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"Net zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, in de volkshuisvesting en op de arbeidsmarkt is ook in 
de sport op sommige plaatsen een zekere etnische tweedeling zichtbaar. Aan de ene kant zijn er 
takken van sport, clubs en teams met veel, of zelfs uitsluitend, allochtone sporters. Aan de 
andere kant zijn er takken van sport, clubs en teams die geheel of overwegend autochtoon van 
samenstelling zijn. 

Aan deze etnische tweedeling kunnen positieve en negatieve factoren ten grondslag liggen. 
Als etnische concentratie het resultaat is van zelforganisatie onder allochtonen is dat wel accep-
tabel. Immers zelforganisatie zou beschouwd kunnen worden als een vorm van emancipatie. 
Waar etnische tweedeling echter het kennelijke gevolg is van een mechanisme van sociale 
uitsluiting is het niet aanvaardbaar. 

Wat over de oorzaken van etnische tweedeling kan worden geschreven geldt ook ten aanzien 
van de gevolgen. Ook die kunnen positief en negatief zijn. Enerzijds wellicht hogere participatie-
cijfers en meer kadervorming, anderzijds mogelijk oplopende inter-etnische spanningen en 
tegenstellingen. Kortom, het is een complexe problematiek die om nader onderzoek vraagt: 
In welke mate is er in de sport sprake van een etnische tweedeling? Hoe moet het verschijnsel 
worden beoordeeld? En welke consequenties heeft die beoordeling voor het beleid van 
bijvoorbeeld sportverenigingen, bonden, sportraden en gemeenten?" 
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I N L E I D I N G 

o 

Witte wijken, zwarte wijken; witte scholen, zwarte scholen; witte sportclubs en zwarte sport-
clubs... Net zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, in de volkshuisvesting en op de arbeidsmarkt is 
ook in de sport op sommige plaatsen een zekere etnische tweedeling zichtbaar. Aan de ene kant 
zijn er takken van sport, clubs en teams met veel, of zelfs uitsluitend, allochtone sporters. Aan 
de andere kant zijn er takken van sport, clubs en teams die geheel of overwegend autochtoon 
van samenstelling zijn. Etnische scheidslijnen in de sport worden, net als in de rest van de 
samenleving, over het algemeen als onwenselijk beschouwd. Sport zou kleurenblind moeten zijn. 
Toch is het de vraag of een meer genuanceerde benadering van het verschijnsel niet op zijn 
plaats is. 

Aan etnische tweedeling in de sport kunnen positieve en negatieve factoren ten grondslag liggen. 
Als etnische concentratie het resultaat is van zelforganisatie onder allochtonen is dat wel accep-
tabel. Immers zelforganisatie zou beschouwd kunnen worden als een vorm van emancipatie. Waar 
etnische tweedeling echter het kennelijke gevolg is van een mechanisme van sociale uitsluiting is 
het niet aanvaardbaar. Wat over de oorzaken van etnische tweedeling kan worden geschreven 
geldt ook ten aanzien van de gevolgen. Ook die kunnen positief en negatief zijn. Enerzijds wel-
licht hogere participatiecijfers en meer kadervorming, anderzijds mogelijk oplopende inter-etni-
sche spanningen en tegenstellingen. Kortom, het is een complexe problematiek die om nader 
onderzoek vraagt: In welke mate is er in de sport sprake van een etnische tweedeling? Wat zijn 
daarvan de oorzaken en gevolgen? Hoe moet het verschijnsel worden beoordeeld? En welke con-
sequenties heeft die beoordeling voor het beleid van bijvoorbeeld sportverenigingen, bonden, 
sportraden en gemeenten? 

In opdracht van Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF) en met 
financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eind 1996 een 
onderzoek gestart naar etnische tweedeling in de sport. Het primaire doel van de onderzoeksin-
spanningen was het verwerven van inzicht in omvang, oorzaken, achtergronden en gevolgen van 
etnische concentratie in de sport. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de 
belangrijkste bevindingen uit het onderzoek en worden aanbevelingen voor beleid geformuleerd. 

Hier past een woord van dank aan allen die op de een of andere wijze medewerking hebben ver-
leend aan het onderzoek. Het voert te ver om iedereen die instemde met een interview of die op 
verzoek informatie verstrekte, hier bij name te noemen. Dat neemt niet weg dat een onderzoek 
als dit staat of valt met de bereidwillige medewerking van velen om kennis en inzichten te delen. 

Bij dit project waren verschillende onderzoekers betrokken. Guus Pengel, Peter-Jan Mol, Karen van 
Drimmelen, Erna van Hettema, Bas van den Beid, Jan Janssens, Barbara Coopmans en Caroline 
van Lindert deden het meeste veldwerk en leverden ook tekstbijdragen voor het eindrapport. 
Benny van den Broek, Marije Braakman, Fulco Wijdooge, Mohamed El Hachmioui en Frits Mulder 
verleenden assistentie, jan Janssens stippelde de lijnen uit, coördineerde de werkzaamheden en 
nam de samenstelling van het eindrapport voor zijn rekening. Vanuit NOC+NSF werd het onder-
zoek begeleid door Sjoerd van Tiel en Gea Schaap. 



L E E S W I J Z E R 

o 

Het rapport kent een eenvoudige structuur. In hoofdstuk 1 wordt een aantal centrale begrippen 
gedefinieerd, worden werkhypotheses met betrekking tot het onderzoeksthema geformuleerd en 
worden de gehanteerde onderzoeksmethoden opgesomd. In hoofdstuk 2 wordt de stand van 
zaken met betrekking tot etnische tweedeling in de sport behandeld. Verschillende vormen van 
etnische concentratie in de sport, zoals de samenstelling van allochtone teams, de oprichting van 
eigen verenigingen en de opzet van eigen competities, komen daarin aan bod. De hoofdstukken 
3 en 4 gaan in op respectievelijk oorzaken en gevolgen van etnische concentratie in de sport. In 
hoofdstuk 5 worden de beleidsmogelijkheden verkend. Hoofdstuk 6 heeft een evaluerend karak-
ter. Daarin worden de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken kort samen-
gevat en wordt een afrondende conclusie geformuleerd. 

Ofschoon de meeste aandacht natuurlijk uitgaat naar de gang van zaken in de sportsector, wor-
den op verschillende plaatsen in het rapport ook relaties gelegd en parallellen gezocht met ont-
wikkelingen in de sfeer van volkshuisvesting en onderwijs. In die sectoren staat de onderhavige 
problematiek al langer op de agenda van beleidsmakers en onderzoekers. 

Tussen de diverse hoofdstukken door zijn drie intermezzi opgenomen waarin de wederwaardighe-
den van evenzoveel voetbalverenigingen worden beschreven. Deze case-beschrijvingen illustreren 
het betoog dat in de hoofdstukken eromheen wordt opgebouwd en het cijfermateriaal dat daarin 
wordt gepresenteerd. Daarbij dient overigens wel te worden bedacht dat het hier geen willekeuri-
ge of representatieve selectie van voetbalverenigingen betreft. Het zijn verenigingen waar het een 
en ander is voorgevallen. De beschreven gebeurtenissen zijn illustratief voor de problematiek en 
om die reden worden ze in dit rapport ook aangehaald. Hoewel allerlei aspecten ongetwijfeld 
herkenbaar zijn voor veel andere sportverenigingen geven de beschreven situaties geen represen-
tatief beeld van de gang van zaken in het verenigingsleven of de voetbalsport. 

Tot slot dient de lezer op deze plaats ook gewaarschuwd te worden voor onverantwoorde gene-
ralisaties van uitspraken en bevindingen uit deze rapportage. Hoewel woorden gewogen zijn en 
steeds gezocht is naar zorgvuldige formuleringen is het bij de behandeling van een thema als 
etnische tweedeling, onvermijdelijk dat er regelmatig in algemene termen geschreven wordt over 
autochtonen en allochtonen, en ook over specifieke bevolkingsgroepen. De lezer dient echter 
voor ogen te houden dat algemene noties over bepaalde categorieën mensen de werkelijkheid 
altijd enig geweld aandoen. Immers zeer verschillende mensen met uiteenlopende achtergronden, 
denkbeelden en gedragingen worden onder één enkele noemer gebracht. Het is niet verantwoord 
om die algemene noties over bepaalde bevolkingscategorieën zondermeer van toepassing te ver-
klaren op de individuele leden daarvan. 



1 . HET O N D E R Z O E K 
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ï . i Begrippen 

De term tweedeling' is begin jaren tachtig in het taalgebruik van de Nederlandse politiek geïntro-
duceerd door Joop den Uyl. Ten tijde van het kabinet Lubbers I waarschuwde hij als oppositielei-
der voor een dreigende tweedeling in de samenleving. De PvdA-politicus doelde daarbij op een 
tweedeling in sociaal-economisch opzicht. De kansen op werk en inkomen waren in zijn optiek zo 
ongelijk verdeeld dat een maatschappelijke tweedeling in het verschiet lag. 
Hoewel het verschijnsel niet nieuw is, is het denken in termen van 'etnische tweedeling' van veel 
recentere datum. Prikkelende uitspraken van VVD-leider Frits Bolkestein, die naar aanleiding van 
de opkomst van Islamitische scholen waarschuwde voor de vorming van een Islamitische zuil 
hebben het politieke debat hierover aangewakkerd. 
Inhoudelijk belangrijkere bijdragen aan het denken over deze problematiek zijn geleverd door het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR). Met name een lijvig rapport van het SCP over ruimtelijke concentratie en segregatie van 
minderheden heeft er voor gezorgd dat de tweedeling langs etnische scheidslijnen nadrukkelijker 
op de politieke agenda is gekomen.' In een sociaal-culturele toekomstverkenning rond het thema 
tweedeling heeft de WRR vervolgens de etnische tweedeling in een breder perspectief geplaatst.' 
Het SCP heeft de 'ruimtelijke concentratie en segregatie' van allochtonen als uitgangspunt geko-
zen voor onderzoek en analyse. De WRR daarentegen, heeft zich gericht op de 'sociale differen-
tiatie en segmentatie' met betrekking tot drie verschillende categorieën in de bevolking (vrouwen, 
ouderen en allochtonen) ten aanzien van drie verschillende verdelingsdimensies (arbeid, onder-
wijs en inkomen). 

In dit onderzoek is bij de definitie van centrale begrippen vooral aansluiting gezocht bij de termi-
nologie die door het SCP is gehanteerd. In plaats van het ruimtelijke aspect wordt evenwel het 
sociaal-culturele verband geaccentueerd. Het gaat in dit rapport immers niet zozeer om de ruim-
telijke spreiding van allochtonen, als wel om de spreiding van allochtonen in deelname aan acti-
viteiten en gebruik van voorzieningen. Dat er een relatie bestaat tussen het een en het ander is 
evident. Ruimtelijke spreiding kan een belangrijke oorzaak zijn voor spreiding in deelname aan 
activiteiten en gebruik van voorzieningen. 

De term 'etnische tweedeling' wordt in dit rapport gereserveerd voor situaties (of een ontwikke-
ling die leidt tot situaties) waarin autochtonen en allochtonen min of meer gescheiden van elkaar 
sporten en/of gebruik maken van verschillende sportvoorzieningen. 
Is er sprake van gedwongen afzondering dan past in dit verband ook de term 'segregatie'. Bij 
vrijwillige afzondering kan de term 'separatie' worden gehanteerd. 
De term 'concentratie' wordt gebruikt om situaties (of een ontwikkeling die leidt tot situaties) aan 
te duiden waarin (slechts) sprake is van een onevenredige spreiding in deelname aan sportactivi-
teiten of gebruik van sportvoorzieningen door autochtonen en allochtonen. 
Aldus gedefinieerd is etnische tweedeling de overtreffende trap van etnische concentratie. 
Concentratie kan uitmonden in separatie of segregatie. 

Met betrekking tot het begrippenpaar 'autochtoon' en 'allochtoon' is het momenteel gangbaar om 
de zogenaamde 'herkomstgroepering' als onderscheidend criterium toe te passen.3 

1 Tesser e.a. (1995). 
2 WRR (1996). 
3 Tesser e.a. (1995). > 
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Allochtonen zijn zij die in een ander land dan Nederland geboren zijn of waarvan tenminste een 
van beide ouders in een ander land geboren is. In de praktijk wordt daar doorgaans een tweede 
aanvullend criterium aan toegevoegd. Onder de allochtonen worden dan alleen die mensen ver-
staan die deel uit maken van een bevolkingscategorie die zich in sociaal-economisch opzicht in 
een achterstandspositie bevindt en daarom voorwerp is van het minderhedenbeleid van de over-
heid. De in Nederland verblijvende Westeuropeanen, die op grond van het eerste criterium wel 
tot de allochtonen gerekend zouden kunnen worden, vallen daardoor af. Het gaat dan uiteindelijk 
om Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen, Molukkers, Kaapverdianen, (ex-)Joegoslaven, 
Chinezen, enzovoort. 

Voor de afwisseling zal in dit rapport behalve over allochtonen ook af en toe over 'nieuwkomers' 
worden geschreven. Die term zal echter alleen gebruikt worden wanneer het om bevolkingsgroe-
pen gaat die zich pas in de laatste decennia in Nederland hebben gevestigd. 

Waar over autochtonen en allochtonen wordt geschreven vallen ook al snel de termen 'integratie' 
en 'discriminatie'. Ook daarvan zijn allerlei definities in omloop. 
Onder '(sociale) integratie' wordt hier verstaan het (meer) harmonieus samengaan van personen 
of groepen uit verschillende bevolkingsgroepen in een organisatie of in (een deel van) de samen-
leving. In navolging van o.a. Elling en De Knop wordt een onderscheid gemaakt tussen integratie 
in de sport en integratie door de sport en worden ook verschillende aspecten van integratie 
onderscheiden." Bij integratie in de sport moet gedacht worden aan het harmonieus samengaan 
van autochtonen en allochtonen in de sport. Bij integratie door de sport gaat het om de bijdrage 
die de sportpraktijk kan leveren aan een bredere vorm van integratie in de samenleving. 
Verschillende dimensies of niveaus van integratie kunnen worden onderscheiden. Elling en De 
Knop noemen 'structurele integratie' (participatie), 'sociaal-culturele integratie' (acceptatie) en 
'sociaal-affectieve integratie' (vriendschap). Duyvendak, Krouwel, Kraaijkamp en Boonstra hebben 
deze driedeling enigszins aangepast. Zij onderscheiden 'participatie', 'interactie' (uitwisseling en 
menging) en 'onderlinge betrokkenheid' (acceptatie of aanpassing).5 

Omdat discriminatie kan leiden tot uitsluiting worden 'integratie' en 'discriminatie' vaak 
beschouwd als begrippen met een tegenovergestelde lading. Helemaal juist is dat niet. Van discri-
minatie is sprake wanneer op oneigenlijke gronden een onderscheid wordt gemaakt in behande-
ling en bejegening.6 

1.2 Hypothesen 

Hoewel hierboven (nog) geen waardeoordeel werd uitgesproken over het verschijnsel van etni-
sche tweedeling, gebeurt dat in de praktijk wel veelvuldig. Waar etnische concentratie wordt 
waargenomen, en zeker waar sprake is van tweedeling, overheerst de negatieve beeldvorming. 
Daar gaapt volgens de communis opinio een kloof tussen gewenste en feitelijke ontwikkelingen. 
Etnische concentratie staat voor velen haaks op integratie. Aangezien de integratie van de ver-
schillende bevolkingsgroepen nastrevenswaardig wordt geacht, is elke vorm van etnische concen-
tratie, ook als die op vrijwillige basis rust, eigenlijk bij voorbaat verdacht. 

4 Elling en De Knop (1998). 
5 Duyvendak e.a. (1998). 
6 Zie o.a. Meloen en Eersteling (1994) en NOC*NSF (1994). 



Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan moet ook in dit perspectief worden geplaatst. 
Het initiatief om het verschijnsel van etnische tweedeling in de sport aan een nader onderzoek te 
onderwerpen was primair ingegeven door gevoelens van zorg en verontrusting. Ofschoon er van 
meet af aan óók oog bestond voor de positieve aspecten van etnische concentratie werd het ver-
schijnsel toch vooral als een maatschappelijk probleem benaderd. Etnische scheidslijnen in de 
sport, zo was de veronderstelling, hadden 'per saldo' toch veel meer negatieve dan positieve 
effecten. Dat diep gewortelde en breed gedragen gevoel heeft onvermijdelijk de onderzoeksvra-
gen gekleurd en de benadering van het onderzoeksthema gestuurd. Het is daarom goed om de 
werkhypotheses die geformuleerd werden bij de aanvang van het onderzoek hier in de eindrap-
portage te expliciteren. 

• Concentratie in de sport neemt toe; segregatie' neemt af. 

• Concentratie en segregatie in de sport zijn vooral het gevolg van keuzevrijheid. 

• Allochtone clubs en teams c.q clubs en teams met veel allochtonen hebben meer moeite om 
zich te handhaven dan overwegend autochtone clubs en teams. 

• Er bestaat een positieve relatie tussen concentratie en participatie (kwalitatief en kwantitatief: 
sportdeelname, kadervorming, betrokkenheid). 

• Segregatie heeft een negatieve invloed op de verhoudingen tussen autochtonen en alloch-
tonen. 

• In enkele takken van sport die gedomineerd worden door allochtonen is de omvang van de 
witte vlucht groot. 

• Er zijn genoeg goede gronden, maar weinig legitieme middelen om concentratie en segregatie 
tegen te gaan. 

• Beleid gericht op het opvangen van de negatieve gevolgen van concentratie en segregatie voor 
de betrokken clubs leidt tot meer concentratie en segregatie. 

• Primair moet de aandacht gericht worden op het voorkomen van spanningen tussen bevol-
kingsgroepen en het bevorderen van inter-etnische contacten en samenwerking. 

In de hierna volgende hoofdstukken zullen deze werkhypotheses, geconfronteerd met de resulta-
ten van empirisch onderzoek, een voor een worden besproken. 

1.3 Methoden 

In het kader van dit project is gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksme-
thoden. Er zijn uitgebreide vraaggesprekken gehouden met bondsfunctionarissen in verschillende 
takken van sport. Er is met talloze verenigingsbestuurders en kaderleden gesproken, maar ook 
met gemeente-ambtenaren, sportconsulenten, verenigingsondersteuners, enzovoort. Om cases 

7 Pas in de loop van het onderzoek werd duidelijk dat de term separatie in de meeste gevallen meer geëigend is om (vrijwil-
lige) vormen van afzondering door allochtonen te beschrijven. 
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verder uit te diepen zijn ook allerlei schriftelijke stukken (brieven, notulen, jaarverslagen, kran-
tenknipsels, e.d.) bestudeerd. Van een aantal autochtone en allochtone sportclubs zijn financiële 
gegevens opgevraagd en vergeleken. Ook overzichten van de Koninklijke Nederlandse 
Voetbalbond (KNVB) met gegevens over overschrijvingen en strafzaken in het amateurvoetbal zijn 
geanalyseerd. De resultaten van een niet eerder gepubliceerd onderzoek van de Koninklijke 
Nederlandse Cricket Bond (KNCB) over de verhouding tussen autochtonen en allochtonen in de 
cricketsport zijn in de analyse betrokken. Voorts zijn interne onderzoeksgegevens van de 
gemeente Amsterdam over allochtone verenigingen in de hoofdstad geraadpleegd. Naast dit alles 
zijn er in de kantines van allochtone sportverenigingen leden geïnterviewd, en zijn er schriftelijke 
en telefonische enquêtes uitgevoerd onder autochtone en allochtone scheidsrechters en sporters. 
Een van de (autochtone) onderzoekers heeft de aldus verworven inzichten ook kunnen toetsen 
aan ervaringen uit de praktijk als bestuurder van een verkleurende voetbalvereniging, begeleider 
(en speler!) van een Turks team en scheidsrechter in wedstrijden met veel allochtonen. In voetno-
ten bij de tekst wordt meer specifieke informatie gegeven over methodische aspecten (aantallen 
respondenten, benaderingswijze, response, enzovoorts). 

De aandacht heeft zich in hoofdzaak beperkt tot de georganiseerde (amateursport. In tien ver-
schillende takken van sport is de stand van zaken onderzocht. Te weten: 
• Atletiek 
• Basketbal 
• Boksen 
• Cricket 
• Dammen 
• Gymnastiek 
• Honk- en softbal 
• Karate 
• Voetbal 
• Worstelen 

Er is gezocht naar een variatie van (semi-) individuele en teamsporten, contact- en niet-contact-
sporten. Maar bovenal is de aandacht gericht op disciplines waarin relatief en absoluut veel 
allochtonen te vinden zijn. 
De verschillende takken van sport komen in de volgende hoofdstukken overigens niet allemaal 
even uitvoerig aan bod. Er ligt een sterk accent op voetbal en in mindere mate ook op cricket. 
Door het relatief grote aantal allochtone sportorganisaties in deze takken van sport bleek het 
onderzoeksthema daar het meest actueel. 
Hoewel het geenszins de bedoeling is geweest om in de beschrijving van feiten en ontwikkelingen 
de aandacht te beperken tot de sportbeoefening door jongens en mannen, hebben de meeste 
uitspraken en uitkomsten van dit onderzoek toch vooral betrekking op de mannelijke helft van 
de bevolking. Vooral de relatief geringe sportdeelname van allochtone meisjes en vrouwen is hier 
debet aan. Bovendien worden juist die takken van sport (voetbal en cricket) waar de zelforgani-
satie onder allochtonen (relatief) groot is, door allochtone vrouwen en meisjes weinig beoefend. 

De meeste onderzoeksactiviteiten vonden plaats in het seizoen 1997-1998, maar ook voor en na 
die tijd zijn vraaggesprekken gevoerd. 





2 . DE O N T W I K K E L I N G E N 

o 

2.1 Allochtone bevolking 

Er wonen in Nederland op het ogenblik ruim een miljoen allochtonen afkomstig uit meer dan 
honderd verschillende landen. De meeste allochtonen hebben hun wortels in Suriname, Turkije, 
Marokko en de Nederlandse Antillen. Terwijl de omvang van de autochtone bevolking tamelijk 
stabiel is gebleven, is het aantal allochtonen in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met name door 
gezinsvorming en -hereniging en door een relatief hoog geboortecijfer neemt het aandeel van de 
allochtonen in de totale bevolking gestaag toe. Vooral de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap 
zijn de laatste jaren fors gegroeid. Ook de grote instroom van asielzoekers en vluchtelingen is 
verantwoordelijk voor verschuivingen in de etnische samenstelling van de bevolking. 

T A B E L I 
Omvang en groei allochtone bevolkingsgroepen8 

Bevolkingsgroep Omvang Groei Prognose 
per 1 -1 -1996 sinds 1990 voor 2015 

Surinamers 282.000 1 9 % 412.000 
Turken 272.000 3 2 % 380.000 
Marokkanen 225.000 3 4 % 355.000 
Antillianen/Arubanen 94.000 1 5 % 129.000 

De ruimtelijke spreiding van de allochtonen over Nederland is zeer ongelijkmatig. Meer dan de 
helft van hen woont in een van de vier grote steden. In die vier grote steden is ongeveer een op 
de vier inwoners allochtoon. In het midden van de jaren '70 was dat nog slechts een op twintig. 
In Amsterdam gaat het inmiddels zelfs om meer dan een derde van de bevolking. Momenteel 
heeft meer dan de helft van alle kinderen in de vier grote steden een allochtone achtergrond. 

Er is niet alleen sprake van groei. Er is ook een steeds sterkere concentratie van allochtonen 
waarneembaar. In de grote steden groeit het aandeel van de allochtonen in de totale bevolking 
sneller dan in de provincie. Sinds 1990 is het aantal allochtonen in gemeenten met een inwoner-
tal boven 100.000 met 2 0 % gegroeid. In kleinere gemeenten beperkte die groei zich tot 1 2 % . 

Ook binnen de steden is sprake van een ruimtelijke concentratie van allochtonen. Met name in 
Den Haag (67%) en Rotterdam (61%) wonen veel allochtonen in 'concentratiewijken'. Dat zijn wij-
ken waar relatief veel allochtonen gevestigd zijn. In Amsterdam en Utrecht, alsook in de middel-
grote steden liggen die percentages beduidend lager. Uit zogenaamde 'segregatie-indices' van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan overigens worden afgeleid dat er zich op dit vlak 
sinds begin jaren '80 geen grote veranderingen hebben voorgedaan.9 Door de snelle groei van de 
allochtone bevolking en de doorstroming die plaatsvindt ontstaan er wel meer concentratiewij-
ken, maar neemt de concentratie binnen die wijken niet verder toe. In Den Haag kan zelfs een 
consequente afname worden gesignaleerd. Tussen de verschillende bevolkingsgroepen bestaan er 
aanzienlijke verschillen. Zo is de ruimtelijke concentratie van Turken en Marokkanen bijna overal 
veel sterker dan van Surinamers en Antillianen. Door de flinke concentratie van Surinamers en 
Antillianen in de Bijlmermeer vormt Amsterdam een uitzondering op deze regel. 

8 CBS (1997). 
9 Tesser e.a. (1995: 64). 
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2.2 Participatie in de sport 

Allochtonen zijn minder vaak aangesloten bij sportorganisaties dan autochtonen. Ook buiten 
georganiseerd verband doen allochtonen minder aan sport. De deelnamecijfers verschillen echter 
per nationaliteit, geslacht en leeftijd. Zo zijn bijvoorbeeld Surinamers en Antillianen vaker lid van 
sportverenigingen dan Turken en Marokkanen. Vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen en meisjes 
blijven in sportdeelname ver achter bij de mannen en jongens in die bevolkingsgroepen. Onder 
allochtonen daalt de sportdeelname met de leeftijd sterker dan onder autochtonen. 
Veel betrouwbare gegevens over de sportparticipatie van allochtonen zijn er overigens niet. De 
onderzoeken die gedaan zijn geven globaal wel hetzelfde beeld, maar het cijfermateriaal is o.a. 
door het gebruik van verschillende definities onderling slecht vergelijkbaar. Niettemin hebben 
Lagendijk en Van der Gugten de verschillende beschikbare gegevens verzameld en geanalyseerd. 
Hun bevindingen vormen de basis voor de uitspraken over sportparticipatie die in deze paragraaf 
worden gedaan.10 

Ook de onderstaande tabellen zijn aan hen ontleend. 

TABEL 2 
Allochtonen aangesloten bij sportverenigingen 

Onderzoek Onderzoeks 
categorie 

Marokkanen Turken Antillianen & 
Surinamers 

Autochtonen 

CBS 
1984 6 % 7 % 1 6 % 3 0 % 

Amsterdam 

1987 

jongens <18 
mannen >18 

1 6 % 
5 % 

1 4 % 
1 3 % 

3 5 % 
1 8 % 

4 6 % 
4 2 % 

Amsterdam 
1989 < 18 ca. 1 9 % ca. 1 9 % 3 3 % ca. 5 5 % 

Amsterdam 
1993 > 18 8 % 5 % 1 0 % 2 2 % 

ISEO 
1991 jongens < 18 ca. 1 2 % ca. 1 8 % ca. 3 5 % ca. 5 5 % 

Amersfoort 
1991 7 % 4 % 1 1 % 2 3 % 

TNO 
1992/1993 

< 18 ca. 3 4 % ca. 3 4 % 4 2 % 7 0 % 

10 Lagendijk en Van der Gugten (1996: 17-25). 



T A B E L 3 
Sportdeelname allochtonen buiten verenigingsverband 

Onderzoek Onderzoeks 
categorie 

Marokkanen Turken Antillianen & 
Surinamers 

Autochtonen 

CBS 
1984 

> 18 1 6 % 2 4 % 7 5 % 

Amsterdam 
1987 

mannen > 18 
meisjes < 18 

vrouwen > 18 

ca. 6 0 % 
ca. 3 0 % 
ca. 1 5 % 

ca. 6 0 % 
ca. 3 0 % 
ca. 1 5 % 

7 6 % 
5 0 % 
3 0 % 

7 9 % 
8 5 % 
7 0 % 

Amsterdam 
1989 < 18 ca. 6 0 % ca. 6 0 % 5 7 % 5 9 % 

Amsterdam 

1993 
> 18 1 3 % 1 9 % 3 6 % 4 3 % 

Den Haag 
1990 

mannen 
vrouwen 

3 5 % 
3 8 % 

3 5 % 
1 6 % 

6 2 % 

4 4 % 

6 5 % 

5 3 % 

Haarlem 
1992 

jongens < 18 
mannen > 18 
meisjes < 18 

vrouwen > 18 

2 9 % 
3 1 % 
2 9 % 
1 4 % 

8 1 % 
3 2 % 
4 2 % 
1 8 % 

7 5 % 
5 2 % 
6 4 % 
4 8 % 

Rotterdam 
1992 

< 18 
> 18 

ca. 4 9 % 
ca. 2 0 % 

4 9 % 
2 0 % 

7 2 % 

4 5 % 

De groei van de allochtone bevolking in de afgelopen jaren heeft ook geresulteerd in een absolu-
te groei van het aantal allochtone sporters. Dat is niet verbazingwekkend. Of er ook in relatieve 
zin sprake is van een groeiende sportdeelname valt (nog) niet met zekerheid vast te stellen. 
Omdat het sportgedrag van de tweede en derde generatie allochtonen, die in Nederland zijn 
opgegroeid, sterk lijkt op dat van autochtonen met een vergelijkbare sociaal-economische positie 
kan verwacht worden dat de verschillen tussen allochtonen en autochtonen in de loop der jaren 
kleiner zijn geworden. Cijfers waarmee die veronderstelling kan worden geboekstaafd zijn echter 
(nog) niet voorhanden. 

2.3 Concentratie in de sport 

Uiteraard bestaat er een duidelijke samenhang tussen de ruimtelijke spreiding van allochtonen en 
de concentratie van allochtonen in de sport. Toch is de etnische tweedeling in de sport niet 
alleen in de grote steden of in de Randstad een thema. Ook in de provincie en in kleinere 
gemeenten kan concentratie van allochtonen in de sport aan de orde zijn. Het ruimtelijke aspect 
is bovendien niet de enige factor die de concentratie van allochtonen bevordert. 
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Uit het onderwijs is bijvoorbeeld bekend dat het ontstaan van zogenaamde 'zwarte' en 'witte' 
scholen niet alleen het resultaat is van een onevenwichtige ruimtelijke spreiding van autochtonen 
en allochtonen." Hier en daar is ook sprake van een 'witte vlucht': autochtone ouders brengen 
hun kinderen niet naar de dichtstbijzijnde school maar kiezen, vanwege de eenzijdige etnische 
samenstelling van het leerlingenbestand en de veronderstelde negatieve invloed daarvan op de 
kwaliteit van het onderwijs, voor een andere school. Bovendien zijn er, op kleine schaal, ook bij-
zondere scholen gesticht voor en door specifieke groeperingen binnen de allochtone gemeen-
schap. Er zijn op een totaal van ongeveer 8.500 basisscholen in Nederland circa dertig 
Islamitische scholen en ook enkele Hindoeïstische onderwijsinstellingen. 
Er bestaan in dit opzicht vermoedelijk duidelijke parallellen tussen de onderwijswereld en de 
sport. In beginsel kunnen in de sport vijf vormen van etnische concentratie worden onderschei-

• Allochtonen concentreren zich in bepaalde takken van sport, waardoor in sommige disciplines 
relatief veel en in andere relatief weinig allochtone sporters voorkomen; 

• Binnen een bepaalde gemeente en tak van sport concentreren allochtone sporters zich in 
bepaalde (oorspronkelijk) overwegend autochtone sportclubs, die daardoor verhoudingsgewijs 
sterk verkleuren; 

• Allochtone sporters vormen eigen teams die functioneren binnen (oorspronkelijk) overwegend 
autochtone sportclubs; 

• Allochtone sporters vormen eigen sportclubs; 
• Allochtone sporters organiseren een eigen competitie. 

De drie laatstgenoemde vormen kunnen beschouwd worden als vormen van segregatie (bij 
gedwongen afzondering) of separatie (bij vrijwillige afzondering). 

De eerste werkhypothese die in het kader van dit onderzoek naar etnische tweedeling in de sport 
werd geformuleerd - "concentratie neemt toe; segregatie neemt af" - was gebaseerd op twee 
veronderstellingen. Ten eerste dat de toetreding van allochtone sporters niet gelijkmatig verloopt 
en dat het aantal sportbonden en sportclubs met relatief veel allochtonen groeit. Ten tweede dat 
het aantal allochtone zelforganisaties in de sport geen gelijke tred houdt met de groei van de 
allochtone bevolking. 
De eerste veronderstelling is alleen al vanwege de onevenwichtige ruimtelijke spreiding van 
allochtonen tamelijk plausibel. Bovendien is bekend dat de belangstelling onder allochtonen voor 
bepaalde takken van sport veel groter is dan voor andere. En evenmin is het een verrassing dat 
bepaalde sportclubs veel toegankelijker zijn voor allochtonen dan andere. 
De tweede veronderstelling vraagt wat meer toelichting. 

Het idee dat er ondanks een groei van de allochtone bevolking niet (veel) meer zelforganisaties 
zouden ontstaan, was vooral ingegeven door de wetenschap dat in het recente verleden veel 
eigen initiatieven vruchteloos bleken te zijn en dat deze ook op steeds minder steun konden 
rekenen. 
Enkele jaren geleden schetste Van Schelven een vrij somber beeld van allochtone sportinitiatie-
ven. De vele mislukte pogingen om eigen organisaties op te richten vormden de aanleiding voor 
zijn onderzoek naar succes- en faalfactoren van allochtone sportorganisaties. Uiteindelijk identifi-
ceerde hij het gemeentelijk beleid als de belangrijkste factor: "Wat we zien is dat er bijna alleen 
in die gemeenten die in de voorwaardenscheppende sfeer aan allochtonen mogelijkheden voor 

11 Zie Tesser e.a. (1995) en Tazelaar e.a. (1996). 



een eigen club geven (...) na verloop van tijd ook inderdaad enkele clubs weten te overleven"." 
Aangezien hij ook constateerde dat maar weinig gemeenten daartoe (nog) geneigd waren, kon 
worden geconcludeerd dat nieuwe allochtone sportinitiatieven maar moeilijk van de grond zou-
den komen. Dat al sinds 1985 door de rijksoverheid in het kader van het sportstimuleringsbeleid 
voor allochtonen een zogenaamd tweesporenbeleid werd gepropageerd deed daar niets aan af. 
Het tweesporenbeleid houdt in dat enerzijds bestaande (autochtone) sportorganisaties toeganke-
lijker worden gemaakt voor allochtonen, terwijl anderzijds op lokaal niveau ook specifieke voor-
zieningen en eigen organisatiestructuren voor allochtonen tot stand kunnen komen.'3 Eind jaren 
'80 stelde De Jong al vast dat de beleidsintenties van de rijksoverheid op lokaal niveau lang niet 
overal weerklank vonden. "Ten aanzien van de subsidietoekenning door gemeenten valt verder 
te constateren dat een aantal gemeenten geen subsidie verleent aan zelforganisaties in de 
sport, omdat deze gemeenten een geïntegreerde sportbeoefening nastreven"."' 

Feitelijk heeft het tweesporenbeleid op lokaal niveau nauwelijks navolging gekregen. Het tweede 
spoor - de oprichting en instandhouding van eigen organisaties - werd onder andere door de 
vele mislukte initiatieven al gauw als een dood spoor beschouwd. In de ogen van veel beleids-
bepalers valt een dergelijk beleid niet te rijmen met het ideaal van gemengde sportbeoefening. 
Ook het feit dat men in veel gemeenten, vanwege bezuinigingen en efficiency-overwegingen, juist 
de kleinere sportorganisaties tot samenwerking en fusie wil stimuleren om zo sportaccommodaties 
af te kunnen stoten, bevordert de welwillendheid tegenover nieuwe (allochtone) initiatieven niet. 

Tamelijk recent constateerden Lagendijk en Van der Gugten dat er nauwelijks nog gemeenten zijn 
die een voorwaardenscheppende rol vervullen ten aanzien van allochtone sportorganisaties. "Ten 
opzichte van het sporten in algemeen verband (het eerste spoor) is de omvang van het sporten 
in allochtoon verband (het tweede spoor) beperkt. Hoewel op incidentele basis door een 
gemeente nog wel ondersteuning wordt gegeven aan de oprichting van een allochtone vereni-
ging, zijn er geen gemeenten meer die dit als beleid voeren. Het tweesporenbeleid heeft zich 
geleidelijk ontwikkeld tot het spoor 'integratie van allochtonen binnen algemene sportverenigin-
gen'. Daarnaast zijn gemeenten andere sporen gaan bewandelen, waarbij de allochtonen niet 
meer als 'doelgroep van specifiek beleid', maar als 'aandachtsgroepen van algemeen (op achter-
standswijken gericht) beleid' worden beschouwd'V5 

Ook deze onderzoekers stelden (voorzichtig) vast dat de oprichting van nieuwe allochtone sport-
organisaties stagneerde, maar zij verklaarden die ontwikkeling ook uit veranderde voorkeuren in 
de allochtone gemeenschap. Zij constateerden "...dat veel allochtone kinderen inmiddels de voor-
keur geven aan de algemene sportverenigingen" en veronderstelden "dat allochtone sportclubs 
vooral een functie 'hadden' voor de eerste generatie en de (jong-)volwassenen die in het kader 
van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen". 
Zoals gemeenten steeds minder geneigd blijken te zijn om de oprichting en instandhouding van 
allochtone organisaties te ondersteunen, zo zouden ook (autochtone) sportclubs steeds minder 
bereidwillig zijn om complete allochtone teams in hun gelederen op te nemen. Onder andere 
Meloen en Eersteling en Verelzen hebben gewezen op de afhoudende opstelling van voetbalver-
enigingen. Deze houding zou vooral zijn ingegeven door slechte ervaringen die eerder of elders 
werden opgedaan.'6 

12 Van Schelven (1994: 51). 
13 Ministerie van WVC (1985: 13). 
14 De Jong (1989: 47). 
15 Lagendijk en Van der Gugten (1996: 76). 
16 Meloen en Eersteling (1994: 60-61); Verelzen (1994: 69). 
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Tot zover de toelichting op de eerste werkhypothese. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nage-
gaan in hoeverre de praktijk in verschillende takken van sport de eerder geformuleerde veronderstel-
lingen ondersteunt. Aan de hand van informatie afkomstig van sportbonden, gemeenten en provin-
ciale sportraden, en met behulp van gegevens uit eerder onderzoek, worden hieronder de feiten en 
ontwikkelingen met betrekking tot de vijf vormen van etnische concentratie in de sport beschreven. 

2.4 Tien takken van sport 

Waar algemene cijfers over de sportparticipatie van allochtonen ontbreken zijn uiteraard ook 
geen accurate gegevens beschikbaar over de beoefening door allochtonen van specifieke takken 
van sport. Noch sportbonden, noch sportclubs registreren de etnische achtergrond van hun leden. 
Op grond van persoonlijke indrukken en ervaringen van bondsfunctionarissen en andere mensen 
die goed ingevoerd zijn in (bepaalde takken of sectoren van) de sport, kan in grote lijnen echter 
wel een beeld van de situatie worden geschetst. Verzamelde cijfers over het aantal allochtone 
sportinitiatieven in de verschillende disciplines kunnen het beeld enigszins objectiveren. 

Atletiek 
Vooral op topniveau, bij de wegwedstrijden is een verkleuring van het deelnemersveld zichtbaar 
door de deelname van buitenlandse atleten (meestal op uitnodiging en met startgeld), asielzoe-
kers en vluchtelingen. Op de deelname aan de breedtesport heeft deze gang van zaken geen 
invloed. Het is niet zo dat het aantal allochtone sporters noemenswaardig is gegroeid. Het leden-
tal van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) is de afgelopen jaren wel behoorlijk toe-
genomen, vooral door de registratie van individuele sporters die niet bij een vereniging zijn aan-
gesloten. De deelname van allochtonen aan de atletieksport is nog altijd marginaal en betreft 
voornamelijk Surinamers. In totaal, zo wordt geschat, heeft niet meer dan een of twee procent 
van de atleten een allochtone achtergrond. Er is één allochtone atletiekvereniging in Amsterdam. 
Bij de KNAU zijn in totaal ongeveer 270 verenigingen aangesloten. 

Basketbal 
Bij het basketbal bleek het niet mogelijk om een landelijk beeld te construeren van het aantal alloch-
tone clubs en ook aan een schatting van het aantal allochtone spelers waagde men zich niet. Bij twee 
van de 144 verenigingen in het rayon West (Zuid-Holland) van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) 
gaat het om allochtone initiatieven. Het gaat om een Kroatische en een Surinaamse vereniging. Vijf 
jaar geleden is een andere Surinaamse vereniging ter ziele gegaan. Naast de volledig allochtone clubs 
zijn er tenminste vier verenigingen in Rotterdam en Den Haag die zeer sterk verkleurd zijn. Bij een van 
deze verenigingen speelt ook een team met ex-Joegoslaven. De deelname van allochtonen 
(Surinamers, Antillianen en sporters uit het voormalig Joegoslavië) aan het basketbal is vooral in de 
grote steden sterk toegenomen. Met name jeugdteams tellen relatief veel allochtone spelers. 

Boksen 
In de bokssport zijn de allochtone sporters in de meerderheid, zeker in de Randstad. Daar, zo wordt 
geschat, heeft liefst 60% van de boksers een allochtone achtergrond. Landelijk gezien gaat het om 
cicra 40%. Begin jaren '80 zou het aantal allochtone boksers nog minder dan 2 0 % van het totaal 
geweest zijn. De laatste jaren zijn er minder autochtonen en meer asielzoekers naar boksscholen 
gekomen. Het totale ledental van deNederlandse Boks Bond (NBB) is min of meer stabiel gebleven. 
Van alle 77 boksscholen zijn er slechts 3 door allochtonen opgericht. Er is een Marokkaanse club in 
Amsterdam en er zijn Turkse boksscholen in Arnhem en Zutphen. Gelet op de instroom van alloch-
tone boksers zijn er in de Randstad natuurlijk veel (sterk) verkleurde clubs te vinden. 



Cricket 
Het ledental van de KNCB is de laatste jaren fors gestegen, onder andere dankzij de toetreding van 
allochtonen. Vooral Surinamers met een Hindoestaanse achtergrond, maar ook mensen afkomstig 
uit Pakistan, India en Sri Lanka spelen cricket. De cricketbond is de sportbond met relatief de 
meeste allochtone clubs. Momenteel hebben 12 van de 73 cricketverenigingen in Nederland een vol-
ledig allochtone achterban. Dat is er één minder dan vorig jaar, maar over een periode van vijf jaar 
beschouwd is dat nog altijd meer dan een verdubbeling. De cricketsport kent een sterke geografi-
sche concentratie in het westen van het land. De allochtone verenigingen hebben hun thuisbasis in 
Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Zij hebben zonder uitzondering alleen seniorenteams en spelen 
op één vereniging na allemaal in de zondagcompetitie. 21 van de 126 teams die uitkomen in de 
zondag herencompetitie is allochtoon van samenstelling. Op topniveau is één allochtone club actief. 
Aan junioren en damescompetities wordt niet deelgenomen. Bij alle andere (reguliere) verenigingen 
spelen ook allochtonen. Van een Amsterdamse vereniging is de mannenafdeling zelfs bijna geheel 
verkleurd. In diezelfde vereniging spelen bij de vrouwen daarentegen uitsluitend autochtonen. 

Dammen 
Naar schatting is ongeveer 3 % van alle 9.000 dammers die lid zijn van de Koninklijke 
Nederlandse Dambond (KNDB) van allochtone afkomst. Onder de 335 damverenigingen in 
Nederland zijn twee Surinaamse clubs. De een zetelt in Amsterdam, de ander is in Arnhem geves-
tigd. In Rotterdam is een van oorsprong autochtone vereniging met een ledenbestand waarvan 
ongeveer 7 0 % een allochtone achtergrond heeft. Voor zover bekend spelen binnen autochtone 
verenigingen geen allochtone teams. De deelname van vrouwen aan de damsport is marginaal. 
Het aantal allochtone vrouwen dat damt is navenant beperkt. 

Gymnastiek 
Over de ontwikkelingen in de gymnastieksport op dit vlak is weinig bekend. Allochtone verenigin-
gen zijn er volgens de gymnastiekbond niet, allochtone turners en turnsters wel. Met name in de 
grote steden. Daar zijn sommige verenigingen behoorlijk aan het verkleuren. De Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB) durft geen schatting te geven van het aantal allochtone 
leden. Het gaat waarschijnlijk om betrekkelijk lage percentages. 

Honk- en softbal 
Honk- en softbal mogen zich verheugen in een grote belangstelling van Antilliaanse en Arubaanse 
spelers. Er zijn zeker op hoger niveau weinig teams zonder Antilliaanse/Arubaanse inbreng. Onder 
de 25.000 honk- en softballers die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Baseball en 
Softball Bond (KNBSB) kunnen een stuk of duizend Antillianen en Arubanen worden geteld. Uit 
andere allochtone bevolkingsgroepen worden nauwelijks sporters gerekruteerd. Vijf van de 200 
verenigingen zijn van origine allochtoon. Dat zijn er in het recente verleden een paar meer 
geweest. Verschillende clubs hebben ook allochtone teams in de gelederen. 

Karate 
Het karate is in de jaren '60 in Nederland geïntroduceerd. De opkomst en groei van deze sport 
verloopt parallel met de immigratiegolven. Aanvankelijk waren er onder de karateka's veel 
Indische Nederlanders, Surinamers en Antillianen, vervolgens kwamen veel Turken en 
Marokkanen. Meestal verzamelen karateka's zich rond een trainer/leraar, die in de vorm van een 
eenmanszaak een sportschool heeft opgericht. Er zijn vrij veel allochtone karateleraren die om 
zich heen weer karateka's verzamelen die in veel gevallen uit dezelfde bevolkingsgroep afkomstig 
zijn. Ook autochtone sportscholen trekken behoorlijk wat allochtone karateka's. Lang niet alle 
beoefenaren van de karatesport zijn aangesloten bij de Karate Do Bond Nederland (KDBN). 
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Voetbal 
Voetbal is onder autochtonen en allochtonen veruit de meest beoefende sport. Er zullen niet of 
nauwelijks nog voetbalverenigingen zijn zonder allochtone spelers. Veel verenigingen hebben 
(een deel van) hun achterban zien verkleuren. 
In de competitie 1997-1998 kwamen 105 allochtone clubs uit binnen de competities van de 
KNVB. In totaal telde de bond ongeveer 4.500 verenigingen voor veld- en zaalvoetbal. Het aantal 
allochtone verenigingen is sinds het einde van de jaren '80 iets afgenomen. In 1989 telde De 
Jong namelijk nog 117 allochtone voetbalclubs die bij de KNVB waren aangesloten." 

