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League of experience League of Experience helpt de sport bij strategische vraagstukken middels consultancy, 

seminars en masterclasses. Het is een collectief gevormd door ABN AMRO, De Lotto, AEGON, Quick, Red 

Bull, Univé, Sport 2000, ATP, Essent, Boer & Croon, RTL 7, Infostrada Sports Group, Radio 538 en Sanoma 

media. League of Experience wordt verder bijgestaan door een ‘Board of Experience’.
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Voor u ligt een boekwerk. Niet zomaar een boekwerk vinden wij, want 

het bevat bijzonder boeiende interviews met liefst 37 ingewijden uit 

de sport die antwoord geven op de vraag die ons allen al een poosje 

bezighoudt: ‘hoe gaat het ons lukken om nog beter grote sporteve-

nementen naar Nederland te halen met als ultiem doel natuurlijk de 

Olympische Spelen  2028’. De 37 geinterviewden vertegenwoordigen 

uiteenlopende geledingen uit de sportwereld; zo zijn onder meer 

bedrijfsleven, politiek, media, onderwijs en natuurlijk de sport zelf 

vertegenwoordigd. Niet alleen hebben zij samen ongelofelijk veel 

ervaring, zij blijken met zijn allen ook nog eens enorm betrokken bij 

het onderwerp en heel creatief in het bedenken van een geslaagde 

strategie. 

Want het bijzondere van deze bundeling is dat elk verhaal originele 

gezichtspunten oplevert, gelardeerd met vele tips en aanbevelingen 

die in onze ogen zeer ter harte moeten worden genomen als we het 

#HollandBid tot een daverend succes willen maken. 

Graag willen wij al deze bijzondere mensen enorm bedanken voor 

hun belangeloze medewerking aan deze bundeling. De betrokken-

heid van al deze prominenten geeft eens te meer aan dat er van-

uit alle geledingen een enorme wil is om bij te dragen aan het 

#HollandBid. Met een ‘sportregisseur’ die de handen ineen 

laat slaan en daadkrachtig het pad naar Olympische spelen 

2028 uitzet is wat ons betreft succes verzekerd.

Hoewel we hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te 

zijn, kan het zijn dat u iemand mist in deze bundel. Dat bete-

kent uiteraard niet dat we van zijn of haar visie verstoken 

hoeven te blijven. Integendeel, we hopen van harte dat dit 

boekwerk het startpunt vormt van een vruchtbare en 

continue samenvlechting van ‘tips & tricks’, die de 

opmaat zijn voor het binnenhalen van interna-

tionale sportevenementen en het uiteindelijke 

doel: de organisatie van de Olympische Spelen. 

We wensen u veel leesplezier!

Rianne Toussaint, 

directeur League of Experience

voorwoord
LEAGUE Of ExPERIENCE
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ClémenCe Ross
is sinds 1 april 2007 directeur van 

het nederlands instituut voor 

sport en Bewegen (nisB), 

voorzitter van de stichting 

wereldkampioenschap 

wielrennen 2012, voorzitter van de 

stichting eredivisie vrouwen en 

voorzitter van voetBalcluB de 

graafschap. in de periode 2002-

2006 was clémence ross 

staatssecretaris sport. 
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#hollandbid clÉmence ross

clémence 
ross
nisB

Uit hoofde van haar verschillende functies is Ross op uiteen-
lopende manieren betrokken geweest bij bidprocedures. Bij het 
EK-zwemmen van 2008 was zij als staatssecretaris van Sport - in 
het buitenland ben je dan altijd minister - aanwezig bij de 
 presentatie van het bid. Als voorzitter van de Stichting  Eredivisie 
Vrouwen had zij een rol in de bidprocedure voor het EK-vrou-
wenvoetbal in 2013 - dat uiteindelijk naar Zweden ging.  Als 
voorzitter van de Stichting Wereldkampioenschap Wielrennen 
2012 in Limburg heeft zij te maken met de organisatie van een eve-
nement na afloop van een succesvolle bidprocedure. Ross volgt 
het Olympisch Plan 2028 op de voet. “Ik sta aan de zijlijn, maar 
ik vind het leuk om erover te praten, want ik vind er wat van.”

Businesscase
“Het binnenhalen van een groot sportevenement moet je beschou-
wen als een businesscase. Hoe je die opbouwt, verschilt van sport 
tot sport en het hangt natuurlijk af van de grootte van het evene-
ment. De aanvragers voor een bid zijn niet altijd de zelfde. Het 
kunnen bonden zijn,  zoals bij het zwemmen en bij het voetbal. 
Maar bij het WK-wielrennen was het de provincie Limburg. Wat je 
bij het indienen van een bid altijd nodig hebt, is rugdekking van 
de belangrijkste partijen. Een kleine bond heeft meestal niet de 
expertise in huis om zo’n businesscase te bouwen, want het is heel 
complex. Neem het WK-wielrennen, dat is een evenement op de 
openbare weg. In zo’n geval moet dus niet alleen de provincie, 
maar moeten ook alle gemeenten meedoen.” 

Politieke garanties Bestaan niet
“De rijksoverheid heeft ook een rol, maar financieel moet  
je eerst zorgen dat je de boel als bond zelf rond hebt. Als er  
vandaag een minster zit die morgen weer weg is, moet zijn 
opvolger er ook nog maar zin in hebben. Politieke organen  
die niet zelf de indiener van het bid zijn, vormen altijd een onze-
kere factor. Formeel probeer je afspraken natuurlijk altijd te bor-
gen, maar de politiek zal die afspraken altijd formuleren als 
intentie. Hier heb ik bijvoorbeeld de tekst uit de brief, waarin 
VWS financiële steun biedt aan het WK-wielrennen:
‘Project subsidies, allocated for the purpose of financing the 
temporary adjustment of completion of one or more event 
venues, shall amount to no more than 30% of the actual costs 
associated with the subsidised activities per event, to the extend 
that these costs are accounted for in the budget as approved by 
the minister and do not exceed 1,5 million euro’s.’ 

Als je die tekst goed leest, zie je dat er destijds een intentie  
was van staatssecretaris Bussemaker om mee te doen voor die 
dertig procent, maar er staat nergens: ‘I agree to the donation…’ 
Ze kan er altijd nog onderuit. Wat je dus moet doen, is zo veel 
mogelijk zekerheden inbouwen in je businesscase, zodat je niet 
in de problemen komt als de opvolger minder wil doen dan  
eerder was afgesproken.”

Maak niet jezelf Belangrijk
“Als je alle partijen op één lijn hebt, ga je bouwen aan je business-
case, het bidbook. Als je dat niet op orde hebt, hoef je niet eens 
te beginnen. Dat moet je goed doen en reëel. Als je in een bid 
schrijft dat er een stadion voor 60.000 man is en bij de site visit 
blijkt dat het allemaal nog niet af is, staat dat natuurlijk niet zo 
lekker. Dat soort dingen moet toch wel voor negentig procent in 
orde zijn. Ga ervanuit dat je moet voldoen aan alle internatio-
nale eisen en dat je het liefst ook nog iets beter bent dan de rest. 
Wat zijn die eisen? Je moet de sport een boost geven, iets verzin-
nen waardoor die internationale federatie er mooi op komt te 
staan. In dat bidbook maak je niet jezelf belangrijk, maar de 
sport. Geef mensen het gevoel dat ze welkom zijn. We hebben 
met NISB net een grote internationale conferentie georgani-
seerd, dat werkt hetzelfde. Mensen moeten naar huis gaan met 
het gevoel dat ze een fantastisch evenement hebben gehad. En 
dan hebben ze het niet over de inhoud. Het gaat om de aardige 
mensen, de mooie omgeving en dat leuke feest. Bij voetbal weet 
je dat er gevoetbald wordt, maar heb je de kwaliteit van de wed-
strijd niet zelf in de hand. Alles eromheen wel.”

eveneMent tegen oliePijPlijn
“Als je een goede businesscase hebt staan, begint het spel pas 
echt. Dan ga je internationaal lobbyen, zorgen dat je vrienden 
krijgt, politiek wisselgeld opbouwen. Dat is een proces van jaren. 
Het gaat erom dat je collega’s op andere dossiers iets toeschuift, 
waardoor je iets terug kunt vragen als er straks gestemd gaat 
worden voor het evenement. Neem bijvoorbeeld de Spelen van 
Rio. President Lula is jarenlang bij zijn collega’s rondgegaan en 
toen het erop aankwam, zei hij: ‘Toen heb ik dit en dat voor je 
gedaan, nu kom ik incasseren.’ Het kan van alles en nog wat zijn. 
Als minister van sport heb je meestal ook andere dingen in je 
portefeuille en dan is er in Europa een vergadering over - ik 
noem maar wat - de bescherming van geneesmiddelen. Toeval-
lig heb je zelf op dat dossier geen heel sterk belang, dan kun je uit 
strategisch oogpunt met je Engelse collega meestemmen van 
wie je weet dat die er wel veel waarde aan hecht. Als je later aan 
de bar zit, vraag je: ‘Goh, wij willen straks dat WK of die Spelen, 
hoe staan jullie daarin?’ Je bouwt in de loop der jaren goodwill 
op, zo werkt dat. Uiteindelijk komt het erop neer dat een groot 
evenement wordt uitgeruild tegen een oliepijplijn en bijvoor-
beeld de doorvoer van kaas. Om die reden is het niet verstandig 
om een minister aan te stellen met alleen sport in de porte feuille. 
Het is juist goed dat de minister van sport ook andere belangrijke 
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beslissingen kan nemen. In mijn tijd was de Duitse minister van 
Sport bijvoorbeeld ook minister van Binnenlandse Zaken. Dan 
ben je wel iemand.”

jongste Bediende naast ceo
“Als Nederland verliest in een bidprocedure, ligt dat nooit aan 
het plan. Wij hebben over het algemeen de meest fantastische 
organisatie klaarstaan. Dat kunnen we echt wel. Het gaat om 
andere dingen. Een voorbeeld: ik ben sinoloog. Toen ik in China 
was, kwamen daar veel bedrijven die de cultuur niet kenden. Zij 
wisten bijvoorbeeld niet dat het daar gebruikelijk is om een eet-
zaal in volgorde van importantie binnen te lopen, met als gevolg 
dat de jongste bediende opeens naast de CEO zat van het bedrijf 
waar ze zaken mee wilden doen. Als je dat soort dingen niet 
snapt en als je niet je best doet om je daarin te verdiepen, wordt 
het nooit wat en het beroerde is, dan heb je ook nooit in de gaten 
waarom het toch steeds weer niet lukt.”

Mensen Met vrienden
“Internationaal moet je het spel goed spelen. Al die mensen  
in het IOC zijn politiek gekozen mensen, mensen met grote  
netwerken die daar zitten om hun land belangrijk te maken, hun 
sport belangrijk te maken en ze vinden zichzelf vaak ook erg 
belangrijk. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen om die 
mensen te beïnvloeden. Als je daar pas mee begint op het 
moment dat je het evenement binnen wilt halen, ruiken ze je op 
afstand aankomen. Je moet dus zorgen dat je in de loop der jaren 
een positie opbouwt, dat je op de belangrijke posten mensen 
hebt zitten, mensen met vrienden en mensen aan wie anderen 
zich verplicht voelen. Op dat gebied zijn we als Nederland de 
afgelopen jaren veel kwijtgeraakt en dat is heel ernstig. Als je dat 
spel niet mee kan spelen, heb je een groot probleem en dat is 
bijna niet reparabel.”

sPelen Polder je niet Bij elkaar
“Je kunt zo’n grote klus als de Olympische Spelen niet bij elkaar 
polderen. Als je het beschouwt als een serieus doel, moet je nu 
gewoon mensen op die klus zetten en niet met zijn allen gaan 
discussiëren over draagvlak. Het Olympisch Plan 2028 heeft 
inmiddels een eigen dynamiek gekregen, waar ik zo langzamer-
hand bij aan het afhaken ben. Als je niet heel snel succesvol bent 
op dit dossier en als je niet echt laat zien dat je het serieus meent, 
wordt het voor parijen ook op een gegeven moment een risico 
om zich eraan te verbinden omdat het te zwak wordt. Dat is de 
dood in de pot. Stop dus met die hele draagvlakdiscussie. Zorg 
voor een kleine groep mensen, een steering committee van 
mensen die weten hoe je een klus binnenhaalt. Dan denk ik aan 
topmensen als Nout Wellink en Hein Verbruggen, dat zijn mensen 
die weten hoe de hazen lopen in het internationale sportbestuur. 
Die mensen moeten er op de achtergrond aan werken.”

Wat is er voor anderen te halen?
“Draagvlak is niet de reden waarom je de Spelen krijgt. Kijk naar 
Brazilië. De reden dat Rio de Spelen kreeg, was omdat er drie 
miljard te verdienen was voor anderen. Je moet dus vooral zien 
wat er voor anderen te halen is. In Brazilië was het niet zoals  
in Nederland eerst kijken of er draagvlak is en dan een bid uit-
brengen. De Braziliaanse draagvlakmeting werd gedaan op een 
moment dat er een ontzettende boost was gecreëerd door de 
organisatoren. In de favela’s hebben ze denk ik niet gevraagd  
of de mensen zaten te wachten op de Spelen. Daar zitten ze 
namelijk te wachten op een fatsoenlijk huis en schoon drink-
water. Het was de ambitie van Brazilië om zichzelf op de kaart te 
zetten en daarop was alles gericht.”

nederland is niet in de steMMing
“Die nadruk op draagvlak kan ook tegen je gaan werken.  
Geloof je nou echt dat mensen liever die Spelen willen dan goed 
onderwijs en gymnastiekles op school? Je moet niet proberen 
draagvlak te creëren op het moment dat mensen denken: wat 
heb ik eraan? Leg de mensen uit wat er voor hen mooi aan is, wat 
het voor hen kan betekenen. Maar wat dat betreft zitten we in 
een slechte tijd, want de teneur in dit land is kommer en kwel. 
Dan denk ik overigens, ga eens vier uur in het vliegtuig naar Roe-
menië zitten. Je weet van ellende niet hoe snel je weer terugwilt 
omdat we het hier zo goed hebben. Maar dat is niet de tijdgeest. 
Lees de troonrede er nog maar eens op na. Als je dan komt met 
het verhaal van: we gaan hier eens een sportfeestje organise-
ren… We zitten in Nederland op dit moment gewoon niet in die 
stemming.”
 
olyMPische veenBrand
“Het is mij op dit moment eigenlijk ook volstrekt onduidelijk of 
we die Spelen in Nederland eigenlijk wel echt willen. De kosten 
gaan voor de baten uit en daar moet je eerlijk in zijn. Het is wat 
anders of je zegt: ‘We willen die Spelen omdat het fantastisch is 

“Zorg voor een kleine  
groep mensen, een steering 
committee van mensen  
die weten hoe je een klus 
binnenhaalt. dan denk ik  
aan topmensen als nout 
wellink en hein verbruggen, 
dat Zijn mensen die weten  
hoe de haZen lopen in het 
internationale sportbestuur. 
die mensen moeten er op de 
achtergrond aan werken.”
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“het gaat erom dat je collega’s 
op andere dossiers iets 
toeschuift, waardoor je iets 
terug kunt vragen als er 
straks gestemd gaat worden 
voor het evenement.”

“Als Nederland verliest in een bidprocedure,  
ligt dat nooit aan het plan. Wij hebben over het 
algemeen de meest fantastische organisatie 
klaarstaan, dat kunnen we echt wel.”

“Uiteindelijk komt het erop neer 
dat een groot evenement wordt 
UitgerUild tegen een oliepijplijn  
en bijvoorbeeld de doorvoer van 
kaas. om die reden is het niet 
verstandig om een minister aan  
te stellen met alleen sport in de 
portefeUille.”

“Draagvlak is niet de reden waarom je de 
Spelen krijgt. Kijk naar Brazilië. De reden  
dat Rio de Spelen kreeg, was omdat er drie 
miljard te verdienen was voor anderen.”

“het is mij op dit moment 
eigenlijk ook volstrekt 
onduidelijk of we die spelen  
in nederland eigenlijk wel  
echt willen.”

“We polderen de hele boel dood en we willen 
draagvlak hebben. Als ik echt iets wil, ga ik 
toch niet de hele wereld erbij halen? Dat heb 
ik nog nooit meegemaakt. Eerst zorg ik dat er 
iets gebeurt en vervolgens krijg je de mensen 
mee. Andersom werkt het niet.”

“Het OlympiscH plan zOals Het er nu 
ligt, Heeft eigenlijk nOOit een ecHte 
strategie geHad. Het is meer een 
OlympiscHe Veenbrand gewOrden.”

en de spin-off is geweldig’. Of dat je zegt: ‘We willen de Spelen 
omdat we nu alvast de spin-off kunnen creëren.’ Waarom heb je 
die Spelen dan nog nodig? We polderen de hele boel dood en we 
willen draagvlak hebben. Als ik echt iets wil, ga ik toch niet de 
hele wereld erbij halen? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Eerst 
zorg ik dat er iets gebeurt en vervolgens krijg je de mensen mee. 
Andersom werkt het niet. Die council die er nu is, bestaat uit 
koepelorganisaties of steden met een welbegrepen eigen belang. 
Koepelorganisaties gaan nergens over dus die zullen altijd roe-
pen dat ze iets mooi vinden, maar ze sturen hun leden niet aan. 
Het Olympisch Plan zoals het er nu ligt, heeft eigenlijk nooit een 
echte strategie gehad. Het is meer een Olympische Veenbrand 
geworden. Maar je kunt nu natuurlijk niet meer zeggen: ‘Ho stop, 
zo willen we het niet.’ Dus je moet nu roepen dat het zo allemaal 
de bedoeling was, dat er duizend bloemen zijn gaan bloeien. Je 
moet in een campagne vatten wat er nu allemaal gebeurt en ver-
volgens stel je een klein comité van mensen samen dat stuurt op 
de strategische doelstellingen.” •
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hein
verbruggen
sport accord

Hein VeRbRuggen
was van 1996 tot 2008 lid van het ioc 

en o.a. lid van de coördinatie- en 

evaluatiecommissie in 2004 (athene) 

en 2008 (peking). in 2008 werd hij 

Benoemd tot ioc-erelid. van 1982 

tot 1984 was hij vicevoorzitter en 

van 1984 tot 1991 voorzitter van de 

federation internationale du 

cyclisme professionnnel. daarna 

was hij van 1991 tot 2005 voorzitter 

van de internationale wielerunie 

uci. in 2005 is hij Benoemd tot 

erevoorzitter. van 2000 tot 2003 

was hij lid van de adviesraad van 

de world anti-doping agency 

(wada). hij was Bestuurslid en 

voorzitter van de association of 

summer olympic international 

federations (asoif) . sinds 2007 is 

hij voorzitter van sport accord, 

(internationale koepel van 

sportfederaties). “nederlanders lobbyen  
slecht, het ligt ons niet. bij  
ons wordt het altijd heel  
snel in een verdachte hoek 
gedrukt. we denken snel  
aan omkoping, maar dat is 
helemaal niet de bedoeling.  
het gaat er voornamelijk om 
de sympathie te krijgen van 
bestuurders en medebestuurders. 
dat collega’s Zeggen: dat is  
een goede peer en hij heeft een 
goed bid, daar gaan we voor.”02

evaluatiecoMMissie ioc
“Als lid van het IOC heb ik natuurlijk vele bidprocedures voor de 
Olympische Spelen meegemaakt. Voor de Spelen van 2004 was 
ik lid van de evaluatiecommissie en voor de Spelen van 2008 was 
ik voorzitter van de evaluatiecommissie. De evaluatiecommissie 
bezoekt kandidaat-steden en rapporteert daarover aan het IOC. 
Daarnaast ben ik veertien jaar lang voorzitter geweest van de 
Internationale Wielerunie UCI. In die hoedanigheid heb ik de 
toewijzingsprocedures voor vele WK’s en een eindeloze reeks 
wereldbekerwedstrijden meegemaakt.”

een stad die groot genoeg is
“De olympische bidorganisaties bestaan altijd uit een vaste kern 
van mensen die alle details kennen van de algemene organisatie 
en daarnaast hangt er een groep experts omheen voor de speci-
fieke onderdelen. Daarin is de kandidaat-stad vertegenwoor-
digd, maar het IOC zoekt ook altijd garanties op het niveau van 
de nationale overheid. Hoe de bidorganisatie voor andere eve-
nementen eruit ziet, is sterk afhankelijk van het type evenement 
en van de grootte. Neem bijvoorbeeld het WK-wielrennen. Vaak 
komt er interesse vanuit een regio, maar de nationale bond moet 
uiteindelijk het bid uitbrengen bij de UCI. Je kunt dus ook geen 
eensluidend antwoord geven op de vraag wie de locatie van een 
evenement bepaalt. Dat gebeurt veelal in samenspraak en het 
verschilt van land tot land. In Nederland zitten we nu met een 
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#hollandbid hein verbruggen

ontvangst door het staatshoofd
“Voor het binnenhalen van een mega-evenement als de Olym-
pische Spelen is het cruciaal dat de politiek er voor honderd 
 procent achter staat. De overheid moet meedoen en zich voor 
het bid inzetten. Ik denk daarbij niet eens zozeer aan de lobby of 
dat politici hun steun publiekelijk moeten uiten. Het gaat er 
vooral om dat de overheid zorgt voor de infrastructuur. Daarvoor 
heb je de politiek nodig. Ook het koninklijk huis is een factor van 
belang. Wanneer een evaluatiecommissie voor de Olympische 
Spelen op bezoek gaat in een kandidaat-stad, word je ontvangen 
door het staatshoofd. Dat is gebruikelijk en daarmee toont een 
land welk belang eraan wordt gehecht. Ook de Engelse koningin 
heeft indertijd de evaluatiecommissie ontvangen.”
 
een goed Bid en syMPathie

“Er zijn twee cruciale succesfactoren bij een bidprocedure.  
Ten eerste moet je een goed bid hebben, anders kom je sowieso 
niet eens door de preselectie. Als voorzitter van de evaluatiecom-
missie heb ik een risk assessment geïntroduceerd. Daarin worden 
alle risico’s onder de loep genomen: veiligheid, maar ook de finan-
ciën, de garanties van de overheid, noem maar op. Een bid moet op 
alle punten goed doortimmerd zijn en daarbij staat het belang van 
de atleten voorop. De tweede cruciale succes factor is sympathie 
van de mensen die uiteindelijk beslissen. Waarom drukken zij op 
het knopje ‘Rio’ en niet op ‘Chicago’? Je moet mensen zodanig 
beïnvloeden dat ze op jou stemmen. Daarbij moet je ook rekening 
houden met de tweede stemronde. Dat hebben London en Rio bij-
voorbeeld goed gedaan. Als zij mensen spraken die hun stem al 
hadden beloofd aan een andere kandidaat, vroegen ze om dan in 
de tweede ronde op hen te stemmen als hun eerste keus eruit lag.”
 
nederlanders loBByen slecht
“In de lobby is het essentieel dat je in staat bent je in te leven in 
de cultuur van de ander. Je ziet het bijvoorbeeld aan de Fransen. 
Die kunnen zich niet voorstellen dat iets wat niet uit Frankrijk 
komt goed is en ze winnen dan ook verdacht weinig bids. Andere 
culturen denken vaak heel anders. Je mag tegenwoordig geen 
cadeaus meer geven, maar bijvoorbeeld in Japan is het geven 
van een cadeau een teken van respect. Dat het IOC nu zegt ‘hele-
maal geen cadeaus meer’, maakt het in zekere zin eenvoudiger. 
Maar goed, zoiets hoort vaak bij de cultuur en je moet respect 
hebben voor hoe andere mensen denken. Dat is iets dat we als 
Nederlanders echt nog moeten leren. We lobbyen slecht, het ligt 
ons niet. Bij ons wordt het altijd heel snel in een verdachte hoek 
gedrukt. We denken snel aan om koping, maar dat is helemaal 
niet de bedoeling. Het gaat erom de sympathie te krijgen van 
bestuurders en medebestuurders. Dat collega’s zeggen: dat is 
een goede peer en hij heeft een goed bid, daar gaan we voor.”

hoe Meer, hoe Beter
“Ik heb ooit via het NOC een onderzoek gedaan hoe je de sport-
cultuur kunt ontwikkelen in Nederland. Schoolsport is daarbij 

specifiek probleem. Het IOC eist dat de Spelen plaatsvinden in 
één stad, maar er is in Nederland niet één stad te vinden die 
groot genoeg is om de Spelen alleen te organiseren. Dan praat  
je al over de Randstad, maar dat moet je dus matchen aan  
de eis van het IOC en dan wordt het Amsterdam/Randstad of 
 Rotterdam/Randstad. Wie die beslissing in Nederland moet 
nemen? Daar speelt Olympisch Vuur een belangrijke rol in. Welke 
stad mijn persoonlijke voorkeur heeft? Laat ik dat maar niet zeg-
gen. Wat ik het verstandigst vind, kunt u wel raden: het thema is 
honderd jaar geleden en toen vonden de Spelen plaats in…”

garanties van de overheid
“De financiële paragraaf in een bidbook is enorm belangrijk. De 
specifieke eisen daarvan hangen weer van het type evenement af. 
Je moet denken aan een begroting van een paar ton bij een wereld-
beker, tien à twintig miljoen bij een WK en bij de  Olym pische 
 Spelen praat je over drie miljard. Een internationale organisatie als 
de UCI of het IOC rekent de bids altijd goed door, want niemand zit 
te wachten op financiële perikelen. Men wil zo weinig mogelijk 
risico lopen. Stel er liggen voor het WK-wiel rennen twee bidbooks, 
bijvoorbeeld uit Italië en Duitsland. In Italië zijn de kosten twintig 
miljoen en ze geven aan hoe ze dat willen dekken met bepaalde 
percentages aan tv-inkomsten, sponsorgelden, ticketing, merchan-
dise en noem maar op. De experts van de UCI beoordelen het en 
het zit solide in elkaar. Dan komt Duitsland en zij schatten de totale 
kosten op negentien  miljoen. Ze geven dezelfde soort uitleg over 
de dekking van die kosten en ze zeggen er iets bij: ‘als de opbrengs-
ten om wat voor reden dan ook tegenvallen, geeft de organiserende 
stad een garantie om het verschil bij te leggen’. Dan kunt u zelf 
bedenken welk bid het stevigst in elkaar zit.”
 
“Wanneer is een bid geslaagd? Ik denk dat een bid pas geslaagd 
is als je het evenement daadwerkelijk binnenhaalt, maar er zijn 
voorbeelden van steden uit het verleden die naar de Olympische 
Spelen hengelden terwijl ze bijna zeker wisten dat ze het niet 
zouden halen. De kandidatuur kostte gauw twintig tot dertig 
miljoen euro en dat was afgedekt door sponsors. Op die manier 
maakten ze toch reclame voor de stad.”
 
Weinig echte Beslissers
“Marketing en PR zijn vooral van belang voor het verkrijgen van 
draagkracht voor het bid in het land zelf. Die draagkracht is voor 
de uiteindelijke beslissers erg belangrijk. De mensen die uiteinde-
lijk echt de beslissing nemen... Dat zijn er over het algemeen erg 
weinig. Als het gaat om een congres zoals bij het IOC, zijn het er 
115 en bij andere bonden gaat het bijvoorbeeld slechts om het 
hoofdbestuur, tien of twintig man. Die bereik je niet met marke-
tingacties, maar met gericht lobbywerk. Het is enorm belangrijk 
om sympathie voor het bid te kweken. Daarbij is de rol van de 
media ook belangrijk. Zij kunnen in een land sympathie kweken 
voor een bid en bij grote evenementen als de Olympische Spelen 
is het essentieel dat de bevolking erachter staat.”

interv_1_2_EvR.indd   16 17-11-2011   10:02:39



heel belangrijk, maar iets anders is het organiseren van inter-
nationale evenementen in Nederland. Zoiets helpt bij het ont-
wikkelen van de sportcultuur, daar waren alle atleten het over 
eens. Daarom ben ik geneigd te zeggen dat je zo veel mogelijk 
evenementen naar Nederland moet halen. Als je olympische 
ambitie hebt, zul je het moeten doen. Hoe meer, hoe beter, maar 
er is natuurlijk een limiet. Je moet het wel aankunnen. De regie-
rol voor het Olympisch Plan 2028 ligt bij Olympisch Vuur en ik 
denk dat de regie daar ook moet liggen. Ik vind het een fantas-
tisch plan, zeker omdat het niet afhankelijk is van of we die 
 Spelen uiteindelijk krijgen of niet. Het plan zet Nederland echt 
op de sportkaart, voor zover we dat al niet staan. We hebben 
ambities, ook met betrekking tot het aantal medailles en dat vind 
ik allemaal bijzonder aantrekkelijk.” •

“wanneer een evalUatiecommissie 
voor de olympische spelen op 
bezoek gaat in een kandidaat-
stad, wordt je ontvangen  
door het staatshoofd. dat  
is gebrUikelijk en daarmee  
toont een land welk belang 
eraan wordt gehecht. ook  
de engelse koningin heeft de 
evalUatiecommissie ontvangen.” 

“de mensen die uiteindelijk  
echt de beslissing nemen...  
dat Zijn er over het algemeen 
erg weinig. als het gaat om 
een congres Zoals bij het ioc, 
Zijn het er 115 en bij andere 
bonden gaat het bijvoorbeeld 
slechts om het hoofdbestuur, 
tien of twintig man. die bereik 
je niet met marketingacties, 
maar met gericht lobbywerk.” 

“Je moet mensen zodanig beïnvloeden 
dat ze op jou stemmen.”

“als ‘lOndOn’ en ‘riO’ mensen 
spraken die Hun stem al Hadden 
belOOfd aan een andere kandidaat, 
VrOegen ze Om dan in de tweede 
rOnde Op Hen te stemmen als Hun 
eerste keus eruit lag.”

“een bid moet op alle punten 
goed doortimmerd Zijn en 
daarbij staat het belang van 
de atleten voorop.”

“in de lobby is het essentieel dat  
je in staat bent je in te leven in de 
cUltUUr van de ander .”
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Jan Driessen
aegon
Jan Driessen werD in oktober 2011 

Door sponsortribune uitgeroepen 

tot De machtigste man in De sponsor—

werelD in neDerlanD. Driessen is 

sinDs 2000 Directeur communicatie 

biJ aegon. Voor Die tiJD werkte hiJ 

twintig Jaar als Journalist. als 

Directeur communicatie biJ aegon  

is Driessen VerantwoorDeliJk Voor 

alle in- en externe communicatie  

en Dus ook Voor De sponsoring.  

in het VerleDen sponsorDe aegon 

De neDerlanDse schaatsers en 

tegenwoorDig is het beDriJf  

hoofDsponsor Van aJax. Driessen 

was in 2006/2007 campagnemanager 

Van mark rutte en hiJ is sinDs 2010 liD 

Van De amsterDamse sportraaD. 

“Met een bidbook 
van honderden 
pagina’s dat zich 
niet van andere 
onderscheidt, lukt 
het natuurlijk niet”
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systeemdenken leidt nergens toe
Aan het eind van het gesprek ligt onze vragenlijst nog ongebruikt 
op tafel. Het heeft geen enkele zin om die erbij te pakken. Dat 
heeft Jan Driessen het afgelopen uur genoegzaam duidelijk 
gemaakt. “Dat systeemdenken leidt nergens toe”, zegt hij. De 
term heeft Driessen, directeur Communicatie bij Aegon, eerder 
in het gesprek vaker gebruikt. “Daarmee krijgen we de Spelen 
nooit naar Nederland.”
 
maduroland
Driessen was een uur eerder zonder aarzeling van start gegaan. 
“We gaan het over bids hebben, hè”, zegt hij nadat hij ons heeft 
verwelkomd. Zonder een reactie af te wachten begint hij zijn 
betoog. “Nederland is een Maduroland, maar we doen net alsof 
we tot de Grote Landen behoren. Dat is een vergissing die invloed 
heeft op bids. De bids die ik tot nu toe heb gezien, gaan ervan uit 
dat we kunnen meedoen met de Grote Landen. Daarom kopiëren 
we de bidbooks van Grote Landen. Ik zie dat voor het eventuele 
bid voor de Olympische Spelen van 2028 weer die kant op gaan. 
Het resultaat is een heel dik boek met gedetailleerde plannen 
voor stadions, huisvesting, logistiek, veiligheid en wat al niet 
meer, dat zich op geen enkele manier onderscheidt van de bids 
van andere landen. Intussen hebben we echter minder ruimte, 
minder geld, minder mogelijkheden. Zo’n bid is een kansloze 
exercitie.” 
 
Hij zwijgt even, alsof hij ons de kans wil geven zijn opening tot 
ons te laten doordringen. “Ik geef toe dat ik zelf nooit bij een bid 
betrokken ben geweest. Althans, niet bij bids voor een groot 
sportevenement. Maar ik was destijds met Hans Hoogervorst 
campagnemanager voor Mark Rutte en bij Aegon doe ik niets 
anders dan merken positioneren. Bij een bid doet je eigenlijk 
hetzelfde.”

‘yes, we can!’
“Ik heb veel campagnes bestudeerd. Uiteraard ook de ‘Yes, we 
can’-campagne van Barrack Obama. De meest krachtige en 
 succesvolle campagnes hebben een aansprekend, wenkend 
 perspectief dat in een, twee zinnen is samen te vatten. Met een 
bidbook van honderden pagina’s dat zich niet van andere onder-
scheidt, lukt dat natuurlijk niet. Wat we daarom nodig hebben is 
een uniek idee. Een onderscheidend plan dat bij Nederland past 
en gebruik maakt van onze unieke positionering. Dat vraagt in 
de eerste plaats om creativiteit.”
 
“Ken je het plan van KondorWessels Vastgoed voor ‘the floating 
games’? Dat is zo’n idee dat volstrekt uniek is en volop gebruik 
maakt van de Nederlandse positie en expertise op het gebied 
van water. Zo’n idee kan iedereen verwoorden, waardoor  
de unieke propositie daarvan snel kan gaan rondzingen. Dat 
bereik je natuurlijk nooit met bidbooks die stuk voor stuk  
op elkaar  lijken.”

#hollandbid Jan driessen

“Nederland is een Maduroland, maar we 
doen net alsof we tot de Grote Landen 
behoren.”

“We kopiëren de bidbooks 
van Grote Landen. ik zie dat 
voor het eventueLe bid voor 
de oLympische speLen van 
2028 Weer die kant op 
Gaan.” 

“De meest krachtige en 
succesvolle campagnes hebben 
een aansprekenD, wenkenD 
perspectief Dat in een, twee zinnen 
is samen te vatten.” 

“Wat we nodig hebben is een uniek idee. 
Een onderscheidend plan dat bij 
Nederland past en gebruik maakt van 
onze unieke positionering. Dat vraagt in 
de eerste plaats om creativiteit.”

“Het rondzingen van een idee is 
cruciaal voor Het creëren van 
draagvlak.”

“Je kunt je beter richten op degenen die 
invloed hebben op prominenten.”

“een traditioneeL, technisch 
dichtGetimmerd bidbook is 
niet voLdoende. dat Gaat 
echt niet tot breed GedraGen 
enthousiasme Leiden.” 

“ik pleit voor een radicaal 
vernieuwende aanpak.”  

“We hebben creativiteit nodig en geen 
procesmanagement. We moeten geen 
bestaand draaiboek en geen bestaand 
voorbeeld overnemen, maar iets compleet 
nieuws ontwikkelen.”

interv_3_7_EvR.indd   20 17-11-2011   09:26:28



grassroot
“Dat rondzingen van een idee is cruciaal voor het creëren van 
draagvlak. De traditionele aanpak daarvoor bij een bid is het 
samenstellen van een team van prominenten dat zich richt op 
prominenten in het keuzecomité. Die focus is beperkt. Je kunt je 
daarom beter richten op degenen die invloed hebben op die pro-
minenten. Dat zijn hun partners, kinderen, vrienden. Het heeft 
dan ook veel meer zin om een georchestreerde rebellie te ontwik-
kelen; een grassroots-campagne. Inderdaad, precies zoals Obama 
deed voor zijn verkiezing. Die wist bij de gewone mensen zoveel 
enthousiasme aan te wakkeren, dat eerst zijn eigen partij en later 
het land niet om hem heen kon. Maar nogmaals, een traditioneel, 
technisch dichtgetimmerd bidbook is daarvoor niet voldoende. 
Dat gaat echt niet tot breed gedragen enthou siasme leiden. Een 
uniek idee, een plan dat nieuws gierigheid opwekt, dat origineel 
en spannend is, kan dat wel. Want daarvan wil iedereen zien hoe 
dat vorm gaat krijgen. Daarvoor ontstaat spontaan rumoer, daar 
praten mensen als vanzelf over. 
De technische haalbaarheid van die floating games kan ik niet 
beoordelen, maar het is wel precies het soort plan dat mensen 
enthousiast kan maken. Als dat inderdaad gebeurt, loop je ook 
niet het risico dat een enkel zuur stukje in Voetbal International 
een bid onderuit haalt, zoals is gebeurd met het plan voor 
WK2018.”

geen push, maar pull
“Ja, ik pleit voor een radicaal vernieuwende aanpak. We hebben 
creativiteit nodig en geen procesmanagement. We moeten geen 
bestaand draaiboek en geen bestaand voorbeeld overnemen, 
maar iets compleet nieuws ontwikkelen. Dat plan moet zo span-
nend zijn, dat het hele land er vanzelf warm voor loopt. In het 
traditionele model, met een technocratisch bidbook, krijgen 
Nederlanders van bovenaf iets door de strot gedouwd. Een fan-
tastisch, vernieuwend plan verkoopt zichzelf als het goed is. Dan 
hoef je niet te pushen, maar dan wil iedereen erbij betrokken 
zijn. Dan wordt het pullen in plaats van pushen.”

De koffie staat koud te worden. Even is het stil. We maken nog 
wat notities en overwegen om toch die vragenlijst er even bij te 
pakken. Driessen is intussen achterover in zijn stoel gezakt. Dan 
veert hij nog een keer op. “Heb je dat verhaal gehoord van Thijs 
Zonneveld? Na de Tour de France was hij teleurgesteld over de 
Nederlandse wielrenners. Toen lanceerde hij een waanzinnig 
idee: we gaan in Nederland een berg van tweeduizend meter 
hoog bouwen, dan kunnen we dichtbij huis vaker goed trainen. 
Weet je wat er intussen is gebeurd? Zonneveld heeft niets  
hoeven doen. Ingenieurs en architectenbureaus vlogen op hem 
af. Ze zitten al aan de haalbaarheid te rekenen. Sportbonden 
hebben al aan de lijn gehangen. Er zijn zelfs twee gemeenten die 
die berg wel op hun grondgebied willen hebben. Kijk, dat is het 
effect dat je voor een bid zou moeten zien te bereiken. Dan 
maken we internationaal misschien enige kans.” •

Gerard dielessen
 is per 1 mei 2010 algemeen 

Directeur Van noc*nsf.  

DaarVoor was hiJ algemeen 

Directeur Van De nos.  

Dielissen begon ziJn 

Journalistieke loopbaan  

biJ het utrechts nieuwsblaD.  

later was hiJ onDer anDere 

hoofDreDacteur Van noVa  

en stuDio sport.
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#hollandbid Gerard dieLessen

regiefunctie noc*nsf
Gerard Dielessen heeft in zijn vorige baan als directeur van de 
NOS te maken gehad met grote sportevenementen. “Bij de NOS 
was ik betrokken als ‘host broadcaster’. Bij een evenement moet 
de organiserende bond altijd zorgen dat er een internationaal 
televisiesignaal is en dat kost een hoop geld.” In zijn huidige 
baan als directeur van NOC*NSF probeert Dielessen zo veel 
mogelijk te coördineren welke evenementen Nederland wel of 
niet binnenhaalt. “Bij NOC*NSF proberen we regie te voeren. Je 
kunt het geld maar een keer uitgeven. Als koepel van de bonden 
proberen wij dat enigszins te sturen. We hebben met het kabinet 
en minister Schippers afgesproken dat we een strategische top-
sportkalender maken richting 2021. Welke evenementen komen 
in aanmerking voor een bid? Dat over leggen we natuurlijk ook 
met de bonden.”

willen we niet te veel?
“Voordat een bond een bid uitbrengt moet er contact zijn met alle 
stakeholders. Zeker als het gaat om kleinere evenementen is het erg 
moeilijk de financiën rond te krijgen. Neem als voorbeeld de zwem-
bond, die werkt momenteel aan de begroting voor het  EK-waterpolo 
in februari. Daar zit nog altijd een gat van enkele tonnen en dat 
moet gewoon dicht. Economisch zitten we in een moeilijke tijd en 
dat heeft consequenties. De kalender is behoorlijk vol dus moeten 
we ons met zijn allen afvragen of we niet te veel willen. Kijk naar het 
WK-zwemmen eerder dit jaar in Sjanghai. Daar bouwen ze gewoon 
allemaal nieuwe stadions. In China is geld geen probleem. Op die 
manier kunnen we het in Nederland niet doen. Daarmee zeg ik niet 
dat we nooit meer een WK-zwemmen kunnen organiseren, maar 
het moet wel op een andere manier.”

haalbaarheidsonderzoek
 “Bij een bidprocedure voor een echt groot evenement wordt er 
altijd eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Als het gaat om 
een bid voor een multi-sportevenement dat onder NOC*NSF 
valt, doen we het zelf en als het een bid van een specifieke bond 
is, ligt het initiatief bij de bond. Er bestaat wel een route via 
NOC*NSF, waarbij we kijken of er geld voor het haalbaarheids-
onderzoek kan worden vrijgemaakt. Zo’n onderzoek is erg breed. 
Wat zijn de eisen van de internationale federatie? Bijvoorbeeld 
voor de toeschouwerscapaciteit, accommodatie, hotels, noem 
maar op. Wat zijn aan de hand daarvan de kosten die het met 
zich meebrengt? Je moet je goed afvragen hoeveel commercieel 

geld je uit de markt kan halen om het evenement te organiseren. 
Kortom ben je op basis van het bidbook ook in staat om zo’n 
 evenement in Nederland te organiseren?”

ambitie bijstellen
“Op dit moment is de economie wereldwijd zo in elkaar gelazerd 
dat het internationaal moeilijk is om überhaupt gastlanden voor 
grote toernooien te krijgen. Internationale federaties moeten 
soms bijna leuren om een toernooi georganiseerd te krijgen.  
Dat betekent dat ze soms hun ambitie zelf ook moeten terug-
schroeven. Dat is interessant in het licht van het Olympisch Plan 
2028. We hebben in 2006 de ambitie uitgesproken om het aantal 
internationale evenementen in Nederland in 2012 verdubbeld  
te hebben. Ik zou het niet vreemd vinden om die ambitie bij te 
stellen op basis van de economische realiteit. Een mogelijk 
Olympisch bid zal er toch niet vanaf hangen of je één of twee 
evenementen meer of minder organiseert?”

bijdrage aan sociale samenhang
“Als je naar de kosten en baten van een evenement kijkt, is er 
altijd een harde kant en een zachte kant. De harde kant, dat zijn 
de cijfers. Zoveel kost het, en zoveel levert het op. De kosten zijn 
daarbij makkelijker te berekenen dan de baten. De gemeente 
Amsterdam heeft bijvoorbeeld onderzocht dat de Giro de stad 
enkele tonnen had opgeleverd, maar dat is lastig. Wat tel je wel 
mee, en wat tel je niet mee? De zachte klant is minstens zo 
belangrijk, maar nog veel moeilijker te meten. Neem de Tour-
start in Rotterdam. Als er miljoenen mensen langs de kant van 
de weg staan tussen de Erasmusbrug en België, levert dat een 
enorme bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. 
Heel veel mensen vermaken zich op die zondag, het brengt 
enorm veel teweeg. Het is een keuze van de samenleving om 
daar geld voor vrij te maken. Dat is een discussie die je als 
samenleving moet voeren.”

‘legacy’ aan de voorkant
“Zelfs als je een evenement uiteindelijk niet binnenhaalt, kan 
een bid zijn vruchten afwerpen. Dan kom je op het Olympisch 
Plan 2028. Het is zelfs nog maar de vraag of er een bid komt, 
maar het wordt zo neergezet dat je er als samenleving hoe dan 
ook de vruchten van plukt. Dat komt doordat je de ‘legacy’ al 
heel sterk aan de voorkant neerzet: het feit dat je Nederland op 
een olympisch niveau wil brengen. Een ander voorbeeld is het 
Amsterdamse olympische bid van 1992. Daardoor is de Zuidas 
ontwikkeld, zonder dat olympische bid was dat misschien tien of 
vijftien jaar later gebeurd. Londen 2012 heeft de ‘legacy’ ook 
 tijdens de bidprocedure al goed neergezet. Zij hadden een ‘hard 
legacy’, de ontwikkeling van Oost-Londen, en een ‘soft legacy’, 
kinderen meer aan het sporten krijgen. Als ze het bid niet had-
den gewonnen, dan was Oost-Londen minder snel ontwikkeld, 
maar er waren zowel bij de ‘hard legacy’ als op het gebied van de 
‘soft legacy’ ontwikkelingen geweest.”

gerarD
Dielessen
noc*nsf

interv_3_7_EvR.indd   22 17-11-2011   09:26:29



draagvlak en commerciële euro’s
“Bij de marketing van een evenement spelen er in de bidfase 
twee dingen. Ten eerste moet je kijken of je over voldoende 
draagvlak beschikt in de samenleving en als je dat hebt, moet je 
kijken of het commercieel interessant is. Als je als land drie grote 
evenementen per jaar organiseert, ben je zomaar 50 miljoen 
euro kwijt en dat geld kan niet alleen maar uit de samenleving 
komen. Er moeten commerciële euro’s bij en daar moet je een 
PR-campagne voor opzetten, gericht op bedrijven. In de bidfase 
gaat het dan vooral om de bereidheid bij bedrijven om er geld in 
te stoppen op het moment dat je het evenement daadwerkelijk 
binnenhaalt. Dat moet je aan de voorkant doen, anders loop je 
onverantwoorde risico’s.”

over de top

“Natuurlijk moet je uiteindelijk de mensen overtuigen die beslis-
sen wie het toernooi krijgt, de gremia bij de internationale 
 organisaties. Dat is ‘campaignen’ en daar zitten verschillende 
kanten aan. Je moet sowieso laten zien dat je het kan, dat je de 
beste bent. Daarbij moet je goed kijken wat de internationale 
federaties willen en dat kan van jaar tot jaar verschillen. Neem 
de Olympische Jeugdspelen als voorbeeld. Die waren vorig jaar 
in Singapore en over drie jaar zijn ze in Nanjing. Dat gaat  allemaal 
met Oosters geld, helemaal over de top. Er vliegen bedragen van 
300/400 miljoen door de lucht en dat terwijl het IOC heeft gezegd 
dat het voor 80/90 miljoen euro moet kunnen. Ik weet niet 
 precies wat er klopt van die bedragen, maar je merkt een bewe-
ging bij het IOC om die enorme bedragen terug te willen duwen. 
Daar zou Nederland goed in kunnen zijn. Je moet dus in de gaten 
houden wat die internationale organisaties voor doel hebben, 
wat ze ambiëren.”

kritische succesfactoren
“Politieke steun is een van de succesfactoren. In hoeverre ben je 
bereid wetgeving aan te passen aan de eisen van de FIFA of ben 
je bereid ‘Olympic Lanes’ aan te leggen voor de Spelen? Daar 
heb je de politiek voor nodig. Net als natuurlijk voor het geld, de 
tweede kritische succesfactor. Evenementen als het WK en de 
Olympische Spelen zijn te groot voor ons. En tot slot moet je van 
tevoren weten dat je ook in sportieve zin succes haalt op het eve-
nement. Neem het WK-tafeltennis. Dat was prachtig, maar als je 
van tevoren al weet dat geen Nederlander de tweede ronde haalt, 
weet je dat er minder toeschouwers komen. Zo zie je dat er 
financiële problemen ontstaan. Nederlands succes is belangrijk 
voor het welslagen van het evenement.”

frisse start olympisch vuur
“De regierol van het Olympisch Plan 2028 ligt bij Olympisch 
Vuur en zij moeten de zaken delegeren. De strategische top-
sportkalender, het invullen van de Nederlandse top-10 ambitie 
en de sportparticipatie van 65 naar 75 procent, dat zijn typisch 
zaken die bij NOC*NSF liggen. Wij gaan over de sport. Olym-

pisch Vuur heeft natuurlijk een tijdje stil gestaan en nu heeft het 
net een nieuwe start genaakt met een nieuwe voorzitter. Dit is 
dus niet het moment om vanuit mijn functie van alles te roepen 
over wat er moet gebeuren. Laat Olympisch Vuur eerst die frisse 
start maar maken.” •

“Kijk eens naar het WK-zwemmen eerder 
dit jaar in Sjanghai. Daar bouwen ze 
gewoon allemaal nieuwe stadions. In 
China is geld geen probleem. Op die 
manier kunnen we het in Nederland 
niet doen. Daarmee zeg ik niet dat we 
nooit meer een WK-zwemmen kunnen 
organiseren, maar het moet wel op een 
andere manier.”

“op dit moment is de 
economie WereLdWiJd zo  
in eLkaar GeLazerd dat het 
internationaaL moeiLiJk is 
om überhaupt GastLanden 
voor Grote toernooien  
te kriJGen. internationaLe 
federaties moeten soms 
biJna Leuren om een 
toernooi GeorGaniseerd  
te kriJGen.”

