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Voorwoord 

 

Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Sport in Gauteng’; het rapport van een onderzoek naar de 

organisatie van sport en de ervaringen daarvan in de provincie Gauteng, Zuid-Afrika. Dit rapport is 

geschreven in het kader van de leerkring ‘Sport in beweging’ en is in de periode januari tot en met 

juni 2009 uitgevoerd in Gauteng, Zuid-Afrika. Het kijkje dat ik via dit onderzoek heb gekregen in de 

sportwereld van Gauteng is erg leerzaam geweest, maar bovenal was het ook een hele uitdagende 

en leuke periode. Door middel van dit onderzoek ben ik op plekken terecht gekomen waar ik zonder 

dit onderzoek nooit zou zijn geweest. Rondleidingen door sportstadions en scholen, interviews in 

hartje Johannesburg en achteraf gelegen buurten. Dit onderzoek vormt dan ook niet alleen de 

afsluiting van mijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, maar was ook een enorme 

verrijking van mijn tijd in Zuid-Afrika. 

 

Net als de eerdere onderzoeken die ik voor mijn bachelor heb uitgevoerd, heeft dit onderzoek mij 

weer laten zien hoe belangrijk de medewerking van andere mensen is. Ik wil van deze gelegenheid 

dan ook gebruik maken een aantal van hen te bedanken, want zonder hun hulp had ik dit onderzoek 

nooit met een goed resultaat kunnen afsluiten. Allereerst wil ik de respondenten bedanken voor de 

gastvrijheid en het gemak waarmee ze tijd vrijmaakten voor de interviews. Hun belang bij dit 

onderzoek was nihil, maar toch werd ik met open armen ontvangen. Daarnaast wil ik Kenny, mijn 

persoonlijke taxichauffeur in Johannesburg, bedanken voor het vervoer en zijn kennis van de stad. 

Johannesburg is een enorme stad en niet elk deel is even veilig. Kenny vertelde me waar wel en niet 

te gaan en bracht me bovendien naar alle interviews, zonder hem zou het houden van de interviews 

een stuk lastiger zijn geworden. Als laatste, maar zeker niet als minste, wil ik mijn begeleiders Maikel 

Waardenburg en Jan Boessenkool bedanken. Met name in de periode waarin ik in Zuid-Afrika 

verstoken was van werkgroepen waren hun inzichten en opmerkingen cruciaal. Wanneer ik te ver 

afdwaalde, hielpen zij mij weer op het rechte pad. 

 

Veel leesplezier! 

 

Timo van Dun 

 

Utrecht, 

November 2009
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1. Inleiding 

 

Volgend jaar zomer zijn vanuit de hele wereld de ogen gericht op Zuid-Afrika. In de zomer van 2010 

is Zuid-Afrika het gastland van het Wereldkampioenschap Voetbal. Op de Olympische Spelen na is 

dit het grootste sportevenement ter wereld en bovendien is het ook de eerste keer dat het wordt 

georganiseerd door een Afrikaans land. Een van de argumenten die Zuid-Afrika aanvoerde om het 

Wereldkampioenschap Voetbal te mogen organiseren, is de potentiële waarde die sport heeft om 

een verdeeld land bij elkaar te brengen. Zo zegt een voormalig minister van Sport and Recreation: 

“Sport must be a catalyst for the building of a non-racial, non-sexist, democratic, prosperous and free 

South Africa. It must build social cohesion and build a proud South African nation of all South 

Africans.” (Hoglund: 2008). In een land waar de apartheid nog maar een ruime 15 jaar geleden is 

afgeschaft, zou de organisatie van het wereldkampioenschap van een van de populairste sporten ter 

wereld een uitstekend middel zijn om de bevolking dichter bij elkaar te brengen (Cornelissen: 2008).  

 

De Zuid-Afrikaanse overheid ziet sport als een middel tot sociale integratie (SRSA Strategic Plan 

2008-2012). Het is interessant om te kijken in hoeverre dat – naast de organisatie van het 

Wereldkampioenschap Voetbal – nog meer tot uitdrukking komt in overheidsbeleid. Want hoe ziet de 

overheid sport? En hoe ziet de sportstructuur eruit? Hoe groot is de beleidsvrijheid van uitvoerende 

organisaties? Welke omstandigheden hebben invloed op het sportbeleid? Dit zijn slechts enkele 

vragen die verband houden met de manier waarop de overheid met sport omgaat. Bovendien is het 

ook interessant om te kijken in hoeverre het sportbeleid effectief is. De plannen kunnen immers nog 

zo mooi zijn, wanneer de uitvoering niet goed verloopt, wordt er weinig bereikt. 

 

Om een klein stukje van deze puzzel op te lossen, zal in dit onderzoek worden gekeken naar de 

manier waarop sport in Gauteng, een provincie van Zuid-Afrika, wordt georganiseerd en ervaren. 

Voordat het mogelijk is om inzicht te krijgen in de ervaringen met het sportbeleid, is het belangrijk om 

een goed overzicht te krijgen in de manier waarop het sportbeleid is georganiseerd. Bij de 

organisatie van sport in Gauteng zijn namelijk veel verschillende actoren betrokken, waarbij het niet 

altijd even duidelijk is welke verantwoordelijkheden zij hebben en hoe zij zich tot elkaar verhouden. 

Wanneer dat inzichtelijk is gemaakt, zal een inventarisatie worden gemaakt van de ervaringen die 

men met de organisatie van sport in Gauteng heeft. 

 

Leeswijzer 

Nu duidelijk is geworden wat het onderwerp van dit onderzoek is, zal in het tweede hoofdstuk een 

beschrijving worden gegeven van de omgeving waarin dit onderzoek plaatsvindt. Vervolgens zal in 
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hoofdstuk drie het wetenschapsfilosofisch perspectief van dit onderzoek aan bod komen. Het 

wetenschapsfilosofisch perspectief is de visie van de onderzoeker op onderzoek en daarbij zal ook 

worden aangegeven wat voor een invloed dat heeft op het doen van onderzoek. De doelstelling, 

vraagstelling en onderzoeksstrategie zullen in het vierde hoofdstuk aan bod komen. Daarna zal in 

hoofdstuk vijf middels een literatuurstudie de context van dit onderzoek worden neergezet. Na deze 

literatuurstudie zullen aan de hand van zeven thema’s de onderzoeksresultaten worden beschreven. 

In hoofdstuk zeven zullen deze onderzoeksresultaten worden geanalyseerd met behulp van het 

analysekader dat voortvloeit uit het wetenschapsfilosofisch perspectief. Na deze analyse zal in de 

conclusie in hoofdstuk acht antwoord worden gegeven op de hoofd- en deelvragen. Dit onderzoek 

zal worden afgesloten met een discussie over mogelijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek 

en een reflectie waarin kritisch op dit onderzoek zal worden teruggekeken. 
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2. Kennismaking onderzoeksomgeving 

 

In de inleiding is al naar voren gekomen dat dit onderzoek niet wordt uitgevoerd in opdracht van een 

organisatie, maar juist een overzicht probeert te verkrijgen van alle organisaties die betrokken zijn bij 

de organisatie van sport in Gauteng. Hoewel een nationale overheid niet per definitie de 

aangewezen institutie is om sport in een land te organiseren, heeft de overheid vaak wel een 

coördinerende of stimulerende rol op het gebied van sport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nota 

‘Tijd voor sport’ die door het Ministerie van VWS in 2005 is uitgebracht (Nota ‘Tijd voor sport’: 2005). 

Zo ook in Zuid-Afrika, waar de overheid sinds het afschaffen van de apartheid sport een grote rol 

toedicht in het bijeenbrengen van het land. De sportstructuur werd gewijzigd, maar het is niet geheel 

duidelijk hoe de nieuwe structuur eruit ziet. Dit onderzoek probeert een beeld te verkrijgen van de 

organisatie van sport in Zuid-Afrika, meer specifiek van de organisatie van sport in de provincie 

Gauteng. Het is een provincie in het Noordoosten van Zuid-Afrika met ruim 9 miljoen inwoners. 

Pretoria, de hoofdstad van Zuid-Afrika, en Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika, zijn beide 

in deze provincie gelegen. 

 

Bij het in kaart brengen van de sportstructuur zal de officiële structuur van de overheid als richtlijn 

worden gebruikt. Deze ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Figuur 1 

 

 

 

Bron: www.srsa.gov.za  

 

 

Dit schema is het officiële organogram van de Zuid-Afrikaanse overheid met betrekking tot de 

organisatie van sport. Uit het schema blijkt dat er in de sportstructuur van Zuid-Afrika een grote rol is 

weggelegd voor zowel Sport & Recreation South-Africa (SRSA) als het South African Sports 

Confederation and Olympic Committee (SASCOC). Beide organisaties vormen namelijk de schakel 

tussen vele andere organisaties binnen de sportstructuur. SASCOC vormt de schakel tussen de 

Zuid-Afrikaanse en de internationale sportwereld en SRSA vormt de verbinding tussen het Ministerie 

van Sport en Recreatie en de lagere overheden.  

 

Bovenstaand organogram geeft een beknopte beschrijving van de omgeving waarin dit onderzoek 

plaatsvindt. Het maakt echter ook duidelijk waarom het voor dit onderzoek essentieel is meer 

informatie te verkrijgen over de werking van de sportstructuur.  Uit dit organogram wordt immers niet 
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duidelijk hoe de structuur functioneert. Hoe wordt SASCOC bijvoorbeeld gefinancierd? Hoe 

verhouden SASCOC en SRSA zich tot elkaar? En hoe werkt de provinciale structuur? Pas wanneer 

dat duidelijk is, kan een inventarisatie worden gemaakt van de ervaringen die de verschillende 

betrokken organisaties hebben met het sportbeleid in Gauteng.  

 

Voordat dieper op bovenstaande vragen wordt ingegaan, zal in het volgende hoofdstuk eerst 

uitvoerig worden stilgestaan bij het wetenschapsfilosofisch perspectief van waaruit dit onderzoek is 

uitgevoerd. Dit perspectief is immers bepalend voor de manier waarop dit onderzoek wordt 

uitgevoerd, aangezien het aan de basis ligt van vrijwel alle keuzes die in dit onderzoek zijn gemaakt. 
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3. Onderzoeksperspectief 

 

Net als het bij het maken van foto’s essentieel is wat voor lens er gehanteerd wordt, is bij de sociale 

wetenschap het gehanteerde perspectief allesbepalend. Immers, een perspectief is een soort lens. 

Met een andere lens maak je andere foto’s, en zo zie je met verschillende perspectieven 

verschillende dingen. Iverson (2003) benadrukt dit in zijn artikel ‘Knowledge as a numbers game’. 

Iverson gebruikt een voorbeeld van statistiek waarbij hij drie verschillende weergaven geeft van een 

situatie. Telkens wordt een ander aspect belicht en elke keer biedt de grafiek een totaal andere 

weergave van de werkelijkheid. Iverson stelt zichzelf de vraag: “So, which is the ‘right’ picture?” en 

antwoordt daarop: “The obvious answer is that neither of them is the right picture; it all depends upon 

how you look at it.” (Iverson: 2003) In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zullen twee andere 

auteurs worden behandeld die over de verschillende perspectieven op wetenschap hebben 

geschreven. Vervolgens zal dit gekoppeld worden aan mijn eigen visie op wetenschap en de 

betekenis die dit heeft voor het doen van onderzoek. 

 

3.1 Deetz 

 

Stanley Deetz is een van de wetenschappers die over onderzoeksperspectieven heeft geschreven. 

In ‘Describing Differences in Approaches to Organization Science’ (2000) uit hij kritiek op 

benaderingen van andere auteurs en vervolgens geeft hij een alternatieve benadering van de 

classificatie van onderzoeksbenaderingen. Deetz deelt de verschillende onderzoeksbenaderingen in 

aan de hand van twee dimensies, de ‘Local/Emergent – Elite/A Priori’ dimensie en ‘Dissensus – 

Consensus’ dimensie. De eerste dimensie heeft betrekking op het taalgebruik van onderzoekers. 

Onder ‘Local/Emergent’ vallen onderzoekers die met open taalgebruik communiceren. Ook leggen zij 

weinig claims en staan open voor hetgeen zij tegenkomen in de werkelijkheid. Onderzoekers die 

Deetz schaart onder de categorie ‘Elite/A Priori’ maken gebruik van dezelfde termen en gesloten 

taalgebruik. Daarnaast toetsen zij theorieën aan de werkelijkheid en gaan zij ervan uit dat er maar 

één werkelijkheid bestaat (Deetz: 2000).  

 

De tweede dimensie maakt een onderscheid op basis van de manier waarop men tegen de 

bestaande sociale orde aankijkt. Consensus ziet hegemonie als de natuurlijke staat van orde in 

groepen. Een staat van rust wordt als normaal beschouwd. Consensus beschouwt wetenschap als 

neutraal en de onderzoeker als een anonieme waarnemer van buitenaf. Dissensus daarentegen 

beschouwt strijd, conflict en wrijvingen als de natuurlijke staat van een sociaal of natuurlijk systeem. 

Het bestaan van een dominante groep impliceert dat er sprake is van macht en dat er conflicten 
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worden onderdrukt. Het leven is een aaneenschakeling van ‘struggles’ en wetenschap wordt als 

politiek gezien. Een onderzoeker kan niet als een onafhankelijke waarnemer functioneren, maar 

heeft een plaats in het onderzoek en daarmee heeft de onderzoeker ook invloed op de resultaten 

van het onderzoek (Deetz: 2000).  

 

Op basis van deze twee dimensies ontstaan vier verschillende oriëntaties, te weten ‘Dialogic Studies’, 

‘Critical Studies’, ‘Interpretive Studies’ en ‘Normative studies’ (zie figuur 2). 

