen en te

informeren over de gezondheidsrisico's van het boksen. aan de andere kant heeft de arts geen enkele mogeliikheid de bokser af

te houden van het besluit om te gaan boksen - het bliift de beslissing van de bokser om de activiteit al dan niet uit te oefenen.
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Wat is in dat licht bilvoorbeeld de status van een medische controle ofhet afgeven van een medische verklaring voorafgaand
aan een bokswedstriid, Volgens Toon (1988, p. I4) betekent een verklaring van 'medically fit to box' feiteli ik dat iemand vol-
doende fit is om een risicovolle activiteit te ondernemen. immers, zo stelt Toon (1998. p. 161: 'The human cranium is not des-
igned to have repeated blows directed at it, and is likely to be damaged by a sport where this is there main aim. Surely one can
no more speak of being fit to box than of being fit to iump under a number II bus?' Een medische verklaring van de arts laat de
activiteit onveranderd - deze bliift risicovol. Waar we dus voortdurend op blijven stuiten, is dat het boksen een activiteit bliift
waarin binnen de regels de ander op het hoofd mag worden geslagen - de sportpraktijk op zich blijft vanuit medisch perspec.
tief immers onaanvaardbaar.

8     Party I998, p. 2I9

*4,      AMA I997 Dixon 200I; Gilion I998; Herrera 2002: Lundberg I984; ParTy I998; Schneider & Butcher 2000; Simon 7991
244 Lundberg 1984, P· 2697-

43 Dixon 200 I. p. 324

4     AMA 1997, P· 1
w     Lundberg.I984· P· 2697

148    Dixon 2001, p. 332.

m      Dixon 2001. PP· 342/343

*       Ook de Gezondheidsraad (2003, PP· 49/50) heeft overwogen deze regelaanpassing te adviseren. maar ziet hierin toch geen
oplossing: 'Niet alleen ontstaat dan een totaai andere sport, maar ook verplaatst het probleem zich naar andere lichaamsdelen.'

m      De Wachter 1985, P. 56

42     Torres 2000

41 Torres 2000.

:14      Torres 2000, P. 83

"     Torres 2000, p. 85

46     Torres 2000, p. 85

-5-     Torres 2000, p. 85

4       De primaire functie van restoratieve vaardigheden is tweetriei. In de eerste plaats om zo snel mogelilk terug te keren naar de
constituerende fase van een wedstriid. Dit komt bilvoorbeeld tot uitdrukking in de ingooi bii het voetbal of de inworp bi  het
basketbal - deze vaardigheden worden de 'divergent restorative skills' genoemd (Torres 2000, p. 88). In de tweede plaats is het

soms noodzakeliik om naast een snelle terugkeer naar de constituerende fase. zorg te dragen voor een rechtvaardige compen,
satie van de gemaakte overtreding. In het geval dat de constituerende fase in een vaardigheidsspel wezenli ik wordt aangetast
en het team dat de overtreding maakt, een groot voordeel liila te behalen, moet worden gecompenseerd op een manier die
overeenkomt met vaardigheden uit de constituerende fase. Indien bidens een poging tot scoren bii het basketbal een overtre
ding wordt begaan op de speler, dan volgen twee of drie vrije worpen. Of wanneer tiidens het voetbal binnen het strafschop-
gebied een overtreding wordt gemaakt op de tegenstander dan volgt een penalty. Deze vaardigheden, die vooral dienen bij te
dragen aan een faire compensatie, worden comminsurate restorative skills genoemd CTorres 2000, p. 881 Their function is to
restore the game with the intention of going back to  the most recent uninterrupted juncture in the game action and, to one
degree or another, recreating opportunities for the display of constiflitive skills, albeit imperfectly.

49     Torres 2000, p. 86.
260

Soms echter blilken de (commensurate) restoratieve vaardigheden een beslissende rol te spelen in bepaalde sporten. De penal
ty's bii het voetbal springen daarbii het meest in het oog. Zo wordt soms bileen geliike stand en na een verlenging een wed-

striid beslist door het nemen van penalty's. Deze procedure om de winnaar te bepalen - en soms zelfs de wereldkampioen
(WK 1994, Brazilia) - wordt niet zelden. met name door Nederlanders, aangemerkt als een loterij, toeval ofgeluk in plaats van
als een 'adequate' test op grond van specifieke vaardigheden. Men spreekt niet van een loteril ofgeluk omdat bii het nemen