“in De biDfase gaat het Dan 
vooral om De bereiDheiD bij 
beDrijven om er gelD in te 
stoppen op het moment Dat je 
het evenement DaaDwerkelijk 
binnenhaalt. Dat moet je aan De 
voorkant Doen, anDers loop je 
onverantwoorDe risico’s.”

“nederlands succes is 
belangrijk voor Het 
welslagen van Het 
evenement.”
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verliesmakende bezigheid
“Voor ieder groot kampioenschap in een belangrijke sport is tv-
registratie voorwaarde nummer één”, aldus De Jong. Het toer-
nooi moet te zien zijn in de rest van de wereld en je moet het 
kunnen verkopen in de rest van de wereld. Dat verkopen 
gebeurt niet door de NOS of door de organiserende bond, maar 
door de internationale federatie die over de rechten beschikt. 
De productie is dus een zwaar verliesmakende bezigheid. Het 
zijn kosten en je krijgt er niets voor terug. Ter illustratie: de pro-
ductiekosten voor tv-registratie van een EK-zwemmen in 
Nederland bedragen voor de NOS ongeveer vier ton. Als het 
evenement vijftig kilometer verderop in België wordt georgani-
seerd, betaalt de NOS slechts een klein bedrag aan rechtenver-
goeding. Voor de NOS is een evenement in Nederland slechts 
een kostenverhogende factor. Aan de andere kant vinden wij 
het wel interessant omdat er meer interesse voor het evene-
ment is als het in Nederland is, bovendien ondersteunen wij de 
top-10 ambitie voor 2016 en juichen we de olympische plannen 
toe. Maar als er te veel evenementen naar Nederland toeko-
men, kunnen wij het niet meer betalen. Neem als voorbeeld het 
WK-atletiek in Duitsland. De productiekosten voor tv-registratie 
bedroegen 9 miljoen euro. Dat is het totale productiebudget 
van de NOS op jaarbasis.”

schaarse middelen
“Op dit moment zie je overal in Europa dat de bereidheid om 
evenementen te organiseren afneemt, dat komt mede door de 
financiële crisis. Nederland krijgt dus automatisch meer evene-
menten. Dat is niet omdat we tegenwoordig zoveel beter lob-
byen dan vroeger. Het komt veeleer omdat andere landen het 
wat vaker aan zich voorbij laten gaan en dat heeft sterk te 
maken met de kosten. Niet alleen de kosten voor tv-registratie, 
maar alles bij elkaar. Hoe groter het evenement, hoe hoger de 
kosten. Als je als land evenementen wil organiseren, moet je het 
doel goed in je achterhoofd houden. We willen bij die top-10 in 
de wereld horen en we willen een visitekaartje afgeven op weg 
naar de Olympische Spelen. Dat betekent dat je bewuste keuzes 
moet maken welke evenementen je wel, en ook welke je niet wil 
binnenhalen. Neem het WK-tafeltennis. Ik ben er geweest, het 
was een prachtig evenement, mooie sport en goed georgani-
seerd. Maar de boodschap dat het een visitekaartje was op weg 
naar de Olympische Spelen ben ik niet tegengekomen. Daar 
komt bij dat de WK-begroting van ruim 5 miljoen euro in geen 
verhouding staat tot de grootte van de bond, die relatief erg 
klein is. Uiteindelijk zie je dan ook dat zo’n stichting failliet gaat 
en dan vraag ik mij af: ‘Waar blijft nu de kennisoverdracht?’ Er 
is meer overleg en afstemming nodig. De Tourstart van vorig 
jaar in Nederland is een ander voorbeeld. Het was een jaar met 
een WK-voetbal en de Olympische Winterspelen. Dan is in 
andere landen het animo voor zo’n tourstart een stuk lager en 
wij hebben in Nederland twee steden - Rotterdam en Utrecht 
- die elkaar de tent uitvechten om die Tourstart binnen te halen. 

Als je daar nou eens over praat en er samen over nadenkt, kun 
je veel geld besparen.”

streef naar het beste 
“Als NOS juichen wij het toe dat NOC*NSF een strategische eve-
nementenkalender wil maken. Het is niet onze rol om te bepa-
len welke evenementen wel of niet naar Nederland toekomen, 
maar we zitten als ‘host broadcaster’ soms ongewild een beetje 
op die stoel. Het moet een keuze zijn van NOC*NSF en de bon-
den. Zij moeten afwegen of zo’n evenement voor die bewuste 
sport toegevoegde waarde heeft, of het de laatste springplank is 
op weg naar de top. Natuurlijk moet er overleg zijn met de NOS. 
Dat is er voor het WK-turnen in Rotterdam bijvoorbeeld niet 
geweest. Dat evenement was er opeens en dan wordt verwacht 
dat wij het allemaal even produceren. Technisch kunnen we dat 
allemaal wel, maar er is gewoon schaarste aan middelen. Het is 
goed dat er gepraat wordt over een broadcastfonds, maar ik zou 
het eigenlijk liever een evenementenfonds noemen. Amster-
dam wil het EK-atletiek van 2016 binnenhalen. Dat kost zo’n 18 
miljoen euro. De tv-registratie is maar een klein deel. Met al die 
evenementen willen we een visitekaartje afgeven. De afgelopen 
jaren hebben we het WK-judo, het WK-turnen, het WK-baan-
wielrennen en het WK-tafeltennis gehad. Dat is allemaal goed 
gegaan en we hebben het goed in beeld gebracht, maar ‘state of 
the art’ was het niet. Wat is dan je visitekaartje? Welke ambitie 
straal je dan uit? Zowel organisatorisch als op het gebied van de 
tv-registratie moet je er geen genoegen mee nemen dat het er 
wel goed uitziet. Als je iets doet, moet je het ook echt helemaal 
top willen doen.”

gewoon ruilhandel
“De NOS is over het algemeen niet direct betrokken bij de lobby 
om evenementen binnen te halen. Soms houden we wel eens 
een praatje en we werken met beeldmateriaal en filmpjes ook 
mee aan de presentatie en aan het bidbook, maar dat is een 
klein deel van het proces. Er is op het gebied van de lobby nog 
veel te verbeteren in Nederland. Lobby is gewoon ruilhandel en 
wij laten ons nog teveel leiden door een calvinistisch normen- 
en waardenpatroon. Wij denken dat het genoeg is als we een 
goed plan hebben en we kijken naar wat het ons opbrengt als 
we het krijgen, maar je moet je verplaatsen in de personen die 
jou iets moeten gunnen. Zo’n internationale federatie wil weten 
waarom het goed is voor hen om het toernooi in Nederland te 
houden. Organisaties als de FIFA en het IOC stellen eerst objec-
tieve criteria vast. Vaak blijven er in zo’n bidprocedure vijf of zes 
landen over die allemaal aan die objectieve criteria voldoen. 
Daarna gaat het verder. Hoe ver is een land bovenop die objec-
tieve criteria bereid te gaan om het toernooi binnen te halen? 
Dat brengen ze niet als verplichting, maar ze proberen het 
gewoon op te rekken en daar moet je ver in meegaan. Je moet 
bovenop die objectieve criteria ook een strategisch plan heb-
ben.”

Jan de JonG
is Directeur Van De nos Die als 

zogenaamDe ‘host broaDcaster’ 

een grote rol speelt biJ alle 

grote internationale toernooien 

in neDerlanD. meestal worDt De 

nos er Daarom al in De biDfase  

biJ betrokken.
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verliesmakende bezigheid
“Voor ieder groot kampioenschap in een belangrijke sport is 
 tv-registratie voorwaarde nummer één”, aldus De Jong. Het toer-
nooi moet te zien zijn in de rest van de wereld en je moet het kun-
nen verkopen in de rest van de wereld. Dat verkopen gebeurt niet 
door de NOS of door de organiserende bond, maar door de inter-
nationale federatie die over de rechten beschikt. De productie is 
dus een zwaar verliesmakende bezigheid. Het zijn kosten en je 
krijgt er niets voor terug. Ter illustratie: de productiekosten voor 
tv-registratie van een EK-zwemmen in Nederland bedragen voor 
de NOS ongeveer vier ton. Als het evenement vijftig kilometer 
verderop in België wordt georganiseerd, betaalt de NOS slechts 
een klein bedrag aan rechtenvergoeding. Voor de NOS is een eve-
nement in Nederland slechts een kostenverhogende factor. Aan 
de andere kant vinden wij het wel interessant omdat er meer 
interesse voor het evenement is als het in Nederland is, boven-
dien ondersteunen wij de top-10 ambitie voor 2016 en juichen we 
de olympische plannen toe. Maar als er te veel evenementen naar 
Nederland toekomen, kunnen wij het niet meer betalen. Neem 
als voorbeeld het WK-atletiek in Duitsland. De productiekosten 
voor tv-registratie bedroegen 9 miljoen euro. Dat is het totale pro-
ductiebudget van de NOS op jaarbasis.”

schaarse middelen
“Op dit moment zie je overal in Europa dat de bereidheid om 
evenementen te organiseren afneemt, dat komt mede door de 
financiële crisis. Nederland krijgt dus automatisch meer evene-
menten. Dat is niet omdat we tegenwoordig zoveel beter lobbyen 
dan vroeger. Het komt veeleer omdat andere landen het wat 
vaker aan zich laten voorbijgaan en dat heeft sterk te maken met 
de kosten. Niet alleen de kosten voor tv-registratie, maar alles bij 
elkaar. Hoe groter het evenement, hoe hoger de kosten. Als je als 
land evenementen wil organiseren, moet je het doel goed in je 
achterhoofd houden. We willen bij die top-10 in de wereld horen 
en we willen een visitekaartje afgeven op weg naar de Olympi-
sche Spelen. Dat betekent dat je bewuste keuzes moet maken 
welke evenementen je wel, en ook welke je niet wilt binnenha-
len. Neem het WK-tafeltennis. Ik ben er geweest, het was een 
prachtig evenement, mooie sport en goed georganiseerd. Maar 
de boodschap dat het een visitekaartje was op weg naar de 
Olympische Spelen ben ik niet tegengekomen. Daar komt bij dat 
de WK-begroting van ruim 5 miljoen euro in geen verhouding 
staat tot de grootte van de bond, die relatief erg klein is. Uitein-
delijk zie je dan ook dat zo’n stichting failliet gaat en dan vraag ik 
mij af: waar blijft nu de kennisoverdracht? Er is meer overleg en 

afstemming nodig. De Tourstart van vorig jaar in Nederland is 
een ander voorbeeld. Het was een jaar met een WK-voetbal en de 
Olympische Winterspelen. Dan is in andere landen het animo 
voor zo’n tourstart een stuk lager en wij hebben in Nederland 
twee steden - Rotterdam en Utrecht - die elkaar de tent uitvech-
ten om die Tourstart binnen te halen. Als je daar nou eens over 
praat en er samen over nadenkt, kun je veel geld besparen.”

streef naar het beste 
“Als NOS juichen wij het toe dat NOC*NSF een strategische  
evenementenkalender wil maken. Het is niet onze rol om te 
bepalen welke evenementen wel of niet naar Nederland toe-
komen, maar we zitten als ‘host broadcaster’ soms ongewild een 
beetje op die stoel. Het moet een keuze zijn van NOC*NSF en de 
bonden. Zij moeten afwegen of zo’n evenement voor die bewus-
te sport toegevoegde waarde heeft en of het de laatste spring-
plank is op weg naar de top. Natuurlijk moet er overleg zijn met 
de NOS. Dat is er voor het WK-turnen in Rotterdam bijvoorbeeld 
niet geweest. Dat evenement was er opeens en dan wordt ver-
wacht dat wij het allemaal even produceren. Technisch kunnen 
we dat allemaal wel, maar er is gewoon schaarste aan middelen. 
Het is goed dat er gepraat wordt over een broadcastfonds, maar 
ik zou het eigenlijk liever een evenementenfonds noemen. 
Amsterdam wil het EK-atletiek van 2016 binnenhalen. Dat kost 
zo’n 18 miljoen euro. De tv-registratie is maar een klein deel. Met 
al die evenementen willen we een visitekaartje afgeven. De afgelo-
pen jaren hebben we het WK-judo, het WK-turnen, het WK-baan-
wielrennen en het WK-tafeltennis gehad. Dat is allemaal goed 
gegaan en we hebben het goed in beeld gebracht, maar ‘state of 
the art’ was het niet. Wat is dan je visitekaartje? Welke ambitie 
straal je dan uit? Zowel organisatorisch als op het gebied van de 
tv-registratie moet je er geen genoegen mee nemen dat het er 
wel goed uitziet. Als je iets doet, moet je het ook echt helemaal 
top willen doen.”

gewoon ruilhandel
“De NOS is over het algemeen niet direct betrokken bij de lobby 
om evenementen binnen te halen. Soms houden we weleens 
een praatje en we werken met beeldmateriaal en filmpjes ook 
mee aan de presentatie en aan het bidbook, maar dat is een klein 
deel van het proces. Er is op het gebied van de lobby nog veel te 
verbeteren in Nederland. Lobby is gewoon ruilhandel en wij 
laten ons nog te veel leiden door een calvinistisch normen- en 
waardenpatroon. Wij denken dat het genoeg is als we een goed 
plan hebben en we kijken naar wat het ons opbrengt als we het 
krijgen, maar je moet je verplaatsen in de personen die jou iets 
moeten gunnen. Zo’n internationale federatie wil weten waarom 
het goed is voor hen om het toernooi in Nederland te houden. 
Organisaties als de FIFA en het IOC stellen eerst objectieve crite-
ria vast. Vaak blijven er in zo’n bidprocedure vijf of zes landen 
over die allemaal aan die objectieve criteria voldoen. Daarna 
gaat het verder. Hoe ver is een land bovenop die objectieve crite-
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ria bereid te gaan om het toernooi binnen te halen? Dat brengen 
ze niet als verplichting, maar ze proberen het op te rekken en 
daar moet je ver in meegaan. Je moet bovenop die objectieve cri-
teria ook een strategisch plan hebben.”

wk rusland goed voor duitsers
Franz Beckenbauer was heel helder in zijn keuze voor Rusland 
als gastland van het WK in 2018. Het is een enorm groot land met 
weinig voetbalgeschiedenis en ze willen er twaalf of dertien 
nieuwe stadions bouwen. Er is dus veel te winnen voor de voet-
balsport en de bouw van al die nieuwe stadions is goed voor de 
Duitse economie. Er wordt in Rusland dankzij dat WK enorm 
veel geld in het voetbal gepompt. Dan kunnen we wel allemaal 
roepen dat het niet mag, maar vanuit de FIFA is het niet eens zo’n 
onlogische keuze. Als Rusland in het bidbook per stadion meer 
geld uittrekt dan Nederland en België voor het hele WK bij elkaar, 
moet je als Nederland de vraag stellen wat je echt wilt. Qatar is 
een ander verhaal. Ik kan niet alles verklaren wat de FIFA doet, 
maar in het voorgaande vind je wel een groot deel van de verkla-
ring waarom het Nederland niet lukt. Daar komt nog bij dat wat 
wij in Nederland al snel omkoping noemen, in andere landen 
heel erg gebruikelijk is. Men vraagt dingen van je en dingt naar je 
gunsten, dat houden wij altijd heel erg af. In de aanloop naar het 
WK van 2006 kwamen de Duitsers in Saoedi-Arabië met de vraag: 
‘Wat kunnen wij voor jullie betekenen?’ Die Saoedi’s wilden 
tegen Bayern München voetballen, dus dat werd geregeld. Is dat 
nou ontoelaatbaar? Wij doen daar vaak niet aan mee en dat is erg 
naïef.”

reken het niet dood
“Je moet een groot sporttoernooi - WK-voetbal of Olympische 
Spelen - zien als een consumptiegoed. Die gedachte past eigen-
lijk niet zo goed bij Nederland. Dat je er als samenleving in een 
paar weken tijd een paar miljard doordraait en dan maar hoopt 
dat het iets moois oplevert. En dat het een goed beeld oplevert 
van Nederland. Dat effect heb je sterk kunnen zien na het WK 
van 2006 in Duitsland en de Olympische Spelen van 2000 in Syd-
ney, maar ook het WK-voetbal vorig jaar in Zuid-Afrika, wat een 
heel continent meer vertrouwen heeft gegeven. Wat zo’n toer-
nooi werkelijk waard is, is moeilijk in geld uit te drukken. Dat is 
de kern van dit pleidooi: reken het niet dood als samenleving. 
Het kan nationale trots opleveren, het kan een vliegwiel zijn voor 
nieuwe infrastructurele projecten. Het levert de uitstraling op 
van een land met een plan en ambitie.”

kamerbrede steun
“Het Olympisch Plan moet een nationaal plan zijn, los van een 
bepaalde minister, een bepaalde partij of een coalitie. Je moet 
kamerbrede steun hebben en je moet zeggen: ‘Dit is zo belang-
rijk voor Nederland, deze keuze willen we met elkaar maken.’ 
Ook moet je vanaf het begin af aan duidelijk zijn over de kosten. 
Het kost de Nederlandse samenleving in eerste instantie zoveel 

miljard en daar krijgen we misschien een hoop voor terug. De 
regierol voor het Olympisch Plan moet je bij een aansprekende 
oud-topsporter leggen. Zoals Engeland heeft gedaan met Sebas-
tian Coe. De financiële regie moet bij het kabinet liggen en de 
sportieve regie bij NOC*NSF. Op dit moment is de rol van Olym-
pisch Vuur veel te weinig zichtbaar. Ik weer waar het voor staat, 
maar ik denk dat de meeste mensen geen idee hebben. Als je 
dingen gedaan wil krijgen, moet je de mensen in de samenleving 
bij de hand nemen.” •

“Voor de NOS is een evenement in 
Nederland slechts een kostenverhogende 
factor. Aan de andere kant vinden wij het 
wel interessant omdat er meer interesse 
voor het evenement is als het in Nederland 
is. Bovendien ondersteunen wij de top-10 
ambitie voor 2016 en juichen we de 
Olympische plannen toe.” 

“op dit moment zie je overal in 
europa dat de bereidHeid om 
evenementen te organiseren 
afneemt, dat komt mede door 
de financiële crisis. nederland 
krijgt dus automatiscH meer 
evenementen. dat is niet omdat 
we tegenwoordig zoveel beter 
lobbyen dan vroeger.” 

“het is niet onze roL om te 
bepaLen WeLke evenementen 
WeL of niet naar nederLand 
toekomen, maar We zitten 
aLs ‘host broadcaster’ soms 
onGeWiLd een beetJe op die 
stoeL. het moet een keuze ziJn 
van noc*nsf en de bonden.”

“De regierol voor het Olympisch Plan moet 
je bij een aansprekende oud-topsporter 
leggen. Zoals Engeland heeft gedaan met 
Sebastian Coe.” 06
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harrie
linDers
De lotto

“De Lotto is nooit direct betrokken bij bids, maar wij zijn wel  
de grootste geldschieter van NOC*NSF. Wij zijn natuurlijk ooit 
opgericht om geld binnen te halen voor de sport. Zeventig  
procent van ons geld gaat naar NOC*NSF. Daarmee wordt  
topsport en breedtesport bediend. Vorig jaar was dat in totaal 
zestig miljoen euro.” 

met geld van de lotto
“Hoewel wij dus niet direct betrokken zijn bij bidprocedures, 
worden deze soms wel met behulp van ons geld ingediend.  
Wij dragen vier keer per jaar een soort vooruitgeschoven  
dividendbetaling af aan NOC*NSF en het is aan de sportkoepel 
om te verantwoorden hoe ze dat besteden. Als zij besluiten dat 
in bidprocedures te steken, is dat hun beslissing en niet die van 
De Lotto. Natuurlijk heb je naast officiële communicatie ook 
officieuze communicatie. Je moet ons zien als een partij die 
vooral op de achtergrond bezig is. Concreet hebben wij dus geen 
bemoeienis met bidprocedures. Voor de financiering van evene-
menten worden wij wel benaderd. Neem bijvoorbeeld recent 
bijvoorbeeld de Champions Trophy of het WK-turnen. Vaak 
stappen bonden of bidorganisaties al voordat zij het bid daad-
werkelijk uitbrengen naar ons, want zij moeten bepaalde garan-
ties hebben. Als ze het bid dan eenmaal binnen hebben, moeten 
ze dat natuurlijk nog wel waarmaken.”

geen bank
“Als je aan een bid mee gaat doen, is het natuurlijk de vraag wat 
je er nu precies mee wilt bereiken. Het kan zijn om te laten zien 
dat we in Nederland grote sportevenementen kunnen organiseren 
met het oog op 2028. Het kan ook zijn dat je het doet voor het 
prestige van een stad of regio. Dat soort doelstellingen moet je 
vooraf stellen. Afhankelijk van die doelstellingen stel je de vraag 
of het evenement winst moet genereren, het kostenneutraal mag 
zijn of dat het zelfs het geld mag kosten. Je moet het natuurlijk 
uit kunnen leggen aan de samenleving. Voor ons als De Lotto is 
het belangrijk om zelf ook exposure te genereren als wij een 
directe financiële bijdrage leveren aan een bid of een evene-
ment. Bij de Champions Trophy hebben we voor het bid geen 
financiële garantie gegeven. Men zocht een half miljoen garantie 
vooraf, maar De Lotto is geen bank. Uiteindelijk hebben ze die 
garantie wel gevonden. De hockeybond is gezond en volgens mij 
heeft de bond de financiën rondgekregen via de exploitatie en 
met een beetje hulp van NOC*NSF.”

Harrie linders 

is Vanaf 1 Juli 2008 algemeen 

Directeur Van De lotto. linDers 

heeft tal Van marketing- en 

managementfuncties VerVulD, 

onDer meer biJ bertelsmann 

neDerlanD bV en enDemol (waar 

hiJ enDemol zuiD-afrika leiDDe). 

linDers is zes Jaar lang liD 

geweest Van De nationale 

zwemploeg. 
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#hollandbid harrie Linders

“de Lotto is nooit direct 
betrokken biJ bids, maar  
WiJ ziJn WeL de Grootste 
GeLdschieter van noc*nsf. 
zeventiG procent van ons  
GeLd Gaat naar noc*nsf. 
daarmee Wordt topsport  
en breedtesport bediend”

opportunisme
“Aan het WK-turnen hebben we wel bijgedragen. We hebben een 
sponsorcontract met de bond en we hadden ambassadeurs, 
zoals Yuri van Gelder. Dan ga je er automatisch toch iets anders 
in zitten. Er staat al overal ‘De Lotto’ op de shirtjes en wij krijgen 
veel meer exposure als het WK in Nederland is. Op dat moment 
maak je dus een commerciële afweging met in het achterhoofd 
de gedachte dat het toch wel erg zou zijn als het helemaal niet 
doorgaat. Met het WK-turnen klopten ze - in tegenstelling tot de 
organisator van de Champions Tropy - ook pas bij ons aan op 
het moment dat het bid al binnen was. Toen vervolgens zeker 
was dat het toernooi in Rotterdam zou komen, ontstonden er 
financieringsproblemen. Dat is natuurlijk erg slordig. Bij dit 
soort processen voert opportunisme vaak de boventoon en dat 
kunnen de bonden zich niet veroorloven. Het voetbal heeft  
- hoe gek dat ook klinkt - financieel een meer solide basis dan 
de andere sporten. De turnbond kan eenvoudigweg niet zo’n 
groot risico lopen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het EK-water-
polo 2012 in Eindhoven. Dat heeft de KNZB binnengehaald. 
Daar heb ik overigens alle vertrouwen in. De KNZB heeft veel 
ervaring op dit gebied en op basis van ervaringen uit het recente 
verleden kunnen ze met veel meer zekerheid zo’n evenement 
aangaan. Ze weten waar ze moeten zijn voor sponsors, ze heb-
ben inzicht in de kosten en een netwerk van partijen  om de 
organisatie op poten te zetten. Kijk je dan naar het WK-turnen... 
Het is misschien wel meer dan twintig jaar geleden dat de turn-
bond een internationaal evenement van dergelijke omvang 
organiseerde. En wie draait er nu uiteindelijk voor het verlies op? 
Dat is de gymnastiekunie zelf en die stapt in zo’n geval naar 
NOC*NSF. Daar zijn allemaal potjes, maar die zijn natuurlijk ook 
een keer op. Wat ik erg verstandig vind, is dat er nu gedacht wordt 
over een evenementen- fonds om de productiekosten voor de tv-
uitzendingen te dekken. Als de televisieregistratie geregeld is, 
haal je natuurlijk ook weer makkelijker sponsors binnen.”

mogelijke voortrekkersrol
“Als De Lotto zijn we op dit moment aan het praten met NOC*NSF 
over onze rol in de sport. Wij vinden dat die rol eigenlijk groter 
moet zijn. Wij willen graag uitleggen wat onze rol is in de sport 
en we onderzoeken ook hoe consumenten daartegenaan kijken. 
Ik verwacht dat daaruit komt dat de consument onze rol positief 
vindt en daarmee wordt sport voor ons een belangrijker middel 
om ons te profileren. Dat betekent dat wij als organisatie meer 
belang kunnen krijgen bij evenementen. Mogelijk dat we daar-
voor een nieuwe strategie gaan ontwikkelen.”

marketing op evenementen

“Als wij op dit moment betrokken zijn bij evenementen, hebben 
wij daar natuurlijk ook marketingcampagnes omheen. Dan gaat 
het om zichtbaarheid en activering. Dat zie je onder andere terug 
in reclameborden en kleding. Rond het WK-turnen hebben we 
veel gedaan. In de aanloop naar het toernooi hebben we met 

allerlei acties veel kaartjes weggegeven. We wisten dat het bij 
verenigingen populair zou zijn en we hebben clinics aangebo-
den voor verenigingen die abonnees voor ons binnenhaalden. 
Tijdens het evenement zelf zijn we met die activering minder 
bezig geweest. Mensen willen dan toch vooral gewoon naar tur-
nen kijken en niet lastig gevallen worden met allerlei acties. De 
zichtbaarheid op het evenement - ook op televisie - was 
geslaagd. We proberen zo’n toernooi ook te gebruiken om te laten 
zien wat de rol van De Lotto in de sport is.”

daad bij woord
“Als we teruggaan naar de bidfase voor een evenement, dan is 
het natuurlijk ook een relevante vraag waar de regie van een  
bid moet liggen. Ik gaf al aan dat wij als De Lotto vooral op de 
achtergrond opereren en ik ben sowieso altijd tegen een gedeel-
de verantwoordelijkheid. Er moet duidelijkheid zijn. Als het een 
evenement met één sport betreft, moet de verantwoordelijkheid 
bij de desbetreffende bond liggen en als het een multi-sporteve-
nement is, ligt daar mogelijk een rol voor NOC*NSF. De eindver-
antwoordelijkheid moet in ieder geval nooit bij de sponsoren 
liggen. De politiek speelt natuurlijk ook een rol, maar hoe die rol 
eruitziet, hangt sterk af van de grootte van het evenement. Neem 
je bijvoorbeeld het WK-turnen, dan kun je het met de lokale 
politiek af. Maar praat je over een WK-voetbal, dan heb je de 
rijksoverheid nodig. Bij grote evenementen, zoals het WK-voet-
bal en de Olympische Spelen, kun je simpelweg niet zonder de 
landelijke politiek. Als politici daadwerkelijk achter een Olym-
pisch bid in 2016 staan, moeten ze natuurlijk ook de daad bij het 
woord voegen. Je kunt wel een hoop roepen, maar als je niet 
financieel over de brug komt, is het een lege huls.” •
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Pieter van den HooGenband
 is liD Van het topsport kernteam 

Van olympisch Vuur. Van Den 

hoogenbanD won als zwemmer 

Drie olympische titels en in totaal 

zeVen olympische meDailles. 

Daarnaast schreef hiJ op De 

lange en korte baan in totaal  

17 neDerlanDse titels, 14 europese 

titels en 11 werelDtitels op  

ziJn naam. 
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#hollandbid pieter van den hooGenband

Pieter  
van Den 
hoogenbanD
olympisch 
Vuur

Al tijdens zijn sportcarrière was Pieter van den Hoogenband 
betrokken bij het binnenhalen en het organiseren van topsport-
evenementen in Nederland. Op het EK-lange baan van 2008 was 
hij in de eerste plaats deelnemer, maar op de achtergrond was Van 
den Hoogenband al betrokken bij sportspecifieke organisatorische 
kwesties. Twee jaar later was hij voorzitter van het organisatieco-
mité van het EK-korte baan in Eindhoven. Ook was hij onder meer 
ambassadeur voor The HollandBelgium Bid voor het WK-voetbal 
van 2018 en het Nederlandse bid voor de Ryder Cup van 2018. “Ik 
werk graag samen met mensen met bijzondere kwaliteiten, men-
sen die ergens echt goed in zijn.”

vrije geesten met sportpassie
“Bij de plannen voor de Ryder Cup ben ik zijdelings betrokken 
geweest omdat ik golf een ontzettend leuke sport vind, waarin veel 
vrije geesten rondlopen met passie voor de sport. Voor het WK-
voetbal werd ik benaderd door Harry Been. Ik wist natuurlijk hoe 
hij Euro2000 had gedaan, hij wist waar hij over sprak en ik deelde 
zijn visie. Toen hij me vroeg of ik ambassadeur wilde zijn, vond ik 
dat als sport- en voetballiefhebber enorm leuk om te doen. Ik ben 
bij de aftrap geweest en bij een bijeenkomst in Antwerpen, toen 
FIFA-afgevaardigden stadions kwamen bezoeken. Ik heb een hapje 
met die mensen gegeten in de Karpendonkse Hoeve en uitgelegd 
waarom wij het WK moesten organiseren. Dat ging onder plezie-
rige omstandigheden. Vooral het Nederlandse coachproject maak-
te veel indruk.” 

meedenken met de organisatie
“Bij het EK-langebaan in 2008 was het leuk om als sporter op  
de achtergrond nieuwe dingen te bedenken. Als zwemmer weet ik 
bijvoorbeeld hoe irritant het is dat je vlak voor de race bij het voor-
stelrondje wordt afgeleid door de camera. Daar hebben we toen 
iets anders op bedacht: een podium met schuifdeuren waardoor 
de zwemmers bij binnenkomst worden voorgesteld. Daardoor 
kunnen zij zich op het startblok volledig op de race concentreren. 
Dat is op het EK doorgevoerd en het was leuk om te zien dat het op 
het WK in Sjanghai is overgenomen. Twee jaar later was ik voorzit-
ter van het organisatiecomité van het  EK-korte baan. Toen heb ik 

een team specialisten om mij heen verzameld in nauwe samen-
werking met de KNZB. Je werkt met een enorme groep vrijwil ligers 
en dan helpt het natuurlijk dat ik veel mensen ken omdat ik al van 
kinds af aan actief ben in het zwemmen. Daarnaast heb je het 
bedrijfsleven nodig, dat be naderde ik met een sportmarketingbu-
reau waar ik al jaren mee samenwerk. Zo verzamelde ik voor iedere 
discipline  specialisten. Adjunct-directeur Paul van den Heuvel van 
de KNZB had veel verstand van de organisatie, van hoe je een 
draaiboek in elkaar zet. Ik was er voor de sporttechnische kant. Zo 
heb ik ook in mijn zwemcarrière gewerkt. Je zoekt specialisten op 
alle terreinen en dan wil ik alleen het beste van het beste.”

sporter centraal

“Als je een groot sportevenement wilt binnenhalen, moet je de sport 
altijd op de eerste plaats zetten. Dat geldt voor alle aspecten die aan 
de organisatie kleven. Wij zijn bij het EK-korte baan bijvoorbeeld 
eerst in gesprek gegaan met coaches en federaties om hen te vragen 
wat zij de ideale datum vonden. Je kunt wel zo’n toernooi organise-
ren, maar als de toppers niet komen heeft het weinig zin. Op die 
manier win je vertrouwen. Als je dat voor elkaar hebt en je hebt het 
toernooi eenmaal binnen, begin je aan een PR-campagne. Je wilt de 
samenleving warm maken, dus je zet de sterren in de schijnwerpers 
en je creëert voor hen de meest ideale omstandigheden. Zij moeten 
het doen. Je kunt een geweldig toernooi neerzetten, maar als de 
sportprestaties er niet zijn, is het allemaal voor niets.”

eerlijk en open zijn
“Sportbestuurders roepen wel vaak dat zij de sporter voorop stel-
len, maar daar zie je meestal weinig van terug. Mocht ik ooit op 
een positie komen dat ik de kans krijg om de sport te dienen, dan 
zal ik altijd proberen het verschil te maken voor de sport zelf. Daar 
profiteren andere partijen ook van. Die nieuwe voorstelceremo-
nie in Eindhoven bleek ook voor de televisiemensen veel plezieri-
ger. Een voorbeeld waarbij ik me enorm heb geërgerd aan de 
manier waarop bestuurders de sporters aan hun lot over lieten, is 
het tijdstip van de zwemfinales bij de Olympische Spelen in Bei-
jing. Die waren in de ochtend omdat de Amerikaanse televisie-
maatschappij NBC dat wilde. Toen werd er in eerste instantie 
gezegd dat dat ook goed was voor de atleten. Maar zwemmers zijn 
er jarenlang op getraind om  ’s ochtends de series door te komen 
en duurwerk te doen en om ’s avonds een topprestatie neer te zet-
ten. De reden om die finales ’s ochtends te houden, was de  
2,3 miljard euro aan televisie gelden waardoor ze in staat waren 
het grootste sportfeest op aarde te organiseren. Dat werd niet 
gecommuniceerd en dat neem ik de atleten in de atletencommis-
sie kwalijk. Zij hebben de beslissers niet duidelijk gemaakt wat de 
impact van deze beslissing zou zijn, waardoor die beslissers niet 
voorbereid waren op alle negatieve reacties.”

schreeuwen aan de zijlijn
“Er zijn in Nederland talloze fantastische plannen om evene-
menten te organiseren waarmee we de sport verder kunnen hel-
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“Bij het EK-langebaan in 2008 was het leuk 
om als sporter op de achtergrond nieuwe 
dingen te bedenken. Als zwemmer weet ik 
bijvoorbeeld hoe irritant het is dat je vlak 
voor de race bij het voorstelrondje wordt 
afgeleid door de camera. Daar hebben we 
toen iets anders op bedacht.” 

“ik heb een team speciaListen om 
miJ heen verzameLd in nauWe 
samenWerkinG met de knzb. Je 
Werkt met een enorme Groep 
vriJWiLLiGers en dan heLpt het 
natuurLiJk dat ik veeL mensen 
ken omdat ik aL van kinds af 
aan actief ben in het zWemmen.” 

“als je een groot sportevenement 
wilt binnenhalen, moet je De sport 
altijD op De eerste plaats zetten.  
wij zijn bij het ek-korte baan eerst  
in gesprek gegaan met coaches en 
feDeraties om hen te vragen wat zij 
De iDeale Datum vonDen.” 

“de ambities zijn pracHtig en als Het 
allemaal uitkomt, is Het de Hemel op 
aarde. maar Hoe ga je Het uitvoeren? 
er moet structuur en focus worden 
aangebracHt.” 

“Wij willen in Nederland vaak het beste 
jongetje van de klas zijn, haantje de voorste. 
Kijk eens hoe de Belgen dat doen. Niet voor 
niets heeft België in de internationale politiek 
en ook in het internationale sportbestuur 
veel mensen op sleutelposities zitten.”

“tot nu toe Was het te veeL 
hapsnap. er Was een oLympisch 
pLan, maar de reGie ontbrak en 
er ontstonden aLLemaaL kLeine 
minipoLonaises van mensen die 
overaL in het Land hun eiGen 
feestJe GinGen orGaniseren.”

pen, maar je moet er wel voor zorgen dat je op de plek zit waar je 
het verschil kan maken als er beslissingen worden genomen. 
Hoe zorg je ervoor dat die plannen landen bij de mensen die 
erover gaan? Hoe groter de sport, hoe ingewikkelder dat proces. 
Wij zijn in Nederland geneigd om niet te willen meespelen in 
weinig transparante processen, in onze ogen zijn dat al gauw 
duistere spelletjes, maar zo wordt het op hoog niveau internatio-
naal helaas wel gespeeld. Als je iets wilt, is het zaak om daar slim 
mee om te gaan. Maak daarbij gebruik van mensen die dat spel 
goed kunnen spelen. Dan denk ik aan Harry Been, maar ook 
heel sterk aan Hein Verbruggen. Die man heeft jarenlange erva-
ring en is zeer invloedrijk. Hij weet precies hoe hij het spel moet 
spelen, hoe hij mensen in hun waarde moet laten en hoe je 
ervoor kan zorgen dat mensen niet beschadigd raken. Wij willen 
in Nederland vaak het beste jongetje van de klas zijn, haantje de 
voorste. Kijk eens hoe de Belgen dat doen. Niet voor niets heeft 
België in de internationale politiek en het internationale sportbe-
stuur veel mensen op sleutelposities zitten. Zij zijn er handiger 
in om diplomatiek met mensen samen te werken en een gedeel-
de visie neer te zetten. Daardoor zitten ze aan de knoppen. Wij 
Nederlanders staan vaak maar wat te schreeuwen aan de zij-
lijn.”

minipolonaises
“Wat is op dit moment de status van het Olympisch Plan 2028? 
Het zijn mooie plannen, maar je moet jezelf de vragen stellen: 
‘Landt het ook ergens? Wordt het breed gedragen? Is er behoefte 
aan?’ Alleen als je daar een goed antwoord op hebt, kun je een 
aantal zaken in gang zetten. Ik kijk ernaar vanuit mijn rol in  
het topsport kernteam en met name Stefan Veen heeft daar een 
erg positieve rol in. Ik ben ook erg blij met de benoeming van 
Camiel Eurlings bij Olympisch Vuur, een positieve man met een 
gigantisch netwerk. Het is goed dat hij er nieuw leven in blaast, 
want het lag een tijdje stil en ik had ook het gevoel dat de energie 
er langzaam maar zeker uit verdween. Ik ben altijd van mening: 
je doet het goed, of je doet het niet. Toen het stil lag, bekroop mij 
ook een beetje het gevoel om er dan maar helemaal mee te stop-
pen, dan is het verspilde tijd en energie. Nu proef ik in de samen-
leving dat vooral sporters de barricades op moeten om het plan 
meer smoel te geven. Dat willen ze heel graag, maar dan moet er 
wel een concreet plan zijn. De ambities zijn prachtig en als het 
allemaal uitkomt, is het de hemel op aarde. Maar hoe ga je het 
uitvoeren? Er moeten structuur en focus worden aangebracht. 
De benoeming van Eurlings is een eerste stap in de goede rich-
ting. Tot nu toe was het te veel hapsnap. Er was een Olympisch 
Plan, maar de regie ontbrak en er ontstonden allemaal kleine 
minipolonaises van mensen die overal in het land hun eigen 
feestje gingen organiseren.” •
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•

“Als je het 
professioneel wilt, 

doen, kost zo’n 
voorbereidende fase 

al gauw enkele 
tienduizenden euro’s. 

Het is niet iets 
wat je op een 

achternamiddag 
met een paar 

bijeengeraapte 
praatjes 

en plaatjes doet. 
Zo’n bidbook is een 
eerste proeve om de 

kwaliteit in te 
schatten waarmee je 

zo’n evenement 
organiseert.”
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theo hoex
atletiekunie
theo hoex is voorzitter van de 

atletiekunie. daarnaast bekleedt en 

bekleedde hij diverse functies in de 

sport. zo was hij voorzitter van een 

hockeyvereniging, zat hij vijf jaar  

in het bestuur van fc den bosch  

en is hij bestuurslid van de 

werkgeversorganisatie federatie 

betaald voetbal (fbo). als directeur 

van de nevobo maakte theo hoex in 

sportief opzicht absolute topjaren 

mee: het nederlands heren 

volleybalteam won in 1992 en 1996 

achtereenvolgens olympisch zilver 

en goud. na een tussenstap buiten 

de sport (gemeentesecretaris 

papendrecht, van 1997 tot 2001) was 

hij bij het ministerie van vws 

plaatsvervangend directeur van de 

directie sport. in 2004 werd hoex 

directeur van de knwu, waar hij eind 

2007 is vertrokken. hij werd toen 

algemeen directeur/secretaris  

van de gemeente overbetuwe in 

gelderland.

•
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EK-AtlEtiEK 2016
Theo Hoex was in het verleden directeur van de KNWU en lid 
van de UCI-commissie Paracycling. In die hoedanigheid was hij 
niet de vragende, maar de beoordelende partij bij bidprocedures. 
In zijn tijd als plaatsvervangend directeur Sport van VWS stond 
hij mede aan de basis van de subsidieregeling voor topsport-
beleid, waaronder topaccommodaties en topevenementen  
vallen. Op dit moment is hij voorzitter van de Atletiekunie en  
in die rol deelt hij in het succes van het binnenhalen van de  
EK Atletiek in 2016. “Dat was hartstikke spannend”, zegt hij op  
4 november in het Olympisch Stadion, net terug uit Helsinki, 
waar het kampioenschap ’s ochtends werd toegewezen aan 
Amsterdam. “Een echte teamprestatie”, aldus Hoex.

OvErAl jA Op zEggEn
Het team dat in Helsinki het bid presenteerde, bestond uit Olym-
pisch kampioene Ellen van Langen, Eric van der Burg (wethou-
der Sport Amsterdam), Kornelis Dijkman (directeur Topsport 
Amsterdam), Rien van Haperen (directeur Atletiekunie) , Henk 
Stokhof (directeur Sport van de gemeente Amsterdam), John 
Bos (vicevoorzitter Atletiekunie) en André Bolhuis (voorzitter 
NOC*NSF) met ondersteuning van Erna Jansen (communicatie 
Atletiekunie), Hans Lubberding (directeur Olympisch Stadion) 
en Theo Hoex als delegatieleider. Met iedereen in hetzelfde pak 
en met dezelfde stropdas straalde het team eenheid uit, toen het 
‘s ochtends in Helsinki als eerste van de drie kandidaten aan de 
presentatie begon. Istanboel en Split waren de concurrenten. 
“De Turkse delegatie was niet uniform gekleed. Toen zij ons   
’s ochtends zagen, waren we even bang dat zij nog snel naar de 
winkel zouden gaan om ook allemaal dezelfde stropdas te 
kopen.” De Amsterdamse delegatie had de presentatie minu-
tieus voorbereid en gerepeteerd. “Je kunt een slecht bidbook 
niet meer goedpraten, maar je kunt een goed bidbook wel ver-
knallen.” Ook waren er duidelijke afspraken. “Als er bij de vragen 
in de presentatie nog gevraagd zou worden om garanties: overal 
‘ja’ op zeggen. Dat doet de Turkse delegatie vast ook, of ze het nu 
waar kunnen maken of niet.” 

vrijE rOl vAn dE vOOrzittEr
“Als voorzitter had ik bij het bid een vrije rol. Henk Stokhof, Rien 
van Haperen, John Bos en Kornelis Dijkman waren in de voorbe-
reiding de trekkers. Ik was er om op de bijzondere momenten 
extra te worden ingezet. Daar hebben we bewust voor gekozen 
om te voorkomen dat ik als voorzitter in al te veel operationele 
dingen terecht zou komen en daardoor mogelijk het bidding 
team voor de voeten zou lopen. Daardoor kon ik me als voorzit-
ter ook iets onafhankelijker opstellen. Als onze mensen uit de 
bidorganisatie internationaal met mensen spreken, is meteen 
duidelijk waar hun focus ligt. Vanuit mijn rol kon ik onze ambitie 
soms heel terloops ter sprake brengen en je komt in de bestuur-
lijke omgeving ook nog weleens op een plek waar anderen niet 
zijn, daar kun je dan toch je verhaal vertellen. Natuurlijk heb je 

als voorzitter uit hoofde van die functie ook een rol. In de 
bestuurlijke realiteit werkt het nu eenmaal zo dat er mensen zijn 
die vinden dat ze pas op niveau worden aangesproken als de 
voorzitter aan tafel zit. Ik heb tegen het team gezegd dat ze op 
ieder moment een beroep op mij konden doen als zij dat nodig 
vonden.”

EEn EchtE tEAmprEstAtiE
“Wij hebben in deze fase nog geen aparte bidorganisatie  
opgezet. Onze directeur Rien van Haperen was de sleutelfiguur 
in het team, dat verder bestond uit mensen van de gemeente 
Amsterdam, Topsport Amsterdam en de Atletiekunie. Daarbij is 
het van het grootste belang dat je als team blijft opereren. Niets 
is zo fnuikend als dat anderen je niet als team zien. Omdat de 
Atletiekunie lid is van de European Atletics dienen wij formeel 
het bid in, maar dat doen wij mede namens en dankzij de mede-
werking van de gemeente Amsterdam en met support van 
NOC*NSF, provincie Noord-Holland en VWS. Vorig jaar hebben 
we tijdens de EK in Barcelona een ontvangst georganiseerd en 
een presentatie gehouden om een indruk te krijgen hoe onze 
kansen zouden liggen. Daar hebben wij ons al als team laten 
zien en zijn de internationale bestuurders naast mijzelf als voor-
zitter ook door locoburgemeester Eric van der Burg en Chef de 
Mission Maurits Hendriks toegesproken.” 

gEEn wEggEgOOid gEld
“Er is een groot verschil tussen de kosten voor de bidprocedure 
en de kosten van het evenement zelf. In de subsidieregeling van 
VWS wordt daarin gelukkig ook nadrukkelijk aandacht gegeven. 
Voordat je aan een bid begint, moet je goed inschatten wat het 
kost en wat je moet doen om een serieus bid uit te kunnen bren-
gen. Als je het professioneel wilt doen, kost zo’n voorbereidende 
fase al gauw enkele tienduizenden euro’s. Het is niet iets wat je 
op een achternamiddag met een paar bijeengeraapte praatjes en 
plaatjes doet. Zo’n bidbook is een eerste proeve om de kwaliteit 
in te schatten waarmee je zo’n evenement organiseert. Zoals 
gezegd draagt VWS daarin relatief veel bij omdat het in de bid-
fase moeilijk is om bij andere partijen geld te genereren. De stad 
betaalt natuurlijk ook mee, evenals NOC*NSF en de Atletiekunie 
zelf ieder op eigen wijze een bijdrage leveren. Sportbonden heb-
ben hier helaas niet veel geld voor omdat het niet tot de reguliere 
activiteiten behoort. Bovendien loop je ook nog altijd het risico 
dat je het evenement niet binnenhaalt en dan blijf je als bond 
wel met de financiële pijn zitten. Maar op de vraag of het dan 
weggegooid geld is, zeg ik nee. Je doet in zo’n bidfase enorm veel 
ervaring op die je meeneemt in je organisatie, of het bid nu suc-
cesvol is of niet. Je moet achteraf natuurlijk wel goed kijken naar 
de succesfactoren of de mogelijke faalfactoren. In het kader van 
Olympisch Vuur wordt nu ook gewerkt aan kennisoverdracht 
om te voorkomen dat die ervaringen voor andere sportorganisa-
ties verloren gaan. Daarom pleit ik graag voor voldoende subsi-
dies om een bid uit te brengen want daar wordt de Nederlandse 

#hollandbid Theo hoex
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sport ook wijzer van. Er is een groot aantal concrete zaken waar 
je bij het uitbrengen van een bid rekening mee moet houden. 
Het is heel belangrijk om van de internationale organisatie te 
weten welke eisen er aan een bidbook worden gesteld. Daar-
naast moet je kijken naar de planning van evenementen in je 
eigen land. Kijk ook naar de mogelijke media-aandacht en 
mogelijkheden voor marketing. Leer vooral ook van andere lan-
den. Wij hebben bijvoorbeeld contact gehad met de toernooidi-
recteur van het EK in Barcelona en met de Zweden, die in 2006 in 
Gotenburg het EK hebben georganiseerd. Finland dat in 2012 
een EK gaat organiseren zal ons vast uitnodigen om mee achter 
de schermen te kijken. Bovendien moet je een beeld hebben van 
de concurrentie. Amsterdam heeft in 2014 ook al eens een bid 
overwogen, maar toen hebben we ons teruggetrokken. Dat had 
te maken met de zeer sterke positie van Zürich. Bovendien was 
er op dat moment nog geen zekerheid te geven of er iets aan het 
stadion zou gebeuren en met de toenmalige eis voor stadionca-
paciteit wisten we dat we daardoor weinig kans zouden maken.”

gEEn lEEg stAdiOn Op tElEvisiE
“Wat betreft die toeschouwersaantallen is er wel wat veranderd. 
We kunnen de capaciteit van het Olympisch Stadion iets opkrik-
ken en de internationale eis ligt inmiddels iets lager. Dat heeft te 
maken met het WK in Berlijn. Dat toernooi werd gehouden in 

het Olympisch Stadion, waar 60.000 mensen in konden. Het zat 
niet iedere dag echt vol en dan ziet zo’n groot stadion er op tele-
visie wat ongezellig leeg uit. Een kleiner stadion krijg je makke-
lijker vol. Daar gaan wij in Amsterdam samen met de gemeente, 
scholen, bedrijven en onze atletiekverenigingen echt veel werk 
van maken. De gemeente spreekt de ambitie uit een sportstad te 
zijn, dus daar zetten ze zich ook voor in.”

jE Kunt winnEn Of vErliEzEn
“Als de internationale federatie niet overtuigd is van het commit-
ment van je stad en de rijksoverheid, zal men het evenement 
nooit toewijzen. We hebben wethouder Eric van der Burg niet 
gepresenteerd als wethouder, maar juist als deputy mayor. Dat 
moet je wel doen om te laten merken dat de stad een serieuze 
partner is. André Bolhuis was mee naar Helsinki om de steun 
van NOC*NSF te benadrukken. Op dat gebied moeten we in 
Nederland echt nog wat leren. In de meeste gevallen zijn de 
internationale federaties pas overtuigd als je belangrijke bestuur-
ders meeneemt. In andere landen is het vaak heel normaal dat er 
ministers meegaan. Wij lijken altijd bang om gezichtsverlies te 
lijden voor het geval we de organisatie niet toegewezen krijgen. 
Het is onzin om zo te redeneren. Ook dit is sport, waarbij je kunt 
winnen of verliezen.”

just bEing thErE
“Je moet altijd kijken wie er in de lobby van waarde kan zijn  
en ook oud-topsporters kunnen een grote rol spelen. Ellen van 
Langen heeft in Helsinki een fantastische presentatie gegeven. 
Het koninklijk huis zal zich meestal niet openlijk committeren, 
maar ik ben ervan overtuigd dat prins Willem-Alexander als 
IOC-lid in het informele internationale circuit een belangrijk 
ambassadeur voor Nederland is. Het is sowieso belangrijk dat je 
in het internationale sportbestuur een toontje meeblaast. Dan 
kom je overal mensen tegen en die spreek je dan entre nous. 
Nederland heeft met Sylvia Barlag iemand in het Europese 
bestuur, en sinds kort ook in de council van de wereldatletiek-
federatie IAAF. In dat gremium kom je invloedrijke mensen zoals 
Sebastian Coe en Serge Bubka tegen en dat is belangrijk en zeer 
nuttig. Coe stond vanaf het begin ook heel positief tegenover ons 
bid en heeft mij nog voordat wij terug waren in Amsterdam  
al een gelukwens gestuurd met deze toewijzing. Twee weken 
geleden spraken we hem nog bij de jaarlijkse Conventie van 
European Atletics op Tenerife. Dat zijn de gelegenheden om 
mensen voor je te winnen zoals wij ook met enige regelmaat 
contact hebben met Hein Verbruggen, die natuurlijk ook de hele 
sportbestuurlijke wereld kent. Dat is een gevoelig maar zeer 
interessant en belangwekkend spel. Je moet de mensen kennen 
en daar gaat veel tijd in zitten. Lobbyen is voor een groot deel 
ook just being there.” •

“Je kunt een slecht bidbook tijdens de 
presentatie niet meer goedpraten, maar 
je kunt een goed bidbook wel 
verknallen.” 

