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groep Bos en De Doelder vers olgens dat naarmate minder van

een dergelilke srijssilligheid sprake is, stratrechielijke normen steiker van
zich doen spreken In de beroePSSPO5tis niet sprake van volledig vrijuil
lig lidmaatschap Zonder dat lidmaatschaP zou men immers dat beroep
niet kunnen uitoefenen. Zij concluderen daarom dat in de beioepssPort
zon ei55afrecht@1ijke beginselen al privaatrechtelijke van toepassing
zijn. anuit dit perspectiel stellen 7ij bijvoorbeeld das de straf voor de
voetballer De Boer ten onrechte is opgelegd. u het duidelijk xs as dat de
Boer geen schuld droeg slachtoffer van een servuild voedings
supplerneflt) bad hij niet mogen worden seroordeeld. Vanuit dit per
spectief verkiezen zij ten aanzien van de bestrIjding van dopinggebruik
handhaving door een igoed functionerendi tuchtrecht boven strafrecht.
Een volwassen tuchtrecht zou volgens Bos en de Doelder tenminste een
isseetal onderwerpen beter moeten regelen dan nu veelal het geval is.
Mlereerst dat en berechting niet door dezelfde
persoon geschieden. En voorts dat de normen san het wchtrecht vol
doende duidelijk omschreven zijn.

\echtsporten kennen met name hij jongeren een grote en groeiende
po1u1aritt in de Westerse wereld zo constateert l. Theeboon. Som
migen associëren vechtspOrtefl met criminaliteit gesseldplegiflg en
agressie. Anderen roenlen daarenteget de persoonlijkheidss ormende en
opvoedende werking van vechtsPOrt door jongeren. heeboorn onder
scheidt een drietal00deliflgskar5 In de traditionele holistische’)
benadering ligt het accent op de eenheid sussen sieke en spirituele
aspecten (vechtkUnsten’) In de utilitaire benadering staat het oefenen
van technieken in het teken van doeltreffendheid in een echte confronla
tie. In de sportieve benadering worden vechtsporten gezien als één van
cle hedendaagse sporten die in competitieved nd kunnen worden beoe
fend en waarbij de toegelaten technieken zijn gereguieerd. Bil gebrek aan
onderzoek en gezien de grote variatie in s echtspOrtefl blijft het voorals
nog onduidelijk op welke wijze vechtspOrten worden ondersvezen en
door jongeren worden beoefend. Daardoor is ook een oordeel over de
positieve clan wel negatieve effecten voorlopig nog niet mogelijk.
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leide organisaties. Voor dcie stelling zijn evenveel pro- als contra
argumerten te bedenken

Zoals Str Paul Condon, hoold san de anti coirUptic eenheid (ACU) van
de International Cricket Council (ICC) schreef ss ordt corruptie veroor
zaakt door ‘human weakness. greed and opportUniD’ CondOn, 2001 p.
10). Dit soort oorzaken zal altijd svel tot op zekere hoogte mde sport

werkzaam zijn maar ac leiden niet altijd en ons ermijdelilk tot corruptie.
Waar het om gaat is de omstandigheden te leren kennen waadn, gegeven
deze algemene oorzaken de kans op daadwerkelijke corruptie vergroot
wordt. Daartoe zal ik nsee modellen behandelen waarin vrijwel alle be
kende sormen van sportspecifieke corruptie ingedeeld kunnen woiden,
het weddengerelate de en het politieke model Deze modellen ver
schillen svat betreft het type omkopets respectievelijk sveddci s en stre
vers naar politieke invloed. CemeenschapPeNk ft dat de tegenprcstanie
van de sporters eruit bestaat dat ze minder presteren dan ze kunnen,
\ oor zover scheidsrechters omgekocht worden gaat het in heide modek
leo om het nemen van beslissingen die in l1et soordeel zijns an een van
de partijen zodat die partij ongeacht de wint.

Deze twee modellen laten een aantal situaties open waarbij het
wedstrijdverloop svel door financiële0versvegingen beïnvloed wordt,
maar waarbij een onskoper san buiten de wedstrijdsittlatie afu ezig is.
Het gaat hiet om de afspraken die wegrenners in het Licht van de finish
wel eens maken wie van hen er tegen selke piijs mag winnen. Ook on
derlinge afspraken san tegenstanders in een serie van wedstrijden om
elkaar onges eet es en vaak te laten winnen, opdat bijvoorbeeld de be
langstelling van het publiek op peil blijft laat ik buiten schoUwing Dit
soort kssesties, waarbij tegenstanders ellcaar als het 55 are omkopen om
op een gegeven ogenblik niincie ‘ te presteren dan ze kunnen zou men
het derde model San corruptie in de sport kunnen noemen, het

Daartegell pleit dat er geen omkoper van bui
ten de svedstrijdSituatie optreedt; in die zin is het een sorm san omkopen
de hooi t hij de ssedstrijd. Omdat het hier niet om een enduidige s orm
van corruptie gaat en omdat er ss einig betroun bare gege’ cm oser be
schikbaar zijn, beperk ik me tot de twee eerder genoemde modellen. Na
de bespreking van deze niode1lei bezie ik enkele bekende gevallen van
sportspecitieke corrtiptie in het licht ei van. Op basis van de inzichten die
het voorgaande oplevert sluit ik af met een schatting van de kans op cor
ruptie bïj wedstrijden 10 Nederland.

