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Tot wederzijdse zelfontplooiing
Ooit meegemaakt toen ik in Cagliari een lezing over sportmarketing gaf voor de International School
Sport Federation (ISF). Een Roemeense sportfunctionaris, een oud-olympiër in – ik vermoed – een
werpnummer, stond op, wees met gespierde arm mijn richting uit en galmde in gebrekkig Engels
door het auditorium: “It’s you that is killing sports.”
Daar had ik even niet van terug en dan doel ik zowel op de inhoud van haar woorden als op haar
imposante verschijning.
“Excuse me?”
“It is marketing that is bringing all the shit into sports!”
Oké, dat verhaal dus. Wat volgde, was een halfslachtige discussie die er nooit een werd, niet eens zozeer door haar gebrekkig Engels als wel door het hoge idiotiegehalte van haar beschuldiging. Heeft
de marketing en al het geld dat ze in de sport injecteert, werkelijk gezorgd voor alle ‘shit’? De grootste
‘sportshit’, als we dezelfde Jacques Rogge van de pagina’s hierna in een interview van enkele jaren
geleden mogen geloven, vertaalt zich in doping en match fixing. Maar doping en vals spelen in de
sport bestonden al bij de Grieken, en ook toen die sport in meer hedendaagse tijden nog een pure
amateurstatus had en dus van al dat shitty (marketing)geld ‘gespaard’ bleef. Diezelfde Rogge stelt in
zijn memoires uit 2008 dat zonder marketing de Olympische Spelen simpelweg niet meer zouden
bestaan, doelend op hoe Coca-Cola en McDonald’s na de financieel desastreuze Spelen van Montreal ‘76 het olympisme van een gewisse dood hebben gered. De baas van ’s werelds grootste sportevenement werd uitgerekend diezelfde zomer bijgetreden door Jean-Marie Leblanc, de baas van
’s werelds grootste jaarlijkse sportevenement, de Tour de France. In diens memoires: zonder sponsors zou de Tour niet kunnen overleven.
Zonder marketing verloor de sport haar grootste juwelen, gaande van de Olympische Spelen over de
Tour tot WK’s en EK’s voetbal, F1, Wimbledon, de Super Bowl en ga zo maar door. Afgelopen ermee,
Schluss. En Bolt, Ronaldo en Sjarapova overdag achter de lopende band voor ze ’s avonds na gedane
arbeid nog wat konden gaan bijtrainen. Lees: zonder dat marketinggeld zou er simpelweg geen topsport meer zijn waarin al die ‘shit’ zo welig kan tieren. Of moet de overheid ervoor betalen? Die ‘shit’
(DDR, USSR, Cuba ...) hebben we ondertussen al wel gehad.
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Het huwelijk tussen sport en marketing is er een van geven en nemen, van rechten en plichten. In de
juridische definitie van het huwelijk staat in de laatste alinea: ‘tot wederzijdse zelfontplooiing’. Opdat
je er allebei beter van wordt dus. Zo is het ook in het huwelijk tussen de sport en de marketing. De
ene geeft een platform, de andere geld. En ze worden er allebei beter van.
Als je dat ‘shitty’ marketinggeld al iets kan verwijten, is het dat het zich zo oneerlijk laat verdelen,
waardoor wanverhoudingen ontstaan. Of dat er een chronisch tekort aan is. De vraag naar sponsorgeld is oneindig veel groter dan het aanbod, waardoor de doorsnee sponsor- of marketingmanager
dagelijks gestalkt wordt door een nooit aflatende horzelzwerm van sponsorwervers. Sponsorwerver
is misschien wel de meest beklagenswaardige hondenstiel op aarde. Noodgedwongen. Vraag maar
na op talloze sportevenementen, -clubs en -bonden.
We hadden geen themanummer in gedachten, maar blijkbaar lopen die marketing en dat geld als
rode draad door deze Sport en strategie. Het WK korfbal vindt steeds moeilijker sponsors. Tot waar
mag marketing de eigenheid van sport beïnvloeden, vraagt Panathlon zich iets verderop af. De zeven
hoofdzonden van de sportsponsoring, de olympische geldstromen bij Jacques Rogge, Nike en Moneyball in de boekenkast van Hans Vandeweghe, wielerwedstrijden met een manco aan (sponsor)
inkomsten die dus verdwijnen bij Wim Lagae, de discutabele financiële huishouding bij de KBVB van
de hand van Trudo Dejonghe, de WorldTour, de Amerikaanse sport’markt’ van Pieter Verhoogt ... En
toch: geen themanummer. Maar gewoon de dagelijkse realiteit van de hedendaagse sport, beste
Roemeense mevrouw.
MARKO HEIJL

@MarkoHeijl
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