 

Figuur 2 

 

 

Bron: Deetz, 2000 

 

Eigen oriëntatie 

Als ik mijn eigen benadering van onderzoek op het schema van Deetz projecteer, dan heb ik de 

meeste overeenkomsten met ‘Dialogic Studies’. Allereerst ben ik duidelijk aan de linkerkant van de 

tabel te plaatsen. Ik sta open voor wat ik tegenkom en ik denk dat er voor iedereen een andere 

werkelijkheid bestaat. Daarnaast voel ik mijzelf op het gebied van de relatie met de sociale orde 

meer verwant met ‘dissensus’ dan met ‘consensus’. Ik ben van mening dat alles in het teken van 

strijd staat, dan wel op grote dan wel op kleine schaal. Rust en orde zijn in mijn ogen een 

onnatuurlijke situatie, altijd en overal gebeuren er dingen met als doel meer macht of invloed te 

krijgen. Ook is het voor mij als onderzoeker vrijwel onmogelijk om als anonieme waarnemer te 

functioneren. Mijn aanwezigheid zal invloed hebben op datgene wat ik onderzoek. 
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3.2 Hollis 

 

Kennistype 1: Empirisch-analytisch/positivistisch 

Daar waar Deetz binnen de wetenschapsfilosofie een onderscheid maakt tussen vier verschillende 

oriëntaties, maakt Hollis een onderscheid tussen twee verschillende kennistypen. Bij Kennistype 1 

(Empirisch-analytisch/positivistisch) wordt de wereld als een systeem gezien. De wereld is een 

mechanistisch geheel dat uit allemaal aparte eenheden bestaat (atomisme). Het is mogelijk om de 

wereld in al deze losse, onafhankelijke eenheden te verdelen (reductionisme), waarbij al deze 

eenheden kunnen worden gezien als radertjes in een machine. Causaliteit speelt binnen Kennistype 

1 dan ook een grote rol; er wordt veel in oorzaken en gevolgen gedacht en de rol die verschillende 

variabelen daarin spelen. Een ander kenmerkend aspect aan Kennistype 1 is dat men als een 

waarnemer naar de wereld kijkt, dus van buitenaf. Er wordt daarbij veel waarde gehecht aan 

objectiviteit, met een sterke scheiding van waarden en feiten (Hollis: 1994).  

 

Kennistype 2: Interpretatieve benadering 

Kennistype 2 (Interpretatieve benadering) heeft een geheel ander beeld op de wereld. Bij Kennistype 

2 wordt de wereld als een historisch geheel gezien, waarbij gehelen niet uit elkaar kunnen worden 

gehaald, maar juist in hun context moeten worden gezien. Binnen dit kennistype wordt er van 

uitgegaan dat de werkelijkheid voortkomt uit interactie tussen mensen. Deze interactie is voor 

iedereen verschillend en daarom gaat men binnen deze stroming niet uit van één werkelijkheid. Taal 

en processen van betekenisgeving spelen een grote rol binnen deze stroming. Een ander groot 

verschil in vergelijking met Kennistype 1 is het perspectief waarmee men naar de wereld kijkt. Bij 

Kennistype 2 wordt de wereld van binnenuit bekeken, waarbij er geen absolute scheiding van 

waarden en feiten is. Men is een deelnemer in plaats van een waarnemer (Hollis: 1994). 

 

Eigen kennistype 

Mijn benadering van onderzoek vertoont de meeste overeenkomsten met de Interpretatieve 

benadering. Allereerst moet in mijn ogen alles in zijn context worden gezien, want iedereen wordt 

beïnvloed door de omgeving waarin hij of zij verkeert. Daarnaast ben ik van mening dat de 

werkelijkheid er voor verschillende mensen ook verschillend uit kan zien, een gedachte die ook 

overeenkomt met Kennistype 2. De werkelijkheid wordt immers door de omgeving gecreëerd. Ten 

derde voel ik mij op het punt van mijn positie als onderzoeker ook meer verwant met Kennistype 2 

dan met Kennistype 1. Ik ben een deelnemer in plaats van een waarnemer. Wanneer ik bijvoorbeeld 

aan het interviewen of observeren ben, zullen mensen daar op wat voor manier dan ook op reageren. 

Dat zorgt ervoor dat ik deel uitmaak van de omgeving.  
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3.3 Koppeling Deetz met Hollis 

 

Zoals uit de beschrijving hierboven blijkt, maken Deetz en Hollis allebei een andere indeling van de 

perspectieven binnen de wetenschapsfilosofie. Hoewel beide auteurs een aantal verschillende 

accenten leggen, hebben Deetz en Hollis ook overeenkomsten in hun benaderingen. Zo speelt de 

invloed van de omgeving – de context – bij beide auteurs een rol. Bij Deetz komt dit naar voren in 

zijn onderscheid tussen Dissensus en Consensus. Bij Consensus ziet men het handelen van ieder 

individu als autonoom, terwijl bij Dissensus het handelen van ieder individu voor een groot deel door 

zijn of haar omgeving wordt bepaald. Ook Hollis maakt dit onderscheid: Kennistype 1 staat voor het 

autonome handelen en Kennistype 2 staat voor het handelen onder invloed van de omgeving. 

Dezelfde vergelijking kan worden gemaakt als er wordt gekeken naar de rol van de onderzoeker in 

het onderzoek. Zowel Consensus als Kennistype 1 ziet de onderzoeker als waarnemer van buitenaf, 

terwijl Dissensus en Kennistype 2 de onderzoeker als onderdeel van de omgeving beschouwen.  

 

Toch is er ook een aanzienlijk verschil tussen beide benaderingen. Een van de criteria waarop Hollis 

zijn twee kennistypen onderscheidt, is op basis van objectiviteit en subjectiviteit. Kennistype 1 

associeert hij met objectiviteit en Kennistype 2 met subjectiviteit. Bij Deetz spelen objectiviteit en 

subjectiviteit geen enkele rol. Sterker nog, in het artikel dat in paragraaf 3.1 wordt genoemd geeft hij 

aan de hand van drie argumenten aan waarom hij vindt dat deze indeling weinig nut heeft. Allereerst 

is de betekenis van beide labels sociaal gekunsteld. Het is geen natuurlijk onderscheid, maar een 

culturele invulling. Daarnaast reproduceert dit onderscheid een neo-positivistische manier van 

wetenschap en stelt het daarmee andere soorten wetenschappelijke programma’s in de schaduw. 

Zijn derde argument is dat deze scheiding heeft geleid tot misleidende discussies en opvattingen 

over de relatie tussen objectiviteit en subjectiviteit en kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek.  

 

3.4 Analysekader 

 

Het doel van dit hoofdstuk is niet alleen om een beter beeld van mijzelf te geven of om te beschrijven 

wat er op dit moment in de literatuur over wetenschapsfilosofie wordt geschreven, maar ook om te 

laten zien wat dit voor gevolgen heeft voor dit onderzoek. In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat 

ik naar de wereld kijk door een ‘lens’ die het beste kan worden vergeleken met de Dialogical Studies 

van Deetz en Kennistype 2 van Hollis. Deze ‘lens’ heeft gevolgen voor de uitvoering van mijn 

onderzoek en de analyse van de onderzoeksresultaten.  

 

Allereerst zijn er in mijn ogen overal en op elk moment ‘struggles’ aan de gang. Iedereen probeert – 

bewust of onbewust – meer invloed of macht te verkrijgen ten koste van anderen. Ook in mijn 
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onderzoek zal ik hier naar op zoek gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de macht van verschillende 

personen in het beleidsvormingsproces, de verschillende belangen die iedereen heeft of de 

beleidsvrijheid waarover werknemers beschikken. Daarnaast ben ik van mening dat de werkelijkheid 

er voor iedereen anders uitziet. Iedereen leeft in een andere omgeving en hecht een andere 

betekenis aan gebeurtenissen en daardoor heeft iedereen een eigen werkelijkheid. Naar mijn mening 

zal dat bij mijn onderzoeksobject niet anders zijn. Interessant zijn voor mij dan ook de verschillende 

betekenissen die mensen in Zuid-Afrika aan sport geven en wat dat voor gevolgen heeft voor de 

organisatie van sport. Het derde punt van mijn ‘bril’ betreft de contextuele invloed. Niemand maakt 

keuzes geheel zelfstandig. Iedereen wordt beïnvloed door de omgeving en dat heeft consequenties 

op zijn of haar gedrag. Voor het onderzoek betekent dit dat ik op zoek zal gaan naar contextuele 

factoren die van invloed zijn op de organisatie van sport in Zuid-Afrika. Het Wereldkampioenschap 

Voetbal dat in 2010 in Zuid-Afrika wordt georganiseerd, zou hier een voorbeeld van kunnen zijn. 

Concluderend leidt mijn wetenschappelijk perspectief ertoe dat ik in mijn onderzoek de nadruk zal 

leggen op context, betekenis en macht. 

 

Om de betekenissen uit het analysekader overzichtelijk weer te kunnen geven, zal in de analyse 

gebruik worden gemaakt van de theorie van Martin. Martin onderscheidt drie verschillende 

theoretische perspectieven die onderzoekers gebruiken om de cultuur van een organisatie te 

onderzoeken. Het eerste perspectief dat door Martin wordt genoemd is het ‘integration perspective’. 

Dit perspectief focust zich op consensus in een organisatie en ziet organisatiecultuur als datgene dat 

voor alle leden van de organisatie duidelijk is en waar ze het over eens zijn. Het ‘differentation 

perspective’ focust daarentegen op cultuurverschillen tussen verschillende subculturen in een 

organisatie. Binnen de verschillende subculturen van een organisatie heerst consensus, maar de 

verschillende subculturen kunnen met elkaar in conflict zijn. Het derde perspectief dat Martin 

onderscheidt is het ‘fragmentation perspective’. Dit perspectief ziet ambiguïteit als de kern van een 

organisatiecultuur. Consensus is tijdelijk en afhankelijk van het onderwerp (Martin: 2002).  

 

Het wetenschapsfilosofisch perspectief moet worden beschouwd als de onderliggende laag van dit 

onderzoek. Sommige onderdelen vloeien rechtstreeks voort uit het wetenschapsfilosofisch 

perspectief – zoals het hierboven beschreven analysekader – maar het wetenschappelijk perspectief 

ligt ook ten grondslag aan alle keuzes die in dit onderzoek zijn gemaakt. Nu dit fundament is gelegd, 

kan over worden gegaan naar de manier waarop dit onderzoek is opgezet. 
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4. Onderzoeksopzet 

 

In het vorige hoofdstuk is mijn sociaal wetenschappelijk perspectief uiteengezet. Er is beschreven 

hoe ik tegen onderzoek aankijk en welk analysekader daaruit voortvloeit. In dit hoofdstuk zal dat 

worden vertaald naar een concrete onderzoeksopzet. Allereerst zal de doelstelling van dit onderzoek 

aan bod komen. Vervolgens zullen de hoofd- en deelvragen worden geformuleerd, waarna dit 

hoofdstuk zal worden afgesloten met de onderzoeksstrategie.  

 

4.1 Doelstelling 

 

Het doel van dit onderzoek is om een overzicht te verkrijgen van de manier waarop sport in de 

provincie Gauteng wordt georganiseerd en hoe de verschillende betrokkenen deze organisatie 

ervaren. Daarbij wordt er niet van uitgegaan dat dit onderzoek een representatief beeld kan schetsen. 

Ondanks dat de focus al is verlegd van heel Zuid-Afrika naar een enkele provincie, blijft het 

onderzoeksgebied nog steeds veel te groot voor dit onderzoek. Daar komt bij dat er onderzoek wordt 

gedaan naar betekenissen. Dit onderzoek is immers op zoek naar ervaringen, welke per persoon 

verschillend kunnen zijn en afhankelijk zijn van vele verschillende factoren. Dit neemt echter niet weg 

dat dit onderzoek waardevolle inzichten kan opleveren die de overheid kunnen helpen met het 

verbeteren van het sportbeleid. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld praktische problemen, maar 

ook om inzichten op het gebied van macht of communicatie. Daarnaast zou dit onderzoek waardevol 

kunnen zijn voor de verschillende sportorganisaties zelf. Het onderzoek vormt een platform om hun 

mening te uiten en het kan organisaties inzicht geven in standpunten en beweegredenen van andere 

sportorganisaties.  

 

4.2 Vraagstelling 

 

Voor dit onderzoek zijn een hoofdvraag en drie deelvragen geformuleerd. De hoofdvraag luidt als 

volgt: 

 

Hoe wordt sport georganiseerd in de provincie Gauteng en hoe ervaren de betrokken actoren deze 

organisatie? 

 

Deze hoofdvraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende drie deelvragen: 

1) Hoe wordt sport in Gauteng georganiseerd? 

2) Hoe ervaren de betrokken actoren deze organisatie? 
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3) Welke contextuele factoren hebben invloed op de organisatie van sport in Gauteng? 

 

4.3 Onderzoeksstrategie 

 

In de vraag- en doelstelling staat beschreven dat er onderzoek wordt gedaan naar ervaringen van 

respondenten. Zoals al in de doelstelling is vermeld, zijn deze ervaringen per persoon verschillend. 

Om een zo compleet mogelijk beeld van deze ervaringen te verkrijgen, zal er te werk worden gegaan 

vanuit een Local/Emergent benadering. Er wordt vanuit gegaan dat de waarheid bij de respondent 

ligt en door op locatie de informatie te verzamelen wordt een zo compleet mogelijk beeld van het 

onderwerp verkregen. 