Naast ruim honderd allochtone clubs zijn er waarschijnlijk momenteel nog een paar honderd 
allochtone teams binnen (overwegend) autochtone clubs actief. Ook verkleurende clubs zijn er in 
overvloed. Sporadisch komt het voor dat autochtone clubs volledig verkleuren. 
Het is opvallend dat allochtone verenigingen en teams vrijwel uitsluitend senioren rekruteren en 
dat verkleurende autochtone verenigingen juist veel allochtone jeugdspelers tellen. De meeste 
allochtone teams spelen op een laag (recreatief) niveau. 
Op allochtone meisjes en vrouwen oefent de voetbalsport weinig aantrekkingskracht uit. Slechts 
van een paar teams is het bestaan bekend. In Rotterdam zijn teams van Kaapverdische vrouwen 
en Marokkaanse meisjes actief. In Amsterdam speelt een vrouwenteam bij een Turkse club. 

Een derde van de allochtone verenigingen heeft een Surinaamse achtergrond, eveneens bijna een 
derde is Turks. De relatief hoogste graad van zelforganisatie kan evenwel gevonden worden in de 
Molukse gemeenschap. De organisatiegraad daar is zelfs hoger dan onder de Nederlandse bevol-
king in haar geheel. Terwijl er over heel Nederland gerekend, één voetbalvereniging is op circa 
3.400 inwoners, is die verhouding bij Molukkers 1 : 2.700. Dat is vele malen hoger dan bij 
Surinamers (1 : 8.100), Turken (1 : 9.400) en Marokkanen (1 : 28.100). 

T a b e l 4 
Allochtone voetbalverenigingen in Nederland 8 

Etniciteit Veld Zaal Totaal 
Surinaams 24 11 35 
Turks 18 11 29 
Moluks 8 7 15 
Marokkaans 5 3 8 
Mediterraan 5 5 
Kaapverdiaans 1 1 
Antilliaans 1 1 
Multicultureel 3 1 4 
Zuid-Amerikaans 1 1 
Onbekend 2 4 6 
Totaal 66 39 105 

17 De Jong (1989: 23-26). 
18 Deze inventarisatie is gemaakt op basis van gegevens afkomstig uit KNVB-adresboeken en informatie van verenigingson-

dersteuners van de voetbalbond. Uitsluitend voetbalverenigingen die voor en door allochtonen zijn opgericht én bij de 
KNVB ingeschreven stonden komen in dit overzicht voor. 
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De organisatiegraad hangt min of meer samen met de verblijfsduur van de betrokken bevolkings-
groepen." De oudste allochtone voetbalverenigingen zijn van oorsprong Moluks, mediterraan en 
Surinaams. Deze bevolkingsgroepen begonnen zich vanaf 1958 te organiseren. Na de onafhanke-
lijkheid van Suriname en de komst van veel Surinamers naar Nederland zijn er meer Surinaamse 
verenigingen opgericht. De meeste Turkse verenigingen zijn na 1980 opgericht. De laatste jaren is 
een sterke toename van het aantal Marokkaanse clubs zichtbaar. 

TABEL 5 
Oprichtingsjaar allochtone voetbalverenigingen20 

Oprichtingsjaar Surinaams Turks Marokkaans Moluks Overig Totaal 
Vóór 1970 4 1 5 3 13 

Jaren '70 7 3 5 4 19 

Jaren '8o 12 11 2 2 5 32 
Jaren '90 12 I A 6 3 6 4 1 

Totaal 35 29 8 15 18 105 

Ongeveer 4 0 % van alle huidige allochtone clubs is pas in de jaren '90 opgericht. Aangezien het 
totale aantal allochtone clubs in die periode iets is afgenomen kan worden geconstateerd dat in 
die periode meer dan 4 0 % van de allochtone clubs ook ter ziele is gegaan. 

Tussen het aantal inwoners van allochtone bevolkingsgroepen en het aantal allochtone verenigin-
gen blijkt geen lineair verband te bestaan. 

TABEL 6 
Allochtone bevolkingsgroepen en voetbalverenigingen in de vier grote steden2' 

Bevolkings-
groep 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Totaal Bevolkings-
groep inwoners dubs inwoners clubs inwoners clubs inwoners clubs inwoners clubs 

Surinamers 7O.OOO 3 47.5OO 5 40.500 13 7.000 2 165.OOO 23 
Turken 31.OOO 5 37.OOO 1 23.OOO 1 10.000 3 101.000 10 
Marokkanen 49.OOO 3 26.500 1 18.OOO 1 18.500 1 112.000 6 
Totaal I5O.OOO 11 111.000 7 81.500 15 35.500 6 378.OOO 3 9 

Zoals veel autochtone verenigingen verkleuren, zijn er ook allochtone verenigingen die verbleken. 
Vooral bij veel oudere mediterrane en Molukse clubs spelen inmiddels ook heel wat autochtone 
voetballers. Ook blijken veel allochtone verenigingen na verloop van tijd spelers uit andere 
allochtone bevolkingsgroepen te trekken. Een snelle telefonische peiling onder een beperkt aan-
tal oudere allochtone voetbalverenigingen buiten de Randstad wees uit dat maar liefst 13 van de 
16 clubs aan het verbleken of verkleuren zijn. Ook binnen de Randstad kunnen hiervan diverse 
voorbeelden worden gevonden. Zeker wanneer de prestaties belangrijker worden, kan het oor-
spronkelijk vaak mono-etnische karakter van de club op de tocht komen te staan. Zo spelen in 
het eerste team van een Turkse club uit Amsterdam nog maar twee Turken mee en telt de selec-

19 Zie ook Lindo, Van Heelsum en Penninx (1997). 
20 De informatie over het oprichtingsjaar van de verenigingen is ontleend aan de adresboeken van de KNVB. 
21 De gegevens omtrent de bevolkingsaantallen zijn afkomstig uit de gemeentelijke statistieken. De peildatum was 1 januari 1997. 



tie van een Surinaamse vereniging uit Rotterdam inmiddels drie autochtonen, drie Kaapverdianen 
en een Antilliaan." Terwijl de verkleuring van autochtone clubs meestal in de jeugdafdeling start, 
begint de verbleking en verdere verkleuring van de allochtone clubs in de standaardelftallen bij 
de senioren. 
Dergelijke ontwikkelingen wijzen erop dat deze concentratie van allochtonen in de sport waar-
schijnlijk van tijdelijke aard is. Allochtone sportclubs lijken zichzelf na verloop van tijd eenvoudig 
te overleven. 

Begin jaren '70, eind jaren '80 werden er voor en door verschillende bevolkingsgroepen ook 
zogenaamde 'wilde' competities opgezet. Spanjaarden, Turken, Marokkanen en Kaapverdianen zet-
ten hun eigen competities op. Aan de Turkse liga, die in tegenstelling tot de andere initiatieven 
een landelijke opzet had, hebben ooit meer dan veertig clubs/teams deelgenomen. Er werd ook 
in verschillende poules gespeeld. Het aantal deelnemende teams liep na verloop van tijd weer 
terug en begin jaren '90 is de Turkse Voetbal Federatie ontbonden. De Marokkaanse competitie 
stelde iets minder voor. Ooit bonden acht Marokkaanse teams uit de regio Utrecht met elkaar de 
strijd aan. De Spaanse competitie is drie jaar geleden opgeheven. Op dat moment waren er nog 
slechts zes teams over. Ooit waren dat er twee keer zoveel. Alleen de Kaapverdianen die zich 
concentreren in en rond Rotterdam organiseren vandaag de dag nog steeds hun eigen wedstrijd-
programma. Maar ook dat lijkt een aflopende zaak. Dit seizoen wordt er nog door slechts acht 
clubs/teams deelgenomen aan de competitie van de Kaapverdische Federatie. Twee seizoenen 
terug waren dat er nog minstens twaalf en ooit zelfs twee keer zoveel. Alle wedstrijden in het 
kader van die competitie worden op één terrein gespeeld. 

Worstelen 
Er is een forse toename van het aantal allochtone sporters, met name van Turken en van asiel-
zoekers en vluchtelingen uit bijvoorbeeld Iran en Irak. Het aantal autochtone worstelaars daaren-
tegen is de laatste jaren flink afgenomen. Per saldo is het resultaat negatief. Het totale aantal 
worstelaars in Nederland is teruggegaan van bijna 1.500 worstelaars in 1994 naar minder dan 
1.200 in 1997. Door tientjesleden te werven en door nieuwe disciplines aan te bieden, zoals 
Sumo-worstelen, armworstelen en bodybuilding, heeft de Koninklijke Nederlandse Krachtsport 
Bond (KNKB) zijn ledenbestand uiteindelijk toch nog weten uit te breiden. Recent heeft ook een 
bond van Turkse olieworstelaars - die feitelijk nog in oprichting is maar wel al wedstrijden heeft 
georganiseerd - zich bij de bond aangesloten. Het ledental van de KNKB is in diezelfde periode 
gegroeid van 2.536 naar 2.847. Er zijn in de krachtsportwereld geen allochtone clubs. 

2.5 Stad en land 

De gemeente Amsterdam 
De resultaten van eerdere onderzoeksinspanningen, die betrekking hebben op de gemeente 
Amsterdam, kunnen het hierboven geboden beeld van actuele feiten en ontwikkelingen in tien 
takken van sport aanvullen. In 1992 is er in de hoofdstad vrij uitgebreid onderzoek gedaan naar 
het lidmaatschap van allochtone inwoners van sportverenigingen in de verschillende takken van 
sport. Hoewel de gegevens inmiddels enigszins gedateerd zijn, geven ze toch een aardige indruk 

22 Een recente publikatie in Het Parool onder de veelzeggende kop "Hoe Turks moet Türkiyemspor zijn" ging in op de 
multiculturalisering van een oorspronkelijk Turkse voetbalclub. Bij de club die op een relatief hoog niveau uitkomt 
(tweede klasse KNVB), spelen behalve Turken ook Marokkanen, Surinamers en Nederlanders. Dat in het eerste team 
van de club nog maar twee Turken spelen is voor een deel van de Turkse achterban, maar moeilijk te accepteren. 
Het Parool (2 december 1998). 
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van de participatie en concentratie van allochtone Amsterdammers in de georganiseerde sport. 
In het volgende overzicht, ontleend aan het onderzoek van Kraan en Duivenvoorden'3, worden 
alleen die sporten opgesomd waaraan meer dan 1 % allochtonen deelneemt. 

TABEL 7 
Lidmaatschap allochtonen van sportclubs in Amsterdam 

Tak van sport aantal clubs aantal clubs gemiddeld deelname 
in Amsterdam in steekproef aantal leden allochtonen 

American football 1 1 107 4 9 % 
Atletiek 11 5 320 1 0 % 
Badminton 34 7 178 1 4 % 
Basketbal 30 7 95 2 4 % 
Biljart 42 7 17 4 % 
Boksen 8 6 63 3 9 % 
Cricket 7 4 63 3 8 % 
Dammen 6 3 24 2 0 % 
Handbal 28 4 110 1 0 % 
Honkbal 18 5 154 1 4 % 
Judo 26 4 141 1 9 % 
Korfbal 2 1 5 115 8 % 
Krachtsport 5 3 90 2 4 % 
Rugby 4 3 70 9 % 
Schaken 33 5 67 4 % 
Schermen 3 2 120 1 0 % 
Squash 2 2 275 6 % 
Tafeltennis 34 5 108 2 0 % 
Tennis 45 6 357 5 % 
Turnen 33 7 240 1 7 % 

Vechtsport 50 9 252 32% 
Voetbal 192 20 288 2 4 % 

Volleybal 50 7 92 7 % 
Watersport 25 4 143 4 % 
Zwemmen 15 4 733 9 % 
Totaal 724 135 203 1 7 % 

Eerder is enig inzicht geboden in de mate waarin de verschillende allochtone bevolkingsgroepen 
zich binnen de erkende landelijke sportbonden in eigen verenigingen organiseren. Om het beeld 
van de zelforganisatie in de sport door allochtonen compleet te maken, zou ook informatie ver-
gaard moeten worden over allerlei initiatieven buiten de reguliere georganiseerde sport. Ook 
allerlei informele organisatievormen zouden daarin betrokken moeten worden. In veel grote 
gemeenten hebben zich bijvoorbeeld groepjes (overwegend) allochtone jongeren gevormd die in 
min of meer vaste samenstelling en op min of meer vaste tijdstippen een balletje trappen in een 
park. Het is helaas onbegonnen werk om al dat soort spontane initiatieven te inventariseren. 
Alleen als er contacten bestaan met officiële bonden en/of gebruik wordt gemaakt van gemeente-
lijke sportaccommodaties zijn de allochtone sportinitiatieven goed te traceren. 

23 Kraan en Duivenvoorden (1992: 5). Omdat verenigingen zijn gevraagd aan te geven hoe groot het percentage allochtone 
leden is en zij in principe daarop niet registreren, zijn de percentages gebaseerd op soms weinig preciese schattingen 
door verenigingsbestuurders. 



De gemeente Amsterdam heeft in de afgelopen jaren driemaal geïnventariseerd met welke alloch-
tone sportorganisaties contacten worden onderhouden. Ook ongebonden sportclubs die bij de 
gemeente aankloppen voor subsidie of die daar een sportveld of -zaal huren zijn meegenomen in 
de tellingen. 
Het aantal allochtone sportorganisaties in de hoofdstad is sinds 1990 aanzienlijk gegroeid. In 
oktober 1990 werden er 34 allochtone sportorganisaties geteld, in maart 1993 waren dat er 40 en 
bij de peiling in juni 1996 zelfs 57. Volgens de gemeente zou het aantal allochtone sportclubs 
inmiddels zeker de 60 zijn gepasseerd. Het is overigens nog maar de vraag of hieruit kan worden 
afgeleid dat allochtonen vaker apart zijn gaan sporten. In de periode waarin de groei van alloch-
tone organisaties is waargenomen, is ook de allochtone bevolking flink gegroeid en is onder 
allochtonen zeer waarschijnlijk ook de sportdeelname toegenomen. Het is goed mogelijk dat de 
toename van het aantal allochtone sportclubs daarmee min of meer gelijke tred heeft gehouden. 
Bovendien moet in ogenschouw worden genomen dat, gegeven de relatie die er bestaat tussen 
de organisatiegraad en de verblijfsduur van allochtone bevolkingsgroepen, de groei van het aan-
tal zelforganisaties per definitie later plaatsvindt dan de groei van de betrokken bevolkingsgroe-
pen. Met andere woorden de groei van het aantal allochtone sportclubs nu moet eigenlijk wor-
den afgezet tegen de groei van de allochtone bevolking in eerdere jaren. Het aandeel van de 
allochtonen in de Amsterdamse bevolking is tussen 1975 en 1995 vervijfvoudigd. In dat licht 
bezien is de (bijna) verdubbeling van het aantal allochtone sportorganisaties in de jaren '90 hoe 
dan ook weinig schokkend. 

TABEL 8 
Allochtone sportorganisaties in Amsterdam24 

Tak van sport 1990 1993 1996 
Atletiek 1 1 
Badminton 2 2 3 
Basketbal 3 3 5 
Body-building 1 1 
Boksen 1 1 
Kickboksen 1 1 
Taekwondo 1 2 
Gevechtssporten 6 
Cricket 1 2 4 
Dammen 1 1 2 
Honk- en softbal 1 
Recreatiesport 1 
Schaken 1 1 1 
Voetbal 19 20 26 
Volleybal 1 1 1 
Zwemmen 1 1 
Omni-vereniging 2 2 7 
Totaal 34 40 57 

De allochtone sportclubs hebben een beperkt ledental. Ze verenigen gemiddeld ongeveer 60 
sporters. In 1990, zo werd becijferd, namen ruim 1.800 mensen deel aan de activiteiten die de 34 
allochtone sportclubs organiseerden. In 1993 ging het om bijna 2.350 mensen in 40 sportclubs. 

24 De gegevens in deze tabel zijn ontleend aan interne rapportages van Westerhof (1990), Gomes (1993) en Schiltmans (1996). 
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Ruim de helft van al die sporters beoefende de voetbalsport. De helft van de betrokken vereni-
gingen werd door Surinamers opgericht. In 1996 zijn de deelnamecijfers niet nader gespecificeerd. 

De provincie 
Hoewel de concentratie van allochtonen in de sport zich primair afspeelt in de grote steden in 
het westen van het land, komen ook in kleinere gemeenten en in meer perifeer gelegen streken 
in sommige sportorganisaties concentraties van allochtonen voor. Met name allochtone voetbal-
clubs en -teams kunnen, zij het op veel beperktere schaal dan in de Randstad, ook in de rest 
van Nederland wel worden gevonden. Hetzelfde geldt voor sterk verkleurende verenigingen. Hoe 
groot het aandeel van allochtone sporters precies moet zijn om van een sterke verkleuring te 
kunnen spreken is natuurlijk niet objectief vast te stellen. In verkleurende buurten blijkt de 
autochtone bevolking al in het geweer te komen als slechts 1 5 % van de bewoners allochtoon is. 
Bij dat percentage is kennelijk een kritische grens overschreden waarbij bewoners de buurt niet 
meer als de hunne beschouwen. 

Navraag bij provinciale sportraden en gemeenten wees uit dat de meest verkleurende clubs bui-
ten de Randstad zelden meer dan 2 0 % allochtone leden tellen. Voor Amsterdamse begrippen is 
dat, althans in sommige takken van sport, een gering percentage. Uit de telefonische consultatie 
van provinciale sportraden en gemeenten en de daaropvolgende contacten met sportverenigingen 
bleek nog eens hoe subjectief de beleving van het verschijnsel etnische concentratie eigenlijk is. 
Verschillende verenigingen die, volgens doorgaans toch goed ingevoerde informanten uit de 
sport, konden worden geschaard onder de verenigingen met relatief veel allochtone sporters in 
de gelederen, bleken daar zelf veel gematigder over te oordelen. 

Relevanter dan het exacte aandeel van autochtone en allochtone sporters is waarschijnlijk de 
mate waarin een sportvereniging, door de samenstelling van haar ledenbestand, afwijkt van de 
omgeving en de naburige (concurrerende) verenigingen. Ook waar het aantal allochtone sporters 
in absolute zin nog niet zo heel hoog is, kan er sprake zijn van een onevenwichtige spreiding. 
Juist in de provincie doen zich situaties voor waarbij clubs tegenover elkaar komen te staan 
omdat de ene club wel (relatief veel) allochtonen opvangt en de andere niet. De eerste twee 
intermezzi in dit rapport illustreren dat. 

2.6 Conclusies 

• Er is sprake van concentratie van allochtone sporters. Zoals verwacht leidt de onevenwichtige 
ruimtelijke spreiding van allochtonen ook tot concentratie van allochtonen in de sport. 
Sportverenigingen in de Randstad en met name in de grote steden tellen veel meer allochtonen 
onder hun leden dan de clubs in de provincie. 

• Binnen de sport kan een duidelijke concentratie worden waargenomen in enkele disciplines. In 
ieder geval in basketbal, boksen, cricket, honk- en softbal, karate, voetbal en worstelen is een 
relatief grote deelname en concentratie van (bepaalde) allochtone bevolkingsgroepen zichtbaar. 
Bij cricket (Hindoestaanse Surinamers) en honk- en softbal (Antillianen/Arubanen) gaat het om 
sterke concentraties van sporters uit hele specifiek allochtone bevolkingsgroepen. De andere 
hier genoemde takken van sport bieden in dat opzicht een gevarieerder beeld. 

• Binnen vrijwel alle sporten zijn clubs te vinden die verhoudingsgewijs sterk verkleuren. Deze 
vorm van allochtone concentratie beperkt zich niet tot de grote steden of de Randstad. 
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Met name in cricket, voetbal, basketbal, honk- en softbal en karate hebben allochtonen ook 
eigen sportclubs opgericht of eigen teams geformeerd binnen (oorspronkelijk) overwegend 
autochtone verenigingen. Meestal zijn hierbij uitsluitend mannen betrokken en wordt er op een 
laag (recreatief) niveau gesport. 

Er bestaat geen duidelijk (lineair) verband tussen het aantal allochtone inwoners van een 
gemeente en het aantal allochtone verenigingen. Ook in de provincie bestaan allochtone sport-
clubs en -teams. 

De organisatiegraad van de verschillende bevolkingsgroepen verschilt sterk. Er bestaat een 
samenhang met de verblijfsduur in Nederland. Op grond hiervan kan worden voorspeld dat met 
name het aantal Marokkaanse sportorganisaties in de komende jaren zal groeien. 

Naast verkleurende autochtone sportclubs zijn er ook verblekende en verkleurende allochtone 
sportclubs. Veel oudere allochtone verenigingen hebben na verloop van tijd meer variatie in 
hun ledenbestand gekregen. Deze concentratie van allochtonen in de sport lijkt van tijdelijke 
aard omdat allochtone sportclubs zichzelf na verloop van tijd overleven. 

De concentratie van allochtone sporters in eigen verenigingen en eigen teams is een relatief 
beperkt verschijnsel. Op een enkeie (kleine) uitzondering na bestaan er geen eigen competities 
meer van allochtonen. Er wordt door allochtonen veel vaker gemengd dan apart gesport. 

Op dat vlak lopen de ontwikkelingen in de sport niet helemaal parallel. Vooral het cricket 
neemt een bijzondere positie in. Daar is een relatief sterke toename van het aantal eigen orga-
nisaties zichtbaar. In het voetbal en ook in het honk- en softbal is daarentegen, ondanks een 
flink groeiende deelname van allochtonen, een kleine afname van het aantal zelforganisaties te 
zien. Buiten de officiële kaders om zijn, in ieder geval in Amsterdam, in de afgelopen jaren wel 
duidelijk meer allochtone initiatieven van de grond gekomen. Deze toename is echter ook weer 
niet zo groot dat hieruit een tendens kan worden afgeleid van sterkere segregatie/separatie van 
allochtonen in de sport. 

Al met al lijken de feiten en ontwikkelingen de eerder geformuleerde werkhypothese "De con-
centratie van allochtonen in de sport neemt toe, de segregatie (of 'separatie) neemt af." te 
bevestigen. 



"De gemeenschap wakker schudden" 
"Een vierdeklasser in het wereldnieuws" kopte het KNVB-periodiek Voetbal Totaal in het najaar 
van 1992. Het artikel eronder ging in op de commotie die was ontstaan nadat de v.v. 
Haaksbergen eerder dat jaar haar Turkse elftal had ontbonden en had gedreigd met een leden-
stop voor allochtonen. De pers rolde over de club heen die zomer: "Discriminatie in Twente". De 
club haalde alle regionale en landelijke kranten. De voorzitter van de vereniging werd door 
zeker zes omroepen gebeld voor een interview. De KNVB kwam in het geweer, de NSF bemoeide 
zich ermee, het anti-discriminatiebureau, de lokale politiek. Wat was er toen aan de hand in 
Haaksbergen en hoe is het de club naderhand vergaan? Hieronder een reconstructie van gebeur-
tenissen, maar vooral ook van gedachten en gevoelens. Een verslag van vier gesprekken met de 
heren Slotboom (de toenmalige voorzitter), Van der Klei (de toenmalige secretaris), Van Agt (de 
burgemeester van de gemeente Haaksbergen) en Hazir (een van de betrokken Turkse spelers). 

Voetbalvereniging Haaksbergen is één van de drie voetbalclubs in deze Twentse gemeente. De 
meerderheid van de inwoners van Haaksbergen is katholiek. De andere twee voetbalverenigin-
gen, H.S.C. '21 en Bonifatius Boys, zijn van oudsher katholieke verenigingen. De voetbalvereni-
ging Haaksbergen daarentegen heeft een neutrale grondslag. Voetbalvereniging H.S.C. '21 is een 
grote vereniging van 800 leden, met een klein aantal allochtone leden. Ook voetbalvereniging 
Bonifatius Boys heeft maar enkele allochtone leden. Dit in tegenstelling tot v.v. Haaksbergen. 
Deze club heeft een veel groter aantal allochtone leden. In de ledenadministratie zitten spelers 
met wel acht verschillende nationaliteiten. Haaksbergen is de oudste vereniging in Haaksbergen. 
Ongeveer 25 jaar geleden, hebben zich de eerste, voornamelijk Turkse, allochtone voetballers 
aangemeld bij de club. De meeste spelers waren werkzaam in de textielindustrie. Tot de zomer 
van '92 had v.v. Haaksbergen veel allochtonen in de gelederen. In die tijd had de vereniging 
ongeveer 50 allochtone spelers op totaal ongeveer 300 leden. Sinds die tijd is het ledental flink 
terug gelopen, doordat voornamelijk allochtone spelers bij de club zijn weg gegaan. Een aantal 
hiervan is gestopt en de rest is naar andere verenigingen gegaan in Hengelo en Boekelo. 
Momenteel telt de vereniging ongeveer 260 leden: 160 seniorleden en 100 jeugdleden. 

Warmbloedig en heetgebakerd 

Alle heibel ontstond toen Haaksbergen bekend maakte dat de club overwoog een ledenstop 
voor allochtone jeugd in te voeren. Eerder was al de beslissing genomen om het vijfde elftal, 
dat geheel uit Turken bestond, op te heffen en de spelers te verdelen over de andere teams. De 
voormalige voorzitter hecht eraan om te benadrukken dat het om een dreigement ging en dat er 
nooit een echte ledenstop is geweest. De jeugdsecretaris had zelfs de opdracht gekregen om bij 
een eventuele aanmelding deze gewoon te noteren. "Onze enige doelstelling was om de 
gemeenschap wakker te schudden, maar we hadden nooit zo'n sneeuwbal effect verwacht." 
Voetbalvereniging Haaksbergen stond en staat open voor iedereen, ongeacht huidskleur of 
afkomst, aldus Slotboom. "Het gekke is dat iedereen wel geaccepteerd wordt. Alleen wanneer 
men zich in groepsverband gaat opstellen geeft dat wel eens problemen. Ik wil in alle duidelijk-
heid vaststellen dat wij niks tegen allochtonen hebben. We hebben acht nationaliteiten. Binnen 
de vereniging wordt altijd een pupil van de week gekozen. Pas geleden was dit nog een Irakees 
jongetje, die hebben we dus ook". 
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Zo is 25 jaar geleden het eerste Turkse team met open armen ontvangen. Na een jaar of vijf 
ontstonden de eerste problemen. De vereniging, zo herinnert de toenmalige voorzitter zich, 
kwam er achter dat sommige Turken "warmbloedig en heetgebakerd" zijn: Ik wil deze groep niet 
in een kwaad daglicht stellen. Maar het zuidelijk temperament overheerste wel eens." De vereni-
ging moest hierdoor altijd extra opletten als een allochtoon elftal thuis speelde, omdat er wel 
eens wat mis kon gaan. "Ik heb verschillende keren de scheidsrechter in bescherming moeten 
nemen. Dan durfde de scheidsrechter bijvoorbeeld niet meer in de kleedkamer te komen. Dit 
gedrag ging alleen gepaard met een nederlaag. De scheidsrechter had het altijd gedaan. Bij een 
overwinning was er nooit wat aan de hand. Op een bepaald moment is dit zover gegaan dat 
scheidsrechters niet meer bij de club wilden fluiten." Om hier verandering in te brengen hebben 
er verschillende gesprekken plaatsgevonden met het elftal en de leider. Maar dit heeft uiteinde-
lijk geen verandering opgeleverd: "Ze doen toch wat ze zelf willen". 

Hazir: "Als Turken in een wedstrijd worden uitgescholden, worden ze sneller en erger kwaad. Ze 
mogen alles tegen me zeggen, klootzaak enzo. Maar als ze 'vieze Turk' zeggen, dan word ik 
kwaad. Tijdens een wedstrijd is het bestuur bij ons van het Turkse team in de kleedkamer geko-
men, om te zeggen dat we rustig moesten spelen... Dat doe je toch niet! We hadden vaker tram-
melant, maar dat was altijd de volgende week vergeten. Het bestuur vergeet niks." 

Volgens Slotboom is de invloed van de leider op het team erg belangrijk. "De vereniging heeft 
er een groot aantal jaren een leider bijgehad, die ook echt een leider was. Die had de knapen 
ook echt onder de duim. Daar stonden ze voor en daar hadden ze respect voor. De problemen 
waren toen ook een stuk minder. Totdat hij terugging naar Turkije. Op dat moment kwam er een 
andere leider". 

Voor de vereniging was uiteindelijk een incident, dat zich in april 1992 voordeed, de druppel die 
de emmer deed overlopen. Dit bracht het bestuur ertoe om te zeggen: "wij willen geen alloch-
toon team meer in het veld". Hazir: "Toen ons team opgesplitst moest worden heeft het bestuur 
nooit met ons om de tafel gezeten. Er werd ons halverwege het lopende seizoen gewoon mede-
gedeeld dat we met ingang van volgend seizoen opgesplitst zouden worden." De voetballers 
moesten worden verdeeld over de andere teams omdat dit de integratie ten goede zou komen. 
Toen het team ontbonden werd, waren veel spelers boos, dat ze daar niet eerder over waren 
geïnformeerd. Slotboom: "Toen we ze confronteerden met het feit dat we dat reeds een halfjaar 
eerder hadden kenbaar gemaakt, werd ons verteld dat ze daar als gevolg van taalproblemen 
niets van hadden begrepen." 

Niks gebeurd 

Het incident dat de aanleiding vormde voor het bestuursbesluit speelde zich af in Almelo. Daar 
voetbalde het Turkse team en kwam het tot een handgemeen. "Een toeschouwer is het zieken-
huis in geslagen", vernam het bestuur. Daarop nam de vereniging contact op met de politie in 
Almelo om uit te zoeken wat er was gebeurd. Ze kregen een verhaal te horen dat helemaal niet 
overeenstemde met dat wat zij eerder hadden gehoord, 's Avonds werd de leider van het 
betreffende elftal gebeld. "Volgens hem was er niks gebeurd." Na een aantal gesprekken met de 
politie van Almelo kwam het bestuur erachter wie het had gedaan. Het bleek toch iemand van 
het allochtone team van Haaksbergen te zijn geweest. 
Volgens Slotboom speelde ook een andere gebeurtenis een rol bij de beslissing om het team te 
ontbinden. Dat was een incident met een mes op een veld in Enschede, waarbij een speler van 



het Turkse team betrokken was. Eén van de spelers van dat team werd toen voor tien jaar 
geschorst. Daar had de vereniging geen moeite mee. Maar later bleek dat de groep een speler 
had uitgezocht die er helemaal niet bij betrokken was. Iemand die op dat moment helemaal niet 
meedeed, maar die ze heel graag kwijt wilden. Na een paar jaar - er zijn jaren over heen 
gegaan voordat dit aan het licht kwam - is de straf van die persoon ingetrokken. De ware dader 
werd nooit achterhaald. 

Turkse vereniging 

Ook heeft meegespeeld dat het bestuur tot de overtuiging kwam dat men van de Haaksbergse 
vereniging een Turkse vereniging wilde maken. "Daar zijn we 100 procent zeker van. Hier zijn we 
achter gekomen, doordat we bijna zover waren om het derde Turkse elftal aan te stellen. Maar 
de spelers kwamen uit Almelo, Hengelo, Enschede en er waren er maar twee uit Haaksbergen 
bij. Ze streefden er naar om de meerderheid in de vereniging te krijgen". Ook dit heeft volgens 
de oud-voorzitter ertoe geleid om te zeggen: "Geen allochtone teams meer! ledereen mag blij-
ven voetballen. Maar alleen op die plaats en plek die wij als vereniging voorstaan." 
Dat de wensen van de Turkse voetballers en van het clubbestuur niet altijd met elkaar verenig-
baar waren, was eerder ook gebleken. Hazir herinnert zich: "Twee Turkse jongens wilden uit de 
selectie. Zij wilden graag lager gaan voetballen in het Turkse team. Het bestuur heeft toen 
gezegd: 'Als jullie dat doen, maken we het elftal stuk'. Ze hebben nog twee jaar doorgevoetbald 
en zijn toen alsnog overgestapt." 

Ook zonder dat de Turken in de meerderheid waren, werd de vereniging in het dorp soms al 
afgeschilderd als Turkse vereniging. Ook dat heeft invloed gehad op de besluitvorming door het 
bestuur. Onder andere als gevolg van een ledenwervingsactie was er in de voorgaande jaren 
een behoorlijke toestroom van voetbaljeugd, waarvan 70 procent allochtoon en 30 procent 
autochtoon was. De verhoudingen waren in de ogen van sommigen scheef gegroeid. Slotboom: 
"Het probleem was dat autochtone ouders van plan waren hun kroost van de vereniging te 
halen als de vereniging geen strakker beleid wilde gaan voeren. In het dorp werden wij afge-
schilderd als Turkse vereniging". Een van de bestuursleden hoorde van vrienden die op zoek 
waren naar een geschikte voetbalclub voor hun kinderen dat v.v. Haaksbergen niet in aanmer-
king kwam. Refererend aan het grote aantal Turkse spelers merkten zij op: "Daar voelen onze 
jongens zich niet thuis". Bestuurslid Van der Klei hierover: "De mensen zeiden het niet zo recht-
streeks, maar op verjaardagen hoorde je toch duidelijk de signalen. Wij hadden toen geen keus. 
We moesten kiezen voor onze eigen leden en voorkomen dat de Turken de overhand zouden 
krijgen." 
Momenteel kent de aanwas van de F-jes een verhouding van 80 procent autochtone en 20 pro-
cent allochtone jongetjes. Volgens Slotboom is dat voor de ouders in de vereniging wel aan-
vaardbaar. "De mensen hebben er moeite mee. Niet omdat ze allochtoon zijn, vanwege huids-
kleur of nationaliteit, maar vanwege hun functioneren in het verenigingsgebeuren." 

Een stukje ergernis 

De opstelling en handelwijze van de allochtonen in de vereniging vormden een bron van ergernis. 
Moeiteloos kan Slotboom een aantal knelpunten opsommen. "Zonder afzeggen wordt er zomaar 
weggebleven." Als de vereniging iets organiseert, worden ook altijd de allochtonen uitgenodigd. 
Zo organiseert de vereniging altijd "een moerscross" (moers is boerenkool). Deelnemers moeten 
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zich hiervoor opgeven. Bij de inkopen wordt dan ook altijd rekening gehouden met de wensen en 
gewoonten van allochtonen. "Dan wordt er ook gezorgd voor vlees dat de allochtonen mogen 
gebruiken, want varkensvlees is taboe. Vervolgens wordt op de dag zelf dan geconstateerd dat er 
van degenen die zich hebben opgegeven er hoogstens een of twee aanwezig zijn. Dus dan heb je 
alle moeite gedaan en kosten gemaakt. Met als resultaat dat het niet wordt gewaardeerd. Dit is 
ieder jaar weer hetzelfde". Uit de vereniging zijn geluiden te horen dat de allochtone leden alleen 
komen om te voetballen, en dat ze niet deelnemen aan het verenigingsleven. Dat de allochtonen 
hun eigen taal bezigen in de vereniging wordt evenmin op prijs gesteld. De spelers wordt 
gevraagd om in het veld Nederlands te spreken, ledereen die op dit moment bij Haaksbergen 
speelt, zo weet Slotboom, kan goed Nederlands spreken. Maar vaak wordt dit in het veld door de 
allochtone spelers niet gedaan. "Ik weet dus, en dat is een stukje ergernis, dat de kinderen van 
hun ouders onder elkaar Turks moeten spreken." Velen storen zich er ook aan dat de vereniging 
bij de jeugd niet kan rekenen op de inbreng van de allochtone ouders voor vervoer naar uitwed-
strijden, kantinediensten en andere activiteiten. Van der Klei: "Alles komt op ons neer, terwijl zij 
ook een groot deel van het ledenbestand vormen. En zo moet je steeds meer doen met steeds 
minder mensen." De vereniging had graag een allochtoon bestuurslid gehad. Dit lukte helaas 
niet, aldus de oud-voorzitter. "De vereniging heeft ook iemand gevraagd voor het bestuur. Wij 
dachten dat deze persoon over de juiste capaciteiten beschikte en dat hij een goede uitstraling 
zou hebben naar de Turkse jongens. Deze persoon zou er over nadenken, maar na overleg liet hij 
het toch afweten. Dit was vlak voordat de vereniging alle problemen kreeg." Er is in de vereni-
ging nooit een goede contactpersoon geweest met de Turkse gemeenschap. Slotboom heeft jaren 
geprobeerd om als zodanig te functioneren, maar dit liep steeds op een teleurstelling uit. "Dan 
denk je ik heb een goed gesprek gehad en dan een weekje later denk je weer: het is toch geen 
goed gesprek geweest... Ze doen maar wat ze zelf denken dat het beste is". 

Hazir vertelt dat hij in het verleden benaderd is door het bestuur om leider te worden van een 
F-team. Er waren toen twee teams van knulletjes van zes en zeven jaar. Op verzoek van het 
bestuur, zo stelt Hazir, waren alle Nederlandse kinderen in het ene team ingedeeld en alle 
Turkse en Surinaamse kinderen in het andere. Zelf vindt hij het beter om bij de jeugd met 
gemengde teams te voetballen. Voor het Nederlandse team was wel een leider voor het andere 
(nog) niet. Niemand wilde. Geen Nederlanders, maar ook geen van de Turkse ouders. Hazir kon 
eigenlijk niet vanwege ploegendiensten op zijn werk. Omdat het bestuur bleef vragen stemde hij 
in om contactpersoon te worden en samen met iemand anders het team te leiden. Ze werden 
twee keer kampioen in één jaar. Met zijn eigen Turks team heeft Hazir overigens ook successen 
geoogst: "We hebben bij het consulaattoernooi (een jaarlijks toernooi voor Turkse teams; red.) 
verschillende bekers gewonnen. Die bekers staan niet in de prijzenkast bij Haaksbergen. Ze 
staan ergens in een magazijn bij de gemeente. Niet leuk, maar ja..." 

Een schaap over de dam 

De vereniging heeft sterk de indruk dat zij er alleen voor staat. Er is met verschillende verenigin-
gen uit de omgeving in een vergadering wel eens gesproken over het onderwerp, maar dat is 
allemaal in een vrijblijvende sfeer gebeurd. Tot echte oplossingen is het nooit gekomen. Hoewel 
alle verenigingen aangeven dat iedereen welkom is, heeft het bestuur van v.v. Haaksbergen wel 
eens het idee gekregen, en ook geuit, dat Turkse spelers naar hun club worden doorverwezen. 
In het eerder genoemde artikel uit het KNVB-periodiek ging de secretaris van buurvereniging 
HSC '21 op deze aantijging in. "Haaksbergen is onze buurman. Hemelsbreed bedraagt de 
afstand hoogstens 300 meter. Maar vreemd genoeg kent onze vereniging vrijwel geen Turkse 



leden. Er lopen er misschien wel een stuk of tien rond bij de junioren. Meer niet. Ik was hoogst 
verbaasd toen ik uit de krant vernam dat Haaksbergen een selectieve ledenstop invoerde. Ik 
dacht, dat kun je niet maken! Natuurlijk realiseer ik me met welke problemen de vereniging 
kampt. Een jaar of tien geleden hadden wij een elftal dat geheel uit Spanjaarden bestond. Die 
wilden altijd zomers, wanneer de competitie stilligt, voetballen. Dat doen we ook in Spanje zei-
den ze. Nou dan ga je toch lekker naar Spanje! Zeiden ze dat ik discrimineerde. Of wij Turkse 
leden naar v.v. Haaksbergen verwijzen? Dat is een Indianenverhaal van de heer Slotboom. Ze 
zijn van harte welkom. Ze komen alleen niet. Je weet hoe dat gaat hè. Een Turks jongetje gaat 
bij Haaksbergen voetballen en als er een schaap over de dam is volgen er meer. Nee, wij voelen 
ons niet geroepen om met de buurman om de tafel te gaan zitten. We zijn daar best toe bereid, 
maar Haaksbergen moet het voortouw nemen." 

Gewoon even tijd nodig 

Het bestuur van v.v. Haaksbergen heeft dat initiatief nooit genomen, maar is wel naar de 
gemeente gestapt. Burgemeester Van Agt had in de krant het optreden van Haaksbergen als 
"onhandig en onverstandig" afgedaan, maar ook gesuggereerd om de Turkse spelers over alle 
verenigingen te spreiden. Op verzoek van het bestuur vond een gesprek plaats met de burgerva-
der. Daarin kwam aan de orde dat het probleem opgelost diende te worden door ook bij de 
andere verenigingen volledige integratie te bewerkstelligen. Concrete stappen in die richting wer-
den echter niet gezet. Van Agt vindt het belangrijk dat de Turken integreren in de gemeenschap. 
Ze moeten de taal spreken en meedoen met de Haaksbergense bevolking. "Met de eerste gene-
ratie gaat dit allemaal heel moeizaam, met de tweede al een stuk beter. Het heeft gewoon even 
tijd nodig." Hij vindt dat de drie voetbalverenigingen in Haaksbergen afspraken moeten maken 
over de spreiding van Turkse voetballers. 
Met de KNVB is diverse keren telefonisch contact geweest. De voetbalbond heeft de vereniging 
geadviseerd "om het voornemen niet uit te voeren". De bond heeft de vereniging duidelijk 
gemaakt dat een ledenstop juridisch niet mogelijk is, maar dat eventueel wel een ballotagecom-
missie kan worden ingesteld. 
Ook van andere kanten heeft de vereniging verschillende reacties en adviezen gekregen. Enkele 
voorbeelden van suggesties die ontvangen werden: "Tracht eens met die mensen om tafel te 
gaan zitten. Als je een feestje organiseert, probeer hen er dan ook bij te betrekken". De vereni-
ging heeft het verschillende malen uitgeprobeerd, maar het heeft weinig opgeleverd. De club 
heeft naar eigen zeggen ook geprobeerd om de scheidsrechters en leiders extra te ondersteu-
nen. Ook die moeite was vergeefs, want de belangstelling daarvoor ontbrak. Geprobeerd werd 
allochtonen te betrekken bij activiteiten door ze uit te nodigen voor bepaalde festiviteiten. De 
toenaderingspogingen gingen nog niet zover dat men allochtonen ook thuis is gaan bezoeken. 
Dat gebeurt eigenlijk alleen als achterstallige contributie moet worden geïnd. 

Het bestuur van v.v. Haaksbergen zou graag meer gesprekken hebben gehad met de gemeente 
en de KNVB, waardoor er meer wederzijds begrip had kunnen zijn. Of deze instanties hen meer 
oplossingen aan hadden kunnen dragen betwijfelt de vereniging. De vereniging is, op initiatief 
van de lokale PvdA, ook nog aanwezig geweest bij een gespreksgroep in Deventer, die zich 
bezighoudt met deze problematiek. Er was echter geen enkele persoon die hen bruikbare tips 
kon geven. Slotboom gelooft niet dat er iemand is die de club bij deze problemen kan helpen. 

Inmiddels is de nood niet meer zo hoog. De problemen zijn beter beheersbaar nu een groot deel 
van de allochtone senioren is vertrokken en de verhouding tussen allochtone en autochtone 
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jeugdleden een beetje is rechtgetrokken. Hazir voetbalt nog steeds bij v.v. Haaksbergen: "Nu zit 
ik als enige Turk in een leuk team. Het is niet zo leuk als mijn eigen team, maar ik heb plezier 
met hen. Als iemand van de tegenstander tegen mij scheldt, dan staan ze achter mij." 



3 . DE O O R Z A K E N EN A C H T E R G R O N D E N 
o 

3.1 Ruimtelijke spreiding van allochtonen 

In het vorige hoofdstuk werd melding gemaakt van een duidelijke samenhang tussen de ruimte-
lijke spreiding van allochtonen en de concentratie van allochtonen in de sport. Daarbij werd even-
wel aangetekend dat er ook in gebieden en gemeenten waar geen grote aantallen allochtonen 
gevestigd zijn, sprake kan zijn van concentratietendensen in de sport. Bovendien werd aangege-
ven dat de deelname van allochtonen aan verschillende takken van sport sterk uiteen loopt. 
De ruimtelijke spreiding is een belangrijke, maar zeker niet de enige factor die de onevenredig sterke 
verkleuring van sommige sportclubs en het ontstaan van allochtone sportinitiatieven kan verklaren. 
In de volgende paragrafen worden die andere factoren uitgebreid behandeld. Hier wordt eerst stilge-
staan bij de oorzaken en achtergronden van de ruimtelijke spreiding.25 Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen factoren die landelijk respectievelijk plaatselijk hun invloed doen gelden. 

Voor de sterke concentratie van allochtonen in de Randstad en in de grote steden zijn verschil-
lende verklaringen. Door de relatief grote vraag naar arbeid, het grotere aanbod van opleidings-
mogelijkheden, de aantrekkingskracht van het grootstedelijk leefmilieu en de zuigkracht van een-
maal gevestigde concentraties hebben zich in de afgelopen decennia verhoudingsgewijs veel 
meer allochtonen gevestigd in een verstedelijkte omgeving dan op het platteland. Turkse en 
Marokkaanse gastarbeiders vestigden zich in de jaren '60 en '70 vooral daar waar de economi-
sche bedrijvigheid zorgde voor krapte op de arbeidsmarkt. Surinamers (voor de onafhankelijkheid 
in 1975), Antillianen en Arubanen kwamen (en komen) onder andere naar Nederland vanwege 
studie en opleiding. Het ruimere aanbod van opleidingsmogelijkheden is mede bepalend voor 
hun concentratie in het westen van het land. 

