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Het jaar van de waarheid
Het jaar 2011 is bijna op de helft en de eerste Olympische kwalificaties voor Londen 2012zijn een feit. Deze
zomer zullen er nog vele volgen en worden de eerste vormen van de Olympische ploeg al duidelijk. Het belooft
weer een hete zomer.
Ook NL Sporter is volop in voorbereiding op de Spelen van volgend jaar. Hierover verder in de nieuwsbrief meer.
De uitkomsten en aanbevelingen uit het Dopingonderzoek van vorig jaar zijn voor de Dopingautoriteit voldoende
aanleiding geweest om het invullen van de whereabouts voor sporters gemakkelijker te maken. Er is een
applicatie ontwikkeld die op een smartfone is te installeren en waarmee sporters gemakkelijk hun locatie kunnen
doorgeven en wijzigen. Laten we hopen dat de WADA dit initiatief van de Dopingautoriteit snel volgt.
NL Sporter is ook op Europees niveau druk in de weer om de belangen van de Nederlandse- en Europese
topsporters zo goed mogelijk te behartigen. Lees verderop meer over de acties in Londen.
Ook voor NL Sporter is 2011 een jaar waarin veel moet gebeuren en we op ons best moeten presteren. Niet
alleen voor de sporters, maar ook voor de eigen organisatie. Het is en blijft voor NL Sporter lastig om voldoende
financiering te vinden om de organisatie draaiende te houden. Het komende half jaar gaan we er alles aan doen
om aan te tonen dat NL Sporter een belangrijke speler is in de Nederlandse topsport. Helaas hebben we de
overheid daar nog niet van weten te overtuigen. Minister Schippers en haar ministerie van VWS hebben onlangs
een subsidieverzoek van NL Sporter afgewezen, we zullen nu alle zeilen bij moeten zetten om deze tegenvaller
op te vangen en het voortbestaan veilig te stellen.
Maar zoals het een succesvol topsporter betaamt, zullen ook wij keihard werken om het ultieme doel te bereiken.
NL Sporter wenst iedereen vast een goede en succesvolle sportzomer met veel mooie sportevenementen op
Nederlandse bodem.

Onderzoek naar ervaringen met Olympische- en Paralympische
overeenkomst
NL Sporter en het NOC*NSF zijn eind januari de besprekingen gestart over de Olympische overeenkomst die de
atleten en begeleiders van de Olympische ploeg voor Londen 2012 moeten ondertekenen. De afgelopen jaren is
er intensief overlegd tussen de landelijke sportkoepel en de onafhankelijke belangenbehartiger voor topsporters,
NL Sporter. Dat heeft in 2010 geresulteerd in een sterk verbeterde Olympische overeenkomst voor Vancouver
2010. Deze overeenkomst geldt op haar beurt als basis voor de Olympische en Paralympische overeenkomst
Londen 2012.
De Olympische overeenkomst bevat afspraken over o.a. wenselijk gedrag van de atleten, portretrecht,
commerciële uitingen, verzekeringen en medaillebonussen.
Om meer inzicht te krijgen in de mening van de sporters over de inhoud en de praktische uitvoering van de
Olympische overeenkomst, heeft NL Sporter, in goed overleg met het NOC*NSF en de Atletencommissie
NOC*NSF, in december 2010 en januari 2011 een enquête gehouden onder alle sporters met een A-, B- en HPstatus van het NOC*NSF en alle NL Sporter leden.
Kennis overeenkomst
Uit het onderzoek blijkt dat er een groot verschil zit tussen leden van NL Sporter en niet-leden als het gaat om
kennis over de Olympische overeenkomst en daaraan gekoppelde voorwaarden van het Internationaal Olympisch
(en Paralympisch) Comité. Onder de niet-leden weet bijna 40% niet dat je een overeenkomst moet ondertekenen
om naar de Spelen te kunnen gaan (tegenover 5% van de leden van NL Sporter). Onder de niet-leden is dan ook
de behoefte aan een informatiebijeenkomst over de Olympische/Paralympische overeenkomst groter (78%) dan
onder de leden van NL Sporter (45%).
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De helft van de atleten heeft eerder een Olympische/Paralympische overeenkomst ondertekend. Opvallend is dat
28% van de leden van NL Sporter juridisch advies heeft ingewonnen voordat de overeenkomst werd
ondertekend, terwijl van de niet leden geen enkele atleet juridisch advies heeft ingewonnen.
Bonusregeling
Atleten vinden een bonus voor medaillewinnaars terecht, al weet men nauwelijks wat de hoogte hiervan is. De
meerderheid vindt het onterecht dat er een groot verschil zit tussen de bonus voor de Olympische
medaillewinnaars en Paralympische medaillewinnaars. De meeste atleten geven hierbij aan dat de hoogte van de
medaillebonus voor de Paralympische Spelen minimaal 50% van het bedrag voor de medaillebonus voor de
Olympische Spelen zou moeten zijn. Daarnaast vindt de helft van de atleten dat coaches ook in aanmerking
zouden moeten komen voor een medaillebonus zoals die voor atleten geldt.

