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VOORWOORD 

Deze masterscriptie betekend voor mij een einde van een actieve schoolperiode van twintig jaar. 

Via de basisschool St. Willibrordusschool in Schiedam, het Havo op SG Spieringhoek in Schiedam, 

HBO-opleiding Sportmanagement aan de Haagse Hogeschool en minor Bestuurs- en 

Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht ben ik beland bij de tweejarige opleiding 

Sportbeleid en Sportmanagement aan de Universiteit Utrecht.  

Van een kleine jongen die samen speelde met vriendjes op het schoolplein ben ik doorgegroeid 

naar een zelfstandig individu met liefde voor sport en met name de liefde voor cricket. De laatste 

twee jaar hebben hier een hele grote bijdrage aan geleverd. Met name de periode van mijn 

scriptie heeft mij een kritischere en meer doordachte blik op niet alleen de sportwereld maar op 

de gehele maatschappij gegeven. Veel dank gaat hiervoor uit naar mijn scriptie begeleider 

Michel van Slobbe. De man waarmee ik mijn eerste gesprek op het USBO had en waarmee ik ook 

het laatste gesprek mag hebben. De gesprekken over mijn scriptie deden mijn ogen vaak openen 

in momenten waarbij ik vaak dacht dat ik alles duidelijk had. De intense en betrokken vorm van 

begeleiding is mij bevallen. Michel hartstikke bedankt! 

Hiernaast ben ik mijn stage/werkorganisatie de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond ook zeer 

dankbaar voor de kansen die zij mij de afgelopen vier jaar hebben gegeven om door te groeien 

naar de persoon die ik nu ben. Waar ik ben begonnen met controleren van scorecards en 

versturen van facturen heb ik door de jaren heen veel mee mogen maken. Vier verschillende 

directeuren, numerieke vergaderingen tot in de late uurtjes, grote en kleine toernooien met als 

toppunt de World Cricket League Division 1 in 2010 en als laatste de opbouw van het lopende 

project de Clubcharter. Mijn dank gaat in deze periode met name uit naar Alex de la Mar die ik 

gedurende de vier jaar enorm heb leren waarderen om zijn inzet, toewijding, verschrikkelijke 

eetpatroon en onmogelijke werktijden.  

Speciale aandacht gaat ook uit naar degene die dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt, 

namelijk de gehele cricketgemeenschap. De verrassend grote bereidheid en het enthousiasme 

van de respondenten, de schrijvers op het forum en de spelers en tegenstanders gedurende de 

observaties ben ik veel dank verschuldigd. Dankzij jullie verhalen, gesprekken along the 

boundary en passie voor de sport heb ik geen moment met tegenzin aan deze scriptie gewerkt.  

Speciale dank wil ik ook graag uiten voor mijn vrienden die mij afleiding en inspiratie konden 

geven op momenten dat zij het zelf niet door hadden. Sportvereniging RKSV Excelsior’20 waar ik 

heel wat uurtjes afleiding heb gevonden, de NS voor de vele uren rustige leesplezier.Mijn 

ouders, die mij de mogelijkheden hebben geboden om zover door te studeren en aan mijn 

vriendin Merel, die mij heel wat uurtjes heeft moeten missen omdat ik achter de computer 

weggescholen zat. 

Als laatste wil ik mijn scriptie opdragen aan mijn overleden oma Puck. Hoe klein en pietlullig het 

ook mag zijn. Dit stuk is voor de vrouw die ervoor gezorgd heeft dat ik heb leren eten. 

David Woutersen 

Utrecht, augustus 2011 
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SAMENVATTING 

ACHTERGROND  

“The King of Sports” en “Gentlemen’s Game” zijn twee concepten die aan de sport cricket 

worden gegeven. De, van oudsher elitaire, sport kent een elitair imago waarin mannen in witte 

pakken gedurende een dag een gezellige cricketwedstrijd spelen. Veel handen geklap, mannen in 

slagersjassen en het drinken van thee is waar men aan denkt bij een cricketwedstrijd. Niets is 

minder waar. Cricket is een competitieve sport waar af en toe sprake is van onsportief en 

agressief gedrag. De afgelopen jaren hebben zich enkele grote incidenten voorgedaan. Bekend is 

echter niet waar deze agressie vandaan komt en wat dit voor gevolgen heeft voor de 

Nederlandse cricketwereld. Hierdoor kent dit onderzoek de volgende vraag: 

Welke betekenissen geven bestuurders, spelers en umpires aan onsportief en agressief 

gedrag op het cricketveld en wat betekent dit voor Sociaal Kapitaal op het cricketveld? 

CONCEPTUEEL KADER EN ONDERZOEKSMETHODE  

Dit onderzoek is vanuit een bestuurs- en organisatiewetenschappelijke kijker onderzocht. Dit is 

gedaan vanuit een interpretatief kader waarmee de consensus en dissensus van betekenissen 

centraal staan. Door middel van twee case studies van tuchtverslagen van agressief gedrag, tien 

diepte-interviews, observaties van cricketwedstrijden en de observatie van een cricketforum is 

de data verzameld. Aan de hand van de analysekaders betekenisgeving en macht is de empirie 

geanalyseerd wat de basis heeft gevormd voor de beantwoording van de hoofdvraag.  

ZOEKLICHT VANUIT DE LITERATUUR  

De literatuur in dit onderzoek gaat in de rol van intrede van etnisch verschil binnen de 

Nederlandse context en de Angelsaksische context. In de Nederlandse context wordt de relatie 

gelegd met het concept van Sociaal Kapitaal. Bij de Angelsaksische landen is gekeken naar de rol 

van de dominante blanke heersers ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners. Hiernaast is 

de rol van de actor in context en de redenatie van agressief gedrag beschreven. 

RESULTATEN 

Uit de resultaten blijkt dat  verschillende betekenissen bestaan tussen umpires, spelers van 

allochtone verenigingen en spelers van traditionele verenigingen. Tevens bestaat  een sterk 

verschil in context die aangeduid kan worden aan de hand van speelklassen.  

CONCLUSIES  

De intrede van etnisch verschil heeft geleid tot nieuwe, en hiermee een verschil in, 

betekenisgeving wat vervolgens kan leiden tot agressief gedrag. Hierbinnen speelt de context 

een belangrijke rol waarbij de machtige rol van de umpire voor eenduidigheid leidt in de hogere 

speelklassen en tot onenigheid in de lagere speelklassen. Het verschil in betekenisgeving heeft 

geleid tot wantrouwen waardoor  een sterkere Bonding Sociaal Kapitaal is ontstaan wat Bridging 

Sociaal Kapitaal moeilijker heeft gemaakt. 
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1. INLEIDING 

Zoals bij voetbalwedstrijden is , helaas, ook tijdens cricketwedstrijden sprake van agressief, 

intimiderend en onsportief gedrag. In de hogere speelklassen worden boekingen
1
 uitgedeeld en 

wedstrijdgerelateerde zaken komen voor de tuchtcommissie. De schaal is niet zo groot als bij de 

KNVB, maar de KNCB heeft wel te maken met gemiddeld 17 strafzaken en 20 boekingen per 

seizoen. Dieptepunten zijn de levenslange schorsing van een speler in 2010 na het bedreigen van 

een umpire (www.kncb.nl) en een grootschalig onderlinge vechtpartij op het cricketveld tussen 

twee kampen binnen een vereniging in 2002. Dit incident, waar de twee kampen elkaar tijdens 

een cricketwedstrijd te lijf gingen met stumps
2
 en een hakmes haalde op grote schaal het 

nationale nieuws (Volkskrant, 2002).  

Ook in de lagere speelklassen is  sprake van onsportief gedrag rondom cricketwedstrijden. 

Ongeregeldheden naar aanleiding van beslissingen van (eigen) umpires, dreigingen van teams 

om niet meer tegen bepaalde tegenstanders te spelen en gestaakte wedstrijden bereiken de 

competitieleider van het bondsbureau. Volgens deze competitieleider is  geen sprake van een 

toename aan ongeregeldheden, maar meer een toename aan intensiteit van de conflicten.  

In de internationale cricketwereld worden de wedstrijden ook steeds meer beïnvloed door 

onsportief en agressief gedrag. Vandaar dat Marylebone Cricket Club (MCC; grondlegger van de 

spelregels (Laws of Cricket)) midden jaren 90 het programma “Spirit of Cricket” ging 

ontwikkelen. De redenatie van MCC in dit programma, wat in 2000 in werking werd gesteld, was 

om de spelers aan de verantwoordelijk te herinneren dat de wedstrijd op een “sportmanlike 

manner” verloopt. Letterlijk zeggen zij: "Cricket is a game that owes much of its unique appeal to 

the fact that it should be played not only within its Laws but also within the Spirit of the Game. 

Any action which is seen to abuse this Spirit causes injury to the game itself".  

Er lijkt hier sprake te zijn van een verschil tussen de gewenste situatie, van de MCC, en de 

huidige situatie waarin voorbeelden van onsportief en intensiever agressief gedrag voorkomt. 