De demografische ontwikkelingen zijn er in belangrijke mate voor verantwoordelijk dat de ver-
schillen in bevolkingssamenstelling tussen de stad en het platteland, en tussen de Randstad en 
de provincie, steeds groter worden. Vooral door gezinsvorming en -hereniging is de allochtone 
bevolking sterk gegroeid. De relatief jonge bevolkingsopbouw van de allochtone bevolkings-
groepen en hun relatief hoge geboortecijfer maken dat de allochtone bevolkingsgroepen sneller 
groeien dan het autochtone bevolkingsdeel. De rijksoverheid heeft met behulp van enkele rege-
lingen de spreiding van allochtonen over Nederland in beperkte mate gestuurd. Door de toewij-
zing van huizen aan Surinamers (in het midden van de jaren '70) en aan vluchtelingen (in de 
jaren '90) centraal te regelen is landelijk gezien ook een zekere spreiding bevorderd. 

Plaatselijke concentraties van allochtonen vinden hun belangrijkste verklaring in de ruimtelijke 
verdeling en beschikbaarheid van woningen. Omdat relatief veel allochtonen een lage sociaal-
economische positie hebben en minder geld kunnen uitgeven aan hun huisvesting komen ze 
terecht in de goedkopere woningen. Op veel plaatsen zijn deze in bepaalde wijken en buurten 
geconcentreerd. Ook processen van suburbanisatie en selectieve migratie werken concentratie 
in de hand. Beter gesitueerden, in veel gevallen de autochtonen, schuiven op naar duurdere 
woningen in betere buurten of randgemeenten van de grote steden. Groepsgebonden voorkeuren 
en woonwensen onder allochtonen spelen eveneens een rol. Zo hebben bijvoorbeeld Surinamers, 
Antillianen en Arubanen meer over voor huisvesting dan Turken en Marokkanen. De laatst-
genoemde bevolkingsgroepen wonen daardoor ook meer geconcentreerd dan de eerstgenoemde. 

Het toewijzingsbeleid van gemeenten en woningbouwcorporaties werkt de concentratie van 
allochtonen doorgaans in de hand. De allochtone concentratie is een onbedoeld (en ongewenst) 

25 Zie ook Tesser e.a. (1995: 23-32). 
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neveneffect van het beleid dat zij voeren. Daarin geldt een rechtvaardige verdeling van goedkope 
huurwoningen als uitgangspunt. Een laatste factor die genoemd dient te worden is discriminatie 
op de woningmarkt. Allochtonen maken soms minder kans op bepaalde woningen, omdat ver-
huurders, verkopers en bemiddelaars op de woningmarkt hen dat op oneigenlijke gronden moei-
lijk maken of zelfs beletten. 

Een belangrijke conclusie uit de studie van het SCP naar ruimtelijke concentratie en segregatie 
van allochtonen is dat deze verschijnselen in de eerste plaats het gevolg zijn van een gebrek aan 
keuzemogelijkheden. Allochtonen hebben over het algemeen geen uitgesproken voorkeur om te 
wonen in wijken met veel allochtonen. De sociaal-economische achterstandspositie waarin 
allochtone bevolkingsgroepen zich bevinden, perkt de individuele keuzemogelijkheden in. 
Veel allochtonen krijgen eenvoudig geen kans om zich elders te vestigen. 

De tweede werkhypothese, die in het kader van dit onderzoek is geformuleerd, gaat juist uit van 
het tegenovergestelde. De stelling luidde: "Concentratie en segregatie in de sport zijn vooral het 
gevolg van keuzevrijheid." Deze hypothese was gebaseerd op verschillende overwegingen en ver-
onderstellingen. In de eerste plaats kan zondermeer worden vastgesteld dat er in de binnenste-
den, waar dus veel allochtonen wonen, relatief weinig sportvoorzieningen zijn. Met name buiten-
sportaccommodaties zijn er in veel concentratiewijken nauwelijks meer te vinden. Overal in het 
land zijn in de loop der jaren sportcomplexen verplaatst naar lokaties aan de rand van de 
gemeenten. Gegeven deze ruimtelijke deconcentratie van sportvoorzieningen, vertaalt de ruimte-
lijke concentratie van allochtonen zich allesbehalve automatisch in een concentratie van alloch-
tonen binnen de sport. De invloed van de ruimtelijke spreiding van allochtonen op de spreiding 
van allochtonen binnen de sport, is dus per definitie beperkt. 

Verondersteld wordt dat de concentratie van allochtonen in bepaalde takken van sport vooral 
teweeg wordt gebracht door de uiteenlopende sportvoorkeuren van autochtone en allochtone 
bevolkingsgroepen. Ook omdat er voor allochtonen weinig (formele) belemmeringen (lijken te) 
bestaan om zich bij bestaande verenigingen aan te sluiten, wordt in de werkhypothese het 
accent op de keuzevrijheid gelegd. Voor dat laatste kunnen sterke aanwijzingen worden gevon-
den in de studie van Meloen en Eersteling over discriminatie in de amateursport. Zij onderzoch-
ten enkele jaren geleden de toegankelijkheid van sportverenigingen voor autochtonen en alloch-
tonen met behulp van een praktijktest en kwamen met goed nieuws naar buiten: "Er werd geen 
vereniging aangetroffen die op de formele criteria onderscheid maakte. Vrijwel alle verenigingen 
zaten op nieuwe leden te wachten en zowel de allochtone tiener als het autochtone kind konden 
zich opgeven."26 Uiteraard is daarmee de toegankelijkheid van de sport voor allochtonen nog niet 
gegarandeerd. Terecht wijzen Meloen en Eersteling er ook op dat "een minder soepele informele 
omgang de toegankelijkheid van de sportvereniging voor allochtonen in ongunstige zin kan 
beïnvloeden 
Het woordje 'vooral' in de werkhypothese duidt er ook op dat verondersteld werd dat de concen-
tratie van allochtonen in de sport niet in alle gevallen of in alle opzichten het gevolg is van vrije 
keuze. Dat sommige verenigingen sterker verkleuren dan andere of dat allochtonen eigen teams 
of verenigingen oprichten zou (mede) het resultaat kunnen zijn van een gebrekkige toegankelijk-
heid van andere sportteams en -verenigingen. Refererend aan de variaties in organisatievormen 
en -idealen van allerlei minderheden in de sport gebruikte Stokvis in dit verband de termen 
drang en dwang.28 

26 Meloen en Eersteling (1994: 243). 
27 Meloen en Eersteling (1994: 312). 
28 Stokvis (1996: 178). 



In het vervolg van dit hoofdstuk wordt onder andere met behulp van gegevens uit empirisch 
onderzoek nagegaan wat de oorzaken en achtergronden zijn van de concentratie van allochtonen 
in de sport. Daarbij worden de hierboven genoemde overwegingen en veronderstellingen tegen 
het licht gehouden. 

3.2 Sportvoorkeuren 

De verschillende etnische bevolkingsgroepen hebben eigen sportprofielen. Takken van sport die 
in de landen van herkomst een grote populariteit genieten, worden door de betrokken allochtone 
bevolkingsgroepen ook in Nederland relatief veel beoefend.29 Het voetbal neemt een bijzondere 
positie in. Die tak van sport wordt vrijwel overal ter wereld op grote schaal beoefend. Onder 
vrijwel alle allochtone bevolkingsgroepen in Nederland is voetbal de populairste tak van sport. 
Omdat sportvoorkeuren duidelijk samenhangen met etnische achtergronden, vindt er een soort 
voorsortering plaats naar verschillende takken van sport. Een zekere etnische concentratie in 
specifieke disciplines is daarvan een logisch gevolg. 

Het relatief grote aantal Antillianen en Arubanen dat actief is in het honk- en softbal, en in 
mindere mate ook in het basketbal, vindt zijn oorsprong in een zekere oriëntatie op de Verenigde 
Staten die kan worden waargenomen op de eilanden in de Caraïbische Zee. Dat verklaart ook dat 
Antillianen en Arubanen in het voetbal minder prominent aanwezig zijn dan Surinamers. 
De komst van de Antillianen en Arubanen in het honk- en softbal heeft het niveau in Nederland 
overigens flink opgekrikt.30 Numeriek zijn zij ver in de minderheid, maar op topniveau zijn de 
sporters die overkwamen van de overzeese eilandengroep bijna dominant aanwezig. Andere 
allochtonen zijn er in die discipline niet of nauwelijks. Voor het basketbal geldt dat overigens 
weer niet. Daar zijn bijvoorbeeld ook relatief veel vluchtelingen en asielzoekers uit het voor-
malige Joegoslavië van de partij. 

Dat Surinamers in relatief groten getale meedoen aan de cricketsport kan verklaard worden uit de 
Indische achtergrond van de Hindoestaanse Surinamers. Ook andere, kleinere allochtone bevol-
kingsgroepen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit landen als India, Pakistan en Sri Lanka, zijn op 
de cricketvelden te vinden. De allochtone inbreng in die tak van sport beperkt zich eigenlijk tot 
mensen die geworteld zijn in landen die in het verleden te maken hebben gehad met de 
koloniale overheersing door de Engelsen. 

Turken en Marokkanen zijn, kwalitatief en kwantitatief, relatief sterk vertegenwoordigd in verschil-
lende kracht- en vechtsporten (boksen, worstelen, taekwondo, karate, enz.). Dat heeft behalve 
een etnisch-culturele achtergrond wellicht ook nog een sociaal-culturele dimensie. Boksen en 
worstelen zijn in Turkije heel populaire sporten. Het hoeft dus niet te verbazen dat Turken in 
Nederland ook meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor deze disciplines. Maar wanneer 
meer in het algemeen gekeken wordt naar het opleidingsniveau en de sociaal-economische 
positie van de deelnemers aan kracht- en vechtsporten dan valt de relatief grote populariteit op 
onder de mensen die op de maatschappelijke ladder wat lager staan. In de literatuur zijn relaties 
gelegd tussen de arbeiderscultuur en de voorkeuren voor bepaalde sportvormen.3' Mensen die 
door de inzet van lichamelijke arbeid in hun broodwinning voorzien zouden meer belangstelling 
en waardering hebben voor disciplines waarin fysieke kracht en lichamelijk contact belangrijk 
zijn. 

29 Meer over verschillen in populariteit tussen uiteenlopende takken van sport in verschillende landen in: 
Van Bottenburg (1994). 

30 Brandt (1988). 
31 Bourdieu (1984). 
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Een allochtone karateleraar die de motieven van zijn vele allochtone leerlingen om aan karate 
te doen wel eens had gepeild, kwam met een heel andere verklaring. Sommige ouders zouden 
hun kinderen naar de karateschool brengen, omdat zij hun kinderen, die op school gepest en 
geslagen werden, weerbaarder wilden maken. 

3.3 Drang en dwang 

In paragraaf 3.1 werd gesteld dat, op het niveau van de sportvereniging, de concentratie van 
allochtonen het resultaat kan zijn van drang en dwang. Omdat uit eerder onderzoek naar voren 
was gekomen dat het aan de (formele) toegankelijkheid van sportorganisaties niet schortte, werd 
verondersteld dat de concentratie van allochtone sporters in de eerste plaats het gevolg is van 
een vrije keuze. Om dit te toetsen is nagegaan wat de beweegredenen zijn voor leden van 
allochtone voetbalverenigingen om in eigen kring te sporten.32 

Het onderzoek bevestigde dat er weinig formele belemmeringen worden ervaren om bij reguliere 
clubs te gaan voetballen, maar bracht ook aan het licht dat de situatie niet overal even roos-
kleurig is. Het geeft te denken dat 3 % van de geïnterviewde allochtone voetballers bij aan-
melding door een club ooit is geweigerd. Als reden voor deze weigeringen werden genoemd: 
communicatieproblemen (de speler is de Nederlandse taal niet goed machtig) en slechte 
ervaringen met allochtone spelers. Bij één club werd een speler nadat hij contributie had betaald 
en twee wedstrijden had meegespeeld verder genegeerd. 
Bijna tweederde van alle spelers (62%) heeft eerder bij een of meer andere verenigingen gevoet-
bald. Meestal ging het daarbij om (overwegend) autochtone clubs (79%). In een beperkt aantal 
gevallen (7%) betrof het allochtone teams binnen autochtone clubs. Deze gegevens wijzen op 
een zwarte vlucht: allochtonen verlaten autochtone clubs om in eigen kring te gaan sporten. 
Gemiddeld hebben de voetballers die nu bij allochtone clubs aangesloten zijn al bij twee andere 
clubs gespeeld. Eén speler van 30 jaar oud speelde in de afgelopen 15 jaar zelfs voor acht 
verschillende clubs. 
Niet in alle gevallen sloot het lidmaatschap van de allochtone vereniging direct aan op het 
lidmaatschap van de andere club. Verschillende spelers zijn eerst gestopt met voetballen en na 
verloop van tijd weer begonnen bij de allochtone club. 

De redenen om van club te veranderen bleken zeer divers. Er kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen push-factoren (negatieve aspecten van de oude vereniging), pull-factoren (posi-
tieve aspecten van de nieuwe vereniging) en externe factoren (aspecten waarop noch de oude 
noch de nieuwe vereniging invloed kan uitoefenen). Voor verschillende spelers was het een com-
binatie van factoren die de aanleiding vormde om over te stappen naar een andere vereniging. 
Externe factoren, zoals bijvoorbeeld verhuizing en opheffing van de vereniging, werden het minst 
genoemd. Deze werden door 3 2 % van de spelers naar voren gebracht. Iets vaker waren pull-
factoren de oorzaak. 3 5 % van de spelers verwees bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van vrien-
den bij de allochtone club of op de mogelijkheid die daar geboden werd om hogerop te komen. 
Push-factoren werden het meest genoemd. Van de betrokken spelers legde 4 6 % een relatie met 
negatieve ervaringen bij de oude club. Gedoeld werd op de beperkte kansen die geboden wer-
den om in een hoger elftal te spelen ("je moet drie of vier keer beter zijn dan de Nederlanders"), 

32 Er is in de laatste maanden van 1997 bij zes allochtone voetbalclubs een enquête gehouden onder de spelers. 125 alloch-
tone voetballers hebben zich op een trainingsavond of op een wedstrijddag in de kantine van hun club laten interviewen. 
Het betrof verenigingen van verschillende allochtone bevolkingsgroepen: Turken, Marokkanen, Kaapverdianen en 
Surinamers (Hindoestanen en Creolen). 



de sfeer in de club, discriminatie en onbegrip (één speler vertrok omdat de trainer vond dat hij 
tijdens een trainingskamp moest eten wat de pot schaft). 

Voor 3 8 % van de spelers is de allochtone vereniging de eerste vorm van georganiseerd voetbal. 
De gemiddelde leeftijd waarop deze spelers zich bij de club aansloten was bijna 23 jaar. Dat 
betekent dat bij allochtone verenigingen veel spelers pas op relatief late leeftijd in competitiever-
band gaan sporten. Tweederde van de betrokken voetballers speelde wel in informele verbanden. 

De meeste spelers van allochtone clubs blijken redelijk enthousiast over hun club. Positieve 
punten die naar voren werden gebracht waren vooral de gezelligheid en de vriendschappen 
(65%), maar ook wel de eigen identiteit ( 2 7 % van alle spelers gaf aan een voorkeur te hebben 
voor een eigen vereniging), de mogelijkheid om in de eigen taal te kunnen communiceren (21%) 
en de nevenactiviteiten (18%). Slechts twee spelers hadden het niet naar hun zin bij de club. 

Opvallend was dat de allochtone clubs een behoorlijk deel van hun ledenbestand rekruteren uit 
een andere omgeving dan waar zij hun thuiswedstrijden spelen. Van de geïnterviewde spelers 
kwam zelfs 1 5 % uit een andere gemeente. 

Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat de beslissing van allochtonen om zich aan te sluiten bij 
een allochtone club geen louter positieve keuze is. Dat veel allochtone voetballers pas op relatief 
late leeftijd, via het lidmaatschap van een allochtone club, hun intrede maken in de georgani-
seerde voetbalsport, zou erop kun nen wijzen dat er voor deze bevolkingsgroepen binnen de 
reguliere (overwegend) autochtone verenigingen nog hoge drempels bestaan. Uit het veelvuldig 
wisselen van club door allochtonen zou kunnen worden afgeleid dat de spelers, die deze 
drempels wel hebben genomen, zich in die reguliere verenigingen lang niet altijd even welkom of 
thuis voelen. 

Om te benadrukken dat er hoe dan ook eerder sprake is van gekozen dan van gedwongen 
afzondering valt de term 'separatie' in dit verband te prefereren boven de meestal gebruikte term 
'segregatie'. Segregatie in de sport is in Nederland niet aan de orde. Die term past wellicht beter 
bij bepaalde Amerikaanse toestanden uit het verleden. In de Verenigde Staten mochten zwarte 
honkballers en basketballers vroeger niet deelnemen aan de reguliere competities. Voor hen 
bestonden aparte competities en kampioenschappen. 

Allochtone sporters vergeleken 
Omdat de conclusies hierboven zijn gebaseerd op ervaringen en opinies van spelers van alloch-
tone clubs zou er sprake kunnen zijn van enige vertekening. Het zou immers zo kunnen zijn dat 
de leden van die allochtone verenigingen andere afwegingen maken bij de keuze van een voet-
balclub en/of in breder maatschappelijk verband meer moeite hebben om te integreren. Daarom 
is ook onderzocht of allochtone voetballers uit eigen verenigingen in deze opzichten verschillen 
van andere allochtone voetballers." 

33 In het najaar van 1998 werden telefonische vraaggesprekken gehouden met verschillende categorieën voetballers: spelers 
van allochtone verenigingen, spelers van allochtone teams, allochtone spelers van gemengde teams en autochtone voet-
ballers uit dezelfde verenigingen. In het kader van dit deelonderzoek werden in totaal 231 spelers benaderd. Veel spelers 
bleken, ook bij herhaling, niet bereikbaar. De response bleef steken op 56%. Uiteindelijk werden 85 allochtone (overwe-
gend Turken en Marokkanen) en 45 autochtone spelers geïnterviewd. 
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De verschillen tussen de onderscheiden categorieën allochtonen lijken betrekkelijk klein.34 

Voor allochtonen uit alle drie de categorieën is de keuze van de vereniging vooral ingegeven 
door de aanwezigheid van vrienden. Het belangrijkste aspect van het sporten is voor de meesten 
onder hen de gezelligheid. Een derde van de allochtonen die in een allochtone vereniging spor-
ten, heeft zijn keuze op die vereniging laten vallen (mede) omdat het een allochtone vereniging 
is. Het hoeft dan ook geen bevreemding te wekken dat allochtonen in eigen verenigingen het, in 
vergelijking tot allochtonen in gemengde clubs, ook iets belangrijker vinden dat zij met andere 
allochtonen kunnen spelen, dat zij (ook) in hun eigen taal kunnen spreken en dat er rekening 
wordt gehouden met de wensen en gewoonten van allochtonen. Wellicht spelen religieuze aspec-
ten hierbij een rol. Uit de vraaggesprekken die bij een aantal allochtone voetbalclubs werden 
gehouden, bleek dat 9 0 % van de spelers gelovig was (moslim, hindoe, katholiek) en dat meer 
dan de helft van hen ook belijdend was. Getuige gegevens uit ander onderzoek is dat relatief 
hoog.35 Slechts 1 5 % van alle moslims in Nederland bezoekt (soms) een moskee. Van de moslim-
jongeren is dat zelfs niet meer dan 1 0 % . 

Het percentage belijdende gelovigen onder de spelers van allochtone clubs is in verhouding tot 
de allochtone bevolking in Nederland dus relatief hoog. Ze hechten er wellicht daarom ook meer 
belang aan dat er in de sportclub rekening wordt gehouden met hun achtergronden. Dat de ver-
eniging in de nabijheid van de woonomgeving is vinden zij minder belangrijk. Dat is een factor 
die weer wat zwaarder telt voor de allochtonen uit gemengde clubs. 

Hoewel het moeilijk is om te vast te stellen in hoeverre (de verschillende categorieën) alloch-
tonen structureel geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving, kan met behulp van enkele 
indicatoren toch wel een indruk worden verkregen van hun maatschappelijke participatie. Zo is in 
de telefonische enquête onder allochtone (en autochtone) voetballers gevraagd: of de betrokke-
nen een baan hadden, waar zij meestal hun boodschappen deden, naar welke televisiezender zij 
het meest keken en of zij bij de laatste verkiezingen hadden gestemd. Daarnaast is door de 
interviewer de taalvaardigheid van de respondenten beoordeeld. Als de scores van de verschillen-
de categorieën allochtonen op de bovengenoemde indicatoren worden vergeleken, komen even-
min grote verschillen aan het licht. Het valt wel op dat de allochtone spelers uit gemengde teams 
een betere beheersing van de Nederlandse taal aan de dag leggen dan de spelers uit eigen ver-
enigingen. Terwijl toch relatief meer spelers uit die laatste categorie in Nederland zijn geboren en 
opgegroeid. De spelers van allochtone teams nemen in taalvaardigheid een tussenpositie in. 
Daartegenover staat dat de spelers die bij allochtone verenigingen voetballen, weer het meest 
naar de Nederlandse televisiezenders kijken, en de spelers van allochtone teams het minst. 
Als de allochtonen uit de verschillende categorieën bij elkaar worden opgeteld, dan valt op dat 
meer dan driekwart meestal afstemt op een van de Nederlandse zenders. Enkele jaren geleden 
werd nog vastgesteld dat Marokkaanse en vooral Turkse mannen veel vaker naar buitenlandse 
zenders keken.3' 
Vrijwel alle allochtonen doen hun boodschappen vooral bij de bekende supermarkten (Albert 
Heijn, EDAH, Digros, Hoogvliet, enz.) en op de markt. Daar zijn geen verschillen waarneembaar. 
Het werkloosheidscijfer onder de verschillende categorieën allochtonen loopt eveneens nauwelijks 

34 Er is maar een kleine steekproef genomen en de response was niet optimaal. Zeker waar gespecificeerd wordt naar de 
verschillende deelcategorieën, worden uiteindelijke bevindingen dus gebaseerd op betrekkelijk weinig waarnemingen. 
Voorzichtigheid is derhalve op zijn plaats bij de interpretatie en generalisatie van de uitkomsten. Om die reden worden 
hier alleen globale indrukken weergegeven. 

35 CBS (1998). 
36 Uit het Media-onderzoek Etnische Groepen kan worden afgeleid dat in 1995 een groot deel van alle Marokkaanse mannen 

(40%) even vaak naar Nederlandse als naar buitenlandse televisie keek. Van de Marokkaanse mannen keek 2 8 % meer 
naar de Nederlandse televisie en 2 7 % vaker naar een buitenlandse zender. Voor de Turkse mannen lagen deze percenta-
ges duidelijk anders: 2 2 % beide zenders even vaak; 1 5 % meer Nederlandse televisie; 6 1 % meer buitenlandse televisie. 
Gegevens afkomstig uit de informatiegids Communicatie met etnische minderheden (1996: 132, 182). 



uiteen. Ongeveer driekwart van de geïnterviewde allochtone voetballers had een baan. De spelers 
van de allochtone teams hebben iets vaker de gang naar de stembus gemaakt dan de spelers 
van allochtone verenigingen. De spelers van de gemengde teams gingen nog iets minder vaak 
stemmen. 
Opmerkelijk is het dat de allochtone voetballers meer gebruik maakten van hun democratisch 
recht dan de allochtonen in het algemeen. Van alle geïnterviewde allochtone sporters heeft bijna 
4 0 % gestemd. Van de allochtone bevolkingsgroepen in het algemeen was dat 32%.37 Deze verge-
lijking gaat overigens niet helemaal op. De allochtone voetballers uit de steekproef vormen 
immers geen afspiegeling van het allochtone electoraat. Met name de oververtegenwoordiging 
van ingezetenen met een Turkse achtergrond, die een relatief hoge verkiezingsopkomst kenden, 
vertekent het beeld. 

Al met al zijn er eigenlijk geen aanwijzingen dat de allochtone voetballers uit de verschillende 
categorieën (eigen verenigingen, eigen teams, gemengde teams) zich duidelijk van elkaar onder-
scheiden. De gevonden verschillen zijn klein en wijzen niet allemaal in dezelfde richting. De 
sporters die zich aansluiten bij een allochtoon team of allochtone vereniging en zich zo binnen 
de sportwereld enigszins afzonderen, verkeren niet persé ook in maatschappelijk opzicht (meer) 
in een isolement. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd. 

Autochtone en allochtone sporters vergeleken 
De verschillen tussen allochtone voetballers (uit de verschillende categorieën) enerzijds en 
autochtone voetballers anderzijds zijn veel groter. De autochtone voetballers hebben vaker een 
baan, kijken meer naar Nederlandse televisieprogramma's, brengen vaker hun stem uit,38 enzo-
voorts. Maar verassend is dat allemaal natuurlijk niet. Het meest opzienbarend zijn de verschillen 
tussen autochtonen en allochtonen in de motivatie die zij geven voor de keuze van hun voetbal-
vereniging. Eerder is al gemeld dat voor veel allochtonen de aanwezigheid van vrienden in de 
club van groot belang is. Veel autochtonen daarentegen refereerden aan de aanwezigheid van 
familie. In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke drijfveren de voetballers uit het onder-
zoek hadden om te kiezen voor de club waar zij nu spelen. 

T a b e l 9 
Motieven voor de keuze van de vereniging3' 

Motieven Autochtonen Allochtonen 
"Mijn familie is lid (geweest) van de club." 4 1 % 3 % 
"Mijn vrienden zijn lid (geweest) van de club." 3 2 % 4 2 % 
"De club is bij mij in de buurt." 1 5 % 1 3 % 
"Ik was al eerder lid van de club." 1 1 % 4 % 
"Ik kan hier op zondag spelen." 7 % 1 % 
"De club heeft een goede naam." 6 % 2 % 
"Het is een allochtone club." - 1 8 % 
"Ik kan hier met landgenoten spelen." - 7 % 
"Ik kan hier op een hoger niveau spelen." - 8 % 

37 Contrast (1998/9: 1-3). 
38 Het opkomstpercentage van de autochtone voetballers (50%) ligt overigens weer lager dan het landelijk gemiddelde (bijna 60%). 
39 Omdat sommige respondenten meer dan één reden opgaven komt de som van de percentages boven de 100 uit. 
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Voor veel autochtone voetballers is de keuze van de vereniging kennelijk een tamelijk vanzelf-
sprekende. Men volgt het spoor van de familie. De aanwezigheid van veel familiebanden is teke-
nend voor het gesloten karakter dat kenmerkend is voor veel sportclubs. Ook het feit dat bijna 
de helft van alle geïnterviewde autochtone voetballers al langer dan vijf jaar met (min of meer) 
dezelfde spelers een team vormt, wijst in die richting. Het is aannemelijk dat nieuwkomers niet 
overal en altijd even makkelijk in de gelederen worden opgenomen, dan wel zich daar op hun 
plaats voelen. Dat kan (mede) verklaren waarom allochtone voetballers veelvuldig van club 
wisselen en eventueel in eigen kring gaan sporten.40 

3.4 Pragmatisme en idealisme 

In de vorige paragraaf werd de concentratie van allochtonen in de sport vooral benaderd vanuit 
het perspectief van de (allochtone) sporter. Maar er zijn natuurlijk niet alleen factoren aan de 
vraagzijde die een rol spelen. Er moet ook aan de aanbodzijde worden gekeken. Deze paragraaf 
gaat over de opstelling van autochtone en allochtone sportverenigingen. 

Autochtone verenigingen 
Het ligt voor de hand dat de opstelling van autochtone sportverenigingen tegenover nieuw-
komers van invloed is op het aantal allochtonen dat zich daar aanmeldt. Sommige verenigingen 
staan meer open voor nieuwkomers dan andere. Dat heeft behalve met de sfeer en de houding 
van het kader en de achterban ook te maken met bijvoorbeeld de ontwikkeling van het ledenbe-
stand en de sportieve ambities die worden gekoesterd. Hoewel er voor allochtonen weinig forme-
le blokkades lijken te bestaan om zich aan te sluiten bij bestaande (autochtone) verenigingen, 
kan in de praktijk worden geconstateerd dat er clubs zijn die de deur op een kier hebben staan 
en dat er ook clubs zijn die de deur wijd open zetten. 
In de meeste clubs zijn allochtonen welkom mits zij zich voegen naar de bestaande praktijken. 
Als ze zich maar aanpassen aan de heersende normen en waarden, en de vaste routines en pro-
cedures volgen, kunnen allochtonen bij veel verenigingen uit de voeten. Dat betekent bijvoor-
beeld wel dat er ondanks de aanwezigheid van een substantieel aantal allochtonen in veel ver-
enigingen geen enkele moeite wordt gedaan om rekening te houden met hun gewoonten en ach-
tergronden. Noch bij de vaststelling van het assortiment voor de kantine, noch bij de toewijzing 
van kleedruimte noch bij de planning van activiteiten of de samenstelling van de teams wordt 
dan rekenschap gegeven van eventuele afwijkende voorkeuren. Zou dat wel gebeuren, zo is de 
redenering, dan krijgen allochtonen een voorkeursbehandeling. En 'een club in de club' wordt 
sowieso niet wenselijk geacht. Niet altijd zijn verenigingen daarin helemaal consequent. Zo zijn er 

40 Deze verklaring is in tegenspraak met de conclusie van Duyvendak e.a. "dat het rekruteringstraject geen grote verklaren-
de kracht heeft voor het begrijpen van het ongemengde, separate sporten" (1998: paragraaf 4.4.1). Zij beroepen zich 
daarbij op de resultaten van de Rotterdamse Vrijetijdsomnibus 1997. In de antwoorden van Rotterdammers uit de verschil-
lende bevolkingsgroepen op de vraag "Hoe bent u begonnen, in aanraking gekomen, met uw sport?" zien Duyvendak 
e.a. voor die verschillende bevolkingsgroepen "over het algemeen (...) hetzelfde patroon". Op grond daarvan komen zij 
dan tot de bovengenoemde conclusie. 
Op deze gevolgtrekking valt wel het een en ander af te dingen. Zo is "in aanraking komen met een sport" niet helemaal 
hetzelfde als "rekrutering". Verder kan uit het Rotterdamse onderzoek ook worden afgeleid dat Turken en Marokkanen 
relatief veel vaker via een school of een buurthuis met sport in aanraking komen en veel minder vaak via een sportclub 
of sportschool. Aangezien verondersteld kan worden dat er een relatie bestaat tussen het organisatorisch verband waarin 
wordt gesport en de wijze waarop men daarvoor wordt gerekruteerd, zouden deze niet los van elkaar mogen worden 
beschouwd. Het belangrijkste punt van kritiek is evenwel dat, ook volgens het Rotterdamse onderzoek, met name Turken, 
en in mindere mate ook Marokkanen, relatief veel vaker verwijzen naar vrienden en kennissen en veel minder vaak naar 
gezin en familie. De conclusie van Duyvendak c.s. lijkt, mede in het licht van de bevindingen uit het onderhavige onder-
zoek, te voorbarig. 



nogal wat voetbalverenigingen die het niet toestaan dat allochtonen een vriendenteam vormen, 
terwijl er bij diezelfde clubs wel autochtone vriendenteams in de competitie spelen. 
Op tal van plaatsen zijn allochtone voetbalteams te vinden die eerst een tijdje hebben rondge-
zworven voor ze aansluiting hebben gevonden bij een vereniging. De behoudende, om niet te 
zeggen afhoudende, opstelling van sommige autochtone verenigingen werkt de concentratie van 
allochtonen in meer tolerante verenigingen in de hand, en dat kan zelfs leiden tot de oprichting 
van allochtone verenigingen. Er zijn hier en daar allochtone groeperingen die, omdat zij door 
reguliere verenigingen niet in de gelegenheid werden gesteld om gezamenlijk te sporten, ertoe 
overgingen een eigen club op te zetten. Zowel het succes als de mislukking van een allochtoon 
team kan overigens resulteren in de oprichting van een allochtone vereniging. Er zijn evengoed 
allochtone verenigingen ontstaan na afsplitsing door allochtone teams van reguliere verenigingen. 

Zowel pragmatische als idealistische overwegingen kunnen vereniginsgbestuurders ertoe bewegen 
om allochtone leden wel met open armen te ontvangen of zelfs te werven. Vanwege de toegeno-
men concurrentie op de sport- en vrijetijdsmarkt kan het aanboren en/of opvangen van een 
nieuwe doelgroep in principe voor elke sportorganisatie een actie zijn van welbegrepen eigen 
belang. Toch mag ook het idealisme onder sportbestuurders en -kader niet worden vergeten. Bij 
allerlei verenigingen zijn, vaak op initiatief van individuele kaderleden, ook wervingsacties en 
toenaderingspogingen ondernomen die steunden op sociale motieven of een besef van maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. 
Ook de sportieve ambities kunnen richtinggevend zijn. Door nieuwkomers erbij te betrekken, kan 
de basis voor selecties worden verbreed en kunnen talenten worden binnengehaald. Er zijn voor-
beelden bekend van oorspronkelijk autochtone voetbalverenigingen die een volledig allochtoon 
team in de gelederen hadden of opnamen en daarvan vervolgens het eerste elftal maakten. 

Heel doordacht beleid wordt er door de meeste verenigingen, met betrekking tot de inpassing 
van allochtonen, overigens niet gevoerd. De verkleuring van de club is iets dat de meeste vereni-
gingen eigenlijk gewoon overkomt, omdat de poort openstond en er door de aanwezigheid van 
een aantal allochtonen bij de vereniging een aanzuigende werking uitging op andere allochtonen. 
De lotgevallen van de clubs die in het eerste en tweede intermezzo worden beschreven, illustre-
ren dat. Pas wanneer er (grote) problemen rijzen gaat men echt nadenken over de inpassing van 
de allochtone leden in de club. Dat kan te laat zijn. Meloen en Eersteling constateerden enkele 
jaren geleden al dat sommige tolerante verenigingen die hun poorten wijd hadden opengezet, na 
verloop van tijd onevenredig sterk verkleurden, problemen kregen, en vervolgens hun toevlucht 
namen tot "tamelijk draconische en eenzijdige maatregelen"."' Problemen kunnen bijvoorbeeld 
ontstaan, omdat de oorspronkelijk autochtone achterban begint te morren, omdat er te weinig 
kader is, de betrokkenheid van de ouders te wensen overlaat (vervoersproblemen) en omdat con-
tributieachterstanden zich opstapelen.42 Uit onmacht worden soms min of meer discriminerende 
maatregelen geboren, zoals selectieve contributieregelingen, selectieve ledenstops of quotering 
van allochtonen. Voor de betrokken clubs kunnen dat onderdelen zijn van een overlevingsstrate-
gie. Dat dergelijke maatregelen een (verdere) concentratie van allochtonen in de sport tegengaan 
is evident. 

In veel verenigingen concentreert de ledenaanwas zich in de jeugdafdeling. Daar begint dan ook 
meestal de verkleuring. Vriendjes brengen vriendjes mee. Omdat allochtonen vaak bij elkaar in de 
buurt wonen en hun kinderen naar dezelfde scholen gaan, hebben allochtone kinderen ook vaak 

41 Meloen en Eersteling (1994: 321). 
42 Op de problemen van verkleurende verenigingen wordt dieper ingegaan in het volgende hoofdstuk. 
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allochtone vriendjes en vriendinnetjes. Het ligt voor de hand dat, mede door de concentratie van 
allochtonen in het openbaar onderwijs, ook vaker een concentratie van allochtonen in neutrale 
sportclubs zal optreden dan in clubs met een (oorspronkelijk) katholieke of protestant-christelijke 
signatuur. De verkleurende clubs die in het kader van dit onderzoek werden bezocht of gebeld 
waren echter van verschillende signatuur. Er moet ook worden bedacht dat de traditionele rekru-
teringskanalen voor sportclubs door ontzuiling en secularisering in de samenleving wel sterk aan 
betekenis hebben ingeboet. De geografische situering van een club ten opzichte van een concen-
tratiewijk is voor de aanwas van (allochtone) jeugd waarschijnlijk belangrijker dan de traditionele 
band met een verzuilde onderwijsinstelling. Een Haagse voetbalvereniging die verhuisde naar een 
sportcomplex dat zegge en schrijve twee tramhaltes verder verwijderd was van de buurt waar de 
meeste allochtone jeugdleden woonden, ondervond dat in ieder geval aan den lijve. Terwijl het 
seniorenbestand min of meer intact bleef, kalfde de jeugdafdeling na de verhuizing sterk af. 

Aangezien er in de jeugdsport strikte leeftijdscategorieën worden toegepast, kunnen verenigin-
gen, ook al zouden ze het willen, allochtone concentraties soms niet vermijden. Bij de overgang 
van junioren naar senioren krijgen de verenigingen wel mogelijkheden om de samenstelling van 
teams te beïnvloeden. Dan worden sporters in de eerste plaats geselecteerd op kwaliteit. Bij de 
samenstelling van de lagere meer recreatief ingestelde teams wordt behalve naar kwaliteit ook 
naar het sociale aspect gekeken. Omdat voor veel verenigingen gemengde sportbeoefening het 
ideaal is", en omdat er eerder of elders soms negatieve ervaringen werden opgedaan met 
allochtone teams, bestaat in veel clubs de neiging om de allochtonen zoveel mogelijk te versprei-
den over verschillende teams. De allochtonen zelf geven er de voorkeur aan om met hun (alloch-
tone) vrienden te (blijven) sporten. Wellicht ontwikkelen zij juist dan zelfs wel een sterkere voor-
keur om samen met andere allochtonen te sporten. Met de jaren is men zichzelf immers meer 
bewust geworden van de eigen identiteit en de eigen etnische achtergrond. De intenties van het 
verenigingskader en de verlangens van de allochtone sporters zijn moeilijk verenigbaar. Het 
gevolg hiervan kan zijn dat sommige allochtone sporters de club en de sport verlaten en dat 
anderen zich aansluiten bij een vereniging waar allochtonen wel in eigen kring kunnen sporten. 
In veel verenigingen beperkt de verkleuring zich daardoor (vooralsnog) in hoofdzaak tot de 
jeugdafdeling. 

Allochtone verenigingen 
Er kan onder de oprichters van allochtone sportclubs een flinke dosis idealisme gevonden wor-
den. De ambities van veel bestuurders van allochtone sportclubs reiken verder dan sportieve 
successen. Zo wil men ook vaak een sociale functie vervullen voor de eigen gemeenschap. De 
voorzitter van de allochtone club die in het derde intermezzo aan het woord komt weet dat op 
treffende wijze te verwoorden. Hij wil met zijn club de allochtone jeugd van de straat en uit de 
koffieshop houden. Hij wil een voorbeeldfunctie vervullen. De allochtone gemeenschap moet zich 
kunnen identificeren met het succes van haar eigen voetbalclub. Veel allochtone bestuurders heb-
ben ook behoefte om zichzelf te bewijzen. Niet alleen aan de eigen achterban, maar ook aan de 
autochtonen willen zij laten zien dat allochtonen net zo goed in staat zijn om eigen sportorgani-
saties op te richten en in stand te houden. Ook in het onderzoek van Van Schelven komt dat 
idealisme duidelijk naar voren.4" Hij kwam tijdens zijn speurtocht naar succes- en faalfactoren van 
allochtone sportorganisaties zelfs tot de conclusie dat de brede maatschappelijke functie, die een 
aantal allochtone sportorganisaties wil vervullen, de ontwikkelingskansen van deze initiatieven in 
de weg zit. De clubs die zich mede bekommeren om allochtone probleem-jongeren lopen meer 

43 Duyvendak e.a. (1998) stelden ook vast dat deze opvatting zeer dominant aanwezig is. 
44 Van Schelven (1994). 



kans om te mislukken, "omdat ze te veel te stellen hebben met het verhoudingsgewijs grote 
aantal 'probleemjongeren', waardoor 'gewone' jongeren weglopen." 
Van Schelven onderscheidt, in navolging van De Jong45, twee hoofdtypen van allochtone sportor-
ganisaties: organisaties met een brede doelstelling en met een smalle doelstelling. De organisa-
ties met een brede doelstelling doen niet alleen aan sport, maar ook aan hulpverlening, belan-
genbehartiging en culturele vorming. Sport is daar onderdeel van een ruimere doelstelling. 
Sociale en culturele aspecten spelen in die organisaties een grote rol. De organisaties met een 
smalle doelstelling zijn specifieke sportverenigingen. Sportactiviteiten zijn daar het belangrijkste. 
In het eerste type organisatie is recreatiesport de dominante sportvorm. In het tweede type heb-
ben competitieve vormen van sportbeoefening een hogere prioriteit. In de tijd gaat de brede 
organisatievorm meestal vooraf aan de smalle, zo bleek uit het onderzoek van Van Schelven. De 
bevindingen uit het onderhavige onderzoek bevestigen dat nog eens. Opnieuw vormt de club uit 
het derde intermezzo hiervan een goede illustratie. Deze islamitische voetbalclub is voortgeko-
men uit een stichting met een veel bredere sociaal-culturele doelstelling. Omdat de belangstelling 
voor de sportactiviteiten van de stichting toenam terwijl er steeds minder animo voor de andere 
activiteiten was, heeft men zich na verloop van tijd uitsluitend op sport toegelegd. De sociale 
functies worden nu op een meer impliciete wijze vervuld. 

Niet elke allochtone sportclub maakt een dergelijke ontwikkeling door. Er zijn er ook nogal wat 
die ontstaan zijn uit vriendengroepen die oorspronkelijk op gezette tijden in een of ander park 
bij elkaar kwamen om te sporten. Een kleine allochtone softbalclub uit Rotterdam is hiervan een 
treffend voorbeeld. Het initiatief voor de oprichting van deze vereniging groeide toen een groepje 
Antillianen en Arubanen regelmatig een partijtje voetbalde in een park. De vrouwen en vriendin-
nen van de spelers kwamen regelmatig kijken en kregen ook zin om samen iets te doen. Zij stel-
den voor om te gaan softballen. De mannen voelden daar ook wel wat voor en zo is de club 
ontstaan. In de directe omgeving van het bewuste park waren overigens diverse grote softbalver-
enigingen te vinden. 
Met name in de allochtone clubs die een bredere missie hebben, maar ook wel in de clubs met 
een smallere doelstelling, kunnen in de organisatie ook ideologische aspecten van betekenis zijn. 
Zo stuitten de journalisten Braam en Ülger tijdens hun recente zoektocht naar Turks extreem 
rechts nog op de rol van allochtone sportorganisaties en -teams als rekruteringskanaal voor de 
Grijze Wolven.46Elke vereniging van Grijze Wolven zou een eigen voetbalelftal hebben. Daaruit 
mag volgens de betrokken journalisten overigens niet worden afgeleid dat alle spelers van die 
teams de ideologie van de Grijze Wolven aanhangen. De meesten gaat het puur om de sport. Zij 
nemen de ideologische poespas voor lief. Bij de verenigingen die in het kader van dit onderzoek 
werden bezocht is van politieke propaganda niets gemerkt. Verschillende malen werd door 
allochtone bestuurders juist benadrukt dat zij sport en politiek strikt gescheiden willen houden. 

De sociale functies zijn de kracht en de zwakte van allochtone sportorganisaties. Ze zijn namelijk 
(mede) bepalend zowel voor hun aantrekkingskracht als voor hun organisatorische zwakte. 
Tekenend is dat allochtone organisaties soms meer rekening houden met de portemonnee van 
hun leden dan met het huishoudboekje van de penningmeester. Een serie vraaggesprekken over 
de financiële huishouding van de vereniging wees uit dat verschillende allochtone sportorganisa-
ties feitelijk te weinig contributie vragen aan hun leden en zich ook te soepel opstellen tegen-
over wanbetalers, waardoor ze uiteindelijk zelf met financiële problemen kampen.47 

45 De Jong (1989). 
46 Braam en Ülger (1997). 
47 Op de problemen van allochtone verenigingen wordt dieper ingegaan in het volgende hoofdstuk. Daar wordt ook uitge-

breider verslag gedaan van de resultaten van dit deelonderzoek. 
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Financiële en organisatorische problemen breken veel allochtone sportorganisaties regelmatig op. 
Veel allochtone verenigingen worden kort na hun oprichting alweer ontbonden. Ondanks veel 
teleurstellingen en mislukkingen, en weinig medewerking48, worden toch steeds weer nieuwe 
initiatieven geboren. Zo bestaat in het zuiden van het land bijvoorbeeld een allochtone honkbal-
club die al twee keer eerder is opgericht door dezelfde bestuurders. De behoefte aan eigen orga-
nisatieverbanden is, getuige de vele en herhaalde pogingen om clubs van de grond te tillen, 
groter dan het aantal bestaande clubs doet vermoeden. 

Zelforganisatie van allochtonen in de sport is kennelijk een kwestie van vallen en opstaan. 
In die zin is een interessante parallel zichtbaar met de gang van zaken in de eerste helft van 
deze eeuw toen voetbal veranderde van een elite- in een volkssport. Ook toen kwamen veel 
clubs met vallen en opstaan tot stand. In deze periode, zo becijferde Miermans, werden maar 
liefst 3.900 voetbalverenigingen ontbonden, waarvan 5 0 % binnen vijfjaar na oprichting.49 Het 
ontbrak deze clubs vaak aan financiële middelen. Dat hing nauw samen met de kleinschaligheid 
van de vereniging en de geringe draagkracht van de leden. Maar ook het gebrek aan bekwame 
bestuurders was nogal eens de oorzaak van het ten onder gaan van een arbeidersvereniging. 
Daarnaast waren er ook gemeenten die deze verenigingen dwarsboomden. Met name de conser-
vatieve gemeenten reageerden afwijzend op arbeidersvoetbal en weigerden voetbalvelden ter 
beschikking te stellen. Pas veertig jaar nadat de eerst arbeidersverenigingen werden opgericht 
bleken zij in staat te zijn zich te handhaven in de georganiseerde voetbalwereld. 