Wedden en sportspecifi corruptie in de 19e eeuw

In de strijd tegen sportspecifieke corruptie xs erden de grondslagen ge
legd soor de moderne nationaal en int unationlal georganiseerde

1 Benjo Mate autcUl al Het zuet der gn4r tAmste dart de Arbeaersoe S 1 MD t eakS
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Sport en Lorruphe 11

amateursport. Het officieel geregelde arnateurisme op sportgebied,
waarbij het verboden werd geld te verdienen door middel van sport-
prestaties kwam op in Lngeland gedurende de negentiende eeuw. Om
dat sportbeoefenaren buiten Fngeland graag wedstrijden hielden tegen
de superieur geachte Fngeise atleten moesten ook de niet-l ngelse sport
uigartisaties amatrur-bepalingcn invueren, De Lngcc bor1der eisten
van de bu’tenlanders een garantie san een nationale sporcorganisatie dat
zij ook amateurs waren, Internationale bonden ss erden opgericht voor
de regulering van de internationale contacten tussen amateurs

Waar kwam dit krampachtig vasthouden aan amateui-bepabngen in
Fngeland vandaan? Het definitieve antwoord op deze vraag moet nog
gegeven woiden ben diietal kwesties, waaronder de bestrijding van cor
ruptie, speelde ie ieder geval een hoofdrol, Per tak van sport vet hielden
die zich wee anders tot elkaar Het meest genoemde punt is de kwestie
van het standsvcrschil, In zekeie zin komen de andere tsvee ksvcsties
vaaronde de spoi tspecifieke corruptie, hieruit voort 1 let is bekend dat

in 1 ngela md al in de zever tiende eeus bedienden san ‘hoge heren’
giootgrondbezitters en ss clgcstelde burgers) en mdcce mensen uit de

volksklassen bijzondere, wat wij nu ‘sportieve piestaties noemen vet-
richtten (kloeren, 1935). De hoge heren sloten onderl’ng weddenschap
pen af of hun bediende een van te voren genoemde prestatie svel of niet

zou kunnen leveren. Ook hielden de bedienden wel wedstrijden en werd
daarop gewed. De hoge heren deden meestal niet zeil mee aan deze wed
strijden maar keken toe en wedden De bedienden kregen voor hun ver
richtingen een kleine beloning. In cle negentiende eeuw verandeide dit
en gingen jongeren uit elitekringen zelf meer aan sport doen Ze hadden
geen zin o Ti zich te meten met mensen uit het solk en sloten die uit van

hun wedstrijden Zij moemden zichzelf amateurs en de anderen profes
s’onals Len volgend print is dat deze afsluiting niet alleen een kwestie
van standsexciusis iteit was maar ook ingegeven weid door de vrees dat
men san de veel meer geoefende leden uit de volksklassen zou verliezen

Het derde punt is echter het meest interessant in verband met dit stuk
De jongeren uit de elite hielden wedsti ijden met elkaar om te weten wie
van hen het beste was in een tak van sport. Het ging hen om het plezier

van het deelnemen en de zoete smaak van de overwinning. De bedien

den en dc leden uit het volk kenden wellicht dezelfde motieven, maar
daamnaast waren de financiële beloningen die zij ontvingen voor hen

zeer belangrijk De sseddenschappen die met betrekking tot hun plesta

ties weiden afsloten gingen vaak om grote bedragen. Om het lot wat
nmner in eigen hand te krijgun kwam het wel vonr dat mvedders de bedien

den ol andere mensen uit het s olk die de wedstrijd hielden meer boden

als ze zouden verliezen dan ze zouden ontvangen bij hun overwinning.
Omdat dc jongeren uit de elite, gezien de aard van htin motivatie om aan

sport te doen veel res stenter tegen dit soort verleidingen geacht werden

dan deelnemers uit het solk, werden die uitgesloten san wedstrijden
voer an ateurs. Amateum-bepalingen dienden hierbij dus om het
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san de ssedstrijden en de fokkers een belangrijk deel san hun inkomsten
en raakte de sport in een crisis. Door de introductie san een meer nnper
soonlijke gemechaniseerde manier van svedden (pari-mutuelsi waarbij
ops allend atu ijkende uitslagen geregistreerd werden kon de sport weer
tot leven gebracht worden (Simon 2002).

Politiek en sportspecifieke corruptie

liet politieke model van sportspecifieke corruptie stamt uit een veel la
tc re fase san de ontssikkelir g van de sport. 1 lel past in de fase dat som
mige sporten populair zijn onder een nationaal rnassapttbliek dat be
staat uit hartstochtelijke supporters van een van de deelnemende atleten
of teams. In Furopa moet men dan vanaf de jaren twintig van de vorige
eeuw vooral aan voetbal denken en voo! AmerIka aan een van de sier
grote publiekssporteiE honkbal American lootbali basketbal of ijs
hockey