Verzekeringen
Wat opvalt is dat meer dan driekwart van de atleten niet weet welke verzekeringen afgesloten moeten worden om
goed verzekerd te zijn tijdens de OS/PS. De meerderheid geeft ook aan dat de sportbond waarbij ze zijn
aangesloten deze verzekeringen niet regelt. De vraag is of dat echt zo is, of dat de atleet daar onvoldoende
inzicht in heeft. Dit moet de komende tijd zeker nader worden onderzocht.
Conclusies en vervolg
Uit het onderzoek blijkt dat er op het gebied van voorlichting nog het nodige mag gebeuren. Er bestaat een grote
behoefte aan een voorlichtingsbijeenkomst en het onderwerp verzekeringen moet beter onder de aandacht
worden gebracht, zowel bij de atleten als bij de verschillende bonden. De medaillebonus voor Paralympische
medaillewinnaars moet omhoog, naar een niveau dat ligt op minimaal 50% van de hoogte voor de Olympische
medaillewinnaars. Ook de mogelijkheden voor een medaillebonus voor coaches moeten nader onderzocht
worden.
NL Sporter heeft de uitkomsten van dit onderzoek al met NOC*NSF besproken en het NOC*NSF onderschrijft het
belang van het onderzoek en de geconstateerde aandachtspunten. De komende tijd zullen we verder overleggen
op welke wijze de inhoud van en kennis over de Olympische/Paralympische overeenkomst mede naar aanleiding
van de uitkomsten van dit onderzoek verbeterd kan worden.

NL Sporter
Zoals je in de inleiding hebt kunnen lezen is het voor NL Sporter het jaar van de waarheid. De overheid laat het
afweten als het gaat om ondersteuning van de enige onafhankelijke belangenbehartiger van topsporters in
Nederland. Waar we ambities uitspreken over een top 10 positie op de mondiale medailleladder en zelfs serieus
overwegen om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren, vindt men het blijkbaar niet
noodzakelijk dat de mensen die deze doelstellingen glans moeten geven, een fatsoenlijk bestaan kunnen hebben.
Dat wil niet zeggen dat NL Sporter voor die glans zorgt, maar we streven wel naar fatsoenlijke
arbeidsomstandigheden voor deze zo in het oog springende beroepsgroep. En onze ervaring leert dat er op dit
terrein nog zeer veel te winnen is.
Het uiteindelijk doel is om binnen NL Sporter met verschillende sporttak secties te werken en deze te laten
aansturen door een ervaren (oud)topsporter uit die betreffende sport. Op die wijze kunnen we daadwerkelijk de
sportspecifieke problemen aanpakken en gezamenlijk groeien naar een ideale situatie waarin de sporters en
daarmee de sport nog beter tot zijn recht komt. Hiervoor is geld nodig en we zijn creatief op zoek naar
mogelijkheden om deze ambitie te kunnen verwezenlijken. Externe partijen, donaties en acties kunnen een
inkomstenbron zijn, maar ook een groei in ledenaantal is van wezenlijk belang.
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Om flink aan de boom te kunnen blijven rammelen hebben we uiteraard een grote achterban nodig. Hoe meer
sporters wij vertegenwoordigen, hoe meer wij voor elkaar kunnen krijgen. De komende periode zal NL Sporter
dan ook veel energie steken in ledenwerving en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Ken jij collega sporters
die behoefte hebben aan een onafhankelijke partner die hen bij kan staan in moeilijke maar zeker ook goede
tijden, laat hem zich aanmelden.
NL Sporter streeft ook naar een zo breed mogelijk aanbod van diensten en voordelen voor haar de leden.
Exclusieve kortingen op sportartikelen, opleidingen en diensten, steun bij jouw transitie naar een
maatschappelijke carrière na je sport en interessante workshops zijn diensten die wij onze leden graag willen
aanbieden. Uiteraard blijven we op zoek naar zaken die voor jou als sporter interessant en nuttig kunnen zijn.

