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“ Elke sportvereniging een goed complex.” 

 

 Revitalisering sportparken 

De PvdA wil moderne sportparken die passen bij de huidige 
tijd. Sporten is gezond en schept sociale verbanden, dat 
gaat het best in goede sportcomplexen. 

 Structureel overleg met sportverenigingen 

Bij sportverenigingen zit veel kennis en ervaring. Zij weten 
zelf het best hoe ze gefaciliteerd kunnen worden. Om dat 
goed te doen is structureel overleg nodig. 

 Bundelen van accomodaties 

De middelen moeten zo efficient mogelijk worden ingezet. 
Onvoldoende intensief gebruikte complexen kosten on-
nodig geld. Waar mogelijk streeft de PvdA naar bundeling 
van accomodaties.  

 

“ Sportopbouwwerk behouden.” 

 

  Standpunten PvdA— Sport 

(bron:  Beweeg- en Sportnota 2015 – 2018 gemeente Hoorn)  
 

Wat gaat de gemeente in 2016 – 2018 doen?  
Als het sportaanbod ruim voldoende lijkt, wat is dan nog de taak van de gemeente?  
De taak van de gemeente richt zich op de doelgroepen die niet door de markt worden bereikt. Daarnaast is de gemeente 
voorwaardenscheppend en faciliterend als het om (het instandhouden van) sportcomplexen gaat. 

 

Waar gaat de gemeente zich op richten?  
Speerpunten: 

1 Iedere dag voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid.  
Actie: Mensen stimuleren om te bewegen 

2 Sportverenigingen stimuleren om ook flexibele lidmaatschappen aan te bieden. 
Actie: in gesprek gaan met sportverenigingen 

3 Bundeling van accommodaties maakt sportverenigingen toekomstbestendig. 
Actie: Analyse en voorstel tot bundeling 

4 Meer intensiever gebruik van de openbare sportveldjes 
Wat is de reden van het mindere gebruik?  Zijn de wel succesvolle Cruyff courts een goed voorbeeld? 

5 Het percentage van allochtonen dat beweegt en sport verhogen. 
Huidige aanpak aanpassen. 

6 Het sportopbouwwerk zet interventies in om de gezondheid van mensen te bevorderen om een leven lang sportief te 
zijn. Tevens draagt ze (via sport) bij aan reintegratie en participatie van niet-werkenden. 
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Mechteld Feijtel, 70 jaar 

Ik golf heel veel in Westwoud. Dat is een geschikte sport als je 

op leeftijd bent, want per keer wandel je toch zo’n 5-10 kilo-

meter. Daarnaast gym ik in dorpshuis “de Vang” in Ben-

ningbroek. Dat is heel toegankelijk. Je betaalt maar € 100,00 

per jaar. Het is een gemêleerd gezelschap van vrouwen. Het is 

er gemoedelijk. Ik wil echt sporten, maar niet in een 

sportschool, want daar houd ik niet van. Ik weet eigenlijk niet 

zo goed, waar ik dat dichtbij huis zou kunnen doen. Daarnaast 

fiets ik veel in de omgeving. Dat is goed geregeld in Hoorn: 

fijne fietspaden, veilig en overzichtelijk. Hier en daar zijn er 

wel wat kleine knelpunten. Ik denk wel dat fietsen naar de 

stad nog aantrekkelijker gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld 

korting op een kopje koffie in de horeca als je je fiets stalt in 

een fietsenstalling. Zo stimuleer je een autoluwe binnenstad. 

Verder zouden er in de openbare ruimte meer aantrekkelijke 

sportplekken ingericht kunnen worden. Bijvoorbeeld langs de 

dijk. Daar joggen veel mensen. Aan de openbare sportplek 

langs het fietspad aan de Provinciale Weg achter Sportcen-

trum Hoorn zie je weinig mensen, want het is er donker en 

onaantrekkelijk. Zoek een betere locatie, denk ik dan. 