 

De ervaringen van respondenten zullen door middel van kwalitatief onderzoek in kaart worden 

gebracht. “Kwalitatief onderzoek is een paraplubegrip waaronder verschillende tradities en 

stromingen vallen met elk hun eigen manieren om het onderzoek aan te pakken (Creswell, 1998). Zij 

hebben gemeen dat ze tot doel hebben gedragingen, ervaringen, beleving en ‘producten’ van de 

betrokkenen te beschrijven, te interpreteren en te verklaren door werkwijzen die de natuurlijke 

omgeving zo min mogelijk te verstoren” (’t Hart, Boeije en Hox: 2005, p253). Kwalitatief onderzoek 

maakt het mogelijk om achter beweegredenen en motivaties van respondenten te komen. De 

onderzoeker heeft de mogelijkheid om door te vragen bij relevante onderwerpen en respondenten 

kunnen zelf topics aandragen (Baarda en de Goede: 2001). Bij kwantitatief onderzoek is dat niet 

mogelijk, aangezien daarbij de vragen vooraf vaststaan. Dat maakt het lastiger om inzicht te krijgen 

in de beweegredenen en gevoelens van respondenten.  

 

Methoden & technieken 

Er bestaan een aantal methoden die kunnen worden gebruikt om kwalitatieve data te verzamelen. 

Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie methoden, te weten halfgestructureerde interviews, 

observaties en de verzameling van documenten. De interviews vormen daarbij de belangrijkste 

informatiebron. De eerste interviews zijn bewust gehouden met werknemers van de overheid. Zoals 

in hoofdstuk 2 al naar voren is gekomen, vormden zij het startpunt van dit onderzoek. Uit deze 

interviews met de overheid bleek dat er grofweg vier ‘groepen’ actoren binnen de sportstructuur zijn 

te onderscheiden. Dit zijn de overheid zelf, de universiteiten, de sportbonden en de scholen. Uit elke 

groep is vervolgens een aantal organisaties benaderd. De interviews werden afgenomen aan de 

hand van een vooraf opgestelde topiclijst. Deze topiclijst was samengesteld op basis van de 

onderzoeksvraag, de literatuur en informatie uit eerdere interviews. Zoals eerder aangegeven zijn het 

halfgestructureerde interviews, zodat de respondent in staat wordt gesteld af te wijken van de 

topiclijst en zelf informatie aan te dragen waarvan hij of zij denkt dat het relevant is.  
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Naast de interviews is er voor dit onderzoek ook gebruikt gemaakt van observaties. Deze 

observaties zijn echter niet leidend voor het onderzoek, maar dienen als ondersteuning van de 

interviews. Door middel van de observaties kunnen opmerkingen van respondenten beter op waarde 

worden geschat. De verzameling van documenten heeft dezelfde functie binnen dit onderzoek. Zij 

zijn niet leidend, maar worden gebruikt als ondersteuning van de interviews. Daarnaast zijn 

overheidsdocumenten waardevol om inzicht te krijgen in de structuur van het sportbeleid. 

 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de doel- en vraagstelling van dit onderzoek zijn en op wat voor 

manier de data is verzameld. Voordat de resultaten van deze opzet zullen worden behandeld, komt 

in het volgende hoofdstuk eerst literatuur met betrekking tot het onderzoeksonderwerp aan de orde. 

Deze literatuur heeft niet alleen invloed gehad op de samenstelling van de topiclijst, maar schetst 

ook de context van het onderzoeksonderwerp. 
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5. Literatuurstudie 

 

Zoals in hoofdstuk drie is aangegeven, vormt literatuur niet de leidraad voor dit onderzoek. Dat 

neemt echter niet weg dat literatuur binnen dit onderzoek wel degelijk een functie heeft. Allereerst 

helpt literatuur de context van het onderzoek te schetsen. Het onderzoek is daardoor niet meer een 

sprong in het diepe en deze beschrijving van de context helpt ook bij het interpreteren van de 

onderzoeksresultaten. Daarnaast heeft de literatuur invloed gehad op de vraagstelling van dit 

onderzoek – en daarmee ook op de beantwoording van de hoofdvraag. Bij het formuleren van de 

deelvragen is immers rekening gehouden met de context waarin het onderzoek plaatsvindt. De 

literatuurstudie in dit vijfde hoofdstuk kan in twee delen worden opgedeeld. Allereerst zal worden 

beschreven wat de betekenis van sport in Zuid-Afrika is en vervolgens zal dit worden gekoppeld aan 

de huidige organisatie van sport in Zuid-Afrika.  

 

5.1 De betekenis van sport in Zuid-Afrika 

 

Sport staat niet op zichzelf in Zuid-Afrika, maar is voor een groot deel gevormd door de geschiedenis 

van het land. De geschiedenis van Zuid-Afrika is opmerkelijk; met name in de laatste 200 jaar is er 

veel gebeurd op zowel politiek, sociaal als economisch gebied. Kenmerkend voor de Zuid-Afrikaanse 

maatschappij in de 20
e
 eeuw is de apartheidspolitiek. Als vervolg op een aantal rassenwetten in het 

begin van de 20
e
 eeuw, werd in 1948 het systeem van apartheid officieel ingevoerd door de 

Nationale Partij. In 1990 en 1991 schafte president De Klerk de verschillende apartheidswetten af en 

toen het ANC in 1994 de verkiezingen won, was de apartheid officieel ten einde. Sport bleef tijdens 

de apartheid niet gevrijwaard van alle gebeurtenissen, maar vormde juist een van de onderdelen van 

de samenleving waarin het apartheidsbeleid vorm kreeg. Dit heeft geleid tot verschillende 

betekenissen van sport, die nog steeds hun invloed hebben op de ontwikkeling van sport in de 

huidige samenleving (Nauright: 1997). 

 

Tijdens de apartheid had sport vaak een politieke betekenis. Hoewel het land een sterke sporttraditie 

kent, kwamen de deelnemers en toeschouwers altijd bij elkaar op basis van raciale verbondenheid. 

Rugby en cricket waren populair bij de blanke bevolking, terwijl voetbal de grootste populariteit 

genoot bij de zwarte bevolking (Danilewitz: 1998). Het was de zwarte bevolking vaak zelfs verboden 

om deel te nemen aan rugby of cricket competities (Auteur onbekend, The Economist: 1997). Deze 

scheiding was gecreëerd door het Victoriaanse bewind en later ook doordat bepaalde faciliteiten 

alleen voor blanken beschikbaar waren. Dit Engelse bewind gaf sporten op school een grote rol, 

maar negeerde daarbij authentieke Afrikaanse sporten als speerwerpen en worstelen. Op deze 
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manier werd de scheiding tussen de verschillende bevolkingsgroepen alleen maar verder vergroot 

(Danilewitz: 1998). 

 

In een artikel uit The Economist wordt dit beaamd en dit artikel stelt dat daardoor sport in Zuid-Afrika 

ten tijde van de apartheid als een symbool van uitsluiting werd gezien, voor zowel de zwarte als de 

blanke bevolking. De zwarte bevolking werd verboden om aan bepaalde nationale competities mee 

te doen en voelde zich op die manier buitengesloten. De blanke bevolking voelde zich buitengesloten 

vanwege de internationale sportboycot. Deze sportboycot varieerde van sport tot sport van ongeveer 

1960 tot 1990. Door deze boycot konden blanke sporters hun prestaties niet meten ten opzichte van 

sporters in de rest van de wereld, waardoor ze zich op internationaal vlak buitengesloten voelden 

(Auteur onbekend, The Economist: 1997). 

 

Nauright wijst op een andere betekenis van sport, namelijk de identiteit die de blanke bevolking 

ontleende aan sport. Volgens hem wordt dit het best geïllustreerd aan de hand van het volgende 

citaat. “For White South Africans generally, sport is much more than mere escapism or an 

opportunity to demonstrate individual or team excellence. It is more than a religion, it is total strategy 

against a total onslaught; it is the guardian of our national character; the barometer of our despair of 

hope.’’ (Frederick van Zyl Slabbert, The Last White Parliament (1985) in Nauright: 1997). Voor de 

blanke bevolking werd sport niet alleen gezien als uitdrukking van hun identiteit, maar werd het ook 

geassocieerd met de erfenis van Engeland, de voormalige kolonisator. Sport was een van de 

weinige manieren waarop de voormalige kolonisator kon worden verslagen. In de woorden van J. M. 

Coetzee: “Rugby became a means (as cricket never did) for the economically disadvantaged 

Afrikaner to assert himself over the Englishman." Sport was voor de blanke bevolking een manier om 

hoger op de internationale ladder te komen (Auteur onbekend, The Economist: 1997). 

 

5.2 De organisatie van sport in Zuid-Afrika 

 

De apartheid heeft voor verschillende betekenissen van sport gezorgd, waarbij de politieke betekenis 

de overhand heeft (sport als middel om het apartheidsbeleid vorm te geven). Dit heeft gevolgen voor 

de manier waarop de overheid sport in Zuid-Afrika organiseert. Aan sport – of in ieder geval aan 

bepaalde sporten - kleefde immers het imago van de apartheid. De overheid zag zich geconfronteerd 

met een zeer verdeeld land wat weer bij elkaar moest worden gebracht. Ondanks het imago dat aan 

sommige sporten kleefde, zag de overheid sport als een middel dat uiterst geschikt was om 

verbondenheid in Zuid-Afrika te creëren. Zo heeft de vorige president van Zuid-Afrika, Thabo Mbeki, 

meerdere malen benadrukt welke rol sport kan spelen bij het creëren van sociale cohesie in Zuid-

Afrika (SRSA Strategic Plan 2008-2012: 2008). Waar sport eerst werd gebruikt als een van de 
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manieren om het land te verdelen, wordt het nu juist gebruikt om het land bij elkaar te brengen. Het 

is niet alleen de Zuid-Afrikaanse overheid die overtuigd is van het potentieel van sport, verschillende 

auteurs zijn dezelfde mening toegedaan. 

 

Zo wordt sport in een artikel uit The Economist als een taal gezien die door iedereen wordt verstaan. 

Sport kan een rol spelen om de Zuid-Afrikaanse bevolking zich één te laten voelen en daarmee de 

apartheid af te sluiten. Zuid-Afrika is een land met elf verschillende talen en de bevolking heeft 

weinig gemeenschappelijke sociale gebruiken. Steve Tshwete, voormalig minister van sport, zegt 

hierover: “Sport is a tough, honest language that everyone can understand.” (Auteur onbekend, The 

Economist: 1997). Dit is ook een van de argumenten geweest om grote sporttoernooien naar Zuid-

Afrika te halen. Het mislukte om de Olympische Spelen van 2004 naar Zuid-Afrika te halen, maar het 

Wereldkampioenschap Voetbal 2010 zal wel in Zuid-Afrika plaatsvinden. 

 

Ook Danilewitz wijst op de rol die sport kan spelen om het land na de apartheid weer bij elkaar te 

krijgen. Dit wordt door hem geïllustreerd aan de hand van het Wereldkampioenschap Rugby in 1995. 

Rugby was ten tijde van de apartheid altijd een sport waar alleen blanken aan mee mochten doen. 

De zwarte bevolking was vaak zelfs supporter van de tegenstander van Zuid-Afrika tijdens 

rugbywedstrijden. Toen het Zuid-Afrikaanse rugbyteam in 1995 in Johannesburg wereldkampioen 

werd, liep Nelson Mandela in een tricot van het nationale rugbyteam over het veld. Hiermee gaf hij 

als president een signaal af aan de bevolking, aangezien rugby altijd met de witte elite werd 

geassocieerd. Voor velen was deze gebeurtenis het begin van een nieuwe tijd in Zuid-Afrika 

(Danilewitz: 1998). Niet alleen Danilewitz wijst op deze specifieke gebeurtenis, onder andere 

Nauright besteed hier ook aandacht aan. Nauright gebruikt hiervoor het volgende citaat: “The 

Springboks are our boys. I ask every one of you to stand behind them because they are our pride, 

they are my pride, they are your pride.” (President Nelson Mandela, tijdens het 

Wereldkampioenschap rugby 1995, in Nauright: 1997) Volgens Nauright laat dit citaat goed zien 

welke potentiële waarde Mandela aan sport toebedeelde. 

 

Davies (1986) is dezelfde mening toegedaan en wijst hierbij op de inspanningen van de overheid in 

het verleden om sport te gebruiken als middel voor integratie. De Zuid-Afrikaanse overheid besefte 

tijdens de internationale sportboycot dat er iets zou moeten gebeuren, wilde het land weer een rol 

van betekenis gaan spelen op het gebied van sport. De maatregelen die hiertoe werden genomen 

hadden altijd weinig effect, totdat de Botha-regering werd geïnstalleerd. Deze regering zorgde voor 

een lichte versoepeling van het aantal apartheidswetten, ook op het gebied van sport. In de ogen van 

Davies was de intentie van deze overheidsmaatregelen goed, maar kwam er in de praktijk weinig 

van terecht. Zo waren de sportleraren op blanke scholen veel beter gekwalificeerd, was 72,4% van 
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de totale sportfaciliteiten aanwezig op witte scholen en was er veel meer geld beschikbaar voor witte 

scholen dan voor zwarte scholen. Daarnaast wijst Davies er op dat gezondheid een voorwaarde is 

voor het goed beoefenen van een sport en dat zwarte kinderen veel minder toegang hadden tot 

medische faciliteiten. De oorzaak van het weinige effect van deze overheidsmaatregelen ligt in de 

verstrengeling van sport en politiek in Zuid-Afrika. Davies: “South African sport has become intensely 

politicized.” (Davies: 1986) 

 

Ondanks al deze positieve woorden over de potentie van sport, is niet iedereen van mening dat het 

inzetten van sport als middel voor verbondenheid tot op heden een succes is. Nauright is een van de 

auteurs die deze mening is toegedaan. Ondanks dat het raciale onderscheid tussen de verschillende 

sporten steeds meer is verwaterd, is het volgens hem een illusie om te denken dat Zuid-Afrika nu als 

één man achter een nationaal sportelftal staat. Hij illustreert dit aan de hand van de globalisering in 

de sportwereld. Waar onder invloed van de globalisering nationale identiteiten steeds meer lijken te 

vervagen, is op het gebied van sport het tegenovergestelde aan de hand. Des te verder de 

globalisering zich ontwikkelt, des te meer inwoners over de hele wereld hun nationale elftallen 

steunen. In de ogen van Nauright mag het opvallend worden genoemd dat – tegen de trend die in de 

rest van de wereld gaande is – dit niet in Zuid-Afrika waarneembaar is. Volgens hem heeft sport wel 

degelijk potentieel en gaat de ontwikkeling de goede kant op, maar is er nog een lange weg te gaan 

(Nauright: 1997). De kanttekening die hierbij moet worden geplaatst, is dat Nauright dit schreef in 

1997, slechts enkele jaren na de afschaffing van de apartheid. 

