Veranderende lidmaatschappen in de sport
Enkele diagrammen en observaties

sportverenigingen Commerciële sportclubs
Traditionele sportverenigingen

Commerciële sportclubs

Voetbalvereniging:
De trainer vraagt vijf jongens om te helpen bij het
sjouwen van trainingsmateriaal. Einde training.
Sommige jongens lopen weg zonder dat zij
meehelpen met opruimen. De jongens worden
aangesproken en moeten voor straf een
rondje om het veld lopen. Als ze klaar zijn, wenst
de trainer de jongens een fijne dag toe.

Fitnesscentrum:
Vijf leden zijn individueel aan het trainen. Twee
leden staan te wachten bij de bar totdat een
instructeur hen helpt.

Tafeltennisvereniging:
Twee trainers lopen tussen de tafeltennistafels
door en geven hier en daar aanwijzingen.

Fitnesscentrum:
Er loopt een instructeur rond die vooral rondkijkt.

Atletiekvereniging:
Alle mensen die binnenkomen, groeten de mensen
die er al zijn. Meestal gaan de mensen samen aan
een lange tafel zitten. Ze kennen elkaars namen.
Er zijn al veel mensen. Alles gaat chaotisch, maar
iedereen weet bij welke groep hij/zij hoort.

Fitnesscentrum:
Vier sportende mensen op een rij, naast elkaar op
de apparaten. Drie van hen hebben oordopjes in
en houden een telefoon vast.

Voetbalvereniging:
Een portemonnee ligt onbewaakt op een van de
tafels in de kantine.

Fitnesscentrum:
Camera’s (ook in de kleedkamer).
Bordje: Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal en ongevallen.
Leden maken gebruik van kluisjes.

Volleybalvereniging:
Een voor een komen de dames binnen. Over een
halfuur trainen ze pas, maar op donderdag spreken
ze eerder af zodat ze eerst nog wat kunnen
drinken. Een van de dames die binnenkomt,
vraagt meteen aan haar teamgenoten wat ze
willen drinken en haalt een rondje. Een ander pakt
geld uit de portemonnee en vertelt dat ze nog geld
in de pot moet doen.

Fitnesscentrum:
Vrijwel ieder lid dat binnenkomt, begroet het
personeel, scant de pas, gaat naar de kleedkamer,
en gaat vervolgens sporten. Ongeveer acht van de
tien mensen komt alleen en sport vervolgens ook
daadwerkelijk alleen.

Er worden grapjes gemaakt en mensen raken in
gesprek. Er is een meisje uit de Oekraïne. Met haar
wordt Engels gepraat,
terwijl ze in het Nederlands probeert te
antwoorden.

Eén lid heeft een eigen koptelefoon op, terwijl er in
de zaal ook muziek aan staat.

Er wordt onderling vrijwel niet gesproken.
Wanneer dit wel gebeurt, is het
vaak de vraag: ‘Ben je nog lang bezig met dit of
dat?’ Wanneer ze klaar zijn, gaan ze naar de
kleedkamer. De meesten douchen niet, pakken
alleen hun spullen en vertrekken. Een op de tien
leden blijft aan de bar hangen om een gratis stuk
fruit te eten of iets te drinken.