Door de beschrijving van verschillen en overeenkomsten van de betekenissen die aan onsportief 

en agressief gedrag wordt gegeven wordt getracht inzicht te creëren in de waarden en normen 

in het Nederlandse cricket. Deze betekenissen vormen vervolgens de basis voor de analyse naar 

Sociaal Kapitaal binnen cricket. In snel veranderende omgeving vraagt de maatschappij om 

integratie door middel van sport, maar de vraag is of sport hier klaar en juist voor is. 

1.1. AANLEIDING 

Ik was waarschijnlijk een jaar of 17 en speelde op een reguliere zondag met het tweede 

seniorenelftal een cricketwedstrijd. Op het eerste cricketveld begon de tegenstander, bestaande 

uit enkel Pakistaanse spelers, met batten. Gedurende de eerste innings ontstonden  enkele 

opstootjes. Spelers van de tegenstanders waren zelf aan het umpiren en speelden, in rede van 

mijn teamgenoten, niet eerlijk. Vermeende caught behinds werden niet uitgegeven en volgens 

de bowlers werden wides nogal snel gegeven. Dit liep op momenten hoog op met discussies. 

Ondanks deze confrontaties bleef men op het veld staan en werd de wedstrijd voortgezet.  

De vlam sloeg in de tweede innings in de pan. Een van mijn teamgenoten stond goed te batten 

en wist een score te bereiken van boven de 50. Op een gegeven moment maakte hij een slag 

                                                             
1
 Een boeking is een straf die gelijk staat een gele kaart in het voetbal.  

2
 Een stump is een van de 3 paaltjes die in de grond staan. 3 Stumps bij elkaar heet een wicket. Onderaan de stump zit een houten 

punt om hem in de grond te krijgen 
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waarbij een speler van de tegenpartij de bal gevangen zou hebben of niet. Opnieuw ontstonden  

een hevige discussies, met meer gevolgen. De speler van ons zei dat hij met de dood bedreigt 

was en is weggelopen van het veld. Na lange discussies werd de wedstrijd hervat in een 

grimmige sfeer zonder de weggelopen speler.  

Na de wedstrijd schudde men verplicht elkaars handen, maar duidelijk was dat dit niet van harte 

ging. Dit was ook na de wedstrijd duidelijk. De tegenstanders vertrokken gelijk na de wedstrijd. 

Na de wedstrijd werd  door mijn medespelers veel over gesproken. Bij de terugwedstrijd is 

besloten om niet te gaan. 

Tot op de dag van vandaag zijn de wedstrijden tegen dezelfde tegenstanders nog altijd 

gespannen. Op trainingen voor de wedstrijd worden incidenten aangehaald en besproken. Vlak 

voor de wedstrijd wordt  gekeken “wie  nu weer bij zijn” en dit leidt vaak tot nieuwe opstootjes 

tussen de twee teams. 

Opvallend wordt echter de discussie die in mijn directe omgeving is ontstaan over spelen tegen 

Pakistaanse teams. Voor de start van de competitie is gesproken over hoe we hier mee om 

zouden gaan. Daarnaast heeft het bestuur van mijn vereniging besloten om de 2 lagere teams in 

een recreatie competitie te laten spelen. Dit met als reden dat de confrontatie tegen de 

Pakistaanse teams dan niet meer voorkomt. De vraag is waar dit wantrouwen vandaan komt. 

1.2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van dit onderzoek is om de betekenissen die bestuurders, spelers en umpires aan 

agressief en onsportief gedrag op en rond cricketwedstrijden te verklaren zodat de KNCB een 

completer beeld heeft van gedrag op en rond het veld. Door deze bewustwording kan het beleid 

beter worden ontwikkeld en toegepast. 

1.3. RELEVANTIE VAN HET VRAAGSTUK 

De KNCB worstelt met ongeregeldheden tijdens cricketwedstrijden. Onderzoek naar oplossingen 

voor deze problematiek leidt voornamelijk naar buitenlandse publicaties die zoeken naar de 

relatie tussen allochtonen en autochtonen zoals van James (1965), Maguire (1993), Greenfield & 

Osborne (1996) en Long & Hylton (2002). In deze onderzoeken wordt onderzoek gedaan naar de 

intrede van de dominante blanke cultuur.  

In deze onderzoeken wordt echter uitgegaan van een context die niet overeen komt met de 

Nederlandse. Bovenstaande studies vinden allen in Angelsaksische landen plaats waar niet alleen 

het politieke klimaat sterk verschilt, maar ook waar cricket onderdeel van de cultuur is. Cricket is 

vrij toegankelijk voor iedereen doordat het veelvuldig in de media op de voorgrond treed en 

kinderen op school cricket wordt geleerd tijdens gymnastieklessen.  

In Nederlandse onderzoeken naar agressiviteit gaat men meestal uit van andere sporten 

(voornamelijk voetbal) zoals in het onderzoek van Duyvendak et al, (2003) waarin agressie in 

amateurvoetbal centraal staat. Echter is de situatie van de andere sporten met zijn geschiedenis 

en populatie anders dan die van cricket vanwege het gebrek aan herkenning, populatie en kennis 

van de sport. 
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1.4. LEESWIJZER 

Het onderzoek dat voor u ligt kent een duidelijke opbouw. In hoofdstuk 2 wordt eerst het 

conceptuele kader geschetst. Hierin komt naar voren in welke context de huidige problematiek 

speelt, met welk perspectief het onderzoek is uitgevoerd, de vraagstelling en op welke manier 

de data is verzameld. 

Vervolgens is in hoofdstuk 3 het theoretische kader beschreven. De concepten betekenisgeving 

van Weick (1995) en het de machtsconstructie met het Arena model worden beschreven. Dit 

wordt gevolgd door de literatuur in hoofdstuk 4. Welk vergelijkbaar onderzoek is  gedaan en 

welke literatuur is van belang voor dit onderzoek.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten die naar voren zijn gekomen in dit onderzoek. Deze zijn per 

topic beschreven en aan de hand van quotes verduidelijkt. Vervolgens bespreekt Hoofdstuk 6 de 

analyse waarin de theorie en literatuur gekoppeld wordt aan de empirische data uit hoofdstuk 5. 

Deze analyse leidt vervolgens tot de conclusie en aanbevelingen die in hoofdstuk 7 aan bod 

komen.  
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2. CONCEPTUEEL KADER 

2.1. CONTEXT 

De context kan in een aantal zaken nadruk op het onderzoek leggen. In dit onderdeel wordt de 

historische (§2.1.1.), bestuurlijke (§2.1.2.), maatschappelijke (§2.1.3.) en organisatorische 

(§2.1.4.) context beschreven om een breed beeld te krijgen van de huidige situatie.  

2.1.1. HISTORISCHE CONTEXT 

De Koninklijke Nederlandse Cricket Bond bestaat sinds 1883. De sport is, net als andere Engelse 

sporten, door de Nederlandse elite over de Noordzee meegenomen. De Engelse welvaart was zo 

imponerend dat Nederlandse jongeren in Engeland gingen studeren en de daar, al lang 

beoefende sporten (Simons, 1996 p.1) naar Nederland mee hebben genomen (Bottenburg, 1994 

p.64 – 70). Met de introductie van de Engelse sporten ontstond ook de introductie van het 

sterke sportverenigingsleven in Nederland. Men ging zich groeperen met gelijkgestemden.  

Waar voetbal vroeg in de Twintigste eeuw onderdeel werd van de burgers zette de elite zich 

hiervan af door andere sporten te spelen. Een van deze sporten was het spel cricket welke een 

bloei mocht ervaren in deze jaren. Van Bottenburg schreef hierover in zijn boek Verborgen 

Competitie: “Tussen 1924 en 1929 maakte cricket een nieuwe bloeiperiode door. Het aantal bij 

de bond aangesloten elftallen verdubbelde”(Bottenburg, 1994 p.139). Door middel van 

ballotages, hoge contributies en gedrag- en kledingseisen behield de elite de sport cricket voor 

zichzelf. Deze ontwikkeling heeft erbij toegedragen dat cricket in Nederland over een lange 

periode een elitair uitstralen en imago heeft gehad. 

Dat de sport niet alleen naar Nederland werd ‘gebracht’ bewijst Wendy Varney (1999) in het 

artikel ‘Howzat! Cricket from Empire to Globalization’ waarin de globalisatie van de sport wordt 

beschreven. De sport is door de jaren heen in het bijzonder populair geworden in voormalige 

koloniën van Engeland. Dit is in onder andere terug te zien in de ranglijst waarin landen als 

Australië, India, Pakistan, Zuid Afrika en Nieuw Zeeland al jaren de dienst uitmaken. Dat cricket 

in deze landen wel populair werd had onder andere te maken door de weerstand van de 

bevolking tegen de heersers. (Varney, 1999, p.559). Het gezamenlijke doel om de Engelsen te 

verslaan in de eigen sport leidde tot een band tussen de bevolking.  

Cricket is in Nederland van oudsher dus een elitaire sport. Echter kent de internationale 

samenleving cricket als een sport van de middenklasse (Angelsaksische landen) of van de 

middenklasse en lagere sociale klassen (Azië). 