Siman Adbi, 25 jaar 

Ik fiets elke werkdag ’s ochtends naar het station en ’s avonds 

weer terug. Ik vind het fijn om te fietsen. Er zijn genoeg      

fietsstallingsplaatsen en de fietspaden zijn goed. Ik vind dat 

Hoorn dit goed voor elkaar heeft in tegenstelling tot Amster-

dam. Daar studeer ik. Daar is fietsen minder aantrekkelijk en 

pak ik sneller de tram. Verder doe ik aan yoga en hardlopen. 

Als ik hardloop vind ik het belangrijk dat ik me veilig voel en 

dat de paden goed zijn verlicht. In Risdam is dat geen pro-

bleem. Om meer bewegen te stimuleren, is het belangrijk dat 

ouders hun kinderen stimuleren te gaan sporten. De sportpas 

in Hoorn is een goed initiatief. Hiermee worden kinderen ver-

leid om goedkoop en laagdrempelig kennis te maken met al-

lerlei sporten. Het is belangrijk om deze toegankelijk te maken 

voor iedereen, zodat kinderen, waarvan de ouders niet veel 

geld hebben, ook de kans krijgen om te sporten. Mijn moeder 

heeft mij altijd gestimuleerd om te sporten, hoewel zij vanuit 

haar achtergrond die kans niet heeft gekregen. Voor vrouwen 

uit Somalië is het niet gebruikelijk om te sporten. Ze vindt het 

belangrijk dat ik veel beweeg door middel van sport. Voor 

haar is het helaas te laat, zegt ze met een lach.  

Danny Fischer, 45 jaar 

Allereerst vind ik sporten, bewegen en een gezonde levensstijl 

de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ik vind niet dat dit 

bij de gemeente hoort te liggen. Wij zijn zelf actieve clubmen-

sen en sporters. Onze kinderen hebben sporten met de paple-

pel ingegoten gekregen. We doen aan voetbal bij De Blokkers, 

zaalvoetbal en we fitnessen. Ook zijn er genoeg 

sportmogelijkheden in Hoorn. Denk aan wandelen en fietsen 

langs het IJsselmeer. De sportpas vind ik een mooi initiatief. 

Hierdoor hebben onze kinderen mogen proeven van diverse 

sporten. Dat is positief. Ik vind dat elk mens gelijke kansen 

verdient, zeker kinderen. Als zij opgroeien in een cultuur van 

sporten en bewegen, leren ze een gezonde levensstijl ontwik-

kelen en daar plukt de maatschappij op den duur de vruchten 

van. Wat dat betreft, zouden de kosten om te sporten meer 

inkomensafhankelijk mogen worden. Selectievoetbal is       

bijvoorbeeld best duur. Het zou niet zo mogen zijn, dat een 

getalenteerd kind, waarvan de ouders het niet breed hebben, 

geen selectievoetbal kan spelen vanwege de extra contributies 

en bijdragen. De gemeente en verenigingen zouden een initi-

atief kunnen nemen om dit te regelen. Ik vind dat ieder kind 

kansen moet krijgen in het leven.   

Anne-Marie Meijer 

 

 

 

                    Hoe kan de gemeente, volgens u, 

sporten/bewegen meer stimuleren?  

leden aan het woord 
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Versnippering 

Nog even en er zijn landelijke 

verkiezingen.  Voor de lokale 

politiek van belang, maar 

worden vooral gezien als 

opmaat naar Gemeente-

raadsverkiezingen, pas in 

2018. Op vrijdag 23 septem-

ber stond het nieuws in de 

lokale krant.  In Hoorn gaat 

er een nieuwe partij mee-

doen aan de Gemeente-

raadsverkiezingen van 2018. 