Dit tweede model heeft als algemene kenmerken het optreden van
kapitaalbezitters die het succes van een sportclub of atleet met alle mo
gelijke fmant iële middelen waaronder het omkopen van tegenstanders
bes ottieren daarmee populariteit serss ers en, die populariteit omzetten
in politieke invloed en die invloed eventueel sseer aanwenden om htin
economische belangen te behartigen Het kan hierbij zowel om indis i
duele kapitaalbeZitters gaan als om ondernemingen, Het via de sport
zoeken van politieke invloed gaat niet ons ermijdelijk met corrttpte prak
tijken gepaard maar de verleiding ei toe is in deze ges allen wel groot. Het
hogere doel san het verwerven van de gunst san het volk kan ertoe leiden
dat de zakenman/politittis zijn club of atleet ten koste van alle mogelijke
middelen wil laten winnen, desnoods door het omkopen san de tegen
standei. De Italiaanse premier Beriusconi is in zoverre een voorbeeld van
de werking van dit model dat hij zijn economisch kapitaal mede via het
s oetbal omgezet heeft in politiek kapitaal echter zondet dat tot nti toe
spmake is geweest van sportspecifiek( corruptie Ook de huidige presi
dent s’an de VS. George XV Bush heeft san dit in potentie corrutnperende
m chanisme gcbrttik gemaakt om zijn politieke status te erhogen zon
der dat zijn naam met ornkooppraktiikeil verbonden is. Hij werd rijk in
de oliebranche ets verwierf sanaf 1989 bekendheid in lexas als een van
de eigenaars en manager san de Texas Rangers een van de grote Ameri
kaanse honkbaiclubs. In zijn internet biografie ss’ordt dit als volgt be
schreven: ‘As the teams managing partner Bush became a fixture in the
stands at the Rangers home games and earned a name for himself in
Fexas aside from his family’s impressive legacy’. Dit zal niet nadelig zijn
gess eest bij zijn serkiezing tot gouvetnetir san lexas in 1994.

Het meest beruchte schandaal uit deze categorie heeft betrekking op
de Franse zakenman en politicus Beinard Tapie in zijn rol als voorzitter
san Olvmpique Marseille. Vlak nadat zijn club in 1993 cle EurnpacuP ge-
nonnen had in een finale tegen AC Mhlan sverd hij beschuldigd san eer
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haast de slechte betaling kwam daar ook bij dat een deel van het team
dat uit meer ontwikkelde spelers bestond betel betaald werd dan het
minder inteilecitleel ontuikkelde deel van de speleis. Dit riep natuurlijk
onderlinge naijver op. erder werd ei in Amerika O grote schaal gewed
up de uitslagen tan honkbalttetlstrljddhs eis op dc ii end series in het bij
zonder, ook al probeerden de stadioneigeflaars dit tegen te gae’i. In deze
situatie benaderde de leidet san de groep mmdci betaalden tan de
White Sox een tveddet met het aanbod om toorS 100.000 samen met een
paar san zijn teamgenoten etvoor te zorgen dat de \i1e Sox zouden
verliezen. CCI wijl ze t eruit lat oriet waren. liet hele t erdere setbaal met
tal van complicaties en (mmcii lom est detail5 doet er in dit verband wei
nig toe. Ze sloeiden onder meer t oort tot het feit dal het om een serie
van negen wedstrijden ging ttaarop per wedstrijd gewed kon worden en
hot endien op de uitslag van de hele serie Belangrijk is nog wel dal ei
ook sprake was san een spelem clie bedreigd tterd met lsiek geweld tegen
hemzelf en z jn trouw als hij niet mee zoti werken met de groep corrupte
spelers.

ken jaar latei t’o d er sede naar aanleiding van andere omkooP
incidenten een gerechtelijk onderzoek plaats waarbij de spelers van de
White Sex en enkele wedders in staat van beschuldiging werden gesteld.
Bij dc rechtszaak bleken de sttikkefl met bekentenissen t an enkele spe
lers serdwenen te zijn. uiteindelijk weed iedereen vrijgesproke1 Toch
was deze affaire de aanleiding voor een ingrijpende reorganisatie van het
,\merikaai5e professionele honkbal an het hoofd van dc organisatie
werd een0naflsankelijke comijtioisiiomie be oemd die niet ontslagen kon
worden en die dictatoriale bevoegdheden kreeg over de hele gang van
zaken in de sport. De eerste com,n,iissiofler\aS een lede, ale district rech
ter: Judge Kenesatv Mountain Landis, die van 1920 tot zijn dood in 1944
de sport beheerste. Het eerste wat hij deed tvas de acht srijgcsptoken
spelers van cle White Sox het recht out/eggen ons ooit nog uitte komen
in het protëssionele honkbal

hen t ais de grootste recente omkoopscbanden kst am in 2000 hij het
cricket in Zuid-Afrika in de openbaarheid. Dc nationale ericketheld Hais
sie Cronjé speelde hierbij een centrale rol. Dit schandaal wekte vooral
veel opzien omdat het hicibij in tegenstelliisg tot alle eerder genoemde
gevallen gaat om een sport die zich in een min of meer elitair milieti af
speelt en door ontwikkelde en tsclopgevoede spelers troidt beoefend.
Mede in verband met deze kwestie richtte de International Crieket (‘oun
sel ICC) een Anti Coriuptie Unie (ACH) O. Dankzij het openbare rap
port t an de ACH tterd bekend rIot al ongeveer ttviis[ig ja:n bij het intel
nationale cricket sprake is t ats tviidverhreidc corruptie. De motor ton
deze corruptie tvordt gevormd door ttedsndicatei5 in India, die via de
modernste commtinicatidlsm Idelen overal in de wereld contact kunnen
houden met cricketspelers. Het is t ooral in India dat de ge\t’OOnte om op
de meest uiteenlopende aspect m van het terloop van crickettsedstrijden
te tseclden g ode tornscr heeft aangeni men, Bij het o9dei/oeI naar cle
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Malversaties in de
voetbalWereld
Amateurigme, verdeeldheid Cfl de schimnhige transfermarkt