2.1.2. BESTUURLIJKE CONTEXT 

Hoewel de KNCB geen concreet beleid heeft ten opzichte van agressief gedrag en sportiviteit op 

het cricketveld komt het wel terug in het beleidsplan van de KNCB. Het beleidsplan van 2009-

2014 spreekt over het speelgedrag waarbij  wordt ingegaan op de spanning tussen prestatie en 

plezier gedurende cricketwedstrijden (KNCB 2009, p.5):  

Een probleem waar ook deze nota uitdrukkelijk de aandacht voor vraagt, is het gedrag 

van sporters op en rond de velden. Kennelijk behoort het tot de maatschappelijke tendens 

om aan ‘het winnen’ hoge prioriteit toe te kennen. Nog meer dan voorheen zal nadruk 

moeten worden gelegd op het belang van goed met elkaar omgaan, op respect voor 
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tegenstanders, scheidsrechters en medespelers. Een Code of Conduct en het spelen in de 

Spirit of the Game dient het plezier op de velden terug te brengen.  

Hiernaast worden ook de culturele verschillen tussen de leden opgemerkt en beschreven in het 

beleidsplan van de KNCB (2009, p. 5): 

De onderlinge verhoudingen binnen en rond het veld werden in het verleden wel 

bemoeilijkt door verschillen in cultuur van spelers. De steeds groter wordende deelname 

van (van oorsprong) allochtone cricketers aan de KNCB-competities scherpte die 

cultuurverschillen nogal eens aan. Gelukkig is daarin veel verbeterd, hoewel ook daar de 

aandacht niet mag verslappen. Deze multiculturele samenstelling van de 

cricketgemeenschap bevordert de integratie tussen die culturen. De cricketsport leent 

zich, door zijn aard, opzet en speelduur, bij uitstek voor versterking van die integratie. 

Maar soms leveren cultuurverschillen een belasting op voor de sfeer op de velden. 

Natuurlijk ligt dat niet éénzijdig aan één van beide kanten. Wel moet worden 

aangetekend, dat spanningen op de velden en verschil in beleving, de ontwikkeling van de 

cricketsport in de breedte kunnen belemmeren. Het beleid blijft daarom gericht op 

wederzijdse acceptatie en respect. De inspanningen die velen op dat gebied verrichten, 

zijn buitengewoon welkom en dragen bij tot een goede ontwikkeling van cricket. Veel 

geschillen kunnen worden teruggebracht tot misinterpretatie van de spelregels. Hierin ligt 

een belangrijke taak voor de KNCB.  

In het beleidsplan stelt de KNCB dat onderlinge verhoudingen tussen verschillende culturen aan 

het verbeteren zijn en dat aandacht hiervoor aanwezig moet blijven. Dit wordt gedaan door 

middel van het benadrukken van de normen en waarden van de sport. “Cricket is ooit begonnen 

als de Gentlemen's Sport, en het is de moeite waard om de positieve aspecten daarvan te blijven 

nastreven(KNCB, 2009, p. 11). Concrete actiepunten, behalve duidelijk maken van de spelregels, 

staan niet vermeld.  

Internationaal is  veel aandacht voor respect op het veld en juiste manier van spelen. De MCC 

heeft in de Laws of cricket (spelregels) in zijn voorwoord (bijlage I) speciaal gewijd aan het op de 

“juiste” manier van spelen. Hierbij wordt een koppeling gemaakt naar het programma “Spirit of 

Cricket” waarin MCC en ICC samen werken om het spel cricket eerlijk te laten verlopen. 

Internationale spelers moeten als onderdeel van dit programma een “code of conduct” tekenen 

waarin, voornamelijk financiële, gevolgen staan bij overtreding van deze regels. 

2.1.3. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT: INTREDE NIEUW VERSCHIL 

Een van de kenmerken van sport is categorisering. Er bestaat een genderverschil, een 

leeftijdsverschil en bij sommige sporten een gewichtsverschil. Naar aanleiding van verschillende 

vormen van immigratie (Nicolaas & Sprangers, 2007) is hier een nieuw verschil bijgekomen, 

namelijk een etnisch verschil (Ramsahai, 2008).  

Vanaf de jaren’70 tot nu is  verschillend met de intrede van dit nieuwe verschil omgegaan. Begin 

jaren’70 was het behoud van eigen identiteit heel erg belangrijk aangezien men ervan uitging dat 

de arbeidsimmigranten naar het geboorteland zouden wederkeren. Een manier om dit te 

bereiken was het opzetten van eigen sportverenigingen. Marokkanen richtte Marrokaanse 

sportverenigingen op en Turken richtte Turkse sportverenigingen op. In het begin bleek dit nog 

geen probleem aangezien veel etnische groepen en verenigingen onderling competities opzette. 

Op den duur gingen vele allochtonen sportverenigingen (met name voetbalverenigingen) 

meespelen in de reguliere competitie. Hierdoor werd het nieuwe, etnische, verschil voor het 

eerst zichtbaar in de sport (Ramsahai, 2008). 
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Nadat bleek dat de gastarbeiders niet terugkeerden naar het thuisland en Surinamers naar 

Nederland immigreerden behield de Nederlandse overheid deze visie. De gedachte was dat men 

een eigen zuil kon creëren en  door middel van consensus van elkaar geleerd kon worden. 

Sportverenigingen hadden een grote rol binnen deze zuilen waardoor  naast Turkse en 

Marrokaanse verenigingen ook steeds meer Surinaamse verenigingen ontstonden. 

In de cricketwereld heeft dit verschil zich ook kenbaar gemaakt met verenigingen die hun 

oorsprong kennen in Suriname (Tac’90, Jai Swadesh, Wanica Star, Dosti Cricket Club) en later 

hun oorsprong vanuit verschillende onderdelen uit Pakistan (Punjab Cricket Club, Pak Dutch 

Cricket Club Rotterdam, Pakistan CC).  

Vanaf midden jaren’90 verandert de visie van zuilen geleidelijk. Mede door toename aan 

vluchtelingenimmigratie groeit  onvrede in de Nederlandse samenleving.  

‘De cultuur van de immigranten wordt als oorzaak gezien voor hun sociaal-economische 

achterstand en ten slotte als voorwaarde voor sociaaleconomische integratie gesteld(..).  

’ De politieke partijen verwerpen assimilatie als filosofie, maar richten zich toch op een op 

assimilatie gericht discours. Aanpassen aan de Nederlandse cultuur, de waarden, 

normen, taal leefregels en samenleving staan daarbij centraal, waarbij  gepleit wordt 

voor het terugdringen van deviante cultuurelementen uit de Nederlandse samenleving. 

(Ramsahai, 2008, p. 39). ‘ 

Dit politieke standpunt werd door de LPF van Pim Fortuyn als eerste uitgesproken. Na zijn dood 

en de dood van Theo van Gogh heeft Geert Wilders met zijn Partij van de Vrijheid deze discussie 

voortgezet. Hierin spitst de rechtse politicus zich met name uit richting de Islam. Dit standpunt 

heeft geleid tot een gedoogkabinet waarin over het immigratiestandpunt wel overeenstemming 

is bereikt:(VVD-PVV-CDA, 2010, p. 4): 

Het asiel- en migratiebeleid is streng maar rechtvaardig. Ombuiging, beheersing en 

vermindering van de immigratie zijn geboden en urgent gelet op de maatschappelijke 

problematiek. Verwezenlijking hiervan behoort tot de primaire doelstellingen van het te 

voeren kabinetsbeleid. 

Deze politieke visie heeft ook invloed op de sportwereld. De overheid ziet sport meer als middel 

om veel van zijn doelstellingen te bereiken (waarvan immigratie  een is). In verschillende 

beleidsnota van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) zoals Tijd voor Sport (2005) en 

Meedoen jeugd door sport wordt aangenomen dat het sporten met verschillende culturen de 

integratie bevordert.  

Dit heeft ertoe geleid dat het nieuwe verschil niet alleen meer zichtbaar is op het sportveld, 

waar de verschillende culturen elkaar voorheen tegen kwamen, maar ook binnen de vereniging. 

Mede door toedoen van dit verschil worden sportverenigingen steeds heterogener (Elling, 2004).  

2.1.4. ORGANISATORISCHE CONTEXT 

Sport is gekenmerkt door in- en uitsluiting. Men vindt het niet meer dan normaal dat vrouwen 

en mannen apart sporten, dat kinderen worden verdeeld in leeftijdscategorieën en tot de 

verzuiling was ook geloofsovertuiging een reden om bij de ene vereniging te spelen en niet een 

andere. Deze scheidingen zijn ook in de cricketwereld te vinden. Kinderen spelen in verschillende 

leeftijdscategorieën en vrouwen en heren spelen, hoewel alleen op senioren niveau, apart. 

