
247

SPORTEVENEMENTEN

Nationaal geluk onder druk: Herstart de topsport!

Veerle de Bosscher, Sebastiaan de Cocq, Jens de Rycke,  
Inge Derom en Margot Ricour

Woensdagavond 19 februari 2020. De Italiaanse Voetbalclub Atalanta Bergamo uit 
de regio Lombardije speelt haar eerste achtste finale van de Champions League 

in de clubhistorie tegen het Spaanse Valencia. Veertigduizend mensen uit Bergamo en 
omstreken komen supporteren in San Siro, het stadion in Milaan waar de wedstrijd geor-
ganiseerd wordt. Naast een unieke 4-1-overwinning nemen zij massaal het coronavirus 
mee terug naar Lombardije, aldus immunoloog Francesco Le Foche en de burgemeester 
van Bergamo Giorgio Gori. De stad Bergamo en de regio Lombardije ontpoppen zich 
al snel tot hét Europese epicentrum van de virusuitbraak. Bovendien liep 35 % van de 
medewerkers van de Spaanse ploeg Valencia het virus op. Het gegeven dat dergelijke 
grootschalige sportevenementen als voedingsbodem kunnen optreden voor virusuit-
braken, voedde wereldwijd het publieke debat. Kort daarop werden overal ter wereld 
topsportevenementen, professionele en amateurcompetities afgelast of tot nader order 
uitgesteld. Het massaal afgelasten van topsport is een gepaste eerste reactie om virus-
uitbraken te voorkomen. Nu het coronavirus tot op zekere hoogte onder controle is en de 
economie weer opstart, pleiten wij voor het spoedig hervatten van topsport omwille van 
haar zeer belangrijke maatschappelijke functie. 

Topsport, trots en nationaal geluk

Naast het feit dat de topsport een belangrijke sociaal-economische sector is die veel 
mensen aan het werk houdt, heeft topsport ook een duidelijke sociaal-maatschappelijke 
functie. Topsport draagt namelijk bij aan gevoelens van samenhorigheid en nationale 
trots. Ruim 70 % van de Belgen geeft dan ook aan trots te zijn op de Belgische Olym-
pische sporters in een onderzoek uitgevoerd begin 2020 vlak voordat de coronacrisis 
uitbrak.1 Meer dan 60  % geeft in deze vragenlijst zelfs aan dat goede prestaties van 
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Olympische topsporters hen gelukkig maken: topsport is dus één van de factoren die 
onze nationale trots en nationaal geluk bepalen. Plots zijn er geen wedstrijden meer van 
de Rode Duivels om trots op te zijn, kan Nafi Thiam zich op de atletiekpiste niet meer van 
haar beste kant laten zien en kan niet gehoopt worden op een Belg in het geel tijdens de 
Ronde van Frankrijk: ons nationaal geluk staat onder druk. 

Hoe trots zijn Belgen op topsport?

Sommige lezers zullen misschien denken dat wij topsport een wel hele grote waarde 
toekennen in onze Belgische nationale trots en nationaal geluk. Onderzoek (fig. 1) laat 
zien dat Belgen vooral fier zijn op het systeem van sociale zekerheid en wetenschap en 
techniek, maar dat topsport(prestaties) een geduchte concurrent vormt voor het bepalen 
van nationale trots. Rode lantaarns in het bepalen van nationale trots zijn (internationa-
le) politieke invloed, het leger, gelijke behandeling van bevolkingsgroepen, gevolgd door 
economie en democratie. 
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FIGUUR 1.  Belgen over de vraag: ‘Wat maakt jou het meest trots op België?’ (N=1000) 
* Respondenten konden drie opties aanvinken 

Maar topsport is toch helemaal niet belangrijk?

Goed, dat de Belg minder trots is op het leger, economie of democratie wil niet zeggen 
dat deze factoren niet belangrijk zijn voor het dagelijks leven. De coronacrisis legt het 
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belang bloot van een performant draaiende economie: geen werk, geen inkomen. Inder-
daad, Belgen zijn niet zozeer trots op de economie, maar erkennen wel het belang ervan.2 
Naast wetenschap en technologie wordt de economie als belangrijkste instituut gezien 
door Belgen. Maar ook híer behoudt topsport zijn podiumplek: topsport is niet alleen een 
maatschappelijk instituut dat trots maakt, maar er wordt ook belang aan gehecht door 
Belgen.
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FIGUUR 2.  Antwoorden Belgische bevolking op stellingen: ‘Ik vind het belangrijk dat België 
succesvol is in’ en ‘Ik ben trots op België wat betreft’ (N=1600)