3.5 Zwarte vlucht 

In paragraaf 3.3 werd de term 'zwarte vlucht' gebezigd, omdat bleek dat het merendeel van de 
leden van allochtone voetbalclubs van autochtone verenigingen afkomstig is. Daar werd ook vast-
gesteld dat veel allochtone voetballers zelfs bij verschillende reguliere clubs hadden gespeeld 
voor zij zich bij een allochtone club aansloten. 
Uit een inventarisatie van administratieve overschrijvingen tussen voetbalverenigingen in de 
regio's Rotterdam en Gouda, kan worden afgeleid dat ook meer in het algemeen allochtone voet-
ballers vaker van vereniging wisselen dan autochtone voetballers.50 Van de bijna 6.000 overschrij-
vingen die de laatste twee jaar door het KNVB-district West IV werden verwerkt, had naar schat-
ting meer dan een kwart betrekking op allochtone spelers. Hoewel er geen cijfers voorhanden 
zijn over het percentage allochtone senioren-voetballers in dit gebied staat wel vast dat hun aan-
deel in het totale bestand van het betrokken KNVB-district aanmerkelijk kleiner is dan een kwart. 
Met name in de voetbalverenigingen die vroeger deel uitmaakten van de KNVB-afdeling Gouda 
(bijvoorbeeld in Schieland, Hollands Midden en de Krimpenerwaard), maar ook in de clubs uit 
kleinere gemeenten rond Rotterdam (bijvoorbeeld in Voorne, Putten, Beijerland en de Hoekse 
Waard) is vaak maar een paar procent van de seniorenleden van allochtone kom-af. 
Uit dezelfde KNVB-overzichten kan ook worden opgemaakt dat juist de spelers van allochtone 
verenigingen relatief nogal honkvast zijn. De elf allochtone clubs in district West IV brachten de 
laatste twee seizoenen samen gemiddeld ruim 60 senioren-elftallen op de been. Dat is 3 , 7 % van 

48 Zie paragraaf 2.3. 
49 Miermans (1955). 
50 Hiervoor zijn de twee laatste complete jaargangen van de Officiële Mededelingen van het KNVB-district West IV (de voor-

malige afdelingen Gouda en Rotterdam) geraadpleegd. De informatie heeft betrekking op de seizoenen '96/*97 en '9y/'g8 
en betreft uitsluitend senioren-voetballers. Omdat de etnische achtergrond van de spelers door de KNVB niet wordt gere-
gistreerd, kon uitsluitend worden afgegaan op de namen van de betrokken voetballers om te bepalen hoeveel alloch-
tonen bij overschrijvingen betrokken waren. Aangezien dat onmogelijk tot heel betrouwbare uitkomsten kan leiden 
worden opnieuw slechts algemene indrukken weergegeven. 



het totaal aantal teams in de competitie. Vanuit die twaalf allochtone verenigingen vroegen 167 
spelers overschrijving aan naar andere clubs. Op een totaal aantal overschrijvingen van 5.869 is 
dat niet meer dan 2,8%. Dit lage percentage kan erop wijzen dat de spelers het bij allochtone 
verenigingen relatief meer naar hun zin hebben. Het kan ook betekenen dat de spelers van die 
clubs eerder stoppen met voetballen dan dat zij overstappen naar andere verenigingen. Mede 
gelet op het relatief intensieve spelersverkeer tussen de allochtone clubs onderling is dat allebei 
plausibel. Een andere allochtone voetbalclub in de omgeving zou voor veel leden van allochtone 
clubs wel eens het enige reële alternatief kunnen zijn, als ze hun club willen verlaten. Maar 
omdat er tegelijkertijd betrekkelijk weinig allochtone clubs zijn, zijn er voor die spelers die elders 
willen spelen in veel gevallen mogelijk dus ook geen alternatieven. De mogelijkheden voor een 
zwarte vlucht vanuit autochtone verenigingen zijn om die reden ook beperkt. Ook het relatief 
grote verloop onder allochtone sporters in andere takken van sport zou in dit perspectief kunnen 
worden geplaatst. In andere disciplines zijn immers veel minder verenigingen en bestaan er, 
behalve dan in het cricket, ook nauwelijks mogelijkheden om in eigen kring te sporten. 
Voor alle duidelijkheid dient overigens te worden onderstreept dat lang niet alle allochtonen 
sportbeoefening in eigen kring prefereren boven sportbeoefening in gemengd verband. Dat 
allochtonen soms op hetzelfde complex of op een steenworp afstand van elkaar, kunnen voetbal-
len bij een eigen vereniging, in een eigen team van een gemengde vereniging, of in een 
gemengd team van een gemengde vereniging, geeft wel aan dat de wensen van allochtonen in 
deze zin behoorlijk kunnen variëren. 

In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de relatie tussen participatie en eigen orga-
nisatie. 

Wellicht nog opmerkelijker dan de relatieve honkvastheid van de spelers van allochtone clubs is, 
dat de aantallen overschrijvingen tussen (oorspronkelijk) allochtone clubs en (oorspronkelijk) 
autochtone clubs, elkaar ongeveer in evenwicht houden. Terwijl in de afgelopen twee seizoenen 
in totaal 129 spelers overgingen van een autochtone naar een allochtone vereniging, maakten 
136 spelers spelers een overstap in de omgekeerde richting. Daarnaast stapten in totaal 86 spe-
lers over van de ene allochtone club naar de andere. Het totaal aantal leden van de betrokken 
allochtone clubs bleef min of meer op het zelfde peil. Dat betekent, dat het natuurlijk verloop 
werd opgevangen door nieuwe leden. De oprichting van allochtone clubs gaat gepaard met een 
uitstroom van allochtone spelers uit andere clubs. Dan is er even sprake van een zwarte vlucht. 
Maar, zo kan uit de hierboven gegeven cijfers worden afgeleid, de allochtone clubs blijven vooral 
in stand door het rekruteren van nieuwkomers in de voetballerij. 

In de cricketsport kunnen min of meer vergelijkbare ontwikkelingen worden waargenomen. Ook 
daar blijken allochtonen vaker van club te wisselen, maar door de grotere concentratie van 
allochtone sporters in eigen verenigingen, is dat vooral zichtbaar in een intensief spelersverkeer 
tussen de verschillende allochtone verenigingen onderling. Voorts bestaat de indruk dat met 
name de lager opgeleide allochtonen eerder geneigd zijn hun autochtone club voor een allochto-
ne in te ruilen. Dat zou verklaard kunnen worden uit het feit dat in deze tak van sport de etni-
sche scheidslijnen vaak ook sociale scheidslijnen zijn. Van oudsher is cricket in Nederland een 
tamelijk elitaire sport, terwijl het in Suriname bijvoorbeeld toch veel meer een volkssport is. Deze 
achtergronden werken door in de rekrutering van sporters. Dat betekent, dat niet alleen culturele 
maar ook sociale verschillen de verhoudingen in de cricketsport beïnvloeden. 
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3.6 Witte vlucht 

De concentratie van allochtone leerlingen in het basisonderwijs ligt op een veel hoger niveau dan 
de ruimtelijke concentratie van de allochtone bevolking. Dat komt onder andere door de witte 
vlucht. Vooral hoger opgeleide autochtone ouders brengen hun kinderen soms naar andere 
scholen, vanwege de (vermeende) negatieve invloed van grote aantallen allochtone leerlingen op 
de kwaliteit van het onderwijs. De aanwezigheid van veel allochtone kinderen zou negatief uit-
werken op de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school. Het kan zijn dat de klassikale 
overdracht van kennis en vaardigheden moeizamer gaat en dat daardoor ook de leerprestaties 
van kinderen zonder taalachterstanden uiteindelijk lager uitvallen, omdat er meer allochtone 
kinderen met taalachterstanden kampen. 

Ook vanuit de sport worden regelmatig signalen opgevangen die kunnen duiden op een witte 
vlucht. Zowel in het eerste als in het tweede intermezzo worden voorbeelden genoemd van 
autochtone ouders die moeite zouden hebben met de aanwezigheid van veel allochtone sporters 
in de club (dergelijke geluiden zijn vaker te horen). Ouders zouden om die reden overwegen om 
hun kinderen naar een andere club te brengen, of zouden daarom direct voor een andere club 
kiezen. In veel gevallen worden de dreigende woorden niet in daden omgezet en blijft het bij het 
uiten van onlustgevoelens. Maar dat het imago van een verkleurende vereniging de aantrekkings-
kracht van een club op autochtonen kan verminderen is aannemelijk. En dat het wel degelijk 
voorkomt dat autochtonen om die reden voor een andere club kiezen, staat ook vast. De volgen-
de passage uit het laatste jaarverslag van een voetbalvereniging uit de provincie spreekt boek-
delen: "Absoluut dieptepunt van het seizoen was, dat een E-pupil voor de club bedankte, omdat 
hij (of wellicht zijn ouders?) de mening was toegedaan dat hij met teveel allochtone medespe-
lers diende te voetballen!" De jeugdafdeling van de betreffende voetbalvereniging bestaat voor 
ongeveer een derde uit Marokkaanse kinderen. In het bewuste team waren de allochtone kinde-
ren veruit in de meerderheid. Een andere voetbalvereniging, uit een van de grote steden, beaam-
de dat de ouders vaak meer moeite hebben met de verkleuring van de club dan hun kinderen. 
De jeugdcoördinator van deze vereniging, waarvan de jeugdafdeling inmiddels voor het overgrote 
deel een allochtone achtergrond heeft: "Er zijn Hollandse ouders die hun kinderen van de club 
halen, omdat er zoveel allochtonen spelen. De kinderen zelf geven aan dat ze er geen moeite 
mee hebben. Negen van de tien keer zijn het de ouders die de kinderen van de club afhalen. Ze 
voelen zich niet meer thuis bij de club, naast 25 gesjaalde Turkse vrouwen." 
Verschillende clubs waarvan de jeugdafdeling flink verkleurd is, ervaren dat het anders dan vroe-
ger, geen automatisme meer is dat kinderen bij dezelfde club gaan voetballen als hun vader. 

Omdat de populariteit van de verschillende takken van sport en van de verschillende sportvereni-
gingen flink kan schommelen, is moeilijk vast te stellen hoeveel invloed de etnische samenstel-
ling van het ledenbestand uiteindelijk heeft op de rekrutering van nieuwe leden.Tekenend voor 
de onduidelijkheid is het verschil van mening hierover tussen drie bestuursleden van de cricket-
club die zijn herenafdeling in de afgelopen decennia volledig zag verkleuren. De verkleuring is 
aan het einde van de jaren '50 al gestart en heeft een heel geleidelijk verloop gekend. De laatste 
tien jaar zijn er bij de club nauwelijks nog autochtonen actief geweest. Of de verkleuring van het 
ledenbestand tot het vertrek van autochtonen heeft geleid durft de autochtone voorzitter niet te 
zeggen. Het kan een rol hebben gespeeld. De eveneens autochtone secretaris is er echter heel 
stellig in: "De allochtonen trekken elkaar aan en dat heeft tot gevolg dat de autochtone spelers 
worden afgestoten." Het derde bestuurslid, een allochtoon, meent dat verschillende autochtone 
spelers vertrokken zijn vanwege het geld dat zij bij andere verenigingen konden verdienen. 



Om iets meer zicht te krijgen op de omvang van de eventuele witte vlucht is een telefonische 
peiling verricht onder een beperkt aantal voetbalclubs. In Rotterdam-Zuid bestaat de bevolking 
voor meer dan de helft uit allochtonen. De voetbalverenigingen in dit deel van de Maasstad zijn 
de laatste jaren dan ook sterk verkleurd. Het zou kunnen dat daardoor meer autochtone voetbal-
lers in andere nabij gelegen gemeenten gaan spelen, die veel minder verkleurd zijn. Aan 13 voet-
balverenigingen in de, omringende gemeenten is gevraagd of zij in de laatste jaren een toeloop 
van autochtone spelers uit Rotterdam-Zuid hebben kunnen waarnemen. Drie van de 13 verenigin-
gen constateerden dat er een aanwas van spelers uit die contreien was. Maar bij geen van de 
verenigingen ging het om een noemenswaardig aantal spelers. Op grond van deze bevindingen 
zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden dat het met die witte vlucht wel meevalt. Als er in 
de voetballerij al weinig van te merken is, dan kan dat in andere takken van sport, waar veel 
minder keuze is tussen verenigingen, eigenlijk ook geen groot probleem zijn. 

Kanttkeningen zijn echter op hun plaats. Er dient te worden bedacht dat de afstanden tussen 
Rotterdam-Zuid en plaatsen als Rhoon, Barendrecht, Spijkenisse en Poortugaal behoorlijk groot 
zijn. Het is de vraag of een club in een van die gemeenten voor jeugdvoetballers wel een alter-
natief is. Terwijl bij de senioren, waar de verkleuring van de verenigingen (nog) minder sterk is, 
een witte vlucht minder voor de hand ligt.In kleinere gemeenten, waar op korte afstand van 
elkaar een vereniging met veel en vereniging met weinig allochtonen is, zou die onevenredige 
verdeling wel degelijk (mede) het gevolg kunnen zijn van een witte vlucht, dan wel daarvoor de 
aanleiding vormen. Zoals de aanwezigheid van veel allochtonen in een club voor andere alloch-
tonen een reden kan zijn om zich bij die club te melden, kan dat voor autochtonen een reden 
zijn om zich juist bij die andere club te vervoegen. Het is aannemelijk dat dat mechanisme bij-
voorbeeld in de gemeenten die in de eerste twee intermezzi worden beschreven werkzaam is 
(geweest). Bovendien hoeft de witte vlucht zich niet te beperken tot clubs in één specifieke disci-
pline. De aanwezigheid van veel allochtonen bij de voetbalclubs in Rotterdam-Zuid zou evengoed 
kunnen resulteren in een verschuiving van sportvoorkeuren onder autochtonen. 

Er zijn inderdaad aanwijzingen dat er niet alleen tussen verenigingen binnen dezelfde tak van 
sport sprake is van een witte vlucht. Er bestaat ook eenrichtingsverkeer van autochtone sporters 
tussen verschillende disciplines. 
Vanuit de bokssport bijvoorbeeld lijkt er in de afgelopen jaren een witte vlucht te zijn geweest. 
Geconstateerd kan worden dat de populariteit van deze vechtsport onder autochtone sporters 
daalt. Het aandeel van de allochtonen in de bokssport is opgelopen van minder dan 2 0 % in de 
jaren '80 naar ongeveer 4 0 % aan het einde van de jaren '90. Het totaal aantal boksers is onge-
veer gelijk gebleven. Bij de boksbond wordt regelmatig geïnformeerd naar boksscholen. Bellers 
stellen daarbij soms ook vragen over de etnische samenstelling van de scholen. 
Dat er in deze geen automatismen bestaan, wijzen de ervaringen bij cricket en honk- en softbal 
uit uit. De belangstelling van autochtone zijde voor die takken van sport is, ondanks de groeien-
de deelname door Surinamers, respectievelijk Antillianen en Arubanen, niet waarneembaar afge-
nomen. Het ledental van de cricketbond zit al jaren in de lift. 
In het worstelen daarentegen, zo kan in paragraaf 2.4 worden gelezen, kan weer wel een witte 
vlucht worden waargenomen. De forse toename van het aantal allochtone sporters in die disci-
pline is gepaard gegaan met een afname van het aantal autochtone beoefenaren. Hierbij blijken 
niet zozeer cultuurverschillen alswel prestatieverschillen een rol te spelen. Omdat het niveau van 
het worstelen in landen als Turkije, Iran en Irak veel hoger is, kunnen allochtone worstelaars, die 
in hun land van herkomst door hun prestaties niet opvielen, in Nederland opeens kampioen wor-
den. Al enkele jaren worden de meeste Nederlandse titels vergeven aan asielzoekers. Dat demoti-
veert autochtone worstelaars. Zij haken af. 
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In het atletiek, waar nieuwkomers ook het prestatie-niveau hebben opgekrikt, heeft de verkleu-
ring van het deelnemersveld bij de wegwedstrijden uiteindelijk geen negatief effect gesorteerd. 
Aanvankelijk zorgde de komst van allerlei hardlopende asielzoekers onder Nederlandse atleten 
voor heel wat frustraties. Het prijzengeld werd immers voor hun neus weggekaapt. Omdat het 
wedstrijdniveau omhoog ging kwam er echter ook meer prijzengeld. De prestaties van de 
autochtone atleten zijn onder invloed van de toegenomen concurrentie opgestuwd.51 Het niveau 
van de buitenlandse atleten die hun broodwinning in de atletiek hebben, liep terug toen zij aan 
teveel wedstrijden gingen meedoen. 

3.7 Conclusies 

• De tweede werkhypothese - "concentratie en segregatie in de sport zijn vooral het gevolg van 
keuzevrijheid" - klopt min of meer. 

• Op lokaal niveau is de ruimtelijke spreiding soms wel, soms niet van belang. Jeugdige alloch-
tone sporters zoeken wel mogelijkheden dicht bij huis. Oudere allochtone sporters maken een 
andere afweging. Vooral de gezelligheid, de aanwezigheid van vrienden, de mogelijkheid om 
(ook) in eigen taal te communiceren e.d. zijn van belang. Relatief lange reistijden worden op 
de koop toegenomen. 

• De ruimtelijke deconcentratie van sportvoorzieningen staat de concentratie van allochtonen in 
de sport in de weg. In de concentratiewijken zijn relatief weinig sportvoorzieningen. 

• Op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de volkshuisvesting is etnische concentratie het 
resultaat van een gebrek aan keuzemogelijkheden. Concentratie van allochtonen in de sport is 
eerder het resultaat van individuele keuzevrijheid. Omdat concentratie in eigen teams en clubs 
op vrijwillige basis geschiedt is het zuiverder om van separatie te spreken dan van segregatie. 

• Er wordt door allochtone voetballers uit gemengde clubs zeer veel van club gewisseld. Leden 
van allochtone verenigingen zijn relatief juist honkvast. In principe kunnen allochtonen bij elke 
club terecht. Formele blokkades worden nauwelijks ervaren. Maar dat wil niet zeggen dat 
allochtonen zich overal even welkom en thuis voelen. Informele belemmeringen veroorzaken 
een zekere zwarte vlucht van allochtone sporters uit autochtone verenigingen. 

• Allochtonen die in eigen kring willen sporten en zich in eigen teams en verenigingen organise-
ren verkeren, maatschappelijk gezien, niet in een groter isolement dan allochtonen die 
gemengd sporten. Hoewel ze vaker in Nederland geboren zijn, zijn ze de Nederlandse taal wel-
iswaar iets minder machtig, maar hun positie op de arbeidsmarkt verschilt niet en ze doen 
boodschappen bij dezelfde winkels. Daarnaast kijken ze minder naar de buitenlandse televisie-
zenders en maken zij iets meer gebruik van hun stemrecht. 

51 In De Volkskrant kwamen verschillende Nederlandse atleten hierover aan het woord. Enkele uitspraken die konden worden 
opgetekend: "Het was frustrerend, maar we zijn gewoon beter gaan trainen. (...) Ik baalde enorm, maar er was natuurlijk 
maar één, sportief antwoord: Wij moesten harder gaan lopen. (...) Ik vind het goed dat ze er zijn. Ze prikkelen ons om 
harder te gaan lopen." De Volkskrant (15 november 1997). 



De verkleuring van autochtone clubs is iets dat veel verenigingen eenvoudig overkomt. Van de 
aanwezigheid van (relatief) veel allochtonen in een club kan een aanzuigende werking uitgaan 
op andere allochtonen. Sommige clubs verkleuren na doelgerichte acties om het ledental of het 
prestatieniveau van de club te verhogen. 

Er zijn verenigingen die een ledenstop voor allochtonen overwegen, en wellicht zelfs hanteren 
(niet openlijk). Ook worden soms maxima gesteld aan het aantal allochtonen per team. 
Hiermee wordt gepoogd een (verdere) concentratie van allochtonen te verhinderen en proble-
men te beheersen. Beleid wordt ingegeven door onmacht (kadergebrek; vervoersproblemen) 
en/of onwil (slechte ervaringen; angst voor morrende achterban). 

Veel (reguliere) verenigingen hebben een gesloten karakter en een eigen cultuur. Bijna de helft 
van alle autochtone voetballers speelt al langer dan vijf jaar met de zelfde spelers in één team. 
Meer dan 4 0 % van de autochtone spelers heeft gekozen voor de club omdat daar al familiele-
den speelden. 

Ondanks het bestaan van veel autochtone vriendenteams stuiten initiatieven voor allochtone 
teams bij veel verenigingen op grote weerstand. Omdat het allochtonen niet overal wordt toe-
gestaan om in een gezamenlijk team te spelen worden soms eigen verenigingen opgericht. Er 
zijn ook allochtone verenigingen die, door afsplitsing van allochtone teams, voortkomen uit 
autochtone verenigingen. 

Bij gebrek aan alternatieven blijft de omvang van de zwarte vlucht beperkt. De behoefte aan 
allochtone teams en clubs is groter dan het aantal bestaande teams en clubs doet vermoeden. 
Er zijn veel mislukte allochtone sportinitiatieven. 

De oprichting en instandhouding van allochtone sportclubs is een kwestie van vallen en 
opstaan. Een substantieel deel van de allochtone clubs heeft zijn eerste lustrum nog niet 
gevierd en zal daar wellicht ook niet aan toekomen. Toch worden steeds weer nieuwe initiatie-
ven genomen. Er is een duidelijke parallel zichtbaar met de opkomst van de voetbalclubs in de 
eerste helft van de eeuw. Veel initiatieven werden in de kiem gesmoord. Veel idealisme en ver-
woede pogingen. 

De zesde werkhypothese - "In enkele takken van sport die gedomineerd worden door alloch-
tonen is de omvang van de witte vlucht groot" - is te sterk en stellig geformuleerd. Er is in 
enkele relatief kleine takken van sport (boksen en worstelen) wel sprake van een witte vlucht 
die de concentratie van allochtonen in de hand werkt. Ook op verenigingsniveau zijn met name 
in de voetballerij signalen op te vangen die duiden op een witte vlucht. 
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"De zwarte Piet getrokken" 

De gemeente Tegelen in Noord-Limburg telt een kleine 20.000 inwoners. Ongeveer 10 procent 
hiervan is van buitenlandse afkomst. Maar de jeugdafdeling van voetbalvereniging R.K.T.V.V. 
Tiglieja bestaat wel voor een kwart uit allochtonen. De opvang van de allochtone jeugd kost het 
verenigingskader veel hoofdbrekens. Ruim twee jaar geleden stuurde voorzitter Thei Königs de 
gemeente een vijf kantjes tellende brandbrief. 

Onderwerp: Allochtonenproblematiek en R.K.T.V.V. Tiglieja 
Datum: Juni 1996 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Tegelen 

Geacht College, 

Als gemeente-bestuur bent u natuurlijk beter dan wie ook op de hoogte van het feit dat er in 
Tegelen relatief veel allochtonen woonachtig zijn. Nadat de in Nederland werkzame- en woon-
achtige allochtone werknemers in de loop van de 70 'er jaren op grote schaal overgingen tot 
gezinshereniging, nam vooral ook het aantal jeugdige allochtonen snel toe. Dit had ook zo zijn 
gevolgen voor de instroom van allochtonen bij de sportverenigingen in Tegelen waar zich 
sedertdien m.n. Turkse- en Marokkaanse jeugd begon aan te melden. Het aanwezige (vrijwillige) 
verenigingskader werd met voor hen geheel nieuwe problemen gekonfronteerd. Van meet af aan 
moest vrijwel uitsluitend door het opdoen van praktische ervaringen geleerd worden om te gaan 
met de vaak specifieke problematiek die deze nieuwe allochtone leden in niet onaanzienlijke 
mate met zich mee bleken te brengen. De al vele jaren bestaande 'verenigings-orde' werd plots 
danig op de proef gesteld. Op begrip en een soepele opstelling tegenover de nieuwkomers, 
bleek ook in dit geval niet al te lang gerekend te kunnen worden. "Men mag toch zeker wel van 
de nieuwkomers zelf verwachten dat zij zich soepel zullen opstellen en bereid zullen zijn zich 
aan te passen"....??!! 

Deze ontwikkelingen leverden binnen de vereniging veel onrust en frustraties op. De bekende en 
tot dan goed lopende zaken en afspraken bleken plots veel minder vanzelfsprekend. Ook bui-
ten de sportverenigingen groeide er bovendien in den lande een o.i. niet te ontkennen en vooral 
ook een niet te onderschatten 'buitenlander-onvriendelijk klimaat'. (Zie bijv. ook de verkiezings-
uitslagen: met name ook in Tegelen) 
Waarschijnlijk zijn er ook mede daardoor processen op gang gekomen die de situatie, naar de 
mening van ons bestuur, absoluut ongunstig beïnvloeden. Het lijkt ons dan ook geboden om 
hier niet alleen kennis van te nemen maar tevens te onderzoeken welke maatregelen er geno-
men kunnen worden om deze ongewenste ontwikkelingen te doorbreken. Naast een beschou-
wing over deze problematiek dient deze nota dan ook te worden verstaan als een konkreet ver-
zoek aan Uw college om waar mogelijk de nodige hulp te verlenen bij het zoeken naar en het 
initiëren van oplossingen. Het is overigens niet de eerste keer dat we U op deze situatie 
opmerkzaam maken. Eerder werd reeds hulp ingeroepen van de Stichting Welzijn in Tegelen (sei-
zoen 1994-1995)- Met dhr. Joosten, een toenmalig medewerker van deze Stichting werden diverse 
vergaderingen belegd. Meer dan een inventarisatie van de door ons aangedragen problemen 
heeft dit echter uiteindelijk niet opgeleverd; bovendien werd in die tijd ook nog het dienstver-
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band tussen de genoemde Stichting en dhr. loosten opgezegd. Op uitnodiging van de Stichting 
Symbiose, bezocht ons bestuur onlangs een voorlichtingsavond in sporthal Gulick. 
Dhr. Rambags van deze Stichting bleek zich al evenzeer te beperken tot een opsomming van de, 
zeker bij insiders inmiddels wel bekende, problemen van allochtonen bij sportverenigingen. De 
slotkonklusie van de avond was: 'Het is voor verenigingen belangrijk ervoor te zorgen dat men 
goed (waar mogelijk enigszins gespecialiseerd) kader rekruteert om met deze probleemgroepen 
te kunnen gaan werken.' Dergelijk kader dient echter aan wat specifieke voorwaarden te moeten 
voldoen: zowel qua kwaliteit als tijdsinvestering. De bereidheid daartoe blijkt minimaal, zo 
moest ook de Stichting Symbiose onderkennen. Wij vragen ons inmiddels dan ook af of een der-
gelijke komplekse problematiek nog wel aan vrijwilligers overgelaten kan en mag worden; zeker 
ook gezien de te verwachten ontwikkelingen op de wat langere termijn (sterke toename van het 
aanbod allochtone leden). Alhoewel het om begrijpelijke redenen voorkeur verdient, om waar 
mogelijk ook allochtoon kader in te zetten, blijkt ook dit vrijwel niet te vinden. 

De praktijk: 

• Zowel Turken als Marokkanen hebben een duidelijke voorkeur om daar waar dat maar even 
mogelijk is gezamenlijk op te trekken; zo ook in hun vrije tijd bij de beoefening van sport. 
Geregeld bereiken ons verzoeken om een voetbal-team te mogen vormen met uitsluitend land-
genoten, om dan als bijv. Turks- of Marokkaans elftal en via het lidmaatschap bij R.K.T.V.V. 
Tiglieja aan de kompetitie te mogen deelnemen. Voorbeelden van Marokkaanse- en Turkse 
senioren-elftallen, o.a. bij F.C. Steyl (Marokkanen), R.K.T.V.V. Tiglieja (Turken 1994-1995), 
H.B.S.V. (Marokkanen) en S.K Venlo (Marokkanen) zijn bekend. Ook is het bekend dat dit nog 
nergens tot een succes leidde. Onlangs verzocht een kompleet Marokkaans elftal van de S.V. 
Venlo overschrijving naar Tiglieja indien men dan wel als Marokkaans elftal verder kon blijven 
bestaan. Men wilde deze overschrijving naar Tiglieja realiseren, zo deelde men desgevraagd 
mede, daar Tiglieja bekend stond als een 'buitenlander-vriendelijke vereniging'. Over deze 
'aanzuigende werking' later in deze nota meer. 
Het bestuur van Tiglieja heeft overigens gemeend afwijzend op dit verzoek te moeten reage-
ren; en met name op de wens om als een team te mogen gaan/blijven spelen. Het door ons 
bestuur t.a.v. deze nieuwe leden inmiddels ingenomen standpunt houdt in dat we alle nieuwe 
leden (zowel autochtonen als allochtonen) naar sterkte zullen indelen in de diverse senioren-
teams. Hierdoor zal er vanzelf ook sprake zijn van een bepaalde spreiding en wellicht een 
meer voor de hand liggende integratie. Dit standpunt heeft mede vorm gekregen door eerder 
opgedane ervaringen met teams van uitsluitend allochtonen. Daar jeugdleden echter uitslui-
tend naar leeftijd ingedeeld mogen worden is spreiding daarbij onmogelijk!! 

• Bij diskutabele spelsituaties of na mogelijk diskutabele beslissingen van scheidsrechters tegen-
over een allochtone speler, blijkt men snel geneigd om zich 'als groep' benadeeld te voelen en 
zich ook dienovereenkomstig te gedragen en af te reageren. Vaak valt daarbij dan al snel het 
wel erg voor de hand liggende verwijt van 'diskriminatie'; men 'sluit als het ware als groep de 
gelederen' en trekt vervolgens als een blok op tegen het vermeende onrecht. Naast de onver-
kwikkelijke en dreigende situaties die dergelijk gedrag oproept, stigmatiseert men zichzelf als 
groep natuurlijk nadrukkelijk! Toekomstige tegenstanders zijn al bij voorbaat op hun hoede. 
Deze tegenstanders zien een dergelijk elftal dan ook niet zozeer meer als een Tiglieja-elftal 
maar veeleer als een Turks of als een Marokkaans elftal waarop men (zich) dienovereenkom-
stig (af)reageert. De opgedane ervaringen leren dat de allochtone speler in zijn algemeenheid 
eerder geneigd is tot een fysiek afreageren bij vermeend onrecht in spelsituaties of na 
scheidsrechterlijke beslissingen. Veel verenigingen zijn door al deze geluiden nogal gereser-



veerd als het gaat om de bereidheid allochtone leden aan te nemen. Wil daarentegen een 
allochtoon lid naar een andere vereniging vertrekken, dan is de hulp daarbij soms 'ontroerend 
groot'. 
Diverse malen is er natuurlijk reeds met vooral de allochtone senioren over de door hen ver-
oorzaakte problemen gesproken: men blijkt daarbij de problematiek wel te onderkennen en 
ook de bereidheid te hebben hier iets aan te veranderen. Alle goede voornemens worden ech-
ter veelal snel weer door de praktijk ingehaald. Eenzelfde konklusie geldt overigens voor de 
wat oudere allochtone jeugd (m.n. tussen 14 en 18 jaar). 

Andere problemen: 

• Taai-barrière tussen allochtone en autochtone spelers onderling en allochtone spelers met de 
leiding. Zowel bij de senioren als bij de junioren 

• Kantine-gebruik en aktiviteiten. De aktiviteiten zijn gewoonlijk gericht op het kweken van 
groepsbinding en groepsverantwoordelijkheden. Te denken valt aan een jaarlijks uitstapje of 
aan een kamp-weekend. De allochtoon mag over het algemeen geen alcohol gebruiken en 
maakt geen gebruik van de keuken. Als er iets te drinken of te eten aan een team wordt aan-
geboden, levert dat steevast problemen op (discussie over de inhoud van snacks, zit er var-
kensvlees in? etc.) Vooral de junioren 

• Onvoldoende financiële middelen. Er is geen geld of er wordt geen geld beschikbaar gesteld 
om deel te kunnen nemen aan aktiviteiten, zoals bijvoorbeeld een kamp-weekend. Aktiviteiten 
die gericht zijn op de groepsbinding zijn daardoor soms gedoemd tot mislukken, met name in 
groepen waarin het percentage allochtonen hoog is. Het innen van contributies en eventueel 
door de K.N.V.B. opgelegde boetes gaat gewoonlijk zeer moeizaam. Junioren 

• Vervoersproblemen. De ouders van allochtone jeugdleden vertonen nauwelijks enige betrok-
kenheid bij de sportieve activiteiten van hun kinderen. De organisatie van het vervoer naar 
uitwedstrijden is daardoor voor deze kinderen een groot probleem. Autochtone ouders zijn 
gewoonlijk bereid tot de vorming van pools om de kinderen bij toerbeurt naar de uitwedstrij-
den te vervoeren. (Hiervoor ontvangt men overigens van de vereniging een vergoeding.) De 
allochtone ouders zijn daartoe niet bereid en/of in staat. Noodgedwongen dient dit vervoer 
dan vaker per taxi-busjes te geschieden; naast het kostenaspect voor de vereniging vormt dit 
gegeven een precedent- en een doorn in het oog van de goedwillende ouders van andere 
jeugd-teams, die in sommige gevallen daardoor ook weigerachtig (zijn ge-)worden. Junioren 

• Douchen. Verreweg de meeste allochtone leden zijn Moslim. Tijdens het douchen zullen zij, in 
het bijzijn van anderen, o.a. hun onderbroek niet uittrekken, daar het geloof hen dat verbiedt. 
Hilariteit en misplaatste opmerkingen door medespelers over o.a. schaamte, hygiene, etc. wek-
ken vaak spanningen op binnen de eigen gelederen, ondanks het geven van informatie daar-
omtrent. Junioren en senioren 

• Baldadigheid Rond de allochtone jeugdleden 'hangt' gewoonlijk nog een minstens even grote 
groep allochtone niet-leden. Naast de wedstrijddagen zijn deze niet-leden met name op trai-
ningsavonden als 'toeschouwer' nadrukkelijk aanwezig binnen onze akkommodatie. Vaak zijn 
het vriendjes dan wel grotere- of kleinere broers van onze allochtone leden. Gewoonlijk is er 
aanvankelijk sprake van interesse voor de trainingsaktiviteiten van de anderen. Na verloop 
van tijd wordt het gedrag echter vaak toch hinderlijk. Men wil zelf liefst ook een balletje trap-
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pen en maakt zich te pas en te onpas meester van trainingsmaterialen (ballen etc.). Niet zel-
den is na verloop van enige tijd dan plots een aantal vriendjes met een bal verdwenen! 
Eenzelfde lot is vaak een bal beschoren die over een doel van het verlichte trainingsveld in de 
duisternis van een achterliggend veld verdwijnt. Wordt men weggestuurd door de trainers en 
leiders dan verplaatsen de 'aktiviteiten' zich veelal naar het terrein rond de kantine, alwaar de 
fietsen en auto's van de trainende spelers en leiders staan geparkeerd. Regelmatig worden 
banden lek gestoken, verdwijnen ventielen etc. Soms moeten daardoor nog erg jonge jeugdle-
den op een relatief laat tijdstip en bij duisternis te voet een lange tocht naar huis aanvangen 
met een kapotte pets aan de hand en met daarop een sporttas!! Het is te begrijpen dat de 
getroffen kinderen, maar vooral ook de ouders daarover zeer verbolgen zijn. Junioren 

Ramadan. In deze religieuze periode komt het regelmatig voor dat allochtone leden, zonder 
dat zij daarvan vooraf iets aangeven niet komen opdagen. Hierdoor moeten soms zelfs wed-
strijden worden afgelast. Door het ontbreken van een voor-aankondiging kost dat de vereni-
ging een boete van de K.N.V.B.; bovendien worden veel ekstra winstpunten in mindering 
gebracht. Dit resulteert dan weer in verontwaardiging bij de allochtonen die het betreft! Het 
vorige seizoen liep een elftal daardoor zelfs een kampioenschap mis. Autochtone leden kunnen 
dit - zeker op den duur - nog maar moeilijk accepteren; het zijn immers ook hun wedstrijden 
die niet doorgaan, het is ook hun kampioenschap dat misgelopen wordt etc. Junioren en seni-

Aanzuigende en afstotende werking. Zoals reeds eerder aangegeven hebben allochtone spor-
ters, met name de 'oudere' junioren en de senioren, een duidelijke voorkeur voor het, waar 
mogelijk, te samen met landgenoten beoefenen van hun sport. Heerst er binnen een vereni-
ging een 'buitenlander-vriendelijk klimaat' dan heeft dat, zo blijkt nadrukkelijk, een aanzuigen-
de werking; m.a.w., zijn er een een bepaald aantal allochtonen lid van een bepaalde vereni-
ging, dan ligt het voor de hand dat hier het aantal allochtone leden onevenredig groeit in ver-
houding tot de aanwas van allochtonen bij andere verenigingen. Wat dit betekent, nu er in de 
eerstkomende jaren een sterk stijgend aanbod aan allochtone leden valt te verwachten laat 
zich raden. Daarnaast, zo blijkt, groeit bij de autochtone leden daardoor juist de neiging om 
naar andere verenigingen te vertrekken. Met name is dat het geval als er in een bepaald elftal 
sprake is van een onevenredig groot aantal allochtonen. Er wordt dan vrijwel uitsluitend Turks 
of Marokkaans gesproken en de autochtone Tegelse jongen voelt zich 'vreemdeling in eigen 
omgeving'. Vaker werd reeds getracht, door ontmoetingsavonden te organiseren met een deels 
Turks of Marokkaans tintje, de allochtone jeugd te bewegen daaraan vooral toch deel te gaan 
nemen. Nog afgezien van het feit dat hun opkomst desalniettemin minimaal bleef, ervaren de 
autochtone spelers dat als 'de omgedraaide wereld'. Uiteindelijk leidden al deze perikelen 
reeds vaker tot de keuze voor een andere vereniging, zoals bijvoorbeeld S.C. Irene. Navraag 
leert dat men aldaar de bovenstaande problematiek überhaupt niet blijkt te kennen, hetgeen 
de theorie over de 'aanzuiging en afstoting' bevestigt. Eerder wordt aldaar een omgekeerde 
stroom waargenomen (allochtonen vertrekken naar andere verenigingen; vaak Tiglieja). Op die 
manier wordt de plaats van een vertrekkend autochtoon lid bij Tiglieja ook weer door een 
allochtoon ingenomen, etc. Momenteel bestaat het jeugdleden-bestand van Tiglieja voor mer 
dan 25% uit allochtonen, met name in de oudere leeftijdsgroepen. (Bij de senioren is dat 7%) 
De A-jeugd bij Tiglieja (16-18 jaar) heeft in het afgelopen seizoen, op slechts een enkele uit-
zondering na, uitsluitend uit allochtonen bestaan!! Bij de B-jeugd is de verhouding bijna ver-
gelijkbaar en wordt er dus ook met vergelijkbare problemen gekampt. 

Het grootste probleem daarbij is nog dat het nagenoeg onmogelijk blijkt Nederlandse vrijwilli-
gers bereid te vinden een dergelijk elftal te willen begeleiden. Bij de andere jeugd-teams 
(jonger dan 14 jaar) heeft Tiglieja daarentegen überhaupt geen problemen met het vinden van 



voldoende leiders. Al is daar soms sprake van een 'overschotje' aan leiders dan nog blijkt 
daarvan niemand bereid naar de A- of B-jeugd door te schuiven!! Moet een dergelijk jeugd-
team, zonder leiding zijn uitwedstrijden in de provincie gaan spelen, dan vraagt dit als het 
ware om problemen! 'Aanvaringen' met andere verenigingen en met de K.N.V.B. (die overigens 
in dit verband niets voor de verenigingen doet!!!) zijn dus voorspelbaar en legio; zo ook boe-
tes wegens het niet (tijdig) opkomen, schorsingen, niet of onjuist afgewikkelde formaliteiten, 
etc. 
Het zijn deze zaken en de kennelijke uitzichtsloosheid v.w.b. de oplossing van deze omvangrij-
ke problematiek die ertoe hebben geleid dat er recentelijk zelfs enkele zeer bekwame 
bestuursleden besloten op te stappen; moe als zij het waren om steeds maar weer over het 
allochtonen-probleem binnen de vereniging te moeten praten; zonder dat er bovendien enig 
uitzicht op resultaat viel te verwachten. De aanwas van autochtone jeugd blijkt bovendien 
zelfs nadelig te worden beïnvloed door de aanwezigheid van naar verhouding veel allochtonen 
binnen onze vereniging. Enkele jeugdige voetballertjes uit als 'echte Tiglieja-families' bekend 
staande gezinnen bleken recent onverwacht voor andere verenigingen te hebben gekozen daar 
zij niet in een 'Turken-club' (Tiglieja) wilden spelen. 
Bij F.C. Steyl blijkt men een regel te hanteren waarbij per groep ( 15 spelers) maximaal 5 
allochtonen worden toegelaten. Hieruit blijkt nog eens dat de verenigingen, ieder op hun 
eigen wijze op zoek zijn naar oplossingen, ongewenste situaties (ballotage, e.d. zal o.i. de 
geschilderde processen nog verder versterken en in de hand werken!! 

Resumerend dient te worden gesteld dat er naar onze mening absoluut sprake is van een niet te 
onderschatten en een uit vele facetten bestaande problematische ontwikkeling. We voorzien 
bovendien een toename van deze problemen door de ook nu reeds waarneembare groei van het 
aanbod allochtone leden. Ook voor de naaste toekomst valt licht te voorspellen dat er een groei 
zal blijven bestaan in het aanbod van allochtone leden, hetgeen ook de geschilderde problema-
tiek nog verder zal doen toenemen. 
Een toekomst die naar onze mening dus feitelijk al is begonnen. Tiglieja lijkt daarin door haar 
ruime opstelling in het verleden 'de zwarte Piet te hebben getrokken'. Ongetwijfeld zullen ande-
re verenigingen echter ook zo hun ervaringen hebben of deze in de nabije toekomst gaan bele-
ven. 
We zijn er mee bekend dat er ook buiten het verenigingsleven veel problemen zijn bij het pogen 
wat meer grip te krijgen op de allochtone jeugd. Welnu, er liggen naar onze mening kansen om 
door een gezamenlijke aanpak van de problemen wellicht te kunnen komen tot zinvolle oploss-
ingen in het belang van de allochtone en autochtone jeugd in Tegelen. Voorkomen dient te wor-
den dat we de jeugd die eenmaal enigszins van de straat is en bij een vereniging is aangeslo-
ten weer kwijt raken. Daarnaast dient te worden voorkomen dat de autochtone Tegelse jeugd 
zich bij de Tegelse verenigingen gaat voelen als 'een kat in een vreemd pakhuis'. 
Naar onze mening kan deze uitgebreide problematiek, niet tot een voor alle partijen aanvaard-
bare oplossing worden gebracht, door uitsluitend vrijwilligers in te zetten. Bovendien is de 
beschikbaarheid van vrijwilligers die de principiële bereidheid hebben om hieraan mee te wer-
ken, zoals reeds eerder gezien, minimaal!! O.i. valt te overwegen hierbij (semi-?) permanente 
mens-kracht (banen-poolers??) in te zetten. Deze zouden zich dan voor een langere termijn aan 
deze groepen allochtone jongeren moeten binden en waar mogelijk meewerken aan het oplos-
sen van hun problemen. Ze zouden o.i. bereid moeten zijn veelvuldig- en ook voor langere ter-
mijn met deze jongeren op te trekken. Hierdoor zullen zij na verloop van tijd in de groep ook 
enig gezag kunnen verwerven, ook buiten de verenigingen! De kennismaking met de bij een 
sportvereniging aangesloten allochtone jeugd, kan zodoende mogelijk tevens een 'ingang' bete-
kenen naar groepen allochtone jongeren in Tegelen die niet bij een vereniging zijn aangesloten. 
We hebben niet de pretentie dat we de vrij gekompliceerde problematiek hier alomvattend- en 



) I N T E R M E Z Z O 

in al zijn facetten voor het voetlicht hebben kunnen brengen. De voorgaande uiteenzetting 
behoeft waarschijnlijk dan ook wel enkele aanvullingen. We menen echter, dat ook een wellicht 
niet geheel volledige situatieschets een aanzet kan betekenen om hierover, aanzienlijk nadrukke-
lijker dan voorheen na te denken, of liever nog, hieraan oplossingsgericht te gaan werken. Dit 
dient naar onze mening het belang van zowel de allochtone als de autochtone jeugd en dus van 
ons allemaal. 

Het spreekt voor zich dat we gaarne bereid zijn om waar mogelijk, hieraan onze bijdrage te 
leveren en met U mee te denken. We vertrouwen erop, op korte termijn een reaktie van U te 
mogen vernemen. 

Ter informatie, is een afschrift van deze nota aan alle frakties van de Tegelse Gemeenteraad 
gezonden. 

Met vriendelijke sportgroeten, namens 
het bestuur van de R.K.T.V.V. Tiglieja 

Th.J.H.S. Königs, voorzitter. 

Inmiddels is het eind 1998. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Wat heeft deze noodkreet losge-
maakt? Hoe hebben B& W van Tegelen gereageerd? Wat is er ondernomen? En hoe gaat het nu 
met de club? Dat zijn vragen die zich onmiddellijk opdringen na lezing van bovenstaande brief. 
Om deze vragen te beantwoorden zijn geen vijf kantjes tekst nodig. Er is door de club, eigenlijk 
net zo als enkele jaren tevoren, tevergeefs aan de bel getrokken. 

Het gemeentebestuur, zo kan bij Tiglieja worden vernomen, heeft weinig gedaan met de brand-
brief. Navraag bij een beleidsmedewerker van de gemeente leverde de volgende reactie op: "De 
gemeente heeft het vraagstuk voorgelegd aan de commissie integratie, maar korte tijd na 
behandeling van het probleem leken de meeste knelpunten binnen de vereniging al weer opge-
lost te zijn. Hierdoor was de noodzaak tot verdere actie verdwenen." 
Dat laatste wordt door verenigingssecretaris Peulen min of meer bevestigd. De grootste proble-
men lijken inmiddels van de baan. Het neemt niet weg dat het bestuur van Tiglieja toch op zijn 
minst een reactie van de gemeente had verwacht. 

Om de problemen aan te pakken heeft de club een 'commissie integratie' in het leven geroepen. 
De leden hiervan, zowel bestuursleden als ouders, hebben zoveel mogelijk gesprekken gevoerd 
met de achterban. Pogingen om ook de ouders van allochtone jeugdleden bij de gesprekken te 
betrekken zijn mislukt. Het bleek bijzonder moeilijk om in contact te komen met hen. De secreta 
ris: "Zij zetten hun kinderen af bij het hek en zijn meteen weer vertrokken. We hebben verschil-
lende keren gepoogd hen wat meer bij het clubleven te betrekken, maar de respons was nage-
noeg nihil." 
Naast de gesprekken met leden is er ook een aantal directe maatregelen getroffen. Zo werd 
besloten om per elftal niet meer dan drie allochtonen in te delen. Alleen in het enige A-elftal 
lukte dit niet, omdat de club anders leden weg had moeten sturen. Ook werd het de allochtone 
leden verboden in hun eigen taal te spreken in het bijzijn van autochtone clubgenoten. 
Specifieke maatregelen om meer tegemoet te komen aan bepaalde wensen van allochtone spe-
lers zijn niet genomen. Wel is het bijvoorbeeld zo dat de club in het aanbod van haar kantine 
en tijdens jeugdkampen rekening houdt met bijzondere eetgewoonten. "Maar veel haalt dit niet 
uit", aldus Peulen, "veel geld geven de allochtonen toch niet uit in de kantine en naar jeugd-



kampen gaan ze slechts bij hoge uitzondering mee." 

