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Terwijl de Olympische vlam de nodige hinder
ondervindt om brandend Beijing te bereiken en
politici over mekaar heen vallen als het gaat om
openingsceremonies, blijkt gelukkig dat de
sporters zelf vooral met hun sportieve prestaties
en plaatsing voor de Olympische Spelen bezig
blijven. Zo wordt de afvaardiging voor Beijing
nog steeds uitgebreid met namen van sporters
die aan limieten hebben voldaan. Bovendien
staan nog een hoop atleten in de startblokken
om vormbehoud te tonen.
Helaas brengt de aanloop naar de Olympische
Spelen ook in veel takken van sport
conflictsituaties met zich mee. Uit een groot deel
van de zaken bij NL Sporter blijkt dat
onduidelijkheid omtrent kwalificatiecriteria voor,
vaak onnodige, problemen kan zorgen.
In deze Nieuwsbrief meer over deze en andere
zaken, in het bijzonder aandacht voor de zaak
Grim Vuijsters-JBN. Verder een uitbreiding in de
dienstverlening van NL Sporter, kennismaking
met onze nieuwe stagiaire, verslag Europees
congres en informatie over onze vernieuwde
website.
UITGELICHT: GRIM VUIJSTERS-JBN
Namens judoka Grim Vuijsters spant NL Sporter
een Kort Geding aan tegen de Judo Bond
Nederland (JBN). Aangevochten wordt het
besluit van de JBN om Dennis van der Geest
voor te dragen als deelnemer voor de
Olympische Spelen 2008 in de categorie +100kg.
Vuijsters en NL Sporter zijn van mening dat het
besluit onaanvaardbaar is, onder meer omdat
Vuijsters gedurende het hele Olympisch
Kwalificatietraject beter heeft gepresteerd dan Van
der Geest. Bovendien is bij Vuijsters de
verwachting gewekt dat hij met Van der Geest
concurreerde voor een voordracht. Hij is vervolgens
in die waan gelaten.
NL Sporter heeft de bond vroegtijdig meerdere
malen gevraagd om inzicht te geven in het
kwalificatiebeleid. Daarop heeft de JBN nooit
duidelijk gesteld aan welke eisen Grim en Dennis
zouden moeten voldoen. Bovendien heeft de bond
op geen enkel moment laten weten dat Grim nooit in
aanmerking zou kunnen komen voor de Spelen,
terwijl wij daarover expliciet om opheldering
vroegen.
NL Sporter vindt dat op dit niveau van topsport de
belangen te groot zijn om een selectiebeleid te
baseren op subjectiviteit. Alle sporters zijn erbij
gebaat dat van tevoren duidelijk is aan welke eisen
ze moeten voldoen, zodat ook iedereen een eerlijke
kans krijgt. Die kans heeft Grim, naar nu blijkt, nooit
gehad.