Wat voor een partij is dit? Een linkse of rechtse. Gezien allerlei 

berichten op de sociale media worden ze in de rechtse hoek 

gezet. Zelf vinden ze dat ze niet uitgesproken recht of links 

zijn. Een aantal weken geleden heb ik kort een aantal van deze 

mensen gesproken.  Ze waren bezig met een verkiezings-

programma en de standpunten. Er zijn nu al dertien partijen 

en met een beetje knip en plakwerk en je hebt een aardig pro-

gramma voor 2018. Of de partij ook een ledendemocratie kent 

was mij niet helemaal duidelijk, daar zijn ook andere manieren 

voor, zo zei men. De beoogd voorman stond op de foto terwijl 

hij een kat aaide. Dat was sympathiek, alleen die twee dichte 

mandjes op de achtergrond. Het leek alsof dat lieve dier uit 

het mandje was gehaald. Het leek mij geen prettig verblijf. 

Waarschijnlijk van korte duur. Dertien partijen! Er komt nu 

een veertiende partij bij, maar blijft het daar dan bij. Komt de 

heer van der Tuin nog met een comeback? We zullen het de 

aankomende tijd zien. Hoe gaan we de vijfendertig zetels in 

Hoorn dan verdelen? De verkiezingen zijn nog ver weg. Eerst 

een goed resultaat in maart 2017. 

Zichtbaar blijven 

Voor ons is het zaak om zichtbaar te blijven. Niet alleen in de 

krant of op sociale media, maar zichtbaar in de wijken, bij 

verenigingen en bedrijven.  De afgelopen periode hebben we 

vragen aan het college gesteld over de lange afsluiting van het 

Julianapark in verband met Outdoor Stereo. Een mooi 

evenement, maar de opbouw kan efficiënter. We zijn op werk-

bezoek geweest bij Intermaris, onderzoeken de slechte 

bestrating van voetpaden in de binnenstad en zou het dan 

eindelijk lukken om een doorsteek Klagerstuin/Oostergouw te 

realiseren? Dat zou een mooi resultaat zijn voor de Risdam-

Noord en de PvdA. De zeven ton extra om mensen aan het 

werk te helpen wordt ingevuld met concrete projecten waar 

we veel van verwachten. Kortom, we draaien op volle toeren. 

 

Onze fractievoorzitter Jeroen van der Veer aan het woord: 

Duiken 
Atlantic Duikcentrum 
www.atlanticduikcentrum.nl 
 

Handboog schieten 

Handboogschietvereniging de 

Coenschutters 

www.coenschutters.nl 

Vissport 
Hoornse Hengelaars Bond 
www.hoornse-hengelaarsbond.com 

Kano varen 
Kanovereniging Flevo 
www.kv-flevo.nl 

Jeu de Boules 
PV De Bouledozers 
www.bouledozers.nl 

Schermen 
Schermvereniging Hoorn 
www.svhoorn.nl 

 

Stand Up Paddling 
SUP Spirit 
www.supspirit.nl 

Capoeira 
Vem Camará Capoeira Hoorn 
www.capoeirahoorn.nl 

Onbekende Hoornse sporten  Anne-Marie Meijer 

http://www.atlanticduikcentrum.nl
http://www.coenschutters.nl
http://www.hoornse-hengelaarsbond.com
http://www.kv-flevo.nl
http://www.bouledozers.nl
http://www.svhoorn.nl
http://www.supspirit.nl
http://www.capoeirahoorn.nl
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Racisten, seksisten en xenofoben 

 Net als velen in Nederland ben ik meer dan gemiddeld 
geïnteresseerd in de Amerikaanse verkiezingsstrijd tussen 
Hillary Clinton en Donald Trump. Net als velen in Nederland 
was ik sterk op de hand van Hillary Clinton. Maar nu weet ik 
het niet meer. Dat komt omdat zij kort geleden in een verki-
ezingsspeech begon af te geven op de aanhangers van Trump. 
Volgens haar bestond de helft uit racisten, seksisten en 
xenofoben en de andere helft uit ‘zielige mensen’ die wan-
hopig wachten op veranderingen en die zich in de steek 
gelaten voelen door de overheid en de economie. De term 
‘zielige mensen’ was duidelijk negatief bedoeld. Het waren 
zielenpoten, die eigenlijk door eigen schuld in de problemen 
waren gekomen en daarvoor de schuld op anderen 
probeerden af te wentelen. 

