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  MAW Werkvorm Olympische Spelen

Niet eerder behaalde Nederland zoveel medailles bij de Zomerspelen. 
Dat is geen toeval, maar gevolg van beleid. Minder duidelijk is 
waarom we medailles zo belangrijk vinden. Lees het volgende artikel 
en beantwoord de vragen. 

Is sportief succes maakbaar? 
[1] Vlak na de Olympische Winterspelen in Vancouver in 2010 wist 
Hans Verbruggen (oud-IOC lid) al waar het misging bij Nederland 
als het gaat om Olympisch succes: geld en mentale hardheid. Je 
moet ‘meedogenloos’ zijn, en dat is on-Nederlands. Daarnaast heeft 
een land minimaal een budget nodig van een half miljard om een 
beetje in de buurt te kunnen komen van de landen die normaal aan 
de top staan. Nu, elf jaar later, heeft Nederland één van zijn meest 
succesvolle Olympische zomerspelen ooit beleefd. Terwijl de half 
miljard is uitgebleven, evenals de meedogenloze mentaliteit. Toch 
is het wel een gevolg van beleid. Nederland heeft aanzienlijk meer 
geld geïnvesteerd in de Olympische Spelen. 

[2] Nederland investeerde op tal van terreinen. Er kwamen er onder andere 
betere topsport-faciliteiten, zoals het zwem laboratorium in Eindhoven, 
waar de zwemtop kon trainen met de nieuwste apparatuur. Zo kon met 
onderwatercamera’s precies worden gemeten onder welke hoek een 
zwemmer bij de start het water in moet duiken. De traditionele stopwatch 
werd ingeruild voor laptops langs de badrand. Het sportcentrum Papendal 
kreeg voor bijna 1 miljoen euro een hypermoderne atletiekbaan, waar 
o.a. de topatleten Bol, Vetter en Oosterwegel trainden. 

[3] De Bosscher (hoogleraar sportmanagement aan de Vrije 
Universiteit Brussel) stelt dat olympische resultaten van een land 
grofweg voor de helft afhankelijk zijn van de bevolkingsomvang en het 
nationaal inkomen. De andere helft wordt bepaald door factoren die 
makkelijker te beïnvloeden zijn, zoals kwaliteit van trainingsschema’s, 
talentherkenning en -ontwikkeling, financiële ondersteuning van 
topsporters, wetenschappelijke ondersteuning en de mogelijkheden 
die er zijn voor topsporters om samen te trainen. 

[4] Maar waarom willen we dit eigenlijk zo graag? Waarom zijn wij zo 
verzot op medailles en volgen we het Nederlandse succes graag op 
de voet? Het is het ‘wij-gevoel’ en het gevoel van nationale trots. De 
nationale trots die ons samenbindt. Opvallend is dat die ervaren trots 
en de waarde die de Nederlandse bevolking aan topsport toekent, 
de laatste jaren lijkt af te nemen.

Bron: Joris Koopman en Rob Schoof, ‘Sportief succes blijkt maakbaar’, 
NRC, 07-08-2021.

Nederland eindigde op de zevende plaats in het medailleklassement.
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1) Wat is er nodig om goed te scoren op de Olympische Spelen  
 volgens Hans Verbruggen? Beschrijf zijn visie als hypothese.

2) Hoogleraar de Bosscher stelt dat Olympisch Succes afhankelijk  
 is van allerlei factoren. Welke onafhankelijke variabelen kun je  
 onderscheiden in zijn hypothese? 

3) Hoe zou je de afhankelijke variabele in de stelling van Bosscher  
 kunnen operationaliseren? 

4) Leg uit waarom het hoofdconcept Verandering van toepassing  
 is op de Olympische Spelen. Betrek in je antwoord een passend  
 kernconcept en gegevens uit de tekst. 

5) Welk hoofdconcept herken je nog meer in de tekst? Leg uit aan  
 de hand van een kernconcept passend bij dit hoofdconcept en  
 een citaat. 

https://www.maatschappijwetenschappen.nl