Hiernaast is sinds de integratie vanaf de jaren 60 nog een organisatieverschil terug te vinden, 

namelijk een georganiseerd etnisch verschil. 
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Het etnische verschil in de cricketsport is terug te zien in de verscheidene namen en historie die 

de verenigingen hebben. De vereniging waarin voornamelijk autochtonen spelen kent zijn 

ontstaan in de periode van 1880-1930 en is veelal gekoppeld aan een voetbal- of hockeytak wat 

terug te vinden is in de naam van de vereniging. Daarnaast beheren deze verenigingen veelal 

hun eigen complex. Voorbeelden zijn Koninklijke Haagse Voetbal & Cricket Vereniging, 

Rotterdamse Voetbal & Cricket Vereniging VOC en Cricket & Footbal Club Hermes DVS. Elftallen 

zijn een mix tussen autochtonen en allochtonen leden waarbij de autochtonen wel de 

meerderheid van een team inneemt. In dit onderzoek worden deze verenigingen traditionele 

verenigingen genoemd.  

Naast deze verenigingen bestaan  ook verenigingen met enkel allochtonen leden. Deze 

verenigingen zijn vanaf de jaren 80 opgezet, waarbij relatief oude verenigingen een groot 

fusieverleden kennen en enkel zijn opgericht om cricket te spelen. Deze verenigingen zijn 

ondergebracht op een sportcomplex met verschillende verenigingen waarbij een 

voetbalvereniging vaak de grootste gebruiker van het complex is. In de namen van de 

verenigingen valt vaak de afkomst te herzien zoals bij Punjab Cricket Club Rotterdam en Pak 

Dutch Cricket Club Rotterdam. Verenigingen die veel fusies hebben gehad hebben juist gekozen 

voor een neutrale naam. Voorbeelden hiervan zijn Dosti Cricket Club en United Cricket Club. 

Binnen deze verenigingen is op een enkel geval na geen sprake van participatie van 

autochtonen. Enkel bij Dosti CC speelt een autochtoon. In dit onderzoek worden deze 

verenigingen allochtone verenigingen genoemd (Ramsahai, 2008). 

De verschillende etniciteiten die binnen de cricketsport bestaan zijn te beschrijven in een aantal 

groepen. Zoals besproken bestaat de meerderheid uit autochtonen leden. Daarnaast bestaat de 

Surinaamse gemeenschap, de Pakistaanse gemeenschap (voornamelijk uit de provincie Punjab) 

en de gemeenschap uit India. De gemeenschap uit India en Suriname zijn beide Hindoeïstisch en 

zijn bij fusies vaak samengegaan. Als laatste is de Angelsaksische gemeenschap bestaande uit 

Engelse, Australiërs, Nieuw Zeelanders en Zuid Afrikanen die individueel van elkaar bij 

traditionele verenigingen spelen. Cijfers over de exacte aantallen zijn helaas niet beschikbaar 

aangezien de KNCB niet de herkomst van zijn leden opvraagt. 

Naast de verschillen tussen de traditionele verenigingen, met zowel autochtonen als allochtonen 

spelers, en allochtone verenigingen, met enkel allochtonen spelers, bestaat ook in de 

competitie-indeling een verschil. De KNCB kent al jaren het recreatiecricket. Deze bestaan uit de 

ZaMi (zaterdagmiddag), de veteranen en sinds drie jaar de ZoMi (zondagmiddag) competitie. In 

deze recreatieve competities zijn 43 teams van de 45 ingeschreven teams van traditionele 

verenigingen waarbij alleen bij de veteranen twee teams allochtone verenigingen zijn (beide 

Indisch/Surinaams) (95,56%). In de reguliere wedstrijdcompetitie, van Topklasse tot 4B, zijn 66 

van de 96 elftallen van traditionele verenigingen (68,75%).  

2.1.4.1. BESTUUR KNCB 

De KNCB bestaat uit een ALV met hieronder een vrijwillig bestuur. In het bestuur nemen vijf 

personen plaats welke alle vijf blank, boven de vijftig en man zijn. De functies die vervuld 

worden zijn die in de vorm van Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Commissaris 

Recreatiecricket senioren en Commissaris Dames. Een Surinaamse Commissaris is in 2009 

opgestapt. Hij was Commissaris Development. Tijdens de voorjaars ALV van 2011 zijn de 

Penningmeester en de Voorzitter opgestapt. Op het moment van schrijven wordt  vervanging 

gezocht voor deze twee functies. 
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2.1.4.2.BONDSBUREAU 

Onder het bestuur staat een klein professioneel bondsbureau. Het bondsbureau bestaat uit 8 

personen waaronder twee vrouwen. Alle medewerkers zijn blank. De twee vrouwen hebben de 

functies van Development Officer en Bureaumedewerker. De functies bij de heren zijn verdeeld 

onder de functies van CEO, Office Manager, Manager cricketzaken, Bondscoach en Project 

Officer.  

2.1.4.4.VERENIGINGSSTRUCTUUR KNCB 

De KNCB heeft een verenigingsstructuur met, zoals eerder besproken, een ALV met bestuur en 

bondsbureau. Om deze te ondersteunen, controleren en begeleiden bestaan  een grote 

hoeveelheid commissies. In totaal kent de KNCB twaalf commissies met allen verschillende 

doeleinden. Deze commissies worden ook over het algemeen bemand door heren, echter zijn de 

heren hier wel gemengd in etniciteit. Voornamelijk Surinamers zijn vertegenwoordigd in 

verscheidene commissies.  

2.2. ONDERZOEKSPERSPECTIEF 

Het vraagstuk wordt onderzocht vanuit een bestuurs- en organisatieperspectief. Dit betekend 

dat het proces van acties en beslissingen wordt onderzocht. Centraal staat de totstandkoming 

van verschillende belangen en de overeenkomstige en verschillende betekenissen die men 

hieraan geeft. Naar gelang van Martin & Frost (1999) kan dit op drie verschillende manieren 

worden bekeken. Vanuit het integratie perspectief, het differentiatieperspectief en het 

fragmentatieperspectief. In dit onderzoek wordt het differentiatieperspectief gehanteerd. Het 

differentiatieperspectief kent een cultuur waarin verschillende subculturen zijn. Binnen deze 

subculturen is  sprake van consensus, maar tussen de verschillende subculturen kan  sprake zijn 

van dissensus. [F]rom a differentiation viewpoint, an organizational culture is not unitary; it is a 

nexus where environmental influences intersect, created a nested, overlapping set of subcultures 

within a permeable organizational boundary (Martin & Frost, 1999, p.350).  

2.2.1. ONTOLOGIE 

In dit onderzoek kijkt de onderzoeker vanuit een perspectief welke door Reed (2003) wordt 

omschreven als het relationisme. Het relationisme is ontstaan uit de discussie tussen het 

determinisme (structure) en het voluntarisme (agent) en naar aanleiding van de kritiek op het 

conflationisme van Giddens (Reed, 2003). Giddens beschrijft het conflationisme als een agent 

welke zich bewust wordt van de positie in een organisatie zij de structuur van de organisatie kan 

veranderen. De kritiek die Reed (2003) hierop heeft is dat Giddens de context niet meeweegt. 

Hoewel de agent niet helemaal vrij van handelen is, zoals bij het voluntarisme, kan wel, ongeacht 

de context, de structuur worden gewijzigd. Reed stelt dat de structuur ook veranderd kan 

worden, echter is de agent hierin afhankelijk van de context. Reed schrijft het volgende over 

deze context (2003, p. 300): 

[R]elationism is based on the fact that the ‘ontological subjectivity of the socially 

constructed reality requires an ontologically objective reality out which it is constructed. A 

socially constructed reality presupposes a non-socially constructed reality. 

Een van de doelen van dit onderzoek is dan ook om de KNCB bewust te maken van de huidige 

maatschappelijk, bestuurlijke en organisatorische context waar men zich in bevind en of het, 

naar gelang van de context, mogelijk is om de problematiek op de cricketvelden te beïnvloeden.  
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2.2.2. EPISTEMOLOGIE 

Epistemologie kent twee paradigma’s die als handleiding gebruikt kunnen worden. Allereerst 

door Burrel (1988) en Morgan (1986) die een viertal paradigma’s beschrijven aan de hand van de 

twee variabele objectief vs subjectief en radicaal vs behoudend. De viertal paradigma’s die 

hieruit komen zijn het functionalisme, het radicaal structuralisme, het interpretativisme en het 

humanisme. Vanuit deze paradigma’s is dit een interpretatieve studie. Er is sprake van 

subjectiviteit, welke ook terug te vinden is in de verschillende subculturen en de verschillende 

meningen die hierin worden geëtaleerd.  

Het voornaamste probleem is echter dat  maar één paradigma gekozen kan worden en hieraan 

vastgehouden moet worden. Vandaar is verder gegaan met de oriëntaties van Deetz (2000) die 

deze barrière wegneemt. Dit doet hij door de as objectief vs subjectief te vervangen door 

consensus vs dissensus en de as behoud vs radicaal te vervangen door local/emergent vs elite/a 

priori. De oriëntaties die Deetz (2000) hiermee vervolgens beschrijft zijn dialogical Studies, 

Critical studies, interpretatieve studies en normatieve studies. 

Aan de hand van deze oriëntaties word onderzoek gedaan volgens interpretatieve studies. Deetz 

beschrijft deze studie als volgt (2000, p 142): 

For interpretative researchers the organization is a social site, a special type of 

community which shares important characteristics with other types of communities. The 

emphasis is on a social rather than economic view of organizational activities.  