 

In dit hoofdstuk is een beknopte beschrijving gegeven van de betekenis van sport in Zuid-Afrika en 

de gevolgen daarvan voor de organisatie van sport. Hierdoor is de context van het 

onderzoeksonderwerp geschetst en daarmee is de onderzoeksopzet compleet. In het volgende 

hoofdstuk zal worden overgegaan op een beschrijving van de onderzoeksresultaten. 
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6. Onderzoeksresultaten 

 

Nu de onderzoeksopzet is afgerond, zullen in dit hoofdstuk de belangrijkste onderzoeksresultaten 

worden weergegeven. De onderzoeksresultaten komen voort uit de interviews en observaties en zijn 

gestructureerd aan de hand van zeven thema’s. Deze thema’s zijn bepaald op basis van de doel- en 

vraagstelling van dit onderzoek en op basis van onderwerpen die respondenten tijdens de interviews 

aandroegen. Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste 

onderzoeksresultaten. 

 

6.1 De organisatie van topsport: verschillende actoren 

 

In 2000 presteerde Zuid-Afrika ondermaats op de Olympische Spelen in Sydney. De overheid richtte 

een taakgroep op die moest onderzoeken waarom Zuid-Afrika slecht presteert op internationale 

evenementen. De conclusie van deze taakgroep was dat het aantal coördinerende sportorganisaties 

moest worden teruggebracht tot twee. Het departement van Sport en Recreatie (Sport and 

Recreation South-Africa: SRSA) zou verantwoordelijk moeten worden voor de massa participatie 

programma’s en South African Sports Confederation & Olympic Committee (SASCOC) zou zich 

moeten gaan richten op topsport. Omstreeks 2003 werd de hele structuur gewijzigd, waardoor 

SASCOC op dit moment verantwoordelijk is voor de organisatie van topsport in Zuid-Afrika. Zo zegt 

een werknemer van de SRSA: “SASCOC is supposed to be the non-governmental coordinating body. 

It’s their duty to coordinate sport in the country.” 

 

De SASCOC-structuur kan het beste worden getypeerd als een ‘umbrella structure’. Het is een 

overkoepelend orgaan voor alle sportbonden in Zuid-Afrika, waarbij het de taak van SASCOC is om 

de sportbonden te ondersteunen. SASCOC biedt sportbonden de infrastructuur om deel te kunnen 

nemen aan internationale toernooien. “They are responsible for al multicoded international events.” 

Het beleid van SASCOC wordt bepaald door de voorzitters van alle sportbonden die lid zijn. Niet elke 

sportbond is lid van SASCOC, maar veruit het grootste gedeelte van de sportbonden is wel lid. Een 

of twee keer per jaar komen alle voorzitters bij elkaar. Zij gaan dan op ‘bosberaad’ om het beleid van 

SASCOC te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten komt ook de algemene koers van sport in Zuid-

Afrika ter sprake. 

 

Daarnaast is SASCOC verantwoordelijk voor de verdeling van het sportbudget onder de sportbonden. 

Allereerst is er door de nationale overheid een bepaald bedrag vastgesteld dat aan sport besteed 

wordt. Het is de taak van SASCOC om te bepalen hoeveel geld elke bond daarvan krijgt. Het hoofd 



 22 

van University Sport South-Africa (USSA): “They [the federations] get their money via SASCOC. So if 

national government would give a sport money, they will do it via SASCOC.” Dit wordt door SASCOC 

bepaald aan de hand van de plannen die de sportbonden hebben opgesteld. Op dit moment is er 

een trend gaande dat wordt gefocust op sporten die zichzelf in het verleden hebben bewezen en 

waarvan de structuur goed in elkaar zit. Dit gaat ten koste van een aantal andere sporten, maar het 

is de bedoeling dat er daardoor beter wordt gepresteerd op internationaal niveau. Een tweede 

inkomstenbron voor sportbonden is de National Lottery. De National Lottery is een nationale loterij 

waarvan de opbrengsten ten goede komen aan sport, cultuur en recreatie. Men kan als sportbond 

een aanvraag indienen en dan wordt door een comité bepaald of men wel of niet in aanmerking komt 

voor een financiële bijdrage. Deze aanvraag voor de ‘National Lottery’ gaat ook via SASCOC. 

 

Voor elke sport wordt de clubcompetitie georganiseerd door de betreffende sportbond. Hoewel elke 

bond een iets andere structuur aanhoudt, is elke sport over het algemeen ingedeeld in drie 

verschillende niveaus; regionaal, provinciaal en nationaal. Vanzelfsprekend zijn de regionale 

competities bedoeld voor recreatieve sport, terwijl de nationale competities bedoeld zijn voor topsport. 

Veel sporten organiseren voor de jeugd toernooien tussen de verschillende provincies. Door middel 

van een aantal selectietoernooien selecteert de bond een provincieteam bestaande uit spelers van 

verschillende clubs. Vervolgens maken de verschillende provincieteams op een toernooi uit welke 

provincie het beste van het land is. Naast het plezier voor de jonge sporters dienen deze toernooien 

ook voor het scouten van talent.  

 

Parallel aan de clubcompetitie loopt de studentensport competitie. Dit is een competitie tussen de 

verschillende universiteiten die wordt georganiseerd door het eerdergenoemde USSA. USSA is een 

overkoepelende organisatie voor alle studentensport in Zuid-Afrika. Deze competitie is alleen 

toegankelijk voor mensen die als student geregistreerd staan bij een universiteit. Het is mogelijk dat 

een student deelneemt aan zowel de clubcompetitie als aan de USSA competitie. De USSA structuur 

komt aan de top samen met de structuur van de nationale bond. In de onderstaande grafiek is te zien 

hoe beide competities parallel naast elkaar bestaan. In figuur 3 is rugby als voorbeeld genomen. 

Studentensport moet niet worden onderschat in Zuid-Afrika. De universiteiten leiden veel sporters op 

en in sommige sporten is de studentencompetitie groter en van een hoger niveau dan de reguliere 

clubcompetitie. 
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Figuur 3 

  

 

Bron: USSA. NSSF heet tegenwoordig USSA. 

 

6.2 De organisatie van breedtesport: verschillende actoren 

 

Daar waar SASCOC vanuit de overheid verantwoordelijk is voor de coördinatie van topsport in Zuid-

Afrika, daar is het Departement of Sport and Recreation South-Africa (SRSA) verantwoordelijk voor 

de coördinatie van breedtesport in Zuid-Afrika. In de provincie Gauteng wordt het beleid uitgevoerd 

door het provinciale departement van Sport and Recreation (SRSA Gauteng). 

 

Het voornaamste overheidsprogramma op het gebied van breedtesport is het Mass Participation 

Programme (MPP). Het is een programma gericht op achtergestelde gemeenschappen met als doel, 

volgens een werknemer van SRSA: “To facilitate participation in sport and recreation activities within 

disadvantaged schools focusing in high crime areas, farm and rural areas, government priority nodes 
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and where possible at the facilities built/upgraded within the Building for Sport and Recreation 

Programme”. Het programma bestaat voornamelijk uit losse evenementen die voortkomen uit een 

samenwerking tussen de overheid, ‘hubs’ (een soort van wijkcentra), scholen en sportbonden.  

 

Er zit geen vaste structuur achter het MPP. Per hub wordt besloten wat voor een programma het 

meeste succes zou kunnen hebben. Op dat moment wordt besloten welke scholen mee willen 

werken en welke rol sportbonden eventueel zouden kunnen spelen. De overheid heeft in het proces 

een coördinerende en ondersteunende rol. Een werknemer van de voetbalbond: “They [the provincial 

government] manage that process. They have got their own staff working there [in the hubs].” In 

sommige gevallen is er geen enkele sportbond bij het MPP betrokken, bij andere evenementen zijn 

sportbonden juist de organisaties die de kar trekken. Zo zegt een werknemer van de hockeybond: 

“We advertise for it. We get a lot of free equipment, we got sponsors for equipment for this 

tournament and we arrange teams from the various areas, previously disadvantaged areas. Or we 

have coaches for them.” 

 

Naast de overheid dragen ook de onderwijsinstellingen voor een aanzienlijk deel bij aan de 

breedtesport in de provincie Gauteng. Er zijn ongeveer 2500 scholen in Gauteng en er zitten grote 

verschillen tussen de scholen wat betreft de manier waarop zij met sport omgaan. Zo nemen er 

ongeveer 300 scholen deel aan het eerdergenoemde MPP. Daarnaast zijn er veel scholen die om 

diverse redenen weinig tot niets aan sport doen. Een aantal rijke scholen hebben hun eigen 

competitie opgezet. Het gaat hier om twaalf scholen; sommige zijn privaat, anderen zijn publiek. De 

overheid heeft hier niets mee te maken, ook niet op financieel gebied. Het niveau van de wedstrijden 

is vrij hoog en er is redelijk veel publiek. Bij een normale wedstrijd zijn er enkele honderden 

toeschouwers, bij traditionele wedstrijden zijn de toeschouwersaantallen een stuk hoger. Verder 

vormen ook de universiteiten een deel van de breedtesport in Gauteng. De universiteiten 

organiseren onderlinge competities en daarnaast hebben universiteiten soms teams die meedraaien 

in de clubstructuur van een nationale sportbond.  

 

Als laatste zijn er ook veel mensen die sporten bij een vereniging. Verenigingssport is al uitvoeriger 

toegelicht in de paragraaf ‘6.1 De organisatie van topsport: verschillende actoren’. 
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6.3 De ervaringen met het topsportbeleid: een gebrek aan samenwerking 

 

Verschillende respondenten geven aan dat de samenwerking tussen de verschillende actoren in het 

topsportprogramma niet goed verloopt. Zo zegt het hoofd van het sportdepartement van een 

universiteit: “I think we have too many personality clashes that are not good for sport. There is a lot of 

favoritism, politics often pop up at the wrong time. I think we can do much better than we are 

currently doing. I don’t think the structures are working very well. The only time they work together is 

when there is combined money available. Other than that, everybody is in their own silo, doing their 

own thing and not really communicating much with each other.” Een sportdocent van een middelbare 

school verwoordt het als volgt: “The whole structure and communication is done in pockets.”  

 

Veel gehoord is de opmerking dat binnen het topsportprogramma teveel langs elkaar heen wordt 

gewerkt. Een van de oorzaken daarvan is dat Zuid-Afrika niet over een nationaal sportplan beschikt. 

“We [South-Africa]  don’t really have a sports plan on the table that will lead to an improvement on 

the Olympics for winning more medals […] it’s all about now and the next two or next four years.” In 

dit sportplan zou moeten komen te staan waar Zuid-Afrika met sport naar toe wil en hoe men daar wil 

komen. Er is geen overkoepelend plan, maar ook binnen de sportbonden zelf is er soms geen 

duidelijk plan over wat men wil bereiken. “The only challenge that we have is that we don’t have a 

good plan in terms of development of youth,” aldus een werknemer van de voetbalbond. 

 

Ook een medewerker van SASCOC geeft aan dat het soms nog niet helemaal duidelijk is wie 

waarvoor verantwoordelijk is: “We must clearly define the roles and the responsibilities. I should 

know what they do and they should know what I do […] but if I don’t know what they are doing, I will 

end up doing exactly what they already have started to do in this process, in this organization. The 

Act of Sport and Recreation, it clearly says: What is the role of Sport and Recreation? What is the 

role of the minister? Wat is the role of SASCOC? But sometimes the challenge is how you interpret 

what the act says.” 

 

Daarnaast blijkt dit gebrek aan samenwerking volgens meerdere respondenten uit het gegeven dat 

er nauwelijks identificatie van talenten plaatsvindt. Het hoofd van het sportdepartement van een 

middelbare school: “If I think of a player that might have developed of our school and the 

communication that we receive from that player that he is a potentially good player, then move him 

into a certain academy and from there further. There is none of that communication.” En het hoofd 

van het sportdepartement van een universiteit: “There is no long term development plan that says: 

‘We have identified, lets say a scholar in football in grade 9 and now we look after him and if he can 

go and study we will put him in a tertiary institution and support him or if he can’t study we put him 
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into a club system and we merger that talent.’ There is too little of that.” Mede hierdoor gaat veel 

Zuid-Afrikaans sporttalent verloren. 

 

Ook de universiteiten zijn niet tevreden hoe men op het gebied van topsport met elkaar samenwerkt. 

Doordat de universiteiten vaak beschikken over goede voorzieningen, onderzoek doen naar sport en 

veel sporters opleiden, vormen zij een belangrijke speler op topsportgebied. Zo schat men op dit 

moment in dat 60% tot 70% van de sporters uit nationale teams afkomstig is uit de USSA-structuur. 