Wegzetten van mensen 

 Ik heb grote moeite met het wegzetten van deze men-
sen. Als je naar de feiten kijkt dan zie je dat de combinatie van 
globalisering en technologische ontwikkeling vele mensen 
werkloos heeft gemaakt. Met name zijn vele arbeiders in de 
maakindustrie werkloos geworden doordat ze vervangen zijn 
door robots of dat hun hele afdeling verplaatst is naar een 
goedkope lonen land. Dat proces is niet van vandaag de dag. 
Ook in de jaren zestig en zeventig zijn vele industrieën verd-
wenen. Het nieuwe in de situatie is echter dat het niet de 
ongeschoolde arbeider is die wordt wegbezuinigd, maar dat 
het de middenklasse is, die thans de dupe is van dat proces. 
Dat zijn trotse mensen die opeens geen nieuw werk kunnen 
vinden en die hun huis moeten opeten vanwege een gebrek 
aan sociale voorzieningen. Vind je het gek dat die mensen 
protesteren en gevoelig zijn voor het argument van Trump dat 

het rucksichtslos stimuleren van vrijhandel een grote vergis-
sing is geweest en met name de Nafta, de vrijhandelszone op 
het Noord-Amerikaanse continent, de schuldige is van de gen-
oemde problemen. 

 Wat ik nu tegen Hillary Clinton heb, is dat zij niet 
opkomt voor deze nieuwe witte Amerikaanse onderklasse. 
maar hen wegzet als zielenpoot. Deze mensen waren altijd 
kiezers die stemden op de Democratische Partij. Wat wij in 
feite hier zien is dat er grote verschuivingen plaats vinden in 
de achterban van de Democratische en Republikeinse partij. 
Onder Trump is de Republikeinse Partij veranderd van een 
elitepartij in een partij van de witte onderklasse. En omge-
keerd is de Democratische Partij een partij geworden van de 
mensen die het wel gemaakt hebben. En Hillary Clinton heeft 
dat laten gebeuren. En dat neem ik haar zeer kwalijk. 

Kan het ons niets schelen? 

 Het tragische is dat in Nederland een vergelijkbaar pro-
ces lijkt plaats te vinden. Ook Nederland kent een grote groep 
mensen, die terecht bang is voor de gevolgen van de combi-
natie van globalisering en technologische ontwikkeling. Deze 
mensen zijn zeer gevoelig voor de goedkope oplossingen van 
Wilders die suggereert dat het mogelijk moet zijn om terug te 
gaan naar het veilige verleden door de grenzen te sluiten en 
uit de Europese Unie te stappen.  

 Het grote probleem met Wilders is mijns inziens niet 
dat hij geen oog heeft voor grote problemen in Nederland. 
Het probleem is dat hij geen goede oplossingen heeft. Dat hij 
niet inziet dat Nederland een kleine open economie is die in 
belangrijke mate zijn brood verdient met buitenlandse handel.  

Maar heeft de PvdA dan wel de oplossing? Ik kan niet 
aan de sombere conclusie ontkomen dat de PvdA die ook niet 
heeft. Dat wij nog steeds meegaan met de liberale fictie dat 
wij alles aan de markt moeten overlaten. Zie de overhaaste 
verkoop van ABN AMRO. Maar wat ik nog erger vind, is dat wij 
feitelijk grote delen van onze oude achterban van ons hebben 
vervreemd en aan Wilders hebben overgedaan. En dat het lijkt 
of ons dat niets kan schelen.  

 

Dat is niet te verteren. 

 

Ruud Knaack 

Hillary Clinton—Donald Trump 
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Veelzijdig 

Terug van het zomerreces is september traditiegetrouw een 
hele drukke en leuke periode. Met de start van het culturele 
seizoen en monumentendag bruist de stad van de activiteiten. 
Ik ben als wethouder kunst & cultuur en erfgoed & monumen-
ten altijd weer verrast door de veelzijdigheid van onze stad. 
 