In dit onderzoek word hier ook vanuit gegaan. Wat wordt gezegd door de respondenten en wat 

de onderzoeker waarneemt word als waarheid beschouwd. Hierin is  niet één waarheid, maar 

kunnen  meerdere waarheden bestaan die zelfs tegenstrijdig zijn.  

2.2.3. CULTUUR 

Cultuur is een veelbesproken onderzoeksonderwerp waarbij onderzoekers verschillen van 

mening of organisaties culturen hebben of juist culturen zijn (Bolman & Deal, 2003). In dit 

onderzoek wordt uitgegaan van het antropologische perspectief van Tennekes (1995). Hij 

beschrijft dat cultuur een product van menselijk handelen is (en een organisatie dus een cultuur 

is). Uitgangspunt voor Tennekes (1995) komt hierbij uit de agent/structure discussie die in de 

ontologie staat beschreven. 

De visie van Tennekes (1995) komt overeen met het relationisme namelijk door het handelen 

creëert men cultuur die aan de hand van dit handelen gewijzigd kan worden mits de context dit 

toelaat. Binnen dit handelen speelt communicatie een cruciale rol (Tennekes, 1995 & Weick 

1995) waardoor cultuur met macht te maken heeft. ‘Communicatie vindt immers plaats in een 

context die wordt beheerst door machtsverhoudingen en belangentegenstellingen. (…) Een 

ongelijke machtsbalans verschaft aan bepaalde personen en groepen de mogelijkheid hun 

interpretatiekaders met meer gezag naar voren te brengen en anderen te dwingen tot handelen 

overeenkomstig hun situatiedefinitie’ (Tennekes, 1995 p.33). In de organisatiecultuur stelt 

Tennekes (1995, p. 86) drie gegevenheden namelijk: 

‘(1) de interne contradicties die in een cultuur aanwezig zijn, (2) het feit dat (…) het 

handelen onder invloed staat van verschillende subculturen en (3) de spanning tussen 

culturele concepties en de feitelijke werkelijkheid waarop ze betrekking hebben.’ 

Deze zienswijze leidt naar een differentiatieperspectief (Martin & Frost, 1999) aangezien de 

verschillende subculturen bestaan, maar waar  door middel van handelen wel sprake is van 

consensus binnen de subcultuur en dissensus tussen de subculturen.  
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‘De aard van deze consensus wordt vaak pas goed duidelijk in dissensus’ (Tennekes, 1995, p 28). 

Tennekes (1995) maakt hierin het onderscheid tussen een meningsverschil en een 

cultuurverschil. Een meningsverschil ontstaat wanneer partijen het niet met elkaar eens zijn, 

maar met behulp van argumenten die door beide partijen worden erkent wel met elkaar kunnen 

discussiëren. Een cultuurverschil ontstaat wanneer de partijen deze consensus niet kunnen 

bereiken doordat de argumenten niet door beide partijen worden erkend. De communicatie 

wordt dan verstoord door onbegrip en misverstand. Wanneer  een meningsverschil ontstaat 

tussen twee verschillende subculturen kunnen  twee ontwikkelingen voordoen (Tennekes, 1995, 

p. 91). Er kan sprake zijn van irritatie waardoor de grenzen van de subculturen worden versterkt 

aangezien men versterkt wordt in het verschil tussen de culturen. Het kan ook zijn dat door de 

communicatie men begrip voor elkaar krijgt en de verschillende subculturen naar elkaar toe 

groeien.  

2.3. VRAAGSTELLING 

2.3.1.. CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG 

Welke betekenissen geven bestuurders, spelers en umpires aan onsportief en agressief gedrag 

op het cricketveld en wat betekent dit voor Sociaal Kapitaal op het cricketveld? 

2.3.2. DEELVRAGEN 

•  Welke verschillende contexten bestaan  binnen cricket Nederland en hoe liggen hierin 

de machtsverhoudingen? 

• Welke betekenissen geven bestuurders, spelers en umpires aan de onsportief en 

agressief gedrag? 

• Wat kan  geleerd worden van de verschillende betekenissen over Sociaal Kapitaal binnen 

de cricketsport? 

2.4. ONDERZOEKSMETHODE 

Het zojuist beschreven onderzoeksperspectief heeft erg veel invloed in de wijze waarop de data 

is verzameld voor dit onderzoek. De kwalitatieve aard van het onderzoek heeft ertoe geleid dat  

op vier verschillende manieren data is vergaart. Als eerste zijn  aan de hand van 

tuchtrapportages twee case studies gedaan naar momenten van agressief geweld. Er zijn semi-

gestructureerde interviews gehouden, een internet forum is geobserveerd en  zijn participant 

observaties gehouden. Door gebruik van verschillende onderzoeksmethodes is  sprake van 

triangulatie (Glesne 2006). Het voordeel van triangulatie is dat  verschillende soorten data wordt 

verzameld waardoor de data meer valide en betrouwbaar is. De data uit de semi 

gestructureerde interviews en de data uit het forum geeft de betekenissen weer van de 

respondenten. De data die uit de observaties is gekomen geeft een beeld vanuit de onderzoeker. 

In de eerste paragraaf wordt  beschreven hoe de data is geanalyseerd. In paragraaf 2.4.2. 

worden de methodologische keuzes van de observaties op het internet forum verklaard. 

Vervolgens zal in paragraaf 2.4.3. aandacht worden besteed aan de methodologische keuzes van 

de semi-gestructureerde interviews. In paragraaf 2.4.4. wordt vervolgens aandacht besteed aan 

de observaties.  
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2.4.1. CASE STUDIES 

Er zijn van twee momenten van agressie op een cricketveld geanalyseerd aan de hand van de 

tuchtrapporten en informele gesprekken met verschillende mensen van verenigingen. Er is 

gekozen voor een wedstrijd waar neutrale umpires bij aanwezig waren en een wedstrijd waar  

geen neutrale umpires aanwezig waren. De case studies bevonden zich aan het begin van de 

dataverzameling om een beeld te krijgen van de agressie op de cricketvelden en welke 

elementen van belang zijn.  

2.4.2. OBSERVATIES VAN EEN INTERNET FORUM 

Gedurende een periode van vier maanden is  data verzameld via een internet forum. Dit forum 

bestaat onder een gecommercialiseerde website en bestaat al over een periode van ongeveer 5 

jaar. De leden die actief zijn op dit forum zijn over het merendeel over een langere periode 

actief. De meeste gebruikers op het forum plaatsen de eigen naam als gebruikersnaam of sluiten 

af met een eigen naam. Het is echter mogelijk om als anoniem persoon of onder een valse naam 

comments te posten. Elke comment die wordt gepost dient eerst toestemming te krijgen van de 

beheerder. De beheerder is een derde persoon die niet is ingelicht over de observaties van zijn 

forum. Dit is opzettelijk gedaan om de data zo min mogelijk te beïnvloeden. Het forum is enkel 

gericht naar de Nederlandse situatie en beslaat enkel Nederlandse gebeurtenissen. 

Er is gekozen om een internetforum te observeren om de tendens van de discussie, in de 

Nederlandse context, te analyseren. Om de data zo zuiver mogelijk te houden is  gekozen om 

niet in de discussies te mengen of stellingen aan te brengen op het forum.  

Het forum heeft als voordeel dat men zijn mening kan geven zonder dat  sociale consequenties 

aan hoeven te hangen. Dit is tegelijkertijd ook het nadeel van de observaties via het internet 

forum. Doordat men anoniem is kan ook een andere, niet echte, identiteit worden aangenomen. 

Posts kunnen opzettelijk verkeerde informatie bevatten of individuen kunnen zwart worden 

gemaakt. De posts die betrekking hebben op het onderzoek zijn onder elkaar gekopieerd en in 

een RFS bestand geplaatst. Hierbij zijn de data en de namen weggehaald om de identiteit van de 

reageerders te beschermen.  

2.4.3. SEMI-GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 

Tijdens het onderzoek zijn  tien semi-gestructureerde interviews afgenomen bij evenzoveel 

mensen. Deze interviews zijn verspreid afgenomen in het onderzoeksproject vanwege 

tijdsplanning van respondenten en van de onderzoeker.  

De interviews waren gestructureerd aan de hand van verschillende topics. Deze topics zijn 

geselecteerd aan de hand van een eerste interview met een sleutelfiguur in de cricketwereld en 

aan de hand van de literatuur. Bij ieder topic waren een enkel standaard vragen waarna aan de 

hand van de reactie van de respondenten door werd gevraagd. De selectie van deze 

respondenten aan de hand van afkomst en aan de hand van functie gegaan. Door een groot 

verschil aan geïnterviewde is getracht om een zo breed mogelijk beeld te creëren. Daarnaast zijn  

mensen gekozen die meerdere functies hebben (bv speler & umpire) en  is gekozen voor mensen 

die een enkele functie hebben.  

De respondenten zijn benadert via zowel de telefoon als via de mail. De gegevens zijn verkregen 

uit verschillende bestanden van de KNCB. Alle interviews zijn afgenomen bij bekende 

omgevingen van de respondenten. Dit heeft gevarieerd van een woonkamer tot een kantoor. 
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Eenmaal is vanwege geluidsoverlast besloten om een nieuwe locatie op te zoeken. Om 

privacyregels zijn daarnaast alle namen die in dit onderzoek zijn gefingeerd. 