“We hadden als Team voor 
de presenTaTie duidelijke 
afspraken. als er bij de 
vragen nog gevraagd zou 
Worden om garanTies: 
overal ja op zeggen. daT 
doeT de Turkse delegaTie 
vasT ook, of ze heT nu 
kunnen Waarmaken of nieT.”

“Het is cruciaal om concrete 
doelen te verbinden aan een 
bid en dat niet te beperken tot 
Het binnenHalen van een 
evenement.” 
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Van Breda Vriesman maakte driemaal deel uit van de evaluatie-
commissie van het IOC, voor de Spelen van 2004, 2008 en 2012. 
Deze commissie bezoekt kandidaat-steden voor de Spelen en 
rapporteert daarover aan het IOC. “De evaluatiecommissie toetst 
het bidbook op alle onderdelen. In totaal bestaat de  commissie 
uit vijftien mensen: IOC-leden, leden van nationale olympische 
comités en experts op allerlei gebieden.”
 
hEt iOc lEt Op driE dingEn
“Het IOC vindt in hoofdlijnen drie dingen belangrijk. Ten eerste 
de visie van een kandidaat-stad of land. Waarom willen ze de 
Spelen hebben? Wat houdt het land eraan over en wat houden 
het IOC en de internationale sport eraan over? Een tweede 
belangrijke factor is de publieke opinie in een land en ten derde 
kijkt het IOC naar overheidssteun. De overheid moet vanaf het 
begin tot het eind achter de kandidatuur staan en dat moet com-
pleet worden afgedekt met financiële garanties. Kijk je naar die 
eerste factor, dan zie je bijvoorbeeld het verschil tussen Londen 
en Parijs voor de Spelen van 2012. Londen had het bid heel sterk 
gebouwd rond de thema’s sport, jonge mensen en integratie. Op 
de plek waar nu het Olympisch Dorp komt, wonen bijvoorbeeld 
veel buitenlandse jongeren. Parijs had als visie eigenlijk alleen 
maar dat ze het zo leuk zouden vinden als de Olympische Spelen 
daar zouden komen. Dat is dus niet voldoende. Je moet een goed 
verhaal hebben en dat verhaal moet eenduidig en aannemelijk 
zijn gedurende de hele periode dat je je als kandidaat presen-
teert.”

vOOrsElEctiE
“Voordat kandidaat-steden in het traject van de evaluatie-
commissie komen, gaan zij door een voortraject. Het IOC beoor-
deelt dan of de steden voldoende in huis hebben om zich op een 
serieuze manier kandidaat te stellen. Daarvoor heeft het IOC 
een gestructureerd meetsysteem, waarbij de kandidaat-steden 
op alle thema’s aan de eisen moeten voldoen. Als dat niet het 
geval is, komen ze niet in aanmerking voor een bezoek van de 
evaluatiecommissie. Dat zou immers geldverspilling zijn voor 
het IOC en voor het land of de stad zelf. Er zijn ongeveer twaalf 
thema’s waarop een stad aan de eisen moet voldoen, dat varieert 
van het Bruto Nationaal Product, werkloosheidscijfers, draag-
vlak onder de bevolking, de medische infrastructuur, ervaring 
met evenementenorganisatie, sportinfrastructuur, sportpresta-
ties van een land, maar ook de import van paarden en goederen 
en de structuur van de toekomstige organisatie.”

els van breda 
vriesman
bestuursfunctionaris

Els van BrEda vriEsman 

bekleedde sinds 1982 talloze 

bestuursfuncties in de (inter)

nationale sportwereld. zij was 

onder meer vicevoorzitter van de 

koninklijke nederlandse hockey 

bond (1982-1994), waarvan zij sinds 

1994 erelid is. van 1989 tot 1993 was 

zij bestuurslid van noc*nsf en in 

diezelfde periode was zij 

vicevoorzitter van de europese 

hockey federatie, waarvan zij 

sinds 1993 erelid is. als voorzitter 

van de wereld hockey federatie 

(fih) was zij van 2001 tot eind 2008 

lid van het ioc. 
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AllE hOtEls vAn mAdrid gEziEn
“Als de evaluatiecommissie op bezoek komt, controleert die of 
alles wat op papier staat ook daadwerkelijk zo is. Alle locaties 
worden bezocht, ook als er op dat moment nog niets staat. Dan 
wordt nagegaan hoe het zit met de bouwplannen, of er nog ont-
eigeningsprocedures zijn, hoe dat in zijn werk gaat, of er over-
heidsgaranties zijn, noem maar op. Je hebt bijvoorbeeld 50.000 
hotelkamers nodig alleen al voor olympisch geaccrediteerde 
mensen. Dat is nog afgezien van de toeschouwers. Als je niet aan 
dat aantal kamers kan komen, val je af. Madrid had op dat gebied 
bijvoorbeeld een probleem in de bidprocedure voor de Spelen 
van 2012. Ik had toen accommodaties in mijn portefeuille en we 
hebben ongeveer ieder hotel in Madrid gezien. Zij hebben van 
tevoren een cijfer opgegeven, maar dan ga je tellen en dan kom 
je er gewoon niet.”

prOcEdurE
“Als de evaluatiecommissie de stad verlaat, heeft de bidorganisa-
tie een vaststaand aantal weken de tijd om met aanvullende 
informatie te komen en die aanvullende informatie moet ook 
gegarandeerd zijn met handtekeningen van alle betrokken  
partijen. Vier weken na het bezoek van de commissie komt het 
schriftelijke rapport, dat is drie tot zes maanden voor de ver-
kiezing. Daarop volgt een technical meeting waarbij kandidaat-
steden hun verhaal nog eens presenteren en uitgebreid vragen 
kunnen beantwoorden en tot slot is er de presentatie, waarvoor 
kandidaat-steden honderd vertegenwoordigers mee mogen 
nemen. Bij de verkiezingen stemmen alle 115 IOC-leden, be halve 
de IOC-leden uit de landen van de kandidaat-steden.”

twEE budgEttEn
“Bij de financiering van de Spelen moet je een onderscheid 
maken tussen het operationele budget en het infrastructurele 
budget. Dat wordt nogal eens vergeten. Het operationele budget 
- afhankelijk van de stad zo’n 4 miljard dollar - wordt voor de 
helft gefinancierd door het IOC. De rest komt uit marketing, 
 merchandise en ticketing. Daarop wordt al sinds de Olympische 
Spelen van Los Angeles in 1984 winst gemaakt. Vanaf die Spelen 
zit het IOC in een betere financiële positie dankzij het benutten 
van tv-rechten en sponsorrechten. De marketing en merchandise 
doet het lokale organisatiecomité zelf, binnen de beperkingen 
die er op dat gebied door het IOC zijn gesteld. De winst is dus ook 
voor het lokale organisatie comité. Het andere budget - dat voor 
de infrastructuur - staat daar los van. Dat is het deel waarvoor  
de overheid moet zorgen. Het gaat daarbij om alle infrastructu-
rele aanpassingen in een land, van stadionbouw tot de aanpas-
sing van een vliegveld. Belangrijk voor het bepalen van dit 
 budget is dat alle investeringen ook direct voor de Spelen wor-
den gedaan. In Londen moest voor het Olympisch Dorp bijvoor-
beeld een stuk grond worden schoongemaakt. Toen hebben ze 
uit praktische overwegingen besloten om maar meteen een veel 
groter stuk grond schoon te maken dan voor de Spelen nood-

zakelijk. Dat mag je dus niet opvoeren als overschrijding van het 
olym pische budget.”

gunfActOr
“Het evaluatierapport is geen ranglijst. Er staat een beschrijving 
in per stad, wat mag je ervan verwachten en wat zijn de risico’s? 
Neem als voorbeeld de procedure voor 2012. In het rapport 
stond dat er in New York nog het nodige te wensen overbleef op 
het gebied van garanties. De lokale overheid had bijvoorbeeld 
niet meegetekend. Het gaat om de technische inhoud van het 
bid. Als stad moet je ervoor zorgen dat je maximaal voldoet  
aan de minimumeisen. Als evaluatiecommissie hoop je dat IOC-
leden dat allemaal meenemen in hun beoordeling. Wat uitein-
delijk hun keus bepaalt? Dat verschilt van de een tot de ander. 
De een kijkt meer naar marketing, de ander bijvoorbeeld naar 
talentontwikkeling en weer een ander naar de impact op de stad. 
IOC-leden moeten het je tot op zekere hoogte ook gunnen. Bij 
Rio heeft dat zeker meegespeeld. Of dat nou technisch de beste 
kandidaat was? Het was ze gegund vanwege het tomeloze 
enthousiasme, het was een nieuw continent, ze hadden het al 
twee keer eerder geprobeerd. Daar zit dus een aantal factoren in 
dat je zelf niet in de hand hebt. Stel dat Nederland zich kandi-
daat stelt en Istanboel is ook in de race… Istanboel heeft een 
enorm jonge bevolking, een nieuwe plek met een nieuwe markt 
op de grens tussen Azië en Europa. Die stad is van nature aan-
trekkelijk.”

spAnjE hEEft hEt slim gEdAAn
“Je moet je bid op een goede en sympathieke manier onder de 
aandacht brengen. Lobbyen doe je door aanwezig te zijn. Op 
iedere openbare bijeenkomst waar het IOC iets organiseert, 
moet je zijn. Soms kun je er niet zijn. Er is bijvoorbeeld veel 
gezegd over het feit dat Nederland niet aanwezig was op het 
IOC-congres in Durban, maar daar hadden we ook geen uitno-
diging voor. Daar zijn alleen IOC-leden voor uitgenodigd en 
geen vertegenwoordigers van de nationale olympische comités. 
Als je de Olympische Spelen wilt binnenhalen, moet je absoluut 
vertegenwoordigers hebben in het IOC, actieve IOC-leden. Er 
zijn in totaal 115 IOC-leden, 45 uit hoofde van een bepaalde 

“als Willem-alexander 
TerugTreedT als ioC-lid,  
krijgT nederland Wel Weer  
een plek Terug WanT We  
hebben een sTerk noC en een 
goede sporTrepuTaTie. maar  
heT is nieT makkelijk om daT  
uiT Te breiden.”
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“Madrid had op het gebied van 
hotelaccommodatie een probleem in  
de bidprocedure voor de Spelen van  
2012. Ik had toen accommodaties in  
mijn portefeuille en we hebben ongeveer 
ieder hotel in Madrid gezien. Zij hebben  
van tevoren een cijfer opgegeven, maar dan 
ga je tellen en dan kom je er gewoon niet.” 

“bij de finanCiering van de 
spelen moeT je een ondersCheid 
maken Tussen heT operaTionele 
budgeT en heT infrasTruCTurele 
budgeT. daT WordT nogal eens 
vergeTen.” 

“Stel dat NederlaNd zich 
kaNdidaat Stelt eN iStaNboel iS 
ook iN de race… iStaNboel heeft 
eeN eNorm joNge bevolkiNg, eeN 
Nieuwe plek met eeN Nieuwe  
markt op de greNS tuSSeN azië  
eN europa. die Stad iS vaN  
Nature aaNtrekkelijk.” 

“ik denk daT nederland meT  
heT olympisCh plan 2028 heel 
enThousiasT bezig is en daT is 
heel mooi, maar ik vraag me 
Wel eens af of heT allemaal 
Wel goed gesTruCTureerd en 
effiCiënT is.” 

“de plaats waar Het olympiscH  
dorp ligt, is belangrijk want dat  
is Het Hart van de spelen. daar 
moeten de grote sporten zijn: 
atletiek, zwemmen, gymnastiek en 
ook Het main press centre en Het 
international broadcast centre 
moeten daar in de buurt liggen.” 10

functie en 70 op persoonlijke titel. Van die 45 zijn er 15 voorzitter 
van NOC’s, 15 voorzitter van internationale federaties en 15 lid 
van de atletencommissie. Nederland had in het verleden een 
luxepositie in het IOC met Prins Willem-Alexander en Anton 
Geesink op persoonlijke titel en Hein Verbruggen en mij als 
federatievoorzitters. Als Willem-Alexander terugtreedt, krijgt 
Nederland wel weer een plek terug. We hebben een sterk NOC 
en een goede sportreputatie, maar het is niet makkelijk om dat 
uit te breiden. Spanje heeft het bijvoorbeeld slim gedaan met 
twee voorzitters van internationale federaties en één individueel 
lid. Maar voorzitters van internationale federaties zijn ook niet 
automatisch IOC-lid. Er zijn 35 federaties en 15 plaatsen.”

tE rAdE gAAn bij shEll
“Ik denk dat Nederland met het Olympisch Plan 2028 heel 
enthousiast bezig is en dat is heel mooi, maar ik vraag me wel 
eens af of het allemaal wel goed gestructureerd en efficiënt is. De 
regie moet op den duur meer in handen komen van het 
NOC*NSF. Zij moeten uiteindelijk het bid indienen, dan moeten 
ze ook deel uitmaken van Olympisch Vuur. En er zijn meer moei-
lijke punten, de keuze van de affichestad bijvoorbeeld. Die keus 
moet je maken, maar het zal altijd tegenstanders opleveren. 
Daar moet je dus een goed plan voor hebben. Misschien moet je 
eens te rade gaan bij grote bedrijven. Hoe gaat Shell er bijvoor-
beeld mee om als ze ergens willen boren en de plaatselijke 
bevolking is tegen. Daar zullen zij ongetwijfeld een plan voor 
hebben. Hoe pak je die tegenstand aan? In Nederland heb  
je altijd tegenstanders, dat is het grootste probleem bij een even-
tuele Nederlandse kandidatuur. Je moet de steun hebben van  
75 procent van de bevolking. Op het moment dat de evaluatie-
commissie langskomt, zijn ze wel gewend aan protestcomités. 
De commissie gaat daar ook mee in gesprek. Het hoort bij het 
democratisch proces, maar op het moment dat er grote protest-
marsen zijn of dat er mensen bekogeld worden met tomaten, 
heb je echt een probleem.”

dOrp Als hArt vAn dE spElEn
“De keus van de stad is moeilijk, maar je ontkomt er bijna niet 
aan om Amsterdam als hoofdstad naamdrager te maken. Dat 
betekent niet dat Rotterdam geen olympische evenementen zou 
kunnen organiseren. Het is een echte sportstad met faciliteiten 
en veel ervaring en daar zal ook het nodige komen. Maar de 
plaats waar het Olympisch Dorp ligt, is belangrijk want dat is het 
hart van de Spelen. Daar moeten de grote sporten zijn: atletiek, 
zwemmen, gymnastiek en ook het Main Press Centre en het 
International Broadcast Centre moeten daar in de buurt liggen. 
De definitieve keuzes hiervoor moeten op tijd maar ook niet te 
vroeg worden gemaakt. Het is afhankelijk van de gewenste infra-
structuur voor Nederland. •
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JEroEn stEvEns 

is als directeur van de 

nederlandse golf federatie nauw 

betrokken bij het nederlandse 

bid om de ryder cup in 2018 naar 

nederland te halen. de ryder cup 

is een golfwedstrijd tussen de 

twaalf beste europese en de 

twaalf beste amerikaanse 

golfers. het toernooi wordt om 

de twee jaar gespeeld, waarbij 

amerika en europa om en om 

gastheer zijn.
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#hollandbid jeroen sTevens

Jeroen
stevens
ngf

“groTe sporTevenemenTen 
Worden nu eenmaal alTijd 
voor een grooT deel door de 
overheid gefinanCierd. mensen 
kunnen Wel zeggen daT heT nieT 
zo is, maar heT is de realiTeiT.”

ApArtE stichting OpgEzEt
“In ons geval ging het bid niet uit van de bond. In eerste  
instantie heeft golfbaan ‘The Dutch’ in Lingewaal de ambitie uit-
gesproken om de Ryder Cup in Nederland te organiseren. Toen 
zijn we samen om de tafel gaan zitten en hebben we besloten om 
ervoor te gaan. Met de organisatie van zo’n evenement is veel 
geld gemoeid en daar wilden en konden we als bond niet finan-
cieel aansprakelijk voor zijn. Dat wilde geen enkele partij en 
daarom hebben we al in de bidfase een aparte stichting opgezet. 
De tweede reden om het in de vorm van een aparte stichting te 
gieten, was de mogelijkheid om alle betrokken partijen er een rol 
in te geven. Wij zijn als bond ook maar een van de radertjes in 
het geheel. De andere partijen in die stichting waren de organi-
satie van de KLM Open en ‘The Dutch’. De overheid was geen 
partij in de stichting, maar met name de lokale overheid had een 
grote rol. Topsport Rotterdam - een onderdeel van de gemeente 
- heeft enorm goed meegedacht en ook bijgedragen aan de 
financiering van het bid. Dat geldt ook voor de gemeente Linge-
waal. Een andere partij die een grote rol heeft gespeeld, was 
Twynstra Gudde. Die heeft mee geholpen met het schrijven van 
het bidbook.”

vrijwillig AAn dE slAg
“We hebben op voorhand een begroting gemaakt voor de hele 
bidprocedure. Wat zou het kosten als we over alle middelen 
 zouden beschikken en iedereen die erbij betrokken was alle 
gedraaide uren vergoed zou krijgen. Dan praat je over een bedrag 
tussen de 1 en de 1,5 miljoen euro. Op voorhand was er echter 
geen geld en toen is iedereen er toch ingestapt, met de gedachte 
dat men af zou zien van de urenvergoeding als het geld niet 
 binnen zou komen. Het grootste deel van de kosten zit in die 
uren. De out-of-pocket kosten zijn te overzien. Dat is domweg 

het maken van het bidbook zelf en het organiseren van een 
 congres. Dat hebben we betaald met een bijdrage van Rotterdam 
Topsport en een klein deel vanuit een VWS-subsidie. Verder 
heeft iedereen uiteindelijk ‘om niet’ gewerkt.”

zOu jE hEt mOrgEn wEEr dOEn?
“We hebben het toernooi uiteindelijk niet binnengehaald, dus is 
het dan geslaagd? Het is niet slecht geweest. Met name de golf-
partijen in Nederland hebben er heel veel van geleerd. Maar 
goed at the end of the day: je gaat geen bod doen terwijl je ervan 
uitgaat dat je het niet haalt, dus is het dan succesvol geweest? 
Kennelijk niet. Misschien is het niet slecht geweest dat we het 
gedaan hebben, maar als je me vraagt of ik het morgen weer zou 
doen, moet ik er heel hard over nadenken. En dan bedoel ik 
eigenlijk: dan moeten we er met alle betrokken partijen nog eens 
heel hard over nadenken.”

dirEctE bElAstinginKOmstEn 
“In onze bidprocedure heeft Frankrijk uiteindelijk gewonnen. 
Waar ligt dat nou aan? Natuurlijk hebben ze in Parijs een fantas-
tische baan en er zijn veel golfers in Frankrijk, geen extreem 
goede golfers maar toch. Al die dingen hebben we in Nederland 
ook. Het belangrijkste is dat de Franse regering er als een duk-
dalf achter is gaan staan. Dat zie je ook in landen als Spanje en 
Portugal. Men redeneert anders dan wij in Nederland. Als je 
naar zo’n evenement als de Ryder Cup kijkt kan je heel makkelijk 
becijferen wat het gaat opleveren aan belastinginkomsten. Dan 
heb ik het nog niet eens over moeilijk te becijferen economische 
spin-off, maar puur over direct te innen belastingen door de 
overheid: de BTW en de toeristen belasting. Voor een evenement 
als de Ryder Cup praat je dan over ongeveer 50 miljoen euro. In 
ons bid werd niet gevraagd om rare fiscale regelingen, dus dat 
bedrag is volledig bestemd voor de overheid. In Frankrijk wordt 
dan de vraag gesteld: ‘Willen we het?’ Is het antwoord ‘Ja’, dan 
kan de overheid dus 50 miljoen investeren, want dan organiseert 
het land het evenement per saldo voor nul euro. Die overheids-
garantie komt gewoon zwart op wit in het bidbook te staan.”

mEt 49 miljOEn mindEr
 “In Nederland gaat dat niet zo. Wij kunnen bij VWS aankloppen 
voor een bedrag van maximaal tussen de 1 en 2 miljoen. Dat is 
geen veroordeling van de Nederlandse overheid, het is een 
keuze. Daardoor loop je op dit onderdeel in je bid procedure dus 
49 miljoen euro achter op de concurrentie. Dat krijg je er natuur-
lijk op geen enkele manier weer bijgefietst. Grote sportevene-
menten worden nu eenmaal altijd voor een groot deel gefinan-
cierd door de overheid. Mensen kunnen wel zeggen dat het niet 
zo is, maar het is de realiteit. De Nederlandse overheid wil daar 
niet aan. Als je dat constateert, moet je met zijn allen nog eens 
goed nadenken of je dit soort bids nog wel moet uitbrengen.   
Als de overheid niet in staat is serieus over de brug te komen, 
vind je altijd een land als Frankrijk tegenover je.”
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bEzighEidsthErApiE
“Voor het Olympisch Plan 2028 geldt precies hetzelfde. Om enige 
kans van slagen te hebben, moet de overheid er financieel achter 
gaan staan en dat gebeurt op dit moment niet. Dat geeft dus een 
totale mismatch. Het is in een bredere maatschappelijke context 
natuurlijk ook maar zeer de vraag of je wel moet willen dat de 
overheid dat doet. Ik begrijp ook wel dat het dit jaar niet zo in de 
troonrede stond, maar als je praat over overheidssteun is een 
briefje van de minister niet voldoende en een paar honderd 
agenten voor de veiligheid ook niet. We weten wat er nodig is, 
welke voorwaarden de overheid zou moeten invullen om een 
goede kans te maken in een bidprocedure. Als aan die voorwaar-
den niet wordt voldaan en we gaan toch meedoen aan een 
 bidprocedure, dan is het eigenlijk niet meer dan bezigheids-
therapie. Nogmaals, dat is geen verwijt aan de overheid, we zijn 
er allemaal bij. Als we het echt zo belangrijk vinden, moeten we 
er ook naar handelen. Als je er geen geld aan uitgeeft, vind je het 
kennelijk niet belangrijk.”

vEry pOlitE
“Marketing van het evenement was in ons geval niet zo belang-
rijk. Dat is anders dan bij het WK-voetbal, waarbij je overheids-
steun nodig hebt als het bijvoorbeeld gaat om de bouw van 
 stadions en dergelijke. Dan heb je draagvlak nodig in de samen-
leving om de politiek erachter te krijgen. In ons geval hadden we 
al een accommodatie, dus daar hoefde geen euro meer in. Wij 
konden ons in de campagne dus volledig richten op het comité 
dat de keuze uiteindelijk maakte en dat bestond uit vijf mensen. 
Die hebben we voor zover mogelijk natuurlijk proberen positief 
te stemmen. We hebben die mensen in twee jaar goed leren ken-
nen. We zijn in alle openheid en eerlijkheid met hen omgegaan 
en ik denk ook achteraf wel dat we een goede indruk hebben ach-
tergelaten. Ik hoor vaak dat Nederlanders slecht zijn in lobbywerk, 
maar daar kan ik eigenlijk niet goed over oordelen. In ons geval 
kwamen die vijf mensen allemaal uit de sport, net als wijzelf. 
Bovendien waren het Engelsen en daar kunnen Nederlanders 
het over het algemeen goed mee vinden. Bovendien zijn ze altijd 
very polite, dus die zullen ook nooit iets onaardigs zeggen.”

niEt dE pOwEr vAn frAnKrijK
“We hebben weinig gebruik kunnen maken van politici in de 
lobby. We hebben wel geprobeerd politici in te schakelen maar 
dat is lastig gebleken. Dat verwijt ik overigens niemand. Mis-
schien moeten we als golfsport in Den Haag meer opbouwen. 
Premier Rutte heeft nog wel met een van de vijf heren gebeld en 
dat is belangrijk. Maar uiteindelijk zie je dat er bij ons niet de 
power achter zo’n bid zit als in Frankrijk. “ •

“Misschien is het niet slecht geweest dat we 
het gedaan hebben, maar als je me vraagt  
of ik het morgen weer zou doen, moet ik er 
heel hard over nadenken. En dan bedoel  
ik eigenlijk: dan moeten we er met alle 
betrokken partijen nog eens heel hard over 
nadenken.” 

“heT belangrijksTe is daT de 
franse regering er als een 
dukdalf aChTer is gaan sTaan. 
daT zie je ook in landen als 
spanje en porTugal. men 
redeneerT anders dan Wij in 
nederland.”

“je moet met zijN alleN Nog eeNS 
goed NadeNkeN of je dit Soort bidS 
Nog wel moet uitbreNgeN. alS de 
overheid Niet iN Staat iS SerieuS 
over de brug te komeN, viNd je 
altijd eeN laNd alS fraNkrijk 
tegeNover je.”

“we weten wat er nodig is,  
welke voorwaarden de  
overHeid zou moeten invullen  
om een goede kans te maken  
in een bidprocedure. als aan  
die voorwaarden niet wordt 
voldaan en we gaan tocH 
meedoen aan een bidprocedure, 
dan is Het eigenlijk niet meer dan 
bezigHeidstHerapie.” 

“Voor het Olympisch Plan 2028 geldt: om 
enige kans van slagen te hebben, moet de 
overheid er financieel achter gaan staan en 
dat gebeurt op dit moment niet. Dat geeft dus 
een totale mismatch. Dat is geen verwijt aan 
de overheid, we zijn er allemaal bij. Als we  
het echt zo belangrijk vinden, moeten we er 
ook naar handelen. Als je er geen geld aan 
uitgeeft, vind je het kennelijk niet belangrijk.”
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bob van
oosterhout
sportmarketeer

BoB van oostErhout
richtte triple double 

sportmarketing op in 1997, bekend 

van succesvolle sponsorrelaties, 

zoals dela/nevobo, essent/sven 

kramer (svenergy) en liga/

schaatsen. sinds 2009 is triple 

double strategisch en creatief 

communicatiepartner van 

nationale sportkoepel noc*nsf 

en sinds 2009 van voetbalclub psv. 

ook van de bavaria babes, die 

tijdens het wk voetbal 2010 groot 

in het nieuws kwamen, wordt 

gefluisterd dat van oosterhout 

één van de geestelijk vaders was. 

vanwege zijn vernieuwende 

concepten en originele aanpak is 

bob van oosterhout verkozen tot 

sportmarketeer van het jaar 2009 

en sponsor personality in 2010.

11

spOrtmArKEtEEr vAn hEt jAAr
Bob van Oosterhout behoort inmiddels tot de tien meest invloed-
rijke personen op het gebied van sportsponsoring in Nederland. 
Triple Double, dat hij in 1997 oprichtte, was actief betrokken bij 
de bidprocedures voor onder meer het WK-zwemmen voor 
gehandicapten in 2010 en het WK-tafeltennis 2010. Als ervarings-
deskundige - Van Oosterhout bezocht de afgelopen tien jaar 
bijna alle grote internationale sporttoernooien - heeft hij een 
uitgesproken mening over de manier waarop in Nederland met 
bidprocedures wordt omgegaan. “Ik heb TheHollandBelgiumBid 
op de voet gevolgd en daar rolt een aantal belangrijke conclusies 
uit waar we in Nederland te weinig bij stil staan.”

‘hOE is jE rElAtiE mEt sEpp blAttEr?’
“Bij kleinere toernooien is een internationale federatie vaak al 
blij dat er twee of drie kandidaten zijn die een toernooi willen 
organiseren. In dat soort gevallen moet je als kandidaat vooral 
zorgen dat je de rationele kant van een bid op orde hebt.  
Daarmee bedoel ik een goede gedegen organisatiestructuur, 
financiële onderbouwing, infrastructuur en accommodatie. 
Maar bij de echt grote bids komt meer kijken. Dat kun je eigenlijk 
onderverdelen in drie aspecten. Ten eerste de rationele kant, ten 
tweede de emotionele kant en ten derde het ‘wheelen en dealen’. 
Er wordt vaak geroepen dat Nederlanders niet goed zijn in dat 
laatste aspect en dat wil ik bij dezen nog maar eens benadruk-
ken. Bij de echt grote toernooien gaat het daar namelijk wel om. 
Die rationele kant van de zaak doet er niet eens zozeer toe. 
Tegenwoordig zijn alle landen die een serieus bid uitbrengen in 
staat zo’n toernooi technisch goed te organiseren. Dat zijn basis-
voorwaarden. Dus dan kom je op die twee andere aspecten. Dan 
spelen vragen mee als: hoe sta je bekend in de wereld? Gunnen 
mensen het aan jou? Ben je geliefd? Heb je in de loop der jaren 
een goede band opgebouwd met IOC-leden, met internationale 
voetbalbestuurders, met leden van het FIFA executive commit-
tee, met Sepp Blatter? Met alle respect en hoe sympathiek het 
allemaal ook heeft geleken: die fietsjes bij de FIFA waren leuk, 
maar het heeft werkelijk totaal geen effect op het binnenhalen 
van zo’n bid.”

‘wAr rOOm’
“Ik heb het bidbook voor TheHollandBelgiumBid op mijn bureau 
liggen. Daar ben ik erg trots op, want het zit inhoudelijk hele-
maal top in elkaar. Maar zo’n bid wordt klaarblijkelijk op andere 
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fronten gewonnen dan puur op inhoudelijke argumenten. Om 
die inhoud moet een schil zitten van sympathie. Je moet zorgen 
dat je in de loop der jaren een relatie met mensen hebt opge-
bouwd, die je kan verzilveren. Van de bidorganisatie voor Pye-
ongchang 2018 heb ik gehoord dat ze er een ‘War Room’ hadden 
ingericht met foto’s van alle IOC-leden aan de muur. Onder al 
die foto’s stonden de eigenschappen van die persoon. Waar staat 
de persoon om bekend? Waar is hij gevoelig voor? Wie kennen 
wij die hem of haar kent? Als zo’n IOC-lid gevoelig is voor talen-
tontwikkeling, om maar eens iets te noemen, dan moet je zorgen 
dat je hem of haar vanuit die hoek benadert. Zorg dat je iemand 
op dat gebied ergens mee kan helpen.”

bEhAvE liKE A chAmpiOn
“Het gaat allemaal om het wekken van sympathie. Een ander 
voorbeeld: in 2010 was ik op Soccerex in Zuid-Afrika, een grote 
internationale voetbalbeurs. Daar presenteerde TheHollandBel-
giumBid zich, maar Qatar presenteerde zich ook. Het verschil 
tussen die twee presentaties was op een schaal van 10 zeker 7 
punten. Dan heb ik het over uitstraling, grandeur, klasse. Wat 
Qatar deed, zag er zo vele malen professioneler uit dan wat wij 
deden. Dan kun je zeggen, ach dat is maar een beursje in Zuid-
Afrika en het gaat om de binnenkant, om de inhoud van het bid-
book. Maar zo werkt het niet. Op die beurs lopen ook Sepp Blat-
ter en Franz Beckenbauer rond. Dat soort mensen maakt ook 
een ronde over de beursvloer. En dit was geen incident. Het is 
exemplarisch voor de manier waarop we in Nederland tegen dit 
soort dingen aankijken, het is een culturele karaktertrek. Bij 
andere landen gaat het ook om de binnenkant, maar die laten 
aan de buitenkant ook graag zien hoe fantastisch ze zijn. Een 
groot Amerikaans sportkampioen heeft mij ooit geleerd: ‘If you 
want to be a champion, behave like a champion.’ Ik sprak op die 
beurs ook met Danny Jordaan, de CEO van het WK in Zuid-Afri-
ka. Het eerste wat hij tegen me zei toen hij hoorde dat ik uit 
Nederland kwam: ‘Jongens als jullie HollandBelgiumBid heten, 
zul je ook echt samen moeten werken, want de internationale 
wereld lacht om jullie.’ Het was natuurlijk ook veel meer Holland 
dan Belgium. Iedereen ziet dat en iedereen voelt dat. ‘Neem het 
nou eens serieuzer’, zei Jordaan. ‘Kijk hoe Qatar en Rusland dat 
doen.’ Die landen lieten geen mogelijkheid onbenut om vriend-
jes te maken. Het gaat erom om mensen gunstig te stemmen. Wij 
zijn daar als nuchter calvinistisch volk niet zo goed in. Als ik eer-
lijk ben, wij zuidelijke Nederlanders, Brabanders, hebben het 
misschien wel meer in het bloed zitten dan de gemiddelde 
Randstedeling.” 

dE EnE hAnd wAst dE AndErE
“Voor het derde aspect dat ik noemde, moet je die lobby weer 
naar een ander niveau tillen. De ene hand wast de andere. Niet 
alleen samen gezellig een glas wijn drinken maar: ‘ik mats jou 
hier en jij matst mij daar’. Ik weet het: hiermee begeef ik me op 
glad ijs, want je krijgt al snel de vraag: ‘Hoe kies is het allemaal 

nog?’ Ik wil zeker geen corruptie aanmoedigen, maar je moet tot 
op zekere hoogte mee. Wat in het ene land onkies is, is in het 
andere land cultuur. Bij ons mag een gemeenteambtenaar niet 
eens mee naar een wedstrijdje Helmond Sport - FC Volendam, 
maar in Trinidad & Tobago denken ze daar heel anders over. 
Dan kunnen wij honderd keer roepen dat het niet zuiver is, maar 
een Trinidadaan heeft zelf echt niet het idee dat hij corrupt is. 
Het is de manier waarop zij het doen. Het is moeilijk om daar 
vanuit de Nederlandse cultuur een goede weg in te vinden. Wij 
vinden al snel dat we in een schemergebied komen. Maar als je 
aan de wedstrijd meedoet, moet je volgens dezelfde regels spe-
len die anderen ook hanteren. Ik heb enkele weken geleden in 
Lausanne een inspirerend gesprek gehad met Hein Verbruggen, 
iemand naar wie we in Nederland veel beter zouden moeten 
luisteren. Hij weet perfect hoe je je in de wereld van het interna-
tionale sportbestuur staande moet houden.”

chAmpAgnE, KAviAAr En lEuKE dAmEs
“Als een lid van het executive committee van de FIFA naar  
Rusland gaat, wordt hij met alle egards op het Kremlin ontvan-
gen. Bij ons spreekt de koningin naar buiten toe uit dat ze zich 
daarvan wil distantiëren. Dan sta je al met 2-0 achter. Vorig jaar 
was er twee keer een IOC-lid in Nederland voor een congres.  
De eerste moest zelf met de trein van Schiphol naar de ArenA en 
de ander kreeg ergens in hartje Amsterdam te horen dat hij een 
taxi moest pakken, daar en daar uit moest stappen en dan kon 
hij driehonderd meter verder op de trein stappen. Als zo iemand 
in Rusland komt, wordt hij opgehaald door een veertien meter-
lange limousine, champagne, kaviaar en drie leuke dames. 
Natuurlijk zegt 95 procent van de Nederlanders dat je die men-
sen niet als zonnekoningen moet eren. Maar internationaal is 
het de norm dat je ze fêteert. Waar je dan ook rekening mee moet 
houden, is de leeftijd. Die mannen zijn gemiddeld 68 jaar. Die 
zijn er dus straks allemaal niet meer bij als het toernooi er is. Dan 
kun je heel mooie verhalen vertellen over de ozonlaag en duur-
zaamheid, maar is die 68-jarige daar gevoelig voor? Als Poetin 
zegt: ‘Volgend jaar laat ik je zien hoe ver we in Rusland zijn, dan 
kom je gewoon lekker met je vrouw langs.’ Dan moet je als 
68-jarige wel heel erg begaan zijn met het milieu.”

‘mr. blAttEr, whAt shAll i dO?’
“Nederlanders zijn non-conformisten. Als we een politieagent 
zien, maken we hem belachelijk en over het koningshuis  
willen we ook wel eens een grapje maken. In de meeste andere 
culturen is het not done om het gezag aan te tasten, of überhaupt 
je meerdere tegen te spreken. Zo zit dus 75 procent van dat exe-
cutive committee in elkaar. Voor ze aan het proces beginnen, 
kijken ze Blatter aan en vragen ze: ‘Mr. Blatter, what shall I do?’ 
Dat is ook uit eigenbelang want ze laten Blatter voelen dat ze 
solidair zijn en daar danken ze hun eigen positie ook aan. Als 
Blatter dan zegt dat het Russische bid er sophisticated uitziet, 
ben je voor 75 procent binnen. “
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dOdE mus
“Als je kijkt naar het Olympisch Plan 2028 is draagvlak is enorm 
belangrijk en ook dat is in Nederland moeilijk. Ik moet altijd 
denken aan ‘de tegenpartij’ van Koot en Bie. In Nederland is er 
altijd wel iemand tegen. Ik herinner me een Domino D-day met 
een mus in de nok van de hal. Die moest weg, want dat was 
natuurlijk een enorm risico met al die steentjes. Toen die mus 
werd afgeschoten, stonden er meteen veertien actiegroepen op 
de bres. Daar moet ik dan wel een beetje om lachen. Ik ben ervan 
overtuigd dat de hetze die in Engeland tegen de FIFA en Blatter 
werd gevoerd ertoe heeft bijgedragen dat de Engelsen kansloos 
waren voor het WK van 2018. Maar ik ben een optimist en ik 
denk dat we in Nederland veel voor elkaar kunnen krijgen. Je 
moet de dialoog aangaan en de beleidsmakers moeten het plan 
er vooral niet van bovenaf doorheen proberen te duwen, want 
dat levert in Nederland alleen maar weerstand op. Je moet de 
tegenstanders op een sympathieke manier zelf laten inzien dat 
zo’n Olympisch Plan op alle fronten positieve effecten kan heb-
ben op het land. Ga ook de vooroordelen te lijf. Er werd enorm 
spastisch gedaan over die belastingwetgeving en die aparte rij-
banen, maar internationaal gezien is dat heel normaal. Je kunt 
toch ook niet een wedstrijd een half uur later laten beginnen 
omdat de spelersbus in de file staat?”

friEnds in high plAcEs
“Ik sta positief tegenover het Olympisch Plan, maar sommige 
dingen vind ik echt schrijnend. Vorige week was Michael Payne 
in Nederland, voormalig marketingdirecteur van het IOC. Hij 
vroeg zich bijvoorbeeld af hoe we in godsnaam konden inzetten 
op de Spelen van 2028 als we nog niet eens weten waar de  
Spelen in 2024 plaatsvinden. Als die in Europa worden  
gehouden, kun je het in 2028 wel schudden. En in 1924 waren de 
Spelen in Parijs, wie weet krijgen zij de Spelen honderd jaar later. 
Misschien moeten we ons niet vastpinnen op dat jaartal 2028.Als 
we echt de ambitie hebben om die Spelen naar Nederland te 
halen – en we kunnen het echt goed organiseren, daar twijfel ik 
niet aan – moet je met al die dingen rekening houden. Je moet er 
bovendien voor zorgen dat je friends in high places hebt. Daarbij 
moet je inzetten op de mensen die nu 35-40 zijn. Die zijn rond de 
tijd dat de beslissing valt een jaar of vijftig en zullen dan de lobby 
moeten doen. Sympathie winnen, daar gaat het uiteindelijk om. 
Als ik moet kiezen: jij hebt een bid van een 9 en iemand naast  
jou heeft een bid van een 7. Diegene naast je mag ik graag en  
die heeft wel eens wat voor me gedaan, en jou vind ik een 
 ont zettende kwal die nooit iets voor me doet… Dan ga je toch 
sneuvelen met je 9.” •

“Met alle respect en hoe sympathiek het 
allemaal ook heeft geleken, die fietsjes bij de 
FIFA waren leuk, maar het heeft werkelijk 
totaal geen effect op het binnenhalen van 
zo’n bid.” 

“ik Sprak op die beurS ook met 
daNNy jordaaN, de ceo vaN het 
wk iN zuid-afrika. het eerSte 
wat hij tegeN me zei toeN hij 
hoorde dat ik uit NederlaNd 
kwam: ‘joNgeNS alS jullie 
hollaNdbelgiumbid heteN,  
zul je ook echt SameN moeteN 
werkeN, waNt de iNterNatioNale 
wereld lacht om jullie.’” 

“bij ons mag een gemeenteambtenaar 
niet eens mee naar een wedstrijdje 
Helmond sport- Fc volendam, maar 
in trinidad en tobago denken ze 
daar Heel anders over. dan kunnen 
wij Honderd keer roepen dat Het niet 
zuiver is, maar een trinidadaan HeeFt 
zelF niet Het idee dat Hij corrupt is.” 

“vorig jaar Was er TWee keer 
een ioC-lid in nederland voor 
een Congres. de eersTe moesT 
zelf meT de Trein van sChiphol 
naar de arena en de ander 
kreeg ergens in harTje 
amsTerdam Te horen daT hij  
een Taxi moesT pakken, daar  
en daar uiT moesT sTappen en 
dan kon hij driehonderd meTer 
verder op de Trein sTappen.  
als zo iemand in rusland komT, 
WordT hij opgehaald door een 
veerTien meTerlange limousine, 
Champagne, kaviaar en drie 
leuke dames.” 12
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hans dEn oudEndammEr 

is directeur van rotterdam 

topsport, winnaar van de sport 

knowhow xl award 2011 en oud-

wethouder. hij sleepte heel wat 

voor zijn stad binnen: de finale 

van het ek-voetbal, de uefa cup 

finale, twee keer de champions 

trophy hockey mannen, de 

stopover volvo ocean race, het 

wk-korfbal, ek-aerobics, ek-judo, 

wk-honkbal, wk-hockey, wk-ju-jitsu, 

wk-aerobics en wk-judo. 
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#hollandbid hans den oudendammer

Behalve direct betrokken bij het halen van heel veel grote inter-
nationale sportevenementen naar Rotterdam was Den Ouden-
dammer bovendien voorzitter van de Stichting Grand Départ  
du Tour de France Rotterdam 2010 en speelde hij een grote rol 
rondom het WK-turnen 2010 en het EK-korfbal 2010. Den Ouden-
dammer had ook een grote inbreng bij de organisatie van het 
WK-tafeltennis 2011, het EK-dressuur 2011, het WK-squash 2011 
en het EK-jeugdhandbal 2011. Namens Rotterdam Topsport 
coördineerde hij de Rotterdamse bijdrage aan de bidprocedure 
voor het WK-voetbal 2018–2022 en de Ryder Cup 2018 en last but 
not least is hij een warm pleitbezorger van het naar Nederland 
halen van de Olympische Spelen. “Wij zijn een soort kenniscen-
trum als het gaat over bidprocedures”, aldus Den Oudendammer 
over ‘zijn’ Rotterdam Topsport. 

Altijd in vOOr EEn gOEd plAn
“Als Rotterdam Topsport zitten wij bij bidprocedures altijd 
namens de stad aan tafel. We bieden ondersteuning aan de par-
tij die het bid indient en dat is bijna altijd de bond. Behalve bij de 
Tour de France: dat doe je als stad zelf. Het initiatief voor een bid 
komt vaak bij de bond vandaan, maar soms moet een bond ook 
wel over de streep worden getrokken. De laatste jaren speelt 
NOC*NSF een rol met de evenementenkalender, daarop staan 
mogelijke evenementen en de belangstelling van de bonden om 
ermee aan de slag te gaan. Aan de hand van die lijst maakt 
 Rotterdam een keuze. De bonden waarmee wij veel samen doen, 
weten wel dat wij altijd in zijn voor een goed plan, dus we hoe-
ven er niet om te bedelen. Bonden durven de stap naar een con-
creet bid vaak pas te zetten als ze weten dat de stad het steunt, 
zeker als daar ook nog een bijdrage van VWS bij komt kijken. In 
zo’n bidprocedure is het onze rol om de informatie over Rotter-
dam op een rij te zetten. We regelen de financiering vanuit de 
stad, zo maken we deals met de hotels die we goed kennen en 
met bijvoorbeeld busmaatschappijen voor vervoer. We zorgen 
voor aanbevelingsbrieven van de burgemeester of de wethouder 
en we hebben contacten in Den Haag als daar ook een brief van-
daan moet komen. Natuurlijk is er vaak een host broadcaster 
nodig en dan kunnen wij het  contact met de NOS tot stand 

 brengen. Wij nemen veel werk uit handen van de bond, omdat 
zij toch vaak minder ervaring hebben bij bidprocedures voor 
grote evenementen.”

yOu win sOmE yOu lOsE sOmE
“Als er geen goede begroting ligt - of een begroting met te veel losse 
eindjes - raden wij de bond af om te bidden of we vragen om meer 
zekerheden in te bouwen. Uiteindelijk heeft niemand er wat aan als 
het op een financieel op een debacle uitkomt. Het geld dat wij zelf in 
bidprocedures stoppen, is niet verloren als we een bid niet binnen-
halen. Het hoort er natuurlijk ook een beetje bij: you win some, you 
lose some. In november zijn we nog in de slag voor de Europese 
Studentenspelen. Het Poolse Wroclaw is de enige tegenstander. Als 
zij winnen, balen wij maar we nemen de lessen mee in een volgend 
bid. We hebben met de Hippische bond al twee keer meegedongen 
naar het EK-springen, dat is beide keren mislukt. De redenen? Vaak 
is het van politieke aard. Spanje moest het deze keer krijgen, of 
Kopenhagen had zo’n mooi bid dat wij ons er alleen maar mee kon-
den meten als we er meer geld tegenaan zouden gooien en dat geld 
hadden we niet. Het zijn zomaar voorbeelden, maar zo kan het 
gaan. Je kunt nu eenmaal niet alles winnen en als je het altijd van 
tevoren weet, wordt het makkelijk. Zo’n bid is een soort voorfinan-
ciering voor iets wat je heel graag wilt, waar de stad beter van zou 
kunnen worden. In de meeste bidprocedures gaat het ook niet om 
hele hoge bedragen. Het zijn de kosten van een bidbook, reiskosten 
om op de plek te komen waar je het bid moet presenteren en mens-
kracht. Daarvoor is Rotterdam Topsport opgericht.”

gOEdE bAnd mEt AndErE stEdEn
“Rotterdam concurreert binnen Nederland bijna nooit met ande-
re steden voor een evenement. We hebben het natuurlijk wel met 
Utrecht gedaan om de Tour van 2010, maar dat was een uitzonde-
ring. In de regel is er een goede afstemming en zitten steden elkaar 
niet in de weg. De contacten met de andere steden zijn goed: we 
bellen elkaar regelmatig en er is overleg op directeursniveau. Je 
wilt als steden in feite ook niet met elkaar  concurreren, want je 
bent toch met overheidsgeld bezig. Dat realiseren we ons ook. Uit-
eindelijk bepaalt de bond met wie ze in zee willen. Zo heeft de 
hockeybond in het verleden weleens aan Rotterdam en Amster-
dam gevraagd een voorstel te doen voor de Champions Trophy. 
Dat hebben wij toen binnengehaald. Je kunt het de hockeybond 
niet verwijten dat ze het zo spelen, want die willen er het beste uit 
slepen. De keus voor Rotterdam heeft veel te maken met alles wat 
Rotterdam Topsport kan bieden. Vaak hoor ik van organisatoren 
dat het wezenlijk verschilt met wat andere steden kunnen inbren-
gen. Dan gaat het niet alleen om geld, maar ook om het meeden-
ken en de medewerkers die zo’n evenement beter maken, zonder 
op de stoel van de bond te gaan zitten.”

lEgAcy Krijgt mEEr nAdruK
“De laatste jaren zie je in bidprocedures dat legacy steeds belang-
rijker wordt. Evenementen worden niet zomaar meer weggege-

hans  
den ouden-
dammer
rotterdam 
topsport
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ven. Wat ben je bereid in de sport te investeren? Ben je bereid om 
eromheen side events op poten te zetten? Dat soort dingen moet 
je steeds meer onder de aandacht brengen van de internationale 
bond. Daarnaast zijn er twee andere belangrijke factoren die 
zwaar wegen voor internationale federaties. Ten eerste het feit dat 
de stad er honderd procent achter staat en ten tweede het track 
record. Ervaring wordt gewaardeerd.”

