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Toen de Britse sporters tijdens de Spelen van Beijing de ene na de andere Olympische 

medaille veroverden, greep een groot, conservatief getint Engels dagblad dit succes aan om 

zijn meritocratisch ideaal kracht bij te zetten: “Sport remains a true meritocracy, where the 

only criterion for selection is how good you are – not what your background is, or whether 

you are over- or underprivileged. No one, thank God, has suggested that sport should emulate 

state education and ban any form of selection based on ability. That is why our sporting elite 

is so good. Its members share little in common except unusual athletic flair, and a willingness 

to make enormous sacrifices in order to succeed” (Daily Telegraph, 17 augustus 2008). 

 

De krant zette daarmee een breed gedragen beeld neer, waar de sportorganisaties zichzelf 

graag aan laven: sport als het meest ultieme – volgens sommigen ‘perfecte’ en naar de mening 

van anderen ‘meedogenloze’ – meritocratische systeem dat wij kennen. Een wereld waarin de 

competitie glashelder is en de rangorde tussen mensen uitsluitend wordt bepaald door talent, 

toewijding, wilskracht en verdienste, en niet door factoren als afkomst en bezit. Wat valt er 

voor dit beeld te zeggen en tegenin te brengen, en wat zijn in dit opzicht de meest opvallende 

verschillen en overeenkomsten tussen de sportwereld en andere maatschappelijke sferen? 

 

Vooraf moet worden opgemerkt dat de sport als ideaaltypisch meritocratisch systeem niet tot 

uitdrukking brengt dat de sport wordt bestuurd door degenen die het verdienen. Integendeel, 

het gangbare beeld van sportbestuurders is eerder negatief. Zij worden niet zelden 

afgeschilderd als ijdele en onbekwame ‘bobo’s’ die de sportwereld eerder kwaad dan goed 

doen. Het gaat hier niet om wat zich in de burelen van de sport voordoet, maar wat er op het 

veld gebeurt. En dan niet de recreatieve (breedte)sport, bestaande uit miljoenen mensen die 

wel eens fietsen, hardlopen, zwemmen of fitnessen, maar de prestatieve (top)sport, die in een 

wereldomvattend stelsel van onderling samenhangende competities wordt beoefend. 

 

Die competitie is hard en helder. Voor alle deelnemers gelden dezelfde regels. De 

uitgangspositie aan het begin van de competitie is voor iedereen gelijk, in de zin dat iedereen 

op ‘nul’ staat of voor dezelfde lijn staat opgesteld. Tijdens de wedstrijd is iedereen op zichzelf 

of zijn of haar team aangewezen. Daar helpen familie, vriendjes en geld niet meer. Hulp van 

buitenaf is slechts in beperkte mate toegestaan, volgens vaste en gecontroleerde regels. Om de 

gelijkheid van kansen te waarborgen, vinden er afzonderlijke competities plaats voor mannen 

en vrouwen, evenals per leeftijdscategorie en gewichtsklasse. 

 

Eén van de grootste problemen van de meritocratie – de objectieve meetbaarheid van 

verdienste – doet zich in de sport veel minder voor: zowel het competitieverloop als het 

wedstrijdresultaat is zeldzaam goed navolgbaar, objectiveerbaar en kwantificeerbaar. 

Winnaars en verliezers zijn eenvoudig te bepalen; in elk geval gemakkelijker dan de politicus, 

manager of secretaresse van het jaar. Het wedstrijdverloop wordt continu door scheidsrechters 

en juryleden – en steeds meer camera’s – gevolgd. En het resultaat wordt in honderdsten van 

seconden of met finishfoto’s vastgelegd. 



 

De competitie leidt tot een winnaar en vele verliezers, die allen worden gerangschikt in 

uiteenlopende ranglijsten. Ook dit gebeurt wereldwijd op gestandaardiseerde en te controleren 

wijze, zodat prestaties van sporters uit verschillende landen en tijden met elkaar kunnen 

worden vergeleken. Factoren als afkomst, bezit, leeftijd en nationaliteit oefenen hierop geen 

invloed uit. De spelregels beogen te voorzien in een strijd tussen mensen die zich met elkaar 

meten op basis van eigen, persoonlijke kwaliteiten, bepaald door talent, training, 

doorzettingsvermogen, wedstrijdinzicht en dergelijke. 

 

Van jongs af aan worden sporters met dat ideaalbeeld opgeleid: zij worden ingedeeld en 

geselecteerd in voor iedereen zichtbare hiërarchische ordeningen. Al zijn de verschillen 

slechts een fractie van een seconde, de besten worden openlijk gehuldigd en van 

gedenktekens en versierselen voorzien, terwijl de verliezer te horen krijgt dat deze beter zijn 

of haar best moet doen of gewoonweg helaas de mindere is. Winst en verlies worden in de 

sport in veel sterkere mate dan in andere maatschappelijke sferen gepersonaliseerd en 

geopenbaard als een prestatie en verdienste van de winnaar en schuld of tekortkoming van de 

verliezer. 

 

Opvallend is dat het meritocratisch sportsysteem los staat van het onderwijssysteem. 