De secretaris benadrukt dat het zeker niet zo is, dat alle problemen waarvan in de brandbrief 
melding is gemaakt, nu ineens opgelost zijn. Maar het water staat niet meer tot aan de lip-
pen. "Er zijn geen spelers of bestuursleden weggelopen na alle commotie die in 1996 plaats had 
en er wordt nog altijd gewoon gevoetbald..." 





4. DE G E V O L G E N 
o 

4.1 Voor- en nadelen 

Overal in de samenleving, zo werd in het eerste hoofdstuk al even betoogd, wordt etnische twee-
deling als een zeer negatief verschijnsel beoordeeld. Als etnische concentratie al voordelen heeft, 
dan wegen die zeker niet op tegen de nadelen die er ook aan vastzitten, zo is de algemene 
teneur. 
Dat de negatieve beeldvorming overheerst in de beoordeling van de onevenredige spreiding van 
allochtonen op het terrein van onderwijs en volkshuisvesting is begrijpelijk. Want ook al zijn 
zwarte scholen niet per definitie minder goed, ook al doen individuele allochtone leerlingen het 
misschien beter op zwarte dan op witte scholen en ook al worden de verschillen in leerprestaties 
tussen autochtonen en allochtonen langzaamaan kleiner, men kan er toch niet omheen dat de 
gemiddelde leerprestaties op zwarte scholen geringer zijn.52 De scores op de CITO-toetsen zijn 
significant lager en er vindt minder doorstroming plaats naar het VWO. Bovendien beperkt de 
etnische tweedeling in het onderwijs de ontmoetingskansen tussen kinderen van verschillende 
bevolkingsgroepen. En ook al is ontmoeting beslist geen synoniem voor sociale integratie, het is 
daarvoor wel een essentiële randvoorwaarde. 

Maatschappelijke isolatie van allochtone bevolkingsgroepen kan leiden tot uitsluiting.53 In concen-
tratiewijken kan dat resulteren in verpaupering, toenemende armoede en werkloosheid. Daardoor 
kunnen centrale waarden en normen hun kracht verliezen en kunnen criminaliteit, vandalisme en 
druggebruik de kop op steken. De concentratie van relatief kansarme allochtonen in oude stads-
wijken betekent helaas ook een concentratie van sociale problemen, verloedering en onveiligheid. 
In die concentratiewijken kunnen daardoor ook allerlei spanningen ontstaan tussen autochtonen 
en allochtonen. Vanwege een afwijkend straatleven, asociaal gedrag, onveiligheid en een gebrek 
aan sociale controle kan er onder autochtone bewoners veel verzet zijn tegen de vestiging van 
(meer) allochtonen in de wijk. 
Daar tegenover staat dat allochtonen door ruimtelijke concentratie meer mogelijkheden hebben 
om hun eigen cultuur te beleven en hun eigen waarden en normen te handhaven. Ook de kans 
op onderlinge solidariteit en samenwerking wordt vergroot. Daarenboven biedt gemeenschapsvor-
ming individuele allochtonen ook beroepsmogelijkheden en carrière-perspectieven en dat is 
bevorderlijk voor de emancipatie van de bevolkingsgroep. 

Uit de (combinatie van) werkhypothesen kan worden afgeleid dat bij de aanvang van dit onder-
zoek verondersteld werd dat ook met betrekking tot etnische tweedeling in de sport de nadelen 
de voordelen zouden overschaduwen. Enerzijds werden voordelen verwacht met het oog op de 
sportparticipatie van allochtonen: "Er bestaat een positieve relatie tussen concentratie en partici-
patie (kwalitatief en kwantitatief: sportdeelname, kadervorming, betrokkenheid)." Anderzijds 
werd verondersteld dat de concentratie van nieuwkomers in de sport negatieve gevolgen zou 
hebben op het organisatorisch vlak, want zo luidde de stelling: "Allochtone clubs en teams c.q. 
clubs en teams met veel allochtonen, hebben meer moeite om zich te handhaven dan overwe-
gend autochtone clubs en teams." Bovendien zou ook de verstandhouding tussen de verschillen-
de bevolkingsgroepen te lijden hebben onder etnische tweedeling: "Segregatie heeft een nega-
tieve invloed op de verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen." Dat er vervolgens vanuit 
werd gegaan dat de nadelen zwaarder zouden wegen dan de voordelen, kan worden opgemaakt 
uit de volgende werkhypothese: "Er zijn genoeg goede gronden, maar weinig legitieme midde-
len, om de concentratie en segregatie tegen te gaan." 

52 Tesser e.a. (1995); Tazelaar e.a. (1996). 
53 Tesser e.a. (1995). 
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In dit hoofdstuk worden de voor- en nadelen van etnische concentratie in de sport op een rijtje 
gezet en wordt bezien of er inderdaad goede gronden bestaan om de etnische tweedeling in 
deelname aan sportactiviteiten en/of gebruik van sportvoorzieningen tegen te gaan. De mogelijk-
heden en onmogelijkheden van beleid komen eerst in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan 
bod. 

4.2 Participatie 

Mogelijkheden voor sportbeoefening in eigen kring hebben een gunstig effect op de sportpartici-
patie van allochtonen. Die conclusie dringt zich op na lezing van het vorige hoofdstuk. De aan-
wezigheid van vrienden, zo leert paragraaf 3.3, is voor allochtone sporters verreweg de belang-
rijkste reden om voor een bepaalde vereniging te kiezen. Voor een flink deel van de allochtonen 
die in eigen verbanden sporten, zo kan uit paragraaf 3.5 worden afgeleid, gaat het (daarom) niet 
om een keuze tussen een reguliere autochtone club of een eigen allochtone vereniging, maar om 
wel sporten (en dan in een allochtone vereniging) of helemaal niet sporten. 

De ervaringen van de clubs die figureren in het eerste en derde intermezzo illustreren dat. De 
autochtone voetbalvereniging uit het eerste intermezzo, die besloot om haar allochtone teams te 
ontbinden en de betrokken spelers te verspreiden over de andere elftallen, zag een groot deel 
van de spelers vertrekken. De spelers zochten onderdak bij andere clubs waar men nog wel met 
landgenoten onder elkaar kon spelen of zij stopten gewoon met voetballen. De voorzitter van de 
allochtone vereniging uit het derde intermezzo, schat dat bij een eventuele opheffing van zijn 
club niet meer dan 1 0 % van de leden naar andere (reguliere) clubs zal gaan. De gang van zaken 
rond de opheffing en doorstart van de jeugdafdeling van de club bewees zijn gelijk. Toen de 
(ouders van de) jeugdspelers aangespoord werden om naar een andere club over te stappen 
omdat het kadergebrek een voortzetting van de jeugdafdeling onmogelijk maakte, werd aan die 
oproep nauwelijks gehoor gegeven. En toen de jeugdafdeling acht maanden later nieuw leven 
werd ingeblazen, wist de club binnen de kortste keren weer verschillende jeugdteams op de 
been te brengen. 

Voor hoeveel allochtone sporters de drempels naar reguliere verenigingen te hoog zijn, dan wel 
hoeveel allochtonen uitsluitend in eigen kring willen sporten, is nauwelijks vast te stellen. Om 
hiervan toch een indicatie te krijgen is aan de leden van een aantal allochtone voetbalclubs de 
vraag voorgelegd, wat zij zouden doen wanneer hun club zou ophouden te bestaan.54 Twee derde 
van de ondervraagde allochtone voetballers zegt te zullen blijven voetballen als hun eigen club 
wordt opgeheven. Een vijfde hangt de voetbalschoenen in de wilgen. De rest weet het nog niet. 
Van de spelers die zeggen te zullen blijven voetballen heeft slechts een derde ook een bepaalde 
andere club voor ogen. En dat is dan iets vaker een reguliere dan een allochtone vereniging. 
Dat tweederde van de voetballers zegt door te gaan, staat in schril contrast met de bovenge-
noemde 1 0 % . Maar aangetekend moet worden dat die lage schatting betrekking heeft op één 
specifieke islamitische voetbalvereniging. Aan de andere kant moet worden bedacht dat het aller-
minst vaststaat dat alle allochtone voetballers die aangeven dat zij, bij opheffing van hun vereni-
ging, door zullen gaan bij een andere club uiteindelijk ook de daad bij het woord zullen voegen. 
Het gaat natuurlijk ook om een hypothetische situatie. Gelet op de ervaringen met betrekking tot 
de overschrijvingen naar andere verenigingen vanuit opgeheven allochtone clubs en ontbonden 
allochtone teams, zijn twijfels omtrent het hoge percentage zeker gerechtvaardigd. Bij het gros 
van de reguliere verenigingen, die ooit een of meer allochtone teams in de gelederen hadden die 

54 Voor meer informatie over dit deelonderzoek, zie noot 32. 



na verloop van tijd ontbonden werden, heeft men geen flauw idee waar de meeste van de 
betrokken spelers uiteindelijk gebleven zijn." Soms bleef een deel van de spelers de club trouw, 
maar vaker stapten complete elftallen op. Omdat de medewerking van de club noodzakelijk is bij 
overschrijving naar een andere vereniging, kan men er wel van op de hoogte zijn wanneer de 
betrokken teams of spelers daarvan uiteindelijk bij een andere vereniging terecht kwamen. In 
sommige gevallen werd ook overschrijving aangevraagd, maar vaker bleef het bij de opzegging 
van het lidmaatschap. 
Ook recente gegevens met betrekking tot de overschrijvingen van spelers van twee opgeheven 
allochtone clubs geven voeding aan de twijfels. Dit seizoen draaien er in Rotterdam twee allocht-
one clubs minder mee in het KNVB-district West IV dan vorig jaar. Deze twee clubs kwamen vorig 
seizoen met acht elftallen uit in de competitie. Uit de KNVB-overzichten van administratieve over-
schrijvingen kan worden opgemaakt dat in de eerste maanden van het nieuwe seizoen hooguit 
een kwart van de betrokken spelers onderdak gezocht en gevonden heeft bij andere clubs. 
Meestal hebben deze spelers zich groepsgewijs bij die andere verenigingen als lid aangemeld. In 
één geval werd een compleet elftal overgeschreven. Zo had dus driekwart van de spelers, in 
ieder geval in de eerste maanden van dit lopende seizoen, nog geen aansluiting gevonden bij 
een andere club. Hoewel te verwachten is dat er in de loop van de tijd toch nog meer spelers 
van de opgeheven verenigingen elders in het veld komen, is het toch zeer onwaarschijnlijk dat 
uiteindelijk tweederde blijft voetballen. 

Niet alleen bij het voetbal, ook in andere takken van sport, zoals cricket, honk-en softbal en 
vechtsporten, kunnen geluiden worden opgevangen die erop duiden dat allochtone sportinitiatie-
ven deelnemers trekken die anders langs de kant blijven staan en dat er voor een aantal van 
hen wellicht ook geen denkbare alternatieven zijn. 
Door de sociale opstelling die veel allochtone sportorganisaties kiezen, kunnen bovendien allerlei 
allochtonen die met gedragsproblemen kampen (probleemjongeren) of te weinig financiële draag-
kracht hebben en daarom bij de reguliere sportverenigingen uit de boot vallen, toch aan sport 
doen. 
Al met al blijkt voor veel allochtonen de mogelijkheid om in eigen kring te sporten inderdaad 
een belangrijke voorwaarde te zijn om aan sport te doen. Ook de eerder geconstateerde aanzui-
gende werking die verkleurende sportclubs uitoefenen op andere allochtone sporters wijst op een 
positief verband tussen concentratie en participatie. 

4.3 Integratie 

Concentratie van allochtonen in de sport is dus bevorderlijk voor de sportdeelname. Of die con-
centratie ook positieve effecten heeft op de kwaliteit van de participatie en/of voor de integratie 
is onderzocht door middel van een telefonische enquête onder allochtone en autochtone voetbal-
lers.56 Er is onder andere gevraagd naar de tijd die bij de club wordt doorgebracht, de bijdrage 
aan het vrijwilligerswerk, de omgang met verenigingsleden buiten het voetballen, enzovoorts. 

Een opvallende, maar tevens goed verklaarbare, uitkomst van dit onderzoek was dat de spelers 
die deel uitmaken van een allochtoon team binnen een autochtone vereniging duidelijk minder 

55 Hoewel er geer echte inventarisatie heeft plaatsgevonden van reguliere voetbalclubs die allochtone teams hebben 
(gehad), is in het kader van verschillende deelonderzoeken wel contact geweest met ongeveer 20 clubs die hiermee erva-
ring hebben. De helft van deze clubs heeft de opheffing van een of meer allochtone teams meegemaakt. 

56 Er zijn bij deze enquête vier categorieën respondenten te onderscheiden: autochtone spelers van reguliere (autochtone) 
verenigingen, spelers van allochtone teams uit reguliere verenigingen, allochtone spelers van gemengde teams uit regulie-
re verenigingen, en spelers van allochtone verenigingen. Voor meer informatie over dit deelonderzoek, zie ook noot 33. 
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betrokken zijn bij de vereniging en haar achterban, dan autochtone voetballers en allochtone 
spelers van gemengde teams of allochtone clubs. 
Terwijl bijvoorbeeld de helft van alle autochtone voetballers na een wedstrijd langer dan twee 
uur bij de club blijft en een derde ook na de training lang blijft plakken, blijft maar 1 0 % van de 
spelers van allochtone teams na een wedstrijd zo lang hangen. En zonder uitzondering pakken zij 
hun biezen direct na afloop van de training. Ongeveer een derde van de allochtone spelers uit de 
andere categorieën vertoeft ook nog minstens twee uur bij de club na een wedstrijd. En ook 
onder hen zijn nauwelijks spelers te vinden die na een training zo lang blijven plakken. 
De leden van allochtone clubs hechten meer belang aan de prestaties van het eerste elftal dan 
de andere spelers. Zij identificeren zich waarschijnlijk het sterkst met het sportieve succes van de 
club. Liefst 8 5 % van hen vindt het belangrijk dat het eerste team het goed doet in de competi-
tie. In de andere categorieën schommelt dat percentage tussen de 5 5 % en 60%. 
De spelers van allochtone teams gaan minder vaak kijken bij andere teams van de club. De helft 
van hen doet dat zelfs nooit. Onder de autochtone voetballers en onder de spelers van allochto-
ne clubs voelt een derde geen enkele aanvechting om bij andere teams te gaan kijken. De 
allochtone spelers van gemengde teams tonen in dit opzicht nog de grootste betrokkenheid. 
Bijna de helft van hen gaat geregeld bij de andere teams kijken. Een derde staat daar soms 
langs de lijn. 

Daartegenover staat dat deze categorie spelers met veel minder mensen uit de vereniging contac-
ten onderhoudt buiten het voetballen om. In dat opzicht spannen de spelers van allochtone 
clubs en allochtone teams weer de kroon. Bijna een kwart van hen heeft buiten het voetballen 
om regelmatig contact met meer dan tien medespelers of andere verenigingsleden. Van de 
autochtone voetballers heeft slechts een zesde zoveel contacten buiten het verband van clubacti-
viteiten. Van alle allochtonen uit gemengde teams is dat minder dan een tiende. 
De verschillen in betrokkenheid bij de vereniging kunnen zich natuurlijk ook op andere wijzen 
manifesteren. Zo weet bijvoorbeeld minder dan de helft van alle spelers uit allochtone teams wie 
er voorzitter is van de club en kent ook ruim een kwart van hen de hoofdtrainer niet. In de 
andere categorieën geïnterviewde voetballers wist vrijwel iedereen deze belangrijke representan-
ten van het verenigingskader bij naam te noemen. 

Opmerkelijke verschillen bestaan er ook met betrekking tot de inzet voor de vereniging als vrij-
williger. De autochtone spelers zijn duidelijk het meest in touw, maar worden op de voet gevolgd 
door de spelers van allochtone clubs. In deze categorieën helpt meer dan de helft van de spelers 
wel eens een handje in de vereniging. Van de andere allochtone spelers steekt ruim een kwart 
wel eens de handen uit de mouwen voor de club. Van alle autochtone spelers en spelers van 
allochtone clubs die (nog) niets doen voor de vereniging is ruim een derde daarvoor wel ooit 
benaderd. In de andere categorieën wordt duidelijk minder geworven. Niet meer dan een zesde 
van de allochtone spelers die in allochtone of gemengde teams spelen, en (nog) geen vrijwilli-
gerswerk doen, is ooit wel eens gevraagd voor een bepaalde taak of functie. 

Wanneer wordt gekeken naar de vrijwilligerstaken die worden gedaan, valt op dat autochtonen in 
reguliere verenigingen én allochtonen in eigen verenigingen in principe bij alle voorkomende 
werkzaamheden betrokken zijn. Zij zitten in bestuur en commissies, vervullen sporttechnische 
functies (training, begeleiding, arbitrage) en zijn ingeschakeld bij de facilitaire ondersteuning (bar-
diensten, schoonmaak, onderhoud). Spelers van allochtone teams die vrijwilligerswerk doen, ver-
vullen vooral sporttechnische taken. Zij verzorgen voor hun eigen team de trainingen en treden 
als scheidsrechter op bij hun eigen wedstrijden. Voor zover allochtone spelers van gemengde 
teams worden ingeschakeld, gebeurt dat eigenlijk alleen voor kantinediensten en schoonmaak-
werk. Concentratie van allochtone sporters in eigen organisatieverbanden, zo kan hieruit worden 
opgemaakt, heeft een gunstig effect op de kadervorming onder allochtonen. 



Sportbonden zouden daar op den duur overigens (meer) van kunnen profiteren. Op het ogenblik 
zijn er nog weinig allochtonen actief in vrijwilligersfuncties op bondsniveau. Behalve om scheids-
rechters gaat het eigenlijk alleen om leden van tuchtcommissies. Vooral om het draagvlak voor 
beslissingen van die commissies te vergroten zijn bijvoorbeeld in verschilende districten van de 
KNVB heel gericht allochtonen geworven. De verkleuring van het ledenbestand van de bonden zal 
op den duur gevolgd moeten worden door een verdere verkleuring van het kaderbestand. Juist 
allochtone verenigingen zouden in dit verband hun waarde kunnen bewijzen als rekruteringska-
naal. 

De relatief geringe betrokkenheid van spelers van allochtone teams bij hun vereniging is begrij-
pelijk. Het zijn vaak echt clubjes binnen de club. Niet zelden trainen ze apart van de rest en 
vindt er bij wedstrijden ook geen enkele uitwisseling van spelers plaats met andere teams. De 
verenigingsbesturen bemoeien zich nauwelijks met hun allochtone teams, zolang de contributies 
maar binnenkomen en er zich in de wedstrijden geen grote problemen voordoen. 
De teams op hun beurt trekken zich weinig van de clubs aan, zolang er maar voldoende mede-
werking en faciliteiten worden geboden om wedstrijden te spelen. 

Bij een vergelijking tussen autochtone voetballers enerzijds en allochtone voetballers die in eigen 
kring sporten anderzijds, valt op dat allochtonen buiten de voetbalactiviteiten om meer contacten 
onderhouden met medespelers en andere verenigingsmensen. Dat onderstreept eens temeer dat 
het bij allochtone sportinitiatieven niet alleen draait om sportbeoefening, maar vooral ook om 
vriendschap. 

De verschillen tussen autochtone en allochtone voetballers die voetballen in reguliere verenigin-
gen maken duidelijk dat participatie in een gemengd team niet gelijk kan worden gesteld met 
integratie. Van acceptatie en vriendschap is niet automatisch sprake. Ook al hebben de betreffen-
de allochtonen de drempels naar de reguliere vereniging genomen en voetballen ze in teams met 
een gemengde samenstelling. Ze horen er toch (nog) niet helemaal bij. Ze blijven na wedstrijden 
en trainingen minder lang hangen dan hun autochtone medespelers. Ze hebben buiten het voet-
ballen om minder contacten met mensen van de vereniging. Ze leveren minder vaak een bijdrage 
aan het vrijwilligerswerk in de club en worden daartoe ook minder vaak uitgenodigd. 
Zolang het om een kleine minderheid gaat, leidt participatie van allochtonen in een gemengd 
team wellicht eerder tot eenzijdige aanpassing (adaptatie) dan tot wederzijdse acceptatie. Niet 
integratie maar assimilatie is dan het resultaat. 

In het kader van dit onderzoek is geen specifieke aandacht geschonken aan het effect van etni-
sche concentratie in de sport op de maatschappelijke integratie van allochtonen. Toch past het in 
deze paragraaf om niet alleen aandacht te schenken aan de integratie in de sport maar ook even 
stil te staan bij de mogelijke integratie door de sport. 

Waar allochtonen onder elkaar sporten worden vaak, maar lang niet altijd, verschillende talen 
naast en door elkaar gebezigd." Het feit dat men onder elkaar onbekommerd in de eigen taal 
kan communiceren verklaart immers mede de aantrekkingskracht van allochtone sportinitiatieven. 
In reguliere verenigingen wordt, behalve dan in eventuele allochtone teams, overwegend 
Nederlands gesproken. De allochtone spelers van gemengde teams zeggen zonder uitzondering 

57 Er zijn ook sportorganisaties waar veel allochtonen op af komen en waar bijvoorbeeld vanwege de diversiteit het 
Nederlands de standaardtaal is. Zo vertelde een allochtone sportschoolhouder: "In mijn school moet iedereen zich op zijn 
gemak voelen. Ik eis van al mijn leerlingen dat ze Nederlands praten. We zijn hier met verschillende culturen en ik vind 
het dan raar dat mensen elkaar niet zouden kunnen verstaan." 
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dat zij in verenigingsverband Nederlands spreken. De taalvaardigheid van allochtonen die niet in 
Nederland zijn opgegroeid kan daardoor zeker worden bevorderd. Dat eerder werd geconstateerd 
dat de allochtone sporters uit gemengde teams de Nederlandse taal beter beheersen, terwijl ze 
gemiddeld genomen toch korter in Nederland verblijven, zou hiervan een bewijs kunnen zijn. 
Echter, er kan ook een omgekeerde relatie worden vermoed. Het is goed mogelijk dat een redelij-
ke beheersing van de Nederlandse taal het voor allochtonen makkelijker maakt om zich bij regu-
liere verenigingen aan te sluiten. Hoe het ook zij, er kan wel worden vastgesteld dat het veelvul-
dig verkeren onder autochtonen een positief effect heeft op de taalvaardigheid. Daarnaast is het 
plausibel dat frequente en intensieve contacten met autochtonen, individuele allochtonen een 
betere kennis van en wellicht ook een sterkere oriëntatie op de Nederlandse samenleving kunnen 
bieden. 

Hier tegenover staat dat sportbeoefening in eigen kring ook de oprichting en instandhouding van 
eigen organisatieverbanden vereist, en dat zelforganisatie door allochtonen goed kan zijn voor de 
emancipatie van de betrokken bevolkingsgroepen. Dat allochtonen die in eigen kring sporten 
betrokken worden bij de uitoefening van alle mogelijke verenigingstaken, terwijl de inzet van 
allochtonen die in gemengd verband sporten zich beperkt tot ondersteunende taken met weinig 
verantwoordelijkheid, is een teken aan de wand. Zo bezien kan juist de allochtone sportvereni-
ging de functie vervullen van leerschool voor allerlei maatschappelijk nuttige kennis en vaardig-
heden. 

Vanuit deze optiek is elke rem op zelforganisatie door allochtonen ook een rem op hun maat-
schappelijke emancipatie en integratie. De adviezen van bijvoorbeeld gemeenten en sportbonden 
aan initiatiefnemers om toch vooral aansluiting te zoeken bij bestaande organisaties en zo 
gebruik te maken van de daar aanwezige kennis en ervaring zijn begrijpelijk vanuit hun eigen 
standpunt. Door samenwerking kunnen organisatorische problemen immers beperkt blijven en 
worden bestaande sportvoorzieningen efficiënt benut. Vanuit emancipatie-overwegingen zou ech-
ter in principe elke poging om tot zelforganisatie te komen gestimuleerd moeten worden. 

De concentratie van allochtonen in de sport kan overigens ook de mogelijkheden voor het instru-
mentele gebruik van de sport voor maatschappelijke doelen, zoals integratie in de samenleving, 
vergroten. Via de sport kan zo een gerichte benadering van de doelgroep allochtonen of allochto-
ne jongeren plaatsvinden. De samenwerking tussen welzijnsinstellingen, de politie en verschillen-
de boksscholen in de grote steden laat dat zien. De sport wordt daar niet alleen benut om toe-
gang te verwerven tot moeilijk bereikbare groepen in de samenleving, maar wordt tevens ingezet 
voor bijvoorbeeld criminaliteitspreventie. De activiteiten van de boksschool van 'ome' Jan 
Schildkamp in Hoogvliet genieten inmiddels landelijke bekendheid. En ook de huiswerk-begelei-
ding van kansarme voetballertjes bij SC Maasstad is herhaaldelijk in de publiciteit geweest. Maar 
niet alleen daar wordt de sport ingezet als middel voor sociale integratie. De trainer en oprichter 
van een allochtone boksschool in Amsterdam verhaalde bijvoorbeeld: "Onlangs werd ik door de 
politie gebeld. Zij hadden een paar van mijn jongens opgepakt die rottigheid hadden uitge-
haald. Daarop heb ik voorgesteld dat ik ze onder handen zou nemen. Ik laat ze dan de vloer 
dweilen in de sporthal, of ik mat ze af in het bos. Dat helpt beter dan op een politiebureau 
tegen ze te gaan schreeuwen." De voorzitter van een allochtone voetbalvereniging meldde dat er 
in en rond zijn vereniging een "informeel netwerk voor hulpverlening" was ontstaan. 

4.4 Organisatie 

Met vallen en opstaan komen allochtone sportinitiatieven van de grond. Moeizaam blijven ze in 
stand. Met sommige problemen heeft elke nieuwe sportorganisatie te maken. Andere zorgen zijn 



meer specifiek verbonden aan het functioneren van organisaties voor en door allochtonen. Ook 
sportorganisaties met veel allochtonen hebben het relatief lastig. Er zijn tal van factoren die het 
functioneren van allochtone sportteams en -verenigingen en van reguliere verenigingen met veel 
allochtonen bemoeilijken. Hieronder worden de verschillende organisatorische problemen en de 
achtergronden daarvan besproken. 
De inhoud van deze paragraaf is in belangrijke mate gebaseerd op vraaggesprekken met allerlei 
verenigingsbestuurders en bondsfunctionarissen. 
Om de financieel-organisatorische positie van allochtone en autochtone verenigingen enigszins 
met elkaar te kunnen vergelijken zijn financiële jaarverslagen opgevraagd en gesprekken gevoerd 
met penningmeesters en andere bestuurders van een kleine twintig verenigingen.58 Aangezien het 
hier een hele kleine en ook niet representatieve steekproef betreft, kunnen de uitkomsten van dit 
deelonderzoek niet zondermeer worden gegeneraliseerd. Het gemiddelde ledental of de gemiddel-
de kantine-omzet van de allochtone sportclubs uit deze steekproef kan bijvoorbeeld afwijken van 
landelijke gemiddelden voor deze categorie clubs. Waar het hier echter vooral om gaat is de ver-
gelijking tussen autochtone en allochtone sportclubs. Van de verschillen daartussen geven de cij-
fers uit het onderzoek wel een aardige indicatie. 
Voorts zijn KNVB-overzichten met betrekking tot administratieve boetes voor verenigingen geraad-
pleegd om meer zicht te krijgen op de verschillen in het organiserend vermogen van autochtone 
en allochtone clubs.59 

Allochtone clubs en teams 
De meeste allochtone sportverenigingen zijn relatief jong. Dat betekent onder meer dat zij in veel 
gevallen (nog) geen vaste eigen accommodatie ter beschikking hebben en gebruik moeten maken 
van de minder gunstig gelegen sportterreinen. Net als op een markt waar de nieuwkomers de 
laatst overgebleven plaatsen toegewezen krijgen, spelen allochtone clubs ook vaker op de meer 
afgelegen accommodaties. Zo kan het gebeuren dat in de grote steden allochtone clubs op loka-
ties terecht komen die ver verwijderd zijn van de oude stadswijken waar juist veel van hun 
(potentiële) leden wonen. Verschillende verenigingen zijn in hun korte bestaan ook al ettelijke 
malen verhuisd. Zo is een kleine Surinaamse voetbalvereniging uit Den Haag, die 16 jaar geleden 
is ontstaan uit een groepje voetballers dat wekelijks een balletje trapte in het Zuiderpark, sinds 
de oprichting al zes keer van complex gewisseld. Een van de oudste en grootste Surinaamse 
voetbalverenigingen van Nederland die begin jaren '70 in Rotterdam is opgericht heeft liefst 26 
jaar (!) moeten wachten op een eigen complex. Dergelijke omstandigheden maken het voor de 
betrokken organisaties uiterst moeilijk om goed te draaien. Het valt voor een vereniging, die 
steeds op andere sportvelden haar thuiswedstrijden speelt, natuurlijk niet mee om een hechte 
band met haar achterban te smeden. 

Omdat veel allochtone clubs noodgedwongen onderdak moeten zoeken bij reguliere verenigingen 
beschikken zij ook niet over een 'eigen' veld of kantine. Dat maakt het voor hen ook veel moeilij-
ker om financieel rond te komen. De kantine-baten zijn bij de meeste voetbalverenigingen na de 
contributies de tweede belangrijkste bron van inkomsten. Sommige verenigingen met veel of lou-

58 Voor dit deelonderzoek werden in eerste instantie acht allochtone voetbalclubs benaderd. Deze clubs werden niet hele-
maal willekeurig gekozen. Er werd bewust gekozen voor verenigingen van verschillende omvang en etnische achtergrond. 
Met het bestuur van de allochtone clubs werd aan de hand van een lijst met aandachtspunten van gedachten gewisseld 
over de financiële huishouding van de club. Vaak waren bij het gesprek behalve de penningmeester ook de voorzitter 
en/of andere leden van het dagelijks bestuur aanwezig. Bij de meeste verenigingen werd op verzoek ook inzage verschaft 
in de financiële stukken. Met dezelfde aandachtspuntenlijst werden vervolgens in de naaste omgeving ook (overwegend) 
autochtone verenigingen benaderd die volgens de bestuurders van de allochtone verenigingen enigszins vergelijkbaar zou-
den kunnen zijn. Dat resulteerde uiteindelijk in vraaggesprekken met zes autochtone voetbalclubs. Om te zien of de ver-
schillen tussen autochtone en allochtone clubs in het voetbal, ook in andere takken van sport zichtbaar waren, werden 
vervolgens ook twee cricketclubs en twee honk- en softbalverenigingen in het onderzoek betrokken. 

59 Zie ook noot 50. 
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ter senioren verdienen zeifs het meeste geld aan de bar. Verenigingen die onderhuren zorgen dik-
wijls wel voor een hogere kantine-omzet bij de andere vereniging maar zien daar zelf niets van 
terug. Langs het veld kunnen vaak evenmin eigen reclameborden worden geplaatst. Ook de 
sponsorinkomsten van allochtone clubs vallen daardoor lager uit. Verenigingen die andere clubs 
op hun complex (moeten) gedogen, zijn overigens ook niet altijd even blij met deze situatie. 
Tegenover extra kantine-omzet en een bijdrage aan de huur staat immers ook een inperking van 
de eigen mogelijkheden. De vrijwilligers van de ene club moeten bovendien steeds maar weer 
klaar staan voor de leden van de andere vereniging die, omdat zij er immers voor betalen, zich 
als klant gedragen. Waar autochtone en allochtone clubs accommodaties delen, zorgen cultuur-
verschillen ook voor spanningen in de onderlinge relatie. Over de samenstelling van het assorti-
ment in de kantine, de inrichting en de muziekkeuze kan bijvoorbeeld worden getwist. Smaken 
verschillen, en datzelfde geldt ook voor de normen ten aanzien van hygiëne in kleedlokalen, kan-
tine en sanitaire ruimtes. 

Autochtone clubs zijn doorgaans veel groter dan allochtone verenigingen en zij hebben daardoor 
ook schaalvoordelen die allochtone clubs missen. Door onderling te fuseren hebben verschillende 
allochtone clubs in de loop der jaren hun draagvlak wel weten te vergroten. 

Het is relatief moeilijk om het bedrijfsleven te interesseren voor sponsoring van allochtone sport-
clubs. Het ontbreekt namelijk niet alleen aan mogelijkheden om reclameborden te plaatsen. Het 
ontbreekt vooral aan lucratieve contacten en zakelijke relaties. De allochtone middenstanders en 
ondernemers die nog het meeste affiniteit hebben met de doelgroep, zijn lang niet altijd even 
bekend met het fenomeen sportsponsoring.60 Zij zijn bijvoorbeeld niet goed op de hoogte van de 
fiscale aftrekmogelijkheden. Dat er in allochtone clubs vooral op wat lager recreatief niveau wordt 
gesport, maakt het er voor potentiële sponsors ook niet aantrekkelijker op. In sommige gevallen 
onderhouden allochtone clubs wel relaties met een of enkele kapitaalkrachtige geldschieters uit 
de eigen bevolkingsgroep. Daar tast een 'suikeroom' af en toe diep in de buidel om openstaande 
rekeningen te betalen. Dat financieel bijspringen heeft als kwalijk neveneffect dat er geen traditie 
groeit van verantwoord kasbeheer en dat er een afhankelijkheidsrelatie kan ontstaan. De eventu-
ele nukken en grillen van de geldschieters kunnen het verenigingsbeleid dan sterk beïnvloeden. 

Omdat allochtone clubs relatief klein zijn en nog niet zo lang bestaan, spreken de sportieve pres-
taties van veel allochtone verenigingen (nog) niet tot de verbeelding. Aan de meer getalenteerde 
allochtone sporters wordt, niet zelden met succes, door reguliere verenigingen getrokken. Het 
gevolg hiervan is dat de meeste allochtone clubs hun sportieve ambities noodgedwongen moe-
ten intomen. Daarvoor bestaan ook nog andere goede redenen. Komt een club op een hoger 
prestatieniveau dan brengt dat gelijk extra kosten met zich mee. Het kan betekenen dat extra 
tenues moeten worden aangeschaft (voor uit- en thuis wedstrijden), dat een meer gekwalificeerde 
en dus duurdere trainer moet worden aangesteld, dat de accommodatie moet worden aangepast 
omdat aan bepaalde eisen moet worden voldaan, dat spelers (meer) geld verlangen, enzovoort. 
Voor een allochtone cricketvereniging zou dat er zelfs toe kunnen leiden dat een verplichting ont-
staat om een jeugdafdeling op te richten. Vanwege de vergijzing in die discipline, heeft de KNCB 
in haar beleidsplannen het voornemen geformuleerd om in de toekomst alle clubs die in de 
hoofdklasse spelen, te verplichten om een jeugdafdeling op te zetten en in stand te houden. 

Een goede opvang van jeugdige sporters vergt weer meer kader en ook daaraan bestaat in veel 
allochtone clubs, net als overigens in autochtone verenigingen, een chronisch tekort." Onder meer 

60 Zie ook S.P.O.R.T. (1994). 
61 Over de kaderproblematiek in het algemeen, zie Van Lindert (1998). 



vanwege de onbekendheid met het vrijwilligerswerk in verenigingsverband is kaderwerving onder 
allochtonen problematisch. Daarnaast belemmert ook de gebrekkige taalvaardigheid van sommige 
allochtonen de kaderwerving en -vorming. Volgens diverse allochtone verenigingsbestuurders 
weerhoudt het taalprobleem mensen ervan om vrijwilligersfuncties te aanvaarden, maar ook om 
zich in te schrijven voor bijvoorbeeld scheidsrechterscursussen en sporttechnische opleidingen 
die de bonden organiseren. 

De jonge allochtone verenigingen beschikken vaak over relatief onervaren kader. Zowel in 
autochtone als in allochtone verenigingen kent de kaderproblematiek behalve een kwantitatieve, 
ook een kwalitatieve dimensie. Maar in autochtone verenigingen zijn bijna altijd wel kaderleden 
te vinden die gepokt en gemazeld zijn in het verenigingsleven en de organisatie van de sport. Bij 
gebrek daaraan moet in allochtone verenigingen echter met grote regelmaat het wiel opnieuw 
worden uitgevonden. 

Het gebrek aan kennis en ervaring bij het bestuurlijk kader breekt veel allochtone sportverenigin-
gen regelmatig op. Men heeft (nog) meer dan het autochtone kader moeite met de bureaucrati-
sche werkwijze van gemeenten en sportbonden. Om een ordentelijk verloop van de competities 
mogelijk te maken dwingen veel sportbonden de naleving van allerlei procedures en administra-
tieve regels af met sancties. Uit gegevens van het KNVB district West IV blijkt dat allochtone 
clubs buitensporig veel van die administratieve boetes opgelegd krijgen. Terwijl in de afgelopen 
twee seizoenen de allochtone clubs met ongeveer 60 seniorenteams in KNVB-verband opereerden 
en daarmee een 'marktaandeel' van 3 , 7 % hadden, werd maar liefst 1 3 , 5 % van alle administratie-
ve boetes aan deze categorie clubs opgelegd. Dat betekent dat allochtone clubs bijna vier keer 
zo vaak in de buidel moesten tast vanwege organisatorische en administratieve fouten. 
Administratieve boetes worden met name opgelegd wanneer wedstrijdformulieren niet zijn inge-
zonden, niet juist zijn ingevuld of te laat zijn opgestuurd. Maar ook bijvoorbeeld wanneer teams 
niet op zijn komen dagen. 
Ook in het cricket zijn het de allochtone clubs die de boetepot van de bond spekken. Terwijl 1 6 % 
van de cricketclubs allochtoon is en, door het ontbreken van jeugdafdelingen, het gemiddelde 
ledental van allochtone clubs aanmerkelijk lager ligt dan dat van de autochtone clubs, werd vol-
gens opgave van de KNCB in het afgelopen seizoen 2 8 % van alle administratieve boetes uitge-
deeld aan allochtone verenigingen. 

Waarschijnlijk vanwege allerlei organisatorische tekortkomingen zijn de leden van allochtone 
voetbalverenigingen minder tevreden over hun lidmaatschap dan de voetballers van reguliere ver-
enigingen. Autochtone voetballers, zo kwam uit een van de deelonderzoeken naar voren, zijn ver-
uit het meest tevreden met hun club.6ï Allochtone spelers van eigen teams het minst. Dat laatste 
zal samenhangen met de beperkte inhoud die het verenigingslidmaatschap voor deze spelers 
heeft. 

Het ontbreken van capabel kader heeft al heel wat allochtone teams, die binnen reguliere voet-
balverenigingen opereerden, de das omgedaan. Verschillende bestuurders van verenigingen die 
ooit allochtone teams in de gelederen hadden, wijten het mislukken van dergelijke allochtone ini-
tiatieven in de eerste plaats aan de gebrekkige leiding. Verenigingen die goede ervaringen heb-
ben, wijzen steevast ook op het belang van een "een leider met gezag". Omdat clubs vaak uit-
sluitend via de leider met hun allochtone team communiceren, en er dus maar met één persoon 
afspraken worden gemaakt, is het inderdaad van grote betekenis dat deze teams adequaat wor-
den begeleid. 

62 Zie ook noot 32. 
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Als tweede belangrijke oorzaak voor het problematisch functioneren van allochtone teams wordt 
vaak gewezen op een gebrekkige betalingsdiscipline. Verschillende allochtone teams zijn ontbon-
den vanwege te hoog opgelopen betalingsachterstanden. De inning van contributies voor de ver-
eniging en (individuele) boetes voor de bond (bijvoorbeeld vanwege gele en rode kaarten of een 
gestaakte wedstrijd) geeft tal van penningmeesters kopzorgen. Zeker niet alleen, maar wel vooral 
in verenigingen met veel of uitsluitend allochtonen zijn op dat vlak grote problemen. 
Volgens een onderzoek onder 54 Amsterdamse sportverenigingen in negen verschillende takken 
van sport zou bij liefst 3 0 % van de allochtone sporters extra inspanningen nodig zijn om de con-
tributies te innen, terwijl dat bij 7 , 5 % van de autochtone sporters het geval is.63 Met name de 
relatief geringere financiële draagkracht en de onbekendheid met het verenigingsleven zijn waar-
schijnlijk verantwoordelijk voor de verschillen in het betalingsgedrag van autochtone en allochto-
ne sporters. Het eerste hangt natuurlijk samen met de sociaal-economische achterstandspositie 
waarin de allochtone bevolkingscategorieën verkeren. Het tweede houdt verband met het feit dat 
de organisatie van de sport in Nederland onvergelijkbaar is met de situatie in de landen van her-
komst. In veel landen zijn sportclubs bij uitstek het domein van de meer getalenteerden en/of 
beter gesitueerden. Breedtesport staat in veel andere landen gelijk aan schoolsport en/of ongeor-
ganiseerde vormen van sportbeoefening. Veel allochtonen uit de eerste en tweede generatie heb-
ben van huisuit geen enkele ervaring met regelmatig terugkerende vormen van georganiseerde 
sportbeoefening. Het lidmaatschap van een sportvereniging is daardoor minder vanzelfsprekend. 
Bovendien zijn deze generaties weinig vertrouwd met het traditionele verenigingsleven dat steunt 
op een grote dosis zelfwerkzaamheid en veel vrijwilligerswerk, en waar eigen bijdragen de 
belangrijkste bron van bestaan vormen. Het is voor allochtonen niet altijd even duidelijk waar-
voor contributie moet worden betaald, of waarom de betalingen ook door moeten gaan wanneer 
er geen gebruik wordt gemaakt van sportvoorzieningen (afgelastingen, blessures, vakanties). 
In het kader van sportstimuleringsprojecten of sociaal buurtwerk is het voor achterstandsgroepen 
op sommige plaatsen ook mogelijk (geweest) om gratis of tegen sterk gereduceerde prijs aan 
sport te doen. Daardoor zijn allerlei mensen wel in aanraking gekomen met sportbeoefening 
maar nog niet gewend geraakt aan het betalen van contributies. Op tal van plaatsen in het land 
heeft men ervaren dat de sportdeelname abrupt terugliep op het moment dat het sporten duur-
der werd, bijvoorbeeld omdat de subsidie werd stopgezet of omdat het de bedoeling was om 
alleen voor kennismakingsactiviteiten subsidie te verstrekken. Zo zag een boksschool die vijf jaar 
lang door de gemeente in staat was gesteld om, in het kader van een allochtonenproject, gratis 
trainingen te verzorgen, veel jeugdige boksers komen en weer gaan. "Het doel van het project 
was om de jeugd van de straat te halen. Ze werden aangespoord om naar onze boksschool te 
gaan, waar ze gratis konden trainen. Dat project liep heel goed. Maar vanwege bezuinigingen 
moesten de jongeren op een gegeven moment ook een eigen bijdrage gaan betalen. Toen was 
het meteen gedaan met de opkomst en is de subsidie helemaal stopgezet." 

Vooral allochtone verenigingen derven veel contributie-inkomsten. Voor een deel hangt dat samen 
met de onervarenheid van het verenigingskader. Voor een ander deel heeft dat te maken met de 
sociale functie die men wil vervullen. Zo gaf het bestuur van een Marokkaanse vereniging te ken-
nen dat zij hun probleemjongeren eigenlijk geen vaste contributiebijdrage vragen, maar hen laten 
betalen "zoveel als zij kunnen missen". Ook een Surinaamse vereniging toonde zich uiterst cou-
lant. Daar beschouwt men het als "een eer wanneer spelers voor de club willen uitkomen". Men 
knijpt ook daar nog wel eens een oogje dicht, "...zolang de wil om te betalen maar aanwezig is". 
Uit het deelonderzoek, waarin de financiële huishoudingen van allochtone en autochtone vereni-
gingen zijn vergeleken, is naar voren gekomen dat bij vrijwel alle allochtone verenigingen specia-

63 S.P.O.R.T. (1995: 9). 



Ie regelingen worden getroffen voor minder draagkrachtigen, terwijl dat bij geen van de onder-
zochte autochtone clubs het geval is. Daar wordt slechts bij hoge uitzondering een contributie-
schuld kwijtgescholden of een speciale betalingsregeling getroffen. Die autochtone clubs hebben 
daarentegen zonder uitzondering wel maatregelen getroffen om achterstallige contributies te 
innen (samenwerking met incasso-bureaus). Bij de allochtone verenigingen is dat weer eerder uit-
zondering dan regel. 

Waarschijnlijk wordt ook bij de vaststelling van de lidmaatschapsbijdragen door allochtone ver-
enigingen al meer rekening gehouden met de portemonnee van de sporter. De contributies die 
de allochtone verenigingen uit dit deelonderzoek berekenen, liggen meestal iets lager dan de bij-
dragen die de autochtone verenigingen van hun leden vragen. In de meeste gevallen blijft het 
verschil beperkt tot 10 of 1 5 % , maar er zijn ook verenigingen bij die met hun contributies 30 tot 
4 0 % onder het gemiddelde zitten. 

Door de verschillen in koopkracht blijven ook de bestedingen van allochtonen in sportkantines 
achter bij die van autochtonen. Uit de vergelijking van financiële gegevens van een beperkt aan-
tal autochtone en allochtone verenigingen blijkt, dat in allochtone clubs met een eigen kantine 
de kantine-baten per lid ongeveer de helft zijn van de kantine-baten in autochtone clubs. Ook 
religieuze achtergronden kunnen in dat verband een rol spelen. Er zijn allochtone verenigingen 
waar de regels van de Islam vrij strikt worden toegepast. Daar wordt bijvoorbeeld gedurende de 
Ramadan (vastenmaand) weinig of niets in de kantine verkocht en wordt uit principe ook in de 
rest van het jaar geen alcohol geschonken. In de wetenschap dat in reguliere verenigingen soms 
wel de helft of nog meer van de kantine-omzet aan de tap wordt gerealiseerd, is dat een fikse 
aderlating. De islamitische voetbalvereniging die in het derde intermezzo wordt geportretteerd, 
moet vanwege haar principiële houding soms met lede ogen toezien hoe, na afloop van een 
wedstrijd, de (autochtone) tegenstanders en toeschouwers zich snel uit de voeten maken om in 
de kantine van de naburige vereniging hun dorst te gaan lessen. 