Politiek spanningsveld: draagvlak voor topsport

Indien grootschalige topsportevenementen en competities hun economische, organisa-
torische, logistieke en medische uitdagingen creatief en veilig denken te kunnen adresse-
ren, duikt echter een politiek gevoelig dilemma op. Staan politici en nationale overheden 
toe dat sportevenementen en competities plaatsvinden? Aangezien politici tewerkge-
steld zijn bij de gratie van hun achterban, zal de perceptie van deze achterban een be-
langrijke rol spelen in algehele bestuurlijke besluitvorming. Zo waren het sluiten van de 
basisscholen en het dragen van mondkapjes in verschillende Europese landen eerder 
politiek gemotiveerde beslissingen om zorgen bij de burger weg te nemen. Het maat-
schappelijke draagvlak om topsportevenementen en sportcompetities te laten doorgaan 
zal naast medische overwegingen ook blijven doorwegen in toekomstige politieke be-
sluitvorming. Voor het eerst sinds 1918 werd de Ronde van Vlaanderen in 2020 dan ook 
afgelast, door verlenging van beperkende maatregelen vanuit de federale overheid. Het 
organiseren van (nieuwe) sportevenementen kan dus een groot electoraal afbreukrisico 
vormen bij gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Dat geldt voor België, maar ook inter-
nationaal, daar waar het Internationaal Olympisch Comité al voor de crisis moeite had 
met het vinden van Olympische gastlanden.
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In Vlaanderen was het maatschappelijk draagvlak voor het door laten gaan van groot-
schalige topsportevenementen en competities aan het begin van de crisis nochtans laag. 
Ruim de helft van de Vlamingen gaf in een representatieve steekproef afgenomen in 
april 2020 aan dat zowel de Tour de France, wedstrijden in de hoogste klasse van het 
Belgische profvoetbal als de Ronde van Vlaanderen in 2020 niet plaats moeten vinden.3 
Zelfs, of juist niet, wanneer dit zonder toeschouwers gebeurt. Het afgelasten van deze 
evenementen is daarom ook maatschappelijk te verantwoorden geweest. 

Tour de FranceVoetbalwedstrijden uit 1A en 1BRonde van Vlaanderen
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FIGUUR 3. Mening van de Vlaamse bevolking n.a.v. COVID-19 op de stelling: ‘De volgende 
evenementen moeten plaatsvinden in 2020, al dan niet zonder publiek.’

Nationaal geluk onder druk: herstart de topsport! 

Tijdens dit schrijven, midden juni 2020, lijkt het draagvlak voor afgelastingen van top-
sport om te slaan. Meer kritische geluiden komen bovendrijven om topsportevenemen-
ten en competities te hervatten nu het coronavirus tot op zekere hoogte beheersbaar 
is. Dit is weinig verrassend te noemen: (1) de wetenschap en techniek draaien overuren 
en (2) de economie wordt weer voorzichtig hervat en opgestart. De roep om topsport 
te hervatten, is dus een logisch gevolg van het feit dat (3) topsport het podium com-
plementeert van maatschappelijk belangrijke instituties als het gaat om percepties van 
algemeen belang en nationale trots. Zo hervatte het professionele voetbal in de Duit-
se Bundesliga in mei 2020 en de Italiaanse Serie A begin juni. Hoewel het hervatten 
van competities ten dele ontstond uit economische noodzaak, was de Italiaanse topper 
Juventus-AC Milan met een goed voor een kijkcijferrecord: de Italianen smachtten naar 
sport. Het hervatten van topsport is ook volgens klinisch psycholoog Jan Derksen een 
belangrijke factor in het herstel van nationaal geluk: het leven zonder topsport maakt 
velen chagrijnig. Topsport maakt trots, gelukkig én helpt alledaagse emoties te ventileren 
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en te reguleren. Als de afleiding die topsport biedt, wegvalt, is een belangrijke uitlaatklep 
weg voor diegenen die topsport volgen en waarvoor geldt dat topsport gelukkig maakt. 
Gevolg? Onder andere een vergrote kans op huiselijk geweld en maatschappelijke on-
rust, zo stelde Derksen in april 2020. De maatschappelijke onrust die begin juni 2020 is 
ontstaan rondom de wereldwijde antiracismedemonstraties lijkt in deze context dan ook 
mede het gevolg van de afwezigheid van alternatieven om emoties te ventileren en re-
guleren. Alleen daarom al zou de topsport hervat moeten worden: als ‘ventiel’ voor indi-
viduele en maatschappelijke onzekerheden, spanningen en emoties die ten tijde van deze 
crisis vanzelfsprekend oplopen. 