Altijd gEïntErEssEErd
“Rotterdam Topsport biedt ook steun in de lobby. We zijn vaak bij 
congressen van de bonden waar beslissingen worden ge nomen. 
We doen altijd het verhaal van Rotterdam in de presentatie, voor-
al ook om het belang van Rotterdam te dienen natuurlijk. Wij 
doen dit werk natuurlijk al twintig jaar en er is in Nederland geen 
andere organisatie met een dergelijk track record en zoveel erva-
ring. Onze collega’s in Amsterdam hebben Topsport Amsterdam. 
Zij hebben echter lang niet zoveel ervaring. Dat is geen verwijt, 
maar een constatering. Ik hoor ook van bonden dat de onder-
steuning in Rotterdam vele malen groter is. Wij vormen een part-
nership met de bond en dat moet je opbouwen. Op congressen 
zijn wij altijd aanwezig om ervaring op te doen, contacten te leg-
gen en te laten zien dat Rotterdam geïnteresseerd is.”

mEEr AmbtElijKE cApAcitEit
“Wat betreft het Olympisch Plan gaat het er de komende maan-
den om spannen. Er komen allerlei onderzoeken en rapporten 
en dan moet in het voorjaar toch de keus gemaakt worden welke 
stad er op het affiche komt. Dat de beste moge winnen, maar wel 
op basis van inhoudelijke criteria en niet omdat het honderd 
jaar geleden ook al in Amsterdam was, dat vind ik een beperkte 
zienswijze. Wat de kansen van Nederland zijn in zo’n Olympi-
sche bidprocedure hangt vooral af van een goed plan en de 
absolute wil om het te doen. Daarvoor heb je zo ongelooflijk veel 
nodig: bedrijfsleven, overheid, samenleving. Iedereen moet het 
plan steunen en als één van de partijen er niets in ziet, moeten 
we er niet aan beginnen. We hoeven nu nog niet te beslissen over 
een bid, wie weet is het vanwege de internationale concurrentie 
wel beter om pas in 2032 een bid uit te brengen. Wat dat betreft 
is het goed dat er nog tijd is. We werken eraan en hopen dat 
Nederland in 2016 zo enthousiast is dat het vanzelfsprekend is 
om een bid uit te brengen. Als ik naar het Olympisch Plan kijk, 
zou ik er vooral bij de ministeries op willen aandringen een 
 grotere betrokkenheid te tonen. Bij VWS zit dat goed, maar 
 Economische zaken en Ruimtelijke ordening... Ze moeten op 
hun beleidsterreinen meewerken met mensen en middelen. Ze 
moeten er simpelweg meer ambtelijke capaciteit voor vrijma-
ken, maar bovenal er ook in geloven.” •

“heT iniTiaTief voor een  
bid komT vaak bij de bond 
vandaan, maar soms moeT 
een bond ook Wel over de 
sTreep Worden geTrokken.” 

“Het geld dat wij zelF in 
bidprocedures stoppen, is niet 
verloren als we een bid niet 
binnenHalen. Het Hoort er 
natuurlijk ook een beetje bij: 
you win some, you lose 
some.” 

“rotterdam coNcurreert  
biNNeN NederlaNd bijNa Nooit 
met aNdere StedeN voor eeN 
eveNemeNt. we hebbeN het 
Natuurlijk wel met utrecht 
gedaaN om de tour vaN 2010, 
maar dat waS eeN uitzoNderiNg.”  

“De contacten met de andere steden zijn 
goed, we bellen elkaar regelmatig en er 
is overleg op directeursniveau.”

“Wij doen diT Werk al 
TWinTig jaar en er is in 
nederland geen andere 
organisaTie meT een 
dergelijk TraCk reCord  
en zoveel ervaring.  
onze Collega’s in 
amsTerdam hebben  
TopsporT amsTerdam.  
zij hebben eChTer lang  
nieT zoveel ervaring.  
ik hoor ook van bonden 
daT de ondersTeuning  
in roTTerdam vele malen 
groTer is. daT is geen 
verWijT, maar een 
ConsTaTering.”
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“Bids vragen om een 
strakke en zakelijke 

aanpak, daarom zou 
NOC*NSF nooit de 

regie moeten hebben”

•
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Jan-Willem 
Brüggen-
Wirth 
radio 538

Jan-Willem BrüggenWirth Werd in 

1996 partner van ziJn eigen direct 

marketingBureau BrüggenWirth, 

maas en BosWinkel dat na viJf Jaar 

Werd verkocht aan puBlicis. namens 

deze organisatie is hiJ drie Jaar ceo 

geWeest van het overgenomen 

reclameBureau saatchi & saatchi 

nederland. ook heeft hiJ 7,5 Jaar 

geWerkt voor ogilvy & mather. sinds 

Januari 2004 is BrüggenWirth 

algemeen directeur van radio 538.
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 “We zijn betrokken geweest bij het bid voor het WK-voetbal 
2018. Onze taak was meedenken over de rol van de media. Meer 
specifiek: hoe peppen we in het land het enthousiasme een 
beetje op? Radio 538 heeft daartoe verschillende activiteiten 
ontwikkeld. Zo kregen radioluisteraars de mogelijkheid om een 
yell te laten horen. Die hebben later samen gebracht tot één 
mega-yell. 
In het ochtendprogramma van Edwin Evers hebben we  
regelmatig ambassadeurs van het bid aan het woord gelaten. 
Overigens zijn we eerder betrokken geweest bij het EK-jeugd 
onder de 21. In opdracht van KNVB en UEFA waren we de 
entertainment- en mediapartner. Dat betekende dat we live-uit-
zendingen van het omlijstende programma en optredens in de 
stadions verzorgden.”
“Bij de bidorganisatie zijn we niet betrokken geweest. Dat vind ik 
eerlijk gezegd wel een gemiste kans. Voor de marketing van het 
WK2018 heeft de bidorganisatie een PR-plan laten maken. Ik 
denk dat het meer resultaat had gehad als zij de mediapartners 
daar toen al bij hadden betrokken. Dan hadden we er meer kun-
nen uithalen.”

Rol van de nieuwe media
“Nieuwe media zijn voor ons erg belangrijk. Zo hebben we  
bijvoorbeeld 21 online-radiostations met miljoenen luisteraars.  
Bovendien hebben we nog eens 2,5 miljoen Podcast-downloads 
per jaar. 
Ten tijde van grote sportevenementen hebben we speciale kana-
len, zoals EKradio.nl en wkradio.nl. Via dat kanaal zenden we 
interviews uit met spelers en hun achterban. Dat is een aanvul-
ling op de reguliere uitzendingen. Op radio 538 hebben we bij-
voorbeeld een interview met een speler die een rol speelde in de 
wedstrijd van gisteravond. Dat is echt op het grote publiek 
gericht en duurt maar een paar minuten. Op internet laten we 
een uitgebreider interview horen, maar ook een interview met 
zijn partner, zijn vader, zijn kinderen of wie dan ook. Dat geeft de 
enthousiaste fan meer info en achtergrondverhalen. Hetzelfde 
deden we ook bij de Olympische Winterspelen in Vancouver en 
gaan we weer doen bij de Olympische Spelen in Londen in 2012. 
Je zou deze opzet op kunnen nemen in een bid en breder kun-
nen trekken door ook online-uitzendingen te verzorgen voor 
andere landen.” 
“Uiteraard komen we rond grote sportevenementen de NOS 
tegen, maar daarmee concurreren we niet. De splitsing is glas-
helder: zij doen de directe sportverslaggeving, wij het rumoer 
erom heen, het umfeld.”

Rol van het bedRijfsleven
“Het zou verstandig zijn om al heel vroeg het bedrijfsleven bij een 
bid te betrekken. Bovendien zouden alle partners actief bij het 
bid betrokken moeten zijn. Je ziet veel te vaak dat partners eigen 
initiatieven ondernemen, ook rond een evenement. Partners als 
Heineken en Randstad hebben duidelijke doelstellingen. Je ziet 

dan ook dat die elkaar versterken. Maar we hebben in Beijng 
meegemaakt dat partners ons compleet verrasten met initiatie-
ven. Op zich waren die interessant, maar als wij daar eerder van 
hadden geweten, dan hadden wij er iets mee kunnen doen en 
hen kunnen versterken. Een gemiste kans. Ik pleit voor zeer 
vroegtijdige betrokkenheid van (potentiële) partners, zowel in 
de bidfase, als later, rond grote sportevenementen. Dan is er tijd 
om doelen te formuleren en complementariteit te zoeken.” 
 
nedeRlandse spoRtevenementen
“Ik weet niet of Nederland de ambitie moet hebben om zo veel 
mogelijk sportevenementen naar ons land te halen. Dat hangt 
sterk af van het overheidsbeleid op het gebied van sport. Als de 
overheid sport belangrijk vindt, dan zal het er ook geld in moe-
ten investeren. Het is bovendien cruciaal om concrete doelen te 
verbinden aan een bid en dat niet te beperken tot het binnen-
halen van een evenement.”
 “Bids vragen om een strakke en zakelijke aanpak. Daarom zou 
NOC*NSF nooit de regie moeten hebben. Dat is ook helemaal 
niet erg. Zij worden er natuurlijk wel bij betrokken, maar vooral 
om de sport en de sporters te vertegenwoordigen. Ideaal zou een 
gemengde commissie zijn, zoiets als de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid die onafhankelijk werkt, maar alle 
belangen meeweegt. En dan het liefst onder leiding van iemand 
met statuur.” •
 

#hollandbid jan-willem brüggenwirth

“Ik pleit voor zeer vroegtijdige 
betrokkenheid van (potentiële) 
partners. Zowel in de bidfase, als later, 
rond grote sportevenementen.”

“je zou de rol van de 
nieuwe media kunnen 
opnemen in een bid en 
breder kunnen trekken 
door ook online-
uitzendingen te verzorgen 
voor andere landen.” 

“Het is cruciaal om concrete 
doelen te verbinden aan een bid 
en dat niet te beperken tot Het 
binnenHalen van een 
evenement.” 14
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Michael van Praag
Was van 1989 tot 2002 voorzitter 

van aJax. in 2008 Werd hiJ verkozen 

tot Bondsvoorzitter van  

de knvB. ook is hiJ lid van het 

Bestuur van de uefa.

als voorzitter van de knvB Was van 

praag Betrokken BiJ the 

hollandBelgium Bid voor het Wk 

van 2018. daarvoor Werd een 

aparte Bidorganisatie opgezet 

onder leiding van president ruud 

gullit, ceo harry Been en 

operationeel directeur henny 

smorenBurg. “Je moet er in het 
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met specialisten. dat geldt ook 

voor zo’n Bid. zorg ervoor dat Je 

specialisten heBt voor alle 

disciplines die nodig ziJn.”

michael van 
Praag
knvB
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publieke opinie
“Wat de belangrijkste machten en krachten zijn in een bid-
proces? Eerst en vooral moet je de politiek mee hebben, zonder 
volledige politieke medewerking kun je geen groot toernooi 
organiseren. Je moet tegelijkertijd zorgen dat het bedrijfsleven 
wil meedoen, want het bedrijfsleven wordt noodzakelijkerwijs 
steeds gevraagd om mee te financieren. Maar het gaat niet alleen 
om geld, het is bijzonder verstandig om gebruik te maken van de 
expertise die er bij die sponsors aanwezig is. Dat gebeurt veel te 
weinig tot niet. De allerbelangrijkste kracht is de publieke opi-
nie. Als de publieke opinie negatief is, krijg je ook het bedrijfsle-
ven en de politiek niet mee en gaat het dus simpelweg niet door. 
Je moet derhalve je land vroegtijdig rijp maken voor het binnen-
halen van een evenement. En hoe je het keert of wendt, dat kan 
alleen via de media.”

schakel de media in
“Je moet in mijn opinie eerst zorgen dat je een goed uitgewerkt 
plan hebt en dat plan in eerste instantie op een constructieve 
manier toetsen bij de toonaangevende opiniemakers. Dat zijn 
mensen met een brede kijk op dingen, met veel ervaring,  
vergelijkend inzicht en kennis hoe het er in het buitenland  
aan toe gaat. Met de ervaringen van The HollandBelgium Bid  
in het achterhoofd denk ik dan aan de chef sport van kranten, 
invloedrijke tijdschriften, en radio en tv-programma’s. De 
invloed van hen is groot en daar moet je rekening mee houden. 
Als zij het niets vinden, sta je al met 1-0 achter. Natuurlijk vraag 
je ze niet of ze alleen maar goede berichten over het bid willen 
schrijven, want daar hoef je bij journalisten terecht niet mee aan 
te komen. Nee, het gaat erom dat je ze laat meedenken, naar ze 
luistert, gedachten deelt en daarover gezamenlijk discussieert. 
Dat leidt tot een beter plan. Dat doe je dus niet om kritische 
geluiden uit te bannen, ook al wordt dat in journalistieke krin-
gen nog weleens gedacht.” 
 
“Journalistieke vrijheid vind ik een zeer groot goed. De media 
zijn het doorgeefluik van je succes Het is in verband met het 
nationale belang van een bid dus belangrijk dat ook de media 
voordurend kritisch met de plannen meekijken, met de organi-
satoren evalueren en derhalve van de hoed en de rand weten. 
Dan hou je de discussie zuiver en voorkom je misverstanden. 
Wij hebben met The HollandBelgium Bid bijvoorbeeld veel  
discussie gehad over allerlei eisen die de FIFA al dan niet zou 
stellen. Negentig procent van wat ik heb gelezen, klopt helemaal 
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#hollandbid michael van praag

niet, maar het zorgt wel voor aversie bij het publiek. Politici lezen 
dat ook, want die halen hun kennis tegenwoordig uit de krant en 
dan gaan ze Kamervragen stellen. Dat kun je voorkomen door de 
media al in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken en 
ook daadwerkelijk iets met hun adviezen te doen. Daar word je 
zelf wijzer van. Een bid haal je alleen met zijn allen binnen.”

miljoenen vooR de schatkist
“Op de vraag of een toernooi geld oplevert, zeg ik volmondig  
‘Ja’. Los van het feit dat het Nederland op de kaart zet, brengt  
het ook veel fysieke voordelen met zich mee. Denk aan de beno-
digde infrastructuur: grotere stadions, verbreding van wegen, 
uitbreiding van stations, upgrading van hotels, et cetera. In  The 
HolandBelgium Bid stonden veel plannen die zonder het toer-
nooi pas ver na 2018 gerealiseerd zouden worden. Haal je het 
toernooi binnen, dan worden die zaken naar voren gehaald en 
heeft de bevolking er dus veel eerder profijt van. Daarnaast zou 
het een goede stap zijn geweest op weg naar de mogelijke Spelen 
van 2028. Nu het WK in 2018 niet komt, dan gaan de meeste van 
die infrastructurele plannen niet door. Het nieuwe stadion in 
Rotterdam komt er nu ogenschijnlijk niet. Men denkt aan het 
verbouwen van de Kuip. Dat geldt ook voor andere spin-off, denk 
aan communicatie en IT-faciliteiten. Daarmee maak je het land 
klaar voor de komende decennia. Er zijn objectieve berekenin-
gen waaruit blijkt dat de schatkist met zo’n toernooi enkele hon-
derden miljoenen zou verdienen. Denk aan alle toeristen, het 
gebruik van het openbaar vervoer, musea, BTW, vennootschaps-
belasting, noem maar op.”

ooRzaak: gebRek aan dRaagvlak
“Er is - los van de problematiek die de FIFA op het gebied van dit 
soort verkiezingen heeft - één heel voorname oorzaak waarom 
wij het WK van 2018 in mijn optiek uiteindelijk niet hebben 
gekregen: gebrek aan draagkracht bij het publiek en bij de poli-
tiek. Daardoor kreeg de buitenwacht het idee dat Nederland het 
niet echt wilde hebben. Ik heb verschillende malen van FIFA-
functionarissen de vraag gekregen: willen jullie het eigenlijk 
wel? Van de KNVB wisten ze dat wel, maar wilde het land het 
ook? Als je die FIFA-mensen wilt overtuigen, moet je laaiend 
enthousiaste geluiden krijgen uit Nederland en geen Kamer-
leden die terugkomen op beslissingen die het vorige parlement 
heeft genomen. Dat vind ik een schandelijke zaak. In het bedrijfs-
leven heb ik geleerd: als ik een bedrijf overneem, heb ik me te 
houden aan de afspraken die de vorige eigenaar heeft gemaakt. 
Dat is fatsoenlijk zakendoen.”

legacy

“Natuurlijk is een andere oorzaak het feit dat Nederland en  
België als kleine landjes moeten knokken tegen Rusland, waar 
de sky the limit is. Bovendien zijn de infrastructurele gevolgen 
voor dat land veel ingrijpender dan bij ons. Wij hebben eigenlijk 
op bijna alle gebieden al faciliteiten. In andere landen brengt 

zo’n evenement veel meer voordelen voor de bevolking en dat is 
voor de FIFA en de UEFA een belangrijke reden om een toernooi 
toe te kennen. Dat is een nadeel voor Nederland, maar ook wij 
kunnen een legacy neerzetten. We hebben bijvoorbeeld laten 
zien dat we iets voor het voetbal in de rest van de wereld kunnen 
betekenen met het World Coaches Programma, dat nog steeds 
loopt. We hebben ook de nadruk gelegd op klimaatbescherming 
- de lage CO2 uitstoot - vanwege het feit dat de afstanden hier 
klein zijn. Een zeer compact toernooi. Daarmee zorg je er boven-
dien voor dat het een toernooi wordt zoals een toernooi bedoeld 
is, iedereen dicht bij elkaar en dicht in de buurt van de stadions. 
De trainingsfaciliteiten horen dicht bij de stadions en de verblijf-
plaatsen van de teams te zijn.”

veel steun van de spoRteRs
“We hebben in de campagne voor The HollandBelgium Bid 
geweldige steun gehad van de topsporters. We weten allemaal 
dat sporters weinig ophebben met vergadertafels, maar zoals 
Ruud Gullit zich heeft ingezet, daar kan ik nog kippenvel van 
krijgen. Dat geldt eveneens onze andere ambassadeurs. Ook de 
politici hebben zich laten zien. Vergeet niet dat premier Rutte en 
minister Schippers bij de presentatie van het bid waren, terwijl 
zij op dat moment ook echt wel wat anders te doen hadden. Over 
het algemeen vond ik die medewerking goed, maar ons konings-
huis heeft ons naar mijn gevoel een beetje in de steek gelaten. In 
tegenstelling tot de Belgische koning. Die liet weten dat er vier 
keer momenten waren waarop hij FIFA-mensen kon ontvangen 
en dat gebeurde ook. Dat zou in Nederland ook moeten. Onze 
kroonprins zei: ‘We steunen het toch? Er staat een foto van mijn 
moeder in het bidbook.’ Maar dat is dus niet genoeg. Ik begrijp 
het wel, want het ligt in Nederland natuurlijk allemaal politiek 
gevoelig. Als de Kamer al verdeeld is, kun je op je tien vingers 
natellen dat de koningin haar handen er niet aan zal branden. 
Het was jammer, maar ik begrijp het wel.”

mutual fRiends
“Nederlanders zijn heel slecht in de lobby. We kunnen het gewoon 
niet. Ik heb op dat gebied enorm veel geleerd van de Belgen. Dat 
zijn meesters in het lobbyen. Het is uiteindelijk niets anders dan 
sympathie winnen. Sympathie voor de persoon in de eerste plaats, 
en pas in de tweede plaats voor je plan. Wij Nederlanders zijn veel 
te direct. We willen ’s ochtends aankomen, mensen spreken en ’s 
avonds weer naar huis, maar zo werkt het niet. De Belgen weten 
wel hoe je dat doet, die hebben overal connecties en zijn op aller-
lei manieren verweven in het netwerk van de sport. Ze hebben 
altijd mutual friends. Je moet ook niet pas met lobbyen beginnen 
als het bid er ligt. Je moet in de sportwereld voortdurend zorgen 
dat je mensen kent en dat je gekend wordt. Voor mij was het ook 
een nadeel dat ik pas twee jaar voorzitter was van de bond. Als 
mijn voorganger Jeu Sprengers er nog was geweest, hadden we 
veel beter gebruik kunnen maken van zijn netwerk, want hij was 
erg geliefd en ik kom eigenlijk net pas kijken.”
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’s lands wijs, ’s lands eeR
“Wij denken in Nederland erg Europees als het gaat om integri-
teit, maar de rest van de wereld denkt daar op onderdelen heel 
anders over. Voor Afrikanen of Chinezen is het normaal dat je 

mensen geld geeft als je iets van hen gedaan wilt krijgen. Dat 
wordt daar niet gezien als corrupt. Wij hoeven daar niet aan mee 
te doen, maar we moeten wel in staat zijn om ons in die gedach-
tegang te verplaatsen. Wat we nu doen is er niet aan meedoen en 
het bovendien luid in woord en gebaar afkeuren. Dan voelen die 
mensen zich beledigd. Kennelijk is het de gewoonte van zo’n 
land.” 

meeR enthousiasme nodig
“Het Olympisch Plan 2028 ligt naar mijn gevoel helemaal niet 
goed op koers. Je hoort er nauwelijks wat van en ze hebben er 
een jaar over gedaan om een nieuwe directeur te vinden. Als het 
zo doorgaat, krijgen we die Spelen echt niet. Je zou eigenlijk een 
persoon als Henk Kesler aan het hoofd moeten zetten. Iemand 
die als geen ander in staat is om mensen te enthousiasmeren en 
mee te krijgen. Ik mis het enthousiasme en als burger denk ik: 
‘Wat brengt het mijn land behalve dat het leuk is?’ Dat moet je 
nu al weten. Ik heb van de politiek geleerd dat je op tijd moet 
beginnen als je in Nederland dingen gedaan wil krijgen. Er zijn 
eindeloze procedures.”

aanhaken bij londen
“De Spelen van Londen worden waarschijnlijk een groot succes 
en dat zou ik in Nederland als statement proberen te gebruiken. 
Je kunt straks van heel dichtbij laten zien wat de Spelen Enge-
land hebben gebracht. De gedachte moet gaan leven dat wij in 
Nederland ook zoiets willen hebben. En de keuze van de gast-
stad? Los van of je nu Amsterdammer of Rotterdammer bent: 
zo’n bid moet je natuurlijk altijd door de hoofdstad laten doen. 
Met respect voor Rotterdam, maar Amsterdam heeft in de wereld 
toch iets meer aantrekkingskracht. Iedereen weet dat Amster-
dam in Nederland ligt, maar bij Rotterdam moet je dat de gemid-
delde wereldburger waarschijnlijk toch wat vaker uitleggen. Niet 
goed dus. Engeland organiseert de Spelen toch ook niet in 
 Birmingham of Manchester, terwijl die steden dat best zouden 
kunnen? Het gaat erom met welke naam op dat affiche je de 
meeste kans maakt. Je vertelt een IOC-lid dat je de Spelen in 
 Rotterdam wilt houden en bij een bezoek aan Nederland landt 
hij op Amsterdam Airport. Dat geeft een verkeerde perceptie. In 
2028 zijn Amsterdam en Rotterdam bovendien al praktisch aan 
elkaar gegroeid. De Randstad wordt straks één groot woonge-
bied met groene plekken, dus waar hebben we het over? Laat die 
rivaliteit in het belang van Nederland nu eens varen. Als die Spe-
len er straks zijn, komen er logischerwijs ook evenementen in 
Rotterdam. Dan heeft die stad toch ook genoeg kansen om zich 
te profileren? Het gaat hier om het belang van Nederland en niet 
om de belangen van een stad.” •

“De allerbelangrijkste kracht is de publieke 
opinie. Als de publieke opinie negatief is, 
krijg je ook het bedrijfsleven en de politiek 
niet mee en gaat het dus simpelweg niet 
door.” 

“Je moet in miJn opinie eerst zorgen 
dat Je een goed uitgewerkt plan 
Hebt en dat plan in eerste 
instantie op een constructieve 
manier toetsen biJ de 
toonaangevende opiniemakers.” 

“er zijn objectieve 
berekeningen waaruit blijkt 
dat de schatkist met zo’n 
toernooi enkele honderden 
miljoenen zou verdienen.” 

“Er is - los van de problematiek die de FIFA 
op het gebied van dit soort verkiezingen 
heeft - één heel voorname oorzaak 
waarom wij het WK van 2018 in mijn 
optiek uiteindelijk niet hebben gekregen: 
gebrek aan draagkracht bij het publiek en 
bij de politiek.” 

“Ons kOningshuis heeft Ons 
naar mijn gevOel een beetje in de 
steek gelaten. in tegenstelling 
tOt de belgische kOning. die liet 
weten dat er vier keer mOmenten 
waren waarOp hij fifa-mensen 
kOn Ontvangen en dat gebeurde 
OOk. dat zOu in nederland OOk 
mOeten.”
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een cRuciale Rol vooR de bond
“Voor je aan een bidprocedure begint moet je alle betrokken par-
tijen bij elkaar hebben. Het initiatief kan liggen bij de bond, maar 
ook bij een gemeente of een derde partij. Iedereen kan het initia-
tief nemen, maar de bond speelt een cruciale rol omdat deze het 
bid indient bij de internationale federatie. Het is verstandig om in 
een vroeg stadium alle partijen te betrekken. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de regionale overheid, maar het is ook verstandig om 
van het begin af aan te kijken welke commerciële partijen belang 
kunnen hebben bij het bid. Wij hebben - toen we het WK van 
2011 binnensleepten - in de organisatie samengewerkt met 
 diverse partijen en dat was in het bid ook allemaal aan de orde 
gekomen. We hebben gebruik gemaakt van combinatiefunctiona-
rissen in de regio Rotterdam, we werkten samen met de gemeente, 
met Rotterdam Topsport, maar ook met andere bonden zoals de 
hockeybond en de voetbalbond. Het WK zelf organiseer je voor 
een groot deel aan de hand van een draaiboek van de Internatio-
nale Federatie, maar wij hebben daaromheen gekeken waar we 
het toernooi nog meer voor konden gebruiken.”

extRa lading
“De tafeltennisbond kreeg subsidie van het ministerie van VWS 
om met het breedtesportprogramma ‘Join the Table’ de maat-
schappelijke spin-off van het WK te vergroten. De NTTB richtte 
zich op een aantal specifieke doelgroepen: gehandicapten, 
bedrijven en Aziaten, specifiek de Chinese gemeenschap in 
Nederland. Daarnaast heeft de bond de contributie verhoogd en 
daarmee wordt het programma ‘Table Stars’ gefinancierd, om 
meer kinderen aan te trekken tussen de zes en de tien jaar. De 
hockeybond hielp de tafeltennisbond met het promoten van het 
WK. Zij hebben veel ervaring met grote evenementen en ze heb-
ben een enorm zakelijk netwerk. In de maanden maart en april 
werden met hulp van de NTTB bij veel hockeyclubs tafeltennis-
toernooien in de kantine georganiseerd. Het opnemen van dat 
soort activiteiten in het bidbook geeft een extra lading aan het 
bid. Je moet aangeven dat jouw bid een logische stap is in jouw 
nationale ontwikkeling, voor de stad, voor de regio en nationaal. 
Dat heeft met draagvlak in je eigen land te maken, want de inter-
nationale bond vindt het belangrijk dat een bid breed gedragen 
wordt. Natuurlijk moet je in het bidbook ook laten zien op welke 
manier jouw bid bijdraagt aan de sport in internationaal opzicht. 

Voor het WK van 2011 waren Qatar en Duitsland ook kandidaat. 
Qatar heeft zich uiteindelijk terug getrokken en Duitsland heeft 
ervoor gekozen om het WK voor landenteams in 2012 te organi-
seren.”

de financiËn apaRt geRegeld
“Over de financiering van het bid zelf weet ik niet veel, dat dateert 
uit 2006 en daar ben ik niet bij betrokken geweest. De financie-
ring van het toernooi zelf, daar staat de bond wat verder vanaf. 
Natuurlijk wordt het kostenplaatje in de bidfase kritisch bekeken 
door de internationale bond. Zij vragen hoe de kosten worden 
gedekt. De NTTB heeft ervoor gekozen om het toernooi niet in 
eigen beheer te organiseren, maar door een stichting. Het gaat 
om een begroting tussen de 5 en 6 miljoen en dat zijn geen 
bedragen waar wij als tafeltennisbond mee uit de voeten kun-
nen. Als je een begroting van die omvang hebt en je vraagt aan je 
achterban om het in eigen beheer doen, is er niet één stem voor 
te vinden.”

toch geldpRoblemen
“Hoewel het toernooi in sportief opzicht een enorm succes was - 
we hebben onder meer complimenten van de internationale bond 
en het Chinese Olympisch Comité gekregen - is de stichting ach-
teraf wel in financiële problemen geraakt. De verantwoordelijk-
heid daarvoor ligt bij het stichtingsbestuur, dus het is niet aan mij 
om daar al te veel over te zeggen. Wel denk ik achteraf gezien dat 
de verbinding tussen de NTTB en de stichting beter had gekund. 
Je wordt er als bond wel op aangesproken en uiteindelijk ga je er 
niet over. Dat is een leermoment. Je zou dat kunnen ondervangen 
door mensen uit de bond in de stichting te zetten. De zwembond 
organiseert nu bijvoorbeeld het EK-waterpolo in 2012 en bij hen is 
de secretaris van de bond de voorzitter van de uitvoerende organi-
satie. Op die manier hou je meer grip op de zaak en kun je je ver-
antwoordelijkheid als bond beter invullen.”

amsteRdam 1992
“Uit het Amsterdamse bid voor 1992 kun je een aantal lessen 
trekken. Er is indertijd onvoldoende aandacht voor draagvlak  
in Nederland is geweest. Een eenling als Saar Boerlage kun je 
misschien toch niet tegenhouden, maar er was bepaald geen jui-
chende stemming in het land om zo iemand monddood te 
maken. Amsterdam 1992 had een topdown benadering. De bon-
den zijn niet ingezet met al hun mogelijkheden. Dan praat je 
over de verenigingen, de leden, de jeugd. Die moet je allemaal zo 
veel mogelijk een rol geven. Daarmee wek je enthousiasme, 
anders is het de ‘ver-van-mijn-bed-show’ voor leden. In de hui-
dige aanpak van het Olympisch Plan 2028 zie je dat we daar wel 
van geleerd hebben. We hebben nu de alliantie Olympisch Vuur 
waarin allerlei partijen vertegenwoordigd zijn: de rijksoverheid, 
de VNG, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, de werk-
gevers en de werknemers en NOC*NSF vanuit de sport. Al die 
partijen spelen een rol bij het creëren van draagvlak. Als je de 
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Dan moet je Olympisch Vuur en het Olympisch Plan 2028 zicht-
baar maken. Er moet bijvoorbeeld een lichtkrant hangen: ‘Het 
WK-tafeltennis, onderdeel van Olympisch Plan 2028’. Je kunt een 
boog maken met de Olympische Ringen, dat soort dingen. Ik kan 
het die IOC-leden allemaal wel vertellen en dat doe ik ook, maar 
beelden blijven natuurlijk veel beter hangen. Dat is echt een 
gemiste kans.” •

gemeenten mee hebt, organiseren zij dingen in het kader van 
net Olympisch Plan en zo krijg je uiteindelijk ook de bevolking 
mee. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Daar werken bij elkaar 
zes tot zeven miljoen mensen die straks lol gaan beleven aan die 
Spelen als ze komen. Die mensen gaan wegen aanleggen, brug-
gen bouwen, stadions, ze gaan hotel kamers verhuren, noem 
maar op.”

wie zijn eR inteRnationaal actief?
“Een andere belangrijke les uit 1992 is de inzet van de bonden in 
de lobby. Destijds waren NOC en NSF nog twee aparte organisa-
ties, waardoor er veel minder contact was tussen het NOC en de 
bonden. Je moet gebruik maken van het internationale sportnet-
werk van de bonden. De IOC-leden komen bijna allemaal uit een 
bepaalde tak van sport en ze willen toch dat die sport goed op de 
kaart staat. Een IOC-lid dat uit de zeilsport komt, moet je benade-
ren vanuit je eigen zeilwereld. Dat gebeurde indertijd helemaal 
niet. De bonden stonden aan de zijlijn. Je moet goed kijken welke 
relaties je als land binnen een tak van sport hebt. Wie zijn er 
internationaal actief? Dan heb je het over bestuurders, wedstrijd-
leiders, scheidsrechters en ook sporters zelf. Voor die groep men-
sen moet je een strategie uitzetten, kijk specifiek naar hun moge-
lijkheden. Neem als voorbeeld mijn relatie met de voorzitter van 
de ITTF. Dat is een Canadees, die zich ook realiseert dat in China 
tafeltennis groter is dan voetbal hier. Toen hij op bezoek was in 
Europa zei hij tegen mij dat hij het Europese tafeltennis graag 
naar een hoger niveau wilde tillen. Of ik daar iets mee wilde 
doen? Zoiets kun je natuurlijk goed koppelen aan een bidproce-
dure. Tijdens de vergadering van de Europese Tafeltennis Unie in 
Gdansk op 10 oktober heeft Nederland een aantal voorstellen 
gedaan om het Europese tafeltennis op een hoger niveau te bren-
gen… Dat heet diplomatie.”

stukje van de cake
“Zijn Nederlanders goed in lobbywerk? Wij vinden dat we altijd 
gelijk hebben en daar moet je vanaf. Je moet vanuit een beschei-
dener positie met dit soort dingen aan de slag. Je moet rekening 
houden met andere culturen. Nederlanders vinden het vaak 
moeilijk om met commerciële belangen om te gaan. Dat vind ik 
tegelijkertijd eigenlijk ook wel een positief punt. Anderen heb-
ben vaak minder scrupules. Hoe fêteer je gasten, dat soort zaken. 
Er zijn landen waar je een heleboel mensen moet benaderen om 
iets voor elkaar te krijgen en die willen allemaal een stukje van 
de cake.”

gemiste kans
“Grote toernooien zoals het WK-tafeltennis kunnen veel beter 
worden gebruikt voor het vergroten van de zichtbaarheid van 
het Olympisch Plan. Dat is te weinig gebeurd en dat heeft er 
waarschijnlijk mee te maken dat Olympisch Vuur een beetje in 
een impasse was geraakt na het vertrek van Ivo Opstelten.  Tijdens 
het WK in Rotterdam waren natuurlijk IOC-leden aanwezig.  

“De NTTB heeft ervoor gekozen om het WK 
niet in eigen beheer te organiseren, maar in 
een stichting. Het gaat om een begroting 
tussen de 5 en 6 miljoen en dat zijn geen 
bedragen waar wij als tafeltennisbond mee 
uit de voeten kunnen. Als je een begroting 
van die omvang hebt en je vraagt aan je 
achterban om het in eigen beheer doen, is er 
niet één stem voor te vinden.” 

“achteraf gezien had de 
verbinding tussen de nttb  
en de stichting beter gekund.  
je wordt als bond wel 
aangesproken op de financiële 
problemen en uiteindelijk ga  
je er niet over. dat is een 
leermoment. je zou dat  
kunnen ondervangen door 
mensen uit de bond in de 
stichting te zetten.”

“wij vinden dat we altijd gelijk 
hebben en daar mOet je vanaf.  
je mOet vanuit een bescheidener 
pOsitie met dit sOOrt dingen  
aan de slag. je mOet rekening 
hOuden met andere culturen. 
nederlanders vinden het vaak 
mOeilijk Om met cOmmerciële 
belangen Om te gaan.” 16
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In de bidprocedure voor de Ryder Cup was Scheerder naast direc-
te sponsor ook vertegenwoordiger van het KLM Open, het Neder-
landse golftoernooi van de European Tour. “Dat toernooi was een 
instrument ter activatie van het Ryder Cup-bid, bovendien is een 
van de voorwaarden voor de Ryder Cup dat er op de baan een 
internationaal toernooi wordt gespeeld”, zegt Scheerder. 

apaRte bidoRganisatie
“Voor het Ryder Cup-bid is een aparte organisatie opgezet. Het 
 initiatief kwam van de organisatie ‘Made in Scotland’, die ook 
 initiator is van Golfbaan ‘The Dutch’, waar de Ryder Cup gespeeld 
had moeten worden. Zij hebben voor het bid een Raad van Advies 
verzameld, waar ook oud-KLM-directeur Leo van Wijk in zat. Ver-
volgens hebben ze activiteitenstromen in gang gezet - getrokken 
door een programmamanager - die zowel het commer ciële als het 
operationele deel aanstuurde. Partijen als de Nederlandse Golf 
Federatie en de organisatie van het KLM Open, TIG Sports, werden 
daar nauw bij betrokken. Voor de  programmamanager was het een 
fulltime taak en de rest van de mensen deed het in zijn vrije tijd.”

RetuRn on investment
“Hoe hoog de totale kosten van het Ryder Cup-bid waren, weet ik 
niet. Als KLM zorgden we voor een deel van de financiële compo-
nent en ook hier hadden we een faciliterende rol als het ging om 
vliegtickets. KLM draagt de golfsport een warm hart toe en vanuit 
die hoedanigheid waren we bereid om het Ryder Cup-bid te 
ondersteunen. Daarnaast kijken wij als sponsor natuurlijk naar 
het mogelijke rendement voor de KLM en dat gaat op basis van de 
mediawaarde die het bid zelf kan creëren, ongeacht of het bid 
positief uitvalt. We nemen dus geen voorschot op de toekomst. Als 
je het toernooi binnenhaalt, komt er uiteindelijk veel meer bij kij-
ken. Oftewel, de investering die je als bedrijf doet in een bid, doe 
je alleen op basis van de return on investment van het bid zelf. Als 
KLM geloven we dat Nederland groot genoeg is om een toernooi 
als de Ryder Cup binnen te halen en met de investering in het bid 
hebben we een bepaalde doelgroep bereikt. We hebben uitge-
straald dat we een sterke partner in golf zijn. Als je zegt dat je het 
bid voor een toernooi in 2018 steunt, laat je zien dat je golf op de 
langere termijn wilt steunen. Dat heeft bijvoorbeeld bijgedragen 
aan een verlenging van het contract van het KLM Open als 
 European Tour evenement tot 2015. Commitment op de langere 
termijn heeft zeker zijn waarde, want dan help je de sport echt en 
als de sport geholpen wordt, kun je daar als bedrijf op termijn ren-
dement uithalen. Als KLM borduurden we voort op een bestaande 
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positie als sponsor in het golf, maar bedrijven als Shell en 
 Rabobank hebben ook bijgedragen. Voor hen was het ook een 
mogelijkheid om een positie te creëren. Je zit natuurlijk eerste 
rang als het evenement wordt binnengehaald. Overigens moet je 
dan als onderneming wel het mogelijke rendement afwegen, de 
mogelijkheid dat het ook echt doorgaat. Je betaalt een soort optie-
premie voor het geval dat het valt.”

het bedRijfsleven als hefboom
“In de lobby ligt de regie bij de bidorganisatie, maar je moet naast 
de internationale bond ook de politiek gunstig stemmen. Een 
grote onderneming als KLM kan invloed hebben op beide partij-
en. Je hebt natuurlijk allerlei politieke toezeggingen nodig om het 
bid compleet te maken, daar kan KLM ook een rol in spelen met 
het netwerk in Den Haag. De organisatie die de Ryder Cup toe-
wijst, is dezelfde als die de European Tour organiseert. We hebben 
daarom binnen de European Tour ook het belang van de KLM 
Open verbonden met het bid voor de Ryder Cup. Ik weet zeker dat 
het Ryder Cup Committee zich heeft afgevraagd wat het voor het 
KLM Open zou betekenen als de Ryder Cup niet naar Nederland 
kwam. Het is geen dreigement om er als sponsor uit te stappen, 
maar we hebben in Nederland een groot aantal bedrijven dat zich 
sterk maakt voor de sport. Voor de internationale bond is het dus 
een soort risico-inschatting. Als je in een land zoveel partijen hebt 
die bereid zijn te investeren in de sport, wat betekent het dan voor 
de sport als je die partijen allemaal teleurstelt? Je ziet dat sport in 
steeds grotere mate wordt gemaakt door geld. Dat moet worden 
opgehoest door het bedrijfsleven, zeker in Nederland. In Frankrijk 
is dat anders, daar zie je dat er bij de overheid in samenwerking 
met de bonden veel meer geld loskomt, zowel voor het bid als 
voor de uitvoering. De Nederlandse overheid kiest ervoor om die 
investering voor het grootste gedeelte aan de private sector te 
laten. Dan moet je die rol van het bedrijfs leven in het bid ook dui-
delijk naar voren laten komen.”

betRek de sponsoRs eRbij
“In The HollandBelgium Bid had de rol van het bedrijfsleven beter 
kunnen worden uitgespeeld. Er was een duidelijke scheiding tus-
sen de organisatie en de sponsors. De bidorganisatie koos er voor 
om zelfstandig een campagne te ontwikkelen, terwijl we als grote 
onderneming een complete communicatieafdeling hebben die 
niets anders doet dan campagnes ontwikkelen en uitvoeren.  
Die kun je natuurlijk prima inzetten. Bij de organisatie van The 
HollandBelgium Bid merkte je: ‘We weten wat we doen en laat ons 
het werk doen.’ Dat creëert onbedoeld afstand en je ziet dat spon-
sors dan minder commitment voelen. Als je bedrijven ook op 
andere manieren betrekt, zijn zij veel meer bereid er op allerlei 
manieren energie in te stoppen om het tot een succes te maken.”

het belang van sociale media
“In de media stellen wij ons als sponsor van een bid terughou-
dend op. Degene die de kar trekt, heeft ook hier de regie. Maar wij 

zijn als KLM natuurlijk altijd bereid om richting media uit te leg-
gen waarom wij erin geloven. Sociale media zijn natuurlijk pas vrij 
recent groot geworden en bij het bid voor de Ryder Cup en The 
HollandBelgium Bid is er nog niet veel mee gedaan. Maar als ik zie 
hoeveel aandacht er bijvoorbeeld is voor de facebook-pagina van 
het KLM Open, kan ik me bij een bidprocedure goed voorstellen 
dat je sociale media gebruikt om het publiek op de hoogte te hou-
den van de vorderingen, maar ook om met mensen de dialoog aan 
te gaan over de relevantie van een bid. Op die manier kan het bij-
dragen aan een positief sentiment, je maakt mensen een onder-
deel van je ambitie.”

nieuwe mijlpaal aan de hoRizon

“KLM is niet direct betrokken bij het Olympisch Plan 2028, maar 
onze directeur Camiel Eurlings is onlangs natuurlijk wel voorzitter 
geworden van Olympisch Vuur. En Leo van Wijk, commissaris 
Airfrance KLM, is nauw betrokken bij NOC*NSF. Er zijn dus veel 
persoonlijke dwarsverbanden. Het naar Nederland halen van 
evenementen als de Ryder Cup en het WK-voetbal is belangrijk in 
het kader van het Olympisch Plan, omdat je daarmee aan het IOC 
laat zien dat je in staat bent om dergelijke grote evenementen te 
organiseren. Bovendien draagt het bij aan de kwaliteit van de 
breedtesport. Dat is de belangrijkste reden om die evenementen 
als Nederland te willen organiseren. Al die verhalen over econo-
misch rendement als rechtvaardiging… Dat is ‘reken je rijk’. Mis-
schien is het waar, misschien ook niet. Dat mag in ieder geval niet 
alleen de reden zijn waarom je het als gemeenschap wilt doen. Je 
doet het omdat het de mensen met elkaar verbindt, omdat het bij-
draagt aan brede maatschappelijke doelen, zoals gezondheid. En 
dat begint bij breedtesport. Het enthousiasme daarvoor bereik je 
als er helden zijn. En nieuwe groepen mensen kun je bereiken 
door te zorgen dat er een nieuwe mijlpaal aan de horizon staat. In 
de tussenliggende periode creëer je momenten waarop je stappen 
in die richting kan zetten. Om die reden vind ik dat je het moet 
doen.” •

17
“de investering die je als 
bedrijf doet in een bid, doe je 
alleen op basis van de return 
on investment van het bid zelf.”

Al die verhalen over economisch rendement 
als rechtvaardiging… 
Dat is ‘reken je rijk’. Misschien is het waar,  
misschien ook niet.
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#hollandbid henny smorenburg

henny
smorenBurg
eyof

bidbook en lobby
“Mijn rol bij de diverse bidprocedures was verschillend. Over 
het algemeen had ik de verantwoordelijkheid over de uit te  
stippelen strategie. Wat moet er in het bidbook? Wat wordt het 
thema? De lobby wordt vervolgens gedaan door het netwerk van 
de bond. Een bidorganisatie gaat normaal gesproken uit van de 
bond, maar bij het HollandBelgium Bid had je te maken met een 
uitzonderingssituatie omdat er twee landen bij betrokken waren, 
en dus twee bonden. De belangrijkste taken voor een bidorgani-
satie zijn ten eerste het opstellen van een bidbook - in het geval 
van het HollandBelgium Bid was dat zo’n 700 pagina’s - en ten 
tweede het organiseren van de communicatie en de lobby. Hoe 
ga je het evenement neerzetten in Nederland en hoe ga je ervoor 
zorgen dat het in het buitenland positief wordt ervaren? Bij het 
HollandBelgium Bid bestond de bid organisatie uit ongeveer 
twintig mensen.”

zondeR oveRheid kom je neRgens
“De verantwoordelijkheid voor een bid ligt normaal gesproken 
bij de bond, of zoals bij het HollandBelgium Bid bij de twee bon-
den. Zij zijn immers lid van de UEFA. Maar neem je het Olym-
pisch Plan, dat is zo groot. In dat geval is de overheid nummer 
één, want zonder overheid kom je nergens. Die overheid betrek 
je erbij door ze vanaf het eerste moment mee te nemen met de 
ambitie. Je moet ook Tweede Kamerleden meenemen in dat 
proces. Bij het HollandBelgium Bid kwamen er verkiezingen tus-
sendoor. Toen was er een nieuwe Kamer die niet wist wat de 
afspraken waren met het vorige kabinet. Dan komt er ruis op de 
lijn. Zoiets moet je voorkomen door op voorhand heel duidelijke 
afspraken te maken. Misschien moet je bij het Olympisch Plan 
wel een Directeur Generaal onder een van de ministeries zetten 
om het bid te coördineren. Er moet in ieder geval grote consen-
sus zijn binnen de politiek. Een meerderheid van 76 zetels in de 
Tweede Kamer is niet voldoende. Je hebt de overheid nodig voor 
garanties op het gebied van veiligheid, werkvergunningen, 
belastingwetgeving, openbaar vervoer.”
 
geen belasting
“Wat betreft die belastingwetgeving rond het WK-voetbal vroeg 
de FIFA alle landen die een bid uitbrachten om geen belasting te 
hoeven betalen. Op die manier willen ze een goede vergelijking 
maken tussen de proposities van de verschillende landen.  

