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Het aftellen is nu echt begonnen: nog even
en het Olympische sportgeweld barst los in
Beijing en omgeving. Een grote groep
sporters treft de laatste voorbereidingen
om in China te kunnen vlammen, andere
sporters zijn alweer volop in training voor
volgend seizoen of genieten van een
welverdiende vakantie.
Hoe dan ook, de sportzomer dendert in
volle vaart door en daarmee ook de diverse
activiteiten van NL Sporter. In deze
Olympisch getinte Nieuwsbrief staat weer
een aantal lopende en afgehandelde zaken
en besteden we aandacht aan enkele
actuele onderwerpen, zoals het maken van
geluidsopnames tijdens de Spelen, doping
en Athletes Do Care.

UITGELICHT: GRIM VUIJSTERS-JBN
Op 13 juni deed de rechter uitspraak in de zaak
die door Grim Vuijsters was aangespannen
tegen de Judo Bond Nederland. De vordering
van de judoka om alsnog voorgedragen te
worden voor deelname aan de Olympische
Spelen in Beijing werd afgewezen.
NL Sporter vindt het onbegrijpelijk dat de rechter
kennelijk van oordeel is dat de Judobond de
prestaties van Vuijsters niet hoefde af te wegen
tegen die van concurrent Dennis van der Geest.
Toegegeven wordt namelijk wel dat Vuijsters
aanmerkelijk beter heeft gepresteerd. In topsport
zou je er vanuit moeten kunnen gaan dat je
afgerekend wordt op je prestaties en dat iedere
sporter wat dat betreft een eerlijke en gelijke kans
verdient. Die kans heeft Vuijsters nooit gehad.
Daarmee ondermijn je de essentie van waar het om
draait in de sport en het is jammer dat de
rechtspraak in Nederland daar geen rekening mee
houdt.
Het is bovendien een tegenvaller voor alle sporters
dat een sportbond kennelijk weg kan komen met
weinig tot geen regelgeving als het gaat om
selectiebeleid. Topsport op dit niveau is een beroep,
daaraan zou je als sporter rechten moeten kunnen
ontlenen. Het is een drama voor de sport als
sportbonden een vrijbrief krijgen om amper tot geen
selectieregels op te stellen en om daar vervolgens
naar eigen inzicht mee om te gaan. Daarvoor zijn de
belangen voor topsporters te groot. Sporters
moeten van tevoren weten waar ze aan toe zijn, om
daar in hun sportieve prestaties en voorbereiding
rekening mee te kunnen houden.