SASCOC beaamt de rol die universiteiten spelen wat betreft voorzieningen en onderzoek, maar ziet 

de universiteiten niet als een hofleverancier van de nationale sportteams. USSA is dan ook geen 

volwaardig lid van SASCOC en de universiteiten krijgen geen geld van SASCOC. Wel wordt USSA 

financieel ondersteund om de studentencompetities te financieren. Doordat USSA geen volwaardig 

lid is van SASCOC hebben ze weinig invloed op het sportbeleid en is het lastig om aanspraak te 

maken op fondsen. “That is one of the battles that we are fighting with SASCOC at the moment,” 

aldus het hoofd van USSA. Het hoofd van het sportdepartement van een universiteit verwoordt de 

positie van de universiteiten als volgt: “We are the backbone of the provincial structure, regarding the 

throughput of sports people, but we got the least say in everything.” SASCOC denkt daar anders 

over: “And also the issue of funding. I don’t think we have problems in our sports.” Bij SASCOC is 

men tevreden over de gehele sportstructuur; “It’s working well” en daarom zien ze ook geen reden 

om dingen te veranderen: “They always say: ‘The more you change, the more things will stay the 

same.’” 

 

De gebrekkige samenwerking blijkt verder uit de vaak gespannen relatie tussen USSA en de 

sportbonden. Aangezien de USSA-competitie en de clubcompetitie parallel aan elkaar lopen, komt 

het voor dat wedstrijden, toernooien of trainingskampen elkaar overlappen. De sporter moet dan 

kiezen waar hij heen gaat, want daar zijn in principe geen vaste regels voor. Het hoofd van USSA: 

“Then it’s usually a huge fight between us and them [the federations] about where the players should 

go.” Het hoofd van het sportdepartement van een universiteit is dezelfde mening toegedaan en wijst 

op het voordeel dat sportbonden kunnen hebben van studentensport: “The federation says: ‘I don’t 

want to be involved [in student sport]. That’s your responsibility’. They should be saying: ‘I want you 

to be involved. I want you to be part of the programme’. I think swimming, athletics and volleyball 

were having training camps on their national teams at the time we were going to the World Student 

Games. They won’t release the students. They said the students must come and train, they mustn’t 

go to the student championships. I think that is ridiculous, they should be saying: ‘We are so happy 

that you are taking these students to the world students championship out and we support you. Let 

us give you all the students you want and maybe we win some medals and they can come back as 

world student champions which should motivate them more’. And that is sadly lacking in our country, 
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the relationship between national federations and national student structures. There is a huge gap 

between them. [Why?] It’s about individuals, about people that want to be in control. People want to 

determine what they want to do. ‘Not somebody else must come and tell me what to do, I will 

determine what to do.’”. Bovendien willen universiteiten iets terugkrijgen voor al de moeite, tijd en 

geld die ze in een sporter steken: “The universities feel that they should get something in return for 

the investment they are making in the student, in the athlete.” 

 

6.4 De ervaringen met het breedtesportbeleid: veel enthousiasme, weinig structuur 

 

Het MPP stelt veel kinderen uit achterstandsbuurten of voormalige achterstandsbuurten in staat om 

te sporten. Over het algemeen zijn de betrokkenen erg positief over dit programma. Een werknemer 

van de hockeybond: “It’s fantastic!” Op een evenement dat door de hockeybond wordt georganiseerd 

kunnen zo 500 à 600 kinderen op af komen. Ook de mensen die werkzaam zijn voor SRSA Gauteng 

zijn positief over het MPP. Een medewerker van de cricketbond is min of meer dezelfde mening 

toegedaan: “It has its pros and cons. I think to reach out the masses is ok, it is getting people to be 

active in sport only. It’s not a talent identification system, it’s an activity to keep people active and off 

the streets […] but also forms a base where you people link with the federations.” 

 

Qua populariteit wordt het MPP als een succes beschouwd, maar qua organisatie hebben de 

sportbonden een aantal aanmerkingen. Zo zit er weinig structuur achter het programma; per 

evenement wordt bepaald wat er moet gebeuren, er zit geen vaste lijn in. Een werknemer van de 

voetbalbond: “There needs to be better coordination, it’s not structured well.” Een werknemer van de 

hockeybond denkt daar hetzelfde over: “Mass participation is not structured.” Bovendien voeren veel 

sportbonden ook hun eigen programma’s uit. Het komt voor dat de bonden en overheid allebei bezig 

zijn met hun eigen plannen en daardoor naast elkaar heen werken. De sportbonden en de overheid 

benaderen elkaar niet genoeg om elkaars programma’s op elkaar af te stemmen. Een werknemer 

van de voetbalbond: “There is no coordination or come together or that sort of thing to facilitate the 

events. […] There is still too much of a gap [between us and the government].”  Wanneer dat wel zou 

gebeuren, zou dat veel geld en energie besparen. Een werknemer van de cricketbond: “Sometimes 

they [the different organizations] are not interlinked. Government will do their own thing, a school will 

do their own thing… They should come sit with us and say: ‘Why don’t we link up with your Bakers 

mini cricket thing?’’’ Met name de respondenten van de sportbonden geven aan dat zij veel kunnen 

betekenen voor het MPP. Een werknemer van de voetbalbond: “If the local federation is not involved, 

it becomes very difficult.” Een medewerker van de cricketbond: “We are both interdependent on each 

other. They [the government] need us and we need them.” 
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Zoals al in de tweede paragraaf is beschreven, zijn er grote verschillen tussen de scholen in Gauteng 

op het gebied van sport. De onafhankelijke competitie tussen een aantal publieke en private scholen 

loopt vrij goed. Hoofd van de sportsectie van een private school: “It works very well.” De 

wedstrijddagen zijn goed georganiseerd, er is veel publiek, het niveau is redelijk hoog en ook zaken 

als vervoer zijn goed georganiseerd. Over schoolsport in het algemeen in Zuid-Afrika zijn de 

meningen verdeeld. Zo is het hoofd van de sportsectie van een private school tevreden over de 

schoolsport in Zuid-Afrika: “Schoolsport in South-Africa, generally, is very good. It’s a very high 

standard.” Het hoofd van het sportdepartement van een universiteit denkt daar anders over: “School 

sport is a shame. It shouldn’t be. It should be well structured and run smoothly. It should give us 

tertiary and club members.” 

 

Er zijn veel jongeren die stoppen met sporten als ze de middelbare school verlaten. Het hoofd van 

het sportdepartement van een universiteit: “The currency law in South-Africa is in general, after 

school retain in some codes less than 50% of the players that played at school level that eventually 

either get into a club or a tertiary institution. Some codes are a little bit better, but the drop out rate 

from school to the next level is far too high. [Why?] Because the school structure is not good. The 

way it is administered and legislative is not conducive to make it work. What you should have is a 

well structured school sport system that leads into the club and student system and then combines at 

the top when you get to national and international level. We have a huge drop out rate. Sometimes 

it’s overexposure, sometimes it’s underexposure and sometimes there is not a proper communication 

between the school system, the club system and the university system.”  

 

De respondenten hebben niet alleen aanmerkingen op het MPP, maar ook de clubstructuur 

functioneert volgens hen niet naar behoren. Meerdere respondenten zijn van mening dat de 

provinciale structuur niet goed functioneert, waardoor de nationale clubstructuur ook wordt verzwakt. 

Zo zegt het hoofd van de sportsectie van een private middelbare school: “If you are going to national 

and to provincial, that’s where South-Africa is losing out. Our clubsystems haven’t developed. To me, 

that’s SASCOCs responsibility […] the club structure is not that strong”. Er worden verschillende 

oorzaken genoemd. Het hoofd van het sportdepartement van een universiteit geeft aan dat het geld 

dat op nationaal niveau door SASCOC wordt verdeeld, niet ten behoeve komt van de lagere 

structuren: “That’s why the clubstructures are so bad.” Een andere oorzaak van de zwakke 

clubstructuur die naar voren komt, is dat de verkeerde mensen op de verkeerde plaats zitten. Het 

hoofd van het sportdepartement van een universiteit: “They normally appoint people that don’t have a 

sporting background.” Een werknemer van de hockeybond: “Unfortunately, all federations are 

politicized, these people are there for their own sake.” 
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6.5 Sportvoorzieningen: ‘Money is the big thing’ 

 

Om een sport goed uit te kunnen oefenen, is het belangrijk dat men over geschikte sportfaciliteiten 

beschikt. Binnen Gauteng heersen er grote verschillen tussen de sportorganisaties op het gebied 

van de beschikbaarheid van sportvoorzieningen. De sportbonden geven aan dat er een tekort is aan 

goede sportfaciliteiten. Zo zegt een werknemer van de hockeybond: “The enthusiasm is there, but 

we don’t have the facilities.” Een werknemer van de voetbalbond verwoordt het als volgt: “It’s a fact 

of life that if you don’t have the tools, you are unable to work.” De weinige faciliteiten waarover ze 

beschikken, worden vaak gehuurd van de overheid. De overheid is daardoor verantwoordelijk voor 

het beheer van de voorzieningen. Niet elke bond is even tevreden over de manier waarop de 

overheid dit aanpakt. Volgens de werknemers van de bonden gaat de overheid zeer bureaucratisch 

te werk, waardoor het veel moeite kost om reparaties en dergelijke gedaan te krijgen. Een 

werknemer van de hockeybond: “You have a lot of avenues you have to go through to get the 

acceptance.  We can not get things done. You have to put quote after quote after quote. Fifty quotes 

before they accept.” Daarnaast wijzen medewerkers van sportbonden op het ‘Black Economic 

Power’ beleid van de overheid. De overheid huurt alleen bedrijven in die voldoen aan de ‘Black 

Economic Power’-standaard. Een bedrijf kan deze standaard verkrijgen door een bepaald 

percentage aan zwarte, Indische en gekleurde werknemers in dienst te hebben. Werknemers van 

sportbonden hebben het idee dat bedrijven daardoor niet worden ingehuurd op basis van kwaliteit, 

waardoor het regelmatig voorkomt dat reparaties en dergelijke niet goed worden uitgevoerd. 

 

Een gebrek aan financiële middelen ligt vaak aan de de basis van het tekort aan sportfaciliteiten. Een 

werknemer van de voetbalbond: “The challenges we are faced with is resources.” Hij illustreert dat 

door een rondleiding over het sportcomplex. Het complex met bijbehorend kantoor is het 

hoofdkantoor van de provincie Gauteng, maar het geheel verkeert in een vervallen staat. Een 

werknemer van de hockeybond: “Money is the big thing.” Daarnaast geeft dezelfde werknemer van 

de voetbalbond aan dat er op het gebied van sportvoorzieningen een groot verschil bestaat tussen 

de zwarte en witte gemeenschappen: “It’s a huge gap, huge gap [between the black and the white 

communities].” 

 

Daar waar de sportbonden niet of nauwelijks over goede sportfaciliteiten beschikken, hebben 

universiteiten wel de beschikking over goede sportfaciliteiten. Er worden vele sporten ondersteund 

en naast voorzieningen als kleedkamers, stadions en velden bieden universiteiten ook coaches en 

trainingsprogramma’s. Bovendien bieden zij verenigingen de mogelijkheid om van de 

sportvoorzieningen gebruik te maken. Het hoofd van het sportdepartement van een universiteit: “The 

university is providing huge infrastructure for South-African sport.” De universiteiten zijn zich bewust 
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van de rol die zij spelen op het gebied van sportvoorzieningen.  Het hoofd van het sportdepartement 

van een universiteit: “All of us provide facilities for club sport. Take away all the university facilities 

and you will find it very difficult to meet club fixtures.” Tussen de scholen in Gauteng bestaan grote 

verschillen op het gebied van sportvoorzieningen. Sommige scholen hebben geen enkele 

sportvoorziening, terwijl een andere school een miljoenenplan heeft ontwikkeld voor de bouw van 

een groot sportcomplex naast de school. Het hoofd van de sportsectie op een middelbare school: “It 

will be a world class facility, it will be top of the range.”  

 

6.6 De rol van sport: vele verschillende rollen van sport 

 

Sport vervult voor de verschillende organisaties een verschillende rol. Voor scholen heeft sport naast 

ontspanning vooral ook een opvoedkundige rol. Het hoofd van de sportsectie op een middelbare 

school: “There are so many lessons that you learn through sport that you don’t learn in the class.” De 

scholen die hun eigen competitie hebben opgezet hebben allemaal dezelfde visie op rol van sport en 

de manier waarop sport beoefend moet worden. Deze scholen komen regelmatig bijeen, waarbij ook 

de sportmoraal ter sprake komt. “It’s not win at all costs […] there is an ethos, a certain way we play 

[…] we don’t allow dirty play, we don’t allow backchatting.”  

 

Binnen de universiteiten heeft sport ook verschillende functies. Allereerst organiseren de 

universiteiten interne competities tussen de verschillende woonhuizen, faculteiten of departementen. 

Deze competities zijn puur bedoeld ter ontspanning van studenten. Daarnaast draagt sport bij aan 

het imago van een universiteit. Sportcompetities tussen de verschillende universiteiten zorgen voor 

veel belangstelling en naamsbekendheid. Een goed voorbeeld daarvan is de Varsity Cup, een 

rugbytoernooi tussen de verschillende universiteiten van Zuid-Afrika. Dit toernooi trekt veel publiek 

en een aantal wedstrijden wordt live op televisie uitgezonden. Hierdoor verdient de universiteit geld, 

waardoor de sportafdeling minder afhankelijk is van andere inkomstenbronnen. Om goed te kunnen 

presteren op sportgebied bieden universiteiten beurzen aan getalenteerde studenten: “That is how 

the universities attract them”.  

 

De sportbonden leggen zowel de nadruk op ontspanning als op prestatie. Voor de professionele 

teams staat er één ding voorop: winnen. Men wil aan zoveel mogelijk internationale toernooien 

meedoen. Aan de andere kant zijn veruit de meeste leden van de sportbonden amateurs. Voor hen 

is sport een manier van een ontspanning. Een dag sporten in het weekend is hetzelfde als een dagje 

uit, soms met de hele familie. Een werknemer van de hockeybond: “We used to play there on 

Sunday. My wife played there, my children played there, we were all there and afterwards we had a 

braai.” 
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De overheid legt meer nadruk op de rol die sport kan spelen in het bij elkaar brengen van het land. 