B. Heer&

In het begin van de twintigste eeuw waren hiyenoOrd, Ajax en PSV voor
beelden van succesvolle oetbalverenighigen. Ze hadden een groot aan
tal leden die er voor kozen om voetballend hun vrije tijd door te brengen
zonder dat hier een economisch of hnancieel motief achter zat. Maar in
een eeuw tijd is er veel veranderd. Het verlangen om de wedstrijden van
de beste spelers van de meest succesvolle0eibaiverenigiflge0 te aan
schouwen, leidde tot een geheel nieuwe markt: de professionele voetbal-
sector. Er werden grote stadions gebouwd terwijl de exclusiviteit van het
voetbalspektakel werd vergroot. Voetbalverefligingen gingen banden aan
met het bedrijfsleven om hun inkomsten te vergroten en de beste spelers
aan te kunnen trekken. Een voetbalwedstrijd werd een media-event met
een enorme sociale impact op de samenleving.

De sociale impact van de voetbalsport heeft geleid tot een enorme
economische groei waarbij de cornpetitieve drang om te presteren niet
enkel prestigieuze’ waarden heeft, maar tevens een economische wed-
ren is geworden waarbij de clubs elkaar steeds opnieuw proberen af te
troeven. Deze0ncurrentiestrijd wordt gestimuleerd door een tweetal
factoren. Ten eerste cle pt.ofessiOnahisering van de organisatie. Dit ver
taalt zich onder meer in het verbeteren van stadions, waarbij gebruik
wordt gemaakt van overheidsgelden’, subsidies en sponsoring om deze
enorme investeringen te kunnen bekostigen. maar ook in het aantrekken
van professionele medewerkers op het gebied van management, marke
ring en technische zaken. In de tweede plaats wordt gepoogd de beste
spelers aan te trekken om masimaal te prestereti. Spelers krijgen hoge
salarissen geboden om bij een ambitieuze club te komen spelen. Daar
naast worden zeer hoge transfergelden betaald aan clubs die aantrekke
lijke spelers met een lang doorlopend contract aan zich hebben ver
pliclit.

Om cnmpetitief te blijven ren opzichte van andere clubs hebben veel
0ethalverenigingen inmiddels omgevormd tot Betaald Voetbal Organi
saties, BVO’s) de grenzen van correcte bedrijfsvoering menigmaal over

De auteur studeerde tntematioaaie betrekOrigen aan de Uniaereiteit vee Amsterdam en zal
aan ie tIende State Unicersits in Tatatrassee promntieQndeeioek uernchten naar de
veleci1iien tussen de Amerikaanse dc- Nedeiier.dSe ecistructuur!cuItJur
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schreden Zeker voor wat betreft de nveede factor, de transfermarkt
heeft dat in vele ges allen, soms onbedoeld, tot malversaties geleid.

Ik zal in dit artikel nader ingaan op bos enstaande mee factoren. Eerst

zal ik de ontwikkeling naar professionele voetbalorganisaties beschrij
yen. VersolgenS worden enkele uinvassen op de transfermarkt onder de

loep genomen. Aan het slot zal ik kort ingaan op het Amerikaanse
draitsysteem waardoor eerlijke concurrentie wordt bevorderd cn de prik

kel om op onoirhare wijze de wedren met de sterkste clubs vol te hoti

den wordt weggenomeil.

De ontwikkeling van0tbalverefliging naar BVO

1 let is belangrijk om te beseffEn dat de erschakeli11g an amateurVoet
hal naar een professionele voetbalcomPetitie een internationale ontuik
heling is geu eest saar cle Nederlandse voethalwcreld zich lang tegen

Ii eft veizct Ters iji tan het begin van de twintigste eeuw overal in Eu

ropa de voetbalcornPetitie overgingen int het betalen van spelers en

daarmee een begin maakten met profesionaliSerg behield de Neder

landse competitie zijn amateuristische karakter erwijl de beste Neder

landse voetballers na WO 11 naar het buitenland vertrokken om profes
sional te woiden, bevestigde de KNVB in 1952 nog zijn amateuristische
karakter in de brochure laste koers 4mateitri,5!flL, Hierin ssordt vermeld

dat het de hond ‘niet in de eerste plaats gaat om het spelpeil om de zege

bij om kampioenschappen en worstelingen om de

promotie. lIet gaat niet in de eerste plaas om de prestatie van enkelin
gen en het stelzijn van een kleine categorie uitblinkers, maar om het nut

en het plezier van de voethalspOrt voor een zo groot mogelijk aantal be
oefenaar, ionder onderscheid van klas of kwaliteit (geciteerd in Maas

sen, 1999,p. 17).
Echter, het vertrek van de beste Nederlandse soethallers (Wilkm, \ all ‘t