Gezien het belang van dit onderwerp voor alle
topsporters, wordt niet uitgesloten dat in deze zaak
een bodemprocedure gestart gaat worden.
EEN GREEP UIT DE ZAKEN
Met steun van NL Sporter hebben twee
handbikers alsnog deelname
afgedwongen aan de Paralympische
Spelen. Net als in veel andere
selectiezaken, was hier sprake van
onzorgvuldig communiceren richting de
sporters. Sporters moeten op voorhand
weten waar ze aan toe zijn en wat ze
kunnen verwachten van hun sportbond en
NOC*NSF. Op die manier kunnen
conflicten, zoals deze, worden voorkomen.
Ook de afgelopen periode heeft NL Sporter
weer veel spelerscontracten beoordeeld.
Opvallend is de stijging in het aantal aan
ons voorgelegde hockeycontracten.
Hockey is een van de takken van sport
waarin een duidelijke trend van
professionalisering zichtbaar is. Dat blijkt
uit meer zendtijd op televisie, toename van
sponsoring en er is dus ook een duidelijke
toename van het aantal contracten te zien.
NL Sporter volgt de ontwikkelingen op de
voet en vestigt nu al extra aandacht op de
hockeysport.
Veel sporters krijgen de vraag om
belangeloos mee te werken aan het
gebruik van hun portretrecht. Vraag ook
in zulke gevallen altijd aan de andere partij
om de voorwaarden voor dat gebruik op
papier te zetten. Als je vervolgens namelijk
een (nieuwe) sponsorovereenkomst aan
zou willen gaan, is het belangrijk om te
weten waar je aan gebonden bent en hoe
lang. Weet je niet hoe je met zulke
aanbiedingen om moet gaan, vraag dan
advies aan NL Sporter.
Voor goed presteren is het voor sporters
van groot belang dat ze beschikken over
het juiste materiaal. Eigen kledingkeuze is
bij diverse sporten zelfs essentieel. NL
Sporter heeft voor een Olympische sporter
bemiddeld in een conflict met de
sportbond, omdat die keuzevrijheid werd
beperkt.
NL Sporter vindt dat de prestaties van de
sporter te allen tijde voorop moeten staan.
Als de kledingkeuze van invloed is op de
sportprestatie, moet een bond de keuze
van de sporter in principe respecteren. Wel
zal de sporter waar mogelijk rekening
moeten houden met de sponsorbelangen
van de bond. Sporter en bond doen er
goed aan vooraf samen duidelijke
kledingafspraken te maken.
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OLYMPISCH: GOED OM TE WETEN!
In de Olympische overeenkomst van NOC*NSF zijn
enkele bepalingen opgenomen over publiciteit en
verslaglegging. Zo is bepaald dat persoonlijke foto en videobeelden in Olympic Venues of in het
Olympisch dorp niet via een publiek medium mogen
worden verspreid. Camera’s zijn uitsluitend voor
persoonlijk gebruik en mobiele telefoons en andere
audioapparatuur mogen niet worden gebruikt om
informatie te verspreiden via TV, radio en internet.
Voor de Olympische sporters is bovendien van
belang om te weten dat het IOC de richtlijnen
omtrent het maken van geluidsopnames iets heeft
aangescherpt. Van geluidsopnames is het niet de
bedoeling dat die ook de hele wereld over worden
gestuurd. Tegenwoordig maak je met bijv. een
fotocamera ook al snel geluidsopnames en sporters
moeten er dus op letten dat die dan voor eigen
gebruik zijn. Het advies voor de sporters is om
voorzichtig te zijn met geluidsopnames en als er
twijfel is of vragen zijn contact op te nemen met NL
Sporter of NOC*NSF.
DOPING: WHEREABOUTS
De whereabouts zijn kortweg gegevens over de
locaties waar een sporter zich zal bevinden. Dat kan
thuis zijn, maar ook waar en op welke tijdstippen
een sporter traint, wanneer hij of zij wedstrijden,
reisdagen en/of vakantiedagen heeft. Sporters die
behoren tot de zogenaamde nationale Testing Pool
moeten hun whereabouts aanleveren bij de
Dopingautoriteit. Tot deze Testing Pool behoren
onder andere sporters met een A-, B- en HP-status
van NOC*NSF.

Recentelijk hebben ons vanuit verschillende takken
van sport vragen bereikt over (problemen met) het
aanleveren van de whereabouts. Het is belangrijk
voor sporters dat ze weten waar ze zich aan moeten
houden en hoe ze de gegevens aan moeten
leveren, omdat het niet aanwezig zijn op de
aangegeven tijd/plaats kan leiden tot een ‘missed
test’.
Ondervind je problemen bij het aanleveren van
whereabouts of zijn er dingen niet duidelijk, neem
dan contact op met de Dopingautoriteit
(www.dopingautoriteit.nl) of met NL Sporter.
Op 1 januari treedt een nieuw whereabouts systeem
in werking, waardoor de regels en procedures een
stuk overzichtelijker zullen zijn.
ATHLETES DO CARE!
Deze maand werd ‘Athletes Do Care’
gepresenteerd: een initiatief van EU Athletes en
Amnesty International. Athletes Do Care, dat wordt
gesteund door (inter)nationale topsporters, richt zich
vooral op het lot van de slachtoffers onder de
Chinese bevolking als gevolg van het houden van
de Olympische Spelen in hun land.
Het idee is dat de sporters niet verantwoordelijk zijn
voor de toewijzing van de Spelen aan China en
tijdens de Spelen dan ook vooral moeten genieten
van deze unieke ervaring. Maar omdat je als sporter
wel betrokken kan zijn bij het lot van de mensen in
China, worden atleten opgeroepen geld te doneren
aan een fonds van Amnesty voor
mensenrechtenactivisten in China. Daartoe heeft
Athletes Do Care een eigen website gelanceerd.
Kijk dus vooral even op www.athletesdocare.com

Heb je vragen en/of hulp nodig, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Je kunt
ons telefonisch bereiken op 023 - 55 46 990 of email hetteke@nlsporter.nl
NL Sporter wenst alle sporters weer veel succes met de sportieve prestaties
en alle Olympiërs een Gouden tijd in Beijing!
Hartelijke groet,
NL Sporter