Internationale Belangenbehartiging
Onderzoek EU Athletes naar uitvoering en effectiviteit van dopingbeleid
Onlangs presenteerde EU Athletes haar onderzoeksrapport over de wijze waarop de WADA en 49 nationale
antidoping organisaties (NADO’s) uitvoering geven aan de WADA Code. De uitkomsten van het onderzoek zijn op
sommige fronten schokkend te noemen. Zowel de WADA als het grootste deel van de NADO’s voldoen niet aan
bepalingen uit de WADA Code. NADO’s moeten jaarrapporten opstellen en aanleveren aan de WADA. Slechts 11
van de 49 NADO’s voldoet aan die verplichting (de Nederlandse Dopingautoriteit voldoet als een van de weinigen
wel aan deze verplichting). De WADA moet ervoor zorgen dat zij op een transparante wijze verantwoording af legt
over het opgestelde beleid en de effectiviteit daarvan. Daar is geen sprake van want de WADA beschikt niet over
voldoende cijfers (de meerderheid van de NADO’s leveren die cijfers immers niet aan) en de cijfers die de WADA
wel krijgt zijn lastig met elkaar te vergelijken omdat iedere NADO zijn eigen manier heeft om de verschillende
data te bepalen. De ultieme vraag is dan ook hoe de WADA haar beleid kan verantwoorden, zonder over
voldoende onderliggende data te beschikken?
De door EU Athletes onderzochte data geven aan dat er een groot verschil is tussen resultaten van dopingtesten
in-competition en out-of-competition. Het blijkt dat er gemiddeld circa 62 in-competition controles nodig zijn om 1
dopingovertreding te constateren, terwijl er ruim 600 out-of-competition controles nodig zijn om 1
dopingovertreding te constateren. In-competition controles leveren dus veel meer resultaat op. Daarnaast blijkt
dat het grootste deel van de dopingovertredingen voornamelijk werden geconstateerd in een beperkt aantal
sporten en landen. Van de 44.744 controles zijn er 445 overtredingen geconstateerd, waarvan 207 overtreding in
Belgie. Ongeveer de helft van het totaal aantal overtredingen wordt geconstateerd binnen 5 sporten:
Bodybuilding, Wielrennen, Rugby, Powerliften en Gewichtheffen. Circa 20% van alle dopingovertredingen betreft
het gebruik van cannabis. Belangrijke data, die eigenlijk door WADA zelf aangeleverd zouden moeten worden.
Het bovenstaande roept veel vragen op. Er is geen uniform beleid als het gaat om de uitvoering en
verantwoording van dopingregels, wat overigens ook duidelijk naar voren is gekomen in het rapport van het Asser
Instituut van vorig jaar. Dit zorgt ervoor dat atleten per land verschillend worden behandeld. Er zijn bijvoorbeeld
per land grote verschillen als het gaat om het aantal uitgevoerde controles (zowel in-competition als out-ofcompetition) en het aantal atleten dat de whereabouts moet aangeven. Levert dit niet juist een minder eerlijke
sport op? Is gezien het lage aantal out-of-competition overtredingen een whereaboutsregeling proportioneel? De
tijd die het kost, de druk die de whereaboutsregeling oplevert en de inbreuk op de privacy moet toch op z’n minst
verantwoord worden door de resultaten die dit systeem op zouden moeten leveren? Is het niet zo dat controles
meer rondom sporten gefocust moeten worden die relatief hoog scoren in het aantal dopingovertredingen? Moet
je iemand die een jointje heeft gerookt net zo zwaar straffen als iemand die bloeddoping heeft gebruikt? Veel
vragen die niet zomaar te beantwoorden zijn, maar waarvan wij vinden dat de antwoorden gevonden moeten
worden samen met de sporters. Sporters moeten invloed hebben op de wijze waarop er met hun sport wordt