Bijzondere aftrap 
 
Dit jaar was de aftrap van het seizoen extra bijzonder. Twaalf 
grote culturele organisaties, onder andere de bibliotheek, Cin-
ema Oostereiland, het Westfries Museum, Theater Het  
Pakhuis etc. hadden de handen ineen geslagen en verzorgden 
op de binnenplaats van het Oostereiland een spetterende 

openings-act. Daarna tijdens de eerste Hoornse Museumnacht 
alvast de voorproefjes uit het komende jaar. 
 

Monumentendag  
 
Ook monumentendag was dit jaar extra speciaal. Want be-
zoekers konden voor het eerst afdalen in het ondergrondse 
riool aan het Glop. Met man en macht is gewerkt om dit nieu-
we gemeentelijke monument op monumentendag voor het 
eerst open te stellen voor publiek. Dikke rijen met geïnteress-
eerden waren het resultaat. In Blokker was de historische 
schoorsteen bij de historische kas aan de Koewijzend voor het 
eerst te bezichtigen. Prachtig dat het gelukt is om deze te be-
houden. Het Centrum Varend Erfgoed op het Oostereiland 
biedt sinds monumentendag een wandeling aan langs de var-
ende monumenten. Bijvoorbeeld langs de HN1, de Hoornse 
Schouw die dit jaar haar 100-jarig jubileum viert. En we gaan 
aan de slag met het verder in beeld brengen van ons maritiem 
erfgoed, op de bodem van het Markermeer. 
 

Vorm geven aan beleefbaarheid  
 

Onze ambitie om kunst en cultuur, erfgoed en monumenten 
meer beleefbaar te maken krijgt steeds meer vorm. Ik ben 

benieuwd naar jullie ervaringen, ideeën en suggesties. Heb je 
tips, laat het me weten! 

 
 

Judith de Jong 
Wethouder Kunst & cultuur, erfgoed & monumenten  

Judith de Jong, wethouder PvdA 

PvdA’er Jan Nieuwenburg nieuwe Burgemeester van Hoorn 

 
Hoorn heeft een nieuwe burge-
meester. Het is de PvdA’ er Jan 
Nieuwenburg. Hij werd tijdens 
een bijzondere raadsvergadering 
op dinsdag 17 mei geïnstalleerd 
en beëdigd. Daarmee heeft onze 
partij weer een vertegenwoordi-
ger in dit ambt, als opvolger van 
waarnemend burgemeester 
Yvonne van Mastrigt. In de 
vorige Prospect hebt u uitge-
breid kennis met hem kunnen 
maken, toen hij Judith de Jong 
verving als wethouder.    

 

Daadkrachtig bestuurder 
 
In augustus 2015 nam oud-burgemeester Onno van Veld-
huizen afscheid als burgemeester van Hoorn. Na een uitge-
breide zoektocht besloot de Hoornse gemeenteraad op 29 
maart 2016 Jan Nieuwenburg voor te dragen als de nieuwe 
burgemeester van Hoorn. De raad ziet in Jan Nieuwenburg 
een daadkrachtig bestuurder, met energie, durf  en enthousi-
asme. Een boegbeeld voor Hoorn. 
 
(zie volgende blz.) 
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Beëdiging en installatie 
 
Tijdens een bijzondere raadsvergadering beëdigde en in-
stalleerde Johan Remkes (Commissaris van de Koning) Jan 
Nieuwenburg als nieuwe burgemeester van Hoorn. 
Plaatsvervangend raadsvoorzitter Arthur Helling overhandigde 
de voorzittershamer aan Jan Nieuwenburg en de ambtsketen 
kreeg hij uit handen van wethouder en locoburgemeester Ju-
dith de Jong. Daarna deed Roger Tonnaer namens ver-
trouwenscommissie) een woordje. Burgemeester Frank Streng 
(gemeente Medemblik) sprak de kersverse burgemeester toe 
namens de Westfriese gemeenten. Ook burgemeester Bernt 
Schneider (gemeente Haarlem) sprak Jan Nieuwenburg als 

voormalig collega van het college van B en W van Haar-
lem toe. 