Als je in het ene land 6 procent belasting moet betalen en in het 
andere land twintig, wordt die vergelijking lastig. Het gaat om 
belasting over kaartverkoop, dat komt neer op ongeveer 30  
miljoen euro. Overigens verdient de overheid natuurlijk nog 
altijd een enorm bedrag aan belastingen aan de omzet die een 
WK sowieso in een land met zich meebrengt buiten die tickets.” 

bid euRo2000 kostte een schijntje
“De kosten die een bid met zich meebrengt variëren. Je moet 
onderscheid maken tussen ‘gewone’ evenementen en evene-
menten van de buitencategorie. Een bid voor een WK-voetbal 
kost al gauw rond de 10 miljoen euro, maar een normaal bid 
voor een standaardevenement kost 25.000 tot 100.000 euro. 
Grappig is dat het bid voor Euro2000 indertijd slechts 800.000 
gulden heeft gekost. We hebben toen van het begin af aan 
gewoon neergezet dat wij het zouden organiseren en op die 
manier hebben we de tegenstanders eigenlijk buitenspel gezet. 
Wij hebben bij de UEFA aangekondigd dat we het samen wilden 
organiseren, maar dat daarvoor wel een regelwijziging nodig 
was, omdat voor het eerst twee landen het samen zouden  
organiseren. Toen die regelwijziging eenmaal was aangenomen, 
hadden we het eigenlijk al gekregen.”

haalbaaRheid is belangRijk
“Voordat je aan een bid begint, moet je eerst een haalbaarheids-
onderzoek uitvoeren. Kijk naar de eisen van internationale orga-
nisatie, kijk of je accommodaties voldoen, de hotels, onderzoek 
de verwachte toeschouwersaantallen. Als je daar ‘Ja’ op zegt, kijk 
je naar de kosten. Niet op de euro nauwkeurig, maar wel op 
100.000 euro nauwkeurig. Dan kom je op een bedrag van bij-
voorbeeld twee miljoen. Hoe ga je dat dekken? Daarin spelen de 
overheid, de stad, de provincie en het bedrijfsleven een rol. Daar 
moet je van tevoren een goede inschatting van maken. Hoeveel 
kun je binnenhalen? Krijg je het geld niet bijeen, dan heb je wel 
een probleem. Als bond moet je dus wel je gezonde verstand 
gebruiken. Je kan ook adviseurs inhuren die ervaring hebben 
met het organiseren van evenementen. Bij Olympisch Vuur is de 
laatste jaren de kennis verzameld. Bonden kunnen hier kennis 
van nemen via de zogenaamde modelaanpak. Dit geldt ook voor 
de bidperiode en de organisatie van het evenement.” 

bid als katalysatoR
“Toen we aan het HollandBelgium Bid begonnen zijn we uitge-
gaan van de bidkosten van Duitsland 2006. Het zou rond de 15 
miljoen euro kosten, 7,5 miljoen per bond dus. Dat hebben we 
uiteindelijk terug kunnen brengen tot 1 miljoen per bond. De 
rest van het geld kwam van overheden en het bedrijfsleven.  
Uiteindelijk kregen we het toernooi niet, maar als je naar de 
 evaluatie kijkt, kun je best concluderen dat we een succesvol bid 
hebben gevoerd. We hebben beide landen twee jaar lang goed in 
de kijker gezet. Met name in België is het bid ook een katalysator 
geweest bij de bouw van een aantal stadions.”
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“Wat betreft de belastingwetgeving rond het 
WK ,vroeg de FIFA alle landen die een bid 
uitbrachten om geen belasting te hoeven 
betalen. Op die manier willen ze een goede 
vergelijking maken tussen de proposities 
van de verschillende landen. Als je in het 
ene land 6 procent belasting moet betalen 
en in het andere land 20, wordt die 
vergelijking lastig.” 

“een bid voor een wk-voetbal 
kost al gauw rond de 10 
miljoen euro, maar een 
normaal bid voor een 
standaardevenement kost 
25.000 tot 100.000 euro. 
grappig is dat het bid voor 
euro2000 indertijd slechts 
800.000 gulden heeft gekost.” 

“Je moet altiJd sporters voorop 
laten lopen en dan moet de 
bestuurder van de bond een stapJe 
terug doen. de beelden van JoHan 
cruiJff en ruud gullit op de fiets 
ziJn de wereld rondgegaan. er is 
lacHerig over gedaan, maar cnn 
Heeft i drie minuten televisie 
besteed aan de presentatie. er 
waren in totaal negen bidbooks  
en wiJ kregen anderHalve minuut.”

“nederlanders en belgen lObbyen 
Op een heel andere manier. het 
nederlandse lObbyteam ging 
ergens heen met een team en we 
zOrgden altijd dat we in plaatselijke 
kranten verschenen als we er 
waren. we genereerden media-
aandacht. de belgen gelOOfden 
meer in stille diplOmatie: één Op één 
met mensen spreken en daar niet al 
te veel ruchtbaarheid aan geven.”

de mensen die echt kiezen
“Draagvlak in het land zelf is maar ten dele belangrijk. Primair 
gaat het om de mensen die echt kiezen: het executive committee 
van de FIFA of het IOC-congres. Daar moet je je lobbystrategie 
opzetten. Natuurlijk kijken zij ook hoe het draagvlak in Neder-
land is. Wat doe je eraan om de beslissers te beïnvloeden? In eer-
ste instantie heb je een bidbook. En we hebben bijvoorbeeld 
symposia gehouden in alle speelsteden. Sporters spelen ook een 
grote rol bij de promotie van een bid. Zij zijn het boegbeeld en 
als je hen niet inzet, is je kans van slagen in mijn ogen minder 
groot. Met het HollandBelgium Bid hebben we Ruud Gullit tot 
president benoemd. Daarnaast hadden we op de website ambas-
sadeurs van de dag, voetballers, cabaretiers, politici. Je moet 
altijd sporters voorop laten lopen en dan moet de bestuurder 
van de bond een stapje terug doen. De beelden van Johan Cruijff 
en Ruud Gullit op de fiets zijn de wereld rondgegaan. Op die 
manier illustreerden we ook ons thema. Nederland is een klein 
land, die compactheid was de kracht van ons bid. Er is lacherig 
over gedaan, maar CNN heeft drie minuten televisie besteed aan 
de presentatie. Er waren in totaal negen bidbooks en wij kregen 
anderhalve minuut.”

Risicomijdend gedRag
“Nederlanders en Belgen lobbyen op een heel andere manier. 
Het Nederlandse lobbyteam ging ergens heen met een team en 
we zorgden altijd dat we in plaatselijke kranten verschenen als 
we er waren. We genereerden media-aandacht. De Belgen 
geloofden meer in stille diplomatie: één op één met mensen 
spreken en daar niet al te veel ruchtbaarheid aan geven. Er is  
ook een verschil in de betrokkenheid van het koningshuis. Het 
Belgische koningshuis was goed betrokken en enthousiast en 
het Nederlandse koningshuis was wel enthousiast maar niet 
betrokken. Er is geen ontvangst geweest van Blatter door Beatrix. 
Willem-Alexender was soms wel aanwezig en heeft zich er posi-
tief over uitgelaten, maar dat had in onze ogen wel meer gekund. 
Ze kozen er echter voor om neutraal te blijven en dat moet je ook 
respecteren. Het is een beetje risicomijdend gedrag.”

waaRom wij niet?
“Wat bij het HollandBelgium Bid uiteindelijk de doorslag heeft 
gegeven, blijft voor ons een groot vraagteken. Wij kunnen niet 
beredeneren waarom we in de eerste ronde vier stemmen  
kregen. En toen er een kandidaat was afgevallen, kregen we in de 
tweede ronde maar twee stemmen. Daar kunnen wij geen logica 
in ontdekken. Geld? Ja, dat zou een reden kunnen zijn. Maar of 
het de doorslag heeft gegeven, weet ik niet. Zeker is wel dat 
 Rusland en Qatar veel meer geld in de bidcampagne hebben 
gestoken.” •

61

interv_13_18_EvR.indd   61 17-11-2011   10:34:53



#hollandbid 00_t_navigatie_01_vet

JaaP Wals
kngu

“Wij hebben door de jaren heen altijd veel evenementen  
georganiseerd: om onze eigen sport te populariseren, om ons 
internationaal te laten zien en om onze eigen sporters de kans te 
geven voor eigen publiek te excelleren. Wij zijn een jaar of tien 
geleden begonnen met een opbouw in onze evenementen, 
waarbij we toe wilden werken naar het WK-turnen als eindpunt. 
Van daaruit zijn we terug gaan rekenen om het organisatorisch 
langzaam op te kunnen bouwen en te proberen na ieder evene-
ment de expertise in huis te houden. We zetten voor de bid-
procedures geen apart comité op, maar we roepen wel iedere 
keer een organisatiecomité in het leven als we een evenement 
binnenhalen. Op die manier werken we ook in de bidprocedures 
veelal met dezelfde mensen, waardoor je steeds meer ervaring 
in huis hebt. Bij het turnen heb je niet zulke ingewikkelde en 
zware bidprocedures als bijvoorbeeld voor een WK-voetbal. Er is 
niet altijd sprake van een bidbook. Je moet natuurlijk wel beden-
ken waar je het gaat doen, hoe je het gaat doen en hoe je het gaat 
financieren, maar over het algemeen haal je een toernooi  
binnen via de lobby.”

kansen inschatten
“We schatten onze kansen in voor we aan een bid beginnen. Dat 
doen we onder meer door onze contacten bij de internationale 
federatie te polsen. Als het om een WK gaat, kijken we ook naar de 
spreiding over de continenten en naar de mogelijke concurrentie. 
Kunnen wij iets meer bieden dan de andere landen die ervoor 
gaan? In principe wordt een WK zes jaar van tevoren door de 
council van de internationale federatie toegewezen aan een van 
de landen die een bid uitbrengt. De WK’s zijn jaarlijks, behalve in 
een olympisch jaar. Je moet er rekening mee houden dat een toer-
nooi in een pre-olympisch jaar gewilder is dan in andere jaren, 
omdat het dan ook geldt als olympisch kwalificatietoernooi. “

snelheid van handelen
“Als je de tijd en energie bij elkaar optelt die er in een bidproce-
dure gaan zitten, brengt het behoorlijk wat kosten met zich mee. 
Maar ik durf zo niet te zeggen hoeveel dat is. Dat geld gaat vooral 
in de lobby zitten, mensen moeten ergens heen om een bid toe te 
lichten en dan maakt het natuurlijk nogal uit of dat in Zürich is of 
in Tokio. Er zijn subsidieregelingen voor bidprocedures bij VWS 
en daar maken we gebruik van, maar natuurlijk kost het de bond 
ook geld en menskracht. Het bid voor het WK van 2010 heeft ons 
heel weinig gekost. We kregen op een bepaald moment een  
signaal dat het toernooi nog niet vergeven was op het moment dat 
de termijn verstreken was die er internationaal voor stond. Daar-
door werd het toernooi niet meer door de council toegewezen, 
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maar door het executive committee. Wij hadden op dat moment 
net een aantal evenementen achter de rug en op basis daarvan 
konden we snel doorrekenen wat het budget voor zo’n WK zou 
zijn. Daardoor hebben we het binnen een week of drie van idee tot 
daadwerkelijke toezegging door het executive committee gekre-
gen. Er waren ook wel andere landen benaderd, maar wij hebben 
het binnengehaald door onze snelheid van handelen.” 

kostenneutRaal oRganiseRen
“Voor we een bid uitbrengen, toetsen we de financiële haalbaar-
heid en daarbij hebben we altijd het uitgangspunt dat een 
 evenement budgetneutraal moet worden georganiseerd. De 
bond, en dus de leden, moet geen financieel risico lopen. Het 
budget is gebaseerd op de operationele kosten, de opbrengsten en 
de subsidie vanuit de gemeente, de provincie en het ministerie 
van VWS. Het bedrijfsleven speelt in de bidfase nog geen rol omdat 
we het evenement onafhankelijk van derden willen organiseren. 
We zorgen er dus voor dat we het evenement aan de voorkant 
goed organiseren, dan is alles wat er op het vlak van sponsoring 
binnenkomt slagroom op de taart. Daarvan doen we de extra’s, 
meer trainingsfaciliteiten voor deelnemers en dat soort zaken.”

miljoen tekoRt
“Bij de budgettering houden we ook rekening met de televisie-
registratie, al hebben we daar wel een probleem mee gehad voor 
het WK in 2010. We waren er in 2006 vanuit gegaan dat de NOS 
de host broadcasting als vanzelfsprekend voor zijn rekening zou 
nemen, zowel qua uitvoering als financiën. Maar door allerlei 
redenen bij de publieke omroep en bezuinigingen bij de NOS 
kregen we gaandeweg een probleem. De NOS kon de host broad-
casting niet meer op dezelfde wijze doen als de voorgaande 
 evenementen, waardoor wij zelf ook een financiële inspanning 
moesten doen die niet was begroot voor de hostbroadcasting. 
Dat heeft er bijna toe geleid dat we het bid terug moesten geven 
aan de internationale federatie. Daar kwam nog een probleem 
bij met de subsidieregelingen, waardoor we op een gegeven 
moment zelfs met een tekort zaten van 1 miljoen euro. Uiteinde-
lijk is dat allemaal opgelost door extra inspanningen van de stad, 
VWS en de provincie, die in eerste instantie niet tot de subsidie-
gevers behoorde. Bovendien hebben we voor de uitvoering van 
de tv-registratie niet meer alleen zaken gedaan met de NOS, 
maar ook met andere partijen, waardoor we met minder geld 
toch dezelfde kwaliteit konden leveren. Het is uiteindelijk niet 
zover gekomen dat we terug moesten naar de internationale 
federatie. We hebben toen in het belang van onze zaak gebruik 
gemaakt van de pers. Het zou natuurlijk heel slecht zijn geweest 
voor het Nederlandse track record in de richting van het Olym-
pisch Plan 2028 want het IOC ziet zoiets natuurlijk ook.”

oude en nieuwe Regelingen
“Het probleem met subsidies kwam deels omdat er gaandeweg 
de rit zaken in de regelingen veranderd waren en deels omdat 

wij zelf ook kritischer naar de voorwaarden hadden moeten  
kijken. Als je wilt voorkomen dat je als organisator last hebt van 
dat soort wijzigingen in subsidieregelingen, moet de overheid 
bij een regelwijziging eigenlijk zorgen dat evenementen die 
onder de oude regeling zijn binnengehaald, nog onder de oude 
subsidieregeling vallen, ook als staat het evenement pas later op 
de kalender. Het punt waar wij zelf scherper hadden moeten 
zijn, betreft de invulling van de regeling. Het komt erop neer dat 
er subsidie is voor het inrichten van de accommodatie. In het 
geval van bijvoorbeeld de RAI in 2007 hadden we een lege hal, 
vier muren en een dak. Daarin moesten we alles zelf bouwen. Als 
je het evenement organiseert in een hal waar bijna alles al voor-
handen is, hoef je het niet meer te bouwen. De huur wordt wel 
een stuk hoger, maar dat bedrag valt buiten de subsidieregeling. 
Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Ik ben geneigd te zeggen 
dat de regelingen flexibeler moeten worden ingericht, maar ik 
snap ook wel dat de overheid moet verantwoorden de manier 
waarop het geld wordt uitgegeven.”

gezamenlijk belang
“Wat ik van belang acht bij het Olympisch Plan is duidelijkheid 
over de route, hoe gaan we het met elkaar invullen? Er moeten 
knopen worden doorgehakt en het bepalen van de gaststad is de 
belangrijkste. Daarover heb ik geen uitgesproken mening, want 
wij hebben met zowel Rotterdam als Amsterdam goede erva-
ringen. Ook ten aanzien van de regierol is duidelijkheid nodig. 
Het gaat niet lukken als we daarover blijven steggelen. Het moet 
een nationaal alles overstijgend project zijn en voor de Alliantie 
Olympisch Vuur is het nu de kunst om alle partijen op een lijn te 
krijgen. Er is immers een gezamenlijk belang.” •

“bij de budgettering houden  
we ook rekening met de 
tv-registratie, al hebben we 
daar wel een probleem mee 
gehad voor het wk in 2010. we 
waren er in 2006 vanuit gegaan 
dat de nos de host broadcasting 
als vanzelfsprekend voor zijn 
rekening zou nemen, zowel  
qua uitvoering als financiën. 
maar door allerlei redenen  
bij de publieke omroep en 
bezuinigingen bij de nos kregen 
we gaandeweg een probleem.”
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“Als we die 
Olympische Spelen 

hierheen willen 
halen, moeten we 

beginnen met onze 
kinderen leren te 

bewegen”

•
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KijK van tevoren naar de Kosten
“De bidprocedure voor het WK-tafeltennis is niet te vergelijken 
met topevenementen zoals het WK-voetbal. Daar heb je te maken 
met sterke concurrentie en dat was hier veel minder het geval. De 
Internationale Tafeltennis Federatie ITTF was al blij dat er kandi-
daten waren om het toernooi te organiseren en in de loop van die 
procedure viel er ook nog eens een land af. Er waren twee of drie 
kandidaten toen Nederland werd gekozen. Uiteindelijk was het 
een heel mooi toernooi, maar er is op financieel gebied wel het 
een en ander misgegaan. Niet zo erg als in de kranten is gesugge-
reerd, maar toch. Het was niet zo dat er helemaal geen geld meer 
was om leveranciers te betalen. Er was wel geld, maar als er sursé-
ance is aangevraagd, kan er niet uitbetaald worden. Gezien het 
feit dat er achteraf financiële problemen zijn ontstaan rond het 
WK, denk ik dat het belangrijk is om al in de bidprocedure goed te 
kijken naar het financiële plaatje. Je kunt niet zomaar zeggen, we 
halen dat evenement binnen want het zal de stad ongetwijfeld een 
boel geld opleveren. Het is ongetwijfeld goed voor de lokale eco-
nomie, maar zo’n evenement kost de stad wel een hoop geld. Ik 
weet niet of en in hoeverre het mogelijk is om op voorhand alles af 
te dichten, maar je moet wel op bepaalde zaken anticiperen. Er 
zijn minder landen komen op dagen dan van tevoren hadden toe-
gezegd. Daar was wel al hotel accommodatie voor geregeld en er 
waren geen goede annuleringsclausules in die contracten opge-
nomen. Maar de precieze details op dit gebied ken ik niet, want 
daar ging ik niet over.”

andere bonden Kunnen ervan leren 
“In hoeverre die vervelende financiële nasleep gevolgen heeft 
voor de reputatie van Nederland als organisator van evenemen-
ten, is moeilijk in te schatten. Andere bonden in Nederland gaan 
zich nu wel afvragen: moeten wij nog wel een groot toernooi hier-
heen willen halen? Ik denk dat je het vooral moet beschouwen als 
een goede les. Je kunt er vervelend en negatief over doen, maar ik 
bekijk het liever vanuit de positieve kant. Of die finan ciële perike-
len internationaal echt voor het voetlicht zijn gekomen, weet ik 
niet. De ITTF vindt het zelf ook heel  ver velend, maar aan de ande-
re kant zijn ze heel blij met een van de mooiste WK’s die ze ooit 
hebben gezien.” 

Geef de sport een GeheuGen
“Ik ben het gezicht geweest van het WK, degene die het evene-
ment uitdroeg en degene die het contact heeft gelegd met het 
bedrijfsleven. Het is enorm belangrijk dat er iemand naar voren 
geschoven wordt die in de sport nationaal en internationaal een 
grote naam heeft. Dat doet onze sport veel te weinig. Kijk bij-
voorbeeld naar het voetbal en het tennis, daar worden helden 
echt geëerd. Of kijk naar de reacties in de bokswereld bij het 
overlijden van Joe Frazier. Twee weken geleden overleed Kjell 
Johansson, een echte tafeltennisgrootheid, meervoudig Euro-
pees kampioen in het enkelspel en wereldkampioen in het dub-
belspel. Die dag werd er een interland gespeeld en de Neder-
landse dames waren net Europees kampioen geworden. Zij wer-
den wel gehuldigd, maar er werd met geen woord gesproken 
over een van de grootste tafeltennissers die net was overleden. 
Als je de legendes in de sport niet eert, heeft de sport geen wor-
tels. Je moet ervoor zorgen dat de sport een geheugen heeft door 
mensen te eren die pionierswerk hebben gedaan. Zoiets moet je 
doorgeven zodat volgende generaties zich eraan kunnen spiege-
len. Zonder legendes geen populariteit.”

neem de tijd in China
“In de lobby voor een evenement - ook als het gaat om het bin-
nenhalen van sponsors - is de representatieve rol van een oud-
sporter belangrijk. Mensen vinden het altijd leuk om met iemand 
te spreken die verstand van zaken heeft en die ook een naam 
heeft opgebouwd in die sport. Op dat gebied heb ik er misschien 
niet het maximale uitgehaald. Dat heeft ook te maken met de 
economische crisis. Ik kende dan wel veel mensen, maar als het 
bedrijfstechnisch onverantwoord is om miljoenen in zo’n toer-
nooi te stoppen, doen bedrijven het toch echt niet. Daar komt bij 
dat je tijd nodig hebt. Ik was zelf pas een jaar voor het toernooi 
als ambassadrice gevraagd, dat komt ook omdat ik voor die tijd 
in China woonde. Als het gaat om relaties en sponsors heb je tijd 
nodig, zeker in China. Er gaat bij Chinese bedrijven toch meestal 
twee à drie jaar overheen voordat er een beslissing wordt geno-
men. Via de ITTF hebben we wel de GAC Group kunnen strikken 
als sponsor. Een groot automobielconcern uit Guangzhou dat 
een langere relatie heeft met de internationale bond.” 

niet met het vinGertje wijzen
“De omgang met de Chinese cultuur is een vak apart en wij 
Nederlanders moeten op dat gebied nog ontzettend veel leren, 
zeker ook omdat we er in de toekomst steeds meer mee te maken 
gaan krijgen. China is groot en daar zit het geld. In de relatie met 
Chinese partners moet je zorgen voor wederkerigheid, je moet 
een band creëren, vriendschap sluiten en de mensen laten zien 
dat ze er iets voor terug krijgen. Dat is misschien overal in zekere 
mate het geval, maar in China moet je het nog duidelijker laten 
merken. Nederlanders zijn niet goed in de omgang met andere 
culturen. Wij zijn bot en wijzen graag met het vingertje. Je moet 
allerlei politieke zaken zoals de mensenrechten ook heel voor-

#hollandbid bettine vriesekoop

“Je bereikt biJ Chinezen veel 
meer als Je ze de hand sChudt 
dan als Je met dat vingertJe 
wiJst. wiJ vinden altiJd dat we 
alles beter weten en dat alles 
bespreekbaar moet ziJn, maar 
dat is in andere Culturen nu 
eenmaal anders.”
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zichtig aanpakken. Je bereikt bij Chinezen veel meer als je ze de 
hand schudt dan als je met dat vingertje wijst. Wij vinden altijd 
dat we alles beter weten en dat alles bespreekbaar moet zijn, 
maar dat is in andere culturen nu eenmaal anders.”

onze besChavinG staat op instorten
“Je moet het vertrouwen winnen van Chinezen. Dat doe je door 
te laten zien dat je veel kennis hebt, dat je respect hebt voor hun 
cultuur en dat je discipline hebt. Dat laatste is niet onbelangrijk. 
Als je de verhoudingen tussen de Westerse Wereld, Europa en de 
Verenigde Staten en China bekijkt, dan staat onze beschaving op 
instorten. Dat komt doordat wij op onze lauweren rusten en 
denken dat je er allemaal niet meer zo hard voor hoeft te werken. 
Ondanks het feit dat ook China door de crisis wordt geraakt, 
heeft het land meer slagkracht dan de Westerse economieën. Ze 
beseffen dat ze er hard voor moeten blijven vechten en werken. 
De discipline op Chinese scholen gaat wel erg ver, maar in 
Nederland slaat het door naar de andere kant. En als een leraar 
er in de klas iets van zegt, antwoorden de leerlingen: ‘Ach dan 
eten we toch wat minder boterhammen.’ Vind je het gek dat je 
dan terrein verliest?” 

KritisChe noten
“Eerlijk gezegd ben ik nog nooit naar een bijeenkomst van het 
Topsportteam van Olympisch Vuur geweest, omdat ik er nog 
weinig tijd voor heb kunnen vrijmaken. In principe sta ik erach-
ter, maar ik ben ook kritisch. Ik ben niet onder alle omstandighe-
den voor een plan om de Olympische Spelen naar Nederland te 
halen. Er zijn nog veel vragen: onder welke voorwaarden halen 
we de Spelen in huis? Hoe gaat de sport ervan profiteren? Wordt 
dat Olympisch Plan 2028 geen baantjesmachine voor mensen 
die er zelf beter van worden? Het Olympisch Plan moet vooral de 
sport op scholen promoten. Het moet een stimulans zijn voor 
sportdeelname in de hele maatschappij, anders schiet het zijn 
doel voorbij. Zorg dat kinderen en volwassenen een goede men-
taliteit krijgen en fit zijn, zodat de gezondheidszorg er ook profijt 
van heeft. De gezondheid van de kinderen in Nederland is zor-
gelijk. Als we die Olympische Spelen hierheen willen halen, 
moeten we beginnen met onze kinderen leren te bewegen.” •

“Gezien het feit dat er achteraf financiële 
problemen zijn ontstaan rond het WK, 
denk ik dat het belangrijk is om al in de 
bidprocedure goed te kijken naar het 
financiële plaatje. Je kunt niet zomaar 
zeggen, we halen dat evenement binnen 
want het zal de stad ongetwijfeld een boel 
geld opleveren.” 

“Je moet ervoor zorgen dat de 
sport een geheugen heeft door 
mensen te eren die pionierswerk 
hebben gedaan. zoiets moet Je 
doorgeven zodat volgende 
generaties ziCh eraan kunnen 
spiegelen. zonder legendes geen 
populariteit.” 

“Als het gAAt om relAties en 
sponsors heb je tijd nodig, zeker 
in ChinA. er gAAt bij Chinese 
bedrijven toCh meestAl twee à 
drie jAAr overheen voordAt er 
een beslissing wordt genomen.” 

“als Je de verhoudingen tussen 
de westerse wereld, europa en 
de verenigde staten, en China 
bekiJkt, dan staat onze 
besChaving op instorten. dat 
komt doordat wiJ op onze 
lauweren rusten en denken dat 
Je er allemaal niet meer zo hard 
voor hoeft te werken.”
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Geen Klus maar een avontuur
“Ik ben nooit direct onderdeel geweest van een bidorganisatie, 
maar ben wel af en toe betrokken bij de voorbereiding. Een  eve-
nement waarbij ik op die manier een rol heb gehad is bijvoor-
beeld de Giro d’Italia, die in 2010 in Amsterdam startte. Ik heb 
vooral gepraat met mensen over de impact van zo’n evenement. 
Immers, mensen die een bid opstellen zijn meestal niet de men-
sen die een dergelijk evenement al eens hebben meegemaakt. 
Vaak denken deze mensen dat het veel moeilijker is dan het 
daadwerkelijk blijkt te zijn. Als je het over de Olympische Spelen 
hebt, denkt men vaak dat het hele land overhoop gehaald moet 
worden. Maar in Nederland zijn reeds veel van de randvoor-
waarden aanwezig. Mensen denken bijvoorbeeld dat er speciale 
wegen aangelegd moeten worden voor de IOC-leden, daarvoor 
maak je echter gewoon gebruik van de bestaande weg. Mijn rol, 
als iemand die de Spelen zelf een aantal keren heeft meege-
maakt, is uitleggen wat het allemaal brengt en kan betekenen. 
Dat het niet een loodzware klus is, maar een mooi avontuur dat 
je met elkaar aangaat en dat er uiteindelijk veel uit voortkomt, 
als je daar open voor staat.”
 
het is Gewoon een projeCt
“De organisatie van een bid moet je ook niet te ingewikkeld 
maken. Dat is gewoon een projectorganisatie. Er moeten zaken 
voor elkaar gebokst worden en je moet kunnen organiseren met 
een bepaalde mate van autonomie aan de bovenkant van de 
organisatie. De Olympische Spelen zijn natuurlijk wel een mega-
evenement! Kijk naar Sydney en Athene. Daar zaten op een goed 
moment ongeveer vijf- tot zesduizend mensen op kantoor om 
die drie weken, en alles in de aanloop, goed te organiseren. Je 
hebt te maken met huisvesting, venuebeheer, competitieorgani-
satie, eten, officiële gelegenheden, ceremonieën en allerlei 
andere logistieke en representatieve voorzieningen… Het is 
gewoon de drukte van een middelgrote stad, de Olympische 
Spelen. Welke partijen erbij betrokken zijn, hangt van het orga-
niserende land af. In China lag de organisatie volledig in handen 
van de overheid, maar in Brazilië doet (sinds het bid is binnen 
gehaald) de overheid niet veel meer omdat het bedrijfsleven het 
helemaal financiert en grote delen van de organisatie voor zijn 
rekening neemt. Toch zie je bijna overal dat alles in gang wordt 
gezet, geïnitieerd is door de overheid. Neem de Giro als voor-
beeld. Dan moeten er veel infrastructurele zaken geregeld  
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“om het bidproCes te 
beïnvloeden moet Je als land 
het kraChtenveld goed kunnen 
insChatten en Je moet het spel 
kunnen en willen spelen. dat 
wil niet zeggen dat Je allerlei 
frauduleuze handelingen moet 
verriChten, maar Je moet wel 
in willen zien hoe Je afspraken 
maakt, hoe Je met mensen 
omgaat, hoe Je keuzes in 
positieve zin beïnvloedt.”

worden en dan heb je een lokale overheid nodig die erachter 
staat. Als dat vliegwiel eenmaal draait, haken andere partijen 
aan.”

altijd positief blijven
“Ik ben een believer, de meeste mensen in zo’n organisatie zijn 
dat. Maar je hebt altijd te maken met weerstand en hoe je daar-
mee om moet gaan. Dat verschilt ook per land. Brazilië is een van 
de snelst groeiende economieën van de wereld. Daar is de rol van 
de overheid bij het organiseren van de Olympische Spelen een 
heel andere dan in Nederland. Als daar doorgerekend wordt dat 
het een tekort oplevert zegt men in Brazilie: ‘Oké, dat nemen we, 
want er staat veel waardevols tegenover’. Dat is een andere dis-
cussie dan in Nederland, waar je rekening moet houden met de 
zienswijzen en opinies van anderen. Soms verhoudt dit zich 
moeilijk ten opzichte van de snelheid die af en toe in een derge-
lijk proces gemaakt moet worden.”

alles in dienst van het ultieme doel
“In Nederland zitten we bijvoorbeeld met de discussie over de 
keuze voor de organiserende stad. Mijn mening is dat elke keuze 
die je in het bidproces maakt, gericht moet zijn op het maxima-
liseren van de kans dat je het bid ook binnenhaalt. Dat is een 
uitgangspunt. De keuze tussen Amsterdam en Rotterdam mag 
dus geen dilemma zijn. Deze observatie staat overigens los van 
de vraag welke stad het beste in staat is om een mega-evenement 
te organiseren. De stad waarmee je de kans op het winnen van 
het bid het grootst maakt, is Amsterdam. Ik was mee op een trip 
met mensen uit de sportwereld naar Brazilië om daar te leren 
van het bid van Rio voor 2016. Daar lag destijds de keuze ‘São 
Paulo’ of ‘Rio de Janeiro’ op tafel. Zij hebben vervolgens de 
af weging gemaakt: welke stad heeft het beste visitekaartje, welke 
stad is het bekendst in de wereld, waar willen mensen graag 
komen. Rio dus. Los van de mogelijkheden die er in São Paulo 
waren, werd direct voor Rio gekozen.”
 
het spel Kunnen en willen spelen
“De keuze van het IOC is niet per se gestoeld op de vraag wie de 
Spelen het beste zou kunnen organiseren. Waar het uiteindelijk 
heel plat op neerkomt, is dat de mensen die beslissen zich voor 
het indrukken van de knop de vraag stellen: wil ik in die stad vier 
weken zijn met mijn vrouw? En als ik die stad kies, heb ik dan de 
komende zeven jaar - de tijd die er zit tussen de keuze en de 
daadwerkelijke spelen - geen gezeur aan mijn hoofd. Als je elke 
week zeven jaar lang aan de media moet uitleggen dat het IOC 
niet corrupt is en dat de bidprocedure zorgvuldig heeft plaats 
gevonden, kiest men toch liever voor een land waar men zegt: 
‘Jullie hebben geen last van ons, het komt goed.’ Om dat proces 
te beïnvloeden moet je als land het krachtenveld goed kunnen 
inschatten en je moet het spel kunnen en willen spelen. Dat wil 
niet zeggen dat je allerlei frauduleuze handelingen moet ver-
richten, maar je moet wel in willen zien hoe je afspraken maakt, 

hoe je met mensen omgaat, hoe je keuzes in positieve zin beïn-
vloedt. Nederland heeft sterk de mentaliteit van ‘doe maar 
gewoon dan doe je gek genoeg’. Afspraken maken we bij de lunch 
met een broodje kaas en een glas melk, maar zo werkt het niet. 
Als je Italianen uitnodigt om over het toewijzen van de Giro te 
praten, moet je in de cultuur van die mensen denken. De 
gesprekken doe je op kantoor, maar de afronding doe je elders, 
op een plek waar die mensen goed kunnen eten waar het gezellig 
toeven is, waar die mensen zich belangrijk voelen. Als je mee 
wilt doen, moet je dat spel kennen, het doorgronden en je moet 
eraan mee willen doen. Om dat spel goed te kunnen spelen, 
moet je natuurlijk ook aan tafel zitten. Je moet vertegenwoordi-
gers hebben bij het IOC. Drie of vier jaar geleden hadden we nog 
vier mensen in het IOC-bestuur, nu is dat er nog maar één: de 
kroonprins en die is vanwege zijnkoningschap ook weg voor 
2021. We moeten dus weer mensen op posities binnen het IOC 
zien te krijgen: dat kan een voorzitter zijn van de medische com-
missie, een voorzitter van de atletencommissie, een voorzitter 
van een internationale bond. Maar we moeten er wel over 
nadenken en een strategie op uit stippelen.”

met KoninKlijK elan
“In het internationale spel zou het koningshuis bijvoorbeeld een 
rol kunnen spelen. Neem het WK-bid, de Russen hadden een 
budget van 200 miljoen en Nederland 15 miljoen. Inhoudelijk 
hadden wij een beter bid. Maar los van meer geld staat de rol en 
de inzet van het koningshuis. Als bijvoorbeeld prinses Máxima 
onverwacht was binnengewandeld en had gezegd: ‘Oh ja, by the 
way, Nederland kan perfect dit WK organiseren’, had men mis-
schien een andere afweging gemaakt. Dit doet het koningshuis 
in Nederland echter niet. Dat is geen verwijt maar een constate-
ring. Maar als je echt de Olympische Spelen wil organiseren, 
moet je samen met elkaar goed nadenken over hoe je de kracht 
van de Oranjes wil en kunt inzetten in dit soort processen.”
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#hollandbid Cees vervoorn

militaire operatie
“Het binnenhalen van een olympisch bid is bijna een militaire 
operatie. Je moet alles overdenken en alles in het belang stellen 
van het eindresultaat. En natuurlijk moet je de zaken voor elkaar 
hebben. Als je het project goed doorrekent en je komt tot de con-
clusie dat het voor Nederland echt te duur is, dan moet je het 
gewoon niet willen en niet doen. Dan moet je er ook niet meer 
over praten. Maar als we het wel kunnen en willen, dan moet je 
elk besluit ook in het licht van de haalbaarheid van het bid plaat-
sen. De financiële haalbaarheid van zo’n bid is echter altijd een 
discussiepunt. Er is geen standaardrekenmethode voor en op 
iedere gehanteerde methode valt wel iets aan te merken. We 
moeten in Nederland proberen een door iedereen gedragen 
rekenmethode te ontwikkelen. Aan de hand daarvan moeten we 
zeggen: ‘Willen we dat betalen dan gaan we ervoor, willen we dat 
niet, dan moeten we het niet doen’. Waar je ook rekening mee 
moet houden is dat, als je de Spelen serieus wilt binnen halen, je 
wellicht meerdere malen een bidprocedure moet doorlopen. 
Dus misschien moeten wij inzetten op, of rekening houden met, 
een procedure die ook succesvol afgerond kan worden in 2032 of 
2036. Willen we dat?”

spelen van de ontmoetinG
“Een aantal landen kan de Spelen niet meer organiseren, omdat 
er te veel gevraagd wordt. Ik hanteer als oud-sporter ook altijd het 
motto ‘sterker, hoger, sneller’ maar ergens keert de wal het schip. 
Je moet er goed over nadenken wat de beperkingen en de moge-
lijkheden zijn. Nieuwe media kunnen daar een enorm grote rol in 
spelen. Waarom een zwembad bouwen voor 20.000 toeschou-
wers terwijl het in 2028 of later via nieuwe media waarschijnlijk 
mogelijk wordt om thuis op de schouder van de finalist mee te 
zwemmen? We moeten redeneren vanuit onze eigen kracht. De 
Nederlandse economie verschuift van een kenniseconomie naar 
een ontmoetingseconomie. Het grootste platform om elkaar te 
ontmoeten is de Olympische Spelen. Misschien moeten we dat 
wel als thema maken. Niet iedereen hoeft in het stadion te zijn 
om de Spelen samen mee te maken. Dat kan ook op andere plaat-
sen. Je zou kunnen zeggen het worden de Spelen van Oranje en 
de ontmoeting, en die ontmoetingen organiseren wij in de hele 
wereld. Denk aan het Holland Heineken House. Dat kun je tij-
dens de Spelen overal ter wereld neerzetten. Zo kun je, los van 
wat er in Amsterdam en Rotterdam gebeurt, mensen overal ter 
wereld die Spelen samen laten beleven.” •

“Mensen die een bid opstellen, zijn meestal 
niet de mensen die een dergelijk evenement 
al eens hebben meegemaakt. Vaak denken 
deze mensen dat het veel moeilijker is dan 
het daadwerkelijk blijkt te zijn.” 
 
“men denkt vaak dat het hele 
land overhoop gehaald moet 
worden. maar veel van de 
randvoorwaarden ziJn al 
aanwezig.”

“We moeten weer mensen op posities 
binnen het IOC zien te krijgen: dat kan een 
voorzitter zijn van de medische commissie, 
een voorzitter van de atletencommissie, een 
voorzitter van een internationale bond. 
Maar we moeten er wel over nadenken en 
een strategie op uit stippelen.”
 

“waar het uiteindeliJk heel plat 
op neerkomt, is dat de mensen 
die beslissen ziChzelf voor het 
indrukken van de knop de 
vraag stellen: wil ik in die  
stad vier weken ziJn met miJn 
vrouw?

“een vAn de zAken die welliCht de 
kAns vAn nederlAnd hAd kunnen 
vergroten, los vAn meer geld, 
wAs de rol en de inzet vAn het 
koningshuis geweest.”

“Het binnenhalen van een Olympische 
bid is bijna een militaire operatie.”

“missChien moeten wiJ inzetten 
op, of rekening houden met een 
proCedure die ook suCCesvol 
afgerond kan worden in 2032 
of 2036. willen we dat?”

“Elke keuze die je in het bidproces 
maakt moet gericht zijn op het vergro-
ten (maximaliseren) van de kans dat je 
het bid ook binnenhaalt.” 
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#hollandbid ernst boekhorst

ernst
boekhorst
aBn amro

“als we dan toCh een 
koningshuis hebben, 
moeten we dat inzetten. 
ik denk dat andere landen 
dat veel beter doen.”

samen met bid sChrijven
“Als ABN Amro zijn wij zelf niet de initiator van een bid voor een 
bepaald evenement, maar veel organisaties die wij sponsoren 
moeten op regelmatige basis proposities doen om in aanmer-
king te blijven komen voor de rechten van hun evenement. Voor-
beelden daarvan zijn het ABN Amro World Tennis Tournament 
in Ahoy’ en het KLM Open golftoernooi. De kunst is dat het niet 
alleen om geld gaat, maar over de betekenis van een toernooi. 
Wij streven als sponsor naar een partnership en schrijven eigen-
lijk samen de bidprocedure. Bedrijven kunnen creativiteit 
inbrengen. Mooi voorbeeld van die creativiteit is het verduur-
zamen van evenementen, het mogelijk maken dat ook gehandi-
captensport onderdeel uitmaakt van het toernooi. Die twee 
assets hebben wij bij de vorige bidprocedure voor het behoud 
van de ATP 500-status voor het WTT ingebracht en dat was voor 
ATP een van de factoren om te zeggen: ‘Oké, jullie houden de 
500-status’. Wij proberen als sponsor/partner meer in te brengen 
dan alleen de centjes, want laten we eerlijk zijn: Ahoy’ kijkt daar 
niet naar. Zo’n licentiehouder kijkt naar het spelersveld en of er 
voldoende publiek er komt.”

finanCierinG
“Als het gaat om geld ligt dat in tennis en golf eenvoudig. Het gaat 
om prijzengeld. Dat is in tennis trouwens belangrijker dan in 
golf. De internationale bonden schrijven voor hoeveel dat is en 
dat stijgt ieder jaar. Als je niet mee wilt of mee kunt, houdt het op. 
Het hangt dus sterk van de sponsoren af. Wat hebben we ervoor 
over of nemen we genoegen met een minder spelersveld? Vanuit 
de bank investeren we in merkexposure, op televisie en in de 
media. Er zijn natuurlijk wel modules om een beetje betrouw-
baar uit te rekenen hoeveel klanten een toernooi de ABN Amro 
meer oplevert. Dat hebben we wel in kaart, maar we betrekken 

het niet bij onze berekening. Het gaat ons om een hoge klantte-
vredenheid van de mensen op het toernooi en de positieve uit-
straling die het heeft.”

Goed uithanGbord 
“Marketing voor een propositie begint met lobbyen. Voor het 
WTT doen de mensen van Ahoy’ dat en toernooidirecteur 
Richard Krajicek of iemand anders die vanuit de Nederlandse 
tennissport vertegenwoordigd is in de ATP. Met Richard Krajicek 
hebben we natuurlijk een geweldig uithangbord. Hij doet 
 presentaties voor sponsors en bij de ATP. Hij heeft een geweldige 
naam en is onomstreden in die wereld. Bij een organisatie als de 
ATP moet je voorsorteren op het feit dat je bepaalde ontwikke-
lingen inzet. Er is altijd druk van toernooien uit andere wereld-
delen die bij elkaar in het vaarwater zitten. Daarom hebben we 
een verantwoordelijke vanuit de organisatie die het hele jaar alle 
ATP-toernooien afreist. Lobbyen is cruciaal, ver van tevoren en 
met onderhoud door de jaren heen. Mensen van zo’n grote inter-
nationale organisatie willen niet graag komen, dus je moet ze 
echt een bijzonder programma bieden om ze over te halen. En 
de grote baas moet er zijn, want anders is het niet interessant.”

rol van de sportbond
“Mijn ervaring is dat de KNLTB weinig impact heeft. Dat zie je 
bijvoorbeeld aan het Melkhuisje, een toernooi dat zomaar weg 
kon lopen naar Servië. Dat had de bond nooit mogen laten 
gebeuren. Aan de andere kant heb je de golfbond als voorbeeld. 
Kijk naar het bid voor de Ryder Cup, daarbij was de bond  
prominent aanwezig om te helpen met middelen en connecties. 
Welke partij de verantwoordelijkheid voor het bid draagt, hangt 
van de sport af. Bij het bod voor het WK-voetbal nam de KNVB 
de lead, dat zie je ook in het hockey. De bond hoeft niet per se de 
leiding te nemen, maar het is wel prettig als de bond meedoet 
met geld, middelen en de lobby.”

de pers maG niet misbruiKt worden
“We organiseren ieder jaar een persreis. Op die manier hopen 
we de pers ook bewust te maken op het moment dat er een  
bidprocedure loopt. We proberen open en transparant te zijn.  
Je moet de pers natuurlijk niet misbruiken. Het is een soort part-
nership omdat de pers ook inziet dat zij erover kunnen  
blijven schrijven als het toernooi op een hoog niveau blijft.  
Een goede relatie met de pers is heel belangrijk, zowel voor  
ons als voor de pers. De rol van de politiek is ook belangrijk. 
Neem als voorbeeld het bid voor de Ryder Cup. Frankrijk kreeg 
het uiteindelijk. Zij hadden een minister bij de delegatie en  
een brief van meneer Sarkozy. Nederland stond er met de  
burgemeester van Lingewaal. Dan hoef je eigenlijk niet te gaan, 
dat is een soort naïviteit van de Nederlanders. Wij nodigen  
door het jaar heen alle stakeholders uit, natuurlijk ook vanuit 
een commerciële gedachte bijvoorbeeld voor de sponsors. De 
gemeente informeren we door het jaar heen, niet vanuit de 
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sponsor, maar vanuit de licentiehouder. In de toernooiweek zelf 
zorgen we natuurlijk dat de gemeente erbij is. Bij het WTT is de 
gemeente belangrijk als het gaat om de organisatie en om de 
lobby. We gaan niet met Aboutaleb naar de ATP, maar we zorgen 
er wel voor dat er een brief van hem in het pakket zit. En bij de 
finale van het toernooi - als de voorzitter van de ATP er is - 
schudt hij natuurlijk wel handjes. Bij grote evenementen als de 
Olympische Spelen, het WK-voetbal en de Ryder Cup kun je het 
koningshuis goed gebruiken. Als we dan toch een koningshuis 
hebben, moeten we dat inzetten. Ik denk dat andere  landen dat 
veel beter doen.”

KritisChe suCCesfaCtoren

“We denken in Nederland vaak dat het wel goed komt omdat we 
zo’n aardig landje zijn, maar we moeten ons echt onderscheiden 
ten opzichte van het grote geld. Daar moet een goed plan voor 
zijn. Dat betekent dat we soms verder moeten gaan in de rand-
voorwaarden eromheen, zaken buiten alleen het toernooi, het 
stadion of het evenement zelf. Je moet er in ieder geval altijd 
voor zorgen dat je het bedrijfsleven en de overheid aan je bindt 
en je moet lobbyen op het juiste niveau. Tot slot moet je zorgen 
dat je plan realistisch is. Laat je niet gek maken door een 
droom.” 

aanbevelinGen
“Nederland moet de ambitie hebben zoveel mogelijk evene-
menten van niveau te organiseren. Evenementen die van toe-
gevoegde waarde zijn op ons sportklimaat, op de economie. Je 
moet je ook richten op de juiste sporten, de top acht van Maurits 
Hendriks. En je moet ook kijken naar het moment van je bid, 
daarbij rekening houden met de concurrentie.”

wie heeft de reGie?
“De regierol bij de bidprocedure voor het Olympisch Plan 2028 
zou bij NOC*NSF moeten liggen, maar daar ligt hij eigenlijk niet. 
Waar hij nu ligt is onduidelijk. NOC*NSF wordt een beetje gezien 
als concurrent van bonden, als het bijvoorbeeld gaat om het  
vinden van sponsoren of om ownership van evenementen. Er is 
geen harmoniemodel, dat heeft ook met ego’s, macht en per-
soonlijkheden te maken. Ik denk dat je moet beginnen dat in 
kaart te brengen en dan duidelijkheid moet creëren over die 
regierol van NOC*NSF. Dan gaan bedrijven en bonden vanzelf 
met je mee.” •

“Lobbyen is cruciaal, ver van tevoren en met 
onderhoud door de jaren heen. Mensen van 
zo’n grote internationale organisatie willen 
niet graag komen, dus je moet ze echt een 
bijzonder programma bieden om ze over te 
halen. En de grote baas moet er zijn, want 
anders is het niet interessant.” 

“de kunst is dat het niet  
alleen om geld gaat, maar 
over de betekenis van een 
toernooi. wiJ streven als 
sponsor naar een partnership 
en sChriJven eigenliJk samen  
de bidproCedure.”

“de rol vAn de politiek is belAngrijk. 
neem Als voorbeeld het bid voor de 
ryder Cup. FrAnkrijk kreeg het 
uiteindelijk. zij hAdden een minister 
bij de delegAtie en een brieF vAn 
meneer sArkozy. nederlAnd stond 
er met de burgemeester vAn 
lingewAAl. dAn hoeF je eigenlijk 
niet te gAAn.”

“noC*nsf dient de regierol 
te pakken om zo te zorgen 
dat er geen ConCurrentie 
ontstaat tussen steden of 
takken van sporten.”

“We denken in Nederland vaak dat het wel 
goed komt omdat we zo’n aardig landje zijn, 
maar we moeten ons echt onderscheiden ten 
opzichte van het grote geld.”

“Als je een bid uitbrengt moet er een 
gedegen plAn AChter zitten, met de 
juiste politiCi, sportbesturen, 
sponsoren in sport en de sporters 
zelF.”
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pas in de tweede fase erbij
“VWS wordt meestal redelijk laat bij een bidprocedure betrok-
ken. Een bond of een andere organisatie die ergens op wil  
bidden, heeft meestal eerst voor zichzelf de zaken op een rij 
gezet. Bij zo’n haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht  
welke partijen in Nederland zich willen verbinden aan zo’n  
evenement. Hoe staat het met de accommodaties? Wat is de 
betrokkenheid vanuit de bond? Wat is de kans van slagen? Als 
dat allemaal duidelijk is, komt men pas bij de rijksoverheid om 
steun vragen. In het bidbook wordt de kandidatuur toegelicht en 
onderbouwd. Vaak wordt daarin ook een ondersteuningsbrief 
van VWS opgenomen. Daarin staat dat wij het evenement van 
harte ondersteunen en dat we het volste vertrouwen hebben in 
de organisatie. Als er sprake is van financiële ondersteuning 
kunnen we daar desgewenst ook naar verwijzen in de brief.  
De financiële bijdrage van VWS aan een bidprocedure kan maxi-
maal 30.000 euro zijn. De bijdrage voor de daadwerkelijke orga-
nisatie is maximaal 500.000 euro. En voor (tijdelijke) aanpas-
singen aan de accommodatie kunnen we maximaal 1,5 miljoen 
euro toekennen”

een paar Criteria
“Aan het verlenen van subsidie zijn naast de vastgestelde 
be leidsregels geen speciale eisen verbonden. Het moeten  
wel evenementen zijn die op de evenementenkalender van 
NOC*NSF staan en het moet gaan om een tak van sport waarin 
Nederlandse atleten tot de beste van de wereld behoren. Daar 
bedoel ik mee in de top acht of daar binnen vier jaar zicht op 
hebben en dat betekent meestal dat ze in de top zestien zitten. 
Om dat te bepalen, wordt gebruik gemaakt van een overzicht 
van NOC*NSF. Ze maken die evenementenkalender al jaren en 
die komt dus goed van pas. Daar staat nu ongeveer alles op, alle 
toernooien die erkend zijn. In het nieuwe beleid vanaf 2013 gaat 
een nieuwe strategische evenementenkalender een grote rol 
spelen. Op die kalender staan de evenementen die belangrijk 
zijn om binnen te halen in het kader van het Olympisch Plan. 
Het ministerie van VWS speelt daar geen leidende rol in.  
Wij wachten in eerste instantie het initiatief van de sport en  
de sportbonden af en komen daarna pas in actie. Vanuit VWS 
gaan we met name ook kijken naar de maatschappelijke en  
economische spin-off, die bijvoorbeeld kan worden gegenereerd 
met side-events.”