Het hoofd van sport van SRSA Gauteng: “Sport is a vehicle for nation building […] sport unites the 

people in a country.” Daarnaast gebruikt de overheid sport om sociale problemen onder de aandacht 

te brengen. Een werknemer van SRSA Gauteng: “The whole thing about sport for us is to change 

lifestyles. Not only healthy lifestyles, but also to avoid HIV/Aids, teenage pregnancy, drug and alcohol 

abuse. We try to use sport to overcome some of these social ills.” Het komt regelmatig voor de 

verschillende departementen hun krachten bundelen, waarbij ook een sportbond of universiteit kan 

worden betrokken. Het hoofd van het sportdepartement van een universiteit over een HIV/Aids-

bewustmakingstoernooi: “Sport would be the vehicle for the Department of Health and Wellness to 

promote HIV/Aids awareness. We would do the sport side of it, they will do the HIV/Aids information.” 

Daarnaast is sport voor de overheid een manier om Zuid-Afrika aan de rest van de wereld te 

presenteren. Het hoofd van sport van SRSA Gauteng: “The objective [of sport] is to represent South-

Africa very well.” 

 

6.7 Invloeden op beleid: vele verschillende invloeden op beleid 

 

De respondenten noemen meerdere factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de 

organisatie van sport. Allereerst zorgt de huidige economische situatie van Zuid-Afrika ervoor dat er 

niet veel geld beschikbaar is voor sport. Dat geldt zowel voor de inversteringen van sponsors als het 

budget van de overheid. Een werknemer van SRSA Gauteng zegt hierover: “I think we must accept 

we are a developing country, so budget will always be a contested issue. I think what we need to do 

is to put our heads together to make sure how do the programmes benefit the recipients in a 

maximum way.”  

 

Een gebrek aan sponsorinkomsten is vooral in de onderste lagen van de sportbonden te merken. Zo 

zegt een werknemer van de voetbalbond: “So it’s very difficult with sponsors […] we haven’t had a 

sponsor in the last ten years.”  Ook de hockeybond heeft problemen met het vinden van een sponsor. 

Er is weinig animo voor de borden rondom het hoofdveld en de borden die worden geplaatst brengen 

maar een derde op van de oorspronkelijke vraagprijs. Voor de cricketbond daarentegen vormen 

sponsors juist de belangrijkste bron. “Do you see those seats over there? [wijzend op een aantal 

skyboxen in het Wanderers Stadium] They are a big income. Companies are paying R100 000 for a 

three years contract.” 

 

Ook zegt een aantal respondenten dat sport er in de politiek bij inschiet vanwege andere prioriteiten 

van de overheid. Een werknemer van de voetbalbond: “Sport is not a priority. I think if it was then we 

will be doing much, much better. Poverty, housing, education, those type of things are priority areas 
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for the government. If you look at the budget allocation for sports, it’s very little.” Een medewerker 

van SASCOC heeft dezelfde mening: “The budget that we get is far down the line. There are still 

important social issues that the government has to look at. The issue of housing, the issue of poverty, 

the issue of education and so the issue of health. […]  We will get the last piece of the cake.” Het 

hoofd van het sportdepartement van een universiteit zegt hier deels hetzelfde over, maar geeft 

daarbij ook aan dat desondanks toch vrij veel geld naar sport gaat in Zuid-Afrika: “I think government 

has higher priorities. I mean it’s housing, it’s health, it’s medical, which is currently still more 

important than putting so much money into sports. But it’s quite a lot, there is quite a lot of money 

into sports. I don’t think we are achieving according to what we spend.” 

 

Een andere politieke factor die invloed heeft op het sportbeleid is de bezetting van belangrijke 

posities in de sportstructuur. Een voorbeeld daarvan is de benoeming van Gideon Sam tot de nieuwe 

president van SASCOC in november vorig jaar. Voornamelijk de universiteiten wijzen op de invloed 

die een dergelijke verandering kan hebben. Het hoofd van USSA: “Mister Gideon Sam is a very more 

dynamic person and he is a person that really wants to see that we improve our standing. He already 

came to our annual general meeting where he spoke to all our members, all the universities. He 

wants to involve all the universities in what he calls ‘The road to London 2012’. So he really wants to 

get all the universities involved in the plan he made.” Het hoofd van het sportdepartement van een 

universiteit: “Maybe Gideon Sam will make a difference, because he has expressed, after his election 

as president, he believed universities should become again the backbone of South-African sport as it 

has been and there should be recognition for that.” 

 

De invloed van de overheid op de organisatie van sport is ook terug te zien op het gebied van wet- 

en regelgeving. Een goed voorbeeld daarvan is het quotasysteem, een systeem dat is bedoeld om 

het raciale onderscheid tussen de verschillende sporten te verminderen. Zo moeten er in rugbyteams 

een x-aantal zwarte spelers zitten en in voetbalteams een x-aantal witte spelers.  Onder de 

respondenten heerst grote ontevredenheid over dit systeem. Zij vinden dat sport draait om prestaties. 

Onder spelers heerst dezelfde gedachte, aangezien spelers geselecteerd willen worden op basis van 

hun prestaties en niet op basis van hun huidskleur. 

 

Daarnaast geven verschillende respondenten aan dat het Wereldkampioenschap Voetbal dat in 2010 

in Zuid-Afrika zal plaatsvinden ook effect op het sportbeleid zal hebben. Men is voornamelijk bang 

dat er door de uitgaven aan het WK minder geld over zal blijven voor de sportorganisaties die niets 

met het WK te maken hebben. Het hoofd van USSA: “The cake is only that big, there’s only a small 

piece available for us at the bottom and usually university sport is in that small corner. We look 

forward to after 2010.” Een werknemer van de hockeybond: “They definitely gonna do that [cutting on 
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our budget].” Een werknemer van SASCOC wijst op het teruglopen van sponsorinkomsten: “The only 

impact that it has now for us is that most of the sponsors are now focused on 2010. […] But I know 

after 2010 some sponsors will come back and focus on SASCOC.” De werknemers van SRSA 

Gauteng zijn een andere mening toegedaan. Zij zeggen dat voor het WK een apart budget is 

gereserveerd, waardoor dat niet ten koste van het sportbeleid zal gaan. 

 

6.8 Samenvatting 

 

Topsport wordt in Gauteng door verschillende organisaties georganiseerd. SASCOC is door de 

overheid opgericht als verantwoordelijke voor het sportbeleid. Zij stippelen het beleid uit en zijn de 

schakel tussen sportbonden en de internationale sportwereld. SASCOC kan worden beschreven als 

een paraplustructuur waarbij het een overkoepelende organisatie vormt voor alle verschillende 

sportbonden. De sportbonden organiseren hun eigen competities. Ongeveer alle competities zijn op 

drie niveaus georganiseerd; regionaal, provinciaal en nationaal. Naast de sportbonden zijn de 

universiteiten voor een groot deel verantwoordelijk voor de organisatie van topsport. Via USSA 

nemen studenten deel aan een studentencompetitie die parallel loopt aan de reguliere 

clubcompetities. In sommige sporten is de studentencompetitie groter dan de reguliere 

clubcompetitie. Via USSA staan de universiteiten in contact met SASCOC. 

 

Het departement van SRSA is verantwoordelijk voor de organisatie van breedtesport in Zuid-Afrika. 

SRSA heeft in elke provincie van Zuid-Afrika een apart departement. Het belangrijkste 

overheidsprogramma voor breedtesport is het MPP. Dat is een programma gericht op achtergestelde 

gemeenschappen met als doel sociale problemen te reduceren door middel van sport en recreatie. 

Het MPP bestaat voornamelijk uit losse evenementen die voortkomen uit een samenwerking tussen 

de overheid, hubs, scholen en sportbonden. Ook onderwijsinstellingen dragen bij aan breedtesport in 

Gauteng, hoewel er grote verschillen zijn tussen de scholen. Sommige scholen organiseren volledig 

zelfstandige competities, andere scholen dragen op geen enkele manier bij aan breedtesport. Door 

interne competities van universiteiten wordt ook aan veel mensen de mogelijkheid geboden om te 

sporten. 

 

Er bestaat de nodige kritiek op de organisatie van topsport in Gauteng. Allereerst wordt er nauwelijks 

samengewerkt. Elke organisatie voert haar eigen ideeën en projecten uit en daarbij stemmen de 

verschillende organisaties nauwelijks iets op elkaar af. Er is ook geen sportplan van waaruit iedereen 

te werk gaat, terwijl daar wel behoefte aan is. Als gevolg van deze gebrekkige samenwerking 

ontstaan er spanningen, bijvoorbeeld tussen enkele sportbonden en de USSA. Beide organisaties 

hebben dezelfde doelen voor ogen, maar toch zijn ze vaak met elkaar in conflict. Ook de 
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universiteiten zijn niet tevreden over de huidige organisatie van topsport. De universiteiten spelen 

een grote rol bij de organisatie van topsport, aangezien zij veel sporters opleiden en over goede 

sportvoorzieningen beschikken. De universiteiten zien daar niks van terug in de zin van een 

financiële vergoeding of meer inspraak in het beleid. De overheid is tevreden over de structuur.  

 

Het MPP wordt over het algemeen als een succes beschouwd. Er komen veel kinderen op af en 

iedereen is er enthousiast over. Qua organisatie zijn de betrokkenen minder tevreden. Er zit geen 

duidelijke structuur achter, de overheid benut de capaciteiten van de bonden niet en veel werk wordt 

dubbel of helemaal niet gedaan. Er zijn grote verschillen in tevredenheid over schoolsport. De 

onderlinge zelfstandige competitie tussen een aantal scholen in Gauteng wordt als een succes 

gezien, maar over schoolsport in het algemeen in Gauteng is men niet tevreden. Zo is er een grote 

uitval van sporters als ze van school afgaan. Ook de clubstructuur wordt als zwak gezien, onder 

andere door een gebrek aan financiële middelen en politieke beslissingen.  

 

De hoeveelheid sportvoorzieningen is een probleem in Gauteng. Sommige scholen en universiteiten 

beschikken over goede sportvoorzieningen, maar sportbonden en veruit het grootste gedeelte van de 

scholen hebben niet de beschikking over goede sportvoorzieningen. Als sportbonden over 

sportfaciliteiten beschikken, zijn deze vaak in handen van de overheid. Het wel of niet beschikken 

over goede sportvoorzieningen is vooral een financiële kwestie. 

 

Voor de verschillende sportorganisaties die in Gauteng werkzaam zijn, vormt sport verschillende 

rollen. Voor scholen heeft sport voornamelijk een ontspannende en opvoedkundige rol. Ook binnen 

universiteiten is sport bedoeld voor ontspanning, maar daarnaast dragen sportprestaties bij aan het 

imago van een universiteit. De sportbonden hebben een amateur- en een topsport tak. Binnen de 

amateurtak heeft sport vooral een sociale en ontspannende functie, terwijl het binnen de topsporttak 

voornamelijk om winnen en competitie gaat. De overheid gebruikt sport om de sociale cohesie te 

bevorderen en om door middel van sport sociale problemen aan te pakken. Daarnaast vormt sport 

een visitekaartje van Gauteng aan de rest van Zuid-Afrika, maar ook van Zuid-Afrika aan de rest van 

de wereld. 

 

Er zijn verschillende factoren van invloed op het maken van sportbeleid. Allereerst zorgt de huidige 

economische situatie van Zuid-Afrika ervoor dat er weinig geld beschikbaar is voor sport. Daarnaast 

is men afhankelijk van de prioriteiten die de nationale overheid stelt. Ook is men afhankelijk van de 

bezetting van belangrijke posities in de sportstructuur. Verder heeft men te maken met wet- en 

regelgeving vanuit de overheid, zoals het quotasysteem. Een laatste factor is het 
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Wereldkampioenschap Voetbal dat in 2010 in Zuid-Afrika zal worden georganiseerd. Andere sporten 

zijn bang dat het WK ten koste zal gaan van hun aandacht en budget. 

 

Aan de hand van zeven thema’s zijn in dit hoofdstuk de onderzoeksresultaten weergegeven.  Deze 

onderzoeksresultaten vormen de basis van de analyse in het volgende hoofdstuk, waarin zal worden 

aangegeven hoe deze onderzoeksresultaten kunnen worden geïnterpreteerd en verklaard.
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7. Analyse 

 

In het vorige hoofdstuk zijn aan de hand van zeven thema’s de onderzoeksresultaten uiteengezet. In 

dit hoofdstuk zullen deze onderzoeksresultaten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Het 

wetenschappelijk perspectief vormt hierbij op twee manieren de leidraad. Allereerst wordt er op een 

Local/Emergent manier te werk gegaan. Eerst worden namelijk de resultaten beschreven en daarna 

worden deze gekoppeld aan de theorie. Dit in tegenstelling tot een Elite/A Priori benadering, waarbij 

de data wordt gebruikt om de theorie te toetsen. Daarnaast zal de empirie worden geanalyseerd aan 

de hand van het analysekader dat onderdeel vormt van het wetenschappelijk perspectief. Dit 

betekent dat de data zal worden geanalyseerd vanuit de concepten context, betekenis en macht.  

