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Circuit Zandvoort
raakt DTM-race kwijt
STUTTGART–Circuitpark Zandvoort
zal vanaf volgend jaar geen gastheer
meer zijn van eenwedstrijd vanhet
Duitse toerwagenkampioenschap,
de populaire DTM. Zandvoort is, net
als het Engelse BrandsHatch, van de
kalender gehaald. In hunplaats ko-
men races in China enHongarije.
Zandvoortwas sinds 2008 jaarlijks
gastheer van deDTM-race. (ANP)

Nederland gepasseerd
door schaatsfederatie
LAUSANNE–De internationale
schaatsfederatie passeert Nederland
voor het eerst in vijftien jaar bij het
toekennen vande titeltoernooien. In
2015-2016 gaan alle EK’s enWK’s
naar andere landen. Eenmogelijke
reden daarvan is dat deNederlandse
bond recent eenwereldbekerwed-
strijd in Thialf teruggaf, omdat die
verlieslijdend zouworden. (ANP)
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NOC*NSF
volgt actie
Russen
opde voet
ARNHEM – De Nederlandse sport-
koepel NOC*NSF houdt nauwlet-
tend in de gaten wat momenteel
speelt op diplomatiek vlak tussen
Nederland en Rusland. In februari
zijn in Sotsji de Olympische Win-
terspelen, de voorbereidingen zijn
in volle gang.

“We volgen de situatie op de voet,”
zegt een woordvoerder van het Ne-
derlands Olympisch Comité. Er zijn
vooralsnog geen extra beveiligings-
maatregelen getroffen. “Wij vinden
het belangrijk de situatie scherp inde
gaten te houden met het oog op de
Spelen, maar ook vanwege de voor-
bereidingen. Er zijn nu al mensen
naartoe enmethen zijnwe in gesprek
gegaan om ze te informeren wat
speelt tussen beide landen. We zien

natuurlijk dat de relatie tussen beide
landen achteruit gaat. Het is handig
als ze daarvan op de hoogte zijn.”
Toch verwacht het comité dat de

huidige rel weinig gevolgen zal heb-
ben voor de Nederlandse sporters die
naar Sotsji doen. ,,De samenwerking
met de organisatie in Sotsji verloopt
juist goed en lijkt ook los van de rel te
staan. De Spelen vinden in een soort
geïsoleerde omgeving plaats. De or-
ganisatie is op zichhetzelfde alswan-
neerhet evenement ineenander land
werd gehouden. Het is toeval dat het
nu in Rusland is.''
De diplomatieke problemen tussen

Rusland en Nederland werden op de
spits gedreven toen in Den Haag de
Russische diplomaat Dmitri Borodin
werd opgepakt, nadat buren hadden
geklaagd dat hij zijn kinderen zou
mishandelen. De arrestatie leidde tot
felle kritiek van de Russische rege-
ring omdat diplomaten een on-
schendbare status genieten. Dinsdag
verhevigde de spanning toen bekend
werd dat de Nederlandse diplomaat
Onno Elderenbosch in zijn huis in
Ruslandwasmishandeld.
Eerder kwamen Rusland en Neder-

land al in aanvaring over de omstre-
den antihomowetgeving in Rusland.
Die verbiedt het om kinderen bloot te
stellen aan zogenoemde homopropa-
ganda.
Die wet stuitte veel Nederlanders,

onder wie veel sporters die Sotsji als
doel hebben, tegen de borst. Ook het
enteren van het onder Nederlandse
vlag varende Greenpeaceschip Arctic
Sunrise kwam de relatie tussen de
landenniet ten goede.(ANP)

A
ls je Siem de Jong of Vik-
tor Fischer heet, hoef je
niet wakker te liggen van
de financiering van je
voetbalschoenen, een

trainingskampof een vliegticket naar
Glasgow.Anders is dat als je op topni-
veau wild water trotseert in een kano
of op een kiteboard, als je droomt van
deWKminitrampolineof deWK triat-
lon opHawaii.
Kanoër Maarten Hermans zat flink

in de stress toen hij door geldgebrek
het WK slalom dreigde te moeten af-
zeggen. Hermans besloot een crowd-
fundingscampagne op de website
WijZijnSport te starten. Met succes.
De vele donaties van fans stelden
hem in staat toch deel te nemen aan
hetWK. “Ikhaalde binnendrieënhal-
ve week 2900 euro op, terwijl mijn
doel 1900 euro was. Van het geld dat
ik over heb, kan ik nog de hele winter
trainen.”
Hermans had het geld nodig voor

reis-, verblijf- en materiaalkosten;
kortom, wat nodig is voor een trai-
ningskamp. “Helaas wil NOC*NSF
nietmeer inmijn sport investeren. En
was het moeilijk bedrijven te vinden
diemewillen sponsoren.”
Hij had niet verwacht dat zo’n grote

groep mensen interesse had in ka-
noën en bereid was hem te steunen.