Flart. De Munck, Appel Rijsers) leidde tot een devaluatie van het Neder

landse voetbal. In 1952 werd vanuit het zakenleven als tegenreactie nu

der aanvoeting van EgecliuS loosten de NBVB (Nederlands Betaald Voet

bal Bond opgericht. een bond die met een tiental clubs onderling een
betaalde competitie a erkten. Deze bond slaagde in de opzet een eigen

competitie te beginnen maar echt populair werd deze niet liet amatcdi
risme in de sport zat nog diep geworteld en de hond kreeg als verwijt van

het publiek dat zij enkel op ssinstbejag uit was (Maassen, 19991.

liet omslagpUnt van cle Nederlandse amateuristische soethalcultuut

lag in de gewonnen fdaGigheid555ed5tjd die op 12 maart 1953 in Pa

rijs (het stadion Parc des Princes) werd gespeeld door de Nederlandse

profs (uiteraard allen spelend in het buitenlandi tegen het Franse natio

1 Ze V etbal gewaard erd maatschaPdeli t” en e0000m sche b1eteniS inn t oct55’ in

Nederland, rappn’ ‘r oodraoflt van KNVB ugevoeid noor NE Reg ona e ce sicdegke

orrtwitk--i g. 2GB1.
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en zo0nstond de BVO Be1aald Voetbal Organisatie) Hierdoor werd de
zeggenschap van de leden van de beperkt sterden de
inkomsten van de amateurtak en het profes5i0fle gedeelte gescheideil
en onstonden er voor het eerst hctaalde functies in de organisatie Zo
staren de clubs nict langer volkomen fankehjkO vrijuilligers

Daarnaast werd de rol van de spelersvakhond de VICE (Vereniging

t oor Contract Spelers) opgericht in 19b door de toenemende economi
5che belangen van de spelers steeds belangrijker en profileerde zij zich

meer en meer om de rechtspositie van de profs te onderzoeken en te be
schermen. BVO’s begonnen naar nieuwe bronneis te zoeken om hnan
cccl verder te groeien en de salarissen te verhogen Door de invoering
van5hirtspOnsorilvg sk1boxen en voornamelijk visiegeldefl nam het
inkomen van de LEO’s toe en door de van de IJefa

die gold soor dc LuropCse competities maximaal drie buitenlanders in

de opstelling van een club) bleef het verti ek van de beste Nederlandse
5peler nam het buitenland beperkt.

Ondanks het feit dat de basis van clubs amateUristi5 van aard bleef
en dezeilde bestuurdei s binnen de clubs de dienst uitmaakten \s aren
Nederlandse clubs steer in staat om met de buitenlandse clubs te con
curleren Dit resulteerde in nieuwe 1 uropese successen van PSV (EC 1

uinst in 1988) maar vooral van Ajax (1987 LC Ii vviflst, 1992 Uefa cup
stinst, 1995 EC 1 winst). Maar in 1995 kwam de definitieve ommekeer
waarbij het amatetirisme in de top van de l3VO’s niet langer verborgen
kon blijven. Het Europese hof oordeelde in het Bosmanarst dat clubs
niet langer ransfergeld mochten vragen voor speleis van wie het con
tract was’ erlopen. In het verlengde hiervan maakte het Europese hof

een einde aan de beperking van de.0jfl1anderregei omdat deze snij

dig was met de EO-regel heneftende vrij verkeer van personen binnen de

Lii

in eerste instantie sloeg deze regel slechts op personen uit de ED
lidstaten, maar al snel werd de regel succesvol hcstreden dooi iiet-EtJ
spelers (met name Hagi versus de Spaanse voetbalbond in 19961 en werd

de regeling universeel geldig. Wei voerden nationale honden beperkende
regelingen door, waarin de nationale5erkgelegen1 id voor EU
voetballers beschermd werd tegenover een invasie van goedkope voet
ballers van buiten de E1J. in Nederland is er in de Eredivisie bijvoorheeM
een minimum inkomenseis voor niet EUspelers van circa 350.000 euro,
Daarnaast moet een speler een ‘verrijking’ snor het Nederlandse voetbal

zijn en iets kunnen brengen wat een Nederlandse voetballer niet kan.

Dat is natuurlijk een vaag criteriUn
De tianslermadst svas door de hoge bedragen die er in omgingen al

jarenlang een doorn in het oog van de Etiropese Commissie Met het

— De om w rn nkoeeflSemS noor niel EB-cpn ers (pl op 506(00 gaten Spe nrc een tB 19

a r monte 1 ier mmn(rnaa( 75 van verdIenen soe(erS vanaf 20 aF 1oeten iie nmniman

v vertier 1 fl1 759 000 Bron VVCS
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Vechtspunefl 74