van penalty's geen vaardigheden vereist zijn, zoals soms wordt verondersteld, en het nemen van penalty's dus een puur kans·
spel is, maar omdat een vaardigheid bepalend is voor de uiteindeliike uitslag of zelfs een wereldkampioenschap die als secun
dair of perifeer (lees: regulatief} is aan te merken binnen het voetbal. Torres (2000, p. 90) stelt dat door de regulatieve vaardig
heden bestissend te laten ziln voor wins verlies iets van de waarde van het voetbal verloren gaat: 'Penalty kicks and free
throws. but more precisely restorative skills in general. while a part of their respective games, usurp the value, inherent charm.
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and  purpose of the practice when they begin  to play central roles.'

26] Torres 2000, p. 86.

'«'
Vgl Party 1998, p. 219

ab' Parry 1998, p. 220.

26+ Lundberg I984, P· 2697.

16'     Gillon 1998. p. 4: Simon I991, p. 64
'66 Simon 1991, p. 64·

26-      Dixon 2001. p. 343

268 Vgl. Beauchamp & Childress 1982 Widdershoven 2000, pp. I6-32; Van Willigenburg e.a. 1993· Voor een toepassing van de

principebenadering in de discussie overfeejight en ultimakjight en de verschillende beperkingen van deze benadering, zie

Steenbergen 200I.

.6,3 Widdershoven 2000, p. 19

*-° Vgl. Beddoe I995; Burke 1998; Wacquant I992. I995; Wildes I995
271

Wildes I995· PP· 119/I20.

272     Wildes 1995· P. I22.
27J Beddoe I998; Burke 1998; Wacquant 1992, 1995· Volgens Gebauer (I99I. p.470| geldt dit negeren van de mening en visie van

sporters niet alleen boksers, maar dit zogenoemde 'internal perspective' van sporters wordt over het algemeen Cte) weinig
serieus genomen en in de media slecht vertegenwoordigd: 'Could it be that too few attempt to understand sport from the «ath-
lete's perspective"? In fact, sport ideologists and scientists often indulge in idealistic constructs at the level of general concepts,
principles. and maxims I...1 The view of the competitors, their interests, do not appear to have permanent advocates in the prin-
ted media.'

274 Beddoe 1998. p. I33

,-5     Burke 1998, p. I27.

 76     Wacquant I 995, P· I26.

2.7     Wacquant 1992. I996

*78     Wacquant 1995· P. I30·

279 Wacquant 1995, P. I42

280 Wacquant I995· P· 144·

-81
Donnely 1993, p. I28.

'82 Vgl. Van Bottenburg & Heibron I996: Steenbergen 200I.

4       Bijvoorbeeld de disc:ussie over het verbod op doping is niet te begrijpen uit sledits de rationele argumenten die samenhangen
met de eigenheid van sport zoals 'doping is unfair'. 'doping is in strijd met gelijkheid van kansen' of'doping is een vorm van
valsspelen' Cvgl. Lavin, I987; Tamboer & Steenbergen. 2000). Dit verbod kan mede worden begrepen uit de politieke. economi-
sche en culturele omstandigheden waarbinnen sport zich ontwikkelt en heeft ontwikkeld. Volgens iemand als StokviS (2000}
kan het verbod op doping vooral worden verklaard uit de hegemonie van de Verenigde Staten en Amerikaanse omroepmaat·
schappiien.

Noten hoofdstuk 7
' De Internationale Tennis Federatie 11TF) heeft de laatste jaren tal van maatregelen voorgesteld om de dominantie van de ser\'-

ice terug te brengen om het spel langzamer te maken, waaronder 10% minder lucht in de ballen, tenlgkeer tot houten rackets.
het servicevak kleiner maken, slechts #en service toestaan en de ondergrond aanpassen (vgl Brody & Cross, 2000; Gray, 199 ;
Miah. I999 ; Sheridan 2002).

Vgl. Kew I986. I987  1992.

' Morgan 1994, PP· 233/234
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4      Morgan 1994 PP· 204-246.
5 Morgan 1994· P· 234
- Morgan 1994· P. 234

Morgan 1994, P· 236
' Morgan 1994· P. 236

Morgan 1994· P· 237

Morgan 1994, P. 238

Beide concepten ziin door Morgan (1994· PP· 238-246) ontleend aan Lyotard I988. Voor een heldere uiteenzetting van Lyotards

onderscheid tussen een d(#trend en een litige, zie: Williams (19981

-

Lyotard 1988, p. 9.                                                                                                                                                              ' Morgan 1994· P. 238

4     Burke 1998. pp. 120·128.

' Burke I998, p. I21.