Kenmerkend voor onze samenleving is dat juist het onderwijs een dominante rol speelt in de 

verdeling van posities, inkomen, relaties en status over de burgers, en daarmee ook van 

invloed blijkt te zijn op hun maatschappelijke participatie, politieke invloed, huisvesting, 

gezondheid en zelfs levensverwachting. Mark Bovens spreekt in dit verband van een 

diplomademocratie: de macht is aan de hoogst gediplomeerden. Het schooldiploma is in onze 

samenleving het belangrijkste teken van verdienste geworden en een essentieel wapen om 

succes te boeken in andere arena’s. In de sport zou dat niet opgaan. Een titel vóór je naam 

helpt niet om een titel óp je naam te krijgen. De door Bovens bekritiseerde ‘dwingelandij van 

diploma’s’ lijkt hier afwezig. Sport kent een ander opleidingssysteem en statusstelsel, met 

eigen (spel)regels, prijzen en titels. Die titels kunnen veel waard zijn, zowel qua status als qua 

financiële beloning, maar voor toekomstige competities bieden ze niet of nauwelijks 

voordelen. 

 

Hoewel sport dus een aantal unieke meritocratische trekken vertoont, betreft de voorgaande 

beschrijving een ideaaltypisch beeld dat ten onrechte voorbij gaat aan de sociale context van 

sportprestaties. Wie de ontwikkeling van het aantal gewonnen Olympische medailles per land 

bekijkt (nergens mooier dan op 

www.nytimes.com/interactive/2008/08/04/sports/olympics/20080804_MEDALCOUNT_MA

P.html), zal onmiddellijk zien dat de verdeling van sportief succes over de wereld altijd veel 

schever is geweest dan het meritocratisch ideaalbeeld veronderstelt. In het kort: de 

veranderende verdeling van Olympische medailles weerspiegelt de veranderende 

internationale machtsverhoudingen. Sporters uit Noord-Amerika, Europa, Australië en de 

landen van de voormalige Sovjet Unie haalden in het verleden tot wel negentig procent van 

alle Olympische medailles binnen, terwijl deze gebieden minder dan dertig procent van de 

wereldbevolking besloegen. Het opkomende machtscentrum rond China, Japan en Zuid-Korea 

snoept hiervan een steeds groter deel van af, maar ook in 2008 ging nog 68 procent van de 

medailles naar de eerder genoemde gebieden. Topsporters uit meer welvarende en machtige 

landen hebben een grotere kans op succes. En dat succes blijkt tot op zekere hoogte maakbaar. 

Het onevenredig grote marktaandeel van Australië kan mede worden verklaard uit langdurig 

volgehouden investeringen ter verbetering van het topsportklimaat: more money in, more 

medals out. 



 

Het winnen van een medaille is een prestatie van een individueel talent of groep individuele 

talenten. Maar talent is een individuele eigenschap die – ook in de sport – alleen in een 

specifieke sociale omgeving tot zijn recht komt, herkend wordt en kan gedijen. Hierbij gaat 

het niet alleen om betere trainers, materialen en faciliteiten, maar ook om de mogelijkheid 

voltijds te trainen en last but not least door goede voeding – en eventueel wat supplementen – 

een krachtig, sportief lichaam tot ontwikkeling te brengen. Met een parafrase op de Indiase 

econoom en nobelprijswinnaar Amartya Sen: in de sport heeft iedereen vooraf gelijke kansen, 

maar de mogelijkheden om die kansen te grijpen zijn ongelijk verdeeld.   

 

Indirect blijkt ook het algemene onderwijssysteem van invloed: ondanks de spanning tussen 

de eisen die het topsportsysteem en het onderwijs systeem stellen, zijn topsporters over het 

geheel genomen hoger opgeleid dan de totale bevolking. In Nederland voltooide 36 procent 

van de topsporters (die in 2008 tot de beste zestien van de wereld behoorden in hun tak van 

sport) een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijk onderwijs, tegenover 25 procent van 

de Nederlandse beroepsbevolking. Ook de medaillewinnaars blijken een hogere opleiding te 

hebben genoten dan op basis van een gelijkmatige verdeling van talent over de bevolking 

verwacht zou mogen worden. Laat dit zien dat intelligentie de kans op topsportsucces 

vergroot? Of duidt dit op onvermoede invloeden van de sociale context op de werking van het 

meritocratisch systeem? Denk bijvoorbeeld aan de eenvoudige constatering dat 53 procent 

van de mensen die lager of middelbaar onderwijs als hoogste opleiding hebben gevolgd aan 

sport deelneemt, tegenover 79 procent van degenen die een hogere of wetenschappelijke 

opleiding hebben genoten. 

 

Nog subtieler zijn de invloeden die uitgaan van de opleiding van de ouders in de 

talentontwikkelingsfase. De sportcompetitie mag transparant zijn en de individuele prestaties 

goeddeels meetbaar, de selectie en indeling van talenten op jongere leeftijd is niet vrij van 

vriendjespolitiek. Iedereen die een sportvereniging van binnen kent, zal de invloed herkennen 

die ouders uitoefenen en het stempel dat sleutelfiguren in de ‘technische commissie’ op het 

selectieproces kunnen drukken. En ook hier geldt: de participatie in sportverenigingen – en 

zeker in sportverenigingscommissies en -besturen – hangt samen met het opleidingsniveau. 

Daar komt bij dat de waarde die in gezinnen wordt toegekend aan zoiets schier nutteloos als 

sport eveneens met opleiding samenhangt. Zo komt de diplomademocratie via een achterdeur 

toch ook het meritocratisch ideaal van de sport verstoren! 