De financiële situatie van allochtone verenigingen is over het algemeen veel slechter dan die van 
autochtone sportclubs. Omdat allochtone clubs relatief kleiner zijn, zijn de lasten per sporter 
sowieso al hoger. Daarnaast hebben ze relatief minder contributie-inkomsten, minder of zelfs 
geen kantine-baten, minder sponsorgelden, meer administratieve boetes en meer last van wanbe-
talers. 
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt liggen de contributies van verschillende allochtone verenigin-
gen op een te laag niveau. Incidentele acties en giften, en wellicht ook enig creatief boekhouden 
zijn in allochtone verenigingen, meer nog dan in autochtone clubs, nodig om de eindjes aan 
elkaar te knopen. De forse toename van lokale lasten (huurtarieven, energieheffing, onroerende 
zaak belasting, enzovoort) hebben het de verenigingen daarbij in de laatste jaren niet makkelij-
ker gemaakt.64 Oudere autochtone verenigingen hebben ingeteerd op hun reserves. Jongere ver-
enigingen, autochtone en allochtone, beschikken daar meestal niet over. De meeste allochtone 
verenigingen waarvan het huishoudboekje is doorgenomen, verkeren dan ook in financiële pro-
blemen. Met bonden en gemeenten zijn vaak al betalingsregelingen getroffen. 

Verkleurde autochtone clubs 
Verschillende factoren die het functioneren van allochtone sportclubs bemoeilijken, spelen ook 
een rol in reguliere verenigingen met veel allochtonen. Ook daar heeft men vaker moeite om de 
contributies binnen te krijgen en liggen de gemiddelde kantine-baten lager dan in verenigingen 
met weinig allochtonen. De kaderproblematiek is eveneens nijpender in verenigingen waar een 

64 Over de zorgen van sportclubs, zie Janssens (1996 en 1997). 
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sterke verkleuring van de jeugdafdeling heeft plaatsgevonden. Daar is het kaderpotentieel afge-
nomen, terwijl de kaderbehoefte juist is gegroeid. De betrokkenheid van ouders en oudere leden 
is in veel verenigingen van essentieel belang om de jeugd goed op te vangen en te begeleiden. 
Vooral daar wringt de schoen, want de betrokkenheid van allochtone ouders laat te wensen over 
en de allochtone jeugd verlaat de vereniging vaak nog voordat de overstap naar de senioren 
gemaakt wordt. Door de combinatie van een verkleurend ledenbestand en een vergrijzend 
(autochtoon) kaderbestand komt niet alleen de continuïteit van de vereniging in het gedrang. Het 
geeft ook scheve gezichten. Hoezeer daardoor ook (oorspronkelijk overwegend) autochtone ver-
enigingen in het nauw kunnen komen blijkt uit de lotgevallen van de verenigingen die in de eer-
ste twee intermezzi zijn opgetekend. 

In veel sterk verkleurde clubs is de verstandhouding tussen autochtonen en allochtonen lang-
zaamaan onder druk komen te staan. Nieuwkomers worden door het overwegend autochtone 
kader niet meer alleen als nieuwe leden, maar ook als nieuwe problemen beschouwd. 
Verenigingsbestuurders staan daardoor vaak nogal ambivalent tegenover de aanmelding van 
nieuwkomers. Aan de ene kant zijn het nieuwe leden die zeer welkom zijn om de club in stand 
te kunnen houden en vindt men het ook uit sociaal oogpunt wel belangrijk om sporters uit de 
allochtone gemeenschap erbij te hebben. Aan de andere kant weet men uit ervaring dat de 
inpassing van nieuwkomers problematisch kan verlopen. In dat opzicht is er een parallel zicht-
baar met de situatie in het onderwijs. Ook scholen zien enerzijds graag veel allochtone leerlingen 
komen omdat dat gunstig is voor het aantal formatieplaatsen, maar weten anderzijds dat de aan-
wezigheid van veel allochtone leerlingen funest kan zijn voor het imago en daardoor de komst 
van autochtone leerlingen kan afremmen. 

Verschillen in cultuur en achtergrond zorgen in veel verkleurende verenigingen nogal eens voor 
onbegrip en misverstand, argwaan en wantrouwen. Als er bijvoorbeeld niet (of niet naakt) wordt 
gedoucht, wordt dat in verband gebracht met een gebrek aan hygiëne of met overdreven preuts-
heid, en niet met een religieus of zedelijk principe. Wanneer de contributie niet op tijd wordt 
betaald, wordt eerder aan onwil of laksheid dan aan onmacht gedacht. En als er door allochtone 
kinderen een fles frisdrank van huis wordt meegebracht, staat men meer stil bij de inkomstender-
ving in de kantine dan bij de armoede in het betrokken gezin. 
Autochtonen vergeten makkelijk dat allochtonen niet altijd even goed uit de voeten kunnen met 
de Nederlandse taal. Omgekeerd staan allochtonen er vaak niet bij stil dat autochtonen zich bui-
tengesloten kunnen voelen, wanneer in de kantine of kleedkamer in een andere dan de 
Nederlandse taal wordt geconverseerd. Er zijn verenigingen waar dat zelfs wordt verboden. Een 
voorzitter van een boksschool drukte zich daarover plastisch uit: "Die Turken die moeten niet in 
het Turks met elkaar gaan lullen, want dan zet ik ze eruit. We zijn hier in Holland hoor. Ze moe-
ten zich maar aanpassen." Een collega van een andere boksschool formuleerde het anders. Hij 
lichtte het verbod om andere talen te spreken als volgt toe: "Ik vind het uiterst onbeleefd om 
andere mensen buiten te sluiten door een voor hen niet verstaanbare taal te spreken." Ook het 
soms nogal directieve taalgebruik van allochtonen tegenover het verenigingskader irriteert 
autochtone vrijwilligers. Een bestuurder van een voetbalvereniging: "Ze behandelen je af en toe 
alsof zij de baas zijn en jij het personeel." 
De lichtzinnig geuite verwijten van discriminatie stuit autochtone vrijwilligers nog veel meer tegen 
de borst. Autochtonen staan er vaak onvoldoende bij stil dat een verwijzing naar herkomst of 
huidskleur als discriminerend kan worden opgevat. Allochtonen begrijpen vaak niet hoezeer de 
beschuldiging van racisme autochtonen weer kan raken. Uit angst voor dergelijke reacties laat 
het autochtone verenigingskader het nog wel eens na om corrigerend op te treden bij misdra-
gingen van allochtone jongeren, terwijl dat, om herhaling of erger te voorkomen, nu juist zeer 
wenselijk zou zijn. 



Zo sluimeren in veel verenigingen problemen die zo nu en dan aan de oppervlakte komen door 
een incident, een discriminerende opmerking, een royement of opzegging van lidmaatschap. 
Het kader van de betrokken clubs voelt zich vaak machteloos tegenover de problemen en dat is 
ook begrijpelijk. Op de financiële draagkracht van hun leden kunnen zij geen invloed uitoefenen 
en verschillen in cultuur en achtergrond kunnen niet eenvoudig worden weggepoetst. En als 
ondertussen de achterban begint te morren en de club het stigma krijgt van een "Turkenclub", 
kan de angst voor vervreemding van de oorspronkelijke achterban toeslaan en de aanwas van 
autochtone leden ook nog eens stokken. 
De opvang van en omgang met allochtonen vraagt van de vereniging extra inzet. En dat is veel 
gevraagd, want men komt overal toch al handen tekort. In tal van verenigingen zijn wel vrijwilli-
gers te vinden die zich met veel bezieling inzetten om de integratie en acceptatie van nieuwko-
mers te bevorderen. Zij proberen bruggen te slaan tussen autochtone leden die zich tekort 
gedaan voelen en allochtone leden die te weinig betrokkenheid tonen. Maar in veel verenigingen 
ontbreekt bij het kader toch eigenlijk de kennis, ervaring, belangstelling en tijd die nodig zijn om 
een soepele inpassing van allochtone sporters te realiseren. 

Extra aandacht voor allochtonen wordt ook niet overal nodig en wenselijk gevonden. Allochtonen 
die lid willen zijn, moeten zich maar aanpassen, zo is in veel verenigingen het algemeen gevoel. 
Waar men dan echter niet altijd bij stil staat is dat het voor allochtonen niet altijd even duidelijk 
is waaraan men zich precies moet conformeren. Verenigingen doen vaak onvoldoende moeite om 
nieuwkomers goed te informeren over de rechten, plichten en gangbare praktijken in de club. Die 
zijn voor het verenigingskader vaak zo vanzelfsprekend, dat men eenvoudig niet op het idee 
komt dat nieuwe leden met een allochtone achtergrond meer tekst en uitleg nodig hebben. 
Evenmin realiseert men zich overal dat aanpassing in sommige gevallen, bijvoorbeeld waar religi-
euze principes in het geding zijn, ook wel eens (te)veel gevraagd kan zijn. Of dat het omgekeerd 
soms weinig moeite hoeft te kosten om toch rekening te houden met verschillen in cultuur en 
achtergrond. 

Verschillende clubs die ooit allochtone teams in hun gelederen hebben opgenomen, moesten na 
verloop van tijd constateren dat allerlei geschreven en ongeschreven regels niet vanzelfsprekend 
werden nageleefd. Daar waar clubs verzuimen om nieuwkomers goed te informeren en/of nieuw-
komers menen dat zij toch hun eigen gang kunnen gaan, blijven problemen niet uit. Waar hele 
teams overkomen van andere verenigingen, zonder dat goed wordt nagegaan wat is misgegaan 
en wat beter moet, keren problemen terug. Hierboven kwamen de moeilijkheden rond de inning 
van contributies en boetes al uitgebreid aan de orde. In de volgende paragraaf wordt ingegaan 
op misdragingen in het veld. Dat zijn de belangrijkste maar niet de enige problemen die in dit 
kader kunnen worden genoemd. Ook bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van de betere allocht-
one spelers voor het eerste team is bij heel wat clubs geruzied. De vereniging heeft er niet altijd 
begrip voor dat de allochtone spelers de gezelligheid onderling laten prevaleren boven de eer 
van de club. Omgekeerd begrijpen allochtone teams, die vanwege blessures, schorsingen en der-
gelijke met een spelersgebrek kampen niet, dat autochtone spelers uit andere teams geen trek 
hebben in een invalbeurt. Om een wedstrijd toch door te laten gaan en vooral ook om een boete 
van de KNVB te vermijden, is het wel gebeurd dat een verenigingsvoorzitter uiteindelijk maar zelf 
mee ging doen met een allochtoon team. Als wedstrijden om die reden werden afgelast en de 
boete op het allochtone team werd verhaald, zorgde dat weer voor problemen. Verder is het bij-
voorbeeld voorgekomen dat een allochtoon team niet de clubkleuren verdedigde, maar in het 
tenue van Galatasaray het veld in kwam. Dat is volgens de KNVB-reglementen niet toegestaan. 
Vanwege slechte ervaringen hebben verschillende clubs besloten in het vervolg geen allochtone 
teams meer toe te laten. Andere verenigingen zijn door schade en schande wijs geworden en 
doen dat alleen nog onder strikte voorwaarden. 
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4.5 Confrontatie 

Een belangrijk nadeel van etnische tweedeling in de sport is dat in wedstrijden tussen autochto-
ne sporters enerzijds en allochtone sporters anderzijds, de spanningen soms hoog kunnen oplo-
pen en dat er een meer dan gewone sportieve rivaliteit ontstaat. Waar culturen botsen, kunnen 
vrienschappelijke wedstrijden uitmonden in beladen interlands. Verschillen in spelbeleving, maar 
ook verschillen in gedrag rond de wedstrijden, kunnen autochtone en allochtone teams tegenover 
elkaar plaatsen. Een bloemlezing van klachten over en weer uit een enquête onder alle cricket-
verenigingen in Nederland, illustreert dat op treffende wijze.65 Aangezien cricketwedstrijden een 
hele dag kunnen duren en regelmatig voor langere tijd worden onderbroken, hebben veel klach-
ten ook betrekking op gedragingen buiten het veld. De volgende opmerkingen werden door 
autochtone clubs gemaakt over allochtonen: "Zij komen altijd te laat; gaan snel weg; zitten 
apart bij lunch/thee, ontvangen slecht; hebben onvoldoende kennis van de Nederlandse taal; 
spreken hun eigen, voor Nederlanders niet te begrijpen taal; kennen de Nederlandse cricketcul-
tuur niet; hebben veelal slechte faciliteiten, schelden Nederlanders uit in Urdu; kleden zich niet 
correct; passen zich niet aan aan onze sociale omlijsting; gaan ervan uit dat ze gediscrimineerd 
worden, hebben onvoldoende spelregelkennis, spelen vals, manipuleren; willen, hoe dan ook, 
winnen; beleven het spel anders; maken hun eigen spelregels; leggen spelregels subjectief uit; 
geven eigen spelers met een grijns 'niet uit'; sturen partijdige umpires het veld in; stellen 
oncontroleerbare elftallen op; komen onvolledig in het veld; gaan ervan uit dat ze gediscrimi-
neerd worden, dus beginnen ze zelf; negeren de tegenpartij, vooral na de wedstrijd." 
Over autochtonen zeiden de allochtone clubs: "Zij hebben altijd gelijk; denken dat ze het cricket 
hebben uitgevonden; avoid the alien clubhouse as it feels uncomfortable." 

Uit dezelfde enquête is naar voren gekomen dat veel clubs menen dat hun spelers in wedstrijden 
tussen allochtone en autochtone clubs problemen ondervinden. Volgens 1 9 % van de clubs was 
dat "bijna altijd" het geval, volgens 6 5 % "soms". Verschillende factoren zouden (soms) een 
negatieve invloed hebben op de sfeer in en rond de wedstrijden: gebrekkige spelregelkennis 
(71%), onbegrip over en weer met betrekking tot cultuurverschillen (67%), discriminatie door de 
andere vereniging (58%), discriminatie door de eigen vereniging (54%), gedrag van de supporters 
(50%), gebrekkige kennis van de Nederlandse taal (32%) en discriminatie door de KNCB-scheids-
rechters (11%). 
Een peiling onder cricket-scheidsrechters leverde hetzelfde beeld op.66 Driekwart van de umpires 
beaamde dat er in wedstrijden tussen autochtonen en allochtonen meer problemen zijn. Bijna 
allemaal hadden zij in dergelijke wedstrijden ook wel eens incidenten meegemaakt. Omdat cric-
ket geen contactsport is, komt het zelden tot echte geweldadigheden. De meeste van de gerap-
porteerde incidenten hadden dan ook betrekking op verbale agressie en/of dreiging met fysiek 
geweld. Als oorzaken voor de spanningen in deze wedstrijden wezen zij vooral op cultuurverschil-
len en gebrekkige spelregelkennis. Ook taalproblemen werden vaak genoemd. 

Bij problematische cultuurverschillen moet vooral worden gedacht aan verschillen in interpretatie 
en beleving van spel en regels. Een allochtone cricket umpire gaf daar een heel concreet voor-
beeld van: "De umpires in het cricket vervullen een nogal ondergeschikte rol. Zij zien werkloos 
toe, totdat gevraagd wordt een beslissing te nemen. Volgens een ongeschreven regel loopt men 

65 Deze enquête werd in 1997 door de KNCB gehouden om de problemen tussen autochtone en allochtone clubs in kaart te 
brengen. In totaal retourneerden 31 van de 74 verenigingen een ingevulde vragenlijst. De resultaten zijn niet gepubliceerd. 

66 in het kader van dit project werd een inleiding verzorgd voor de scheidsrechterscommissie van de KNCB. Ter voorberei-
ding van de gedachtenwisseling met de umpires werd een korte schriftelijke vragenlijst naar alle deelnemers gestuurd. 
Door 12 bondsscheidsrechters werd deze ingevuld en ingezonden. Opvallend in de antwoorden van veel umpires was het 
begrip dat getoond werd voor de verschillen in spelbeleving tussen autochtonen en allochtonen. 



weg wanneer men uit is. Surinaamse spelers zijn minder geneigd om weg te lopen zodat het 
spel door kan gaan. Ook al is het nog zo duidelijk, ze blijven staan wachten tot de scheidsrech-
ter zich ermee bemoeit. Dat wekt irritatie."67 

Er kan worden verondersteld dat een dergelijk onderscheid tussen Surinaamse en Nederlandse 
sporters inderdaad cultureel bepaald is. De mate waarin men het zekere voor het onzekere 
neemt, is een van de dimensies waarop culturen verschillen.68 Sommige allochtone bevolkings-
groepen hebben waarschijnlijk meer moeite met onzekere situaties en meer behoefte aan duide-
lijke regels dan de de autochtone bevolking. De volgende uitspraak van een autochtone voetbal-
scheidsrechter kan in hetzelfde perspectief worden geplaatst: "In het begin heb ik vreselijk veel 
moeite gehad met de toepassing van de voordeelregel bij Surinaamse spelers. Al staan ze op de 
penaltystip en kunnen ze de bal er zo in leggen, als ze worden aangetikt, fluit ik en geef ik ze 
een penalty. Ze verwachten niet anders. Als ze getrapt worden, als hen onrecht wordt aange-
daan, moet dat bestraft worden. Nu ik dat weet, geef ik dus maar een penalty. Wil je geen voor-
deelregel? Mij best. Voor mij hoeft het niet. Je moet het een beetje aanvoelen wannneer je wel 
en niet de voordeelregel geeft. Het is heel moeilijk over te brengen: neem dat voordeel nou!" 

Net als de umpires in het cricket voelen voetbalscheidsrechters dat er in wedstrijden tussen 
autochtonen en allochtonen vaak een gespannen sfeer bestaat.69 8 0 % van de autochtone en 6 0 % 
van de allochtone KNVB-scheidsrechters, die in het kader van dit onderzoek werden geënquê-
teerd, merken verschillen in wedstrijdbeleving tussen autochtonen en allochtonen. Zowel de 
autochtone als de allochtone scheidsrechters wijzen op het grotere temperament onder allochto-
ne voetballers. Zij zouden volgens verschillende allochtone scheidsrechters slechter tegen hun 
verlies kunnen en volgens autochtone scheidsrechters gemakkelijker beïnvloedbaar zijn door de 
eigen aanhang langs de lijn. De algemene ervaring is dat in ontmoetingen met allochtone teams 
de gemoederen sneller verhit raken. Een kwart van de autochtone arbiters erkende zelf meer pro-
blemen te hebben in deze wedstrijden. Maar dat cijfer zou wel eens geflatteerd kunnen zijn door 
de neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven.70 Het is namelijk algemeen bekend, en 
door KNVB-functionarissen ook bevestigd, dat nogal wat scheidsrechters er tegenop zien om 
wedstrijden van allochtone teams te leiden. Sommigen weigeren zelfs dergelijke wedstrijden te 
fluiten. Een van de allochtone arbiters: "Als Turk word ik regelmatig door allochtone verenigin-
gen gevraagd wedstrijden voor hen te fluiten. Soms benadert de bond mij ook voor moeilijke 
wedstrijden van allochtonen. Dan heeft een andere scheidsrechter vaak bedankt voor de eer..." 
Zoals autochtone scheidsrechters soms moeite hebben met allochtone teams, zo hebben alloch-
tone scheidsrechters soms moeite met autochtone clubs. Allochtone scheidsrechters worden niet 
overal en altijd met evenveel égards ontvangen en behandeld als hun autochtone collega's. Een 
derde van de geïnterviewde allochtone scheidsrechters heeft wel eens overwogen om wedstrijden 
van bepaalde clubs niet meer te fluiten. 

67 Dit citaat is, evenals enkele andere uitspraken in deze paragraaf, ontleend aan de reader Arbitrage & allochtonen, die een 
aantal jaren geleden is gemaakt ten behoeve van het gelijknamige themaprogramma van NOC+NSF. In het kader van dat 
themaprogramma werden uitgebreide vraaggesprekken gehouden met 18 scheidsrechters in vijf takken van sport. Zie 
Janssens (1993). 

68 Hofstede (1991). 
69 In het voorjaar van 1998 zijn 20 autochtone en 20 allochtone officiële voetbalscheidsrechters uit de KNVB-districten West 

III en IV (Zuid-Holland) telefonisch geïnterviewd. 
70 Het is ook frappant dat geen enkele autochtone scheidsrechter een bevestigend antwoord gaf op de vraag of er behoefte 

bestond aan ondersteuning bij het leiden van wedstrijden met veel allochtonen. Dat terwijl het onderwerp de scheidsrech-
ters toch danig bezig hield, getuige de uitgebreide en soms ook heftige reacties op de vragen. 
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Vooral het feit dat allochtone voetballers in het veld regelmatig hun eigen taal spreken wekt bij 
veel autochtone scheidsrechters grote irritatie. Bij 3 0 % van de geïnterviewde autochtone voetbal-
scheidsrechters mag er in het veld uitsluitend Nederlands worden gesproken, terwijl er toch van-
uit de KNVB een oekaze is geweest die scheidsrechters daarvan moest weerhouden. Twee karak-
teristieke uitspraken: "Ik heb mijn eigen manier van benaderen. Ik zeg altijd: 'Als je geen 
Nederlands praat, dan krijg je een vrije schop tegen.' Moet je eens kijken hoe snel ze dan 
Nederlands praten...; Ik zou het liefst van voetballers eisen dat ze Nederlands spreken, maar de 
KNVB vindt dat discriminatie." 

De weerstand van scheidsrechters tegen het spreken van vreemde talen in het veld heeft behalve 
met angst en argwaan ook te maken met de intentie van de scheidsrechter om het spel eerlijk te 
laten verlopen en het gedrag van de spelers optimaal te controleren. Wanneer in het veld door 
een van de ploegen een taal wordt gebezigd die de arbiter niet verstaat, zou die ploeg daardoor 
wel eens een oneigenlijk voordeel kunnen behalen en kan de scheidsrechter geen volledige 
greep krijgen op de wedstrijd. 

Het lijkt er overigens op dat sommige allochtone scheidsrechters een behoorlijke gevoeligheid 
aan de dag leggen voor cultuurverschillen die de verhoudingen in de sport tussen autochtonen 
en allochtonen beïnvloeden en dat zij beter dan veel autochtone collega's en allochtone sporters 
in staat zijn om hun eigen culturele achtergrond te relativeren. Wellicht heeft dat er mee te 
maken dat zij, in tegenstelling tot autochtone collega's en allochtone sporters, steeds op het snij-
vlak van verschillende culturen opereren en zo op indringende wijze met verschillende stelsels 
van waarden en normen worden geconfronteerd. 

De allochtone cricket umpire die eerder geciteerd werd, noemde ook een ander aspect dat de 
relaties tussen autochtone en allochtone sporters negatief kan beïnvloeden: "Op het lagere 
niveau moeten spelers zelf de wedstrijd leiden. De batting side moet de umpire leveren. In die 
wedstrijden wisselen de umpires elkaar dus af. Je merkt dat allochtone spelers meer moeite heb-
ben om objectief te fluiten. Ze kunnen zich toch moeilijker los maken van hun team. Omdat de 
partijen elkaar afwisselen, kijkt men natuurlijk toch wel uit. Partijdig fluiten bij de een, lokt het 
bij de ander uit." Net als de behoefte aan zekerheid, is ook de loyaliteit aan de groep waarvan 
men deel uit maakt een dimensie waarin culturen kunnen verschillen." De verhouding tussen het 
individu en de groep varieert van de ene cultuur tot de andere. In de culturen van vrijwel alle 
allochtone bevolkingsgroepen is de onderlinge loyaliteit en solidariteit veel belangrijker dan in de 
autochtone cultuur. De ervaring van de cricket umpire staat dan ook niet op zichzelf. Tweederde 
van de geïnterviewde allochtone voetbalscheidsrechters had wel eens ervaren dat allochtone 
voetballers voordeel probeerden te halen uit bepaalde situaties door in te spelen op de overeen-
komst in hun etnische achtergrond. Een van hen verklaarde: "Het komt zeker wel eens voor. 
Vorige week werd ik nog benaderd door een Marokkaanse speler die letterlijk vroeg of ik hem 
kon bevoordelen. Ik heb toen maar net gedaan of ik hem niet hoorde." 

Niet alleen in het voetbal en cricket, maar ook bijvoorbeeld in het basketbal en het honk- en 
softbal heeft men de ervaring dat de emoties eerder en hoger oplopen als veel allochtonen mee-
doen. Scheidsrechters en tegenstanders kunnen daar niet altijd even goed mee omgaan. 
Gedragingen worden wel eens verkeerd begrepen. Een autochtone softbalscheidsrechter daarover: 
"Wedstrijden met Antillianen kenmerken zich door een hoop tumult. Spelers tonen meer emotie. 
In het begin werd er raar tegenaan gekeken. Ik heb scheidsrechters meegemaakt die op de top-
pen van hun zenuwen waren, die dachten dat men elkaar elk moment met de knuppel te lijf zou 
gaan en die wedstrijden staakten zonder dat dat nodig was. Ik heb het zelf nooit meegemaakt 
dat de vlam in de pan sloeg. (...) Hollanders zijn ook wel eens boos en gesticuleren dan wat. Bij 

71 Hofstede (1991). 



Antillianen is het meer van beiden. Men gaat over in half-Nederlands, half-Antilliaans en het hele 
team doet mee. Dat kan bedreigend overkomen. Men komt ook dichterbij. Maar volgens een 
ongeschreven regel in het softbal raakt men de scheidsrechter niet aan. Bepalend voor de 
afstand die men in acht neemt is de lengte van de klep van de pet. Er zijn wel coaches die hun 
pet achterstevoren zetten om dichterbij de scheidsrechter te komen." 
Een dergelijke relativering mag niet worden begrepen als een vergoelijking. Hoewel de hierboven 
aangehaalde scheidsrechter zelf geen geweldadigheden had meegemaakt, kunnen verschillende 
collega's, zeker uit de voetballerij, daarover toch wel een boekje open doen. 

Strafzaken 
Regelmatig worden ontsporingen gerapporteerd. Wedstrijden lopen uit de hand. Scheidsrechters 
worden agressief bejegend, soms zelfs gemolesteerd. Nu gaat in wedstrijden tussen (overwegend) 
autochtone teams weliswaar ook van alles mis, maar allochtone sportteams blijken toch buiten-
sporig vaak betrokken te zijn bij problemen. Een inventarisatie van strafzaken in het KNVB-dis-
trict West IV heeft in ieder geval uitgewezen dat allochtone clubs in de afgelopen twee seizoenen 
vier tot vijf keer vaker dan reguliere autochtone clubs betrokken zijn geweest bij gestaakte wed-
strijden.72 Terwijl de teams van de allochtone clubs samen aan minder dan 4 % van alle wedstrij-
den in het seniorenvoetbal meededen, waren zij partij bij ruim 1 6 % van de bijna 400 gestaakte 
wedstrijden. Niet in alle gevallen duidt betrokkenheid op schuld. Bij een kwart van de gestaakte 
wedstrijden werd uiteindelijk geen van de betrokken teams schuldig verklaard. Iets minder dan 
1 6 % van de straffen, die werden uitgedeeld naar aanleiding van gestaakte wedstrijden, kwam bij 
allochtone teams terecht. 
Overigens is het goed om ook vast te stellen dat niet alle allochtone verenigingen vaak met de 
tuchtcommissie in aanraking komen. In het fair play klassement dat door het KNVB district West 
IV vorig seizoen werd gepubliceerd stonden enkele allochtone clubs toch op een hele behoorlijke 
positie. De sportiefste allochtone club bezette de 51e plaats op de ranglijst. Aangezien er in dat 
district van de voetbalbond ongeveer 300 clubs actief zijn, is dat een redelijk goede score. 

Ook in het cricket, waar maar weinig strafzaken bestaan, hebben de allochtone clubs daarin een 
onevenredig groot aandeel. In de competitiewedstrijden die in de zomer van 1998 werden geleid 
door bondsscheidsrechters, werden 26 waarschuwingen en boekingen uitgedeeld. Daarvan gingen 
er 16 naar allochtone spelers. Dat aandeel is allesbehalve evenredig met de deelname van de 
allochtone spelers aan deze wedstrijden. 
In de hoogste klassen van het cricket beoordeelden de bondsscheidsrechters afgelopen seizoen alle 
20 elftallen ook op hun gedrag in het veld (sportiviteit, acceptatie beslissingen, enzovoorts). De 
drie allochtone verenigingen in deze klassen eindigden op de 12e, respectievelijk 19e en 20e plaats. 

Eerder in deze paragraaf is uitgebreid ingegaan op de botsing van culturen die een belangrijke 
achtergrond vormt voor de confrontatie van autochtonen en allochtonen in de sport. In de voor-
gaande paragraaf is ook gewezen op het gebrek aan capabel kader bij allochtone sportinitiatie-
ven. Er zijn echter meer factoren die zouden kunnen verklaren waarom allochtone teams vaker 
dan autochtone teams betrokken zijn bij problemen in het veld. Het is onmogelijk om een enkele 
oorzaak te identificeren, maar waarschijnlijk hebben de verschillende hier genoemde factoren 
gezamenlijk wel afdoende verklarende kracht. 

De relatief late toetreding tot de sport zou zo'n factor kunnen zijn. Uit de vraaggesprekken die 
bij allochtone voetbalclubs werden gehouden, kwam naar voren dat veel van hun spelers pas op 
latere leeftijd in competitieverband zijn gaan sporten.' Het gros van de spelers van allochtone 

72 Zie ook noot 50. 
73 Zie ook noot 32. 
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verenigingen is daar voor het eerst 'echt' gaan voetballen. Gemiddeld waren die voetballers bij 
aanmelding al bijna 23 jaar oud. Dat zou kunnen duiden op een gebrekkige socialisatie in de 
(competitie-)sport. Terwijl de meeste voetballers bij autochtone clubs van jongsaf aan, week in 
week uit competitiewedstrijden gevoetbald hebben en zich als het ware spelenderwijs de onge-
schreven normen en officiële regels van het spel eigen hebben gemaakt, hebben de meeste spe-
lers bij allochtone clubs die nog nauwelijks ervaren als zij hun entree maken in de georganiseer-
de sport. 

De culturele verschillen kunnen in sommige gevallen samenvallen met sociale scheidslijnen of 
generatiekloven. Daardoor kunnen effecten worden versterkt. Aan het einde van paragraaf 3.5 is 
er al op geattendeerd dat in het cricket ook sociale verschillen de onderlinge verhoudingen beïn-
vloeden. Op verschillende manieren kwam dat ook tot uiting in de antwoorden op vragen uit 
enquêtes en interviews. Een bestuurder van een allochtone vereniging noemde bijvoorbeeld het 
verbale "onvermogen van veel allochtone cricketers om net zo goed van zich af te kunnen 
bijten" als hun autochtone collega's een belangrijke oorzaak van irritaties en incidenten. Ook 
een autochtone umpire wees daarop: "Er wordt vooral door jongere cricketers vaak minachtend 
gedaan over het slechte taalgebruik bij allochtonen. Dat allochtonen vaak worden uitgelachen, 
wekt wrevel op." 

Hoewel het onmiskenbaar is dat spelers van allochtone teams zich vaker schuldig maken aan 
agressie in het veld, moet ook worden gewezen op een zekere vertekening in de beeldvorming 
rond confrontaties van allochtonen en autochtonen. Agressie is nog wel eens een reactie op dis-
criminatie. Regelmatig komt het voor dat verbaal geweld niet wordt bestraft, terwijl het fysieke 
geweld dat daarop volgt wel wordt aangepakt.74 Discriminerende uitspraken worden meestal 
nogal impulsief gedaan, maar soms ook heel bewust om spelers uit hun tent te lokken. Soms 
kunnen discriminerende of denigrerende uitspraken niet worden bestraft, eenvoudig omdat ze 
door de scheidsrechter niet zijn gehoord. In andere gevallen worden ze wel opgevangen maar 
gebagatelliseerd. Er wordt door arbiters niet altijd even alert en adequaat gereageerd op impul-
sieve of instrumentele vormen van discriminatie. Provocaties worden door tuchtcommissies niet 
of nooit als verzachtende omstandigheden aangemerkt bij de sanctionering van geweld. 

Behalve culturele en sociale verschillen zouden eveneens verschillen in leeftijd een rol kunnen spe-
len bij confrontaties tussen autochtonen en allochtonen. In een van de deelonderzoeken die ten 
behoeve van dit rapport werden gehouden, bleek de gemiddelde leeftijd van allochtone senioren-
voetballers een stuk lager te liggen dan de gemiddelde leeftijd van hun autochtone mede- en 
tegenspelers.75 Van de geïnterviewde allochtone voetballers was tweederde jonger dan 30, van de 
autochtonen was dat minder dan een derde. Leeftijdsverschillen hebben onwillekeurig invloed op 
de speelstijl, immers hoe jonger de spelers zijn, hoe meer zij op het scherpst van de snede spelen. 
Van verschillende kanten zijn ook hele andere evenzeer plausibele verklaringen aangedragen voor 
het relatief grote aantal misdragingen van allochtone sporters. Braam en Ülger legden in hun 
onderzoek een relatie tussen de agressie in het veld van Turkse voetballers die spelen in teams 
van Grijze Wolven en de gewelddadige kant van de rechts-extremistische ideologie.76 Mout, en in 
zijn navolging ook Stokvis, brachten de gewelddadigheden in wedstrijden van bepaalde allochto-
ne voetbalelftallen ook in verband met de maatschappelijke achterstandspositie van allochtone 
bevolkingsgroepen.77 In hun optiek krijgen allerlei maatschappelijke frustraties op het voetbalveld 
de vrije loop. 

74 Zie ook Meloen en Eersteling (1994: 182-186, 227-238). 
75 Zie ook noot 33. 
76 Braam en Ülger (1997). 
77 Mout (1986) en Stokvis (1996). 



Terwijl teams van allochtone clubs veel vaker met de tuchtcommissie in aanraking komen dan 
(overwegend) autochtone teams, bestaat de indruk dat individuele allochtone spelers niet vaker 
geschorst of beboet worden dan autochtone voetballers. Hoewel er geen cijfers bekend zijn over 
de verhouding tussen het aantal allochtone en autochtone voetballers in het onderzochte KNVB-
district, kan wanneer uitsluitend wordt afgegaan op de namen van de betrokken voetballers wel 
een indicatie worden gegeven van de verhouding tussen de aantallen bestrafte autochtone en 
allochtone spelers. Uit de cijfers blijkt dan dat minder dan 1 7 % van alle individueel opgelegde 
boetes en schorsingen naar allochtone voetballers is gegaan. Verondersteld kan worden dat dat 
min of meer evenredig is met het percentage allochtone deelnemers aan de voetbalwedstrijden in 
West IV. Van grote onevenredigheid lijkt hoe dan ook geen sprake te zijn. 

Allochtone voetballers, zo kan worden geconcludeerd, gedragen zich sportiever wanneer ze deel 
uitmaken van een (overwegend) autochtoon team, dan wanneer ze uitkomen in een (overwegend) 
allochtoon team. De eerder genoemde en cultureel bepaalde, sterkere oriëntatie op de eigen 
groep die in veel allochtone bevolkingsgroepen kan worden waargenomen, zou hiervoor een ver-
klaring kunnen bieden. De grote loyaliteit ten opzichte van de eigen etnische groep zou het zelf-
corrigerend vermogen van allochtonen die in eigen kring sporten negatief kunnen beïnvloeden. 
Waar spelers minder geneigd zijn om elkaar te corrigeren, en het ook nog eens mankeert aan 
een goede leider die een matigende invloed kan uitoefenen, kunnen gemakkelijk problemen rij-
zen. 
Ten slotte zijn er ook nog aanwijzingen dat niet alleen allochtonen zich anders gedragen wanneer 
zij onder elkaar sporten, maar dat ook autochtonen zich dan anders opstellen. Meer dan de helft 
van de spelers die de overstap maakte van een autochtone naar een allochtone club ervaart een 
andere en minder goede behandeling door scheidsrechters en tegenstanders: Een allochtone spe-
ler in een gemengd team zou door de scheidsrechter in bescherming worden genomen. Een volle-
dig allochtoon team zou echter bedreigend overkomen. In die situatie zou de scheidsrechter eer-
der geneigd zijn om partij te kiezen voor de autochtone spelers/8 

4.6 Conclusies 

• De derde werkhypothese - "allochtone clubs en teams c.q clubs en teams met veel allochtonen 
hebben meer moeite om zich te handhaven dan overwegend autochtone clubs en teams" -
klopt zonder meer. 

• Verschillende factoren bemoeilijken het functioneren van allochtone verenigingen: gebrek aan 
(ervaren) kader, klein ledental, vaak geen eigen accommodatie, veel verhuizingen van complex. 
Veel allochtone clubs verkeren ook in financiële nood (geen of weinig kantine-baten, lage con-
tributie-inkomsten, weinig sponsoring, veel administratieve boetes). Op veel plaatsen zijn bet-
alingsregelingen getroffen. 

• De lage contributie-inkomsten hangen samen met de sociale opstelling van de allochtone 
clubs. Zij stellen hun contributies op een (te) laag niveau vast. Ze zijn erg soepel tegenover 
leden met betalingsproblemen. De betalingsdiscipline van de leden is laag (geen traditie en 
minder financiële draagkracht). 

78 Dit was de teneur in de reacties van spelers die nu uitkomen voor allochtone clubs, maar in het verleden bij autochtone 
clubs voetbalden. Zie ook noot 32. 
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Allochtone clubs hebben veel problemen met de bureaucratische werkwijze van bonden en 
gemeenten. Allochtone voetbalclubs krijgen vier keer zo vaak administratieve boetes als 
autochtone clubs. Ook in het cricket gaan veel meer boetes naar allochtone clubs. 

Veel allochtone teams van reguliere verenigingen opereren heel geïsoleerd binnen hun club. Ze 
worden aan hun lot overgelaten en trekken zich weinig aan van de vereniging. Het ontbreekt 
vaak aan goede leiding en begeleiding waardoor gemakkelijk allerlei organisatorische proble-
men kunnen rijzen en wedstrijden relatief vaak uit de hand lopen. Vanwege slechte ervaringen 
hebben verschillende clubs besloten geen allochtone teams meer toe te laten. Andere vereni-
gingen stellen hele strikte voorwaarden. 

Allochtone sporters in eigen verenigingen zijn waarschijnlijk vanwege allerlei organisatorische 
tekortkomingen minder tevreden over hun lidmaatschap dan allochtonen in gemengde clubs. 
Autochtonen zijn veruit het meest tevreden. Allochtone spelers van eigen teams het minst. 

Verkleurende clubs hebben het ook relatief moeilijk. De verkleuring begint meestal in de jeugd-
afdeling. Het verenigingskader wordt vaak gerekruteerd uit ouders van jeugdige sporters. 
Allochtone ouders zijn minder vertrouwd met de sportclub. Door geringe betrokkenheid bij de 
sport van deze allochtone ouders neemt het kaderpotentieel af, terwijl de kaderbehoefte juist 
toeneemt. De combinatie van een verkleurend ledenbestand en een vergrijzend (autochtoon) 
kaderbestand brengt de continuïteit van de organisatie in het gedrang en geeft bovendien 
scheve ogen. 

In verkleurende verenigingen zijn ook meer contributieproblemen. Er zijn relatief meer wanbeta-
lers en er zijn meer betalingsachterstanden onder allochtonen (minder draagkracht en onbe-
kendheid). 

Kennis van en belangstelling voor achtergronden en culturen van allochtone sporters ontbreekt 
vaak bij autochtoon kader. Clubs verzuimen om nieuwkomers goed te informeren over rechten, 
plichten en dagelijkse praktijken. Veel onbegrip en misverstanden zijn hiervan het gevolg. 

Het autochtone verenigingskader in verkleurende verenigingen neemt een ambivalente houding 
aan tegenover de aanmelding van nieuwkomers. Nieuwe leden zijn ook nieuwe problemen. Er 
bestaat angst voor stigmatisering en vervreemding van de oorspronkelijke achterban. 

De vierde werkhypothese - "er bestaat een positieve relatie tussen concentratie en participatie 
(kwalitatief en kwantitatief: sportdeelname, kadervorming, betrokkenheid)" - klopt min of meer. 

Het bestaan van eigen verenigingen en eigen teams is bevorderlijk voor de participatie van 
allochtonen in de sport. Voor een aanzienlijk aantal allochtonen is het geen keuze tussen spor-
ten in eigen kring of gemengd sporten, maar tussen sporten in eigen kring of niet sporten. 

Allochtonen die kiezen voor sporten in eigen verenigingen zijn in sommige opzichten meer 
betrokken bij hun club (identificatie met prestaties eerste team) en in andere opzichten juist 
minder betrokken bij hun club (bijwonen wedstrijden andere teams, verblijf in de kantine na 
wedstrijden en trainingen) dan allochtonen en autochtonen in gemengde verenigingen. In alle 
opzichten het minst betrokken zijn de allochtonen die in een eigen team spelen binnen een 
reguliere vereniging. 



Allochtonen die gemengd sporten doen veel minder aan vrijwilligerswerk dan allochtonen die in 
een eigen club sporten. Ze worden daarvoor veel minder gevraagd dan de autochtonen in 
dezelfde verenigingen. Ook worden zij minder gevraagd dan de allochtonen in eigen verenigin-
gen. Allochtone vrijwilligers in gemengde clubs verrichten vooral bardiensten en schoonmaak-
werkzaamheden. In eigen verenigingen worden alle mogelijke taken door allochtonen gedaan. 
Veruit het minst actief in dit opzicht zijn de sporters uit eigen teams. 

Gemengde sportbeoefening is nog geen integratie. Van acceptatie en vriendschap is niet auto-
matisch sprake. Ook al hebben de betreffende allochtonen de drempels naar de reguliere ver-
eniging genomen en sporten ze in teams met een gemengde samenstelling. Ze horen er toch 
nog niet helemaal bij. Ze blijven na wedstrijden en trainingen minder lang hangen dan hun 
autochtone medesporters. Ze hebben buiten de sportbeoefenaars om minder contacten met 
mensen van de vereniging. Ze leveren minder vaak een bijdrage aan het vrijwilligerswerk in de 
club en worden daar ook minder vaak toe uitgenodigd. 

Sportbeoefening in eigen kring vereist ook de oprichting en instandhouding van eigen organisatie-
verbanden. Zelforganisatie door allochtonen kan goed zijn voor de emancipatie van de betrokken 
bevolkingsgroepen. Juist de allochtone sportvereniging kan de functie vervullen van leerschool voor 
allerlei maatschappelijk nuttige kennis en vaardigheden. Vanuit deze optiek is elke rem op zelforga-
nisatie door allochtonen ook een rem op hun maatschappelijke emancipatie en integratie. 

Bij sportbonden zijn nog weinig allochtonen actief als vrijwilliger. Voor zover aanwezig gaat het 
om scheidsrechters en leden van tuchtcommissies. Daar vindt soms doelgerichte werving 
plaats. Allochtone verenigingen kunnen hiervoor een goed rekruteringskanaal zijn. 

De concentratie van allochtonen in de sport kan de mogelijkheden voor het instrumentele 
gebruik van de sport voor maatschappelijke doelen, zoals integratie in de samenleving, vergro-
ten. Via de sport kan een gerichte benadering van de doelgroep allochtonen of allochtone jon-
geren plaatsvinden. 

De vijfde werkhypothese - "segregatie heeft een negatieve invloed op de verhoudingen tussen 
autochtonen en allochtonen" - klopt min of meer. 

In sportontmoetingen tussen autochtonen en allochtonen kunnen de spanningen soms hoog 
oplopen en kan er een meer dan gewone sportieve rivaliteit ontstaan. 

Allochtone voetbalverenigingen zijn vier tot vijf keer zo vaak betrokken bij gestaakte wedstrij-
den als autochtone clubs. Ook in het cricket komen allochtone clubs veel vaker in aanraking 
met de tuchtcommissie. In fair-play ranglijsten staan allochtone clubs meestal laag genoteerd. 

Veel scheidsrechters ondervinden meer problemen in wedstrijden tussen allochtonen en 
autochtonen. Sommigen weigeren deze ontmoetingen te fluiten. Het gebruik van de eigen taal 
is voor veel scheidsrechters een steen des aanstoots. Voetbalscheidsrechters verbieden spelers 
nog wel eens in hun eigen taal te spreken. 

Culturen botsen op het speelveld. Door verschillen in interpretatie en beleving van spel en 
regels komen autochtone en allochtone sporters tegenover elkaar te staan. De culturele ver-
schillen kunnen in sommige gevallen samenvallen met sociale scheidslijnen of generatiekloven. 
Dat kan spanningen versterken. Ook het ontbreken van capabele begeleiding speelt een 
belangrijke rol. 



> DE G E V O L G E N 

De relatief late toetreding tot de georganiseerde voetbalsport zou mede kunnen verklaren waar-
om spelers van allochtone clubs meer in aanraking komen met het tuchtrecht. Er zou sprake 
kunnen zijn van een gebrekkige socialisatie in de (competitie-)sport. Terwijl de meeste voetbal-
lers bij autochtone clubs van jongsaf aan gevoetbald hebben en zich spelenderwijs de onge-
schreven normen en officiële regels van het spel eigen hebben gemaakt, hebben de meeste 
spelers bij allochtone clubs die nog nauwelijks ervaren als zij hun entree maken in de georga-
niseerde sport. 

Allochtone teams maken zich vaker schuldig aan agressie in het veld. Maar er is een zekere 
vertekening in de beeldvorming rond confrontaties van allochtonen en autochtonen. Agressie 
kan een reactie zijn op discriminatie. Regelmatig komt het voor dat verbaal geweld niet wordt 
bestraft, terwijl het fysieke geweld dat daarop volgt wel wordt aangepakt. 