Zoals aangegeveil door Fullel t1988) is het nodig om longitudinale
studies uit te voeren om een duidelijker oorzakelijk verband met

vast te stellen. Deze auteur kuarn na 7iJfl litera
tuurtudie os er vechtsPOrten en psychologische gezondheid tot het he
sluit dat bij het meeste enipirische psycholOgi5c onderzoek met be
treDdng tot vechtSPOrten een coherente theoretische basis ontbreekt
Hierop aansluitend suggereerden Columbus en Rice i998 dat een
fornenoiogi5c benadering, in plaats van de bestaande positivistische
benadering sseilicht kan bijdragen tot een beter inzicht in de Oosterse
context svat ten goede zou kunnen komen aan de theoretische onder
bouwing van verder psychologisch onderzoek in de vechtsPorten Vol
gens hen zuilen de Oosterse vechtsPorten beter begrepen orden als
men rekening houdt met het feit dat zij ontstaan zijn in een Oosterse
context, die conceptUeel verschillend is van die van het Westen

Naast het ontbreken van(5vetenSchpPehjk oiiderbOti\vde inzichten
aangaande het effect van bij ibepaalde jongeren
blijven ook andere vi agen in dit verband voorlopig onbeantvs oord. 1 her-
hij kan onder meer gedacht orden aan de vraag of0tschappjk
kwetsbare jongeren eerder zullen kiezen vooi specifieke hardere’
vechtsPOlten (zoals kickboksen en boksen) Cfl of deze jongeren op een
andere manier omgaan buiten de sportzaal met de aangeleerde technie
ken ïn vergelijking met andere jongeren

Uit iecent eigen onderzoek in opdracht van NOC*NSF blijkt onder
meer dat kinderen zelf aangeven dat het vechten tegen elkaar steeds ge
beurt zonder elkaar pijn te doen en dus eerder kan worden beschouwd
als een (gecontroleerd) testen van de eigen vaardigheden Oheeboom,
2001). Vooral de plezierbeIeb0 en het kunnen sporten met rienden
staat hierbij centraal 1-veneens h er sprake van een morele gedragSc0’
die vechtspOrtbeo enaars volgen en die door de leraren norden meege
geven in de lessen. Deze gedragscode vormt ssellicht mede de aanleiding
sv aarom vaak wordt beweerd dat5tspor1beoefeh1mg een socialiserend
effect zou hebben, Het is ook vaak dit soort meerwaarde’ die ouders er
mede toe aanzet hun kinderen met vechtSPorten te laten beginnen. Zo
vond Yang (2000 dat ouders onder meer als reden hiervoor opgeven dat
5.tsportbeoefening hun kinderen meer discipline en morele waarden
bijbreflgt. in het sociologisch onderzoek binnen des echtsporten werd.
net zoals bij sommige psvcholOgi5c studies, ook aandacht besteed aan
het verband tussen vechtspOrten en delinqUentie Zo dcce onder meer
WacqUant (1992) onderzoek naar de leehvereld van zwarte boksers. In
zijn werk analyseerde WacqUant de situatie van boksers in zvvarte woon

wijken getto s) in de \ etenigde Staten en l.rankrijk. Hierbij werd vooral
ingegaan op het belang dat deze boksers hechten aan hun sport waar
mee zij bovendien status verwerven in hun omgeving Verwijzend naar
liet ffiitus’begriP5 BourdieU, had acquant het in deze context
over belichaamd kapitaal’. Boksen wordt niet alleen gezien als vechten,
liet s vooral een kwestie van sechter te zijn. Bos endicn zou volgens
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WacqUaflt hun ascetische leefstiji met een groot jcasSering en door
7ttjngsVeTm0gen deze boksers respect in een gedecivi1i5eee en ge
weldadige5menle\iflg opleveren zonder dat ze hiervoor zelf moeten

deelnemen aan illegale praktijken.
Zoals terecht werd aangegeVen door Koert (1996), bestaat de grote ver

dienste van acquaflt er in dat hij een dimensie heeft toegevoegd aan de

studie van afwijkende s ormefl san5jjetijclsbe5tedll5g (zoals dus onder

meer vechtsP0rt . Deze s ormen die meestal als patholngisch worden

bestemPeld en waal normale indis iduen zich doorgaans niet mee 7ullen

bezighouden worden hier immers ook bekeken vanuit het perspectief

san de en het belang dat ze hebben voor hun beoefe

naars.
Een vergelijkbare in’ alshoek is terug te vinden bij 1 agendiik l991) in

zijn bespreking van de specifieke band die er bestaat tussen migraflteI

jongeren en \ ecbtsPorLefl in Nederland
5p0tpartiCipatigeevss

geven immers aan datn1igrantengd relatiefsaak een xechtsport bene

fent (De Knop, De Martelaer e.a.. 1994; lloolt, 1987). Hierbij gaat het om

een seigelijking met autochtofle1ongeren zowel in het algenleco als met

jongeren uit dezelfde sociaalecO00m1se klasse. Lagendilk situeerde de

verklaring voor dit fenomeen in de specifieke situatie van jonge migran

ten in de Nederlandse5enleving in de conteXt van hun zoektocht naar

een eigen identiteit. Hierbij zou het volgens hem onder meer gaan om

een strijd om status en prestige zowel binnen als buiten de eigen

(genlengde subcultuur en n aarbij vechtsPOrtbeoe ng een n ezenlijk

deel uitmaakt van een bedreigencie en masculiefle habituS. 1evefiS wordt

het heoefenei3 van vechtsporten geplaatst binnen de0lkke1ing van

etnischCuC 1eefstijle hij verschillende groepen migranten. In de

afgelopen jaren werd steeds vaker binnen het agogische n erkveld de

van vechtsPorten op specifieke jongereflgr0eP

(zoals migranten en delinqUentem gebruikt als een0figiijping5puflt om

te werken aan de prnhleemsituatie van deze groepen (zie onder meer

Bremet, 1995; t its, 1994; Thijssefi 1998)