19_23 mvk.indd   74 17-11-2011   10:37:47



“ik vergeliJk het weleens met 
een feestJe. kosten-baten alleen 
is korte termiJn. hoeveel 
nootJes en wiJn moet Je kopen 
en weegt dat op tegen de 
flessen wiJn en de CadeautJes 
die Je van Je gasten kriJgt? 
daarnaast is het ook nog 
zoiets als een gezellig 
samenziJn met vrienden. zoiets 
is moeiliJk in CiJfers uit te 
drukken, maar Je neemt het 
wel mee in Je afweging.”

suCCes is Geen vereiste
“VWS stelt niet als eis dat een toernooi moet worden binnen-
gehaald om de verleende subsidie voor een bidprocedure te 
behouden. Een bid kan ook positieve effecten hebben zonder 
dat het toernooi wordt binnengehaald. Van iedere bidprocedure 
kun je leren. Olympisch Vuur werkt op dit moment aan een 
modelaanpak evenementen waarin ook aandacht wordt besteed 
aan de bidprocedures. De komst van de modelaanpak hebben 
we vanuit VWS gestimuleerd en gefinancierd. Hiermee verstevig 
je het leereffect van een bidprocedure, zodat anderen later beter 
weten waarop zij moeten letten.”

verGelijK het met een feestje

“Als het om draagvlak gaat, moet je ook kijken naar de omvang 
van een evenement. Bij een WK-jeu de boules speelt dit niet of 
nauwelijks. Bij een WK-voetbal of de OIympische Spelen ligt dat 
natuurlijk anders. Voor het IOC hoort de mate van draagvlak ook 
tot de criteria bij toewijzing. In het algemeen kun je zeggen dat 
er politiek draagvlak nodig is op het moment dat je als samen - 
leving investeert in een evenement. Dan kom je vanzelf terecht 
bij de discussie over een kosten-batenanalyse en daarbij moet je 
verder kijken dan alleen naar directe kosten en opbrengsten. 
Een evenement dat meer kost dan het oplevert, kun je wel willen 
en andersom. De kosten kunnen voor de baten uitgaan als je 
zegt: ‘We vinden het als Nederland belangrijk om in de wereld 
op de kaart te staan en we hebben de ambitie om mondiaal te 
acteren’. Misschien levert het evenement niet direct wat op, maar 
moet je durven te investeren in de langere termijn. Ik vergelijk 
het weleens met een feestje. Kosten-baten alleen is korte ter-
mijn. Hoeveel nootjes en wijn moet je kopen en weegt dat op 
tegen de flessen wijn en de cadeautjes die je van je gasten krijgt? 
Daarnaast is het ook nog zoiets als een gezellig samenzijn met 
vrienden. Zoiets is moeilijk in cijfers uit te drukken, maar je 
neemt het wel mee.”

hoe KrijG je het voor elKaar?
“We hebben bij VWS een verkenning laten uitvoeren met als 
centrale vraag wat nou de knoppen zijn waar je aan moet  
draaien als het gaat om de kosten en baten van de Olympische 
Spelen. Kunnen we daar vooraf een goede inschatting van 
maken? Wat betreft de Olympisch Spelen in 2028 is dat op dit 
moment natuurlijk erg lastig omdat het nog zeventien jaar duurt. 
Je maakt natuurlijk op veel punten kosten, bijvoorbeeld voor de 
accommodatie, veiligheid, infrastructuur. De baten - de econo-
mische effecten die het heeft - kun je steeds scherper gaan 
invullen naarmate het evenement dichterbij komt. Dat heeft in 
het verleden ook heel verschillend uitgepakt bij verschillende 
steden. In Barcelona waren die heel positief. Daar zijn de Spelen 
gebruikt om de stad weer open te maken naar de zee en om  
Barcelona bijvoorbeeld als congresstad weer nadrukkelijk op de 
kaart te zetten. Een ander voorbeeld is Athene, waar het allemaal 
minder gunstig heeft uitgepakt.”

lobby vanuit de eiGen rol
“Wat is de rol van de overheid in de lobby? Ook dat verschilt per 
evenement. Bij het WK-voetbal hadden we bijvoorbeeld een rol 
in de presentatie. Er ligt ook vaak een rol bij de ambassades, die 
internationaal kunnen laten zien dat je als land bereid bent 
ergens voor te gaan. Aan de andere kant moet je reëel zijn en  
de rol van de rijksoverheid niet overschatten. De toewijzing van 
een WK-voetbal of de Olympische Spelen wordt niet beslist door 
landen, maar door respectievelijk het executive committee van 
de FIFA en door het Internationaal Olympisch Comité. Door 
mensen uit de sport zelf dus en die mensen moeten dus ook 
benaderd worden vanuit de sport zelf. De overheid heeft een 
ondersteunende rol. Dat kan door aanwezigheid bij de  
presentatie van het bid en het kan ook door uitingen van  
steun vanuit het kabinet. Dat men er in Rusland voor kiest  
om president Poetin langs een heleboel FIFA-leden te sturen  
is hun keus. Zo’n keuze wordt in Nederland niet snel gemaakt. 
Wij werken veel meer vanuit een partnershipgedachte, waarbij 
ieder een bijdrage kan leveren op basis van zijn rol. Een Neder-
landse minister zal niet snel mensen van de voetbalbond opzoe-
ken. Als er vanuit sportbonden een vraag komt of de minister 
deel wil nemen aan de presentatie van het bid voor  
de organisatie van een evenement, is dat overigens soms best 
mogelijk. We krijgen op dat gebied weinig verzoeken. Ik  
propageer hier geen grote rol van de overheid, maar er zijn 
mogelijkheden. Het moet natuurlijk wel in de agenda passen.“

Geen Koffers met Goudstaven
“Nederlanders hebben hun organisatie over het algemeen op 
orde, maar een goed plan betekent nog niet dat je het ook krijgt. 
Daarvoor moet je op meerdere schaakborden actief zijn. Je moet 
een goed verhaal hebben en ook naast je bidbook een bepaalde 
strategie volgen. Hoe ben je vertegenwoordigd in bepaalde  
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#hollandbid bart ziJlstra

“vws wordt meestal redeliJk 
laat biJ een bidproCedure 
betrokken. een bond of een 
andere organisatie die ergens 
op wil bidden, heeft meestal 
eerst voor ziChzelf de zaken 
op een riJ gezet.” 

“een bid kAn ook positieve eFFeCten 
hebben zonder dAt het toernooi 
wordt binnengehAAld. vAn iedere 
bidproCedure kun je leren.” 

“dat men er in rusland voor 
kiest om president poetin  
langs een heleboel fifa-leden  
te sturen is hun keus. zo’n 
keuze wordt in nederland  
niet snel gemaakt. wiJ  
werken veel meer vanuit  
een partnershipgedaChte, 
waarbiJ ieder een biJdrage  
kan leveren op basis van ziJn 
rol. een nederlandse minister 
zal niet snel mensen van de 
voetbalbond opzoeken.” 

“Als er wordt gevrAAgd om koFFers 
met goudstAven, is het Antwoord 
nee.” 

“Parijs had eigenlijk een beter bid, 
maar londen had het bidbook beter 
verbonden met een storyline door 
onder leiding van een icoon als 
sebastian coe de jeugd naar voren 
te schuiven.”

gremia? Breng in kaart wie je concurrenten zijn, wat is hun ver-
haal? Lobby vraagt bovendien een goede regie. Je moet je niet als 
een blind paard storten op de mensen die de beslissingen 
nemen. Je moet kijken wie je wanneer en vanuit welke hoek 
benadert. De regie moet daarbij uitgaan van de bond.  
Die kent het netwerk het best. Nogmaals: de overheid kan hierin 
een rol spelen, maar die moet passend zijn. Als er wordt gevraagd 
om koffers met goudstaven, is het antwoord nee.”

bidbooK, GunfaCtor en storyline
“De kritische succesfactoren zijn een goed plan en wat ik zou 
willen noemen de gunfactor. Wat die twee zaken verbindt is de 
storyline. Wat laat het evenement achter? Wat is de legacy voor 
de sport, voor het land, voor de wereld? Rio de Janeiro had voor 
de Spelen van 2016 organisatorisch niet het beste bidbook, maar 
ze hadden wel een verhaal. De Spelen waren nog nooit in Zuid-
Amerika geweest. Het verhaal is langdurig en zorgvuldig opge-
bouwd door president Lula en IOC-lid Carlos Nuzman. Datzelf-
de geldt voor de Spelen van 2012. Parijs had eigenlijk een beter 
bid, maar Londen had het bidbook beter verbonden met een 
storyline door onder leiding van een icoon als Sebastian Coe de 
jeugd naar voren te schuiven. 

you win some, you lose some
Als je op termijn naar een bid voor de Olympische Spelen wil 
toewerken moet je een track record opbouwen. Ik zou daarbij 
kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Kijk naar het belang dat 
een evenement heeft op de olympische sportkalender. Kijk ook 
naar de rest van de sportkalender. We hebben vorig jaar de start 
van de Giro in Amsterdam gehad en het Grand Départ van de 
Tour de France in Rotterdam. In het jaar daarvoor de start van de 
Vuelta in Drenthe. Dat waren drie grote wielerrondes in korte 
tijd. Je kunt je afvragen of dat verstandig is. In een grotere tijd-
spanne heb je de mogelijkheid om er meer omheen te  
organiseren. Maar ja, je moet er natuurlijk ook rekening mee 
houden dat je niet alles waarvoor je een bid opstelt ook binnen-
haalt. Met bidprocedures is het net als met sport zelf: you win 
some, you lose some.” •
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serieuze ConCurrentie
“Voor het WK 2014 was er echt een serieuze bidprocedure.  
We hebben in de loop der jaren natuurlijk ook wel andere inter-
nationale toernooien georganiseerd, maar dan was het meer een 
kwestie van een plan indienen, waarna de FIH blij was dat wij 
het wilden organiseren. Engeland was in de bidprocedure voor 
2014 de grootste concurrent. De Engelse regering heeft besloten 
het Olympisch Stadion te herbouwen voor de Engelse Bond mits 
zij een aansprekend toernooi naar Londen halen, te beginnen 
met het WK van 2014. Het Olympisch stadion is een tijdelijk  
stadion. Dat maakte het ook voor ons een heel zware bidproce-
dure.”

in eiGen hand
“Bij de hockeybond houden we de organisatie van zo’n bid  
in eigen hand. We hebben een afdeling evenementen die  
wordt geleid door Joost Vettorato. Hij was al betrokken bij de uit-
voering van 1998. In de commissie die het bid voor 2014 heeft 
binnengehaald, zaten drie mensen die in 1998 ook al bij het bid 
betrokken zijn geweest. Die ervaring hebben we expres inge-
bouwd. We werkten met een klein team van vijf man. Een van 
hen was Lex Donia, een bestuurder en dus als vrijwilliger betrok-
ken. Die hebben we ingehuurd om te begeleiden.” 

Goede strateGie
“Bij het plannen voor een toernooi of het opzetten van een bid-
procedure begin ik altijd bij dezelfde partij: de NOS. Ik klop aan 
bij Jan de Jong en Maarten Nooter en laat hen mijn plan zien. Bij 
de NOS worden ze niet vrolijk als het WK-hockey gelijk valt met 
WK-voetbal. We proberen het daarom niet tegelijkertijd met zo’n 
voetbaltoernooi te plannen, maar je moet ook kijken naar de 
locatie. Voor het WK van 2014 wilden we een voetbalstadion, 
waardoor we maar een heel beperkte periode overhielden waar-
binnen we het toernooi konden organiseren: tussen de competi-
tie en voor het WK-voetbal. Je moet ook nog rekening houden 
met de eisen die de FIH stelt. In het Wagenerstadion kun je bij-
voorbeeld geen 15.000 man kwijt en dat is een voorwaarde. 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht waren allemaal 
geïnteresseerd in het toernooi. Als hockeybond hadden we om 
verschillende redenen een voorkeur voor Den Haag, dus toen 
zijn we met die gemeente om de tafel gaan zitten. Je stelt elkaar 
de vraag: ‘Kunnen we het waarmaken?’ Je moet onderzoeken 
wat de subsidieregelingen zijn bij het ministerie van VWS. Dat 
alles bij elkaar zijn de belangrijkste krachten waar je mee te 
maken hebt.”

de Keuze voor den haaG
“De redenen om voor Den Haag te kiezen liepen uiteen. We heb-
ben het plan voor het WK van 2014 mede in het kader van het 
Olympisch Plan 2028 gemaakt. We wilden graag samen optrek-
ken met Olympisch Vuur. Ons plan had een plaats naast bijvoor-
beeld het WK-voetbalbid (Amsterdam/Rotterdam) en het bid 
voor de Ryder Cup (Rotterdam). Den Haag is een van de vier 
grote steden die deel uitmaken van het Olympisch Plan en daar 
was op weg naar 2028 nog geen groot evenement. Het is wel de 
tweede hockeystad van Nederland en de hele politiek zit daar. 
Dat geeft de mogelijkheid om de politiek enthousiast te krijgen 
voor zo’n toernooi, voor de sport en ook voor het Olympisch 
Plan. Daar komt bij dat Jozias van Aartsen daar burgemeester is 
en dat is handig omdat hij internationaal natuurlijk mensen 
kent. Zo’n netwerk is interessant als je activiteiten om het  
toernooi heen wilt organiseren. Denk maar aan internationale 
congressen. We willen iedereen die politiek in Den Haag iets 
voorstelt meenemen naar dat stadion.”

Geen bedraGen waar je van omvalt
“Het bid heeft alles bij elkaar zo’n vijftigduizend euro gekost, dat 
zijn geen bedragen waar je van omvalt. Dat hebben we deels zelf 
gefinancierd, de gemeente heeft er geld bij gedaan en VWS heeft 
ook gesubsidieerd. Kan een bid ook geslaagd zijn als je het eve-
nement niet binnenhaalt? Dat hangt ervan af wat voor eisen je 
zelf van tevoren stelt. Je kunt een bid misschien gebruiken als 
voorbereiding op een volgend bid en zo’n Olympisch Plan brengt 
natuurlijk enorm veel met zich mee. Maar ja, eigenlijk is het 
natuurlijk alleen geslaagd als het echt binnenkomt.” 

“De kosten voor het bid voor 2014 waren relatief laag, maar als je 
naar de begroting van het evenement zelf kijkt, praat je over seri-
euze bedragen, in totaal zo’n 12 miljoen euro. In grote lijnen heb 
je daar een aantal bronnen voor. Als eerste de gemeente, dan 
gaat het over faciliteiten en geld en om een bijdrage om het toer-
nooi binnen te halen. De fee voor de FIH is in totaal 2,25 miljoen 
euro naast de begroting van het WK zelf. De gemeente draagt 3,8 
miljoen bij, waarvan 1 miljoen als bijdrage voor de fee. Dan blijft 
er nog 2,8 miljoen over voor de WK-begroting en moet er nog 
ruim 9 miljoen worden gedekt. Uit de vaste subsidieregeling van 
VWS kun je maximaal anderhalf miljoen halen. Voor het overige 
moet je op zoek naar sponsoring, hospitality en je kaartver-
koop.” 

“Aan de televisierechten verdien je niets, dat kost alleen maar 
geld. In 1998 deed de NOS het allemaal voor niets, maar daar 
hebben ze tegenwoordig geen budget meer voor. Alles bij elkaar 
kost het zo’n zeven en een halve ton. In het Olympisch Plan staat 
nu ook dat er een tv-pot moet komen, een hostbroadcastfonds. 
Zoals het er nu naar uitziet wordt dat fonds in november in de 
Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF vastgesteld. Grote 
evenementen moeten een beroep kunnen doen op dat fonds. 
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Het is nog altijd niet van de grond gekomen, want de vraag is 
natuurlijk waar het geld vandaan moet komen. De gedachte is 
naar ik heb begrepen, dat het fonds uit De Lotto en de rijksover-
heid gevuld gaat worden.”

finanCieel risiCo bij de bond
“In zijn algemeenheid is een van de belangrijkste dingen bij een 
bid dat je de zaken financieel goed op orde hebt. Stel je het niet 
mooier voor dan het kan zijn. Niet alle evenementen die we de 
afgelopen jaren hebben gehad waren winstgevend. Je moet de 
kosten goed in beeld hebben want aan het eind van de rit reken 
je met elkaar af. Als het verliesgevend blijkt te zijn, werkt  
dat tegen je in de volgende fase van het Olympisch Plan. Je hebt 
ervaring nodig om de kosten in te kunnen schatten en goede 
garanties zijn belangrijk. Neem het WK-tafeltennis. Die hadden 
twee problemen: de inkomstenstromen zijn te hoog ingecalcu-
leerd en ze hadden geen sponsors bij de start van het bid. Dan 
moet je dus niet denken dat het goed komt. Zij hadden de orga-
nisatie in een stichting gestopt. Bij ons ligt het financiële risico 
bij de bond. Je kunt het wel in een stichting stoppen, maar uit-
eindelijk slaat dat op jezelf terug. Mensen die zaken met je doen, 
vertrouwen het dan ook minder. Ze willen zaken doen met de bond.”

ado-supporters naar hoCKey
“Bij een bid voor de Olympische Spelen heb je echt draagvlak 
nodig, het IOC wil dat 75 procent van de bevolking erachter staat. 
Bij het WK-bid voor 2014 was dat minder belangrijk. De FIH weet 
wel dat de stadions bij ons vol zitten. Daar hebben we ook een 
plan voor. Dat moet ook wel als de eerste wedstrijd op maandag-
morgen om negen uur begint. Iedereen roept altijd ‘Dat doen we 
met schoolkinderen’, maar vaak zeggen die scholen ‘Zoek het 
lekker uit’. Wij hebben een plan met de gemeente om ervoor te 
zorgen dat doordeweeks overdag zo veel mogelijk Hagenezen 
van het WK kunnen genieten. We willen ook ADO Den Haag-
supporters, want ADO moet eventuele play-off-wedstrijden in 
een ander stadion spelen. We zijn in kleinere kring ook al met 
ADO-supporters gaan praten en de reacties waren positief.”
 
beperKte rol ambassadeurs
“We hebben natuurlijk een aantal ambassadeurs voor het bid. 
De kroonprins, Stefan Veen, Teun de Nooijer, André Bolhuis, 
Minke Booij. Hun rol is beperkt, ze staan vooral in het bidbook. 
De lobby, dat speelt niet zo’n grote rol bij de hockeybond. Er was 
in de laatste dagen voor de verkiezingen even sprake van dat we 
de burgemeester mee zouden nemen, of de minister. Uiteinde-
lijk hebben we het niet gedaan, het gaat toch om de inhoud. 
Anders wordt het egotrippen en dat werkt in de cultuur van het 
hockey niet. Geen poeha, geen onnodig geld verspelen. We 
weten wie iedereen is en dan gaan we niet kijken of de burge-
meester van Londen een mooiere speech heeft dan die van Den 
Haag. De directeur van het FIH, die afkomstig is van het IOC, 
zegt zelf: ‘dat hebben we niet nodig’.”

werKen aan je positie bij het ioC
“Bij mega-evenementen moet je het hele speelveld overzien. Je 
moet goed nadenken welke toegevoegde waarde wij als land 
hebben. Bij het WK-voetbal gelden andere afwegingen. Kijk naar 
Qatar, dan gaat het om geld en als dat het criterium is, doen we 
gewoon niet meer mee. Bij het IOC leeft een andere: je moet iets 
bedenken, bijvoorbeeld duurzaamheid of iets anders dat inte-
ressant is voor de wereldgedachte. En dan is het uiteindelijk sim-
pel: bij het IOC zitten 115 man en die moet je overtuigen. Je moet 
dus zorgen dat je in het circuit van die mensen zit. We hebben in 
het verleden vier IOC-leden gehad, van wie er één niet altijd 
even vriendelijk deed tegen ons. Twee waren voorzitter van een 
bond en die zijn er helaas niet meer (wielrennen en hockey) en 
je hebt de kroonprins. Hoe gaan we nu toch weer een positie 
innemen bij het IOC? Daar moeten we in de loop der jaren hard 
aan werken. Daarbij moet je kijken naar de leeftijd. Er is een 
nieuwe regel dat je bij het IOC op zeventigjarige leeftijd eruit 
moet. Dus alle kandidaten die nu zestig jaar of ouder zijn, gaan 
2021 niet meer meemaken. Je moet dus op zoek naar de veertigers 
met een goede staat van dienst, met statuur. Het hoeft geen groot 
politicus te zijn, maar iemand met sporthart. Je kunt denken aan 
de atletencommissie. De kroonprins is er nog, dus hij zou ervoor 
kunnen zorgen er opvolging is.”

jaar te laat
“Met het Olympisch Plan 2028 zijn we heel vroeg begonnen en 
in zo’n lang traject is het onvermijdelijk dat je ook weleens inzakt. 
Je moet data prikken en toewerken naar een succesmoment. Op 
dit moment ligt de keuze voor een gaststad op tafel. Dat moet 
Amsterdam worden. Rotterdam is in Nederland de beste stad 
om evenementen te organiseren, maar als je in het buitenland 
komt moet je uitleggen waar het ligt. NOC*NSF moet die knoop 
doorhakken, maar dat heeft geen extreme haast. Wel vind ik dat 
de politiek meer kan doen. Je moet als minister niet aankomen 
op de laatste dag. Bij het WK-voetbal was de minister-president 
mee bij de presentatie, dat is leuk maar een jaar te laat. De minis-
ter-president en de minister van sport zijn essentieel. Zij moeten 
mede het gezicht zijn bij bidprocedures zoals voor de Olympische 
Spelen of WK’s. Dat zie je bij andere landen ook gebeuren.  
Oud-president Lula van Brazilië liep samen met het Braziliaanse 
IOC-lid Carlos Nuzman voorop bij het bid voor Rio 2016.” •

“biJ het plannen voor een 
toernooi of het opzetten 
van een bidproCedure begin 
ik altiJd biJ dezelfde partiJ: 
de nos.”

79

19_23 mvk.indd   79 17-11-2011   10:37:51



John Jansen:

“In dit land lopen 
nogal wat 

criticasters rond en 
die beginnen al met 
schieten voordat je 
überhaupt op weg 

bent met je bid”
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John
Jansen & 
Jeroen 
de roever
atp
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John Jansen is Ceo van atp (the 

advanCed travel partner) en 

Jeroen de roever is er manager 

group sports strategy. BiJ 

euro2000 maakte atp vanaf het 

eerste moment deel uit van de 

Bidorganisatie. tiJdens de 

BidproCedure voor het Wk-voetBal 

van 2018 sChreef het BedriJf mee 

aan het BidBook van engeland. 

daarnaast Was atp Betrokken BiJ 

tal van andere sportevenementen 

zoals het ek- en Wk-zWemmen, 

-roeien en -Judo. “WiJ zitten in 22 

landen. in vier grote landen 

heBBen We een sportConneCtie en 

Werken We samen met grote 

sportinstituten”, aldus Jansen.
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Werk met professionals
John Jansen: “Er is geen vast model te geven voor een bidorga-
nisatie. Hoe zoiets wordt vormgegeven hangt sterk af van een 
aantal factoren. Is het een nationaal of een internationaal toer-
nooi? Komt het initiatief van een bond, van een stad of van een 
overkoepelende organisatie? Heeft het toernooi een vaste plaats 
op de agenda? Wij hebben wel een visie over hoe zo’n organisa-
tie eruit moet zien, maar wij zitten niet aan de knoppen. Wij zijn 
van mening dat je een groot bid vorm moet geven met profes-
sionals in alle domeinen die van toepassing zijn. Voor je aan een 
bid begint moet je bovendien voor jezelf hebben vastgesteld met 
wie je te maken hebt en met wie je concurreert. Je moet ook een 
idee hebben van de grootte van de budgetten en de beschikbare 
gelden. Er spelen enorm veel krachten. Neem Euro2000 als voor-
beeld. Daar had je allereerst te maken met de Nederlandse en de 
Belgische voetbalbond. Dat maakte het speciaal want meestal 
heb je te maken met één nationale organisatie. Bij het verkrijgen 
van overheidssteun had je te maken met twee partijen en ook bij 
het inrichten van de organisatiestructuur was dat een complice-
rende factor. Wij kregen in België te maken met een vergelijkbare 
partner in ons domein. Daar is een zekere mate aan tactiek en 
acceptatie voor nodig.”

Jeroen de Roever: “Een bidorganisatie is vaak een mengelmoes 
van mensen van sportbonden, de overkoepelende organisatie, 
de overheid en lobbyisten. Het is de vraag wanneer je met loca-
ties en speelsteden om de tafel gaat zitten. Je kunt ervoor kiezen 
om eerst het evenement naar Nederland te halen, maar vooral 
bij grote evenementen is het belangrijk om al in de bidfase zaken 
op elkaar af te stemmen.”

John Jansen: “Wat je daarbij altijd nodig hebt, is een sterke regie 
vanuit de bidorganisatie. Als er tegenstellingen zijn bijvoorbeeld 
tussen bonden of speelsteden, verzwak je het bid enorm. Wat je 
nu vaak ziet in Nederland is dat een goedbedoelende voorzitter 
van de bond de kar trekt, zonder steun van specialisten die echt 
verstand van zaken hebben om de boel goed af te stemmen.”

Wat blijft er over?
John Jansen: “Een groot bid kost enorm veel geld en je ziet dat er 
veel vaker financiële toetsing vooraf wordt geëist. Aan de basis 
zul je toch sponsors bij elkaar gezocht moeten hebben alvorens 
er überhaupt nagedacht kan worden over de haalbaarheid. Dat 
wordt nog altijd te weinig gedaan. Je ziet dus ook dat er nog wel 
eens een bid wordt binnengehaald zonder dat de onderliggende 
voorwaarden zijn afgedekt. Ook hier is de regiefunctie belang-
rijk. Of dat nu de bond is of een apart bidcomité, zij moeten in 
samenspraak met een financiële expert bepalen of het noodza-
kelijk is een haalbaarheidstudie te doen. Bij grote evenementen 
is het noodzakelijk om dat eerst te onderzoeken alvorens je 
daadwerkelijk begint met het invullen van de financiën. En ook 
op dit terrein moet je absoluut professionals in huis halen.”  

Het grootste gedeelte van de kosten voor een bid komt van de 
overheid. Neem het WK-bid als voorbeeld. Dat is minstens voor 
de helft door de overheid betaald: gemeentes, provincies en 
VWS. Zoiets moet je ook op voorhand afstemmen. Zijn gemeentes 
en provincies bereid er geld in te stoppen met het vooruitzicht 
van potentiële economische groei in de regio? Uiteindelijk is een 
evenement geslaagd als het brengt wat je er van tevoren van had 
verwacht en dat is wat er onderaan de streep overblijft. Bij 
Euro2000 is dat goed gelukt, maar ik denk dat de Olympische 
Spelen van Athene nog steeds pijn doen in Griekenland en wij 
betalen daar nu aan mee.”

Jeroen de Roever: “Je kunt je afvragen of een bidprocedure 
geslaagd kan zijn ondanks het feit dat je het evenement niet  
binnenhaalt. Daar werd in het verleden weinig naar gekeken, 
maar met het Olympisch Plan gebeurt dat wel. Als je een bid een 
bredere context plaatst kan een bid ongeacht of het slaagt een 
positieve invloed hebben op een stad, regio of land. Dan gaat  
het erom dat je allerlei voorwaarden om het bid uit te brengen 
realiseert, waardoor je dankzij het bid veel tot stand brengt. 
Tegenwoordig heet dat legacy en die legacy is enorm belangrijk. 

allemaal achter het bid
John Jansen: “Marketing en communicatie zijn belangrijk. Als je 
een optimale campagne wilt organiseren moet je zorgen dat alle 
stakeholders positief over je spreken. In dit land lopen nogal wat 
criticasters rond en die beginnen al met schieten voordat je 
überhaupt op weg bent met je bid. Iedereen is natuurlijk vrij om 
te roepen wat hij wil, maar bij zo’n WK-bid heb je er toch wel last 
van. De rol van de media is enorm belangrijk. Je moet de media 
voeden in transparant overleg, en je moet de regie over je eigen 
communicatie goed bewaken. Ook op dit gebied moet je werken 
met professionals.”

Jeroen de Roever: “Het begint natuurlijk altijd met een goed 
bid, een goed idee. Vervolgens is er een technische commissie 
die onderzoekt of een bid goed in elkaar steekt. De uitkomst 
daarvan is voor de concurrerende bids vrijwel altijd nagenoeg 
gelijk. Of je nu een acht of een negen scoort, dat maakt weinig 
uit. Twee andere zaken zijn vervolgens essentieel. Aan de ene 
kant de financiën, er moeten overheidsgaranties zijn. En dan 
komt het allerbelangrijkste: legacy. Wat gaat jouw bid met de 
wereld doen, wat die andere landen niet kunnen? Vervolgens 
heb je natuurlijk een partij nodig om het goed te verkopen, maar 
het idee staat voorop. Zo’n partij om het te verkopen, daar heb je 
ook hooggekwalificeerde specialisten voor. Er zijn partijen die 
daar hun dagelijks werk van hebben gemaakt. Er is bijvoorbeeld 
een Engelsman, Mike Lee, die was betrokken bij onder meer het 
bid van Londen 2012, van Rio 2016, van Peong Chang 2018 en 
het WK-bid van Qatar 2022. Dat kun je op twee manieren uitleg-
gen. Ofwel hij heeft steeds op het juiste paard gewed, ofwel hij is 
erin geslaagd met zijn expertise het bid zoveel aanzien te geven 

#hollandbid John Jansen en Jeroen de roever

24_29 mvk.indd   82 17-11-2011   09:31:27



dat hij anderen steeds voorbleef. Hoe dan ook, hij zat steeds aan 
de winnende kant. Als we hem zouden inhuren voor 2028 zou 
het wel helpen.” 

geen mensen op hoge posten
John Jansen: “In de lobby hebben we als Nederland een groot 
probleem. We hebben niet of nauwelijks meer mensen in hoge 
internationale posities in het sportbestuur. We hebben geen 
Anton Geesink en geen Hein Verbruggen meer in het IOC. 
Natuurlijk hebben we de kroonprins nog, maar die raken we ook 
kwijt als hij de troon bestijgt. Zonder mensen op internationale 
topposities in de sport maak je geen kans. De rol van ons konings-
huis is heel positief. Internationaal krijg je heel positieve  
reacties, omdat ons koningshuis altijd aanwezig is als er op 
sportgebied iets gebeurt. Daar moeten we zuinig op zijn.”

John Jansen: ”Ambassadeurs in de vorm van oud-sporters,  
iconen, kunnen een belangrijke rol spelen. Kijk naar de rol  
van Sebastian Coe in Londen, hij heeft een enorm positieve uit-
straling. Van dat soort voorbeelden moeten we gebruik maken. 
Wij hebben in Nederland niet de cultuur om helden te eren. Als 
wij zelf onze sporthelden al vergeten, hoe kunnen we ze dan 
inzetten als ambassadeur. Dat moeten we ons echt realiseren.” 

John Jansen “Lobbyen is een moeilijk te definiëren begrip.  
Je moet een positie opbouwen op de lange termijn. Wij hebben 
als ATP een enorme positie opgebouwd als het gaat om het  
toewijzen van kaarten in de olympische wereld. Dat is het rende-
ment van een heel lang samenspel met de desbetreffende  
organisaties. Je moet dus ook aanwezig zijn op een moment dat 
er voor jou niets te halen is. Je moet het netwerk onderhouden. 
Je moet je ook altijd houden aan de nieuwe regels die een  
organisatie stelt, zorgen dat je je positie waarborgt.”

John Jansen: “Kritische succesfactoren. Onderschat niets, dat  
is het belangrijkste. We hebben in Nederland al snel de neiging 
om te denken ‘Oh dat kunnen we wel.’ Je moet er in een bid-
procedure vanuit gaan dat je de beste wil zijn in alles. Dus 
gebruik professionals op alle gebieden.” •

John Jansen: 

“Er is geen vast model te geven voor een 
bidorganisatie.”

John Jansen: 

“voor Je aan een bid begint 
moet Je bovendien voor 
Jezelf hebben vastgesteld 
met wie Je te maken hebt en 
met wie Je concurreert.”

John Jansen: 

“AAn de bAsis zul je toch 
sponsors bij elkAAr gezocht 
moeten hebben Alvorens er 
überhAupt nAgedAcht kAn 
worden over de hAAlbAArheid.”

Jeroen de roever: 

“Wat gaat jouW bid met de 
Wereld doen, Wat die andere 
landen niet kunnen?”

Jeroen de roever: 

“Er is bijvoorbeeld een Engelsman, 
Mike Lee, die was betrokken bij onder 
meer het bid van Londen 2012, van Rio 
2016, van Peong Chang 2018 en het 
WK-bid van Qatar 2022.”

Jeroen de roever: 

“als we mike lee zouden 
inhuren voor 2028, zou 
het wel helpen.”

John Jansen: 

“in de lobby hebben we Als 
nederlAnd een groot probleem. 
we hebben niet of nAuwelijks 
meer mensen in hoge 
internAtionAle posities in het 
sportbestuur.”
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rolstoeltennis in rotterdam

Als lid van het topsportteam 2028 is Esther Vergeer betrokken bij 
het Olympisch Plan 2028. Als rolstoeltennisster is zij begaan met 
de positie van paralympische sportevenementen in relatie tot 
reguliere sportevenementen en als directeur rolstoeltennis heeft 
zij het rolstoeltennis een prominente plaats gegeven binnen het 
ABN Amro-toernooi in Rotterdam.

sporter op de eerste plaats
“Organisatoren van een groot sporttoernooi moeten in de eerste 
plaats het belang van de sporters voor ogen hebben. Ik ben ervan 
overtuigd dat veel toernooien worden georganiseerd, omdat de 
organisatie zichzelf op de schouder wil kloppen. Dan worden de 
sporters vaak vergeten. De sporter moet op de eerste plaats 
staan, denk aan transport, hotels, faciliteiten op het evenement 
zelf. Daarna komen de media, het publiek, een VIP-dorp en 
noem maar op. Als ik specifiek vanuit mijn eigen ervaring bij het 
rolstoeltennis kijk: op Grand Slam-toernooien is alles perfect 
geregeld, maar op een toernooi alleen voor rolstoeltennissers 
vaak minder. Dan is er niet nagedacht over de breedte van de 
deuren of zijn er op het tennispark allemaal trappetjes, dat soort 
dingen. Dat heeft over het algemeen met geld te maken. Op de 
Grand Slams is dat geen probleem. Het complex van de US Open 
is bijvoorbeeld helemaal nieuw en daar is alles ook voor rolstoel-
tennissers tot in de puntjes geregeld. Op Wimbledon is dat nog 
niet zo, maar de financiële mogelijkheden zijn er op die toer-
nooien wel om alles aan te passen. Juist op toernooien voor 
alleen rolstoeltennissers is dat vaak niet het geval.”

aandacht voor gehandicaptensport
“Ik ben ervan overtuigd dat het combineren van paralympische 
toernooien met reguliere sporttoernooien een toegevoegde 
waarde kan hebben, ook in de bidprocedure. In de maatschappij 
is men hard bezig om gehandicapten een plek te geven. Sport 
kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Er hoeven niet 
veel extra voorzieningen voor te komen, dus bij een evenement 
kun je er veel uithalen als je uitdraagt dat je het combineert. Het 
gaat om de gezamenlijke beleving en passie die we als sporters 
en publiek willen zien. Het kan iets zijn waarmee je je in bid - 
procedures beter op de kaart zet bij de internationale federatie. 
Je hoort mij niet zeggen dat het ABN Amro toernooi de  
ATP-status kwijtraakt als de rolstoeltennissers er niet meer bij 
zijn, maar met ons erbij kan Richard Krajicek die status wel beter 
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onderbouwen. Op die manier versterk je elkaar, want het toer-
nooi is ook van belang voor de status van het rolstoeltennis. Het 
is begonnen met de integratie op Grand Slams en nu zie je dat 
ook ATP- en WTA-toernooien in het reguliere circuit het ook 
steeds meer doen. Het is ook een manier om je toernooi interna-
tionaal beter te verkopen.”

aansluiting bij reguliere bonden
“Toen het rolstoeltennis in Rotterdam drie jaar geleden aan  
het toernooi werden toegevoegd, moesten we allemaal nog  
aan elkaar wennen, maar na drie jaar is de organisatie volledig 
geïntegreerd. Je ziet ook een ontwikkeling waarbij gehandicap-
tensportbonden steeds meer aansluiting vinden bij reguliere 
sportbonden. Bij het tennis is dat al jaren zo en het gebeurt nu 
bijvoorbeeld ook bij basketbal, atletiek en zwemmen. Daardoor 
stellen de reguliere bonden zich automatisch ook de vraag wat 
zij kunnen doen voor de paralympische sport. Dat heeft alleen 
maar voordelen, omdat we kunnen meeliften met de structuur 
die er al lag en puur praktisch met de faciliteiten in zo’n bond. 
Internationaal is die integratie een stuk minder ver dan in Neder-
land. In Noorwegen en in de Verenigde Staten zijn ze ook al ver.” 

integratie van de paralympics
“Ik denk dat de integratie met reguliere bonden een eerste stap is 
om paralympische toernooien vaker te koppelen aan reguliere 
toernooien, maar het kan natuurlijk niet altijd. Bij de Olympische 
Spelen? Waarom zou je de Paralympische Spelen niet vóór de 
Olympische Spelen houden in plaats van twee weken erna, zoals 
nu het geval is. Dan hebben de mensen hun oranje shirtje allang 
weer opgeborgen. Je zou er een soort opwarmertje van kunnen 
maken, als een soort testevent, alhoewel ik dat wel negatief vind 
klinken. Soms denk ik ook weleens: waarom niet volledig  
integreren, zoals bij de Grand Slams? Je kunt nog veel meer 
bedenken, bijvoorbeeld dat je de sluitingsceremonie van de 
Olympische Spelen meteen openingsceremonie maakt van de 
Paralympische Spelen, of andersom. Er schijnen allerlei politieke 
redenen te zijn waarom al die ideeën niet zo makkelijk uit te  
voeren zijn. Dat heeft ook te maken met het International Para-
lympic Committee. Dat heeft ervoor gekozen een eigen organi-
satie te willen zijn, met een eigen logo en eigen branding. Dus als 
je de Spelen vervolgens samen doet met het IOC, raak je die 
identiteit kwijt. Maar goed, waarom zou je die identiteit willen 
als je kan meeliften op zo’n sterk merk als de Olympische Spe-
len? De zelfstandigheid waar gehandicapten heel erg trots op 
zijn, speelt ook een rol. En het risico te worden ondergesneeuwd. 
Als Usain Bolt de honderd meter loopt, kijkt het publiek mis-
schien niet naar het paralympische onderdeel speerwerpen.”

topsportteam 2028
“Mijn rol in het topsportteam 2028 is een beetje op afstand. Ik 
ben de laatste twee bijeenkomsten niet van de partij geweest 
vanwege toernooien in het buitenland. Er zijn in totaal zo’n veer-

tig sporters en dat is wat veel. Er zijn nu tien sporters die het 
dagelijks bestuur van die groep vormen, want je merkt dat in 
kleinere groepen praten en het land in stappen toch beter werkt. 
Ik ben een van de weinige actieve sporters en ik merk dat het 
daarom voor mij wel lastig is vanwege de belasting. Maar ik vind 
het wel belangrijk dat er naast mij nog een andere gehandicapte 
sporter bij komt om te laten zien dat het niet alleen Esther  
Vergeer is. Op die manier betrek je de gehandicaptensport  
ook meer bij het plan. Er zijn genoeg gehandicaptensporters die 
zouden kunnen helpen om de Olympische Spelen naar Neder-
land te halen. Ik denk dan aan oud-sporters als Monique  
Kalkman, voormalig nummer één bij rolstoeltennis, of aan  
Gertjan van der Linden in zijn tijd de beste rolstoelbasketballer 
ter wereld. Er zijn er nog veel meer. Je moet wel iemand hebben 
die een duidelijke visie heeft en zegt waar het op staat.”

enthousiasmeren van het publiek
“Of het Olympisch Plan 2028 aan momentum verliest, durf ik 
eigenlijk niet echt te zeggen. Daarvoor sta ik er op dit moment 
misschien iets te ver vanaf. Maar Nederland loopt nog niet warm 
voor de Spelen en als je die Spelen wilt organiseren, moet dat wel 
gebeuren. Wij als sporters en Olympisch Vuur als organisatie 
moeten voor dat enthousiasme zorgen. Wij moeten die passie 
die wij voelen voor sport aan het land overbrengen. Maar hoe we 
dat moeten doen, daar is nog geen heldere lijn en visie over. Daar 
moet structureler over worden nagedacht. Bij het bidden voor 
evenementen in Nederland zou je mijns inziens altijd moeten 
nadenken over de mogelijkheid er een gehandicaptenevene-
ment aan te koppelen. Dat kan door een parallel toernooi, maar 
ook bijvoorbeeld door een demonstratie. Daarmee ben je  
vooruitstrevend en dat geeft je wellicht een streepje voor in de 
bidprocedure.”

goed voor iedereen

“De overheid moet denk ik een grote rol spelen in het Olympisch 
Plan. Het is veel meer dan een sportevenement, zoiets kun je 
niet alleen aan de sportbonden overlaten. Het gaat over de hele 
maatschappij. Op dit moment wordt er te veel vergaderd en 
gepraat, maar de structuur met een topsportteam is goed. Je 
moet daarnaast ook mensen hebben die uit de politiek komen, 
ieder zijn vak. Wat dat betreft hebben we een compleet plaatje. 
En uiteindelijk moeten we vooral de mensen die niet in de sport 
zitten overhalen dat het Olympisch Plan goed is voor iedereen.” •
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Frank Van dEn Wall BakE 

riChtte in 1978 trefpunt op en 

Begon in het Jaar 2001 met ziJn 

eigen BedriJf ‘van den Wall Bake 

Consult’. hiJ is als 

sponsoradviseur de geesteliJk 

vader van het holland heineken 
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amstel Cup, de team telfort-
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JeugdvoetBal, de ptt 

teleCompetitie en de kpn 

eredivisie. 
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commercieel traject
Frank van den Wall Bake is in het verleden betrokken geweest bij 
meerdere bidprocedures, waaronder het geslaagde bid voor het 
WK-hockey van 1998 in Utrecht en TheHollandBelgium Bid voor 
het WK-voetbal van 2018, dat het niet haalde. Ook stond hij aan 
de wieg van de Spa Regatta, tegenwoordig Delta Lloyd Regatta, de 
wereldbeker zeilwedstrijden die sinds 1985 in Nederland plaats-
vinden. Bij het WK-hockey 1998 was hij in een organisatie die 
werd geleid door de hockeybond verantwoordelijk voor het 
commerciële traject en de publiciteit. In The HollandBelgium 
Bid vertegenwoordigde hij de bedrijven ING en PwC.

meer dan geldschieters
“Het bedrijfsleven wordt in bidprocedures nog te veel gezien als 
geldschieter, terwijl er ook gebruik kan worden gemaakt van 
kennis en kunde. Neem The HollandBelgium Bid als voorbeeld. 
Er was eens in de twee maanden een bijeenkomst waarop  
de betrokken bedrijven suggesties konden doen en op- en aan-
merkingen konden maken. Er zijn veel suggesties gedaan, maar 
daar is veel te weinig mee gedaan. Bedrijven werden gezien als 
geldschieters die uit beleefdheid ook werden geïnformeerd.  
En dat terwijl je die bedrijven nuttig kunt inzetten. Bijvoorbeeld 
vanwege de internationale contacten. Via het bedrijvennetwerk 
kun je vaak een brug slaan naar de mensen die uiteindelijk een 
keuze moeten maken tussen de verschillende kandidaat-steden 
of -landen. We hebben in Nederland de neiging dat te verwaar-
lozen omdat we vinden dat de inhoud van ons bid voor zich 
moet spreken. Bidorganisaties kunnen ook gebruik maken van 
de communicatie-expertise bij bedrijven. Grote bedrijven heb-
ben allemaal hun eigen communicatiestrategie en hun eigen 
media-uitingen. Zij kunnen daarin meenemen dat zij partner 
zijn in een bid en daardoor komt er een grotere communicatie-
druk. Bovendien hebben die bedrijven allemaal personeel en 
die personeelsleden zijn uiteindelijk allemaal ambassadeurs.”

calvinistisch denken
“Nederlanders zijn niet goed in lobbywerk. Wij zeggen: ‘Doe 
maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Dat verklaart waarom 

het bedrijfsleven veel te weinig gebruik maakt van mensen als 
Cruijff, Van Basten en Gullit. Marketingmensen durven in hun 
communicatiestrategie bij de Raad van Bestuur niet aan te 
komen met een idee van een voetballer. Ze zijn bang dat ze niet 
serieus worden genomen. In Nederland denken we: dat was een 
sporter, die kon zeker niet leren. Maar Johan Cruijff staat op een-
zame hoogte en is Nederlands bekendste inwoner. Hij maakt 
deuren open die voor anderen gesloten blijven.”

“Bij een bidprocedure moet je nadrukkelijk focussen op de man-
nen en vrouwen die uiteindelijk de bepalende stem hebben en 
dat zijn er niet zoveel. Uit hoofde van mijn lidmaatschap van de 
Raad van Toezicht van het Olympisch Stadion ben ik zijdelings 
betrokken bij het Amsterdamse bid voor de EK-atletiek van 2016. 
Tot mijn schrik kwam ik onlangs tot de ontdekking dat er eigen-
lijk nauwelijks een draaiboek klaarligt voor de presentatie. Als ik 
dan vraag: ‘Hebben jullie in kaart gebracht wie er straks gaan 
stemmen?’, word ik glazig aangekeken. Ik vroeg ook of zij al eens 
contact hadden opgenomen met Hein Verbruggen. Dat is de 
Nederlandse sportbestuurder bij uitstek die het meest weet over 
het internationale traject. Dan zou ik zeggen: ‘Vlieg eens naar 
Lausanne en luister naar die man.’ Hij zal zich gevleid voelen  
en je met raad en daad bijstaan. Zelf vertelde Verbruggen mij  
bijvoorbeeld dat hij nooit is benaderd door mensen van The 
HollandBelgium Bid. Een gemiste kans. Dat is het Nederlandse 
calvinistische denken, we kunnen het zelf allemaal wel.”

“Voor de lobby moet je geen beleidsplan maken. Het gaat om  
de mensen die uiteindelijk stemmen en dat zijn er niet zoveel. 
Voor het EK-atletiek zijn dat achttien mensen. Daar moet je een 
profielschets van maken en je moet een taylormade programma 
maken om die mensen te benaderen. Kijk naar het land dat  
je bezoekt en selecteer daarop de mensen die je meeneemt. Stap  
af van het eeuwige broodje kaas en durf ook eens een Zuid-Euro-
peaan mee te nemen naar een sterrenrestaurant. Voor het  
Russische WK-bid heeft meneer Poetin hoogstpersoonlijk meer 
dan de helft van de 24 leden van het uitvoerend comité van de 
FIFA bezocht. Dat maakt indruk. Niets ten nadele van Harry 
Been - dat is de juiste man op de juiste stoel - maar hij heeft niet 
de impact van een president of een koning.” 