Het Kort Geding vindt plaats op donderdag 29 mei
a.s. om 09.00 uur voor de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Utrecht in het Gerechtsgebouw aan
het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.
Als advocaat van Vuijsters zal optreden de heer Mr
H.J.A. Knijff (De Brauw Blackstone Westbroek).
EEN GREEP UIT DE ZAKEN
NL Sporter heeft, gesteund door advocaat
Wil van Megen, de volleyballers en
basketballers van Omniworld bijgestaan
en geadviseerd tijdens het faillissement
van de club. Spelers werden begeleid bij
vragen over salaris, contract, gevolgen en
een eventuele doorstart.
Ook de afgelopen periode zijn weer
diverse contracten door ons beoordeeld.
Naast sponsorcontracten dit keer ook
diverse ambassadeurscontracten met
het oog op de naderende Olympische
Spelen en Bondsovereenkomsten. Het is
een goede ontwikkeling dat steeds meer
sportbonden topsportovereenkomsten
sluiten met de topsporters, wel is de
uitvoering vaak nog voor verbetering
vatbaar.
Ook in persoonlijke conflictsituaties
tussen sporters en organisaties (denk aan
clubs, bonden, sponsoren), helpt NL
Sporter bij het zoeken naar oplossingen en
onderneemt daarin waar nodig actie.
Wanbetalingen, kledingconflicten,
persoonlijke vetes, op verschillende
vlakken is weer geadviseerd.
Nog steeds zijn bij veel sportbonden de
kwalificatiecriteria niet of onvoldoende
duidelijk. Soms kan daar van tevoren al op
worden gewezen, maar helaas blijkt vaak
pas achteraf dat de zaken niet goed
geregeld zijn. Zeker in aanloop naar de
Olympische Spelen rijzen veel vragen over
kwalificatieregels en blijkt eens te meer dat
deze vaak te vaag of onredelijk zijn.
Vragen over onduidelijke criteria deden
zich o.a. voor bij sporten als kanovaren,
taekwondo, judo en turnen.
NIEUWE DIENSTVERLENING NL SPORTER
Op 25 april jl. is NL Sporter een samenwerking
aangegaan met ISBW Opleiding & Training en de
Stichting Sport Werk en Opleiding (SWO).
ISBW Opleiding & Training biedt de leden van NL
Sporter een forse korting aan op haar aanbod van
praktijkgerichte opleidingen. “Tegen kostprijs
kunnen de sporters nu een cursus volgen die
normaal een paar duizend euro kost,” aldus Else
Slegers, directeur van ISBW.
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Aan het doel om de individuele (ex-) topsporters die
aangesloten zijn bij NL Sporter te ondersteunen via
fondsen, advisering en coaching bij het vinden van
adequate loopbaanopleidingen;
loopbaangerichte stages; en
Startersbanen,
wordt invulling gegeven door het aantrekken van
een ‘programmamanager’ bij NL Sporter.
NIEUWE STAGIAIRE NL SPORTER
Sinds begin dit jaar loopt Samira Grannetia stage bij
NL Sporter. Samira (20) studeert aan de Hogere
Economische School in Amsterdam. Haar affiniteit
met sport blijkt uit haar enthousiasme als het gaat
om sportprestaties en het volgen van uitslagen.
Bovendien beoefent ze zelf niet onverdienstelijk de
voetbalsport. Samira houdt zich bij NL Sporter
vooral bezig met het ledenwervingproject en maakt
daarvoor een marktanalyse en marketingplan.

SUCCESVOL CONGRES EUROPESE VAKBOND
Eind vorig jaar is EU Athletes opgericht, een
belangen organisatie voor topsporters in Europa. NL
Sporter is een van de oprichters. Op 8 maart jl. werd
met succes in Amsterdam een congres gehouden
voor Europese vakbonden. EU Athletes
organiseerde dit congres waaraan meer dan 17
vertegenwoordigers van professionele sporten
meededen, waaronder handbal, ijshockey,
basketbal, rugby, etc. In totaal werden door de
aanwezige organisaties meer dan 25.000 sporters
vertegenwoordigd! De positie van de topsporter
stond centraal, met specifieke aandacht voor
doping, portretrechten en pensioenen. Vanuit NL
Sporter waren Yves Kummer en Frederieke
Leeflang aanwezig. Gezien het succes en het
enthousiasme van de deelnemers komt er zeker
een volgend congres. Intussen worden op
internationaal niveau diverse vervolgactiviteiten
ondernomen in het belang van topsporters, o.a. op
het gebied van doping.
VERNIEUWDE WEBSITE!
De website van NL Sporter is in een nieuw
sportjasje gestoken. Op www.nlsporter.nl is de
nieuwe site te bewonderen. Wij zijn uiteraard
benieuwd naar jullie reacties en laat ons vooral ook
weten als je nog opmerkingen en/of leuke tips hebt.

Samira Grannetia

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
Succes weer met jullie sportieve prestaties!
Hartelijke groet,
NL Sporter