Drie fldCriflg JzeTi van vechtsP0rt0d1

Om evenwel de hovenxcrfl1dl inzichten die op basis van liet geringe)
ociaa1.nete5cpP11ke onderzoek werden verkregels, naar waarde te

kunhien schatten is het nodig rekening te houden met het feit dat
sechtsportbeoetemn8 niet 5nduidig is Zo crdeP er drie verschillende

an Oosterse s htsportbeoefen in het Westen

beschrC5e11 (Theeboorn, De Knop e.a.. 1995).

Seri eerste is er de traditionele’ (holistische benadering ssaarbhj op

een traditioflee cultureI manier het accent door beoefenaars gelegd

wordt op een eenheid tussen hsicke en spirituele/mentale aspecten.

Binnen deze adering vers’ ijt men dan onk liever naar de term

vechtkifllstChi De traditionele enaderiflg xvordt algemeen beschouwd
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Summaries 86

be ‘no punishment without guilt’. This strict liability in doping affairs is
the result of emphasizing the argument that the use of doping in sport
frustrates the fair competition. However, the ban of doping has nothing
to do with the rules that dehne the game. as for exampie the tule that a
footbali player can’t play the hall with his hands or a handbail player
can’t play the balI with his feet, The ban of doping doesnt define the
game not the fair competition. [t should he noticed that 1f all competi
tors use doping the chances in the same game are again equal. The ban
of doping is related primarily to the issue that sport rel ains its image as
a healthy, relaxing and educational activit’r Thus, there is no reason to
deprive sportsmen and —women of their right of exculpation 1f they are
being accused of using dupe.

Judging misbehavior in sports; aspeets of pen al and disciplinary law
in sports
W Bos and 11. de Doe/der
The general coarsening which can he observed in society can also be
found in the playing held. In all sorts of sports one notices that the
players do not hesitate to use violence or other unsportsmanlike means.
Furthermore unsporting behaviour tends to be dealt with in criminal
law. Although this tendency is understandable because of the growing
interest of society for sports, it should be rejected. Reprehensible sports
hehaviour should not be brought to before a criminal court, hot should
be subjected to the relevant disciplinary last The disciplinary institu
tions must, of course, be well equipped for this purpose. 1f that is the
case, the crimïnal authorities are less liable to interfere with the sports
world. Doping cases should be brought helore a disciphnary tribunal as
well. Crirninal law can theo be used again as ultimum remedium, as the
ultimate resource.

Martial arts; learning how to light or learning how not to light?
IVL Tlzeebooni
Martïal arts (eg. judo, karate etcetera), which are popular sports
activities arnong youths, are often associated with delinquency and
violence. However, at the same time, martial arts practice is regarded by
many as a useful socializing tool for voungsters providing them, among
other things, with conflict-resolution skills. in other words, the question
can he raised whether martial arts learn youngsterS how to hght or, 00
the contrary, not to flght? The existing literature shows that, to date,
there is little empirical evidence to provide more knowledge on this
topic The author atternpts to provide some more insight in a number of
aspects which should be taken into consideration when looking for an
answer to this question, such as the existance of three different
approaches of martial arts practice (ie., traditional, efficience and
sporting), which each rnight have a different impact on voung
participaflts.
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Boeken en rapporten 102

Onderstaande publicatieS kunnen te
een worden aangevraagd bij het
WetenschaPPe6lkOnderzoek- en
Documentatiecentrum Koninginne
gracht 19 Den Haag
emait aeind@beStdePO5
teL: 070-3 70 65 54/3

Mmeo, 1. van
Ik heb toch niets te verbergen;
privacy_bescherm in het informatie
tijdperk
Den Haag, Sdu, 2001

P.
Privacy en veiligheid in balans? Een
empirisch onderzoek naar de
uitwisseling van persoonsgegevens
tussen lokale partners in veiligheid
Dordrecht Stichting MaatschaPPij
Veiligheid en Politie [SMVP1 2002
Clancy, A., M. Hough e.a.
Crime, policing and justice: the
experience of ethnic minorities: lindings
from the 2000 British Crime Survey
Londen Home Office, Research
Development and StatisticS Director
ate, 2001
Gunther Moor, 1. (redj
flhtvaardigheid en barmhartigheid
verslag van een conferentie en
expertmeeting gehouden ter
gelegenheid van de publicatie Frans
DenkerS’ moreel kompas van de politie
op 18 mei 2001 le Amsterdam
Dordrecht, Stichting Maatschappij
Veiligheid en Politie [SMVP1 2001
Harringtofl, V., P. MayheW
Mobile phone theft
Londen, Home Otfice, Research.
Developfllent and Statistics Director
ate, 2001
Moran, P., A Hageil
lntervefling to prevent antisocial
persoflalifY disorder; a scOping review
Londen, Home Office, Research,
Development and Statistics Director
ate, 2001