“We hebben tijdens The HollandBelgium Bid  lang en intensief 
gesproken om Willem-Alexander en Máxima in te zetten, maar 
ik heb begrepen dat de koningin er niet van was gediend. Als 
Willem-Alexander het had gemogen, ben ik ervan overtuigd dat 
hij zich ervoor in had willen zetten, want het is een enorme 
sportfanaat. Het is niet per se het ei van Columbus, maar we 
hebben een kroonprins in het IOC en of hij nou straks koning is 
of niet, we moeten hem volledig inzetbaar maken en houden 
voor de topsport in Nederland. Tijdens The HollandBelgium Bid 
is Sepp Blatter wel ontvangen door het Belgische koningshuis, 
maar niet door het Nederlandse. En we kennen Blatter allemaal, 
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en de premier of de koning(in), maar niet zo’n prestigieus, idioot 
toneelstuk dat miljoenen kost. En vergis je niet: de atleten heb-
ben er eigenlijk de pest aan. En laat het idee van de Compact 
Games ook zien in de uitvoering. Bouw een stadion dat later 
weer afgebroken kan worden, met mobiele tribunes, zodat we 
geen erfenis achterlaten van een stadion gevuld met onkruid en 
betonrot.”

huidige discussie 2028 is zinloos
“Draagvlak in een land is van belang. Daar kijken internationale 
organisaties ook naar. In wezen is de huidige discussie over 2028 
in Nederland zinloos. Het doet het meer kwaad dan goed, want 
het geeft de vele criticasters die we in Nederland hebben een 
podium. We zouden tot 2016 alleen maar moeten investeren in 
het gewenste topsportklimaat, beginnend onderaan de piramide 
met gymnastiek op school. We moeten eerst de sportparticipatie 
van 65 procent naar 75 procent halen, dan hebben we een  
logische basis. Helaas is de discussie over 2028 al begonnen en 
dat kunnen we niet meer terugdraaien. Daarom moeten er nu 
knopen worden doorgehakt. Er moet absoluut worden gekozen 
voor Amsterdam. Dat moet Camiel Eurlings doen als nieuwe 
voorzitter van Olympisch Vuur. Hij is goed begonnen, heeft poli-
tieke bagage, bedrijfsmatige bagage en hij is jong. Zijn blinde 
vlek was het sporttraject en daarom wil hij zich laten omringen 
door topsporters en ex-topsporters. Heel verstandig.” •

dat is een ijdele meneer en hij had het uiteraard buitengewoon  
interessant gevonden om ook door ons koningshuis te worden 
ontvangen.”

meer dan geld
“De financiële haalbaarheid van een bid moet worden getoetst. 
Voordat je een bid uitbrengt moet er een beeld bestaan van  
de financiële invulling, al dan niet door de overheid. Je kunt  
niet eerst afwachten of je het bid binnenhaalt, want internatio-
nale sportbonden eisen vandaag de dag een zekere mate aan 
financiële garantie, en terecht natuurlijk. Als het gaat om grote 
evenementen is de rol van de overheid belangrijk, ook als het 
gaat om sponsors. Ik ben betrokken bij de bidprocedure voor de 
Special Olympics in 2019 en daarvoor ben ik onder andere 
samen met minister Schippers in Athene geweest. Haar aanwe-
zigheid zegt veel over het belang dat de Nederlandse overheid 
eraan hecht, voor de organisatie daar, maar ook in de richting 
van het bedrijfsleven. De minister zoekt duidelijk bruggen naar 
bedrijven. Het bedrijfsleven wil heel graag meewerken aan dit 
soort evenementen, omdat ook zij het belang van de BV Neder-
land zien. Maar ze zouden veel sneller groen licht kunnen en 
willen geven als ze ook inderdaad een soort partnership kunnen 
aangaan met de overheid. Nu is het vaak een kip-ei-verhaal, de 
één wacht op de ander en de ander op de één.”

“Ik heb aan Bart Zijlstra - directeur sport bij VWS - weleens 
voorgelegd dat de minister een keer per kwartaal met de top van 
het Nederlandse bedrijfsleven, of dat deel dat actief is in de sport,  
om de tafel gaat zitten om hen te vertellen waar het ministerie 
mee bezig is en waar de ambities liggen. Dan krijg je een klimaat 
waarin mensen elkaar vinden, elkaar spreken en elkaar iets gun-
nen. Dat moet de basis zijn van een intensievere samenwerking 
tussen bedrijfsleven en overheid. Maar er heerst nu in Den Haag 
nog een soort angst om te veel tegen het bedrijfsleven aan te 
schurken. Men is bang te worden verdacht van manipulatie of 
corruptie, maar die angst slaat ergens op. Bovendien denkt men 
in Den Haag vaak dat de sport alleen maar komt om geld, maar 
dat is helemaal niet zo. Het gaat om medewerking. Ik kan wel 
een bedrijf benaderen of het de Special Olympics wil sponsoren, 
maar als minister Schippers het vraagt, kom je toch anders bin-
nen. Ik moet constateren dat regeringen in andere landen dat 
beter en krachtiger doen dan in Nederland.”

compact games
“Een bid moet onderscheidend zijn. Als ik kijk naar 2028 denk ik 
dat je Nederland neer moet zetten als een compact land met de 
Compact Games. Wij moeten terug naar af, het gaat om de sport. 
Durf tegen het IOC te zeggen: ‘We schrappen de openings- en de 
sluitingsceremonie.’ Dat kost vele tientallen miljoenen. Dat geld 
brengen we naar de sport en we doen niet mee in een race voor 
groter en duurder. Natuurlijk moeten we wel een soort openings-
happening organiseren met een woordje van de IOC-voorzitter 

“voor het russische wk-bid 
heeft meneer poetin hoogst-
persoonliJk meer dan de 
helft van de 24 leden van 
het uitvoerend comité van 
de fifa bezocht. dat maakt 
indruk.” 

“tijdens the hollAndbelgium 
bid is sepp blAtter wel ontvAn-
gen door het belgische konings-
huis, mAAr niet door het neder-
lAndse. en we kennen blAtter 
AllemAAl, dAt is een ijdele meneer 
en hij hAd het buitengewoon 
interessAnt gevonden om ook 
door ons koningshuis te zijn ont-
vAngen.” 28
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red Bull

Jan smildE
 is direCteur van red Bull 

nederland. hiJ is BiJ 

BidproCedures nooit Betrokken 

geWeest. red Bull heeft alleen 

eigen evenementen en doet 

daarnaast ook mee als deelnemer 

van evenementen, zoals in de 

formule 1 en de motogp. ook 

adopteert red Bull Bestaande 

evenementen, zoals de masters in 
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nederland Wel op evenementen. 

red Bull heeft een aantal 

Bestaande Wk’s en dan moet smilde 
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overtuigen dat een stop in 

rotterdam (red Bull air raCe)  

of een stop in valkenBurg 

(Crashed iCe) BiJdraagt aan de 

spanning in het Wk. 
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eventorganisatie in eigen huis
“De organisatie van evenementen zoals de Air Race en Crashed 
Ice vindt deels internationaal plaats, maar de feitelijke organisa-
tie ligt voor tachtig procent wel in eigen land. Dat doen we voor 
een deel met eigen mensen en voor een deel extern. Wij hebben 
zelf geen bidorganisatie, maar we hebben binnen onze marke-
tingorganisatie wel een eventorganisatie in huis. Het is een groot 
voordeel om dat in eigen huis te hebben, want daardoor begrijpt 
die organisatie je merk door en door. Evenementen zijn voor 
Red Bull natuurlijk eigenlijk marketingacties. Wij doen uiteinde-
lijk geen events om events te doen, maar om meer blikjes  
te verkopen. Als je het zo bekijkt dan waren de Air Race in  
Rotterdam en Crashed Ice heel succesvol. ” 

“De locatie voor een evenement is in hoge mate afhankelijk van 
de mogelijkheden. Crashed Ice heeft bijvoorbeeld een heuvel 
nodig, dan ben je in Nederland al snel veroordeeld tot de  
Cauberg. Red Bull gaat daarbij ook voor ‘landmarks’. De plaats 
moet een bepaalde historische waarde hebben. Zo hadden we 
bijvoorbeeld op 10 september het Red Bull de Fierste Ljepper. 
Dat doen we dan juist niet in Friesland maar in een stad, in dit 
geval in Amersfoort. Dat doen we omdat het apart is. Dat geeft 
dan weer een innovatieve twist.”

“Belangrijk is de uitstraling. Als je een evenement wil organise-
ren moet de uitstraling van de organisatie goed zijn, zodat een 
land zich er volledig achter schaart. Je kunt bij een bid gebruik 
maken van een politiek kopstuk of een prominent uit de sport 
als ambassadeur.” 
 
rol van de overheid en de politiek
“Een van de belangrijke elementen van een bid is dat de burge-
meester zich erachter schaart. Heeft dat dan met geld te maken? 
In dit geval niet. Op het moment dat een gemeente of de provin-
cie erachter staat, zijn er allerlei zaken mogelijk. Dan praat ik 
over vergunningen, veiligheid, ontheffingen. Als de overheid 
zich erachter schaart, gaan er deuren open. Allerlei politieke 
vraagstukken worden makkelijker getackeld. Een mooi voor-
beeld is de Red Bull Air race in Rotterdam. Wij vonden dat een 
fantastische locatie en zijn erover gaan praten met de gemeente. 
Dan zijn er voorstanders en tegenstanders, maar uiteindelijk 
hebben we de gemeente kunnen overtuigen dat het een prachtig 
evenement zou zijn ter promotie van de stad Rotterdam. De Red 
Bull Air Race werd op zaterdag gehouden en op de dinsdag 
daarvoor kreeg ik een telefoontje van burgemeester Opstelten. 
Een partij in de gemeenteraad had gevraagd hoe we in vredes-
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“de regierol hoort biJ de 
overheid te liggen op dit 
moment ziJn er te veel 
verschillende mensen die  
er uitspraak over doen.  
er is nog niet helder wat  
de budgetten ziJn, het 
koningshuis wil zich er  
niet aan verbinden of  
mag dat niet. dat vind  
ik waanzin. als een land 
besluit om ervoor te  
gaan, moeten we er 
allemaal voor gaan.”

“als Je een evenement 
organiseert, moet het 
authentiek ziJn. het moet 
biJ Je merk passen, biJ Je 
wortels.”

naam een vergunning hadden kunnen krijgen omdat het veel te 
gevaarlijk was enzovoort. Opstelten vroeg of wij de volgende dag 
langs konden komen om alles uit te leggen aan vertegenwoordi-
gers van de gemeente en de pers. We hebben de volgende dag 
het hele parcours afgereden met vier busjes en alles uitgelegd. 
‘Jullie hebben echt overal over nagedacht, mijn zegen hebben 
jullie’, zei Opstelten daarna.”
 
“Het is ook enorm belangrijk dat de lokale politiek ervan  
overtuigd is dat het evenement toegevoegde waarde heeft. Een 
voorbeeld uit Valkenburg: we hebben voor een vluchtroute  
tijdens Crashed Ice een grot moeten openen die al jarenlang 
dicht is. Nu is die weer open voor toerisme, daar profiteert de 
lokale horeca ook weer van en dat was weer een prima reden 
voor de provincie om ook te investeren.”

“Valkenburg is ook vanuit een ander perspectief een mooi voor-
beeld. Red Bull Crashed Ice is een internationaal WK dat elk jaar 
wordt gehouden met vier stops: Moskou, München, Quebec en 
Valkenburg. Als wereldwijd bekend wordt dat dat de vier stops 
zijn, gaat bijvoorbeeld iemand in China kijken en die kent drie 
plekken, maar Valkenburg niet. We hebben gemeten dat er vlak 
voor, tijdens en na het evenement drie keer zoveel bezoekers 
waren op de website van Valkenburg. Tijdens Crashed Ice in  
Valkenburg hebben bijvoorbeeld ruim tien miljoen Spanjaarden 
dat evenement gevolgd op de website.” 
 
rol van de media
“Het belangrijkste is dat het evenement credible is en klopt. 
Neem even weer Crashed Ice. Dat is een nieuwe sport, een soort 
downhill speedskating. Wij denken dat het een heel goede toe-
voeging is op speedskating in een land waar die sport al enorm 
populair is. We hebben oude legendes als Rintje Ritsma, Falco 
Zandstra, Annamarie Thomas en Gerard van Velde bereid gevon-
den mee te doen. Daardoor was het voor de media een mooi 
item om aandacht aan te besteden. Zo’n storyline moet vooral 
geloofwaardig zijn. Je moet geen fabeltjes vertellen. Geloofwaar-
digheid bouw je op in de media door kwaliteit te leveren. Wij 
hebben ons eigen mediahuis, een eigen productiemaatschappij 
en we maken zelf onze eigen beelden.”
 
kritische succesfactoren
“In ons geval, als het gaat om een pitch voor een evenement bij 
ons internationale moederbedrijf, moet je aantonen dat een 
evenement van toegevoegde waarde is voor de business waar je 
verantwoordelijk voor bent. Het hoeft niet winstgevend te zijn 
maar het het moet inspelen op de uitstraling die je hebt. Als je 
een evenement organiseert moet het authentiek zijn. Het moet 
bij je passen. Bij je merk passen bij je wortels. Uiteindelijk zie je 
dat terug. Voor ons geldt: wij moeten het evenement zelf organi-
seren, we willen het zelf huis hebben, anders verliezen we abso-
luut aan kwaliteit.”

“Je moet ook durven keuzes te maken. Iedereen kijkt naar Red 
Bull en dan hoor je: wat doen ze dat toch mooi, dat moeten wij 
ook gaan doen. Maar dan moet je ook een keuze maken in je 
budget. Als je tien miljoen marketingbudget hebt en 9 miljoen 
gaat naar de klassieke media - zoals kranten en televisiespots - 
dan moet je durven zeggen: ik haal er drie miljoen uit voor een 
evenement. Ik heb weleens begrepen dat er een tijdje geleden 
meer dan veertig bidprocessen liepen, WK-tafeltennis, -judo, 
-voetbal, Tour, Giro, noem maar op. Dat zijn allemaal afzonder-
lijke processen van de bonden, zonder dat het centraal bekend 
is. Ik zou willen voorstellen dat er in Nederland in de wetgeving 
wordt vastgelegd dat er geen bidproces buiten de politiek om 
loopt. Anders zitten we straks met weet ik hoeveel kleine evene-
menten. Als je het niet groots aanpakt, wordt het nooit wat. De 
regierol hoort ook bij de overheid te liggen. Ik zou beginnen om 
daar gewoon een commissie voor op te stellen waarin iedereen 
zijn commitment uitspreekt om die Spelen binnen te halen. Op 
dit moment zijn er te veel verschillende mensen die er een uit-
spraak over doen. Er is nog niet helder wat de budgetten zijn, het 
koningshuis wil zich er niet aan verbinden of mag dat niet. Dat 
vind ik waanzin. Als een land besluit om ervoor te gaan, moeten 
we er allemaal voor gaan.” •
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Jan kossEn
 is sinds 2006 direCteur van de 

koninkliJke nederlandse 

zWemBond. hiJ Was Betrokken BiJ 

de geslaagde BidproCedures 

voor het ek-Waterpolo in 2012 en 

het ek-korteBaan in 2010.daarnaast 

deed hiJ met de zWemBond 

pogingen het JeugdWk-Waterpolo 
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in 2013 naar nederland te halen, 

maar dat mislukte. op dit moment 

Bereidt de knzB een Bid voor het 

Wk-korteBaan in 2016 voor.
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Jan kossen
knzB

“op dit moment zitten  
er in het ioc zeven leden  
met een zwemachtergrond.  
dat is veel. als Je dus een 
groot zwemevenement 
organiseert, heb Je de kans 
om een goede indruk te 
maken op de olympische 
familie.”

loon naar Werken
“Wij kiezen er als bond voor om bidprocedures zelf te doen en er 
geen apart comité voor op te zetten. Veel van onze evenementen 
worden georganiseerd in Eindhoven en dat maakt een aantal 
dingen makkelijk. Als je daar zes keer iets organiseert, hoef je 
niet zes keer informatie op te zoeken over hotels en dergelijke 
zaken. Je moet natuurlijk wel voor ieder evenement goed speci-
ficeren waarom je het wilt organiseren. Naarmate je vaker  
meedoet in bidprocedures, komt het meer aan op accenten, op 
je onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. 
Dat kun je zien als een luxepositie, maar ook als loon naar  
werken. Een bid kost heel veel energie, dus als je het vaker doet 
kun je profiteren van eerder opgedane ervaringen. Je kunt je bid 
dan dieper laden.”

goede regelingen vWs
“Een tweede of een derde bidprocedure is niet per se goedkoper. 
Je kunt er op een andere manier in investeren. Voor het  
EK-waterpolo hebben we bijvoorbeeld een filmpje laten maken 
om te laten zien waar we mee bezig zijn. In essentie maak  
je kosten omdat je mensen nodig hebt die dingen uitzoeken,  
verzamelen en presenteren. Dat wordt gefinancierd in een 
samenwerkingsverband met VWS. Het ministerie kent gelukkig 
goede regelingen. Met de gemeente Eindhoven hebben we een 
goede band en die betaalt ook mee. Als bond dragen we zelf een 
deel van de kosten en dat gaat uiteindelijk op in de begroting van 
het evenement. Je mikt er bij een bid natuurlijk op om het evene-
ment binnen te halen, maar als dat om wat voor reden dan ook 
niet lukt, hoeft het geld niet weggegooid te zijn. Als je de redenen 
kan achterhalen waarom het mislukt is, kom je de volgende keer 

beter beslagen ten ijs. Die ervaring is waardevol. Bovendien  
creëer je bij een internationale federatie wellicht ook sympathie 
voor een volgende keer.”

hoe liever je het Wilt, hoe duurder
“Het is heel inefficiënt om maar één keer een bid uit te brengen. 
Toen de Europese zwembond een probleem had met het EK-
kortebaan in 2010 hebben ze ons benaderd, omdat ze wisten dat 
wij in ieder geval een goed evenement konden organiseren.  
Dat had te maken met ons trackrecord in de jaren daarvoor. Wij 
hebben weleens gezegd dat we ooit een keer een EK-kortebaan 
wilden binnenhalen. Dus toen de vraag van de Europese bond 
kwam, konden we snel reageren. Een belangrijke les die je kan 
trekken: naarmate je een evenement liever wilt, kost het je meer. 
Wij hadden niet specifiek ingezet op dat EK, de Europese bond 
wilde graag dat wij het deden dus wij konden stevig bedingen op 
de voorwaarden. Bij de Europese zwembond betaal je een fee 
voor het organiseren van een toernooi. Dat houdt in dat je als 
organisator onder meer de hotelaccommodatie voor officials 
regelt, maar die hotels betaalt de Europese bond uit die van  
tevoren afgesproken fee. Bij de wereldbond ligt dat anders, daar 
betaal je geen fee, maar draai je zelf op voor de reis- en verblijfs-
kosten van die officials.”

voortijdig elimineren
“Het voortijdig elimineren van tegenstanders is een andere 
manier om slim om te gaan met de kosten in een bidprocedure 
en om een positie te creëren in de onderhandeling met de  
internationale federatie. Voor het EK-waterpolo hebben wij bij-
voorbeeld geen bid ingediend, maar zijn we eerst gaan praten. 
We hebben gezegd dat wij het graag in januari wilden doen. 
Waarom? We hadden met de NOS vastgesteld dat zij het in die 
periode konden coveren en met het oog op de Olympische Spe-
len kwam die datum beter uit dan mei/juni, wanneer het toer-
nooi traditioneel op de kalender staat. Dat vond de Europese 
zwembond een goed idee en daarmee elimineerden we op voor-
hand alle landen rond het Middellandse Zeegebied, waar zo’n 
toernooi in de buitenlucht wordt gehouden. Onze positie was 
daarmee zo sterk, dat we nu veel minder fee betalen, slechts een 
derde van wat Hongarije voor het EK in 2016 betaalt. Het blijft 
altijd onderhandelen en je weet dat zo’n internationale bond 
voor ieder toernooi op hun kalender een gastheer nodig heeft. 
Het zijn niet allemaal Olympische Spelen.”

politieke afWegingen
“Het beste bid wint niet altijd, want er spelen ook politieke  
afwegingen mee. Bij zwemtoernooien gaat het bestuur van de 
Europese bond of het bestuur van de wereldbond over de toe-
wijzing. Wij hebben het bid voor het WK-jeugdwaterpolo van 
2013 verloren, terwijl we verreweg de beste bid hadden. Politiek. 
Wij wilden het jongens- en het meisjestoernooi samen organise-
ren. Het Griekse bestuurslid van de wereldbond met waterpolo 

24_29 mvk.indd   92 17-11-2011   09:31:30



in de portefeuille heeft nog bij ons voorgesteld om een van die 
twee toernooien te doen, maar dat wilden wij niet. Toen ging het 
niet meer om het beste bid. Als er zes landen zijn en er zijn twee  
toernooien, hoef je maar vier landen teleur te stellen. Als er zes 
landen zijn en er is maar één toernooi stel je vijf landen teleur. 
Zo’n bestuur stelt het liefst zo weinig mogelijk landen teleur.”

pootje gelicht
“Je moet weten welke andere partijen meebieden en onder 
welke condities zij dat doen. Dat eerste weet je meestal wel, maar 
dat tweede is moeilijker te achterhalen. Bij de bidprocedure voor 
het EK-zwemmen in 2008 waren wij zonder dat we het wisten de 
enige kandidaat. In die tijd waren we heel slecht vertegenwoor-
digd in het bestuur van de Europese zwembond. Toen zijn we 
dus pootje gelicht omdat ze de schijn konden ophouden dat er 
een tweede kandidaat was. Daar hebben we sinds die tijd werk 
van gemaakt en tegenwoordig zitten we met twee mensen in de 
bestuursvergadering van de Europese bond, Erik van Heijnin-
gen als vicevoorzitter en Cees Rein van den Hoogenband als lid 
van de medische commissie.” 

handjeklap
“Vriendschappen sluiten en deals maken is een belangrijk 
onderdeel van de lobby. Dit voorjaar hebben we een bid  
gewonnen voor het EK-masters met Turkije en Hongarije als 
tegenstanders. We hadden in de aanloop een afspraak gemaakt 
met Hongarije, dat ook nog voor een ander evenement in de race 
was. Zij hebben toen verklaard dat als ze moesten kiezen, ze  
liever dat andere evenement hadden. Wij hebben hen toen 
gesteund met het binnenhalen daarvan. Ik wil niet direct zeggen 
dat het handjeklap is, maar als vrienden kijk je wel uit dat je niet 
wordt uitgespeeld tegen een derde. Die ervaring hadden we in 
2007 nog niet.”

zeven ioc-leden
“Zwemevenementen zijn prachtige gelegenheden om in het 
kader van het Olympisch Plan 2028 indruk te maken op het IOC. 
Zeker als we niet alleen op Europees, maar ook op wereldniveau 
gaan meespelen en die ambitie heeft de zwembond. Op dit 
moment zitten er in het IOC maar liefst zeven leden met een 
zwemachtergrond en dat is veel. Als je dus een groot zwem-
evenement organiseert, heb je de kans om een goede indruk te 
maken op de olympische familie. Als die zeven IOC-leden hier 
goed worden ontvangen, als zij het hier als gastvrij ervaren en als 
ze met alle egards worden behandeld, betaalt zich dat op termijn 
uit. Je kunt die mensen hier ook anderszins uitnodigen voor een 
of andere gelegenheid, maar het werkt veel beter als je ze binnen 
hun eigen sport in hun eigen vertrouwde omgeving met een 
schitterend evenement in de watten kunt leggen.” •

“een belangriJke les die Je 
kan trekken: naarmate Je 
een evenement liever wil, 
kost het Je meer.” 

“het voortijdig elimineren vAn 
tegenstAnders is een Andere 
mAnier om slim om te gAAn met 
de kosten in een bidprocedure 
en om een positie te creëren in 
de onderhAndeling met de 
internAtionAle federAtie.” 

“bij de bidprocedure voor  
het ek-zWemmen in 2008 
Waren Wij zonder dat We  
het Wisten de enige kandidaat.  
in die tijd Waren We slecht 
vertegenWoordigd in het 
bestuur van de europese 
zWembond. toen zijn We  
dus pootje gelicht, omdat  
ze de schijn konden 
ophouden dat er een  
tWeede kandidaat Was.” 

“We hadden in de aanloop een afspraak 
gemaakt met Hongarije, dat ook nog 
voor een ander evenement in de race 
was. Ik wil niet direct zeggen dat het 
handjeklap is, maar als vrienden kijk  
je wel uit dat je niet wordt uitgespeeld 
tegen een derde.” 

“een bid kost heel veel 
energie, dus als Je het 
vaker doet, kun Je 
profiteren van eerder 
opgedane ervaringen.  
Je kunt Je bid dan dieper 
laden.” 
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“Tegenwoordig is 
het niet meer zo dat 
wij iedereen in het 
buitenland iets te 
brengen hebben: 

wij zijn meer 
afhankelijk van hen 

dan zij van ons”

•
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doel heeft het topsportKlimaat 

in de regio te verbeteren. het  

naar amsterdam halen van  

internationale topsportevents 

is daar een onderdeel van. 
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intensieve samenwerking
“We zijn een stichting met een onafhankelijk bestuur, maar we 
werken heel nauw samen met de gemeente”, aldus Dijkman.  
“We hebben twee kernactiviteiten: enerzijds talentontwikkeling 
- wij runnen bijvoorbeeld ook het Centrum Topsport en Onder-
wijs, ofwel het CTO - anderzijds zijn we betrokken bij het  
binnenhalen van evenementen. Op dat gebied werken we inten-
sief samen met de gemeente. De afgelopen jaren zijn we in 
Amsterdam bezig geweest met een aantal bidprocedures: The  
HollandBelgium Bid voor het WK-voetbal 2018, het WK-roeien 
2014, het EK-handboogschieten in 2012, het EK-atletiek in 2016. 
Daarnaast zijn er nog evenementen waar niet echt een bid- 
procedure voor liep, zoals de Giro in 2010 en de finale van de 
Europa League in 2013. Voor die laatste hebben we nauwelijks 
iets hoeven doen omdat Michael van Praag dat als bestuurslid 
van de UEFA voor elkaar heeft gekregen. Dat geeft het belang 
aan van een internationaal netwerk, iets waar we in Nederland 
veel winst kunnen boeken, want zoveel vertegenwoordiging in 
internationale gremia hebben we niet.” 

ProjectgroeP met diverse Partijen
“Buiten mega-evenementen als het WK-voetbal, waarvoor een 
aparte organisatie is opgetuigd, maakt Topsport Amsterdam in 
de bidprocedures meestal deel uit van een projectgroep. Daarin 
zijn mensen uit de betreffende bond, de gemeente, het stadsdeel 
en de accommodatie vertegenwoordigd. Onze rol bestaat vooral 
uit het vervaardigen van het bidbook, de brochures en de  
presentaties. We doen dat samen met de bonden, maar het hele 
proces met designers, de informatie, de samenstelling vindt hier 
plaats. In de bidfase kan alles prima in zo’n projectgroep worden 
gedaan vanuit Topsport Amsterdam, maar als je het evenement 
eenmaal binnen hebt, moet je er wel een aparte projectorganisatie 
voor opzetten.”

FocussPorten en low hanging Fruit
“De keus om een bod uit te brengen op een bepaald evenement 
hangt af van een aantal factoren. We richten ons op Amsterdamse 
focussporten, want de investeringen in talent zien we ook graag 
terug met prestaties bij een evenement. Maar er zijn meerdere 
overwegingen: wat doet het voor je imago als sportstad-  
hetgeen bijdraagt aan je trackrecord. En wat doet het voor je  
citymarketing? Soms is er low hanging fruit, een evenement 
waarvoor weinig concurrentie is, dat je makkelijk binnen kunt 
halen. Dat kan in ‘magere jaren’ ook een overweging zijn. De lijst 
met gewenste evenementen tot 2020 gebaseerd op de longlist 
van NOC*NSF is niet officieel bestuurlijk vastgelegd en de over-
wegingen kunnen in de loop der tijd veranderen, maar het biedt 
een raamwerk. We zijn in 2009 met die lijst begonnen en als  
je nagaat dat het over het algemeen vijf jaar duurt voor je een 
evenement binnen hebt, zou je pas in 2014 het eerste evenement 
kunnen organiseren. Daarom maken we in de tussentijd ook 
andere keuzes. Zo hebben we het EK-badminton binnengehaald 

omdat we het makkelijk konden krijgen en de Giro in 2010. Wiel-
rennen is geen focussport, maar het doet veel voor je stad met 
145 tv-kanalen die de hele wereld overgaan. Dat evenement is 
dus niet eens zozeer vanuit de sport aangevlogen, maar vanuit 
citymarketing. Het EK-handboog 2012 daarentegen is interes-
sant omdat er IOC-leden aan zijn verbonden, met wie je belang-
rijke relaties kunt aanleggen in het kader van je Olympische 
Ambities en 2012 was voor het overige een relatief mager jaar 
voor evenementen”

goede relatie met rotterdam
“Er is op basis van de evenementenkalender van NOC*NSF veel-
al landelijke afstemming bij evenementen die we hier naar de 
stad halen. Daarnaast is het zaak de boel goed af te stemmen 
met de bond, want zonder de keuze van een bond voor de stad 
begin je niets. We hebben inmiddels ook een goede relatie met 
Rotterdam en we hebben de afspraak om niet te ‘bidden’ op het-
zelfde evenement. We moeten niet tegen elkaar op boksen en op 
die manier publiek geld over de balk smijten.”

kosten
“Kosten spelen een grote rol in de overweging om iets wel of  
niet te doen. Aan het WK-zwemmen hangt een prijskaartje  
van 40 tot 50 miljoen euro, dat is kansloos voor een stad alleen. 
Een WK-kortebaan kost 10 miljoen, dat moet nog wel een keer 
haalbaar zijn. Als we straks binnen het Olympisch Plan de aan-
gewezen gaststad zijn, komt die 50 miljoen euro misschien wel 
bij elkaar, maar als stad alleen trekken we dat niet. Natuurlijk 
wordt er, voordat we een bid uitbrengen, altijd gekeken of een 
evenement financieel haalbaar is. We kijken goed naar de  
eerdere toernooien en we vergelijken de budgetten en de werke-
lijk gemaakte kosten. Dat geeft vaak een goed inzicht.”

Zwakke en sterke Punten
“Hoe je de lobby aanpakt, hangt helemaal van de procedures af. 
Bij de ene bond stemt alleen het uitvoerend comité en bij de 
andere moet je je richten op een congres van alle bonden. Bij het 
EK-atletiek richten we ons op de council, dat zijn vijftien men-
sen. Je moet in alle gevallen goed kijken wie er stemmen en je 
relatief sterke en zwakke punten afwegen tegen de concurrentie. 
Als je een eigen sterk punt wil uitdragen maar de concurrent is 
op dat gebied sterker, kun je dat maar beter niet doen. De kennis 
over de mensen die stemmen ligt vaak bij de bonden die het net-
werk hebben. Daarnaast krijg je uit de lobby constant informatie 
waar je iets mee moet doen. Voor het EK-atletiek hebben we een 
adviesbureau in de arm genomen uit Lausanne. Die zitten dicht 
op het vuur en zijn al bij veel procedures betrokken geweest.”

geen broodje kaas
“Het is goed voor bonden en besturen om mensen te hebben 
met internationale ervaring. Nederlanders moeten in de lobby 
beter hun best doen zich aan te passen. Je kunt internationaal 
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Nederlandse aard een beetje geweld aandoen. In mijn vorige 
baan heb ik vijftien jaar de wereld rondgereisd en dan zie je wat 
internationale gewoontes zijn. Als je bijvoorbeeld in China een 
visitekaartje krijgt, moet je dat niet ongezien in je zak stoppen. Je 
moet het met twee handen aanpakken en minstens een minuut 
bestuderen, daarmee toon je respect. Nederlanders denken 
altijd dat ze allemaal wel weten hoe het werkt, maar dat valt 
soms behoorlijk tegen. Alleen al het idee dat Nederlanders alle-
maal zo goed Engels spreken is dus vaak helemaal niet zo. We 
moeten ons meer aanpassen. Tegenwoordig is het niet meer zo 
dat wij iedereen in het buitenland iets te brengen hebben: wij 
zijn meer afhankelijk van hen dan zij van ons.”

laat Zien dat je echt wilt
“In het hele olympische traject is het van belang om te kiezen 
voor kwaliteit boven kwantiteit bij het binnenhalen van evene-
menten. Het argument dat je moet laten zien dat je het kunt 
organiseren, is erg overtrokken. Internationale federaties gaan er 
echt wel vanuit dat we het kunnen. Je moet laten zien dat je als 
land de ambitie hebt, dat je ook echt wilt. Dat is het zwakste punt 
van Nederland, die hele draagvlakdiscussie. Kijk maar naar de 
FIFA, die zitten niet te wachten op allerlei negatieve verhalen in 
de pers. Die hele belastingdiscussie over onacceptabele vrijstel-
lingen is overigens ook typisch Nederlands. Het gaat over extra 
winst die zonder dat evenement sowieso niet binnen zou komen. 
Het zou helpen als dat soort zaken eens helder zou worden uit-
gelegd zodat iedereen dat begrijpt.”

onZindiscussie over de gaststad
“De belangrijkste uitdaging voor Oympisch Vuur is nu dus ook 
draagvlak. Als je het plan niet tussen de oren van de mensen op 
straat krijgt, gaat het niet werken. Dat Olympisch Plan moet niet 
uit een ivoren toren komen. De mensen in de sport hoeven 
elkaar niet meer te overtuigen, die willen wel. Het leeft te weinig, 
met name bij jonge mensen. Je wil toch voorkomen dat de Olym-
pische Spelen straks alleen nog bij Omroep Max zitten. Je moet 
je nu dus richten op jonge mensen. Nu zijn het met name  
35-plussers bij Olympisch Vuur, de categorie 20-25 wordt niet 
gehoord. Tot slot is er nog die onzindiscussie over de gaststad. 
Tijdens mijn buitenlandse reizen heb ik nog nooit meegemaakt 
dat iemand bij het horen van Nederland spontaan de naam  
Rotterdam te berde brengt. Je moet bij een olympisch bid  
uitgaan van je grootste kans en dat moet je bekijken door het oog 
van het buitenland. Het is een beetje Nederlands om de discussie 
voor ons uit te schuiven, maar buiten Rotterdam en Amsterdam 
maakt niemand zich een illusie. Ik heb trouwens ook met  
Rotterdammers gesproken die zeggen: ‘Je moet me niet citeren 
want dan gaat mijn hoofd eraf, maar natuurlijk moet het Amster-
dam worden.’ Wat verlies je er nou mee om die keus te maken?” •

niet aankomen met een broodje kaas en een glas melk. Als 
gebruikelijk is dat mensen van een internationale federatie van 
Schiphol worden afgehaald met een limousine doen we dat in 
Amsterdam dus ook. Als er een brief van de burgemeester op het 
kussen moet liggen in het hotel, regelen we dat. Als je het spel 
wilt spelen zoals het internationaal wordt gespeeld, moet je  
de Nederlandse gewoontes soms even loslaten. Je hoeft niet 
meteen te denken aan omkopen, maar af en toe moet je de 

“Op het gebied van ons internationale 
netwerk kunnen we in Nederland  
veel winst boeken, want zoveel  
vertegenwoordiging in internationale 
gremia hebben we niet.” 

“soms is er low hanging 
fruit, een evenement 
waarvoor weinig 
concurrentie is, dat je 
makkelijk binnen kunt 
halen. dat kan in ‘magere 
jaren’ ook een overweging 
zijn.” 

“Het eK-Handboog 2012 is  
interessant, omdat er ioC-leden 
aan zijn verbonden met wie  
je belangrijKe relaties Kunt  
aanleggen in Het Kader van  
je olympisCHe ambities.” 

“Als je een eigen sterk punt 
wilt uitdrAgen, mAAr de 
concurrent is op dAt gebied 
sterker, kun je dAt mAAr beter 
niet doen.” 

“We hebben inmiddels ook een goede 
relatie met Rotterdam en we hebben de 
afspraak om niet te ‘bidden’ op hetzelfde 
evenement. We moeten niet tegen elkaar 
op boksen en op die manier publiek geld 
over de balk smijten.”
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gunning sPeelt een grote rol
“Ik was in het verleden betrokken bij het bid van de KNLTB voor 
de organisatie van de Europa/Afrika-zone van de FED-Cup, de 
Daviscup voor vrouwen. Maar dat was eigenlijk geen echt bid. 
Bij dat soort evenementen is eerder sprake van een gunning, die 
weer enorm afhangt van internationale contacten. Daarbij wordt 
overigens wel kritisch gekeken naar de financiering en eventuele 
garantstellingen, die we prima voor elkaar hadden. Uiteindelijk 
trok de KNLTB de kandidatuur in, omdat de technisch directeur 
het niveau van het Nederlandse vrouwentennis op dat moment 
nog net iets te laag vond. Het evenement zou daardoor te weinig 
uitstraling hebben in ons land. Overigens geeft dit voorbeeld wel 
aan dat bids voor kampioenschappen per sport sterk kunnen 
verschillen, zowel in prestige en uitstraling als in procedure.”

“Sinds kort ben ik lid van het bidcomité voor de Special  
Olympics in 2019. Die spelen mogen we niet verwarren met de 
Paralympics, het IOC-evenement voor atleten met een fysieke 
beperking. De Special Olympics zijn in 1968 begonnen als een 
initiatief van Eunice Kennedy Shriver - zuster van president 
Kennedy - naar het model van de Olympische Spelen, maar dan 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Het comité heeft 
een brede vertegenwoordiging met voormalig staatssecretaris 
Jet Bussemaker als voorzitter, Jan de Jong (algemeen directeur 
van de NOS) sponsoring- en marketing specialist Frank van  
de Wall Bake, een vertegenwoordiger van de zorgsector,  
ex-topsporter Ada Kok, NOC*NSF en vertegenwoordigers van 
sportbonden. We zijn nu bezig met een haalbaarheidsonderzoek.”

“Een belangrijke macht bij dit bid is de rijksoverheid. Niet in de 
eerste plaats omdat we een financiële bijdrage zouden willen, 
hetgeen gezien de huidige bezuinigingen lastig zal zijn, maar 
wel omdat we een garantstelling nodig hebben. Wat dat betreft is 
het positief dat Edith Schippers aanwezig was bij de opening van 
de Special Olympics dit jaar (2011) in Athene. Zij heeft boven-
dien subsidie verleend voor een haalbaarheidsonderzoek. Een 
andere kracht is de evenementenkalender van NOC*NSF. Die is 
opgesteld om conflicten tussen verschillende evenementen te 
voorkomen. Wij staan daar vooralsnog niet op, waarschijnlijk 
omdat het niet om een topsportevenement gaat. Toch denk ik 
dat we op die kalender thuis horen. Al was het maar omdat dit 
het grootste breedtesportevenement ter wereld is. Ik weet dat de 
zwembond in 2019 ook het WK graag naar Nederland zou willen 

halen. Ik denk dat de Special Olympics 2019 voor het bedrijfs-
leven een interessantere propositie is vanuit het oogpunt van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.” 

breed oPgeZet
“De Special Olympics worden niet aan een stad, maar een land 
toegewezen. We gaan gebruik maken van verschillende breedte-
sportaccommodaties. De openingsceremonie zal wel in een 
groot stadion plaats vinden. Daarover moet het comité Special 
Olympics 2019 nog beslissen. Twijnstra en Gudde voeren een 
onderzoek uit naar de financiele en maatschappelijke haalbaar-
heid. Dat maatschappelijke draagvlak is ook belangrijk, want 
zonder draagvlak is het niet reëel om zo’n groot evenement naar 
Nederland te halen. In juni 2011 zijn we met een kleine delegatie 
in Athene geweest bij de opening van de Special Olympics van 
dit jaar. Jaap de Groot, hoofd Sport van de Telegraaf, was er ook 
op uitnodiging van het Fonds Gehandicaptensport. Dat heeft 
geleid tot de nodige publiciteit wat weer belangrijk is voor het 
draagvlak bij de Nederlanders. Het is natuurlijk altijd nuttig om 
belangrijke media bij een bid te betrekken. Heel veel internatio-
nale (ex-)topsporters hebben zich trouwens verbonden aan hun 
nationale Special Olympics-organisatie, dat is uiteraard ook een 
factor van belang.” 
 
interesse bij het bedrijFsleven
 “Voor ons staat de sport voorop. Maar het is duidelijk dat voor 
het bedrijfsleven de profilering als maatschappelijk betrokken 
organisatie belangrijk is. Daarom verwacht ik ook veel belang-
stelling van het bedrijfsleven, naast de sponsors die Specials 
Olympics Nederland al heeft (Aegon, Rabobank, Vrienden-
loterij). De betrokkenheid van het bedrijfsleven vinden we zo 
belangrijk dat we belangrijke vertegenwoordigers hebben 
betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek. Voor alle partijen is 
het goed om inzicht te krijgen in kansen, risico’s en bedreigingen.” 

kritische succesFactoren
“Onder de kritische succesfactoren van een bid reken ik om te 
beginnen een gedegen haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast 
betrokkenheid van mensen met een uitgebreid netwerk én het 
vermogen dat ten volle te benutten. En de ondersteuning van de 
Rijksoverheid, niet in de eerste plaats door financiering, maar 
wel door erkenning van het belang van dit evenement en een 
garantstelling daarvoor. Ook de betrokkenheid van aanspreken-
de namen is van belang, zowel bij de organisatie als in de rol van 
ambassadeurs. Verder moet je slim gebruikmaken van het inter-
nationale netwerk en moet je als team je gezicht laten zien, zoals 
we deden door met z’n allen naar Athene te gaan. Ik denk dat dat 
haast een must was.”

do’s en dont’s
“Onder dont’s beschouw ik: beloof nooit iets dat je niet kunt 
waar maken. Zorg dat je een betrouwbare partner bent voor 
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iedereen en voorkom dat een eventuele interne strijd naar  
buiten komt. Wat destijds gebeurde met de kandidatuur van 
Utrecht en Rotterdam voor de start van de Tour de France vond 
ik een aanfluiting. Maar ik heb vertrouwen in een alliantie zoals 
het Olympisch Vuur, met belangrijke vertegenwoordigers van de 
overheid, de sport en het bedrijfsleven. Bij voorkeur heeft zo’n 
club een aansprekende onafhankelijke voorzitter met een groot 
internationaal netwerk, bijvoorbeeld Hein Verbruggen. •

“Een belangrijke macht is de rijksoverheid. 
Vooral omdat we  
een garantstelling nodig hebben.” 
 
“zonder draagvlak is het niet 
reëel om een groot evenement 
naar nederland te halen.” 

 

“Het is Altijd nuttig om 
belAngrijke mediA bij een  
bid uit te nodigen.”
 

“de betroKKenHeid van Het 
bedrijfsleven vinden we zo 
belangrijK dat we belangrijKe 
vertegenwoordigers Hebben 
betroKKen bij Het HaalbaarHeids- 
onderzoeK.” 

 

“je moet Als bidteAm je gezicHt 
lAten zien. ik denk dAt dAt HAAst 
een must is.”
 
“voorkom dat een eventuele 
interne strijd naar buiten 
komt. wat destijds gebeurde 
met de kandidatuur van 
utrecht en rotterdam voor  
de start van de tour de france 
vond ik een aanfluiting.”

jaap de Groot
 is chef sport van de telegraaf. de 

groot is nooit direct betroKKen 

geweest bij een bidprocedure, 

maar volgde er wel diverse 

nauwgezet als journalist. ooK zat 

hij in diverse KlanKbordgroepen, 

onder meer in het Kader van het 

olympisch plan 2028. “met name  

the hollandbelgium bid voor het 

wK van 2018 heb iK intensief 

gevolgd en natuurlijK volg iK de 

gang van zaKen rond het 

olympisch plan 2028 op de voet.”
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De groot
de telegraaf
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onduidelijke driehoek
“Het Olympisch Plan moet gedragen worden door een sterke 
driehoek. Je hebt te maken met de council, Olympisch Vuur  
en NOC*NSF. Iedere poot heeft zijn eigen rol. NOC*NSF is  
de organisatie die alles omtrent de Olympische Spelen op korte 
termijn organiseert, Olympisch Vuur is het kanaal dat de proce-
dure richting de Spelen van 2028 op de lange termijn bewaakt en 
dan heb je de council, waarin de hele Nederlandse samenleving 
vertegenwoordigd is en waarin de Olympische ambitie moet 
worden gedefinieerd. Die driehoek, daar is op dit moment  
weinig cohesie tussen. Het wordt niet duidelijk geduid. NOC*NSF 
is de enige van de drie waarbij de rol duidelijk is ingevuld, maar 
zelfs die zwabbert. Ze zouden zich puur bezig moeten houden 
met de eerstvolgende Spelen, maar je ziet toch dat ze een rol 
namen in het Olympisch Plan 2028 en op een gegeven moment 
zelfs probeerden daarin leading te zijn. Je moet de taken duide-
lijk verdelen, dan heb je een sterk driemanschap dat naar buiten 
kan treden. Dat moet André Bolhuis zijn namens NOC*NSF, een 
sporticoon namens Olympisch Vuur en een krachtige politieke 
figuur voor de council.” 

verkeerde man oP verkeerde Plek
“Er is een hoop verwarring over ‘wat is nou Olympisch Vuur’ en 
‘wat is nou die council’. Ik vind dat Olympisch Vuur gewoon een 
operationele organisatie is waar zes dagen in de week acht uur 
per dag gewerkt wordt. Ik vind ook dat Camiel Eurlings de ver-
keerde man op de verkeerde plek is. Los van het feit dat het voor 
hem onmogelijk is om het zes dagen in de week acht uur per dag 
aan te sturen, is hij toch relatief een buitenstaander. Ik had veel 
liever gezien dat de minister van Sport de voorzitter van die 
council is. Mocht je de Spelen toegewezen krijgen dan is de 
minister van Sport meteen leading in het vervolgtraject. Ik heb 
daarover weleens een discussie gehad met minister Schippers. 
Zij vond dat het daarmee een politiek beladen functie werd. Is 
dat nu dan niet het geval? Eurlings heeft toch ook een grote stic-
ker met CDA op zijn voorhoofd? Als de minister-president geen 
voorzitter van de council is, moet het op zijn minst de Minister 
van Sport zijn. Nu loop je continu het risico dat de politiek in de 
schaduw van het hele proces gaat opereren en daarmee worden 
ze ongrijpbaar op het moment dat je gaat afrekenen. Uiteindelijk 
gaan we voor een Olympisch bid in 2016. Als je een sporticoon 
aan het hoofd van Olympisch Vuur hebt, kun je die organisatie 
zo op laten gaan in de bidorganisatie, want je hebt het geraamte 
al staan. Zo’n bid moet natuurlijk worden geleid door een sport-

icoon. Kijk naar Sebastian Coe in Londen en Carlos Nuzman in 
Rio. Bij het WK-bid heb je dat ook gezien. Toen Gullit erbij kwam, 
kreeg het opeens veel meer glans.”

gekochte toewijZingen
“The HollandBelgium Bid hebben we verloren omdat het al 
beklonken was en niet op zuivere gronden. Je kunt natuurlijk 
nooit bewijzen dat er met geld geschoven is, maar ik hoorde 
twee weken van tevoren al uit zeer betrouwbare bron dat Qatar 
en Rusland het zouden worden. Dat zijn twee gekochte toewij-
zingen geweest. Als er bij de FIFA geen schoon schip wordt 
gemaakt, is het WK voor Nederland niet haalbaar. Stel dat Michel 
Platini straks de opvolger wordt van Sepp Blatter, dan zal er een 
heel andere wind gaan waaien. Dat zie je nu al bij de UEFA.  
Bij het IOC is de kans op excessen zoals nu bij de FIFA een stuk 
kleiner. Daar hebben ze een paar jaar geleden al een grote 
schoonmaak gehouden, na die toestanden rond Salt Lake City.” 

lobbyen is aanweZig Zijn
“Bij de toewijzing van de Olympische Spelen, heb je ook  
te maken met een lobby. Dat betekent dat je korte lijnen moet 
hebben. Je werkt vanuit de driehoek bestuur, sporters en politiek 
en de rolverdeling moet duidelijk zijn. Dat zijn de drie tanden 
van de vork waarmee je moet prikken. Lobbyen is nadrukkelijk 
aanwezig zijn. Neem het IOC-congres laatst in Durban. Het is 
natuurlijk een gotspe dat daar geen Nederlandse vertegenwoor-
diging was. Dat is een aanwijzing dat we nog een lange weg te 
gaan hebben. Op dat congres hadden we geen afvaardiging ter-
wijl ieder land daar is. Het NOC liet verstek gaan en dat is heel 
slecht. Bovendien werd ditmaal ook de gaststad voor de Winter-
spelen van 2018 gekozen. Dan lijkt het me toch wel handig om 
eens wat te leren van de winnaars en de verliezers. München had 
een uitstekend bid, maat verloor toch van de Zuid-Koreanen. Ga 
eens met die mensen praten. Dat zijn allemaal ervaringen en 
leermomenten.”

barcelona is amsterdam voorbij
“Het grootste probleem dat we in Nederland hebben is geld.  
We denken allemaal dat we failliet gaan als we die Spelen  
binnenhalen. Als je dat wil weerleggen, moet je met voorbeel-
den komen. Neem Barcelona in 1992 en vergelijk het eens  
met Amsterdam. Barcelona lag in 1992 mijlenver achter op 
Amsterdam. Na de Spelen is Barcelona Amsterdam voorbijge-
streefd. Dankzij die Spelen heeft Barcelona een facelift onder-
gaan. Er zijn daar allemaal zaken gefinancierd, die Amsterdam 
zelf heeft moeten doen. Dat kon in Amsterdam niet uit het  
olympische potje. Kijk ook naar Athene. De ringweg rond die 
stad is helemaal aangelegd met EU-subsidie, daar hebben de 
Grieken helemaal niets zelf voor hoeven te betalen. Londen, 
daar is ook 600-700 miljoen euro aan subsidie heen gegaan. Dat 
soort informatie wordt in Nederland niet duidelijk naar de 
samenleving gecommuniceerd.” 
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#hollandbid jaap de groot

doe je huiswerk
“Ik vind het wel knap hoe wethouder Eric van der Burg  
het onlangs in Amsterdam aanpakte. Er was een enquête van 
Maurice de Hond - in mijn ogen natte vingerwerk - en nog 
dezelfde dag komt de gemeente met uitleg. Natuurlijk neem je 
met één persverklaring de scepsis niet weg, maar het is een 
begin. Als je dat structureel doet, kun je langzaam maar zeker 
steeds meer begrip kweken. De slechtste manier om het aan te 
pakken, was zoals Ivo Opstelten en Erica Terpstra het vorig jaar 
bij Pauw & Witeman deden tegenover Mart Smeets. Smeets heeft 
daar veel kritiek op gekregen, maar ik vond dat hij gewoon zijn 
werk goed deed. Hij stelde reële vragen die onder het volk leef-
den, maar Terpstra en Opstelten hadden hun huiswerk niet goed 
gedaan. Ze hadden geen antwoorden en als ze hun huiswerk wel 
hadden gedaan, hadden ze een heleboel van die gedachten 
onder het volk recht kunnen zetten. Daarom moet je dus drie 
sterke leiders hebben die precies weten waar ze het over hebben. 
Opiniepeilingen houd je niet tegen, maar je moet wel zorgen dat 
je antwoorden klaar hebt. Bovendien zijn er nog andere bureaus 
dan Maurice de Hond. Misschien moet je als Olympisch Vuur 
over twee jaar zelf eens een peiling houden.”

anderhalve man en een PaardenkoP
“Het naar Nederland halen van sportevenementen moet je  
ook weer in overleg doen. Wat heeft het in het kader van  
het Olympisch Plan nou voor nut gehad om het WK-tafeltennis 
hierheen te halen? Je moet kunnen laten zien dat Nederland 
sportminded is. De top-100 van de wereld in het tafeltennis 
bestaat uit Chinezen, dus je hebt als Nederland geen schijn van 
kans dat je bij de laatste zestien komt. Dan is het een illusie om 
te veronderstellen dat je 10.000 man op de tribunes van Ahoy’ 
krijgt. Nederlanders komen als er Nederlanders presteren, nu 
zat er anderhalve man en een paardenkop en dan zie je ook dat 
ze de begroting niet rond krijgen en dat er subsidiegeld wordt 
gebruikt om faillissementen te voorkomen. Dat je nu probeert 
de Major League Honkbal naar Nederland te halen op het 
moment dat Nederland wereldkampioen is, is volkomen logisch.” 

daadkracht en duidelijkheid.
“Wat het Olympisch plan nodig heeft, is daadkracht en duide-
lijkheid. Dus je moet ook kiezen voor de gaststad. Je weet: je bent 
outsider. Een van de troeven is het gegeven dat je honderd jaar 
geleden ook de Spelen hebt gehad. Dan is het jammer voor  
Rotterdam. Dat wil niet zeggen dat Rotterdam geen goede  
kandidaat zou zijn, maar het is een kandidaat die eigenlijk kans-
loos is. Zorg er nou voor dat Amsterdam die Spelen krijgt en dat 
Rotterdam meeprofiteert. Dat geneuzel om die keus iedere keer 
uit te stellen, stemt mij alleen maar kritisch.” • 33

“Ik vind dat Camiel Eurlings de verkeerde 
man op de verkeerde plek is. Los van het 
feit dat het voor hem onmogelijk is om 
het zes dagen in de week acht uur per  
dag aan te sturen, is hij toch relatief een 
buitenstaander.” 