 

Kennismaking met de stad 
 
In zijn toespraak dankte Jan Nieuwenburg de gemeenteraad 

voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij vertelde dat zijn 
enthousiasme voor Hoorn en Westfriesland tijdens zijn 
wethouderschap in Hoorn alleen maar groter is geworden. De 
nieuwe burgemeester liet weten tijdens zijn inwerkperiode 
veel ruimte te maken voor ontmoetingen met inwoners en 
ondernemers in de stad en de regio. ‘Ik kijk ernaar uit om 
verhalen en belevenissen te delen en daardoor de vele kanten 
van de stad en de regio nog beter te leren kennen.’ Zijn voor-
nemen is om met enige regelmaat via Twitter en Facebook 
verslag te doen van de ontmoetingen en zijn kennismaking 
met de stad. 
Volg de nieuwe burgemeester van Hoorn op sociale media 
Jan Nieuwenburg is op Twitter en Facebook te vinden via: 

www.twitter.com/jan_nieuwenburg 
www.facebook.com/jannieuwenburghoorn 
De bijzondere raadsvergadering is terug te zien via www/

hoorn.nl/gemeenteraad. 

Steven de Waart 

COLOFON PROSPECT 

 

De Prospect is het ledenblad van de PvdA-Hoorn.  

Het blad verschijnt twee keer per jaar  

in een oplage van 220 stuks sinds 1 januari 2005. 

Redactie 

Steven de Waart (hoofdredacteur), Jan Kollen,  

Peter Ursem, Anne-Marie Meijer 

 

Aan dit nummer werkten tevens mee: 

Sjaak Grosthuizen, Ruud Knaack,  

Jeroen van der Veer, Judith Michel-de Jong, 

 Sjoerd de Roos (coverfoto) 

 

Drukwerk 
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Copyright 

Alle auteursrechten en databankrechten  

ten aanzien van (de inhoud van) deze  

uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.  

Deze rechten berusten bij de 

PvdA-Hoorn cq. de betreffende auteur.  

CONTACTGEGEVENS PvdA 

Hoornse PvdA: 

 www.pvdahoorn.nl 

Arnica Gortzak (bestuursvoorzitter), 0623812194,  

arnicairis@hotmail.nl 

Helen Sijm (bestuurssecretaris), 0681294163 

Helen.sijm.pvda@kpnmail.nl 

Jeroen van der Veer (fractievoorzitter) 0229-273710 

jvanderveer@quicknet.nl 

 

Provinciale PvdA: 

www.gewestnoord-holland.pvda.nl 

pvda@noord-holland.nl tel. 023-5144389 

 

Landelijke PvdA: 

www.pvda.nl 

pvda@pvda.nl tel. 020-5512155 

ledenadministratie@pvda.nl   tel.  020-5512290 

 

 

 

http://www.twitter.com/jan_nieuwenburg
http://www.facebook.com/jannieuwenburghoorn


 

Nederland sterker & socialer 8 

SPORT DUS 

WAAROM? 

Ik sta een beetje ambiva-

lent tegenover sport. Dat 

komt omdat het een ty-

pisch mensendingetje is. In 

de natuur wordt na-

tuurlijk ook volop gesport. 

Op de luiaard en de panda 

na doen alle beesten er 

aan, want anders is er 

niets te eten. Mensen van 

nu doen bewust aan sport om de invloed van het eten te be-

teugelen. Wij kunnen ervoor kiezen met een sport bezig te 

zijn om meerdere redenen. Een aantal heeft te maken met de 

persoonlijke gesteldheid. Je wilt fit blijven, zodat je gezond-

heid overeind blijft. Je wilt je spieren ontwikkeld houden, zo-

dat je zelf overeind blijft.  Je wilt er slank en/of gespierd uit-

zien, zodat je zelfvertrouwen overeind blijft. Daarnaast is 

sport een sociaal dingetje, omdat sport verbroedert en sport 

jouw club, jouw stad, jouw land meer aanzien kan geven.  