 

7.1 Context 

 

Context is het eerste concept van waaruit de data zullen worden geanalyseerd. Bij het organiseren 

van sport wordt men immers altijd beïnvloed door de omgeving. Voor een beter beeld van de 

organisatie van sport in Gauteng is het daarom belangrijk om inzicht te krijgen in deze invloeden uit 

de omgeving. Wat bij de resultaten allereerst in het oog springt, is de rol van de overheid op het 

gebied van sport. Zoals in de literatuurstudie al naar voren is gekomen, heeft de overheid sinds de 

afschaffing van de apartheid de taak het land weer bij elkaar te brengen en heeft het daarbij een rol 

weggelegd voor sport. Zo is ook het verwoord in het overheidsdocument ‘1994 Reconstruction and 

Development Programme’. Tien jaar later heeft de overheid nog steeds veel hoop gevestigd op sport. 

Denk hierbij aan de uitspraak die in inleiding naar voren kwam van een voormalig minister van Sport 

and Recreation: “Sport must be a catalyst for the building of a non-racial, non-sexist, democratic, 

prosperous and free South Africa. It must build social cohesion and build a proud South African 

nation of all South Africans.” (Hoglund: 2008)  

 

Dit sluit aan bij het beeld dat uit de interviews naar voren is gekomen. De overheid die expliciet 

aangeeft sport als een middel voor het verbeteren van de sociale cohesie te zien en verschillende 

andere respondenten die aangeven dat de overheid druk is met het implementeren van haar eigen 

programma’s. Ook de opmerkingen over het quotasysteem en ‘Black Economic Power’-beleid 

kunnen in dit licht worden gezien. Zij vormen namelijk onderdeel van het ‘Affirmative action’-beleid 

van de overheid. Affirmative action kan worden omschreven als ‘‘a means of achieving employment 

equity [through] a process whereby disadvantages, and particular situations where individuals have 

been compromised, can be addressed.’’ (Franchi: 2002) Voor Zuid-Afrika betekent dat simpelweg 

gezegd dat niet-blanken positief worden gediscrimineerd. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen 
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zijn van de zwakke organisatie van sport in Gauteng. De provinciale overheid is zich bewust van 

haar taak en focust zich daardoor op haar eigen programma’s en het naleven van wetten en regels, 

zoals het quotasysteem en het MPP. Hierdoor blijft er minder tijd en energie over om zich bezig te 

houden met de organisatie van sport in Gauteng. Het ontbreken van een sportplan is daarbij ook niet 

bevorderend. Het ‘affirmative action’ beleid zou ook een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de 

slecht functionerende overheid op het gebied van sport. Mensen worden niet meer aangenomen op 

basis van ervaring in sport of bestuurlijke capaciteiten, maar op basis van andere zaken. Dit heeft 

uiteindelijk tot gevolg dat de organisatie als geheel slechter gaat functioneren. 

 

Een andere contextuele factor is de organisatie van Zuid-Afrika van het Wereldkampioenschap 

Voetbal in 2010. De meningen hierover zijn verdeeld. Aan de ene kant wordt het gezien als een dure 

kostenpost, terwijl het geld op andere gebieden hard nodig is. Daar staat tegenover dat het een goed 

middel is om het land bijeen te brengen en misschien juist geld op kan brengen (Sewpaul: 2009). 

Feit is in ieder geval dat Zuid-Afrika het Wereldkampioenschap organiseert en dat veel respondenten 

verwachten dat het Wereldkampioenschap van invloed zal zijn op het sportbeleid. Opvallend daarbij 

is dat de meeste respondenten verwachten slechter te zullen worden van het Wereldkampioenschap. 

Respondenten verwachten dat sponsorinkomsten terug zullen lopen, omdat de aandacht van alle 

sponsors op het Wereldkamioenschap zal zijn gericht. Daarnaast zijn sommige respondenten ervan 

overtuigd dat er op hen budget zal worden bezuinigd om het Wereldkampioenschap te kunnen 

bekostigen. Verschillende auteurs wijzen er echter op het Wereldkampioenschap met name op de 

lange termijn veel kan opleveren (Sewpaul: 2009, Cornelissen: 2008, Hoglund: 2008). 

 

7.2 Betekenis 

 

Naast context is het interessant om te kijken naar de verschillende betekenissen die de 

respondenten aan de organisatie van sport geven. De beleving van sport en de betekenis die 

mensen eraan geven is voor iedereen anders en dit heeft invloed op de manier waarop sport wordt 

georganiseerd.  Om de betekenissen overzichtelijk weer te kunnen geven, zal in de analyse gebruik 

worden gemaakt van de theorie van Martin die in hoofdstuk drie is beschreven. De perspectieven 

van Martin hebben allemaal een verschillende kijk op een organisatiecultuur; alle drie de 

perspectieven ‘zien’ andere dingen gebeuren binnen een organisatie. Daardoor krijgen deze drie 

perspectieven meer waarde wanneer ze in combinatie met elkaar worden gebruikt, omdat ze elkaar 

aanvullen. Daarom zullen ook de resultaten uit het vorige hoofdstuk vanuit alle drie de perspectieven 

worden geanalyseerd.  
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Zoals in hoofdstuk drie staat beschreven, legt het integratieperspectief de nadruk op consensus. 

Wanneer er vanuit dit perspectief naar de resultaten wordt gekeken, valt er echter weinig 

eenduidigheid te ontdekken in de betekenis van sport. Hoogstens de potentie van sport is voor alle 

betrokkenen hetzelfde. Men is het er over eens dat sport een toegevoegde waarde heeft voor de 

maatschappij, maar de manier waarop verschilt per respondent of organisatie. Toch is dit wel de 

grote kracht die het sportbeleid enigszins bij elkaar houdt. Iedereen heeft de beroemde finale van het 

Wereldkampioenschap rugby in 1995 in herinnering, waarbij Mandela in een shirt van de aanvoerder 

van Zuid-Afrika op het veld loopt. Zowel in de literatuur als in de interviews komt deze gebeurtenis 

veelvuldig naar voren. Dit staat voor veel mensen nog steeds als symbool voor de kracht van sport in 

Zuid-Afrika. Dit gebrek aan consensus zou mogelijk bij kunnen dragen aan de zwakke organisatie 

van sport in Gauteng. Er wordt immers nauwelijks gewerkt vanuit een gemeenschappelijke visie. 

 

Het differentiatieperspectief legt minder de nadruk op bindende factoren, maar focust op subculturen 

in een organisatie en de cultuurverschillen die tussen de verschillende subculturen bestaan. In de 

sportstructuur van Gauteng zijn met name de verschillende sporten als verschillende subculturen 

aan te merken. Zoals in de literatuurstudie al naar voren is gekomen, is de Zuid-Afrikaanse 

sporttraditie sterk getekend door de apartheid. Deelnemers en toeschouwers kwamen bij elkaar op 

basis van raciale verbondenheid en daarnaast werd sport ook als een middel ingezet voor politieke 

doeleinden (Danilewitz: 1998). Met de beëindiging van de apartheid is de raciale scheidslijn tussen 

de verschillende sporten echter niet verdwenen. Zoals eerder beschreven doet de overheid pogingen 

om de sporten meer te mixen en begint het onderscheid tussen de verschillende sporten langzaam 

minder te worden. Toch blijft bijvoorbeeld voetbal voornamelijk een sport voor de zwarte bevolking 

en zijn rugby en cricket sporten die vooral worden beoefend en gevolgd door blanke mensen. Deze 

scheiding brengt cultuurverschillen met zich mee en dat komt duidelijk naar voren wanneer de 

verschillende sporten met elkaar moeten samenwerken. 

 

Daar waar het differentiatieperspectief de nadruk legt op subculturen, zoomt het 

fragmentatieperspectief nog verder in. Bij het fragmentatieperspectief is er oog voor de verschillen 

die bestaan binnen een bepaalde groep of subcultuur en de gevolgen die dat heeft voor de 

betekenissen die de betrokkenen geven aan de organisatie van sport in Gauteng. Wordt er vanuit dit 

perspectief naar de resultaten gekeken, dan worden er binnen de sporten een aantal organisaties 

onderscheiden. Dat zijn de universiteiten, de scholen, de sportbonden en de overheid. Tussen deze 

vier actoren bestaan aanzienlijke cultuurverschillen – en daarmee ook verschillen in de betekenis die 

zij aan sport geven. Zo heeft sport voor universiteiten voornamelijk een culturele en een commerciële 

betekenis. De universiteiten voelen zich tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor het sportbeleid in 

Zuid-Afrika. De respondenten laten duidelijk merken hoezeer de universiteiten met het lot van sport 
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in Zuid-Afrika zijn begaan. Daarnaast draagt sport voor een belangrijk deel bij aan het imago dat van 

een universiteit bestaat. Goede sportprestaties trekken nieuwe studenten aan en leveren bovendien 

geld op. Voor de scholen is het lastig om aan te geven welke betekenis zij aan sport geven. Er zijn 

namelijk erg veel scholen en de verschillen tussen de scholen zijn enorm. Toch heeft sport voor 

scholen voornamelijk een opvoedkundige rol. Voor de sportbonden is de sport zelf vaak van grote 

betekenis. De mensen zijn gek van het spelletje en als er door middel van de desbetreffende sport 

successen worden bereikt op sociaal of sportief niveau, dan is dat mooi meegenomen. Voor de 

overheid zit de betekenis van sport vooral in de rol die sport zou kunnen spelen bij het bijeenbrengen 

van Zuid-Afrika. Daarnaast wordt sport gezien als een uitstekend middel om Zuid-Afrika positief op 

de wereldkaart te plaatsen na de periode van apartheid en de huidige problemen met armoede, 

criminaliteit en corruptie. Al deze verschillende betekenissen zouden een verklaring kunnen zijn voor 

de gebrekkige organisatiestructuur van sport. Alle actoren zien sport op een andere manier, 

waardoor er geen goede samenwerking tot stand komt. Iedereen streeft immers zijn eigen belangen 

na. 

 

7.3 Macht 

 

Macht is het derde en laatste concept waaruit deze analyse is opgebouwd. Onder andere binnen 

organisaties en bij het maken van beleid speelt macht een grote rol en daarom is het interessant om 

te kijken op wat voor manier macht naar voren komt bij de organisatie van sport in Gauteng. Als 

vanuit het concept macht naar de resultaten wordt gekeken, is de positie van de universiteiten 

opvallend te noemen. Zij komen niet voor in het officiële organogram van de overheid dat in 

hoofdstuk twee is besproken, maar de universiteiten steken veel energie in sport, doen veel 

onderzoek naar sport, beschikken over veel sportfaciliteiten en in sommige sporten is de 

studentencompetitie groter dan de competitie die door de sportbond wordt georganiseerd. Op basis 

hiervan zouden universiteiten in principe een goede machtspositie moeten hebben. Toch hebben 

universiteiten op provinciaal en nationaal niveau geen enkele invloed op het sportbeleid en krijgen ze 

nauwelijks een vergoeding voor het werk dat zij leveren. Het is opvallend dat zij geen actie 

ondernemen, des te meer omdat de universiteiten erg begaan zijn met het lot van sport in Zuid-Afrika 

en van mening zijn dat Zuid-Afrika op dit moment erg slecht presteert. Voor de organisatie van sport 

in het geheel is het niet bevorderlijk dat organisaties met zo veel waarde buitenspel worden gezet. 

Dit wekt niet alleen frustratie op, maar het is ook zonde van de potentie die verloren gaat. Dit 

onderzoek heeft geen verklaringen kunnen vinden voor deze aparte positie van universiteiten. 

 

Daarnaast speelt geld een grote rol in de hele organisatie van sport. Elke afzonderlijke organisatie is 

afhankelijk van geld en dit leidt tot machtsverhoudingen, aangezien niet elke organisatie over genoeg 



 40 

geld beschikt en sommige organisaties afhankelijk zijn van andere organisaties voor hun financiering. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sportbonden die voor een groot deel afhankelijk zijn van de 

overheid en ook de universiteiten die voor een groot deel afhankelijk zijn van de overheid. Dit leidt 

ertoe dat de overheid – zowel SASCOC als de SRSA – een machtspositie heeft binnen de 

sportstructuur. Door middel van financiering en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving kunnen 

zij immers het sportbeleid sturen. Nu is het opvallend dat juist die organisaties en competities die het 

beste functioneren in financieel opzicht niet tot nauwelijks afhankelijk zijn van de overheid. De 

rugbybond en cricketbond hebben een sterke structuur en zij krijgen nauwelijks geld van de overheid, 

maar financieren alles door middel van sponsoring. Ook de competitie tussen de verschillende 

publieke en private scholen in Gauteng die geheel buiten de overheid om wordt georganiseerd, wordt 

als een groot succes beschouwd.  

 

Bij de laatste opmerking over macht is het zinvol om een citaat van Davies uit de literatuurstudie in 

gedachten te nemen. Hij zegt: “South African sport has become intensely politicized.” (Davies: 1986) 

Hoewel dat artikel in 1986 is geschreven, lijkt hier weinig verandering in te zijn gekomen. Veel 

respondenten klagen over de corruptie en vriendjespolitiek binnen de organisatiestructuur. De 

hogere posities bij de overheid hebben veel macht en dit creëert een zekere angst. Mensen zijn bang 

kritiek te geven uit angst hun baan te verliezen. Daarnaast geven enkele respondenten aan dat 

sommige problemen structureel niet worden aangepakt, omdat de verkeerde mensen op de 

verkeerde plaats zitten. Ook dit draagt bij slecht functioneren van de sportstructuur in Gauteng. 

