
Aan alle sporters van de Olympische Spelen;  
gefeliciteerd met jullie prestaties! 

Het feit dat jullie je geclassificeerd hebben voor de Spelen zegt veel over jullie kwaliteit en inzet. 
Wat betreft de behaalde medailles is het vreemd dat de grootte van een land niet lijkt mee te tellen.  
Het is hard zoeken naar websites waar die omrekening wel wordt gemaakt. Nederland staat in die omrekening ver 
boven b.v. Groot Brittannië, de VS en China. (Die kunnen jullie in je zak steken!) Jamaica staat overigens op 1. 
Verder zou ook gekeken moeten worden naar de financiële mogelijkheden en het BNP van een land; dan is op-
merkelijk dat Mongolië op 1 Jamaica op 2 en Georgië op 3 staat. O.a. http://www.trouwpodium.nl/os2008/medailles.html  
 

Er is veel ophef geweest over de mensenrechten en milieuvervuiling in China. Er is echter weinig aandacht ge-
weest voor het aandeel dat rijke landen hebben in die vervuiling. Rijke landen die voor absurd lage prijzen hun 
(vaak overbodige) producten en kleding willen aanschaffen. Hierbij komen arbeidsomstandigheden, werktijden en 
beloning van Chinese arbeiders nogal eens in het geding.  
Een zeer groot deel van de (lucht) vervuiling in China wordt veroorzaakt door productie voor rijke landen. 
 

Wat is er mis met de Olympische Spelen? 
In de huidige vorm is er niet veel over van de prachtige oorspronkelijke moderne Olympische gedachte waarbij het 
streven was om door middel van sportieve prestaties alle landen dichter bij elkaar te laten komen. 
Terwijl het een sportevenement betrof voor amateurs is het sinds 1984 verworden tot een kansloos evenement 
voor de meeste landen die niet opkunnen tegen hoogbetaalde, gesponsorde sporters uit de rijke landen.  
De kansen op succes zijn daarom 'unfair'. Ook al maakt het IOC het voor een aantal (kans)arme sporters mogelijk 
om deel te nemen aan de OS is de vraag of zij ook toegang hebben tot de innovatieve ontwikkelingen in de rijke 
wereld als klimaatkamer, lichttherapie, geavanceerde sportkleding en materiaal. En kunnen zij het zich permitteren 
om fulltime met hun sport bezig te zijn, of moeten ze buffelen om hun gezin in leven te houden.  
In veel landen ligt de prioriteit uiteraard bij armoede-, honger- en dorstbestrijding en niet bij topsport. 
 

In landen waar de staat dan wel het bedrijfsleven veel geld kan/wil investeren, maken sporters veel meer kans dan 
sporters uit arme landen (in het verleden, en nu nog altijd, vaak door de rijke kolonialiserende wereld uitgebuit) 
Sommige staten oefenen enorme druk uit op potentiële toekomstige medaillewinnaars. Die druk wordt in bepaalde 
landen zelfs letterlijk uitgevoerd. In documentaires is te zien dat zeer jonge kinderen door pijngrenzen worden heen 
gedrukt en maandenlang van hun ouders zijn gescheiden. Je kunt hier spreken van zowel fysieke als psychische 
mishandeling, uitbuiting en onderdrukking. 
Niet omdat de kinderen zelf zo graag willen, maar ten behoeve van het zogenaamde lands'belang'. 
Kinderen moeten kinderen kunnen zijn; leren, spelen en sporten. En juist dat is in veel landen niet, nauwelijks of 
veel te weinig aan de orde/toegankelijk. 
Investeer in de toekomst. Investeer in kinderen. Investeer in sport, spel, zorg en onderwijs voor iedereen! 
 

Waarom geen Olympische Spelen in Nederland/Amsterdam? 
Als je dan toch bent voor de Spelen in de huidige vorm is het geen goed idee om dit in Nederland te doen.  

 Nederland heeft zich bewezen als zeer onbetrouwbaar als het gaat om grote infrastructurele projecten; te lang-
zaam, te duur (praktisch elk groot project heeft te maken met grote budgetoverschrijdingen. Denk hierbij aan 
de Betuwe route, HSL en de Noord-Zuidlijn) en onbetrouwbare ondernemers; bouwfraude.  

 In NL staat bij een paar regendruppels het verkeer al vast. Wat doet een Olympische invasie met Nederland? 

 Het heeft er alle schijn van dat al jarenlang grootschalig wordt geïnvesteerd in het binnenhalen van de spelen 
terwijl het democratisch proces van besluitvorming nog niet eens heeft plaatsgevonden. Zo is o.a. besloten vrij 
nieuwe voetbalstadions zoals de Arena af te breken en groter terug te bouwen (kapitaalvernietiging). 

 Net zoals in China en andere organiserende landen zullen mensen gedwongen worden hun huis/grond af te 
staan/verkopen.  

 Natuurgebied zal onherstelbaar worden aangetast. 

 Het organiseren van de Olympische spelen is een enorme financiële belasting van vele miljarden. 
Topsportprestaties kunnen een enorm positieve uitwerking hebben op de jeugd en de bevolking in het algemeen 
om in beweging te komen/te gaan sporten. Maar in plaats van investeren in een miljarden verslindend, 3 weken 
durend project zou het van groot belang zijn om dat geld voor sport en beweging voor kinderen, kansarmen, oude-
ren en (verstandelijk) gehandicapten te reserveren. 
 

De kosten van de Olympische spelen (inclusief de voorbereiding op weg naar de verkiezing van het organiserend 
land, waarbij het nog zeer de vraag is of Nederland, Amsterdam de spelen binnen haalt) zal de belastingbetaler 
vele  miljarden kosten en de begroting zal vast wel weer dik overschreden worden. 
In Londen was 4 miljard euro begroot en dat schijnt inmiddels te zijn opgelopen tot ruim 12 miljard! 
 

Gezien de schrijnende situatie in de (ouderen) zorg, kinderopvang en onderwijs zou Nederland andere prioriteiten 
moeten stellen voor haar bevolking/belastingbetalers. Miljarden in de OS is wat dat betreft onverantwoord. 
Mogelijk dat op lange termijn het geld terugverdiend wordt maar enige zekerheid is daarover niet te geven. 
 

Al met al reden genoeg voor ´NOlympics´, ook niet in Nederland in 2028! 
 

 

http://www.trouwpodium.nl/os2008/medailles.html

