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Het Olympisch vuur is nog maar net gedoofd, maar de waak-
vlam voor de eerstvolgende Spelen is al aangewakkerd. Maar 
wat blijkt; de schattingen voor de begroting van de Spelen in 
Tokio is al verviervoudigd ten opzichte van de schatting die was 
gedaan toen Tokio de spelen kreeg toegewezen (‘Kosten Tokio 
2020 rijzen de pan uit’, 2016). Het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC) geeft aan dat de kosten omlaag moeten. Het is 
niet de eerste keer dat de organisatie van de Spelen en de econo-
mische lasten hiervan in één artikel genoemd worden. Er heerst 
steeds meer kritiek op de Spelen. Komt er een eind aan de Spelen 
zoals wij die kennen? 

Key words: Olympische Spelen, sportmanagement, Kostenover-
schrijding. 
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algemeen bekend.
 De vraag is echter of al deze positieve punten wel zo 
positief uitpakken. Volgens Mark Perryman, auteur van het 
boek ‘Why the Olympics aren’t good for us’, blijkt dat de 
verwachte positieve effecten niet overeenkomen met de rea-
liteit (Robinson, 2012). Zo blijkt dat de normale toestroom 
van toeristen in augustus in Londen hoger is dan toen de 
Spelen daar waren. De helft van deze toeristen bleef weg en 
dit wordt maar gedeeltelijk gecompenseerd door de toeristen 
die juist komen voor de Spelen. Daarnaast, zijn er meerde-
re wetenschappelijke artikelen die aantonen dat de Spelen 
economisch meer kosten dan het opleveren (Wihbey, 2016). 
Dit blijkt niet alleen voor de Spelen het geval. Ook bij lan-
delijke of regionale evenementen worden verliezen gedraaid. 
Als voorbeeld Giro d’Italia in Gelderland, waar burgers uit-
eindelijk voor het verlies kunnen opdraaien (‘Opbrengst van 
Giro d’Italia in Gelderland valt tegen’, 2016). 
 De ‘moderne’ Spelen moeten de ‘futuristische’ Spe-
len worden, waarin het olympische motto niet vergeten 
wordt. Gelukkig wordt naar aanleiding van de te grote be-

groting in Tokio het beleidsplan 
vanuit het IOC aangepast. Er mag 
nu gebruik gemaakt worden van 
reeds bestaande faciliteiten, ook als 
deze faciliteiten in een andere stad 
of land liggen. Echter is er meer 
verandering nodig om de Olympi-
sche Spelen naar deze tijd te krij-
gen. Ten eerste raad ik aan om vas-
te olympische gebieden te creëren. 
Op elk continent één, dit is in lijn 
met de vijf ringen van het beken-
de logo van de Olympische Spelen. 
Hierdoor komt elk continent aan 
bod, kunnen families in hun hui-

zen blijven, wordt niet keer op keer natuur vernield en zijn 
er niet elk jaar enorme kosten voor de bouw. Mijn tweede 
voorstel relateert aan het aantal deelnemers van de Spelen. 
Op dit moment, kent elke olympisch onderdeel  voorrondes; 
waarom deze voorrondes er niet uithalen? Wat is het belang 
van deze voorrondes, de Olympische Spelen zijn toch voor 
de beste sporters van dat moment? Gelijk naar de ware strijd 
gaan zorgt voor minder deelnemers, minder vrijwilligers, 
minder trainers/coaches en een minder groot atletendorp, 
wat allemaal kan leiden tot minder kosten. 
 De Spelen hebben zeker meerwaarde, maar op de 
huidige manier is het niet houdbaar. Alleen een nieuwe vorm 
van de Spelen zorgt ervoor dat het olympisch vuur in leven 
blijft, want dat de Olympische Spelen blijven is essentieel. 
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e toebedeling van de organisatie van de Spelen wordt 
steeds minder spannend. Voor de Winterspelen van 
2022 had de IOC maar keus uit twee steden (Verse-

put, 2015). Stad na stad gooit de handdoek in de ring.  Zo-
wel Amerika als Duitsland hebben zich teruggetrokken voor 
de Spelen van 2024. De inwoners protesteren en stemmen 
negatief bij de referenda. Ook in Nederland is de bevolking 
niet positief. Uit een draagvlakmeting over de organisatie 
van de Olympische Spelen 2028 in Amsterdam blijkt dat 
70% van de Nederlandse bevolking dit niet ondersteunt 
(Elling & van Rens, 2012). Uiteindelijk heeft de politiek er 
een eind aan gemaakt, Nederland dient geen bid in voor de 
Spelen van 2028. 
 Henk Kraaijenhof, oud atletiekcoach en vijfmaal 
aanwezig geweest bij de Spelen geeft aan dat de Spelen ten 
dode zijn opgeschreven. De trend van de Spelen is dat het 
steeds groter, drukker en spectaculairder moet zijn. Alleen 
landen als Azerbeidzjan, China en Qatar zouden hieraan 
kunnen voldoen (Bot, 2015). Allemaal landen met een re-
gime dat niet lijkt op een democratie en waar meldingen de 
ronde doen van corruptie en 
van schending van de mensen-
rechten. 
 Is het verantwoord, is 
het überhaupt uit te leggen, dat 
de huidige Spelen worden geor-
ganiseerd ten koste van mens en 
natuur? In de praktijk blijkt dit 
het geval te zijn,  want zelfs bij 
de afgelopen Spelen in Rio de 
Janeiro zijn berichten dat hier 
sprake is geweest van barbaarse 
taferelen. Het volkscomité, dat 
vijftig Braziliaanse organisaties 
telt, heeft geconcludeerd dat er 
sprake is geweest van dwang, geweld en de schending van 
mensenrechten (‘Brazilië schendt mensenrechten bij voorbe-
reiding Spelen’, 2013). In Rio de Janeiro moesten vele fami-
lies hun huis uit, waar weinig families een waardig huis als al-
ternatief kregen. Brazilië is niet het enige voorbeeld hiervan. 
Dat roept de vraag op: Zijn de ‘moderne’ Spelen wel van deze 
tijd? 
 Er zijn ook voorstanders van de huidige vorm van 
Olympische Spelen. Zo geeft sportmarketeer Frank van den 
Wall aan dat de Spelen echt niet alleen desastreus kunnen 
zijn voor een land (Bot, 2015). Als voorbeeld is er Barcelo-
na, dat volgens hem door de Spelen als stad is gegroeid en 
zich zo weer op de kaart heeft gezet. Zo zijn er nog enkele 
voordelen die worden benoemd, bijvoorbeeld de toeristen-
stroom, werkgelegenheid, verbetering van de infrastructuur 
en volksgezondheid (Bruinewoud, 2016). Volksgezondheid 
is een belangrijk voordeel, want de Spelen zijn dé manier om 
wereldwijd het sporten te promoten. Geen enkel sportevene-
ment krijgt zo veel aandacht over de gehele wereld. En dat 
sporten bijdraagt aan vele positieve effecten voor de mens is 
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