6 Sheridan 2002, p. I 33·

-       Waartoe deze dominantie van het economisch idioom en de institutionele belangen over dat van sportpraktilken kan leiden,
maken Walsh & Giulianotti 1200,. p.53) duidelijk aan de hand van het voetbal. Zil spreken in dat verband van 'hyper·commodiji.

cation' van het voetbal: '... this "hyper-commodification" has involved the greater professionalization and global migration of
phyers, the corporatization of clubs. the proh feration of merchandising. rule{hanges to draw new customers, and a general

redefinition of the competitive structures and ethos of the sport.'

im      Sheridan 2002, p. 135

"' Beraadslagingen binnen prakti kgemeenschappen ziin dus gericht op een gedeeld begrip, maar wel binnen een vooraf vastge-

legd taalspel c.q idioom. Een eenvoudige modus viwndi of een Habermasiaanse 'gedeelde consensus tussen twee partijen is

niet voldoende. omdat zo'n schikking of consensus niet uitsluit dat ze is verkregen op sportexterne argumenten, zoals winst,
marktwerking en kosten-batenanalyses (Morgan 1994, PP· 239-2421

0      Morgan 1994 P· 243

Morgan I994, P· 243

-        Morgan 1994· PP· 243/244· De leden van praktiikgemeenschappen dienen autoriteiten te zin op het gebied van kennis over de

sportpraktijk zelf en moeten ook als zodanig worden erkend (Morgan 1994· P· 244)· '··· the deliberative setting of sporting

practice-communities I...j does not require the idealization of that setting or its discussants, it does require I...1 the recognition

of rational authorities of the game, and the granting of such authorities a privileged role in the conversations of practice-com-

munities. That is because although the understandings of sport practices are ordinary one potentially available to all members

of their practice-communities, they are not shallow. uncultivated ones. It is folly to imagine that the precious fineries ofspor·

ting practices are adequately grasped by all who engage in them or rellect upon them I...1 they demand much cultivation. disci-

pline. study. and diligence.

Macintyre 1985· P. 190.

4      Sheridan 2002.

'       Sheridan 2002, p. 145 e.v.

,      Sheridan 2002. p. 233

--      Sheridan 2002. pp. 17,·174

-A     Van Basten 2002, p. 67

'1     Van Basten 2002, p. 68.

.       Vgl. Loland & Sandberg 1995

Dixon. 2001. p. 85

4       Dixon. 2001, p. 85·



1*      Vgl. Steenbergen 200I.

4      Morgan 1994· P· 245

Hoewel duidelilk is dat met het installeren van praktijkgemeenschappen vooral de institutionele invloed op sportpraktiiken -
met zijn instrumentele logica en doel.middel-rationaliteit - buiten het vertoog over veranderingen in de spor·t wordt gehouden,
bliiven we in verband met praktijkgemeenschappen wel met enkele vragen zitten. Allereerst een pragmatische vraag. Gaat het
om #n orgaan voor de gehele sport of om verschillende organen  per tak van sport? Voor de  hand ligt. omdat het gaat om een
diepgaande kennis van de interne goederen van de specifieke prakti ik. dat iedere tak van sport moet worden geschraagd door
een eigen praktilkgemeenschap. Dit vergt dus een nogal ingriipende verandering, zowel kwantitatiefals kwalitatief van de
hedendaagse sportwereld. Misschien ligt meer voor de hand alleen voor die sporten een praktijkgemeenschap te installeren,
waarbii de invioed van de markt Cb.v. commercie en medialhet grootst is. Te denken is dan bijvoorbeeld aan sporten als voet
ballen, tennis. formule I-racen en boksen. Een andere vraag in verband met praktiikgemeenschappen is de wijze van beraad·
slagen binnen zo'n praktijkgemeenschap. Weliswaar wordt het taalspel gedefinieerd waarbinnen de beraadslaging zich dient af
te spelen. en kan op grond hiervan het instrumentele perspectiefen het denken in de imperatieven van de markt buiten de
beraadslaging worden gehouden. maar de vraag is b(i wie de bevoegdheid ligt te bepalen welke personen wel of niet aan de
beraadslagingen mogen deelnemen. Natuurlilk. in principe degenen die de taal van de sportpraktijken spreken. maar zoals we
hebben gezien in de discussie over de bokssport, is dat nog geen garantie dat ieder vertoog waarin wordt geredeneerd vanuit de
interne goederen van de praktiik in kwestie, ook daadwerkeli ik een plaats kriigt binnen de praktiikgemeenschap. Ook al rede
neren individuen primair vanuit de eigenheid van de sport en zijn ze loyaal aan de interne goederen van de praktiik in kwestie,
dit is nog geen garantie dat hun vertoog ook daadwerkelilk wordt gehoord. in de discussie over het boksen bleek de boksge-
meenschap zelf bijvoorbeeld weinig stem te hebben - de discussie leek voornameligk over hun hoofden te worden gevoerd.