“Een voordeel is dat ik eenunderdog-
positie bekleed. InNederland ismaar
één wildwaterbaan, ik heb geen
coach en geen groot team om me
heen. Ik moet dus echt in mijn eentje
knokken ommijn doelen te bereiken.
Datmotiveertmensenmij te helpen.”
Hermans is niet de enigedie opdeze

manier zijn sport financiert. Wie aan
‘kleinere’ sportendoet, is afhankelijk
van de geldstromen van het Neder-
lands Olympisch Comité (NOC*NSF)
en moet moeite doen geld los te krij-
gen van sponsoren. Maar daar wordt

bezuinigd, bedrijven investeren min-
der in sporters. NOC*NSF krijgt op
haar beurtminder overheidssubsidie
en maakt dus scherpere keuzes,
waardoor sommige sporten hun sta-
tus zijn kwijtgeraakt.
Sportersmoeten op zoeknaar ande-

re bronnen om hun doelen. Crowd-
fundingblijkt eenuitkomst te zijn.De
Amsterdamse ondernemers Pelle
BaasenPaulDirkse lanceerden in juli
hetplatformWijZijnSport.nl.Opdeze

site kunnen topsporters hun doel be-
kendmakeneneencampagne starten
omgeld te genereren.
Fans hebben demogelijkheid te do-

neren, van 10 tot 2500 euro. Tien pro-
cent daarvan gaat naar WijZijnSport,
de rest naar de topsporters. Daar te-
genover staat een zogenaamde give-
back die varieert van een persoonlijk
bedankje op social media tot een ge-
signeerd wedstrijdpak of een privé-
clinic.
Niet elke sterveling die zichzelf be-

schouwt als een nog onontdekt ta-
lent, kanopWijZijnSport terecht. Een
vereiste is dat je topsporter bent. “Dat
is een grijs gebied, wanneer ben je
dat? Is dat afhankelijk van het aantal
trainingen, een NOC*NSF-status? We
gaan daarom eerst een gesprek aan
met de sporter om te bekijken of hij in
aanmerking komt voor WijZijn-
Sport.nl,” legt Baas uit.
Op het platform staan onder meer

een judoka, een tennister, een zwem-
ster, een heren curlingteam en een
beoefenaar van taekwondo.
Een goed, persoonlijk verhaal, een

concreet doel zoals deelname aan
een EK,WKof Spelen en urgentie zijn
volgens Baas belangrijk voor een ge-
slaagde actie. Die urgentie geldt voor
de mate waarin de sporter het geld
nodig heeft. “Bij iemand die een Por-
sche rijdt, is de urgentie natuurlijk
niet echt aanwezig.”

W
ijZijnSport, waaraan de ex-
topsporters Nick Driebergen
(zwemmen) en Jeroen

Straathof (schaatsen) als adviseur
zijn verbonden, blijk goed aan te
slaan.Vijf vande zes campagneswer-
den ruimschoots gehaald,met als ge-
volg dat de sporters konden deelne-
men aan de grote toernooien die be-
langrijk voor hen zijn. In ruim twee-
ënhalve maand is zo’n 25.000 euro
opgehaald door 336 sportfans.
Hermans merkte dat ook de tegen-

prestatie van belang is om een cam-
pagne te doen slagen. “Mensen wil-
len er graag iets voor terug zien. Zo
mocht iedereen die voor vijftig euro
inmijndoel investeerdemet tienman
mee in een kanoboot. Ik zat achterop
als instructeur, en dan op olympisch
niveau naar beneden. Deze giveback
was erg populair.”
Het gaat bij de tegenprestaties vol-

gens Baas niet zozeer om materiële
zaken, maar om emotionele waarde.
Zo beloofde triatlete Mirjam Weerd

Crowdfunding:
fan als sponsor

Topsport Crisisbestrijding leidt tot nieuw initiatief

Bezuinigingen raken ook de sport. Door de crisis investeren bedrijvenminder in sport en houdt

ook het NOC*NSF vaker de hand op de knip. Crowdfunding is voor topsporters een alternatieve

manier om hun sportieve droom te financieren.

MARLOES DE MOOR

Pelle Baas van WijZijnSport.

‘Bij iemand die Porsche
rijdt, is urgentie uiteraard
niet echt aanwezig’

Feiten en cijfers
WijZijnSport

! Snelst opgehaalde bedrag: €3300
in tweeënhalve dag voor triatlete
MirjamWeerd.

! Hoogste bedrag: Elke Tiel, €6170
voor internationale
tennistoernooien.

! Meeste donateurs voor één
campagne: MirjamWeerd haalde
€5540 op met behulp van 116
mensen die aan haar campagne
hebben gedoneerd.

! Gemiddelde donatie: €76

! Meest gedoneerde bedrag: €25

Maarten Hermans: ‘Ik moet echt in mijn

‘Onze mensen die nu al in
Sotsji zijn, moeten goed
worden geïnformeerd’