omgegaan en hoe de strijd voor een eerlijke sport, zonder doping, gestreden moet worden. Want zowel de WADA
als de sporters hebben hetzelfde belang: een schone sport.
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Gedane Zaken
NL Sporter is de afgelopen periode weer betrokken geweest bij verschillende juridische zaken.
Eén van de meest opvallende dingen was wel de stijging van het aantal gevallen waarin sporters een probleem
hadden met het whereabouts-systeem. In een paar zaken was zelfs sprake van een of meerdere ‘missed tests’.
Een zorgwekkende zaak, aangezien het krijgen van 3 ‘missed tests’ binnen een periode van 18 maanden kan
leiden tot de oplegging van een schorsing tussen de 1 en 2 jaar. NL Sporter heeft de sporters in die zaken
geadviseerd en waar nodig bijgestaan bij het maken van bezwaar. NL Sporter is overigens voorstander van een
gebruiksvriendelijker whereabouts-systeem en bepleit dat zowel nationaal bij de Dopingautoriteit als
internationaal via EU Athletes.
Andere zaken betroffen de redelijkheid van kwalificatieregels -en (gebrek aan) selectieregels. Ook kwam meer
dan eens naar voren dat sporters moeten samenwerken met een bondscoach waarbij geen sprake is van een
vertrouwensband. Het moge duidelijk zijn dat dit de sportieve prestaties niet ten goede komt. NL Sporter heeft in
deze zaken bemiddeld, geadviseerd en aangedrongen op duidelijker en transparanter selectiebeleid. Sporters
moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn!
Ook heeft NL Sporter weer geadviseerd bij collectieve zaken. Nog altijd zijn wij betrokken bij de totstandkoming
van een Topsportovereenkomst tussen de waterpolo(st)ers en de KNZB. Daarnaast hebben wij de roeiers
bijgestaan in de onderhandelingen over de topsportovereenkomst met de KNRB en adviseren wij een grote groep
(top)judoka’s over de Topsportovereenkomst met de bond JBN.
Voor verschillende sporters heeft NL Sporter weer naar contracten gekeken, geadviseerd over de rechten en
plichten en bekeken of deze voldoende geregeld waren. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vraag van een
biljarter over een sponsorovereenkomst die hij wou opzeggen en of en onder welke voorwaarden dat kon.
Ook in (potentiële) conflictsituaties heeft NL Sporter juridische ondersteuning geboden. In de meeste kwesties
had NL Sporter een bemiddelende rol. Zo adviseerden wij zowel de boksers als de boksbond, toen de laatste
werd geschorst door de internationale federatie en iedere deelname aan toernooien van Nederlandse boksers
was uitgesloten. Inmiddels is de schorsing van de baan en ook de EK in Rotterdam kunnen weer doorgang
vinden. Sporters die niet langer deel uit willen maken van de nationale selectie maar wel aan een contract
gebonden zijn worden ook geadviseerd hoe om te gaan met mogelijke conflicten of problemen die dat op kan
leveren.

Algemene Ledenvergadering
Op 15 juni organiseert NL Sporter in het Huis van de Sport in Nieuwegein de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Alle leden van NL Sporter zijn hierbij van harte uitgenodigd en kunnen onder het genot van
een hapje en drankje de cijfers en andere formele zaken inzien. Uiteraard is er ook ruimte om met het bestuur
van gedachten te wisselen. De agenda en vergaderstukken volgen spoedig.

Heb je vragen en/of onze ondersteuning nodig, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
Hetteke
Arno

: 030 – 751 38 36
: 030 – 751 38 35

en/of
en/of

hetteke@nlsporter.nl
arno@nlsporter.nl

Wij wensen alle sporters weer veel succes met de sportieve prestaties!