Er is gekozen voor semi gestructureerde interviews om de betekenissen van de beschreven 

topics te achterhalen (Glesne, 2006, p. 80). Door veel naar voorbeelden te vragen en door te 

vragen is dieper in het topic ingegaan. Elk interview is opgenomen met een opneem applicatie 

op een telefoon en vervolgens woord voor woord uitgeschreven met behulp van het programma 

‘f4’. 

2.4.4. PARTICIPANT OBSERVATIES 

Na het doen van de interviews zijn  in de maand mei observaties uitgevoerd. Hoewel de 

voorkeur was om eerder te starten was dit niet mogelijk aangezien het cricketseizoen pas in mei 

van start gaat. Tijdens de observatiemomenten is gekeken naar zowel het gedrag van de spelers 

en toeschouwers als de gesprekken van tussen de spelers en de toeschouwers. Het gedrag van 

de betrokkenen is geanalyseerd om het bekenden onbekend te maken (Glesne, 2006, p. 51). In 

interviews komen gebruiken doorgaands niet naar voren aangezien ze als normaal worden 

beschouwd. Door middel van de observaties is dergelijk gedrag toch naar voren gekomen. De 

gesprekken van de betrokkenen zijn geobserveerd om verhalen over het verleden te gebruiken 

wanneer groepen bij elkaar zijn.  

Aangezien de observaties plaatsvinden na de interviews is extra gelet op de uitkomsten van de 

interviews. Er is gekeken of de observaties de verhalen en gesprekken van de respondenten 

ondersteunde. Daarnaast dienen de gesprekken in de observaties als ondersteuning en 

verdieping van de interviews.  

De observaties hebben op verschillende momenten plaats gevonden. Allereerst is  tijdens 

wedstrijden van het Nederlands elftal, Nederlandse jeugdelftallen en tijdens 

competitiewedstrijden geobserveerd. Verder is  in het kantoor van de KNCB geobserveerd om te 

achterhalen hoe men intern tegen de problematiek aan kijkt. Hierin zijn , net als bij forum, geen 

stellingen gegeven, maar is  aan de hand van lopende gesprekken gekeken wat eruit is gekomen. 

Van alle observaties zijn verslagen gemaakt. Allereerst door middel van het maken van kleine 

field notes op de telefoon om het vervolgens uit te schrijven in RFS-documenten. 

2.4.5. ANALYSE VAN DE DATA 

De verschillende RFS-documenten uit de observaties, de interviews en het forum zijn 

geanalyseerd door middel van het programma MAXQDA. De teksten zijn vervolgens gecodeerd, 

waarna  verschillende variabelen zijn toegekend aan de geïnterviewde personen. Deze 

verschillende variabelen zijn vervolgens per code in een Excel document geplaatst. Per 

verschillende code is daarna gekeken wat de overeenkomsten en verschillen per variabele zijn. 

2.5. BIASES ONDERZOEKER 

In dit onderzoek heeft de onderzoeker een aantal biases waar rekening mee gehouden moet 

worden. De voornaamste bias is dat de onderzoeker zelf als cricketer actief is en bekend is als 

medewerker van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond. Nadeel van deze eigenschappen is 

dat sommige mensen de onderzoeker al kennen en mogelijk niet alles uitspreken. Voordeel kan 

zijn dat de onderzoeker snel een relatie met de respondenten opbouwt en  hierdoor meer en 

sneller informatie verkrijgt.  
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Hiernaast heeft de onderzoeker een blanke huidskleur. Waar een nadruk ligt in het onderzoek in 

cultuurverschil kan het zijn dat respondenten naar de onderzoeker kijken als “een van hun” of 

zien als “een van ons” waardoor de respondenten anders reageren.  

Verder is de relatief jonge leeftijd een reden voor bepaalde respondenten om informatie juist 

niet te vertellen of juist wel mede te delen. Oudere respondenten zouden neerbuigend naar de 

onderzoeker kunnen kijken zoals in een van de interviews waarin een man in de vijftig de 

onderzoeker constant als “mijn vriend” aanspreekt.  
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3. THEORETISCH KADER 

3.1. BETEKENISGEVING  

De betekenissen die mensen aan gebeurtenissen geven staat centraal in dit onderzoek 

aangezien het gedrag van mensen redeneert. De manier waarop betekenissen worden 

geconstrueerd wordt het beste beschreven door Weick in zijn boek Sensemaking in 

Organizations (1995, p. 16): ‘Sensemaking is what it says it is, namely making something 

sensible’. Hoewel deze zin voor zichzelf spreekt beschrijft het de essentie van betekenisgeving. 

Betekenisgeving ontstaat namelijk wanneer  discontinuïteit optreed door onzekerheid of 

ambiguïteit (chaos). Door ergens betekenis aan te geven (making something sensible) wordt 

deze discontinuïteit omgezet naar continuïteit (orde). De betekenisgeving is de ordenering van 

de chaos. Door orde aan te brengen wordt de chaos verholpen.  

Het vertrekpunt voor de betekenisgeving is hoe mensen onderling zich gedragen ten opzichte 

van elkaar (sociale interactie). In dit proces van interactie worden gemeenschappelijke 

betekenissen geconstrueerd waarbij collectief begrip ontstaat. Betekenissen gezamenlijk 

construeren is de basis om doelen te gaan stellen.  

Weick (1995, p. 17 - 61) beschrijft betekenisgeving aan de hand van 7 kenmerken. Drie van deze 

kenmerken zijn in dit onderzoek van belang. 

Binnen het eerste kenmerk, ‘grounded identity construction’, legt Weick de relatie tussen de 

identiteit van het individu en de buitenwereld. Identiteitsconstructie is een veelbesproken 

begrip in de wetenschap waar per discipline verschillende opvattingen over bestaan. In dit 

onderzoek wordt uitgegaan van identiteitsconstructie volgens de socialistische definitie. 

Identiteit wordt, in deze definitie, geconstrueerd door middel van interactie waarin niet alleen 

wordt gekeken naar hoe wij zijn, maar voornamelijk naar hoe wij niet zijn (Wagg et al, 2009). 

Hierbij is de identiteit van iemand subjectief (Wagg et al, 2001, p. 119) en kan deze constant 

verschillen (Weiss, 2001, p. 396). Bradley (1996, p. 24) onderschrijft dit in zijn definitie van 

identiteit:’[The way] how we locate ourselves in the society in which we live and the ways in 

which we perceive others as locating us’.  

Sport is een van de omgevingen waarin identiteiten worden geconstrueerd (Vermeulen, 2009) 

en versterkt (Weiss, 2001, p. 393). Hartmann (2003) beschrijft dit voortreffelijk in zijn artikel 

‘What can we learn from sport if we take sport seriously as a racial force?’ aan de hand van het 

boek ‘Beyond the Boundary’ van James (1965). James (1965) beschrijft zijn loopbaan als cricketer 

in de West Indies uit de tijd dat de sport nog werd gedomineerd door blanke Engelse kolonisten. 

De verschillende cricketteams in de West Indies creëerde ‘collective identities’ (Hartmann, 2003, 

p. 465) door samen te spelen waarin de zwarte spelers de normen en waarden van de blanke 

sporters gingen overnemen.  

Een ander voorbeeld waarin sport een basis vormt voor identiteitsconstructie is de Bollywood 

film ‘Patiala House’. Hoofdrolspeler Gattu, een jongen uit India die in Engeland woont, kan op 

een gegeven moment voor het nationale team van Engeland uitkomen. Door zijn familie, en met 

name zijn vader (die de racistische rellen uit de jaren 70 mee heeft gemaakt) wordt hij onder 

druk gezet om voor de Indische cultuur te kiezen. Door zijn vrienden en collega’s wordt hij 

geadviseerd om voor Engeland uit te komen. Op het moment dat hij voor Engeland kiest wordt 

hij door zijn vader verguist. De speler wordt niet meer als een van hun gezien, maar als een van 

hen.  
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Dit voorbeeld illustreert ook meteen de kritiek die Jarvie (2006) en Hartmann (2003) hebben 

over identiteitsconstructie in sport. Zij bekritiseren de heersende zienswijze dat sport mensen bij 

elkaar brengt door de constructie van identiteit in sport. Jarvie spreekt hierin over ‘reification of 

group identity’ (2006, p. 287) waarin identiteitsconstructie juist mensen uitsluit in plaats van 

opneemt doordat mensen duidelijk wordt gemaakt dat zij  niet bijhoren. Het construeren van 

identiteit is hiermee het benadrukken van verschil (Jarvie, 2006, p. 289) en daarmee uitsluiting. 

Hartmann (2003) verwijst hierbij naar het verhaal van James (1965) dat hij, en andere zwarte 

medespelers, altijd anders waren dan de witte spelers vanwege de techniek en manier van 

spelen.  