Een vraag die hiermee deels samenhangt, is of met het formuleren van het taalspel ook per definitie, het biste argument zal
zegevieren. Feitelilk wordt immers alleen het taalspel waarbinnen de beraadslaging dient plaats te vinden gedefinieerd, maar
niet aan welke procedurele criteria de discussie dient te voldoen, opdat het beste argument zegeviert. De vraag is namelilk of het
formuleren van voorwaarden over het idioom/genre waarin wordt gedelibreerd. voldoende is om het beste argument te laten

zegevieren binnen de beraadslaging. Naast de eis over het idioom dat binnen praktifkgemeenschappen moet worden gebezigd,
zou ook een tweede0) eis kunnen worden gesteld aan de wiize waarop de discussie dient te worden gevoerd - bilvoorbeetd dat
de beraadslaging moet ziin gestoeld op grond van het wederzilds inbrengen van kritiseerbare geldigheidsaanspraken aangaande
WI waarheid. (2) juistheid en {1) waarachtigheid (vgl. Habermas 1981, 1991). Op deze manier wordt dus gekozen voor en het
opstellen van voorwaarden over het taalspel (praktijk-specifiek) m het stellen van eisen aan de wiize waarop binnen(!) dat taal
spel kan worden toegewerkt naar 'redeliike consensus' (eisen die aan de procedure zi n te stellen). Goedbeschouwd gaat het
hierbii dus om eisen over de inhoud van het taalspel en eisen aangaande de wiize van beraadslagen binnen het vooraf gedefini-
eerde vertoog. Zo zijn er tal van vragen die in deze studie niet aan de orde ziin gekomen, maar die in verband met het installe
ren van praktiikgemeenschappen binnen de sportwereld w#l verdere doordenking en studie behoeven.
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Begrippen als 'sport', 'spet',-'beWegen'.  'lichamel,Jke op*oedingpen«'fltiiess'  -    ' - - - - =
worden  in de dagelijkse omgangstaal niet zelden  over *an kam  gekhoren.        -
Vaak is het echter noodzakelijk aan te geven waar de grenzen moeten worden
getrokken tussen sport en niet-sport. Welke activiteiten komen bijvoorbeeld
in aanmerking voor financiele ondersteuning? Ook de vakgebieden van de
sportgeneeskunde. sportethiek en sportrecht stuiten voortdurend op de vraag
waar precies de grenzen lopen tussen sport en niet-sport. Duidelijkheid hierover
is voor een transparante uitvoering van beleid onmisbaar.

Deze studie, die als proefschrift werd verdedigd bij de Universiteit van Tilburg,
geeft een uitvoerige conceptuele analyse en schept helderheid in het sportbegrip.
Daarbij staan verschillende vragen centraal. Is sport altijd gericht op competitie7
Zijn sport en bewegen onlosmakelijk met elkaar verbonden? En ook: wat is een
game 7 Watisp/ay7 Wat is bewegen? Watis competitie? Wat is fairp/ay7 Grenzen
aan de sport zoekt naar antwoorden op deze vragen en stelt ook de onderlinge
relatie tussen deze begrippen aan de orde.

Grenzen aan de sport is bestemd voor iedereen die zich professioneel met sport
en bewegen bezighoudt. Met name voor bewegingswetenschappers, sociologen
en beleidsmakers op sportgebied is het een zeer verhelderend en onmisbaar boek.

Johan Steenbergen is sportfilosoof en promoveerde in 2004 met Grenzen aan
de Sport aan de Universiteit van Tilburg, Faculteit der Sociale Wetenschappen.
Hij is directeur van Steenbergen Advies en Onderzoek. Hij leverde bijdragen aan
verschillende wetenschappelijke publicaties en schreef, samen met Jan Tamboer,

Sportmosofie (2000).
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