 

7.4 Kernanalyse 

 

De Zuid-Afrikaanse overheid drukt een zwaar stempel op de organisatie van sport in Gauteng. Dit is 

voor een deel te verklaren vanuit de geschiedenis van Zuid-Afrika. Het land is onderling erg verdeeld 

en de overheid ziet sport als middel om het land weer bij elkaar te brengen. Dit gebeurt door middel 

van wet- en regelgeving, maar daarnaast zijn veel organisaties in financieel opzicht afhankelijk van 

de overheid. Daardoor is de overheid belangrijk voor sport en wanneer de overheid niet goed 

functioneert, zal dat ook invloed hebben op de organisatie van sport. Daarnaast kan de gebrekkige 

organisatie van sport worden verklaard door de vele verschillende betekenissen die sport heeft in 

Zuid-Afrika. Zowel tussen de verschillende sportculturen als de verschillende actoren heerst er 

weinig consensus over de betekenis die sport heeft. Verder spelen geld en politiek een belangrijke 

rol bij de organisatie van sport. De overheid is in principe de organisatie die het geld verdeeld en 

wanneer daar de verkeerde mensen op de verkeerde plaats zitten, is dat een kwalijke zaak voor de 

ontwikkeling van sport. De verbeteringen die door respondenten worden aangedragen concentreren 

zich ook voornamelijk op dat laatste aspect. Men vindt dat de mensen die lager in de hiërarchie 
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staan meer bevoegdheden zouden moeten krijgen, aangezien zij meer zicht hebben op de 

problemen die zich voordoen bij het uitvoeren van het beleid. 

 

In dit hoofdstuk zijn aan de hand van de concepten context, betekenis en macht de resultaten 

geanalyseerd. Door vanuit die concepten naar de resultaten te kijken, konden mogelijke verklaringen 

worden gegeven voor de resultaten. Nu de analyse is afgerond, kan in het volgende hoofdstuk 

antwoord worden gegeven op de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek. 
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8. Conclusie 

 

In hoofdstuk 6 en 7 zijn de resultaten beschreven en geanalyseerd. Op basis daarvan kan nu 

antwoord worden gegeven op de hoofd- en deelvragen. De antwoorden zullen per deelvraag worden 

geformuleerd. Vervolgens zal antwoord worden gegeven op de hoofdvraag. 

 

8.1 Beantwoording deelvragen 

 

1) Hoe wordt sport in Gauteng georganiseerd? 

 

Bij de organisatie van sport in Gauteng moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 

organisatie van topsport en de organisatie van breedtesport. Bij zowel topsport als breedtesport heeft 

de overheid een coördinerende rol; bij topsport is SASCOC het verantwoordelijke orgaan vanuit de 

overheid en bij breedtesport is dit SRSA. Daarnaast wordt er buiten deze officiële structuur op twee 

manieren georganiseerde sport plaats. Diverse scholen zetten zelfstandig eigen competities op en 

universiteiten hebben een eigen studentencompetitie. 

 

2) Hoe ervaren de betrokken actoren deze organisatie? 

 

De betrokken actoren zijn niet tevreden over deze organisatie. Op het gebied van topsport wordt er 

niet goed samengewerkt tussen de verschillende organisaties. Dit leidt tot spanningen en er gaat 

veel energie verloren. Een aparte rol is er weggelegd voor de universiteiten. Zij zijn erg belangrijk 

voor topsport, maar dat wordt door de overheid maar mondjesmaat erkend. Ook op het gebied van 

breedtesport wordt er weinig samengewerkt. Sportbonden zouden meer kunnen betekenen en ook 

schoolsport heeft veel potentieel. 

 

3) Welke contextuele factoren hebben invloed op de organisatie van sport in Gauteng? 

 

Mede door het apartheidssysteem dat in het tweede gedeelte van de vorige eeuw in Zuid-Afrika in 

werking was, is de overheid duidelijk aanwezig bij de organisatie van sport in Gauteng. Dit komt 

onder andere naar voren in de wet- en regelgeving met betrekking tot sport en sportbeleid in Zuid-

Afrika. Daarnaast zijn de huidige economische situatie van Zuid-Afrika en het Wereldkampioenschap 

Voetbal dat in 2010 in Zuid-Afrika wordt georganiseerd van invloed op de organisatie van sport in 

Gauteng. De respondenten verwachten een negatieve invloed te ondervinden van het WK, terwijl het 

WK voor hen mogelijk ook vele voordelen zou kunnen opleveren. 
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8.2 Beantwoording hoofdvraag 

 

Hoe wordt sport georganiseerd in de provincie Gauteng en hoe ervaren de betrokken actoren deze 

organisatie? 

 

Bij de organisatie van sport in Gauteng moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 

organisatie van topsport en de organisatie van breedtesport. Op zowel de organisatie van topsport 

als die van breedtesport drukt de overheid een zwaar stempel. De overheid wil sport sturen, omdat 

het sport veel waarde toedicht als middel tot integratie van de verschillende bevolkingsgroepen. De 

betrokken actoren hebben kritiek op de manier waarop sport wordt georganiseerd. Er is weinig 

samenwerking; iedereen werkt langs elkaar heen en is druk om de eigen programma’s te 

implementeren. Een hoge diversiteit aan betekenissen zou een mogelijke oorzaak van deze 

gebrekkige samenwerking kunnen zijn. De vele belangen die de organisaties hebben gaan niet altijd 

even goed samen. Daarnaast speelt geld een grote rol in de hele organisatie van sport.  Geld is 

schaars, waardoor er ongelijke machtsverhoudingen ontstaan. Een laatste mogelijke oorzaak voor 

de slechte organisatie van sport is corruptie binnen de organisatiestructuur van de overheid. 

 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek. Hiermee zijn de 

uitkomsten van dit onderzoek bekend. Nu rest nog de vraag wat de betekenis van deze resultaten is 

en daarnaast is het belangrijk om met een kritische blik naar de totstandkoming van de 

onderzoeksresultaten te kijken. De volgende twee hoofdstukken zullen hier dieper op ingaan. 
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9. Discussie  

 

In het vorige hoofdstuk is een antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek. Nu 

rest nog de vraag wat men heeft aan deze onderzoeksresultaten. In dit hoofdstuk zullen echter geen 

aanbevelingen worden gedaan – denk hierbij aan de doelstelling die in de onderzoeksopzet naar 

voren is gekomen – maar zal wel worden gekeken welke startpunten dit onderzoek kan bieden aan 

onderzoekers in de toekomst. 

 

In de onderzoeksopzet is al naar voren gekomen dat de doelstelling van dit onderzoek is om een 

beschrijving te geven van de organisatie van sport in Gauteng en tegelijkertijd een inventarisatie te 

maken van de ervaringen en gevoelens die betrokkenen bij deze organisatie hebben. Het gaat hier 

echter om ervaringen en gevoelens van mensen die voortkomen uit een bepaalde context, waardoor 

het lastig is om generaliseerbare conclusies uit dit onderzoek te trekken. Bovendien is de 

representativiteit van dit onderzoek laag. Dit neemt niet weg dat in de interviews en observaties een 

aantal zaken veelvuldig naar voren kwamen en zodoende een startpunt zouden kunnen zijn voor 

vervolgonderzoek. Wat hierbij het meest in het oog springt, is de gebrekkige samenwerking tussen 

de verschillende actoren. In dit onderzoek zijn daar mogelijke verklaringen voor gegeven, maar het 

zou interessant zijn om hier verder onderzoek naar te verrichten. Het is waardevol om onderzoek te 

doen naar mogelijke verbeteringen op het gebied van samenwerking. Sport kan een belangrijke rol 

vervullen in Zuid-Afrika en daarom is het zonde dat er zoveel energie verloren gaat aan de 

organisatie, zeker met de gedachte in het achterhoofd dat geld schaars en ongelijk verdeeld is in de 

Zuid-Afrikaanse sportwereld. 

 

Dit onderzoek focust op de ervaringen van bestuurders en officials. Zij werken de hele dag in een 

sportomgeving en zijn daarom op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Het zou ook interessant 

kunnen zijn om onderzoek te doen naar de ervaringen, gevoelens en behoeftes van inwoners van 

Gauteng met betrekking tot sport. Het zou een bevestiging kunnen zijn van het beeld dat bestuurders 

en officials hebben, maar het zou mogelijk ook veel nieuwe waardevolle informatie kunnen opleveren. 

Het sportbeleid wordt dan vanuit de andere kant onderzocht, waardoor een completer beeld bestaat 

en er eventueel betere maatregelen kunnen worden genomen. 

 

Ten slotte kan het waardevol zijn om vervolgonderzoek te doen naar voetbal in Zuid-Afrika en meer 

specifiek het functioneren van SAFA, de Zuid-Afrikaanse voetbalbond. In Zuid-Afrika zijn drie sporten 

erg populair, te weten rugby, cricket en voetbal. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de 

structuren van de rugby- en cricketbond vrij goed functioneren, maar dat de structuur van de 
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voetbalbond daarentegen vrij gebrekkig functioneert. Hierdoor verzwakt het argument dat een goede 

organisatie voorkomt uit populariteit. Het is interessant om hier meer onderzoek naar te doen, omdat 

voetbal een sport is die voornamelijk door de zwarte bevolking wordt gespeeld en erg laagdrempelig 

is. Het WK dat volgend jaar wordt georganiseerd zou hier bovendien een goede aanzet voor kunnen 

zijn. 
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10. Reflectie 

 

Met de discussie in hoofdstuk 9 is dit onderzoek inhoudelijk afgerond. Dit laatste hoofdstuk vormt 

een reflectie op het gehele onderzoek. Er zal kritisch worden gekeken naar de resultaten van dit 

onderzoek, waarbij aangegeven wordt welke factoren invloed hebben gehad op de uitkomsten. 

 

Het eerste punt van kritiek op de resultaten is de keuze voor respondenten. Vanaf het begin van dit 

onderzoek was al duidelijk dat het niet de doelstelling van dit onderzoek zou zijn om een 

representatief beeld van de ervaring van de organisatie van sport in Gauteng te geven, maar 

desondanks zijn er keuzes gemaakt over welke organisaties niet te benaderen en welke juist wel. 

Hierbij zijn twee interviews leidend geweest. Het eerste interview was met een werknemer van de 

provinciale overheid. Hij is benaderd op basis van het idee dat de overheid in principe de meest 

logische instantie is die verantwoordelijk is voor de organisatie van sport. Het tweede interview dat 

invloed had op de keuze van respondenten was het interview met het hoofd van het 

sportdepartement van de Universiteit van Johannesburg. Hij is benaderd vanwege de lage drempel 

om hem te benaderen; zijn kantoor lag immers een paar honderd meter van de plek waar ik woonde. 

Mede vanuit de informatie die uit beide interviews voortkwam zijn de overige respondenten benaderd. 

 

De keuze voor de respondenten is tot op zekere mate gestuurd door twee interviews in het begin, 

maar daarnaast zijn er ook een aantal anders factoren van invloed geweest op de keuze voor 

respondenten. Zuid-Afrika heeft een hele andere cultuur dan die ik als onderzoeker gewend ben en 

tijdens het onderzoek is dit op een aantal punten duidelijk geworden. Zo kost het vaak erg veel 

moeite om bepaalde personen te bereiken. Het is meerdere malen voorgekomen dat ik ben gestrand 

in de bureaucratie van een organisatie, waardoor ik niemand – of alleen iemand van een andere 

afdeling - van de organisatie te spreken kon krijgen. Daarnaast heeft ook de hoge criminaliteit in 

Johannesburg invloed gehad op de keuze voor respondenten. Oorspronkelijk was het plan om een 

completer beeld van het onderzoeksonderwerp te krijgen door middel van interviews met scholen uit 

achterstandswijken. Vanuit diverse kanten werd echter met klem afgeraden deze gebieden te 

bezoeken; iets wat invloed heeft gehad op de onderzoeksresultaten. 

 

Niet alleen de keuze van de respondenten werd beïnvloed door diverse factoren die niet van tevoren 

werden voorzien, hetzelfde gold voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Meerdere malen 

hebben respondenten opmerkingen gemaakt in de trant van: “I would like to reserve my comments 

on that question.” of: “Off the record…” Respondenten wilden bepaalde vragen niet beantwoorden, 

vroegen mij met klem om ervoor te zorgen dat hun naam niet openbaar werd gemaakt bij een 
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eventuele publicatie van het onderzoek in Zuid-Afrika of waren, nadat de opnameapparatuur uit 

stond, veel positiever of negatiever over bepaalde onderwerpen dan wanneer de opnameapparatuur 

aan stond. Het ging hierbij veelal over opmerkingen die de overheid in een kwaad daglicht stelden. 

Blijkbaar waren sommige respondenten bang om hun baan te verliezen wanneer hun negatieve 

mening over de overheid openbaar werd gemaakt. Mogelijk zou het beeld over de overheid dus nog 

negatiever zijn dan het nu al is. 

 

Achteraf gezien zou kwantitatief onderzoek – bijvoorbeeld een enquête – dan ook een goede 

aanvulling op dit kwalitatieve onderzoek zijn geweest. Door bijvoorbeeld een enquête was het 

mogelijk geweest een veel groter aantal respondenten te benaderen, zodat een iets representatiever 

beeld kon worden geschetst. Daarnaast is een enquête ook anoniemer, iets wat mogelijk een positief 

effect heeft op de betrouwbaarheid. Daar staat tegenover dat het via een enquête nooit mogelijk zou 

zijn geweest om achter verklaringen te komen en waarschijnlijk waren sommige misstanden 

überhaupt niet eens aan het licht gekomen. Bovendien ben ik vanuit mijn wetenschapsfilosofisch 

perspectief meer geneigd tot het houden van kwalitatief onderzoek. 

 

Deze reflectie vormt de afsluiting van dit onderzoeksrapport naar de organisatie van sport in Gauteng. 

In dit rapport zijn achtereenvolgens de opzet, resultaten, analyse en reflectie gepresenteerd. Uit deze 

reflectie is gebleken dat er enkele aanmerkingen kunnen worden gemaakt op de uitvoering van dit 

onderzoek. Desondanks heeft dit onderzoek een aantal waardevolle aanknopingspunten opgeleverd. 

Niet alleen voor vervolgonderzoek, maar zeker ook voor de Zuid-Afrikaanse overheid zelf. 
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