Wanneer  met deze informatie terug wordt gekeken naar het kenmerk van Weick (1995) dan is 

dat de manier waarop men zaken waarneemt, en hiermee betekenis geeft, afhankelijk van de 

identiteit. De identiteit is subjectief en hiermee is betekenisgeving contextafhankelijk. Weick 

(1995) legt dit uit aan de hand van de metafoor van een puzzel (Weick, 1995, p. 20):  

[T]he sensemaker is himself or herself an ongoing puzzle undergoing continual 

redefinition, coincident with presenting some self to others and trying to decide which self 

is appropriate(..) Depending on who I am, my definition of what is “out there” will also 

change. 

Deze identiteitsconstructie levert een sterk spanningsveld op ten opzichte van de roep van de 

maatschappij om assimilatie. Waar de maatschappij om assimilatie vraagt is het juist de 

identiteitsconstructie die mensen kan uitsluiten waardoor assimilatie en integratie een stuk 

moeilijker wordt.  

Het tweede kenmerk van Weick wat centraal staat in dit onderzoek is Focused on and by 

Extracted Cues (1995, p. 49-55). Betekenisgeving wordt gevormd door een frame. Een frame is 

een heersende denkwijze van een persoon over een bepaald onderwerp. Binnen het bestaande 

frame vangt een persoon enkel prikkels op die zijn fame bevestigen. Deze prikkels worden cues 

genoemd. Voorbeeld is de discussie rondom camera’s bij het voetbal. Het frame van de FIFA is 

dat het niet nodig is en slecht is voor de sport. Het frame van de media is dat dit wel nodig is en 

de sport helpt. Wanneer een incident ontstaat omtrent de positieve werking van camera’s dan 

zal het voor de media een cue zijn terwijl de FIFA hier geen boodschap aan heeft. Voor dit 

onderzoek betekend dit dat  in de interviews gevraagd wordt naar symbolen en naar rituelen. 

Tijdens de observaties wordt dan gekeken naar hoe men deze rituelen uitvoert.  

3.1.1. ACTOR IN CONTEXT 

In de ontologie (§2.2.1.) is reeds beschreven dat de context een belangrijk onderdeel vormt van 

het handelen en hiermee betekenisgeving. De, door Reed (2000), beschreven agent vs structuur 

discussie bespreekt dit onderwerp. Op welke wijze wordt de agent gedetermineerd door zijn 

omgeving?  

Anthonissen en Boessenkool (1998) gaan hier verder op in en bespreken de actor-in-context 

benadering. Deze gaat uit van de constante wederzijdse interactie tussen individu en de 

omgeving (context). Hierbij beïnvloeden beide elkaar.  

Ook Weick (1995) beschrijft de importantie van de context. De betekenisgeving vind plaats 

binnen een context. Het handelen van mensen en de betekenissen die mensen aan het handelen 

geven kan dus niet los gezien worden van de context. Hiernaast beschrijft Weick in het kenmerk 

enactment de relatie tussen het individu en de groep. Door te handelen beïnvloed je de 

omgeving die ook jou handelen beïnvloed. Bij de analyse van sociale interactie wordt hierdoor 
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de dubbele interactie geanalyseerd: actie persoon a, reactie persoon b en antwoord op reactie 

persoon b van persoon a waarbij de laatste het belangrijkste is. 

Voor dit onderzoek is de betekenisgeving dus het eerste analyse kader. Gebeurtenissen en 

begrippen hebben geen eenduidige betekenissen en worden altijd beïnvloed door de context 

waarin de actor zich bevind. De vraag die hierbij telkens beantwoord wordt is ”welke actoren 

interacteren onder welke omstandigheden met welk doel ?” (Anthonissen & Boessenkool, 1998, 

p. 236). Hierin is de dubbele interactie van belang. 

3.2. ARENA MODEL EN CONTESTED MEANING 

Een organisatie kent multiculturalisme en hiermee verschil in betekenissen. Aangezien acties 

voortkomen uit betekenisgeving wordt  gestreden om de betekenissen te beïnvloeden. 

Anthonissen & Boessenkool (1998) leggen deze strijd uit aan de hand het metafoor van een 

Arena. De Arena is een plek waar wordt gestreden om dominantie. Deze strijd vind plaats op 

verschillende niveaus binnen een organisatie.  

Organisaties bestaan uit verschillende lagen waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. Deze 

lagen worden best beschreven aan de hand van de metafoor van een theater bestaande uit een 

frontstage, backstage en under the stage (Anthonissen & Boessenkool, 1998). In deze lagen 

bestaat een verschil in het gehalte van formeel naar informeel. Aan de ene uiterste van het 

spectrum staat het formele frontstage. Dit zijn alle uitingen die organisaties op een formele 

manier uiten. Voor sportverenigingen zijn dit beleidsplannen, brochures voor wedstrijden en een 

website met officiële uitingen.  

De backstage bestaat uit intern overleg. De laag staat in het midden van formeel en informeel 

waarin het aan de organisatie ligt naar welke kant het schuift. In een sportvereniging zijn dit 

bijvoorbeeld een ALV, een bestuursvergadering of een meeting binnen een commissie.  

De meest informele laag, under the stage, bestaat uit informele gesprekken binnen een 

organisatie. In een sportvereniging zijn dit gesprekken aan de bar, tijdens het kijken van een 

wedstrijd of wanneer mensen buiten de vereniging om over de vereniging praten. 

Binnen deze strijd om de betekenisgeving is sprake van macht. Macht is ook wel te beschrijven 

als ‘wie krijgt wat, wanneer en hoe?’ (Noordegraaf, 2008) en staat in sterke relatie met 

afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Wanneer men afhankelijk is van een ander is de 

machtspositie kleiner dan wanneer men onafhankelijk is van de ander. Degene die derhalve de 

grootste onafhankelijkheid kent, kent ook de grootste machtspositie in de Arena.  

De betekenissen worden in de Arena voortdurend geherstructureerd in communicatieprocessen 

waarbij macht altijd een rol speelt. Door middel van onderhandeling worden  gestreden om de 

betekenisgeving die gehanteerd wordt. Mancini & Buckingham Shum (2006) beschrijven dit 

proces als de contested meaning.  

Het Arena model met de contested meaning is het tweede analysekader voor dit onderzoek. De 

betekenissen van actoren zijn in de context afhankelijk van de machtssituatie. Welke groepen of 

individuen hebben een machtspositie in de Arena om de contested meaning sterk te 

beïnvloeden? 
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4.  LITERATUUR 

Het literatuurhoofdstuk kent een tweedeling. Als eerste wordt in §4.1. een beeld gegeven van 

gelijksoortige onderzoeken in Angelsaksische landen. In het tweede gedeelte (§4.2. - § 4.3.) 

wordt het concept van Sociaal Kapitaal van Putnam (2007) besproken in relatie tot de intrede 

van etnisch verschil. 

4.1. RACE & CRICKET 

Internationaal is  veel geschreven over “race and cricket”. Met name in de Angelsaksische landen 

(met een grote cricketpopulatie) is  veel geschreven over de relatie tussen de oorspronkelijke 

inwoners en de blanke kolonisten. Deze onderzoeken (Bandyopadhyay, 2007, Burdsey, 2010, 

Chesterfield, 2007, Dasgupta, 2007, Gemmel, 2007a, Gemmell, 2007b, Gemmel, 2007c, Long & 

Hylton, 2002, Mujambar, 2007, Ryan, 2007, Roberts, 2007 en Wagg, 2007,) kennen een 

overeenkomst. Zij bespreken allen de elitaire afkomst van de blanke spelers en de afkeur van het 

zogenaamde primitieve gedrag van de oorspronkelijke inwoners. De verschillende landen zijn 

echter allen anders met deze overeenkomsten omgegaan. 

In Australië hebben de Aboriginals voor een lange tijd meegespeeld tijdens cricketwedstrijden. 

Door de atletische bouw van de Aboriginals waren zij volgens de blanke elite uiterst geschikt om 

als snelle bowlers te fungeren. Dat zij mee mochten spelen betekende echter niet dat zij ook 

toegelaten werden in de sociale kringen (Gemmel; 2007a). Aboriginals moesten op andere 

plaatsen lunchen en kenden andere plaatsen tijdens vervoer. Een omslag kwam op het moment 

dat Aboriginals in reservaten moesten gaan wonen (Gemmel, 2007a, p 38): 

With greater segregation and less contact between Aborigines and whites at work, there 

were fewer opportunities and incentives to continue playing cricket. 

Vanaf dit moment was het contact tussen de blanke elite en de Aboriginals weg waardoor  

steeds minder Aboriginals cricket zijn gaan spelen.  

Niet veel verder in Nieuw Zeeland speelde deze problematiek niet met de Maori’s. De Maori’s 

hadden onder de blanke bevolking snel een reputatie die volgens de blanke bevolking niet bij 

cricket past (Ryan, 2007,p. 72). De Maori’s worden gezien als temperamentvolle mensen die 

geen geduld hebben en de concentratie niet op kunnen brengen om cricket op een juiste manier 

te spelen. De spelers werden hierdoor niet uitgenodigd om te gaan cricketen, maar gingen 

massaal rugbyen. Daarnaast speelde ook financiën een rol in Nieuw Zeeland (Ryan, 2007, p. 76). 

