Prikkelende debatten op Landelijk Debat
Sport
Branchevereniging stelt vakkennis centraal

‘Zit er nog muziek in de sport en cultuurtechniek?’. Onder die titel organiseerde de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek onlangs haar
tweede Landelijk Debat Sport. De ruim 220 vertegenwoordigers van gemeenten en bedrijfsleven moesten vroeg uit de veren om op tijd aan
te kunnen schuiven bij het ontbijt in ’t Spant te Bussum. Gelukkig kon men luisterend naar de pianomuziek van Jan Mulder rustig wakker
worden, een hapje eten en de eerste contacten leggen.
Auteur: Ben Moonen
Hartenkreet
Bij de opening van het Landelijk Debat kwam
Kees Haaksman, voorzitter van de BSenC, met
een hartenkreet. Haaksman: “We zien als
branchevereniging dat de kennis over sport en
cultuurtechniek in de markt afneemt. Dat mogen
we niet laten gebeuren. Laten we er met elkaar
voor zorgen dat de broodnodige kennis en
ervaring op peil blijft!”.
Inspirerende debatten
Het op peil houden van de vakkennis van de
bezoekers was dan ook een belangrijk doel van
het Landelijk Debat. Onderwerpen als openbare
aanbesteding, de positie van bedrijven uit de
Sociale Werkvoorziening in een concurrerende
markt en het gebruik van kunstgras in de voetbal- en golfsport bleken veel voer voor discussie
te bieden. Zo betwistte Hennes de Ridder van de
TU Delft en Martien Vromans van BIZOB elkaar
om de stelling dat “bij openbare aanbestedingen
de verkeerde toon wordt aangeslagen”. Van de
bezoekers bleek bijna 80% deze stelling te
onderschrijven. “Onterecht” stelde Vromans, die
van mening is dat gemeenten vaak het voorwerk
niet goed doen. Volgens De Ridder is dat echter
een verkeerde benadering. “Vraag en aanbod
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worden door openbare aanbesteding niet op
elkaar afgestemd,” zo was hij van mening.
“Bovendien komt de nadruk te leggen op
kostenreductie en niet op innovatie en kwaliteit”.
Golf en kunstgras
Mirjam Rosman van Ten Cate Thiolon en golfpro
Joost Hage gingen het debat aan over de vraag
of “kunstgras en golf het ultieme duet
vormen?”. Volgens Rosman zou ook de golfsport, net als de voetballerij, gebaat zijn met
kunstgras om zo de hoge exploitatiekosten te
drukken en de golfers te voorzien van een voorspelbare ondergrond. Voor Hage, voormalig
Nederlands Kampioen, is met name het laatste
een misvatting. “Golftoernooien duren vaak
meerdere dagen en bieden elke dag een nieuwe
uitdaging juist omdat de omstandigheden steeds
anders zijn.” Uiteindelijk bleek 60% van de
deelnemers het met Hage eens te zijn.

namens de organisatie het Landelijk Debat zou
afsluiten. “Het was bijvoorbeeld verrassend om
te zien dat veel van de bezoekers, ook van
gemeenten, tegen openbare aanbestedingen
blijken te zijn. Temeer omdat veel gemeenten op
dit moment roepen dat aanbestedingen zo openbaar mogelijk moeten zijn.”
Na het vierde debat, waarbij Hans Kraaij jr. fel
debatteerde met Peter Bosz van Heracles, was
het aan Pleun Lok om alle sprekers en deelnemers te bedanken. Voordat iedereen weer
huiswaarts keerde, kon tijdens een uitgebreid
stamppottenbuffet nog gezellig worden
nagepraat. Dat dit ook volop gebeurde, blijkt uit
het feit dat de laatste deelnemer uren later dan
gepland ’t Spant verliet.

Stamppot met worst
Wie nu exact de winnaars of verliezers van de
debatten waren, is niet van belang. “De winst zit
‘m in het feit dát er gedebatteerd is en dat de
deelnemers kritisch hebben nagedacht over de
verschillende stellingen” zei Pleun Lok die
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