AANTOONBAAR BETER! 

Wij (ver)eren onze sporters. Zij hebben de inspanningen ver-

richt waar wij ons niet toe konden zetten. Zij oogsten de 

erkenning van ieder die gevoelig is voor bijzondere prestaties. 

Zij zijn ons boegbeeld. Wij kunnen vanaf de comfortabele 

bank ineens een stukje meerwaarde ervaren. Nederland heeft 

19 plakken veroverd tijdens de laatste Olympische Spelen. 

Acht gouden plakken. We stonden weliswaar maar op de 11e 

plaats, maar alle landen boven ons hebben tig keer meer in-

woners. Wij hebben het maar weer mooi geflikt met ons allen. 

Ik ben er trots op Nederlander te zijn. Een Marokkaanse Ne-

derlander die zich nu nog meer Marokkaan voelt dan Neder-

land zal dat nationalistische gevoel moeten putten uit een 

medailleoogst van slechts één plak! Brons! Losers! En Turken 

kunnen zich ook maar het beste bescheidener opstellen. Op 

de 41e plaats met in het totaal maar 8 plakken, waarvan er 

maar één goud blinkt. Wij, Nederlanders, zijn dus aantoon-

baar beter! 

Onze atleten met een lichamelijke beperking deden het nog 

beter. We werden 7e van de wereld met maar liefst 62 

medailles. Zeventien keer goud! Zet daar bijvoorbeeld Marok-

ko en Turkije tegenover. Respectievelijk zeven en negen 

plakken en slecht drie gouden. Holland spreekt een woordje 

mee in de wereld! 

Zie hier de bron van mijn reserves. Het meeliften op de 

prestaties van anderen vind je zelden in het dierenrijk. De 

mannetjesleeuw laat het jagen graag over aan zijn vrouwtjes 

en misschien zijn er nog meer dieren die zich graag laten ver-

troetelen door de goegemeente. Wij, mensen, hebben dit 

verheven tot de hoogste cultuur. Goede sporters zijn goden-

zonen en –dochters. Voetballers staan aan de top. Een 

handjevol balkunstenaars verdient kapitalen die nergens meer 

op slaan. Dat vinden we in meerderheid een prima zaak, want 

voetbal is een prachtige kijksport.  

ONSPORTIEF VELD 

Topvoetballers zijn bijna als topbestuurders van grote be-

drijven. De overeenkomst is dat zij het vanzelfsprekend 

vinden zoveel te mogen cashen. Het verschil is dat een 

meerderheid van toeschouwers vindt dat topbestuurders best 

bescheidener beloond kunnen worden.  

Topsporters zijn pionnen geworden in een onsportief aan-

voelend spel, waarvan ze zelf nog slachtoffer kunnen worden. 

Denk aan het gebruik van doping. Wat niet kan worden aange-

toond is toegestaan en vaak noodzakelijk om nog een beetje 

op niveau te kunnen meedraaien. Clubs, sponsors en over-

heden zijn al decennia op zoek naar wegen om dit te kunnen 

blijven volhouden. Het verst daarin lijkt Rusland te zijn ge-

gaan. Dat zelfs de geheime dienst is ingeschakeld om vol-

gespoten atleten te kunnen vrijwaren van de gevolgen van 

onthullende bloed- en urinetests is voor de wereld buiten dit 

land als vaststaand feit aangenomen.  

De voetbalwereld is niet de enige waarin goklustige bendes 

verbijsterende invloed kunnen uitoefenen op wedstrijdre-

sultaten. Welke plaats neemt sport in onze wereld in? Zijn we 

bezig met een mondiale afblufwedstrijd waarin spelregels 

ondergeschikt zijn geraakt? Sport zou ons gezond moeten 

houden. Hoe effectief zijn alle pogingen om sport weer ge-

zond te krijgen? 

sjaakgrosthuizen@gmail.com 