Individuele allochtone voetballers worden (waarschijnlijk) niet vaker geschorst of beboet dan 
autochtone spelers. 

Allochtone voetballers gedragen zich sportiever wanneer ze deel uitmaken van een (overwe-
gend) autochtoon team, dan wanneer ze uitkomen in een (overwegend) allochtoon team. De 
cultureel bepaalde, sterkere oriëntatie op de eigen groep zou hiervoor een verklaring kunnen 
bieden. De grote loyaliteit ten opzichte van de eigen etnische groep zou het zelf-corrigerend 
vermogen van allochtonen die in eigen kring sporten negatief kunnen beïnvloeden. 

Veel allochtone voetballers die van een gemengde club zijn overgestapt naar een allochtone 
club ervaren een andere behandeling door scheidsrechters en tegenstanders. Een allochtone 
speler in een gemengd team wordt door de scheidsrechter in bescherming genomen, temidden 
van allochtone medespelers is hij bedreigend. 

Inter-etnische spanningen doen zich ook voor bij gemengde sportbeoefening. In veel verkleurde 
verenigingen staan de verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen onder druk. De proble-
men van verkleurende verenigingen komen niet altijd aan de oppervlakte. Door achterdocht en 
wantrouwen, misverstand en onbegrip, geringe betrokkenheid van de ouders, contributieproble-
men, enzovoorts ligt echter veel conflictstof opgestapeld. 

Achter de zevende werkhypothese - "er zijn genoeg goede gronden, maar weinig legitieme 
middelen om concentratie en segregatie tegen te gaan" - moeten vraagtekens worden gezet. 
Los van de vraag of er (veel) mogelijkheden zijn om de relatief sterke verkleuring van sommige 
reguliere sportverenigingen te voorkomen en de opkomst van allochtone sportinitiatieven tegen 
te houden, is het ook twijfelachtig of het wenselijk is om beleidsinspanningen daarop te rich-
ten. Aan etnische concentratie in de sport kleven onmiskenbaar grote nadelen. Er mag echter 
niet uit het oog worden verloren dat voor veel allochtonen de mogelijkheid om met of onder 
elkaar te sporten een belangrijke voorwaarde is voor deelname, dat met name etnische separa-
tie ook belangrijke positieve effecten heeft en (waarschijnlijk) van tijdelijke aard is. De beleids-
aandacht zou daarom wellicht niet zozeer moeten worden gericht op het tegengaan van etni-
sche concentratie en separatie alswel op het voorkomen en bestrijden van de negatieve gevol-
gen daarvan. 





"Dit is juist integratie!" 

Leiden, februari 1995. "Maakt COL Sport zich onmogelijk?" Zo luidde de kop boven een artikel in 
een plaatselijk weekblad over de Islamitische voetbalvereniging GOL Sport (het Grote Oosten 
Leiden). In het artikel wordt een incident aangehaald waarbij de club betrokken was. Na afloop 
van een wedstrijd ontstond een vechtpartij, waar de politie aan te pas kwam. De wedstrijd werd 
voortijdig gestaakt, omdat GOL Sport vier rode kaarten kreeg en hierdoor het minimum aantal 
spelers, waarmee een elftal in het veld dient te komen, werd gepasseerd. Bij spelers en toe-
schouwers van GOL Sport "sloeg de vlam in de pan" toen een fotograaf de ongeregeldheden 
wilde vastleggen. GOL Sport schreef hiermee volgens de krant "de zoveelste zwarte bladzijde in 
haar korte bestaan". 
In het artikel wordt het bestaansrecht van de club ter discussie gesteld. Het incident was 
"koren op de molen" van iedereen, die meent dat GOL Sport geen bestaansrecht heeft (...) 
Er gaan steeds meer stemmen op om GOL Sport - de rode kaartenkampioen - uit de competitie 
te zetten. De aversie tegen GOL Sport groeit. Tegenstanders gaan met lode voetbalschoenen 
naar de club, waar bovendien sportief weinig eer te behalen valt. Er wordt zelfs van een 'verlo-
ren zondag' gesproken." Ibrahim Sezer, voorzitter en oprichter van de Islamitische voetbalclub, 
is het er niet mee eens. Sezer is van mening dat zijn vereniging de tijd moet krijgen. "Er is niks 
mis met de mentaliteit van mijn jongens." 

Opsteker 

Als wordt afgegaan op de berichtgeving in de (plaatselijke) pers over het wel en wee van GOL 
Sport, dan blijkt dat het de club bepaald niet mee zit. Sinds de oprichting in april 1993 is de 
club vaker negatief in de publiciteit gekomen. Er wordt verslag gedaan van gestaakte wedstrij-
den, mishandelde scheidsrechters, geschorste spelers en opgewonden toeschouwers. De nega-
tieve berichten verdringen de sportieve prestaties van de club in de plaatselijke pers. De club 
laat zich hierdoor echter niet uit het veld slaan. 

Sinds haar oprichting heeft de allochtone vereniging een forse ledengroei doorgemaakt en zijn 
ook de sportieve prestaties erop vooruit gegaan. De club speelt inmiddels met vier jeugdteams 
en vier senioren-elftallen. Op de ledenlijst staan circa 150 Turkse en Marokkaanse namen. 
Een jaar na het hierboven beschreven incident wordt in hetzelfde huis-aan-huis blad weer een 
artikel aan GOL Sport gewijd. Dan is de toon heel wat positiever. Dan worden de sportieve pres-
taties van GOL Sport benadrukt. De club heeft bewezen dat het anders kan. "Met 13 punten uit 
5 wedstrijden prijkt GOL Sport samen met VNA en Zoetermeer, aan de kop van de 6e klasse. OK, 
dat speelt zich af in de kelders van het amateurvoetbal, maar toch... een fantastische opsteker 
en een ongekende weelde voor deze in 1993 opgerichte voetbalclub." De Nederlandse trainer, 
die de club heeft aangesteld, spreekt van een uitstekende trainingsopkomst. "De mannen zijn 
royaal op tijd voor een wedstrijd aanwezig. Er wordt niet meer gemekkerd, ballen worden mee-
genomen en de kleedkamers worden keurig achtergelaten." 

Gauw kwaad 

GOL Sport heeft in haar korte bestaan al heel wat obstakels en weerstanden moeten overwin-
nen. Aanvankelijk kreeg de club van alle kanten tegenwerking. De discussie speelde zich voorna-
melijk af rondom het bestaansrecht van de club. Eigenlijk was men de club liever kwijt dan rijk. 
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De Dienst Sport & Recreatie van de gemeente Leiden en een aantal politieke partijen waren van 
mening dat GOL Sport de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving in de weg 
stond. Het gemeentelijk beleid ging uit van integratie binnen de bestaande autochtone Leidse 
clubs. Een eigen vereniging voor de Turkse gemeenschap was in die optiek niet gewenst. 
De bestaande (autochtone) voetbalclubs zagen GOL Sport als een bedreiging. Allochtone voet-
ballers die bij deze clubs speelden, zouden wel eens naar de Turkse club kunnen overstappen, 
zo was de redenering. 

Tegenstanders zagen op tegen duels met de club. De spelers van GOL Sport stonden er om 
bekend licht ontvlambaar te zijn. Ook scheidsrechters hadden het gevoel de club met fluwelen 
handschoentjes te moeten behandelen. Een rode kaart zou al snel verkeerd worden opgevat 
door de allochtone jongens. 
Soms had de club alleen de schijn tegen, andere keren gingen spelers echt te ver. Sezer geeft 
aan dat bij Turken de dingen soms anders gaan. Hij spreekt het verkeerde gedrag van zijn jon-
gens niet goed, maar nuanceert wat er gebeurt. "De jongens zijn gauw kwaad. Hollandse voet-
ballers zijn minder emotioneel dan Turkse voetballers. Scheidsrechters zijn vaak heel gevoelig. 
De Turkse jongens voelen zich snel gediscrimineerd op het veld. Maar dat is helemaal niet 
nodig. Soms gaan ze te ver, dan hebben ze het zelf verkeerd opgevat. Maar er zijn ook scheids-
rechters die expres straffen uitdelen en daarvan genieten. Soms straffen ze zwaarder, maar soms 
ook niet." 

Thuisvoelen 

De meningen over het bestaansrecht van de allochtone club waren verdeeld. Het idealisme waar-
mee Sezer zijn club oprichtte, stond lijnrecht tegenover de heersende opvattingen in de Leidse 
politiek. GOL Sport zou de integratie van allochtonen in de weg staan. Maar Sezer verdedigt het 
bestaansrecht van een eigen allochtone voetbalclub. De club is opgericht uit behoefte en uit 
nood. "Een club als GOL Sport is haalbaar, omdat allochtonen anders zijn. Allochtone Turken en 
Marokkanen schamen zich dood als ze iemand naakt in de kleedkamer zien staan. In de 
Ramadan wordt geen koffie verkocht, alleen de gasten drinken koffie. Er wordt door iedereen 
gevast. Bij een Hollandse club weten ze dat niet. Zij vinden het bijvoorbeeld niet hygiënisch als 
een speler in een onderbroek gaat douchen." 

Niet alleen het gegeven dat allochtonen een andere sociaal-culturele en religieuze achtergrond 
hebben geven GOL Sport bestaansrecht. Een club als GOL Sport heeft volgens Sezer ook een 
voorbeeldfunctie voor de jeugd. Volgens Sezer kampt de allochtone jeugd met een groot gebrek 
aan zelfvertrouwen, een soort minderwaardigheidscomplex. De ouderen die de club hebben 
opgericht en nu draaiende weten te houden hebben een voorbeeldfunctie voor de allochtone 
jeugd. "Het is belangrijk dat allochtonen goed functioneren in de Nederlandse samenleving en 
laten zien dat ze meer kunnen dan werken bij de Cemsto. Het is goed als de jeugd nu ziet dat 
oudere allochtonen initiatieven nemen om een club op te richten en ook fluiten bij wedstrijden. 
De jeugd ziet dat er belangstelling is van de pers en dat de KNVB gewoon met het bestuur van 
GOL Sport komt praten. Als GOL Sport positief in het nieuws is, vinden allochtonen dat allemaal 
leuk. Op school praten ze daar ook over. We lezen elke dag in de krant over het succes van Jan 
en Kees. Maar het is ook leuk om over Ahmed te lezen. Dat is goed voor het zelfvertrouwen." 
De club kiest niet bewust voor afzondering of separatie. Integratie in de Nederlandse same-
nleving wordt wel degelijk nagestreefd. Maar dan op een andere manier dan veel autochtonen 
voor ogen hebben. De voorzitter: "Dit is juist integratie! Wij spelen in de Nederlandse competitie 
tegen Nederlandse clubs, wij hebben een Nederlandse trainer en Nederlandse voetballers zijn 
van harte welkom." Sezer woont in Leiden en voelt zich een echte Leiden aar. Hij wil zich daar 



ook thuisvoelen. Naar zijn mening moeten er dan ook voorzieningen zijn die op allochtonen zijn 
gericht, zoals een sportclub, eigen winkels en een moskee. "De jeugd moet zich thuisvoelen in 
Leiden en een eigen plek hebben. Daarom is het bestaan van GOL Sport goed." 

Op het goede pad 

Hoewel hij niets van voetballen afwist - "Ik wist niet eens wat buitenspel was!" - heeft Sezer 
toch een voetbalclub opgericht. GOL Sport is ontstaan uit een stichting die activiteiten organi-
seerde voor allochtone jongeren in Leiden. Vanuit deze stichting werd regelmatig deelgenomen 
aan zaalvoetbaltoernooien die de Dienst Sport & Recreatie van de gemeente Leiden organiseer-
de. De oprichting van GOL Sport was eigenlijk een logisch gevolg van de interesse in sport van 
deze jongeren. Toen de gemeente na veel aarzelingen uiteindelijk over de streep werd getrok-
ken, kon de vereniging worden opgericht. Aan de oprichtingseis van de KNVB, een vereniging 
van minimaal vijftig leden, drie seniorenelftallen en een goedgekeurd veld voor de competitie, 
kon worden voldaan. De club mocht van de gemeente gebruikmaken van een veld op de lokatie 
Pomona. 

De in groen-witte tenues gestoken spelers voetbalden twee jaar op die lokatie. De prestaties 
vielen in het begin nog tegen. Maar het ledental steeg en de spelers voelden zich thuis bij de 
club waar rekening werd gehouden met hun sociaal-culturele en religieuze achtergrond. 
GOL Sport trok jongeren aan, die anders niet zouden gaan voetballen, ook niet bij andere clubs. 
Aanvankelijk speelde de club alleen met senioren, maar de wens om ook met de jeugd te 
beginnen groeide. 
Sezer: "Ik wilde iets doen voor de jeugd, op mijn manier. De tweede generatie Turken mag niet 
verloren gaan, moet een kans krijgen. Ik begrijp ze, ik heb dezelfde geschiedenis en achter-
grond. Wij hebben het moeilijk, we zijn geen Turken en geen Nederlanders. Turken hebben een 
slecht imago, dat moet veranderen. Geen bier, geen gevloek, geen gescheld, wel respect voor 
ieders gedragspatroon, manier van leven en religie. Dat betekent ook de jeugd interesseren voor 
de club, de ouders erbij betrekken. Voetbal is een middel om Turkse jongeren op het goede pad 
te krijgen." 
De gemeente raadde, vanwege haar integratiebeleid, de club af om met de jeugd te beginnen. 
Het gemeentelijk beleid is dat de allochtone jeugd bij Hollandse clubs moet voetballen. De 
allochtone jeugd heeft immers minder taalproblemen dan de ouderen en kunnen daarom makke-
lijker aansluiting vinden bij de Nederlandse samenleving. Ondanks dit negatieve advies, ging 
GOL Sport toch van start met de jeugd. Toen bleek dat het goed liep, werd de gemeente uitein-
delijk milder in haar oordeel. De allochtone club werd gedoogd. 

Moeten integreren 

De ledengroei zorgde voor een nieuw probleem. De lokatie bij Pomona werd te klein en voldeed 
niet aan de normen van de KNVB. Er moest worden uitgekeken naar een nieuwe accommodatie, 
waar de club verder kon uitbreiden. GOL Sport vernachtte immers een verdere groei van de ver-
eniging. "Er was een gat in de markt gevonden." Met de gemeente werden gesprekken gevoerd 
over een mogelijke verhuizing van de club. Het oog viel op een van de zeven velden aan de 
Boshuizerkade. Ook een andere voetbalclub, een kleine Surinaamse vereniging, zou overigens in 
aanmerking komen voor verhuizing van Pomona naar de genoemde velden. Want het Pomona-
terrein zou bestemd worden voor woningbouw. Het voornemen van de gemeente om de twee 
clubs te verplaatsen naar deze lokatie, stuitte op verzet van de vier voetbalclubs die al gebruik 
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maakten van de sportvelden aan de Boshuizerkade. De grootste klacht van deze clubs was het 
gebrek aan ruimte. Door nog twee clubs erbij te voegen, zouden de velden te zwaar belast wor-
den. Over GOL Sport werd gezegd: "Van integratie komt nauwelijks iets terecht met de huidige 
plannen op tafel. Men ontneemt je de kans op groei." Voorzitters van deze clubs uitten hun zor-
gen over het gebrek aan integratie. Zou het niet beter zijn als de allochtone voetballers zouden 
integreren binnen de bestaande voetbalverenigingen? Ook de angst voor verlies van (allochtone) 
leden aan de nieuwe club speelde een rol. Men zag GOL Sport niet graag komen. 
Van de verhuiskwestie werd uitvoerig verslag gedaan in de plaatselijke pers. Er werd gesproken 
van een "salomonsoordeel". "Hoe het besluit ook zou uitpakken, er zouden altijd een of meer 
clubs zijn die nadeel zouden ondervinden van de verhuizing. GOL Sport, een voetbalclub met 
een Turkse achtergrond, kent een dusdanige groei in leden, dat het complex Pomona te klein is 
geworden. De club moet dus wel verhuizen, omdat de leden anders nauwelijks nog aan voetbal 
toekomen." De opmerking van een bestuurder van een van de vier autochtone Leidse club 
spreekt boekdelen. "Dit loopt uit op separisme en dat kan volgens mij toch niet de bedoeling 
zijn van het gemeentebeleid." 

Maar ook GOL Sport zelf was inmiddels niet meer zo gelukkig met de verhuizing naar de 
Boshuizerkade. De club voelde zich niet welkom. De bevlogen voorzitter bracht zijn ongenoegen 
als volgt onder woorden: "Ik ontvang telefoontjes en brieven waaruit me duidelijk wordt dat 
mensen ons niet willen aan de Boshuizerkade. Ze vinden dat we moeten integreren, maar Turkse 
jongens voetballen liever met elkaar. Ik kom ze overal tegen, bij de moskee bijvoorbeeld en heb 
door de kleine afstand tussen hen en mij binnen zes maanden al zes teams opgericht. Ik laat de 
jongens voetballen, anders hangen ze maar op straat en in koffieshops rond en nu zijn ze aan 
het voetballen. Wat is daar verkeerd aan? We hebben het recht een eigen club op te richten en 
maken daarvan gebruik. Doen Nederlanders in Canada en Australië niet hetzelfde? We voetbal-
len, de ene maakt een clubblad, de ander gaat fluiten bij de KNVB en weer een ander gaat een 
jeugdelftal begeleiden. Daar ben ik trots op en daarmee ga ik door. Ondanks tegenwerkingen." 

Honderd procent meegevallen 

Na een jaar touwtrekken komt GOL Sport toch op de genoemde lokatie terecht en krijgt veld 
zeven toegewezen. Uiteindelijk lijkt het tij te keren voor de allochtone voetbalclub. De gemeente, 
de tegenstanders en de scheidsrechters leggen zich neer bij het bestaan van GOL Sport. De 
meeste weerstanden zijn een halfjaar na de verhuizing uit de lucht. "Ik moet toegeven dat het 
honderd procent is meegevallen", aldus een voorzitter van een van de vier clubs. Met de verhui-
zing naar de nieuwe lokatie zijn de sportieve prestaties verbeterd en is ook de gemeente van 
mening veranderd. "Zoals de club het doet is het goed. Ik was bang dat veel allochtonen van 
andere clubs naar GOL Sport zouden overstappen, maar daarvan is gelukkig geen sprake. De 
club trekt veel jongens die zich elders niet zouden aanmelden." Dat laatste wordt door Sezer 
van harte onderschreven. "Als GOL Sport niet meer zou bestaan zou maar 10% van de spelers 
naar een andere club stappen. Goede allochtone voetballers hebben bij andere clubs weinig 
moeite. Die worden overal goed ontvangen. Maar wanneer het Ramadan is, vragen sommigen of 
zij bij GOL Sport mogen trainen, vanwege de trainingstijden. Bij Hollandse clubs wordt daar 
geen rekening mee gehouden. De jongens die lager voetballen willen graag bij ons spelen. We 
hebben nu zelfs leden uit Den Haag, Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude, enzovoort. Dat is ver 
weg en eigenlijk niet verstandig. Maar ze willen toch bij GOL Sport voetballen. Ze willen erbij 
horen. In het begin trokken we niet aan spelers van andere clubs. Nu wel. Een voetbalvereniging 
moet zichzelf gewoon redden, zowel financieel als met leden. Maar GOL Sport doet het anders. 
Er wordt niet tegen een allochtoon gezegd dat hij niet bij een Hollandse club mag gaan voetbal-



Ierï. Ik weet trouwens zeker dat, als wij een goede allochtone voetballer maar de helft bieden 
van het bedrag dat een gewone Leidse club biedt, die voetballer voor GOL Sport kiest. Maar 
GOL Sport speelt heel laag en de mogelijkheden zijn beperkt. Dan is het moeilijk om die jon-
gens te vragen om bij GOL Sport te komen voetballen. Ik heb zelfs wel eens jongens geweigerd 
die bij een andere club zaten waar ze wel carrière konden maken. Bij GOL Sport kan dat niet. Ik 
wil ook graag een paar Turkse jongens zien voetballen bij Ajax. Maar als ze geen 
carrière kunnen maken bij een andere club, dan is het logisch dat GOL Sport ze vraagt om te 
komen voetballen." 

Durven 

De jonge club is nog niet helemaal uit de problemen. Er moet hard worden gewerkt aan de 
interne organisatie en aan het sportieve niveau van de teams. Volgens Sezer moet GOL Sport 
tien keer zo hard werken als andere clubs. "GOL Sport is nieuw. Er is een kaderprobleem. Er zijn 
wel genoeg mensen die iets willen doen, maar er is weinig deskundigheid. We vragen mensen 
om een scheidsrechterscursus bij de KNVB te volgen. Dan kunnen ze bij de KNVB fluiten. Dat is 
goed voor hun ontplooiing. Maar ze durven gewoon niet goed. Ouders hebben bijvoorbeeld 
alleen maar te maken gehad met de markt en de fabriek. Die durven niet. We verwachten meer 
van de derde generatie." De Turkse voorzitter is er trots op dat het toch gelukt is om drie jon-
gens op de scheidsrechterscursus te krijgen en dat zij de officiële KNVB-badge hebben bemach-
tigd. 
De provinciale sportraad en de voetbalbond hebben de club in het afgelopen jaar af en toe 
organisatorische adviezen gegeven en het aankomend verenigingskader ook een beetje opge-
leid. Geen overbodige luxe, want het loopt nog niet allemaal op rolletjes bij GOL Sport. Vanwege 
kadergebrek besloot de club anderhalf jaar geleden om de jeugdafdeling op te heffen. Ruim een 
half jaar later volgde een doorstart. Dat de club in een behoefte voorziet werd en passant nog 
eens aangetoond, want bijna geen enkel jeugdlid stapte over naar een andere club en binnen 
de kortste keren had men weer een paar teams op de been. In diezelfde moeilijke periode dreig-
de de gemeente ook nog eens om het veld te sluiten. De huurpenningen waren niet op tijd vol-
daan. Eveneens vanwege betalingsachterstanden nam de KNVB de club bijna uit de competitie. 
Paradoxaal genoeg heeft de vereniging zowel met de KNVB als met de gemeente toch best een 
goede relatie. Er is zowel op het bondsbureau als op het gemeentehuis in de loop der jaren 
meer begrip gekomen voor de problemen van de club en er bestaat waardering voor de inzet en 
het idealisme van voorzitter Sezer. Mogelijk heeft het Turkse diner dat de club bijna drie jaar 
geleden organiseerde voor een bont gezelschap van bondsfunctionarissen, verenigingsbestuur-
ders, gemeenteambtenaren en lokale politici, bijgedragen aan een betere verstandhouding. 

Leren 

Met de gemeente heeft GOL Sport nu een goede relatie, vindt Sezer. "De gemeente heeft GOL 
Sport in het begin verkeerd behandeld. Maar daarna heeft de gemeente het goed gedaan. De 
club heeft veel te danken aan Duivesteijn, de vorige directeur Sport & Recreatie. Hij zorgde 
ervoor dat er bij de gemeente meer begrip kwam voor ons. Nu moet GOL Sport zich bewijzen. 
GOL Sport heeft nog een paar jaar nodig. De problemen zullen nog blijven bestaan. Ouders zijn 
bijvoorbeeld niet gewend om contributie te betalen. Dat is voor hun onbegrijpelijk. GOL Sport is 
nog aan het leren." 

Iets meer hulp van bijvoorbeeld de KNVB zou daarbij welkom zijn. Een helpende hand bij orga-
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nisatorische problemen zou op prijs worden gesteld. Positief noemt Sezer het, dat de bond in 
het voetbalwereldje wat meer begrip aan het kweken is voor de positie van allochtone voetbal-
lers en allochtone clubs. "Er zijn veel allochtone elftallen bij de KNVB. De problemen die zij heb-
ben, zijn al lang bekend. Sinds kort wordt daarover ook in het mededelingenblad van de KNVB 
wel eens geschreven. Er zijn ook themabijeenkomsten georganiseerd voor clubs en scheidsrech-
ters. Ik hoop dat dat helpt. Tegenstanders en scheidsrechters doen wel eens moeilijk over de 
taal. De jeugd heeft geen taalproblemen. De jeugd spreekt automatisch Nederlands. Maar er is 
een aantal woorden dat toch in het Turks wordt gezegd. Het D-elftal van GOL Sport heeft wel 
eens bij wedstrijd meegemaakt dat de scheidsrechter een jongen van het veld stuurde omdat hij 
Turks sprak. De jongen wist zelf niet eens meer wat hij had gezegd. De scheidsrechter wilde 
geen woord buitenlands meer horen, anders zou hij de wedstrijd stoppen. Maar sommige dingen 
gaan toch in het Turks. Bijvoorbeeld, 'Ahmed geef'. De scheidsrechter heeft uiteindelijk de wed-
strijd gestaakt. Dat was heel naar." 

Echte club 

Het imago van de club verbetert langzaam, maar ook dat heeft nog meer tijd nodig. En er mag 
dan in het veld ook niet te veel mis gaan. Volgens Sezer willen Hollandse clubs niet graag 
tegen allochtone teams voetballen. "Er heerst angst. Spelers en leiders hebben een verkeerd 
beeld van GOL Sport. Als er supporters meekomen met de tegenstander van ons eerste team zie 
je ze aarzelen of ze de kantine wel in gaan. Maar het wordt beter." 
Hoewel de voorzitter zijn club graag kampioen ziet worden, hecht hij eigenlijk toch meer aan de 
sportiviteit dan aan de punten: "Als ik langs de lijn sta, let ik op de spelers, niet op de wed-
strijd." 
Na een desastreus verlopen vorig seizoen heeft het eerste team van de club dit jaar de weg 
omhoog weer gevonden. Op het prikbord in het clubhuis van GOL Sport prijkt een recent artikel 
uit het veelgelezen lokale weekblad. GOL Sport wordt een echte club! Zo luidt de kop deze keer. 
Met instemming wordt door de achterban van de club ook de rest gelezen. "Vriend en vijand 
moeten het toegeven: GOL Sport gaat het redden. De financiële zorgen zijn achter de rug: 
De contouren van een goed geleide organisatie tekenen zich af aan de Boshuizerkade. Coach 
Johan Abspoel glimt. Zijn jongens blazen hun partijtje danig mee. Waar in de andere vijfde 
klasse mede Boshuizerkade-bewoners Leidsche Boys en VNA sportief in de versukkeling dreigen 
te raken, staat GOL Sport bijna fier aan kop." 





5. HET B E L E I D 
o 

5.1 Doel en middel 

Bij aanvang van dit onderzoek werd verondersteld dat etnische concentratie in de sport per saldo 
meer negatieve dan positieve effecten heeft. Na een bespreking van de actuele ontwikkelingen, 
de oorzaken, achtergronden en gevolgen van het verschijnsel, werd aan het einde van het voor-
gaande hoofdstuk opnieuw de balans opgemaakt. 
Daar werden vraagtekens geplaatst achter de zevende werkhypothese: "er zijn genoeg goede 
gronden, maar weinig legitieme middelen om concentratie en segregatie tegen te gaan". 
Aarzelend werd geconcludeerd dat de beleidsaandacht niet zozeer zou moeten worden gericht op 
het tegengaan van etnische concentratie en separatie, alswel op het voorkomen van de negatieve 
gevolgen daarvan. Op de mogelijkheden en onmogelijkheden om etnische concentratie en 
separatie in de sport daadwerkelijk tegen te gaan, werd daar nog niet ingegaan. Dat vraagstuk 
zou eerst in dit hoofdstuk worden behandeld. 
In het licht van de zojuist geformuleerde conclusie lijkt de vraag naar effectiviteit of legitimiteit 
van deze beleidsinstrumenten echter een stuk minder relevant. Als het tegengaan van etnische 
concentratie en separatie in de sport geen beleidsdoel is, waarom zou men zich dan nog het 
hoofd breken over de middelen waarmee dat bereikt kan worden? 

Er zijn twee overwegingen om in de volgende paragraaf toch uitgebreid aandacht te schenken 
aan deze kwestie. De eerste is nogal pragmatisch en houdt verband met de subjectiviteit die de 
beoordeling van het verschijnsel etnische tweedeling kleurt. Bij de afweging van voor- en nade-
len, spelen subjectieve elementen onvermijdelijk een rol. Hoeveel gewicht wordt bijvoorbeeld 
gegeven aan een grotere sportparticipatie van allochtonen? Hoeveel betekenis wordt gehecht aan 
de gunstige emancipatorische effecten? Hoeveel interculturele conflicten worden op de koop toe-
genomen? Of, hoe groot acht men de kans dat negatieve aspecten kunnen worden geneutrali-
seerd? Het is allerminst ondenkbaar, dat in de optiek van sommige beleidsmakers en -bepalers 
de balans uiteindelijk toch duidelijk negatief uitslaat. Die kans is reëel, temeer daar er wellicht 
toch al sprake is van een zekere vooringenomenheid." Om die reden zal in de volgende para-
graaf toch ook worden stilgestaan bij de mogelijkheden om concentratie en separatie van allocht-
onen in de sport tegen te gaan. 
De tweede reden om dat te doen, is meer opportunistisch van aard. De conclusie dat het tegen-
gaan van etnische concentratie en separatie in de sport geen doelstelling van beleid zou moeten 
zijn, werd niet zonder aarzeling getrokken. Er werd bovendien onderscheid gemaakt tussen de 
gevolgen van concentratie en separatie. Vooral van etnische separatie werden de positieve kan-
ten benadrukt. Er lijken onvoldoende redenen te bestaan om zich te keren tegen zelforganisatie 
van allochtonen in eigen sportverenigingen en -teams. Anders ligt dat met betrekking tot de 
onevenredig sterke verkleuring van sommige reguliere verenigingen. Pogingen om dergelijke ont-
wikkelingen tegen te gaan, lijken meer gerechtvaardigd. Het is op zijn minst twijfelachtig of de 
voordelen daarvan wel opwegen tegen de nadelen. 
Maar als de veronderstelling dat er weinig of geen mogelijkheden zijn om concentratie en separa-
tie te verhinderen, uiteindelijk juist blijkt te zijn, maakt dat die lastige afweging van voor- en 
nadelen overbodig. Dan wordt "het voorkomen van spanningen tussen bevolkingsgroepen, en 
het bevorderen van inter-etnische contacten en samenwerking" (negende werkhypothese) vanzelf 
een logisch beleidsalternatief. 

79 Zie ook paragraaf 1.2. 
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5.2 Spreiding 

De strekking van de zevende werkhypothese ("genoeg goede gronden, maar weinig legitieme 
middelen") moet gezien worden tegen de achtergrond van de ervaringen in andere maatschappe-
lijke sectoren, zoals de volkshuisvesting, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Hoewel ook in die 
sfeer wel positieve effecten van etnische concentratie worden onderkend, en sommigen daarvoor 
duidelijk meer oog hebben dan anderen, bestaat er toch een grote consensus in de finale beoor-
deling van het verschijnsel. Die is negatief. Er gaapt een kloof tussen gewenste en feitelijke 
ontwikkelingen, zo is het algemeen gevoel. Een (meer) evenredige spreiding van allochtonen over 
de verschillende wijken, over de diverse segmenten van de arbeidsmarkt en over verschillende 
onderwijsinstellingen ware te wensen. Dat algemeen gevoel is bepalend voor de beleidsrichting 
en -inzet. 

In de genoemde maatschappelijke sectoren is echter ook ondervonden dat er voor een echt 
spreidingsbeleid geen wettelijke basis bestaat, dan wel kan worden geconstrueerd. 
Democratische vrijheden staan gerichte beleidsinspanningen in de weg. 

Zo kan niemand worden verplicht om zich in een bepaalde buurt te vestigen, evenmin kan aan 
iemand het recht worden ontzegd om zich ergens te vestigen. Bij de toewijzing van woningen 
mag etniciteit bijvoorbeeld geen rol spelen. Hoewel in de praktijk hier en daar wel rekening 
wordt gehouden met bepaalde gevoeligheden, is een dergelijk spreidingsbeleid formeel verbo-
den. De zogenaamde 'portieknormen' die vroeger nog wel eens werden gehanteerd, bestaan van-
daag de dag niet meer. Van meer recente datum zijn de 'herstructureringsmaatregelen' die getrof-
fen worden in de sfeer van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.80 Daarbij gaat het dan niet 
meer om spreiding van mensen naar etnische afkomst, maar om spreiding van woningen naar 
aard en kwaliteit. Via een gevarieerder woningaanbod wordt meer differentiatie in de samenstel-
ling van de bevolking nagestreefd. Daarom wordt bijvoorbeeld op Vinex-lokaties sociale woning-
bouw gepleegd. Ook worden met deze bedoeling in sommige concentratiewijken juist duurdere 
woningen geschapen door slechte en goedkope woningen te slopen en te vervangen door nieuw-
bouw in de vrije sector, of door samenvoeging of splitsing van sociale huurwoningen. 

Op de arbeidsmarkt, waar alleen al de verplichte registratie van allochtone werknemers in het 
kader van de Wet samen (voorheen Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen) 
op veel weerstand stuit, bestaat geen enkel draagvlak voor bijvoorbeeld een quotum-regeling. 
Werkgevers kunnen niet worden verplicht om hun personeelsbestand een getrouwe afspiegeling 
te laten zijn van de demografische samenstelling van de bevolking. Streefcijfers en inspannings-
verplichtingen, zoals neergelegd in het accoord van de Stichting van de Arbeid, zijn daar het 
maximaal haalbare gebleken. De overheid kan van de sociale partners in dit opzicht niets 
afdwingen. 

De fel bevochten vrijheid van onderwijs ten slotte, staat de spreiding van autochtone en alloch-
tone leerlingen over de verschillende scholen in de weg. De toelating van leerlingen kan formeel 
niet op basis van etnische afkomst worden gereguleerd. Dat zou in strijd zijn met anti-discrimina-
tiebepalingen uit Nederlandse wetgeving en internationale verdragen.8' Het staat ouders eenvou-
dig vrij om te bepalen bij welke basisschool zij hun kind aanmelden. De overheid kan daarin niet 
sturen, hooguit stimuleren. Op beperkte schaal en voor zover bekend met beperkt succes, is dat 
ook gebeurd.82 Het meest vergaand in dit opzicht was het Goudse initiatief tot 'begeleide school-

80 Zie Tesser e.a. (1995). 
81 Zie de bijdrage van Tazelaar, in: Tazelaar e.a. (1996). 
82 Zie o.a. de bijdrage van Rutten, in: Tazelaar e.a. (1996). 



keuze', waarbij scholen en (allochtone) ouders werden aangespoord om op vrijwillige basis mee 
te werken aan een spreidingsbeleid. Door vervoersmogelijkheden aan te bieden faciliteerde de 
gemeente een gelijkmatige spreiding van autochtone en allochtone leerlingen over de verschil-
lende basisscholen in de stad. Ook het 'schoolwijkenbeleid' in Zaandam gaat uit van vrijwillig-
heid. Door (autochtone) ouders groepsgewijs te stimuleren tot een keuze voor de dichtstbijzijnde 
school wordt getracht een witte vlucht tegen te gaan. In Amsterdam wordt met de zogenaamde 
'magneetscholen' hetzelfde doel nagestreefd. Door extra faciliteiten te bieden aan zwarte scholen 
wordt geprobeerd deze ook voor autochtonen aantrekkelijker te maken. 

Uit de ervaringen in andere maatschappelijke sectoren kunnen voor de sport lessen worden 
getrokken. Als een effectief spreidingsbeleid overal op formele barrières stuit; hoe zinvol is het 
dan om in de sport daarop te mikken? De vraag stellen, is de vraag beantwoorden. Formele 
regels die individuele vrijheden waarborgen, staan ook in de sportsector een effectief spreidings-
beleid in de weg. 
De grondwetttelijke vrijheid van onderwijs vindt bijvoorbeeld haar pendant in de vrijheid van ver-
eniging die alle ingezetenen van Nederland genieten. Op dit grondrecht kan iedereen zich beroepen 
die het initiatief neemt tot oprichting en instandhouding van sportorganisaties op etnische grond-
slag. Pogingen om dergelijke organisatievormen tegen te gaan of te frustreren zijn dan ook in strijd 
met het geldend recht. Strikt juridisch heeft elke allochtone sportorganisatie recht van bestaan. 
Ook aan het gelijkheidsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 1 van de Grondwet en uitgewerkt in 
de Algemene wet gelijke behandeling en het Besluit gelijke behandeling, kan in dit verband 
worden gerefereerd. Op grond van dat principe is elke vorm van onderscheid tussen personen 
op grond van ras, geslacht, nationaliteit en dergelijke verboden, tenzij de wet daarvoor een 
uitzondering maakt. 

In de Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van discriminatie in de sport, worden richtlijnen 
gegeven voor de toepassing van het gelijkheidsbeginsel in de sportsector. De anti-discriminatie-
code is in 1994 door alle lidorganisaties van NOC*NSF aanvaard en biedt een richtlijn en toets-
steen voor het dagelijks handelen van sportorganisaties, sportkader, sporters en toeschouwers. 
Uit de anti-discriminatieregels kan worden afgeleid dat spreiding op etnische gronden ook in de 
sport een formeel onbegaanbare weg is. Maar niet alleen vormen van spreidingsbeleid zijn verbo-
den. Maatregelen die concentratie en separatie op etnische gronden bevorderen, zijn in principe 
evenmin toegestaan. In dergelijke situaties is bijna altijd sprake van oneigenlijk onderscheid 
tussen personen op grond van etnische afkomst. Voor vormen van positieve actie of zelforganisa-
tie door minderheidsgroepen maakt de wetgever wel uitzonderingen. 
Hieronder worden de bepalingen uit de gedragscode aangehaald, die in het verband van deze 
paragraaf relevant zijn.83 Ook de voorvallen uit de praktijk, die ter toelichting van de verschillen-
de gedragsregels in de anti-discriminatiecode verwerkt zijn, worden toegevoegd. 

• Informatie 
Sportorganisaties geven een ieder een gelijke behandeling bij het verstrekken van informatie 
over mogelijkheden om sport te beoefenen of op andere wijze daarbij betrokken te zijn. 

• Toelichting 
Een vereniging die allochtone sporters verwijst naar een andere club, waar meer allochtonen 
zouden zijn of waar men zich beter thuis zou voelen, handelt in strijd met deze richtlijn. Zij 
ontmoedigt de aanmelding van sporters op grond van hun etnische afkomst en dat is een 
vorm van discriminatie. 

83 NOC*NSF (1994: artikelen 1, 2, 3, 7 en 9). 
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Werving 
Sportorganisaties die sporters of toeschouwers werven, waken ervoor dat de inhoud, de ver-
spreiding of het bereik van folders, aanplakbiljetten, advertenties e.d. ertoe leidt dat slechts 
een beperkte groepering wordt aangesproken. Een uitzondering kan worden gemaakt voor 
wervingsacties gericht op doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn binnen een sportorgani-
satie, alsook voor wervingsacties van organisaties op godsdienstige of levensbeschouwelijke 
grondslag. 

Toelichting 
Een club op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, die in het kader van een leden-
werfcampagne folders verspreidt via onderwijsinstellingen en zich uitsluitend richt op leerlin-
gen van het bijzonder onderwijs, handelt formeel niet in strijd met deze richtlijn. De wet staat 
dit toe. 

Het is bij het kiezen van wervingsmethoden en -kanalen toegestaan om onderscheid te maken 
op grond van etnische afkomst of geslacht indien dat onderscheid tot doel heeft minderheids-
groeperingen die in een achterstandspositie verkeren een betere positie te verschaffen. 
Positieve actie om de achterstand van minderheidsgroeperingen weg te werken mag, mits doel 
en middel in redelijke verhouding staan tot elkaar. Een vereniging waarvan het ledenbestand 
overwegend autochtoon van samenstelling is en die sportstimuleringsactiviteiten organiseert 
die vooral gericht zijn op allochtonen, handelt geenszins in strijd met deze richtlijn. Hetzelfde 
geldt bijvoorbeeld voor een overwegend allochtone vereniging die autochtonen werft, of voor 
een vereniging waarin mannen de overhand hebben en specifieke aandacht geschonken wordt 
aan de werving van vrouwelijke leden. 

Inschrijving en toelating 
Sportorganisaties geven een ieder een gelijke behandeling bij inschrijving en/of toelating als 
sporter of toeschouwer. 
Bij de inschrijving van buitenlandse sporters kan bij uitzondering onderscheid worden gemaakt 
naar nationaliteit indien dit onderscheid gebaseerd is op internationale regels. 
(...) 

Toelichting 
Mits internationale regels dat voorschrijven mag een sportbond aan de inschrijving van een 
buitenlandse sporter de voorwaarde verbinden dat daarvoor toestemming verkregen dient te 
zijn van de bond uit het land van herkomst. 

Een vereniging die autochtonen zondermeer als lid toelaat maar allochtonen niet of slechts in 
een beperkte mate, handelt in strijd met deze richtlijn. Een dergelijke selectieve uitsluiting, 
quotering of ledenstop is een ernstige vorm van discriminatie. 

De oprichting c.q. instandhouding van sportorganisaties voor specifieke minderheidsgroeperin-
gen (bijvoorbeeld voor allochtonen of voor homoseksuelen) is daarentegen wel aanvaardbaar 
zolang de deelname aan sport door die groeperingen nog niet als volwaardig kan worden 
beschouwd. Een en ander laat onverlet dat het geen aanbeveling verdient de toegang tot 
sportorganisaties te beperken tot uitsluitend leden van deze minderheidsgroeperingen. 

Samenstelling teams en indeling competities 
Sportorganisaties geven sporters een gelijke behandeling bij samenstelling van teams en inde-
ling in competities. 



Toelichting 
Een vereniging die sporters, zonder dat zij dat zelf willen, puur op grond van hun etnische 
afkomst concentreert in een of meer teams, handelt in strijd met deze richtlijn. Hetzelfde geldt 
voor een bond die de etnische samenstelling van een team als criterium hanteert voor de 
indeling in een competitie. Concentratie van sporters of teams louter op gronden van ras en 
nationaliteit is niet geoorloofd. 

Een vereniging die autochtone sporters toestaat vriendenteams te formeren c.q. in stand te 
houden, maar allochtone sporters niet in de gelegenheid stelt om op basis van vriendschap 
een team te vormen, handelt in strijd met deze richtlijn. Dat men zich hierbij beroept op het 
streven de integratie van autochtonen en allochtonen in de vereniging te bevorderen, doet 
hier niets aan af. Het nastreven van integratie is uiteraard legitiem, maar het is op zijn minst 
discutabel of de gedwongen spreiding van allochtone sporters wel een geschikte en noodzake-
lijke methode is om de integratie te bevorderen. Hetzelfde geldt wellicht nog in sterkere mate 
voor de hierboven genoemde gedwongen concentratie van allochtone sporters. 

Een vereniging die zich bij de samenstelling van haar teams uitsluitend laat leiden door de 
(veronderstelde) kwaliteiten van de betrokken spelers, hoeft voor geen enkele groepering een 
uitzondering te maken. 

• Selectie en afvaardiging 
Sporters worden gelijke kansen geboden om geselecteerd te worden voor vertegenwoordigen-
de teams of afgevaardigd te worden naar kampioenschappen. 

Toelichting 
Wanneer een bond uitsluitend leden met een Nederlandse nationaliteit toestaat om deel te 
nemen aan een bepaalde wedstrijd, competitie of kampioenschap, is er sprake van directe dis-
criminatie op grond van nationaliteit, tenzij bijvoorbeeld voor deelname aan een EK of WK, 
internationale regels voorschrijven dat de bond een dergelijk onderscheid naar nationaliteit 
dient te maken. 

Wanneer een bond voorwaarden stelt voor deelname aan een competitie die indirect tot 
gevolg hebben dat de deelname van leden die niet over de Nederlandse nationaliteit beschik-
ken wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk wordt gemaakt, is er sprake van indirecte discrimi-
natie, tenzij er voor het gemaakte onderscheid een objectieve rechtvaardiging bestaat. 
De eis dat men gedurende een aantal jaren bij een bond aangesloten dient te zijn alvorens te 
kunnen deelnemen aan kampioenschappen heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat personen die 
naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinsvorming of -hereniging de eerste jaren 
uitgesloten worden van deelname. Dat is niet geoorloofd. Ingezetenen dienen gelijk behandeld 
te worden, zonder onderscheid naar nationaliteit. Dat men met behulp van dergelijke regels 
een legitiem doel nastreeft - het tegengaan van competitievervalsing - rechtvaardigt nog niet 
dat men indirect onderscheid maakt naar nationaliteit. Want in feite staat het verschijnsel 
competitievervalsing los van de nationaliteit van de betrokken sporters. Elke beperking die 
wordt opgelegd aan de mobiliteit van sporters zal het risico wel kleiner maken dat de sport 
geconfronteerd wordt met dergelijke problemen. Maar dat rechtvaardigt niet de handhaving 
van regels die uitsluitend buitenlandse spelers in hun mogelijkheden beperken. Scherpere 
definities, ruime dispensatiemogelijkheden of alternatieve regelingen kunnen soelaas bieden. 
Onbedoelde en ongewenste neveneffecten kunnen aldus worden weggenomen, geneutraliseerd 
of geminimaliseerd. 
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Er kan derhalve worden vastgesteld dat het ook in de sportsector ontbreekt aan reële mogelijk-
heden om het spreidingspatroon van autochtonen en allochtonen doelgericht te beïnvloeden. 
Ook daar kan wel gestimuleerd, maar niet gestuurd worden. De drastische maatregelen die door 
de sterk verkleurde verenigingen uit de eerste twee intermezzi zijn genomen (of overwogen) om 
de instroom van allochtone leden in te dammen of te reguleren, zijn bijvoorbeeld in strijd met de 
hierboven aangehaalde gedragsregels. Noch een selectieve ledenstop voor allochtone sporters, 
noch een quotum-regeling, is wettelijk toegestaan. 