Oude Vrielïnk, MJ.
GeschilprOcessen over geluishinder van
buren; een onderzoek naar de keuze
van geschilgedrag en de uitkomsten die
hiermee worden nagestreefd
Enschede, Twente University Press,
2001 (diss.)
PearsOfl, 0., 0. Hobbs e.a.
Middle inarket drug distribution
Londen, Home Office, Research,
Development and StatisticS Director
ate, 2001
RarnsaY, M., P. Haker e.a.
Drug misuse declared in 2000; results
from the British Crime Survey
Londen, Home Oftice, Research,
DeveloPment and Statistics Director
ate, 2001
Sattar, 0.
Rates and causes of death among
prisoners and offenders under
community supeflhisiOfl
Londen, Home Office, Research,
DeveloPment and Statistics Director
ate, 2001
Veers, J.P (voorz.)
Nèt loke falta: ontbrekende schakels:
missing links; advies inzake de aanpak
van de crimïnaliteitsproblematiek onder
Antillianen lfl Nederland Adviescommis
sie Antilliaans edeburgerSchap in
Nederland
Den Haag, 2001
Webster, R., C. Hedderman e.a.
Building bridges to employment for
pnofiers
Londen, Home Ottice, Research,
Development and Statistics Director
ate, 2001
Wiersinga, H.C.
Nuance in benadering; culturele
factoren in het strafprOces
Den Haag Boom juridische Uitgevers
2002 (diss.j

De WODC_rappOefl

Om zo veel mogelijk belanghebbenden
te informeren over de onderzoeksre
sultaten van het WODC wordt een



103iustitiS1Uerkeflfli9 jrg. 28, nr. 3, 2002

beperkte oplage van de rapporten
kosteloos verspreid onder functionans
sen werkgroePe0en stellingen

binnen en buiten het ministerie van
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van

een erzendlij3t die afhankelijk van het
ondemierp van het rapport opgesteld

wordt. De rapporten in de reeks
Onderzoek en Beleid [O&B) zijn tot en

met nr. 161 uitgegeven door Gouda
Quint BV en zijn voor belangStelle
den die niet voor een kosteloos
rapport in3anmerking komen te

bestellen bil Gouda Ouint BV, postbus

23, 7400 GA Deventer, telefoon:
0570-63 31 55. Een complete lijst van

de WODCraPpo is te vinden op

de WODClnternetste [vewd.wodc.nfl.
Oaar zijn ook de uitgebreide
50rneflvattiflgdhl te vinden van alle
vanaf 1997 verschenen WOOG-
rapporten. Volledige teksten van de

rapporten [vanaf 1999J zullen met
terugwerkende kracht O de
WODCsite beschikbaar komen.
Hieronder volgen de
van de in 2000, 2001 en 2002
verschenen rapporten.

Onderwek en Beleid

Heiden4kttem, N. van der, MW
Bol
Moeilijke jeugd: risico- en protectieve
factoren en de0twikke11ng van

de/inquent gedrag in een groep
risicoj0090ren
2000. O&B nr. 183
Bunt, H,G, van de, J.M. Nelen (redi

De toekomst van de bijzondere
0psporingsdiensten
2000, O&B nr. 184
Eshuis, RJi, N. Dijkhoif
Nevenfuncties zittende magistratuur

2000 O&B 185

LeuW, Ed, LL Motiuk (bijdragen
van); nieidiflg van HJG van Marie
Toezicht op seksue/e geweldp/egers na
invrijheidstelling Safe reintegratlofl of

sexual offenderS
2000, O&B 186
Kesteren, 1 van, P. MayheW en

P. NieuWbee
Crimi/Ja! VictimiSation in Seventeen
InduStrialised Countries key findings

trom the 2000 International Gr,nie

Victfms SurveY
2000. O&B nr. 187
Vervaele, i.AL, A.H. Kilp (redj,
A.J. Berg, N)JL Dane, 0J.l1M.L
Jansen
Administratieve en5afrechtehjk0
5enwerking inzakef0deheStnjding

tuSsefl en bestuurlijke
instanties van de EUlidstaten
2000, O&B ir. 188
Huis, F.WM., M.M. Schreuders,
Mi4 Ter Horst-Van Breukelen,
F.P van Tulder (redi
Criminaliteit en0tshandhavIng 2000;
0twikkelingefl en5menhangen

2001, O&B nr. 189
Jungmanfl, N, E. emeijer, Mi. ter

Voert
Van schuld naar schone te!; evaluatie

Wet huldsanering atuur/jke

person sri
2001, O&B, nr. 190
Leuw, Ed. en N Mertens
EvalLiatie beginse/enLt Tbs/wel

Fokkens
2001, O&B nr. 191
Huijbregts, G.LA.M., F.P van Tulder,
0.E.G. Moolenaar
Model van justitiële jeugdvoorzifl’Ye0

voor prognose en capaciteit
2001, O&B192
Kruissink, NL, C. Verwers
Het nieuwe jeugdstra [recht; vijf jaar

ervaring in de praktijk
O&B193. 2001
VerreSt, pAM.
Ter vergeljking een studie naar het

Franse vooronderz0 in stiafzake

O&B194, 2001
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