“ik had veel liever gezien  
dat de minister van sport de 
voorzitter van de council is. 
mocht je de spelen toegewezen 
krijgen, dan is de minister 
van sport meteen leading in 
het vervolgtraject.” 

“een mogelijk olympiscH bid 
moet nAtuurlijk worden geleid 
door een sporticoon. kijk nAAr 
sebAstiAn coe in londen en 
cArlos nuzmAn in rio. bij Het 
wk-bid Heb je dAt ook gezien. 
toen gullit erbij kwAm, kreeg  
Het opeens veel meer glAns.” 

“tHe Hollandbelgium bid 
Hebben we verloren omdat  
Het al beKlonKen was en niet  
op zuivere gronden. je Kunt 
natuurlijK nooit bewijzen  
dat er met geld gesCHoven is,  
maar iK Hoorde twee weKen  
van tevoren al uit zeer 
betrouwbare bron dat  
Qatar en rusland Het  
zouden worden. dat zijn  
twee geKoCHte toewijzingen 
geweest.” 

“als er bij de fifa geen schoon 
schip wordt gemaakt, is het 
wk voor nederland niet 
haalbaar.”
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jos Hell
 is sinds 2002 voorzitter van de 

judobond nederland. hij was 

betroKKen bij een groot aantal 

bidprocedures en internationale 

judotoernooien in nederland, 

zoals het eK-judo voor jeugd 

onder de 20 jaar in 2005, het 

eK-judo voor senioren, het 

wK-jiujitsu in 2007, het wK-judo in 

rotterdam in 2007. daarnaast 

slaagde hij erin om het grand 

prix-toernooi judo voor 

nederland te behouden. 
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#hollandbid jos hell

lobbyen vanuit het bestuur
“We houden de organisatie van een bid altijd in eigen hand. 
Daar wordt een aantal mensen voor vrijgemaakt. We hebben een 
eventmanager - naast de directeur van de bond - en er zijn men-
sen vanuit het bestuur die de internationale contacten hebben. 
Wat moet je doen in zo’n bidprocedure? Natuurlijk in de eerste 
plaats een goed bid samenstellen. Neem als voorbeeld het WK 
van 2009. Dan gaat het om de vragen als: wanneer en hoe ga je 
het presenteren? En het gaat om de productie van een bidbook, 
brochures en beelden van de locatie. We hebben daar ook de 
stad bij betrokken. Topsport Rotterdam heeft ons goed gehol-
pen. De lobby wordt gecoördineerd vanuit het bestuur, want 
daar liggen de internationale contacten. In het verleden hebben 
we daarbij ook altijd de hulp van Anton Geesink gehad. Hij is 
mee geweest bij de presentatie van het bid, samen met de direc-
teur van Rotterdam Topsport, enkele bestuursleden van de bond 
en ikzelf. Ook hebben we Jan Snijders ingeschakeld. Hij is op 
wereldniveau de tweede man op het gebied van arbitrage en 
directeur op Europees niveau. Ook hij heeft natuurlijk een enorm 
internationaal netwerk.”

sPortieF succes is het hooFddoel
“Tegenwoordig worden bids altijd uitgebreid financieel getoetst. 
Vroeger was dat anders maar ook internationaal is dat inmiddels 
veel beter georganiseerd. Er liggen draaiboeken vanuit de Euro-
pese bond en de wereldbond. Je moet voor een bepaalde datum 
een bid uitbrengen en je moet er een begroting bijleveren. Als 
bond hebben wij een spaarsysteem opgezet voor eventualiteiten. 
Bij evenementen gaan we ervanuit dat we in ieder geval quitte 
moeten draaien. Het is mooi als we er financieel iets aan  
overhouden, maar daar gaat het niet om. Sportief succes is het 
hoofddoel. De kosten van een bid zijn onvergelijkbaar met grote 
bids, zoals voor de Ryder Cup of het WK-voetbal. Het gaat niet 

jos Hell
judobond 
nederland

om tonnen, maar wel om tienduizenden euro’s alles bij elkaar: 
de productie, de presentatie, personeelskosten, reiskosten. Bij 
de bidprocedures hebben we geen sponsors, dus dat gaat vanuit 
de eigen exploitatie van de bond en met subsidie van VWS.”

rotterdam versus amsterdam
“Wij hebben het WK 2009 in Rotterdam georganiseerd, want  
wij hadden al een jaar of tien een contract lopen met Topsport 
Rotterdam. Daarin stonden afspraken over het NK, de Grand 
Prix en later ook de EK’s en het WK. De stad lag dus al vast. In de 
bidprocedure trokken we samen op met de stad en met VWS, die 
ook een deel van de financiën ter beschikking stelt. De Grand 
Prix verhuist dit jaar naar Amsterdam. Dat komt doordat men 
het in Rotterdam vanwege een veranderde subsidieregeling bij 
VWS financieel niet meer rond kreeg. Je moet een fee betalen om 
het toernooi te organiseren en daar komt ook nog eens het prij-
zengeld bij. Dat moet je zien terug te verdienen. Dat we erin 
geslaagd zijn het in Amsterdam onder te brengen toen het in 
Rotterdam niet lukte is cruciaal, want we willen als judobond 
mogelijk het WK of het EK voor landenteams in 2015 of 2016 
organiseren. En als je er als land niet in slaagt de Grand Prix vast 
te houden, hoef je daar natuurlijk niet eens aan te beginnen. 

nederland is een judoland
“Voordat je aan een bid begint moet je jezelf de vraag stellen: wie 
zijn we en wat kunnen we? En waarom willen we zo’n toernooi 
organiseren? Je moet niet zomaar als een bok op een haverkist 
springen. Als Judo Bond Nederland willen we met een zekere 
regelmaat een groot internationaal toernooi in Nederland  
hebben. Dat is van belang voor het Nederlandse judo en de 
Nederlandse topjudoka’s verdienen dat. Als judoland behoort 
Nederland tot de beste tien, misschien zelfs wel de beste vijf ter 
wereld en dat geeft je positie internationaal ook gewicht. Als je 
een bidprocedure ingaat, kijk je naar je eigen positie ten opzichte 
van de concurrentie. Twee jaar eerder wilden we ook  
al het WK, maar toen hadden we concurrentie van Brazilië en 
daar konden wij niet tegenop. Zij hadden een fantastische 
accommodatie waar wij niet aan konden tippen. We hebben ons 
teruggetrokken om het twee jaar later opnieuw te proberen. We 
zijn in gesprek gegaan met het bestuur van de Europese bond en 
met andere landen in Europa. Parijs zou mogelijk ook kandidaat 
zijn. Frankrijk komt dan met ministers aan, daar zouden wij het 
tegen afleggen. We hebben op Europees niveau laten doorsche-
meren dat het niet goed zou zijn als er meerdere kandidaten uit 
Europa zouden komen. Uiteindelijk heeft Parijs zich terugge-
trokken. Frankrijk had het al eerder gehad en we hebben gezegd: 
‘Jullie komen later weer aan de beurt.’ Dat hebben we met infor-
mele contacten en gewonnen vertrouwen voor elkaar gekregen.”

rol Politiek is karig
“Over politieke belangstelling sta ik niet te juichen. Zowel in de 
bidfase als erna komen wij er - als ik het vergelijk met andere 

“daadkracht en zichtbaarheid 
zijn belangrijk. dat je terug 
gebeld wordt als je eens belt 
met olympisch vuur, dat soort 
kleine dingen.”

30_34 mvk.indd   104 17-11-2011   10:42:01



“als bond hebben wij  
een spaarsysteem opgezet  
voor eventualiteiten. bij 
evenementen gaan we ervan 
uit dat we in ieder geval 
quitte moeten draaien. het is 
mooi als we er financieel iets 
aan overhouden, maar daar 
gaat het niet om. sportief 
succes is het hoofddoel.” 

“De Grand Prix verhuist dit jaar naar 
Amsterdam. Dat komt doordat men het 
in Rotterdam vanwege een veranderde 
subsidieregeling bij VWS financieel niet 
meer rond kreeg. Toen het in Rotterdam 
niet meer lukte, zijn we erin geslaagd het 
in Amsterdam onder te brengen. Dat is 
cruciaal want we willen als judobond 
mogelijk het WK of het EK voor 
landenteams in 2015 of 2016 organiseren 
en als je er als land niet in slaagt de 
Grand Prix vast te houden, hoef je daar 
natuurlijk niet eens aan te beginnen.” 

“voordat je aan een bid begint 
moet je jezelf de vraag stellen: 
wie zijn we en wat Kunnen we? 
en waarom willen we zo’n 
toernooi organiseren? je moet 
niet zomaar als een boK op een 
HaverKist springen.” 

“in Het kAder vAn Het olympiscH 
plAn moet je niet proberen 
zomAAr Alle evenementen nAAr 
nederlAnd te HAlen.prestigeverlies 
is ook een Aspect. je moet een 
wezenlijke kAns vAn slAgen 
Hebben Anders moet je er niet 
AAn beginnen.”

landen - karig vanaf. We hebben op het WK bezoek gehad van 
de staatssecretaris op een achternamiddag. Het zou helpen als 
de politiek toont dat er echt achter te staan. Dat geldt ook voor 
het koningshuis. We hebben de prins en de prinses tijdens de 
olympische judotoernooien in Athene en Peking op bezoek 
gehad en dat is aangenaam, maar het koningshuis gericht inzet-
ten bij bidprocedures doen wij niet. Dat is ook wel een beetje 
anders geworden nu Anton Geesink er niet meer is. Hij had 
natuurlijk een goede relatie met de prins.”

niet rollebollend over straat
“Als het gaat om het inzetten van (oud-)topsporters als  
ambassadeur, staan we in de beginfase. Dat is niet altijd even 
makkelijk. Ik probeer sporters als zij stoppen altijd te interesse-
ren voor een functie bij de bond, maar zij hebben natuurlijk ook 
andere interesses en ze moeten keuzes maken. Het inzetten van 
een oud-sporter kan helpen bij een bid, maar je hebt ook wel 
oud-topsporters die je er beter niet bij kan hebben. Dat geldt 
trouwens ook voor bestuurders. Je moet een vertrouwenwek-
kend persoon hebben, anders horen ze je internationaal wel 
maar luisteren ze niet. Mensen moeten hun eigen plaats goed 
weten, ze moeten weten bij wie ze moeten zijn en ze moeten het 
vertrouwen opbouwen. Dat krijg je niet in één gesprek. Ik ben nu 
tien jaar voorzitter van de judobond en pas na vijf à zes jaar begin 
ik de mensen een beetje te kennen, weet ik hoe ze reageren. Dat 
kost op nationaal niveau al veel tijd, dus internationaal hele-
maal. Het wekken van vertrouwen heeft ook met de bredere 
internationale reputatie te maken en daar heeft iedereen een  
rol in. Onze coaches en de sporters moeten bijvoorbeeld niet 
rollebollend over straat gaan of met iedereen in het buitenland 
ruzie maken. Daar letten we als bond op en daar spreken we de 
coaches en de sporters ook op aan.”

terugbellen

“Wat zijn kritische succesfactoren? Je moet in eerste instantie  
als land goed presteren in de sport, je moet internationaal ver-
trouwen genieten op alle niveaus en als het op het Olympisch 
Plan aankomt: dat moet een beweging zijn, geen losse acties. 
Daadkracht en zichtbaarheid zijn belangrijk. Dat je teruggebeld 
wordt als je eens belt met Olympisch Vuur, dat soort kleine dingen.”

aFbreukrisico
“In het kader van het Olympisch Plan moet je niet proberen 
zomaar alle evenementen naar Nederland te halen. Je moet je 
ook goed realiseren wat er te verliezen valt. Ik heb vóór het bid 
van het WK-voetbal in de wandelgangen gesproken met mensen 
van de KNVB en toen heb ik ze ook gezegd dat ze een zware dob-
ber hadden. Als je het niet haalt, lijd je dubbel verlies. De KNVB 
verliest en Nederland verliest. Dat heeft ook zijn weerslag op de 
olympische ambities. Prestigeverlies is ook een aspect. Je moet 
een wezenlijke kans van slagen hebben anders moet je er niet 
aan beginnen.” •
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roBert 
eenHoorn
nederlandse 
honKbalbond

roBert eenHoorn
 is technisch directeur van de 

nederlandse honKbalbond. hij 

nam als honKballer tweemaal 

deel aan de olympische spelen en 

speelde in de ameriKaanse major 

league baseball voor the new 

yorK yanKees en anaheim angels. 

als bondscoach leidde hij 

nederland naar de europese titel 

en dit jaar zag hij als technisch 

directeur van de nederlandse 

honKbalbond hoe oranje in 

panama geschiedenis schreef met 

het behalen van de wereldtitel. 

34

wel gehooPt maar niet verwacht
“Wereldkampioen worden was fantastisch, dat was een traject 
van jaren. Dat het zo snel hiertoe zou leiden, hadden we  
misschien wel gehoopt maar nooit gedacht.” Naast zijn betrok-
kenheid bij de Nederlandse honkbalploeg is Eenhoorn een  
van de drijvende krachten achter het plan om in 2014 een serie 
wedstrijden uit de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) 
naar Nederland te halen. Ik loop natuurlijk al een tijdje in het 
honkbalwereldje rond en ik weet dat de MLB in alle continenten 
voet aan wal heeft. Ze hebben in Japan een aantal jaren achter 
elkaar met de All Stars uit de MLB tegen de All Stars uit de Japan-
se competitie gespeeld. Als ze de mogelijkheid krijgen om ook in 
Europa wedstrijden te spelen, vinden ze dat zeker interessant. 
Ze hebben bijvoorbeeld al voetbalstadions onderzocht om  
te zien wat de mogelijkheden waren en ik wist dat ze de ideale 
situatie nog niet hadden gevonden. Als de MLB naar Europa 
komt, willen ze naar een hoofdstad, een stad die iedereen kent. 
Toen ik hoorde van de plannen voor een nieuw honkbalcomplex 
in Hoofddorp was één en één twee. Hoofddorp, Amsterdam, 
olympische ambitie... Toen we dat allemaal konden koppelen, 
hebben wij het initiatief genomen om een voorstel bij de MLB te 
doen, maar dat initiatief kwam voort uit de wetenschap dat de 
MLB al naar Europa keek. Doordat ik zelf in de MLB heb gespeeld, 
ken ik de mensen. Daardoor weet ik wat er allemaal speelt en 
met die voorkennis wordt het een stuk makkelijker om ideeën 
uit te werken.”

eerst aFsPraken, dan roePen
“Om het idee handen en voeten te geven heb ik contact gezocht 
met Ronald Buijs en Frans Sodekamp. Met hen had ik al eerder 
samengewerkt. Ronald is manager geweest van de Amsterdam 
Admirals en kent de Amerikaanse cultuur goed en Frans is 
bestuurder geweest bij de honkbalbond en hij heeft veel ver-
stand van accommodaties. De eerste stap was de samenwerking 
tussen Amsterdam en Hoofddorp. Vervolgens hebben we het 
idee al snel neergelegd bij alle stakeholders. Vanuit NOC*NSF 
hebben we Leo van Wijk erbij gehaald en we zijn gaan praten 
met VWS en de honkbalbond. Ik vind het belangrijk om eerst 
goede afspraken te hebben voordat je naar buiten treedt met een 
idee. Je kunt wel meteen van alles roepen, maar dan loopt zeven-
tig procent van de ideeën op niets uit. Als je naar buiten toe iets 
roept, moet het ook zo zijn. De mensen moeten weten waar ze 
aan toe zijn.”
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“de drie of vier dagen dat die 
profspelers hier rondlopen 
moet alles natuurlijk perfect 
verzorgd zijn.”

regeltjes en uitZonderingen
“Iedereen moet op de hoogte zijn en het plan steunen. De rol 
van de lokale overheid is cruciaal. Ik kom zelf natuurlijk uit de 
sport en belicht alles vanuit die hoek. Maar bij het organiseren 
van een evenement heb je ook met veel andere dingen te maken. 
Gemeenten hebben al kennis van evenementen, logistiek, vei-
ligheid, parkeren, noem maar op. Bovendien spelen de gemeen-
ten een grote faciliterende rol. Het is verstandig om van hen te 
horen wat wel kan en wat niet. Dat geldt ook voor VWS, al moet 
ik zeggen dat het bij VWS ingewikkeld ligt. VWS financiert name-
lijk alleen EK’s of WK’s of soortgelijke evenementen. De MLB in 
Nederland valt buiten hun scope. En dat terwijl de impact van 
dit evenement vele malen groter is dan een EK of WK in vele 
andere sporten, het voetbal en misschien één of twee andere 
sporten uitgezonderd. Je moet als VWS toch ook kijken wat het 
betekent voor het land, de exposure. Wat het doet met de stad? 
We stoppen in Nederland veel in regeltjes weg, maar je moet wel 
de flexibiliteit hebben om daar in een exceptioneel geval omheen 
te kunnen. VWS heeft ten aanzien van de MLB nog geen uit-
spraak gedaan, behalve dat ze uitgelegd hebben wat de regels 
zijn en dat men het plan overigens steunt.”

ruim begroot
“Het is moeilijk om in te schatten of het evenement geld op  
gaat leveren als het komt. We hebben een begroting gemaakt die 
sluitend is, maar we hebben ook nog vragen aan de MLB. Wat 
kunnen zij betekenen? De begroting is 9,3 miljoen euro en dat is 
ruim begroot, zoals je met sportevenementen moet doen. Alles 
is erin opgenomen, bijvoorbeeld ook de tv-productie. Die 
gesprekken hebben we al met de NOS gevoerd. Over sponsoring 
hebben we met het bedrijfsleven nog niet uitgebreid gesproken, 
daarvoor moet je meer zekerheid hebben dat het evenement er 
komt. Het grootste deel van de opbrengsten komt uit ticketing, 
fan experience, sponsoring en parking.”

echte comPetitiewedstrijden
“We hebben het plan al voor de MLB gepresenteerd en het is 
goed ontvangen. De dertig clubeigenaren beslissen uiteindelijk 
of het doorgaat. Die eigenaren vormen de overkoepelende  
organisatie van de MLB. Voor zover ik weet, is er geen concrete 
concurrentie van andere Europese steden, dus je mag conclude-
ren dat we een geweldige voorsprong hebben. Als het evenement 
komt, gaat het om echte competitiewedstrijden. De openings-
serie van het seizoen of een serie vlak voor de All Star Break. De 
MLB liet weten dat het waarschijnlijk teams van de Oostkust 
worden, om logistieke redenen. En het moeten aansprekende 
teams zijn, namen die iedereen in Europa kent.”

van kind tot ProFhonkballer
“Om het evenement in Europa aantrekkelijk te maken, hebben 
we in het bidbook de loopbaan van een kind omschreven vanaf 
het moment dat het kind kennismaakt met de sport. Wat maakt 

dat zo’n kind voor honkbal kiest? Hoe introduceer je de sport bij 
dat kind? En als blijkt dat het kind het leuk vindt, komt de verbin-
ding met de clubs. Dan komt het moment dat een kind talent 
blijkt te hebben, honkbalscholen bezoekt, voor de nationale 
ploeg speelt en tot slot uitgroeit tot een ster in de MLB. Voor elke 
stap hebben we initiatieven uitgedacht. Naast die verhaallijn 
kijkt de MLB natuurlijk ook naar allerlei praktische zaken. Hoe 
ziet de accommodatie eruit? Levert dat een mooi plaatje op? 
Hoe is het met de logistiek en de voorzieningen. De drie of vier 
dagen dat die profspelers hier rondlopen moet alles natuurlijk 
perfect verzorgd zijn.”

niet te klein denken

“Hoe dit plan past in de olympische ambitie van Amsterdam, 
zou je eigenlijk aan hen moeten vragen. Maar het feit dat steden 
samenwerken, kun je natuurlijk wel mooi gebruiken als voor-
beeld. De grootste kracht van het Olympisch Plan vind ik dat je 
het belang van sport in de maatschappij opkrikt. Dat idee is mooi 
en krachtig, maar het gaat er uiteindelijk om wat er in de praktijk 
mee gedaan wordt. Uiteindelijk moet het hele land erachter 
staan. Dan moet je de taal van de mensen spreken. Je moet de 
dingen simpel houden, net als in de topsport. Als coach heb je te 
maken met complexe zaken en dan moet je ervoor zorgen dat je 
het voor je spelers simpel houdt. Bovendien is het belangrijk dat 
je bij zo’n groot evenement als de Olympische Spelen niet te 
klein denkt. Op dit moment proef je aarzeling op alle fronten. 
Neem bijvoorbeeld de keuze van de naamstad. Dat durven we 
niet echt. Daarin merk je dat wij toch een land zijn dat zich voor-
al veilig wil voelen, we maken niet graag keuzes. Je moet de stad 
kiezen die de grootste kans van slagen heeft. Als ik naar ons 
MLB-initiatief kijk, wist ik dat dat de hoofdstad was. Voor de 
Olympisch Spelen moet je dus kijken wat de belangrijkste over-
wegingen van het IOC zijn en die ken ik niet. Ze hebben ook 
besloten om honkbal van de olympische kalender af te halen. De 
wegen van IOC-leden zijn voor mij ondoorgrondelijk. Gelukkig 
staan we wel weer op de shortlist om terug te keren. Europa heeft 
ons indertijd de das omgedaan en met een Europese wereld-
kampioen kunnen de Europese IOC-leden toch nauwelijks meer 
om ons heen.” •
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“Ik denk dat het 
goed zou zijn om 
een prominente 

oud-sporter aan te 
stellen als minister 

van sport”

•
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henk 
markerink
amsterdam 
arena

Henk markerink is directeur van 

amsterdam arena, bestuurslid  

van de amsterdamse sport  

instellingen (asi) en commissaris 

van Het amsterdam toerisme en 

congres bureau (actb).

109

35
35_37 mvk.indd   109 17-11-2011   09:35:04



Henk Markerink was als directeur van de ArenA betrokken  
bij een groot aantal bidprocedures, van de Champions  
League-finale in 1998 tot het Euro2000 en The HollandBelgium 
Bid voor het WK van 2018. “De Arena heeft een eigen belang om 
zo veel mogelijk evenementen binnen te halen. Dat is onze missie.” 
Als bestuurslid van de Amsterdamse Sport Instellingen (ASI) 
stond Markerink aan de zijlijn bij veel bidprocedures, zoals die 
voor het EK-roeien op de Bosbaan in 2014. 

NiemaNd vergeteN
“Voor de ArenA zijn evenementen een primair en commercieel 
belang. Het is de missie, dus daarbinnen stel je doelen en bepaal 
je de strategie. Voor ons als gebouw is dat relatief simpel, maar in 
een bidproces voor een groot toernooi heb je te maken met heel 
veel stakeholders: de gemeente, de luchthaven, sportbonden, 
sponsors, de autoriteiten. Voordat je aan een bid begint, moet je 
ervoor zorgen dat alle partijen het initiatief onderschrijven. 
Daarbij mag je niemand vergeten, want dat leidt tot frustraties 
en scheve gezichten. Het is een subtiel spel van netwerken.  
Als je al dat huiswerk goed hebt gedaan, is het belangrijk goede 
contacten te hebben bij de partij die uiteindelijk besluit over de 
toewijzing van het toernooi.”

gerechtvaardigde iNvesteriNg
“Als ArenA zijn we een commerciële instelling, dus wij kijken 
altijd wat het kost en wat het opbrengt. Marketing en sales zijn 
een deel van onze begroting, dus het geld voor het binnenhalen 
van evenementen is geborgd in de organisatie. Bij veel organisa-
ties is dat niet zo en wordt er een apart budget gemaakt om iets 
mogelijk te maken. In The HollandBelgium Bid speelde de ArenA 
een rol, maar niet door er geld in te stoppen. Er is ons gevraagd 
delen van het bidbook in te vullen. Daarnaast deden we mee in 
het lobbycircuit, ook daar maakten we kosten voor de reis, het 
verblijf en de hospitality. Wij zeggen nooit a priori ‘Nee’ tegen 
een evenement. Je kijkt naar je kansen en als je het een redelijke 
kans van slagen geeft, ga je erop pitchen. Dat betekent eerst wat 
visjes uitgooien en als op zo’n moment blijkt dat de kansen nihil 
zijn, ga je er ook geen energie in steken. Soms is het beter om een 
soort gedekte aftocht maken dan vol door blijven gaan en er geld 
in te blijven pompen. Voor de ArenA is dat een constante  
commerciële afweging. Je moet voortdurend inschatten welke 
investering gerechtvaardigd is. Bij het bepalen van je strategie is 
het ontzettend belangrijk om een goed dashboard te hebben 
met tellertjes die aangeven hoe je kansen liggen. De indicatoren 
komen uit reacties vanuit de organisatie die over de toewijzing 
besluit, maar ook uit de omgeving van die beslissers. Of dat nu 
de pers is, aanpalende bonden of wie dan ook.”

meNseN moeteN topper daN top zijN
“Marketing en sales zijn belangrijk, maar je verhaal moet ook 
goed zijn. Je werkt aan de unique selling points voor je eigen 
organisatie en vervolgens ga je met een goed marketingplan de 

markt op. De benadering van de pers is daar een onderdeel van. 
Belangrijk bij het binnenhalen van prestigieuze toernooien zijn 
ook je gezichten in de wereld. Welke mensen voeren campagne. 
Ik denk dat we in Nederland vaak met te laag gekwalificeerde 
mensen zo’n campagne in gaan. In de landen om ons heen 
komen ze met de koningin, de president en ministers. De  
organisatie die het verkoopt, moet topper dan top zijn. Als je het 
als Nederland echt meent, moet Willem-Alexander de aanvoerder 
zijn, of anders de koningin. Dat zijn de mensen die in het buiten-
land vaak als de top van Nederland worden beschouwd. Je moet 
in ieder geval minimaal met de premier komen, niet met de 
staatsecretaris of een burgermeester en zeker niet met een top-
ambtenaar. Je moet ook toppers uit de sport meenemen, maar 
dan wel echte toppers. Johan Cruijff ja, Ruud Gullit ja. Wat dat 
betreft kunnen we wat leren van de Engelsen met Sebastian Coe 
als president van de Spelen in Londen. Als je evenementen wilt 
hebben, is het ook belangrijk dat je in veel gremia zit. Je moet 
niet alleen met een delegatie binnenvliegen als er wordt gekozen, 
je moet continu pionnen hebben in dat spel. We hebben de 
Europa League finale van 2013 binnengehaald dankzij Michael 
van Praag die in het UEFA-bestuur zit. Voor de Champions 
League finale van 1998 en Euro2000 konden we terugvallen op 
Jeu Sprengers, destijds een machtige figuur in Europa.”

LereN vaN het verLedeN
“In de sport is het lastig om te leren van voorgaande bidprocedu-
res omdat het meestal incidentele bidorganisaties zijn. Ik ben 
ook voorzitter van Amsterdam Tourisme & Congres Bureau en 
we kandideren ons vaak voor grote internationale congressen. 
Daarbij werken we met vaste teams van de RAI en het ATCB. Op 
die manier bouw je voort op kennis en ervaring. Daar kan de 
sport zeker van leren. Voor mij is het moeilijk om in te schatten 
wat de oorzaak was waarom The HollandBelgium Bid niet  
succesvol was. Je ziet toch vaak dat politieke machten op de  
achtergrond een belangrijke rol spelen. Ik heb de indruk dat we 
er op sportief vlak alles aan hebben gedaan en ook het bidbook 
zag er goed uit. Maar de politieke discussie in Nederland was 
nog steeds gaande en dat is de buitenwereld niet ontgaan. Zoiets 
dringt ook door tot de FIFA. Het draagvlak onder de eigen bevol-
king, met name ook de eigen regering, is heel belangrijk. Er moet 
onomstotelijke steun zijn voor het bid.”

graNdeur om iets uit te drageN
“Als je je bidbook inhoudelijk op orde hebt, draait het uiteinde-
lijk om marketing. Het begint vaak met een pakkend verhaal. 
Engelsen zijn goed in de marketing. Voor de Spelen van 2012 
dachten de Fransen al dat ze er waren met Parijs. Daar is de frus-
tratie nog steeds enorm groot omdat ze op het laatste moment 
zijn ingehaald door de Engelsen, die een prachtig verhaal had-
den. Legacy is een belangrijk onderdeel. Toevallig was ik laatst in 
Londen bij het Leaders in Football Congres en als je nu hoort 
hoe de werkelijkheid is… het is vooral een mooi verhaal geweest. 

#hollandbid henk markerink
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Wij Nederlanders zijn nuchter en willen niet iets verkopen  
dat we niet hebben. Je moet niet bang zijn om dingen soms  
misschien iets mooier voor te stellen dan ze zijn. We zijn in 
Nederland vaak veel beter dan we zelf vinden. Ik was laatst in 
Brazilië, daar zijn wij de grootste buitenlandse investeerder. We 
missen vaak de grandeur om iets uit te dragen. Als je de Spelen 
wilt hebben, moet je dat wel durven doen.”

miNister vaN sport
“Sport is zo belangrijk geworden, dat je voor zoiets als een  
Olympisch Plan misschien wel een minister van Sport moet aan-
stellen. Sport heeft zo’n groot economisch belang en het heeft 
tentakels in allerlei richtingen, gezondheid en noem maar op. 
Het is zo veelomvattend en ik heb toch het gevoel dat het er in 
Den Haag een beetje bij hangt. Als je de ambitie hebt om de 
Olympische Spelen binnen te halen, praat je met de grootste 
jongens in de wereld. Ik denk dat het goed zou zijn om een  
prominente oud-sporter aan te stellen als minister van sport. 
Dan heb je ook helderheid over de regierol in het Olympisch Plan.”

vaNdaag begiNNeN
“Op dit moment gaan we nog angstvallig om met de keuze voor 
de gaststad. We zijn bang dat men zich gaat verzetten als we een 
keuze maken. Maar zolang het Olympisch Plan 2028 niet  
aan een stad is opgehangen, is het lastig te zeggen waar het epi-
centrum ligt. Er is natuurlijk maar één stad in Nederland die het 
kan trekken: Amsterdam. Dat is de enige stad met de uitstraling 
en de internationale allure. En als die keus is gemaakt, moeten 
we het land er natuurlijk achter verenigen, want het worden de 
Spelen van heel Nederland. We hebben niet veel tijd. Je moet 
ook kijken naar de ruimtelijke invulling van de plannen. Als je 
nou eens echt iets aan de wereld wil laten zien met een Neder-
landse signatuur, moet je misschien een tulpeneiland aanleggen 
bij Amsterdam. Maar dan heb je te maken met zoveel ruimtelijke 
ordeningsprocedures, dat je vandaag moet beginnen.” •

“Voordat je aan een bid begint, moet  
je ervoor zorgen dat alle partijen het 
initiatief onderschrijven. Daarbij mag  
je niemand vergeten, want dat leidt tot 
frustraties en scheve gezichten.”

 
“Bij het Bepalen van je 
strategie is het ontzettend 
Belangrijk om een goed 
dashBoard te heBBen met 
tellertjes die aangeven  
hoe je kansen liggen.  
de indicatoren komen  
uit reacties vanuit de 
organisatie die over de 
toewijzing Besluit, maar 
ook uit de omgeving van 
die Beslissers, of dat nu  
de pers is, aanpalende 
Bonden of wie dan ook.” 

 
“We zijn in nederland vaak  
veel beter dan We zelf vinden. 
ik Was laatst in brazilië,  
daar zijn Wij de grootste 
buitenlandse investeerder.  
We missen vaak de grandeur  
om iets uit te dragen. als je  
de spelen Wilt hebben, moet je 
dat Wel durven doen.” 

 
“Als je nou eens echt iets AAn 
de wereld wilt lAten zien met 
een nederlAndse signAtuur, 
moet je een tulpeneilAnd 
AAnleggen bij AmsterdAm. 
mAAr dAn heb je te mAken  
met zoveel ruimtelijke 
ordeningsprocedures, dAt  
je vAndAAg moet beginnen.”
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rini van TrigT
quick

aspiraties  vaN het bedrijfsLeveN
“Ik ben zelf nooit bij een bid betrokken geweest. Maar door mijn 
werkzaamheden voor het sportmerk Quick ben ik wel zeer 
betrokken bij de aspiraties die het bedrijfsleven in Nederland in 
de volle breedte heeft bij het mogelijk binnenhalen van een 
groots internationaal sportevenement zoals bijvoorbeeld een 
WK of de Olympische Spelen. Door deze interesse heb ik een 
indruk gevormd over de mogelijkheden welke het bedrijfsleven 
gegund waren tot het geven van concrete ondersteuning aan het 
bid welk Nederland samen met België heeft uitbracht voor het 
WK-voetbal in 2018.”
 
“Ik heb het gevoel dat we niet optimaal geprofiteerd hebben van 
de mogelijkheden die er lagen. Ik denk dat het bedrijfsleven 
slechts in geringe mate bij het bid betrokken is geweest. Trekkers 
van het bid waren immers - voor zover dat te beoordelen viel 
voor buitenstaanders - vooral oud-sporters, bondsbestuurders 
en een aantal (oud-)politici.”
 
“De vraag die gesteld kan worden, is of er van tevoren voldoende 
is geïnventariseerd welke bedrijven eventueel belangstelling 
hadden. En vervolgens in hoeverre zij hadden kunnen bijdragen. 
Het  financiële draagvlak onder het bid voor WK2018 had daar-
door misschien wel veel groter kunnen zijn.”
 
“In de huidige samenleving is draagvlak alles. Dat geldt dus ook 
voor zo’n bid. Dat betekent dat je het bedrijfsleven daarbij 
betrekt. Een bijkomend voordeel is dat indien het zo mocht zijn 
dat meerdere concurrerende bedrijven belangstelling hebben, 
dat je een intern bid kunt uitschrijven. Laat de bedrijven maar 
vertellen wat ze aan een bid kunnen bijdragen. Het voordeel van 
zo’n aanpak is bovendien dat je mogelijk tegelijkertijd het maat-
schappelijk draagvlak kunt vergroten. Bedrijven communiceren 
en richten zich immers op hun afnemers welke erg vaak de 
Nederlandse  consumenten zullen zijn.” •

Rini van TRigT 
besloot in 2000 Het sportmerk 

quick nieuw leven in te blazen. dat 

leidde in 2001 tot de succesvolle 

Herintroductie van Het   

oer-Hollandse merk en dus is  

van trigt nu directeur van quick 

sport international bv.  

in vroeger jaren was van trigt 

amateur-voetbalinternational. 

“in de huidige samenleving  
is draagvlak alles. dat  
geldt dus ook voor zo’n  
Bid. dat Betekent dat je het 
Bedrijfsleven daarBij Betrekt”36 37
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eric
van der Burg
wetHouder

ERic van dER BuRg
 is vanaf mei 2010 wetHouder zorg, 

welzijn en sport in de gemeente 

amsterdam. in 1997 werd Hij 

regiodirecteur van een 

zorginstelling. van 1992 tot  

1997 was van der burg 

stadsdeelwetHouder welzijn en 

sport in amsterdam-zuidoost. 

37

brusseL
Wethouder Eric van der Burg beheert de portefeuilles Zorg en 
welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie 
en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en 
Dieren welzijn. Vlak na dit interview gaat hij op weg naar  
Brussel, waar hij tijdens de Memorial Van Damme het Amster-
damse bid voor de EK atletiek in 2016 onder de aandacht brengt 
bij leden van de European Athletics Association EAA, de Europese 
federatie.

eK-atLetieK eN mLb
“Het bid waar ik nu actief mee bezig ben, is het EK-atletiek in 
2016. Dat heb ik vanaf het begin meegemaakt. De Atletiekunie 
gaf aan graag eens mee te willen bieden op het EK en ze zijn het 
gesprek met mij aangegaan. Het toernooi past goed binnen het 
trackrecord van Amsterdam met het oog op 2028, dus we heb-
ben besloten samen op te trekken. We zijn daar vorig jaar op het 
EK atletiek in Barcelona mee begonnen en het traject eindigt  
dit jaar op 4 en 5 november in Helsinki, waar het besluit wordt 
genomen. Het bid wordt formeel op 20 oktober uitgebracht en 
de EAA maakt twee weken later de keuze. Tussen nu en 20 oktober 
maken we het bidbook compleet.”

“Naast het EK-atletiek ben ik de afgelopen periode ook actief 
bezig geweest met het bid om een aantal wedstrijden uit de 
Amerikaanse Major League Baseball in 2014 naar Nederland te 
krijgen. Daarvoor was ik afgelopen weekend in New York. Men 
was erg enthousiast. Het is nog niet zeker of de MLB in 2014 naar 
Europa komt, maar ze hebben ons toegezegd dat Amsterdam de 
gaststad is als het doorgaat. De beslissing daarover valt op  
15 november.”

betrouwbaarheid uitstraLeN
“Mijn rol in zo’n bidproces – laten we het EK atletiek als voor-
beeld nemen – is tweeledig. Ten eerste moet ik er als wethouder 
voor zorgen dat er draagvlak is in het college en in de gemeente-
raad. Bij het EK wordt er een aantal miljoenen euro’s gevraagd 
van de gemeentelijke politiek. De wethouder moet zorgen dat 
zo’n besluit wordt genomen. Ten tweede word je nadrukkelijk 
betrokken in het proces van het binnenhalen van het bid. Vorig 
jaar hebben we Barcelona bezocht, zo meteen praten we in Brus-
sel met mensen van de EAA. En tenslotte zal ik ook het woord 
voeren als op 4 en 5 november het bid wordt gepresenteerd in 
Helsinki. Het is belangrijk om te laten zien dat de lokale overheid 
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#hollandbid eric van der Burg

zich committeert aan het bid. De internationale bond wil graag 
de garantie hebben van een overheid, omdat je daarmee ook 
betrouwbaarheid uitstraalt.”

sameNwerKiNgsverbaNd
“De bidorganisatie is een samenwerkingsverband van de 
gemeente Amsterdam en de Koninklijke Nederlandse Atletiek 
Unie. Er wordt aan gewerkt door ambtenaren van de gemeente, 
de directeur sport in Amsterdam en bondsmedewerkers en de 
directeur van de Atletiekunie. Zij doen het voorbereidende werk. 
Daarboven zit een soort besluitvormend orgaan met onder 
anderen de voorzitter van de Atletiekunie en mij. In die bestuurs-
vergaderingen worden besluiten genomen. Er is geen aparte 
organisatie voor opgezet. Als je het bid echt hebt binnengehaald, 
wordt er wel een echte organisatie op gezet. Dat zie je nu ook 
met dat bid voor de MLB. Dat is een samenwerkingsverband  
tussen de honkbalbond en de gemeenten Haarlemmermeer en 
Amsterdam. Op het moment dat het wordt binnengehaald, 
groeit de organisatie van nul naar twintig medewerkers.”

wie betaaLt, bepaaLt mee
“Naast de gemeenten en de bonden zijn er nog andere partijen 
bij de bidprocedure betrokken. Het ministerie van VWS draagt  
2 miljoen bij aan het EK-atletiek en de EAA stelt natuurlijk eisen 
en voorwaarden. De uiteindelijke organisatie ligt in handen van 
de nationale bond en de gemeente, maar het ministerie heeft 
een adviserende rol. In de bidprocedure is de rol van het minis-
terie klein. Maar als het bid wordt binnengehaald, wordt die gro-
ter. Wie betaalt, bepaalt zeker mee. De EAA heeft al tijdens de 
bidprocedure invloed. Zij laten van tevoren weten aan welke 
eisen het bid moet voldoen, stadion, hotels, vervoer, et cetera. Ze 
lezen een concept van het bid en geven tips. Daarna kun je het 
nog aanpassen. Vervolgens komen ze ook gewoon kijken om te 
controleren of de realiteit klopt met het bidbook.“

zijN de geschatte KosteN reëeL?
“Een van de zaken waar de EAA goed naar kijkt, is de begroting. 
Zijn de geschatte kosten reëel? Zij hakken natuurlijk iedere twee 
jaar met het bijltje en kunnen daarom goed inschatten wat de 
kosten voor bepaalde zaken zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 
de baan nog een nieuwe toplaag moet, hoeveel kosten maak je 
voor hospitality, noem maar op.” 

De totale kosten van het EK-atletiek zijn begroot op 19 miljoen 
euro. Daarvan wordt 7,9 miljoen betaald door de overheid. Het 
ministerie van VWS legt 2 miljoen euro op tafel en de gemeente 
Amsterdam 5,9 miljoen euro. De gemeentelijke bijdrage is hoger 
dan in februari 2011 werd geraamd. Destijds ging het college uit 
van 4,24 miljoen euro.*
*Bron: DMO Amsterdam,http://www.dmo.amsterdam.nl/@457398/amsterdam-bid 

“Gaandeweg de voorbereidingen van ons bid zijn we nog verder 

overtuigd geraakt van het belang van het EK-atletiek in 2016  
in Amsterdam. Het is meer dan een fantastisch topsporteve-
nement. Het betekent ook een enorme stimulans voor de  
(amateur) atletieksport in onze stad en in het land. Het is op alle 
fronten een evenement van de buitencategorie. Goed voor  
de stedelijke economie en promotie en voor het sportklimaat in 
de stad.”

sLuitiNg vaN de riNgweg
“Het doel van een bid is natuurlijk dat je het evenement naar je 
stad haalt, dus als je daar niet in slaagt, is het mislukt. Aan de 
andere kant kun je ook zeggen dat een bid heel veel positieve 
neveneffecten heeft. Kijk naar het Olympisch Plan 2028. Als we 
er tussen nu en 2021 in slagen de sportparticipatie op te krikken 
van 70 procent naar 75 procent, heeft dat blijvende waarde  
voor het land. En je zult gaan werken aan sportaccommodaties, 
infrastructuur. Dat kun je ook zien aan het olympische bid  
van Amsterdam in 1992. Daaraan hebben we de sluiting van de 
ringweg te danken en De Aker, een grote woonwijk die oorspron-
kelijk gepland was als olympisch dorp.“

Laat de voordeLeN zieN
“Draagvlak is belangrijk als je een groot sportevenement wil 
organiseren. Hoe creëer je dat? Laat vooral de voordelen zien en 
niet alleen op het gebied van de sport. Mensen die niet van sport 
houden, raken alleen overtuigd als het ook anderszins leuke 
 dingen met zich meebrengt. Neem als voorbeeld de marathon 
van Amsterdam. Daar doen mensen aan mee uit tachtig landen 
er komen zo’n zevenduizend deelnemers naar Amsterdam,  
die nemen vaak ook nog partners of familie mee en ze maken er 
hier een leuk weekend van. Dat is een enorme stimulans voor de 
lokale economie. Bovendien levert het geweldige publiciteit op 
voor Amsterdam. De wedstrijd wordt overal ter wereld uitge-
zonden op televisie. Er zijn altijd criticasters en die moet je 
 proberen te overtuigen met goede argumenten. Subsidies geef je 
alleen maar aan zaken die niet tot stand zouden komen zonder 
de overheid. We geven in dit land geld aan musea en biblio-
theken omdat we vinden dat het een meerwaarde heeft dat men-
sen kennis nemen van kunst en cultuur. Zo heeft het ook een 
meerwaarde als je de sportparticipatie vergroot. Je ziet bij dit 
soort investeringen wel dat de opbrengsten ergens anders neer-
komen dan de uitgaven. Daardoor lijkt het veel geld te kosten. 
Maar het is een taak van de overheid om de economie te stimu-
leren dus op deze manier voldoe je aan de taak waarvoor je in 
het leven bent geroepen.”

“Door als gemeente en sportbond samen op te trekken,  
hebben we een sterk bid. De gemeente speelt een grote rol bij de 
financiële garanties, bovendien hebben wij een netwerk bij  
de provincie en de rijksoverheid. De bond weet op zijn beurt 
precies wie er in het bestuur van de EAA zit, wie er beslist en wat 
voor mensen dat zijn.” • 
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bidbites
#hollandbid
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durf in een vroeg stadium stad te bepalen  |  voorkom concurrentie tussen 
steden bij een bid  |  rotterdam is een sportstad waarmee we fantastisch hebben 
samengewerkt maar amsterdam spreekt internationaal gezien meer tot de 
verbeelding

draagvlak
zorg dat het een nationale ambitie is  |  zet communicatie en pr van het bedrijfs-
leven in | gebruik (social) media  |  maatschappelijk toegevoegde waarde: de 
grootste kracht van het olympisch plan is dat je het belang van de sport in de 
maatschappij opkrikt

Overheidssteun 
financiële garantie van overheid is essentieel  |  betrokkenheid van de minister 
president, koning(in) en minister van sport maakt het verschil

betrek alle betrOkken partijen vrOeg in het prOces
draag zorg voor sponsoring voor een haalbaarheidsstudie  |  participatie van 
het bedrijfsleven voor kennis en kunde

gebruik icOnen
londen had het bidboek beter verbonden met een storyline door onder leiding 
van een icoon als sebastian coe de jeugd naar voren te schuiven’

lObby
inleven in andere culturen en niet schromen hun gebruiken over te nemen  |  
 internationaal netwerk: zorg voor meer hoge sportbestuurders op  
internationale plekken en maak hier gebruik van  |  durf af te wijken van de  
calvinistische cultuur, dus geen broodje kaas maar alles gericht op het winnen 
van ‘de wedstrijd’

Onderscheidend vermOgen
maak een uniek bid door niet bang te zijn veranderingen door te voeren en innova-
tief te zijn  |  maak gebruik van de kracht van nederland. voorbeelden hierbij 
zijn o.a. compact games; besef dat nederland klein is en benut dit onderschei-
dend, floating games; nedeland waterland en duurzaamheidsvoordelen  |  
vertel een verhaal dat beeldend is en appelleert. de verhaallijn is belangrijk (“rio 
de janeiro had voor de spelen van 2016 niet het beste bidboek, maar ze hadden wel 
een verhaal: de spelen waren nog nooit in zuid-amerika geweest”)

breng de beslissers in kaart en stem hier je kOers Op af
het besluit welk bid het wordt vindt meestal plaats door een beperkte groep  
mensen. breng in kaart wie dit zijn en maak het programma om het bid te verkopen 
specifiek voor de kleine groep/ de individuen
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