Beleidsinitiatieven om op vrijwillige basis te komen tot een meer evenwichtige spreiding van 
bevolkingsgroepen over verschillende sporten en sportclubs, zijn nog nauwelijks genomen. Tenzij 
het ontmoedigingsbeleid, dat op tal van plaatsen de laatste jaren is gevoerd ten aanzien van 
allochtone sportinitiatieven, ook als zodanig zou worden opgevat.8" Het initiatief dat de gemeente 
Dordrecht bijna twee jaar geleden nam, waarbij onder alle voetbalverenigingen in de stad de 
bereidheid werd gepeild om allochtone teams op te nemen, lijkt uitzonderlijk.85 

Zelfs waar gemeenten aankondigden of aangezocht werden om hun invloed aan te wenden om 
een meer gelijkmatige spreiding van allochtonen over verschillende sportclubs te bevorderen, 
werd uiteindelijk geen enkele poging in die richting ondernomen. Het is betreurenswaardig dat 
de sterk verkleurende voetbalclubs uit de eerste twee intermezzi met hun noodkreten noch de 
betrokken gemeentebesturen, noch de betrokken KNVB-districten, echt in beweging hebben 
weten te brengen. Zowel de lokale overheid als de voetbalbond had op zijn minst kunnen onder-
zoeken of de andere, nauwelijks verkleurende, voetbalverenigingen in de omgeving op de een of 
andere wijze konden worden gestimuleerd om een groter aandeel van de allochtone voetballers 
uit de gemeente in hun gelederen na te streven. Eventuele informele belemmeringen voor alloch-
tonen hadden daar aan de kaak kunnen worden gesteld. Wervende activiteiten voor deze speci-
fieke doelgroep hadden bevorderd kunnen worden. Of dergelijke inspanningen de moeite waard 
zouden zijn geweest, valt nu natuurlijk niet met zekerheid vast te stellen. Maar ook als er wel 
zoiets was ondernomen, zou het moeilijk zijn om het effect te meten. Maar geldt hier niet, het 
ook in de voetballerij zo bekende adagium: niet geschoten is altijd mis! 

Het is voor de overheid waarschijnlijk nog lastiger om de gang van zaken in de sport bij te 
sturen dan om dat bijvoorbeeld te doen in het onderwijs. De overheid heeft veel minder grip op 
ontwikkelingen in de private sfeer van de vrijetijdsbesteding, dan op ontwikkelingen in de 
publieke sfeer van het onderwijs. Zij heeft ook minder aanvechting om zich daarin te mengen. 
Hoewel scholen net als sportclubs een grote mate van autonomie hebben, zijn onderwijs-
instellingen toch met veel meer zilveren koorden (subsidies) en ijzeren ketenen (regelgeving) aan 
de overheid geklonken. Via de leerplicht heeft de overheid bovendien greep op de individuele 
deelname aan het onderwijs. 

Het valt overigens ook voor bijvoorbeeld landelijke en regionale sportorganisaties (provinciale 
sportraden, sportbonden en -koepels) nog niet mee om invloed uit te oefenen op de ontwikke-
lingen die zich afspelen in deze sfeer. In de sportwereld zijn vrijwilligersorganisaties met een 
voor-en-door-leden karakter dominant. Dat betekent dat de betrokken organisaties zeer autonoom 

84 Zie ook paragraaf 4.3 en 5.2. 
85 Hoeveel weerstand er onder voetbalclubs bestaat tegen de inpassing van allochtone elftallen kan eenvoudig worden afge-

leid uit het resultaat van deze peiling. Slechts 5 van de 18 verenigingen waren begin 1997 bereid (eventueel) een allocht-
oon team in de gelederen op te nemen. 
In een verder verleden is in Dordrecht overigens tevergeefs ook een poging ondernomen om allochtone voetballers met 
dezelfde etnische achtergronden te concentreren bij verschillende (reguliere) verenigingen. Er werd dus naar gestreefd om 
alle Italianen bij de ene club onder te brengen, alle Turken bij de andere, enzovoort. Dat een dergelijke aanpak zich slecht 
verdraagt met het gelijkheidsbeginsel, mag na lezing van deze paragraaf duidelijk zijn. 



en onafhankelijk van elkaar opereren en ook enigszins in zichzelf gekeerd zijn. Het bestuurlijk 
kader dat doorgaans uit vrijwilligers wordt gerekruteerd is bovendien niet altijd even goed bere-
kend op alle taken die verricht moeten worden. Tekenend voor de moeizame weg waarlangs 
beleid tot stand moet komen zijn de ervaringen van een voetbalclub die het niet voor elkaar 
kreeg om een groep Turkse spelers, die zich collectief had aangemeld, te verdelen over de 
bestaande teams. Het bestuur van de betrokken vereniging had aanvankelijk ingestemd met de 
inpassing van een compleet Turks vriendenteam, maar was daar op teruggekomen toen daar-
tegen aan de bar en langs de lijn steeds heftiger bezwaar werd gemaakt. Omdat er in bestuurlij-
ke kring grote verdeeldheid ontstond en de besluitvorming stokte, werd een buitengewone 
ledenvergadering uitgeroepen om de kwestie te bespreken. Daarin werd besloten dat de Turkse 
voetballers welkom waren, mits zij niet samen in één team zouden spelen. Toen het bestuur aan 
dit besluit uitvoering wilde geven en de aangemelde spelers wilde onderbrengen bij de bestaan-
de teams, stuitte dat weer op groot verzet. Omdat de teams geen uitbreiding van het aantal spe-
lers wilden (meer reserve-beurten) en evenmin autochtone voor allochtone spelers wilden 'inrui-
len' (men speelde al jaren in min of meer dezelfde samenstelling), lukte het eenvoudig niet om 
de Turkse voetballers in te delen. Het team is in zijn geheel vervolgens naar een andere club 
gegaan waar men wel onder elkaar kon spelen. Enkele verenigingsbestuurders zijn naar aanlei-
ding van deze problemen en de bestuurlijke crisis die daardoor ontstond, uiteindelijk opgestapt.86 

5.3 Compensatie 

Het ontbreken van probate middelen om een meer evenredige spreiding van autochtonen en 
allochtonen in ruimtelijke zin te realiseren of een meer evenredige en gelijkwaardige deelname 
aan arbeid en onderwijs te bewerkstelligen, betekent natuurlijk niet dat de geconstateerde nega-
tieve effecten van etnische concentratie voor lief moeten worden genomen. Hét beleidsalternatief 
voor spreiding is compensatie. 
Zowel in de wijken als op de arbeidsmarkt en in het onderwijs zijn beleidsinitiatieven genomen 
om de negatieve gevolgen van etnische concentratie te compenseren. Er wordt al vele jaren 
beleid gevoerd dat gericht is op verbetering van het leefklimaat in concentratiewijken en op het 
vergroten van de maatschappelijke kansen van allochtonen. 
Op wijkniveau kan bijvoorbeeld worden gewezen op allerlei beleidsinitiatieven in het kader van 
sociale vernieuwing die de samenhang in de wijk moeten vergroten. Maar ook de meer zichtbare 
aanwezigheid van de politie die gevoelens van onveiligheid moet verminderen, kan worden 
genoemd. 
Werkgelegenheidsbevorderende maatregelen en scholingsprogramma's voor langdurige en moeilijk 
bemiddelbare werklozen kunnen worden beschouwd als compensatie voor de onevenredige 
arbeidsdeelname van allochtonen. Er vindt weliswaar geen herverdeling van banen plaats, maar 
op individueel niveau worden de kansen op werk daardoor wel vergroot. 
In het basisonderwijs heeft men de 'gewichtenregeling' getroffen, in het voortgezet onderwijs de 
'faciliteitenregeling'. Deze regelingen maken de personeelsformatie van scholen mede afhankelijk 
van de sociaal-economische en etnische achtergrond van het leerlingenbestand. Daarnaast zijn er 
ook 'onderwijsvoorrangsgebieden' gecreëerd. Dat zijn convenanten tussen gemeenten en school-
besturen op basis waarvan onderwijsachterstanden ten gevolge van culturele, economische en 
sociale factoren gericht kunnen worden aangepakt. 

86 Dat de Turkse voetballers geen mogelijkheid werd geboden om een vriendenteam te vormen, terwijl er in de vereniging 
wel verschillende andere hechte vriendenteams van autochtone spelers opereerden, is overigens een kwalijke zaak. Het 
riekt naar discriminatie. 
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In de sport worden eigenlijk nog maar mondjesmaat compenserende beleidsinitiatieven genomen. 
De achtste werkhypothese - "beleid gericht op het opvangen van de negatieve gevolgen van 
concentratie en segregatie voor de betrokken clubs leidt tot meer concentratie en segregatie" -
is daarom ook moeilijk te staven.87 Voor zover er compenserend beleid wordt gevoerd ten gunste 
van allochtone clubs of sterk verkleurde verenigingen, gaat het om ad hoe inspanningen met een 
beperkt bereik. 

Ofschoon zowel allochtone verenigingen als sterk verkleurde verenigingen met structurele proble-
men kampen, worden toch vooral op incidentele basis ondersteunende activiteiten ontplooid. Er 
zijn bijvoorbeeld met veel allochtone sportclubs door gemeenten en sportbonden wel betalings-
regelingen getroffen om schulden af te lossen. Maar die clubs worden vervolgens niet echt gehol-
pen om orde op zaken te stellen in de vereniging en de financiële huishouding te saneren. Een 
enkele uitzondering bevestigt de regel. 

Provinciale en gemeentelijke sportconsulenten en verenigingsondersteuners van sportbonden 
en -koepels staan desgevraagd hier en daar verenigingen met raad en daad ter zijde. Ook vereni-
gingen met veel of uitsluitend allochtonen profiteren daarvan. In vrijwel alle gevallen gaat het 
daarbij hoe dan ook om betrekkelijk extensieve vormen van organisatorische ondersteuning en 
begeleiding. Er worden adviezen verstrekt, folders en brochures beschikbaar gesteld en heel 
incidenteel ook themabijeenkomsten of korte scholingsprogramma's verzorgd. Een KNVB-vereni-
gingsondersteuner uit de Randstad levert zelfs periodiek medewerking aan een programma van 
een lokale allochtone radiozender. 
De beperkte personele capaciteit stelt grenzen aan de inzet van de betrokkenen. Zo is het bij-
voorbeeld voor een enkele KNVB-verenigingsondersteuner in een district met honderden vereni-
gingen eenvoudig ondoenlijk om zich heel intensief te bemoeien met alle verenigingen die daar 
behoefte aan hebben. Sommige sportconsulenten en verenigingsondersteuners besteden relatief 
veel tijd en aandacht aan de problemen van een klein aantal allochtone sportclubs. Maar dat 
wordt hen niet altijd in dank afgenomen. Extra aandacht voor allochtone clubs, zo is hun erva-
ring, is intern en extern moeilijk te verkopen. Ze laten zich er daarom niet graag op voorstaan. 
Het gevolg daarvan is dat de betrokken allochtone sportclubs er soms geen weet van hebben dat 
zij relatief veel ondersteuning krijgen en daarvoor op hun beurt dan weer nauwelijks waardering 
laten blijken. 

Weerstand tegen allochtone clubs en teams (die de integratie in de weg zouden staan) en/of 
weerzin tegen speciale aandacht voor allochtonen (die overbodig zou zijn als allochtonen zich 
'gewoon' zouden aanpassen; en die hoe dan ook ten koste gaat van aandacht voor autochtonen) 
kunnen compenserende beleidsinspanningen in de weg staan, dan wel het effect ervan beperken. 
Zij kunnen een verlammende uitwerking hebben op beleidsmakers en -bepalers, zowel op vereni-
gingsniveau als op het niveau van bonden of gemeenten. 
Goedbedoelde initiatieven komen soms niet van de grond bij gebrek aan medewerking of zij heb-
ben een beperkt rendement door gebrek aan belangstelling. Voorlichting over verschillen in cultuur 
en achtergrond van autochtonen en allochtonen, mondt bijvoorbeeld vaak uit in de bekende 
'preek voor eigen parochie'. Het sportkader dat daarop afkomt, legt doorgaans al een behoorlijke 
gevoeligheid voor deze problematiek aan de dag. Het is bijna vaste prik dat na afloop van een 
cursus of themabijeenkomst in dit kader wordt geconcludeerd dat de thuisblijvers weer eens geen 
gelijk hadden en dat anderen dan de deelnemers zelf daarbij nog veel meer baat zouden hebben 
gehad. Een groot deel van het autochtone sportkader voelt zich eenvoudig niet geroepen om zich 
in deze materie te verdiepen. Hoewel veel problemen met allochtonen binnen reguliere verenigin-
gen voorkomen zouden kunnen worden, wordt er daardoor nauwelijks preventief gehandeld. 

87 Verwacht kan worden dat dat effect hooguit tijdelijk is. Immers, zoals eerder in hoofdstuk 2 werd geconstateerd zijn oude-
re allochtone clubs alweer aan het verbleken en zijn ook allochtone competities na verloop van tijd opgeheven. 



De angst om van discriminatie te worden beticht en de vrees om allochtonen te stigmatiseren, 
kunnen eveneens verlammend werken. Terwijl de cijfers met betrekking tot gestaakte wedstrijden 
bijvoorbeeld uitwijzen dat er in wedstrijden met allochtone teams een veel grotere kans is dat 
spanningen hoog oplopen, worden ontsporingen toch eigenlijk steevast als incident afgedaan. 
De angst om van discriminatie te worden beschuldigd en/of de vrees voor stigmatisering lijkt een 
structurele aanpak van structurele problemen te verhinderen. Er worden soms wel maatregelen 
getroffen om herhaling te voorkomen, maar deze zijn nogal eens halfslachtig en hebben ook 
vaak een ad hoe karakter. Het kan bijvoorbeeld wel gebeuren dat een voetbalclub die bij her-
haling in de fout is gegaan op het matje wordt geroepen bij de bond, dat er bij een aantal 
wedstrijden waarnemers worden ingezet, of dat de scheidsrechters die naar deze club worden 
gestuurd met meer zorg worden geselecteerd. Op zichzelf zijn dergelijke maatregelen toe te 
juichen, maar het is hoogst twijfelachtig of ze afdoende zijn. Op langere termijn sorteren ze waar-
schijnlijk toch weinig effect. 

Een meer structurele aanpak is in de eerste helft van jaren '90 wel beproefd met de ontwikkeling 
en organisatie van een thema-programma over arbitrage en allochtonen door NOC*NSF. Dat is 
een beknopt bijscholingsproject dat scheidsrechters kan helpen om wedstrijden waaraan veel 
allochtonen deelnemen, in goede banen te leiden. In dat programma wordt onder andere aan-
dacht geschonken aan cultuurverschillen, communicatieproblemen en discriminatie in de sport. 
Hoewel er met dit thema-programma in de praktijk redelijk goede ervaringen werden opgedaan, 
werden er maar weinig scheidsrechters mee bereikt.88 Dat heeft waarschijnlijk opnieuw te maken 
met de eerder geconsteerde weerzin tegen speciale aandacht voor allochtonen. Er zijn door 
scheidsrechtersverenigingen en scheidsrechterscommissies van sportbonden maar weinig bijeen-
komsten op touw gezet en soms was de belangstelling daarvoor ook beperkt. Terwijl de belang-
stelling voor meer algemene weerbaarheidstrainingen onder scheidsrechters wel heel behoorlijk 
is, voelen kennelijk weinig scheidsrechters zich geroepen om zich te verdiepen in de problema-
tiek van arbitrage en allochtonen. 

Een eveneens structurele benadering kan worden gesignaleerd in de rekrutering van leden voor 
tuchtcommissies in een aantal districten van de KNVB. Om het draagvlak voor de uitspraken te 
vergroten en de kwaliteit van de rechtspleging te verhogen heeft men daar heel bewust ook naar 
allochtone kandidaten gezocht. 

Tot besluit van deze paragraaf verdient een initiatief van de cricketbond nog vermelding. De 
KNCB heeft, naar aanleiding van verontrustende signalen over de sfeer in en rond het veld tus-
sen autochtone en allochtone clubs, enkele jaren geleden een 'task force' ingesteld. Daartoe werd 
onder voorzitterschap van een lid van het bondsbestuur een gemêleerd gezelschap geformeerd 
van twee autochtone en zeven allochtone verenigingsbestuurders en bondsumpires. Deze task 
force heeft, mede op basis van een enquête onder alle cricketclubs89, enkele aanbevelingen 
gedaan voor maatregelen die de verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen in het cricket 
ten goede zouden kunnen komen. Naar aanleiding daarvan zijn door het bondsbestuur verschil-
lende acties ondernomen, dan wel voorgenomen. Zo is er een spelregelbijeenkomst georgani-
seerd, en ook een thema-bijeenkomst voor bondsscheidsrechters gehouden. Men wil scherper 
letten op de naleving van wedstrijdreglementen. Er worden gesprekken aangeknoopt met 
verenigingsbestuurders, waarbij ondere andere de samenwerking tussen autochtone en allochtone 
clubs op de agenda staat. 

88 Janssens (1994). 
89 Zie ook paragraaf 4.5. 
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5.4 Suggesties 

Het past in de lijn van het betoog, dat in de bladzijden hiervoor werd opgebouwd om aan het 
eind van dit hoofdstuk een aantal (nieuwe) ideeën aan te reiken voor compenserend beleid. Het 
betreft zowel maatregelen en initiatieven, die erop gericht zijn allochtone clubs en verenigingen 
met veel allochtonen te ondersteunen in hun functioneren, als inspanningen en activiteiten, die 
tot doel hebben spanningen tussen bevolkingsgroepen te voorkomen en inter-etnische contacten 
en samenwerking te bevorderen. 

Er worden geen uitgewerkte voorstellen gepresenteerd, maar er worden wel concrete suggesties 
gedaan aan de sportwereld (sportbonden, provinciale sportraden, levensbeschouwelijke koepel-
organisaties, NOC*NSF) en aan de overheid. Aan sommige (meer vernieuwende) suggesties wor-
den noodzakelijkerwijs meer woorden gewijd dan aan andere. De volgorde waarin onderstaande 
suggesties de revue passeren is tamelijk willekeurig. 

• Sportbonden zouden trainers met een allochtone achtergrond kunnen werven en bijvoorbeeld 
in samenwerking met NOC*NSF kunnen opleiden tot 'trouble-shooters'. Deze zouden vervol-
gens tijdelijk kunnen worden gedetacheerd bij verenigingen die veel allochtonen in de gelede-
ren hebben. De trouble-shooters zouden de contacten tussen de vereniging en de (ouders van) 
allochtone (jeugd)leden kunnen bevorderen en zouden, door mee te draaien in de vereniging 
als het ware spelenderwijs het verenigingskader kunnen bijspijkeren met betrekking tot opvang 
van en omgang met allochtonen in de club (interculturele communicatie). 

• Om de relatie met de allochtone clubs te verbeteren, informatie uit te wisselen, problemen te 
bespreken en onderlinge samenwerking te bevorderen, zouden sportbonden periodiek ronde-
tafelgesprekken kunnen organiseren met allochtone verenigingsbestuurders. 

• Sportbonden en scheidsrechtersverenigingen zouden in scholing en begeleiding van scheids-
rechters meer aandacht kunnen schenken aan de omgang met allochtone sporters en teams. 
Elementen uit het themaprogramma Arbitrage & allochtonen zouden kunnen worden ingepast 
in reguliere opleidingstrajecten. Aspecten daarvan zouden ook verwerkt kunnen worden in 
periodieke schriftelijke of audiovisuele informatie-overdracht. Er zou meer werk gemaakt 
kunnen worden van coaching van scheidsrechters. Naast, dan wel in plaats van waarnemers of 
rapporteurs zouden coaches kunnen worden ingeschakeld. 

• Sportbonden zouden in hun tuchtrecht ook alternatieve straffen kunnen opnemen. Er zou 
kunnen worden geëxperimenteerd met bijvoorbeeld een verplichte scheidsrechterscursus, of het 
verplicht bijwonen van een spelregelbijeenkomst, in plaats van een schorsing en een boete. 
Uiteraard zouden deze zowel aan autochtone als aan allochtone sporters opgelegd moeten 
kunnen worden. 

• Ook voor administratieve fouten en gebreken zouden door sportbonden alternatieve sancties 
kunnen worden toegepast: administratieve lessen in plaats van boetes. 

• Sportbonden zouden richtlijnen kunnen uitvaardigen voor clubs, teams en scheidsrechters die 
zich voorbereiden op wedstrijden waaraan allochtone teams deelnemen en/of autochtonen en 
allochtonen tegenover elkaar kunnen komen te staan. Een beknopt overzicht van belangrijke 
aandachtspunten (taalgebruik, toepassing bepaalde regels, discriminatie, enz.) en mogelijke 
vertrouwen-wekkende maatregelen (tijdige aanwezigheid, sociale contacten, afspraken maken, 
enz.) kan vruchten afwerpen (preventief beleid). 



• Sportbonden zouden richtlijnen kunnen uitvaardigen voor clubs, teams en scheidsrechters die 
betrokken zijn geraakt bij excessen. Ook hier kan een beknopt overzicht van belangrijke aan-
dachtspunten (verenigingsmaatregelen, rapportage aan de bond, enz.) en mogelijke vertrouwen-
herstellende maatregelen (communicatie genomen maatregelen, contact met andere betrokken 
partijen, enz.) zijn nut bewijzen (curatief beleid). 

• Sportbonden zouden ook richtlijnen kunnen opstellen voor inpassing van allochtone vrienden-
teams. Daarin zou duidelijk moeten worden gemaakt welke beleidsruimte clubs in dit opzicht 
hebben (anti-discriminatiebepalingen) en welke onderwerpen bijzondere aandacht vragen (bege-
leiding, aantal spelers, uitwisseling spelers met andere teams, bijdrage aan vrijwilligerswerk, 
formele rechten en plichten, enz.). 

• Er zouden door sportbonden, provinciale sportraden of lokale overheden initiatieven kunnen 
worden genomen om contact en samenwerking tussen autochtone en allochtone clubbestuur-
ders te bevorderen. Er zou uitwisseling van kennis en ervaring kunnen plaatsvinden. Allochtone 
bestuurders informeren autochtonen over gewoonten en achtergronden van allochtone sporters. 
Autochtone bestuurders dragen kennis en ervaring over met betrekking tot financieel-organisa-
torische aspecten. Ook langdurigere relaties zouden kunnen worden bevorderd (coaching). 

• Er zijn vooral door NOC+NSF in samenwerking met de provinciale sportraden in de afgelopen 
jaren al veel producten en diensten ontwikkeld met betrekking tot sport en allochtonen 
(video's, brochures, stappenplannen, thema-programma's, cursussen). Door een betere marke-
ting zouden veel meer verenigingen hiervan profijt kunnen hebben. 

|1Q3 
• Er zou door NOC*NSF in samenwerking met de Stichting Tolerantie en Fair Play en andere 

sportorganisaties een campagne gestart kunnen worden tegen agressie en discriminatie in de 
sport. Deze zou sporters moeten aanspreken op hun eigen (wan)gedrag. Autochtonen én 
allochtonen, maar ook spelers én scheidsrechters, zouden daarin als dader én slachtoffer opge-
voerd moeten worden. Dat zou optimale mogelijkheden bieden voor de verschillende catego-
rieën betrokkenen om zich zowel met daders als slachtoffers te identificeren en zo het 
onzinnige van het fysieke en verbale geweld in te zien. Door enerzijds de ernstige gevolgen 
van agressie en discriminatie te onderstrepen (persoonlijk leed, stigmatisering bevolkingsgroep, 
langdurige schorsing) en anderzijds sterk te relativeren wat er op het spel stond (een plaatsje 
in de middenmoot van de reserve 6e klasse onderbond) zou zowel op het verstand als op het 
gevoel (eer en geweten, schuld en schande) kunnen worden ingewerkt. 

• Er zou door NOC*NSF in samenwerking met de landelijke overheid een campagne kunnen 
worden gestart om te bevorderen dat bonden en verenigingen zich meer bewust worden van 
de gevolgen van demografische veranderingen. Sportbonden en sportverenigingen die in hun 
ledenbestand weinig of geen allochtonen hebben zouden ervan doordrongen moeten worden 
dat zij, uit sociale overwegingen en uit eigen belang, zich meer moeten gaan inspannen om 
aantrekkelijker en toegankelijker te worden voor allochtonen. 

• In het verlengde van de vorige suggestie ligt er ook voor lokale overheden een taak om op 
verenigingsniveau een diversiteitsbeleid te propageren en te ondersteunen. De mate van diver-
siteit in het ledenbestand en/of de intensiteit van beleidsinspanningen om meer diversiteit te 
bereiken, zou als richtsnoer kunnen fungeren bij extra subsidiëring van verenigingen. Daartoe 
zal dan wel een betere registratie van allochtone sportdeelname noodzakelijk zijn. Net zoals 
scholen dat doen bij hun leerlingen, zullen ook verenigingen de etnische herkomst van hun 
leden dan moeten registreren. 
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• Lokale overheden zouden verenigingen met veel of uitsluitend allochtonen (tijdelijk) professio-
nele ondersteuning kunnen bieden (inschakeling opbouwwerkers ten behoeve van de sport), of 
zouden een beperkte professionalisering van het verenigingskader financieel kunnen stimuleren. 

• Lokale overheden zouden het gebruik van de bestaande individuele subsidiemogelijkheden 
voor de kosten van sportbeoefening (fonds maatschappelijke activiteiten, contributieregeling 
minder draagkrachtigen, enz,) meer kunnen propageren. Aanvraagformulieren zouden ook via 
verenigingen kunnen worden gedistribueerd. 

• Lokale overheden zouden nieuwe en meer permanente vormen van sportstimulering kunnen 
faciliteren die duurzame sportbeoefening door minder draagkrachtigen in verenigingsverband 
mogelijk maken.90 

5.5 Conclusies 

• Er zijn net als in de volkshuisvesting, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs ook in de sport 
niet of nauwelijks effectieve en legitieme middelen om etnische concentratie tegen te gaan. 

• Uit de Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van discriminatie in de sport kan worden 
afgeleid dat spreiding op etnische gronden ook in de sport een formeel onbegaanbare weg is. 
Maatregelen die concentratie en separatie op etnische gronden bevorderen, zijn in principe 
evenmin toegestaan. 

• Beleidsinitiatieven om op vrijwillige basis te komen tot een meer evenwichtige spreiding van 
bevolkingsgroepen over verschillende sporten en sportclubs, zijn nog nauwelijks genomen. 

• Compensatie is hét alternatief voor spreiding. Compenserende beleidsinitiatieven liggen voor de 
hand. Dat zijn beleidsinspanningen die niet zozeer zijn gericht op het voorkomen of tegengaan 
van concentratie als wel op het voorkomen en/of beperken van de nadelige gevolgen daarvan. 

• Het kan daarbij gaan om maatregelen en initiatieven, die erop gericht zijn allochtone clubs en 
verenigingen met veel allochtonen te ondersteunen in hun functioneren, maar ook om inspan-
ningen en activiteiten, die tot doel hebben de verhoudingen tussen autochtonen en alloch-
tonen te verbeteren. 

• De negende werkhypothese - "primair moet de aandacht gericht worden op het voorkomen 
van spanningen tussen bevolkingsgroepen, en het bevorderen van inter-etnische contacten en 
samenwerking" - blijft dan ook overeind. 

• De achtste werkhypothese - "beleid gericht op het opvangen van de negatieve gevolgen van 
concentratie en segregatie voor de betrokken clubs leidt tot meer concentratie en segregatie" -
is moeilijk te staven, want dergelijk beleid is nauwelijks gevoerd. 

• In de sport worden slechts mondjesmaat compenserende beleidsinitiatieven genomen. Deze 
inspanningen hebben bovendien vaak een incidenteel karakter en een beperkt bereik. 

90 Veelbelovend is een Amsterdams experiment met zogenaamde voetbalscholen. In bepaalde concentratiewijken worden ver-
enigingen door de gemeente financieel in staat gesteld om op woensdagmiddag trainingen en wedstrijden te organiseren, 
waaraan de schoolgaande jeugd gratis kan deelnemen. Wie ook op zaterdag wil voetballen, kan zich als lid aanmelden en 
moet ook contributie betalen. 



Weerstand tegen allochtone clubs en teams (die de integratie in de weg zouden staan) en/of 
weerzin tegen speciale aandacht voor allochtonen (die overbodig zou zijn als allochtonen zich 
'gewoon' zouden aanpassen; en die hoe dan ook ten koste gaat van aandacht voor autoch-
tonen) kunnen compenserende beleidsinspanningen in de weg staan, dan wel het effect ervan 
beperken. Zij kunnen een verlammende uitwerking hebben op beleidsmakers en -bepalers, 
zowel op verenigingsniveau als op het niveau van bonden of gemeenten. 

Ondanks het structurele karakter van confrontaties tussen autochtonen en allochtonen worden 
excessen steevast als incident afgedaan. De angst om van discriminatie te worden beschuldigd 
en/of de vrees voor stigmatisering van allochtonen, lijkt een structurele aanpak van structurele 
problemen te verhinderen. Er worden soms wel maatregelen getroffen om herhaling te voor-
komen, maar deze zijn nogal eens halfslachtig en hebben ook vaak een ad hoe karakter. 





6 . E V A L U A T I E 

o 

6.1 Samenvatting 

In dit onderzoek werden vijf vormen van etnische concentratie in de sport onderscheiden. 

• Allochtonen concentreren zich in bepaalde takken van sport, waardoor in sommige disciplines 
relatief veel en in andere relatief weinig allochtone sporters voorkomen; 

• Binnen een bepaalde gemeente en tak van sport concentreren allochtone sporters zich in 
bepaalde (oorspronkelijk) overwegend autochtone sportclubs, die daardoor verhoudingsgewijs 
sterk verkleuren; 

• Allochtone sporters vormen eigen teams die functioneren binnen (oorspronkelijk) overwegend 
autochtone sportclubs; 

• Allochtone sporters vormen eigen sportclubs; 
• Allochtone sporters organiseren een eigen competitie. 

De drie laatstgenoemde vormen werden ook wel aangeduid met de term 'separatie'. Omdat werd 
vastgesteld dat concentratie van allochtonen in eigen teams, clubs en competities op vrijwillige 
basis geschiedt werd de term 'separatie' verkozen boven de term 'segregatie'. 

Concentratie van allochtonen in de sport is, anders dan op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en 
in de volkshuisvesting, niet zozeer het gevolg van een gebrek aan keuzemogelijkheden, alswel 
het resultaat van individuele keuzevrijheid. In principe kunnen allochtonen bij elke club terecht. 

Formele blokkades worden nauwelijks ervaren. Maar dat wil niet zeggen dat allochtonen zich 
overal even welkom en thuis voelen. Informele belemmeringen veroorzaken een zekere zwarte 
vlucht van allochtone sporters uit autochtone verenigingen. Wellicht ook bij gebrek aan alterna-
tieven blijft de omvang van de zwarte vlucht beperkt. De behoefte aan allochtone teams en clubs 
is groter dan het aantal bestaande teams en clubs doet vermoeden. 

De verkleuring van autochtone clubs is iets dat veel verenigingen eenvoudig overkomt. Van de 
aanwezigheid van (relatief) veel allochtonen in een club blijkt een aanzuigende werking uit te 
gaan op andere allochtonen. Onder autochtonen kan dat weer een witte vlucht teweeg brengen. 
Ook de omvang daarvan lijkt beperkt te zijn. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de concentratie van allochtonen in de sport in de afgelopen 
jaren is toegenomen, terwijl de separatie is afgenomen. Er zijn dus wel steeds meer situaties 
ontstaan waarin sprake is van onevenredige spreiding van autochtone en allochtone sporters, maar 
het is niet zo dat autochtonen en allochtonen ook vaker gescheiden van elkaar zijn gaan sporten. 

De concentratie van allochtonen in de sport houdt uiteraard (ook) verband met de onevenwichti-
ge ruimtelijke spreiding van allochtonen. Sportverenigingen in de Randstad en met name in de 
grote steden tellen veel meer allochtonen onder hun leden dan de clubs in de provincie. Binnen 
de sport kan echter ook een duidelijke concentratie worden waargenomen in enkele disciplines. 
De uiteenlopende sportvoorkeuren van de verschillende bevolkingsgroepen spelen daarbij een 
grote rol. In ieder geval in basketbal, boksen, cricket, honk- en softbal, karate, voetbal en wor-
stelen is een relatief grote deelname en concentratie van (bepaalde) allochtone bevolkingsgroe-
pen zichtbaar. 
Binnen vrijwel alle takken van sport zijn clubs te vinden die verhoudingsgewijs sterk verkleuren. 
Deze vorm van allochtone concentratie beperkt zich niet tot de grote steden of de Randstad. 
Met name in cricket, voetbal, basketbal, honk- en softbal en karate hebben allochtonen ook 
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eigen sportclubs opgericht of eigen teams geformeerd binnen (oorspronkelijk) overwegend 
autochtone verenigingen. Meestal zijn hierbij uitsluitend mannen betrokken en wordt er op een 
laag (recreatief) niveau gesport. 

Naast verkleurende autochtone sportclubs zijn er ook verblekende en verkleurende allochtone 
sportclubs. Veel oudere allochtone verenigingen hebben na verloop van tijd meer variatie in hun 
ledenbestand gekregen. Op een enkele (kleine) uitzondering na bestaan er geen allochtone 
competities meer. Separatie in de sport lijkt van tijdelijke aard en is hoe dan ook een relatief 
beperkt verschijnsel. Er wordt door allochtonen veel vaker gemengd dan apart gesport. Alleen in 
het cricket ligt dat anders. Daar is een relatief sterke toename van het aantal eigen organisaties 
zichtbaar. In het voetbal en ook in het honk- en softbal is, ondanks een flink groeiende deel-
name van allochtonen, daarentegen een kleine afname van het aantal zelforganisaties te zien. 

Er zijn veel mislukte allochtone sportinitiatieven. Clubs en teams met veel of zelfs uitsluitend 
allochtonen hebben meer moeite om zich te handhaven dan overwegend autochtone clubs en 
teams. Verschillende factoren bemoeilijken het functioneren van allochtone verenigingen: gebrek 
aan (ervaren) kader, klein ledental, vaak geen eigen accommodatie, veel verhuizingen van 
complex. Veel allochtone clubs verkeren ook in financiële nood. Zij hebben geen of weinig 
kantine-baten, lage contributie-inkomsten, weinig sponsoring en veel administratieve boetes. 

Verkleurende clubs hebben het ook relatief moeilijk. De verkleuring van het ledenbestand begint 
doorgaans in de jeugdafdeling. Het verenigingskader wordt dikwijls gerekruteerd uit ouders van 
jeugdige sporters. Allochtone ouders zijn minder vertrouwd met de georganiseerde sport, het 
verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. Door geringe betrokkenheid bij de sport van deze 
allochtone ouders neemt het kaderpotentieel af, terwijl de kaderbehoefte juist toeneemt. De 
combinatie van een verkleurend ledenbestand en een vergrijzend (autochtoon) kaderbestand 
brengt de continuïteit van de organisaties in het gedrang en leidt bovendien tot spanningen 
tussen autochtonen en allochtonen. 

Er bestaat een positieve relatie tussen etnische concentratie aan de ene kant en sportdeelname 
en kadervorming aan de andere kant. Het bestaan van eigen verenigingen en eigen teams is 
bevorderlijk voor de participatie van allochtonen in de sport. Voor een aanzienlijk aantal alloch-
tonen is het geen keuze tussen sporten in eigen kring of gemengd sporten, maar tussen sporten 
in eigen kring of niet sporten. 

Gemengde sportbeoefening is nog geen integratie. Van acceptatie en vriendschap is niet automa-
tisch sprake. Ook al hebben veel allochtonen de drempels naar reguliere sportverenigingen geno-
men en sporten ze ook in teams met een gemengde samenstelling, dat wil nog niet zeggen dat 
zij er ook helemaal bijhoren. Allochtonen blijven na wedstrijden en trainingen minder lang 
hangen dan hun autochtone medesporters. Ze hebben buiten de sportbeoefening om minder 
contacten met mensen van de vereniging. Ze leveren minder vaak een bijdrage aan het 
vrijwilligerswerk in de club en worden daartoe ook minder vaak uitgenodigd. 

Sportbeoefening in eigen kring vereist ook de oprichting en instandhouding van eigen organisa-
tieverbanden. Zelforganisatie door allochtonen kan goed zijn voor de emancipatie van de betrok-
ken bevolkingsgroepen. Juist de allochtone sportvereniging kan de functie vervullen van leer-
school voor allerlei maatschappelijk nuttige kennis en vaardigheden. Vanuit deze optiek is elke 
rem op zelforganisatie door allochtonen ook een rem op hun maatschappelijke emancipatie en 
integratie. Allochtonen die in eigen kring willen sporten en zich in eigen teams en verenigingen 
organiseren verkeren, maatschappelijk gezien, niet in een groter isolement dan allochtonen die 



gemengd sporten. 

Separatie kan echter ook een negatieve invloed uitoefenen op de verhoudingen tussen autoch-
tonen en allochtonen. In sportontmoetingen tussen autochtonen en allochtonen lopen de span-
ningen soms hoog op en kan er een meer dan gewone sportieve rivaliteit ontstaan. Allochtone 
voetbalverenigingen zijn vier tot vijf keer zo vaak betrokken bij gestaakte wedstrijden dan 
autochtone clubs. Ook in het cricket komen allochtone clubs veel vaker in aanraking met de 
tuchtcommissie. In fair-play ranglijsten staan allochtone clubs meestal laag genoteerd. 

Veel scheidsrechters ondervinden meer problemen in wedstrijden tussen allochtonen en autoch-
tonen. Culturen botsen op het speelveld. Door verschillen in interpretatie en beleving van spel en 
regels komen autochtone en allochtone sporters tegenover elkaar te staan. De culturele verschil-
len kunnen in sommige gevallen samenvallen met sociale scheidslijnen of generatiekloven. Dat 
kan spanningen versterken. 

Allochtone teams maken zich vaker schuldig aan agressie in het veld. Maar er is een zekere 
vertekening in de beeldvorming rond confrontaties van allochtonen en autochtonen. Agressie 
kan een reactie zijn op discriminatie. Regelmatig komt het voor dat verbaal geweld niet wordt 
bestraft, terwijl het fysieke geweld dat daarop volgt wel wordt aangepakt. 

Inter-etnische spanningen doen zich ook voor bij gemengde sportbeoefening. In veel verkleurde 
verenigingen staan de verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen onder druk. De proble-
men van verkleurende verenigingen komen niet altijd aan de oppervlakte. Door achterdocht en 
wantrouwen, misverstand en onbegrip, geringe betrokkenheid van ouders, contributieproblemen, 
enzovoorts ligt echter veel conflictstof opgestapeld. 

Veel allochtone teams van reguliere verenigingen opereren heel geïsoleerd binnen hun club. Ze 
worden aan hun lot overgelaten en trekken zich weinig aan van de vereniging. Het ontbreekt 
vaak aan goede leiding en begeleiding waardoor gemakkelijk allerlei organisatorische problemen 
kunnen rijzen en wedstrijden relatief vaak uit de hand lopen. Vanwege slechte ervaringen hebben 
verschillende clubs besloten geen allochtone teams meer toe te laten. Andere verenigingen stel-
len hele strikte voorwaarden. 

Aan etnische concentratie in de sport kleven onmiskenbaar grote nadelen. Er mag echter niet uit 
het oog worden verloren dat voor veel allochtonen de mogelijkheid om met of onder elkaar te 
sporten een belangrijke voorwaarde is voor deelname, dat met name etnische separatie ook 
belangrijke positieve effecten heeft en waarschijnlijk van tijdelijke aard is. Hoewel dat op zichzelf 
er al voor kan pleiten om de beleidsaandacht niet zozeer te richten op het tegengaan van etni-
sche concentratie en separatie alswel op het voorkomen en bestrijden van de negatieve gevolgen 
daarvan, zijn er ook niet of nauwelijks effectieve en legitieme middelen om etnische concentratie 
in de sport tegen te gaan. Spreiding op etnische gronden is een formeel onbegaanbare weg. 

Compensatie is hét alternatief voor spreiding. Compenserende beleidsmaatregelen en -initiatieven kun-
nen erop gericht zijn om allochtone clubs en verenigingen met veel allochtonen te ondersteunen in 
hun functioneren, maar kunnen ook tot doel hebben om spanningen tussen autochtonen en allochto-
nen in de sport te voorkomen en om inter-etnische contacten en samenwerking te bevorderen. 

Beleidsinitiatieven om op vrijwillige basis te komen tot een meer evenwichtige spreiding van 
bevolkingsgroepen over verschillende sporten en sportclubs, zijn nog nauwelijks genomen. 
Maar ook compenserende beleidsmaatregelen worden in de sport slechts mondjesmaat getroffen. 
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Deze inspanningen hebben bovendien vaak een incidenteel karakter en een beperkt bereik. 

Weerstand tegen allochtone clubs en teams (die de integratie in de weg zouden staan) en/of 
weerzin tegen speciale aandacht voor allochtonen (die overbodig zou zijn als allochtonen zich 
'gewoon' zouden aanpassen; en die hoe dan ook ten koste gaat van aandacht voor autochtonen) 
kunnen compenserende beleidsinspanningen in de weg staan, dan wel het effect ervan beperken. 
Zij kunnen een verlammende uitwerking hebben op beleidsmakers en -bepalers, zowel op vereni-
gingsniveau als op het niveau van bonden of gemeenten. 

Ondanks het structurele karakter van confrontaties tussen autochtonen en allochtonen worden 
excessen steevast als incident afgedaan. De angst om van discriminatie te worden beschuldigd 
en/of de vrees voor stigmatisering van allochtonen, lijkt een structurele aanpak van structurele 
problemen te verhinderen. Er worden soms wel maatregelen getroffen om herhaling te voorko-
men, maar deze zijn nogal eens halfslachtig en hebben ook vaak een ad hoe karakter. 

Er worden in dit rapport een groot aantal verschillende ideeën aangereikt voor compenserende 
beleidsinitiatieven en maatregelen waarvan meer structurele effecten kunnen worden verwacht. 

6.2 Conclusie 

Het is op grond van de bevindingen uit dit onderzoek alleszins aannemelijk dat voor een groot 
aantal allochtonen de mogelijkheid om onder elkaar te sporten een belangrijke voorwaarde is om 
aan sport te doen. In de wetenschap dat er voor allochtonen relatief weinig mogelijkheden zijn 
om in eigen kring te sporten, lijkt de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat de sportparticipatie 
van allochtonen aanmerkelijk hoger zou kunnen zijn wanneer allochtone sportinitiatieven (meer) 
gestimuleerd worden. Vooral de nog altijd zeer lage sportdeelname van allochtone vrouwen en 
meisjes zou wel eens flink kunnen groeien, wanneer er een ruimer aanbod van eigen activiteiten 
zou zijn. 

Aangezien in het huidige sportstimuleringsbeleid, dat op de meeste plaatsen gevoerd wordt, een 
eenzijdige nadruk ligt op het gemengd sporten (zie paragraaf 2.3), zijn de effecten van de 
inspanningen om meer allochtonen aan het sporten te krijgen bij voorbaat beperkt. In het sport-
stimuleringsbeleid staat feitelijk niet de sportbeoefening centraal, maar de gemengde sportbeoe-
fening. Het zogenaamde 'democratisch ongeduld' kan dat wellicht verklaren.9' Op veel terreinen in 
de samenleving is een zeker ongeduld te bespeuren ten aanzien van de integratie van allochto-
nen. Er is meer oog voor de tekortkomingen dan voor de vorderingen in het integratieproces. 
Te snel wordt ook resultaat verwacht van (beleids)inspanningen om allochtonen op gelijke voet 
te laten deelnemen aan de samenleving. Het gaat echter om veranderingsprocessen die jaren 
kunnen vergen. Vanwege allerlei dieperliggende cultuurverschillen is het waarschijnlijk onvermij-
delijk dat er enkele generaties overheen gaan alvorens een volwaardige participatie van alloch-
tonen in reguliere verenigingen vanzelfsprekend is en allochtone sportinitiatieven bij wijze van 
spreken overbodig zijn. Maar ondertussen vinden pogingen van allochtonen om eigen sportteams 
te formeren en eigen sportverenigingen op te richten weinig weerklank. 

Zowel (autochtone) kaderleden van reguliere sportorganisaties als beleidsmakers bij lokale over-
heden lijken vooral de nadelen van etnische concentratie te zien en de voordelen van gemengd 
sporten te overschatten. Op lokaal niveau leidt dat op veel plaatsen tot lijdzaamheid of een 
voorzichtig, om niet te zeggen krampachtig, ontmoedigingsbeleid met betrekking tot allochtone 

91 Dit begrip is geïntroduceerd door Vermeulen en Penninx (1994). 



sportinitiatieven. Bij gemeenten spelen eenzijdige financiële overwegingen daarbij ook een rol. 
De kosten van het accommodatiebeleid worden wel in beschouwing genomen, die van sociale 
veiligheid of criminaliteitspreventie bijvoorbeeld niet. Een meer integrale beleidsvoering door 
gemeenten zou kunnen resulteren in een positievere houding ten opzichte van allochtone 
sportinitiatieven. 

Gelet op de positieve effecten van zelforganisatie door allochtonen, moet worden vastgesteld dat 
het tweesporenbeleid op lokaal niveau ten onrechte is afgedankt. Om de participatie van alloch-
tonen in de sport te bevorderen, als ook om kaderwerving en -vorming onder allochtonen te 
stimuleren, is het wenselijk om allochtone sportinitiatieven (opnieuw) te ondersteunen in plaats 
van te ontmoedigen. Dat laat onverlet dat ook het andere spoor - de reguliere sport toeganke-
lijker maken voor allochtonen - (meer) aandacht zou moeten (blijven) krijgen. Wanneer drempels 
verlaagd worden, kunnen ook nog veel meer allochtonen bij reguliere verenigingen goed aan hun 
trekken komen en is de kans op een meer evenwichtige spreiding van autochtonen en alloch-
tonen in de sport ook veel groter. 

Het is overigens niet voldoende om het tweesporenbeleid in ere te herstellen. Wie de ogen niet 
wil sluiten voor de negatieve gevolgen van concentratie en separatie van allochtonen in de sport, 
zou ook de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de sport voorwerp van 
beleid moeten maken. Autochtonen en allochtonen staan te vaak tegenover elkaar in de sport, 
zowel binnen (sterk) verkleurde clubs als tijdens ontmoetingen van autochtone en allochtone 
clubs en teams. Beleidsinitiatieven gericht op het voorkomen van spanningen tussen bevolkings-
groepen, en het bevorderen van inter-etnische contacten en samenwerking, zijn daarom minstens 
evenzeer van belang. Niet een tweesporenbeleid, maar een driesporenbeleid verdient derhalve de 
voorkeur! 

O 
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