Topsporters: pak uw verantwoordelijkheid voor u zelf, én als rolmodel

Het laten plaatsvinden van grootschalige topsportevenementen als de Olympische Spe-
len of voetbalcompetities zonder publiek lijkt op het eerste gezicht een haalbare kaart. 
Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat zelfs wanneer toeschou-
wers, coaches en al het begeleidende personeel van nationale atleten en teams geweerd 
worden, er nog steeds ongeveer 12 000 atleten naar de Olympische Zomerspelen af-
reizen. Evenementen en competities die doorgaan hebben dus hoe dan ook vele (onge-
wenste) reisbewegingen tot gevolg. Laat het net die reisbewegingen zijn geweest die 
als katalysator dienden in de globale verspreiding van het virus. Het massaal testen van 
topsporters om eventuele besmetting tijdig te identificeren wordt aangedragen als op-
lossing om enerzijds topsport te laten plaatsvinden en anderzijds verdere maatschap-
pelijke verspreiding bij besmetting te kunnen voorkomen. Dat neemt echter niet weg 
dat, zolang er geen werkend vaccin beschikbaar is, ook topsporters risico lopen op be-
smetting wanneer zij afreizen of in groepen sporters bij elkaar komen. Dit risico is des 
te groter bij contactsporten. Topsportevenementen en competities laten doorgaan lijkt 
in deze context een uitdagende oefening. Het oplopen van het coronavirus kan namelijk 
ook het einde van een topsportcarrière betekenen. Topsporters kunnen terugvallen tot 
het fysieke niveau van een doorsneeleeftijdsgenoot, aldus Luc vanden Bossche, profes-
sor fysische geneeskunde en clubdokter van voetbalclub AA Gent. IJzingwekkend zijn 
dan ook verslagen van topsporters die coronarichtlijnen onvoldoende in acht nemen. Het 
brengt niet alleen hun eigen topsportcarrière in gevaar, maar ook de broodnodige her-
start van de hele topsportsector. Een herstart die van belang is in de context van zowel 
de maatschappelijke als economische waarde van topsport. Met klem doen wij dan ook 
een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en rolmodelfunctie van álle 
topsporters. Voor henzelf, de sector én het algehele maatschappelijke belang. Topspor-
ters hebben zelf een belangrijke sleutel in handen voor het heropstarten van de sector. 
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Blik op de toekomst: topsport als pleister op maatschappelijke wonde

Ervan uitgaande dat sporters en betrokkenen hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid nemen, zullen op korte termijn topsportevenementen en competities weer voor-
zichtig kunnen opstarten en hervatten. Weliswaar zonder publiek of onder streng ge-
reguleerde voorwaarden. Desondanks zal voor performante Belgische topsport, steeds 
schaarser wordende publieke middelen nodig blijven. En dat in een samenleving waarin 
staatsschulden oplopen en de werkloosheid stijgt. Bezuinigingen zullen dus ondanks het 
maatschappelijke belang van topsport onvermijdelijk zijn. Bezuinigen via het prioriteren 
van traditionele Belgische sportdisciplines kan mogelijk uitkomst bieden om beperkte 
publieke middelen effectief te blijven toewijzen aan topsport. Disciplines met interna-
tionale potentie die maatschappijbreed kunnen bijdragen aan gevoelens van samenho-
righeid, nationale trots en geluk ten tijde van, en kort na de crisis. Dit ter behoud van 
de belangrijke maatschappelijke functie die topsport heeft. Want topsport, dat als ‘de 
belangrijkste bijzaak in het leven’ wordt beschouwd, kan zich ontpoppen tot perfecte 
pleister op onze maatschappelijke COVID-19-wonde.4
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Eindnoten
1 Deze studie is tot stand gekomen in samenwerking met Sport Vlaanderen om de maatschappe-

lijke impact van de Olympische Spelen gedurende het Olympische jaar te monitoren. Middels vier 
grootschalige vragenlijsten en maandelijkse ‘omnibussen’ zouden maatschappelijke ontwikkelingen 
in kaart worden gebracht. De data waar hier gerefereerd naar wordt betreft de 0-meting die eind 
januari werd afgenomen. 

2 Om de maatschappelijke rol van topsport te identificeren werd in 2017 een bevolkingsbevraging 
uitgevoerd in het kader van een doctoraatsonderzoek naar de maatschappelijke waarde van 
topsport.

3 Om de impact van de coronacrisis op het sport- en beweeggedrag van de Vlaamse bevolking te 
onderzoeken, hebben onderzoekers van de VUB, KU Leuven en de Universiteit Gent een online 
vragenlijst afgenomen bij meer dan 13 500 respondenten tussen 30 maart en 5 april. De resul-
taten van deze bevraging kan je raadplegen via: https://saso.research.vub.be/sites/default/files/
atoms/files/Coronasporter_onderzoek.pdf

4 Vandaag kijkt Boschker in het AD terug op zijn loopbaan waar voor hem één moment eruit schiet. 
Dat was het winnen van de bekerfinale in 2001. ‘Een zeer belangrijke prijs voor mij en de club, maar 
ook voor de stad Enschede. Ruim een jaar na de vuurwerkramp, waarbij 23 doden vielen, konden 
we de stad weer iets moois geven, iets tastbaars.’
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