Waar bij cricket veel grond nodig is en  veel materiaal aangeschaft moet worden is  bij rugby 

weinig nodig en was het daardoor aantrekkelijker voor Maori’s om rugby te gaan spelen. 

Opvallend is echter wel dat de Maori’s naar aanleiding van cricket een eigen spel hebben 

ontwikkeld genaamd kilikiti. Deze sport, die veel op cricket lijkt, wordt gekenmerkt door dansen, 

muziek en spel. Sinds 1999 wordt een internationaal kilikiti toernooi live uitgezonden op de 

Nieuw Zeelandse televisie waarbij enkel Maori’s meespelen.  

De twee grootste conflicten met ras en cricket spelen in de landen Zuid Afrika en Zimbabwe. Bij 

de buurlanden is de problematiek, door politiek ingrijpen, sterk verschillend. In Zuid Afrika heeft 

de apartheid een grote zwarte schaduw op de crickethistorie gedrukt. Jarenlang speelde het 

nationale team niet tegen gekleurde teams, mochten zwarte spelers niet uitkomen voor hun 

land, speelde zwarte en blanke in aparte competities en werd Zuid Afrika voor een periode 

geschorst van het internationale cricketprogramma vanwege de politieke situatie (Gemmel, 

2007c). Voor en tijdens de apartheid in Zuid Afrika is het cricket een domein geweest van de 
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blanke middenklasse en elite. Cricket werd door aparte etnische bonden georganiseerd (South 

African African Cricket Board (SAACB) & South African Cricket Board (SACB)) waarbij de 

financiële steun voor de blanke verenigingen een stuk hoger was. Na de apartheid kwam  in Zuid 

Afrika verbetering hoewel geleidelijk (Gemmel, 2007c, p. 56): 

You do not take a person who for years have been hobbled by chains and liberate him, 

bring him up to the starting line of a race and then say, ‘you’re free to compete with the 

others’, and still justly believe that you have been completely fair. 

Gaandeweg is de apartheid veranderd door succesverhalen van zwarte cricketers, zoals Ntini & 

Amla, op zowel nationaal als international niveau.  

De situatie in Zimabwe is hierentegen heel anders. Waar men in de tijd van Rhodesie dezelfde 

principes kende als in Zuid Afrika is door de machtsgreep van Mugabe een andere situatie 

ontstaan. De zwarte bevolking is hier gaandeweg de controle over gaan nemen. Hoewel cricket 

in de tijd van Rhodesie een elitaire sport voor de blanke bevolking was, kwam  na ingrijpen van 

Mugabe een selectiebeleid die zwarte spelers voorrang verschafte. Dit kwam onder andere 

doordat politieke kopstukken zich in cricket hebben genesteld wat tot veel frictie heeft geleid. 

Een grote hoeveelheid spelers (zowel blank als zwart) heeft onenigheid gekend met de 

administratoren(Chesterfield, 2007).  

In Pakistan en India is  tegenwoordig geen sprake van frictie tussen blank en zwart. In de tijd dat 

India gekolonialiseerd was sprak men hier wel van. De film “Lagaan” laat dit prachtig zien. Het 

verhaal stelt dat alle dorpjes uit de regio drie keer meer belasting (Lagaan) moeten betalen 

wanneer zij de wedstrijd verliezen. De Engelse moeten de belasting schrappen voor de regio 

over een periode van 4 jaar wanneer zij verliezen. De manier waarop de Engelse heerser met de 

bevolking omgaat op het cricketveld geeft aan dat de relatie van Indiërs in die tijd onderdanig 

was. Tegenwoordig zijn juist de verschillende klasse en communities die verschil maken binnen 

het cricket (Bandyopadhyay, 2007 & Majumbar, 2007). Bij beide landen is tevens te zien dat 

dankzij de positieve financiële gevolgen de belangen voor beide landen steeds groter worden. 

Met name in het cricketgekke India is cricket geen spel, maar een religie. Hierbij komt dat dankzij 

de grote hoeveelheid volgers uit Zuid Azie deze regio (India, Pakistan, Sri Lanka & Bangladesh) 

een sterkere stem hebben gekregen binnen de ICC dan de Westerse landen.  

Ook in de West Indies was  veel strijd tussen verschillende etniciteiten. Niet alleen binnen een 

team (Hartmann, 2003) maar ook in de relatie met de pers en andere teams zoals de 

film/documentaire ‘Fire in Babylon’ laat zien. Hierin worden West Indische spelers veroordeeld 

vanwege de agressieve manier van bowlen. Veel ballen op het gezicht en het lichaam leid 

uiteindelijk tot het wijzigen van regels.  

Engeland, waar cricket is ontstaan is een heel andere situatie die speelt, welke het meest te 

vergelijken is als die met Nederland. Vanwege de dekolonialisatie zijn  veel verschillende 

culturen in Engeland komen te wonen die ook het spel cricket spelen (Burdsey; 2010 en Long & 

Hylton; 2002). De verschillende culturen spelen in dezelfde competities waarin het gedrag van 

blanke spelers als norm wordt gezien door alle culturen (Long & Hylton, 2002, p. 100). Voor 

Britse moslims is het aanpassen om mee te kunnen doen op het hoogste niveau waarbij altijd 

extra nadruk gelegd wordt op de Islamitische identiteit (Burdsey, 2010).  

Bovenstaande literatuurstudies geven aan dat  veel onderzoek gedaan is naar verschil in 

etniciteit in relatie tot gedrag en cricket. Echter geven deze onderzoeken allen aan dat de 

context waarin deze onderzoeken zijn uitgevoerd de uitkomst per onderzoek sterk verschillen. 

Dit zal dus ook voor de Nederlandse context gelden. 
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4.2. AGRESSIE IN DE SPORT 

Er is in de literatuur al veel geschreven over agressiviteit in de sport. Hierbij wordt  onderscheid 

gemaakt tussen de agressiviteit van supporters en agressiviteit van de atleten. In dit onderzoek 

ligt de aandacht enkel op de agressiviteit van de atleten. De mate van agressief gedrag hangt af 

van een aantal variabelen. Wann (2005) beschrijft vanaf de psychologie een viertal variabelen. 

Als eerste speelt de hitte een rol. Hoe warmer het weer hoe sneller men agressief gedrag 

vertoont. Bij de tweede en derde variabele is het verschil in score van belang. Wanneer een 

wedstrijd heel spannend wordt (en de score dus dichtbij elkaar ligt) dan treed  eerder agressief 

gedrag op. Ook wanneer de scores ver uit elkaar liggen is de kans op agressief gedrag groter. 

Laatste variabele van Wann (2005) is de frustratie van de persoon in kwestie. Bij een grote mate 

van frustratie ontstaat meer agressief gedrag. 

Vanuit sociologisch oogpunt zijn  twee onderzoeken die agressief gedrag op de sportvelden goed 

beschrijven. Donahue, Rip & Vallerand (2007) beschrijven in hun onderzoek “When winning is 

everything: On Passion identity and agression in sport” de rol van de wil om te winnen. Uit dit 

onderzoek, wat bij basketballers is uitgevoerd, is gebleken dat spelers die meer passie hebben 

om te winnen hogere levels van agressie bezitten. Spelers met een harmonieuze passie hebben 

lagere levels van agressie. Dit onderzoek heeft veel overeenkomsten met het onderzoek van 

Coulomb-Cabagno & Racle (2006). Zij stellen dat agressiviteit toeneemt aan de hand van drie 

variabelen, namelijk het geslacht, het speelniveau en de type sport die men speelt. Uit het 

onderzoek komt naar voren dat mannen vaker agressief gedrag vertonen dan vrouwen. Met 

betrekking tot het niveau stellen zij dat hoe hoger  gespeeld wordt, hoe meer kans op agressief 

gedrag. Bij de type sport ligt het eraan of het om een contact sport gaat of niet. Contactsporten 

hebben een hoger niveau van agressief gedrag dan niet-contactsporten. 

4.3. SOCIAAL KAPITAAL 

Aan de hand van het ontstaan van cultureel verschil is veel onderzoek gedaan naar Sociaal 

Kapitaal binnen sportverenigingen. Het begrip Sociaal Kapitaal is een omstreden begrip dat vele 

verschillende definities kent. Dit onderzoek richt zich op de theorie over Sociaal Kapitaal die 

Putnam beschrijft omdat deze spreekt vanuit een sociologisch gedachtegoed (Fulkerson & 

Thompson, 2008). Het gaat om de kracht van Sociaal Kapitaal binnen de sociale structuur en niet 

uit het oogpunt van macht of geld. Putnam (2000) stelt dat een sociaal netwerk mensen gelijke 

normen aanleert. Wanneer mensen dezelfde normen hebben ontwikkelen zij vertrouwen. 

Vertrouwen is vervolgens essentieel om wederzijdse diensten te generen. Hierbij zegt hij: 

Ik doe dit voor jou, zonder dat ik je misschien ken en zonder dat ik iets van je terug verwacht, 

maar ik ben  zeker van dat  ooit iemand ook iets voor mij zal doen. 

Dit betekend dan ook dat een groot sociaal netwerk een grotere waarde heeft dan een klein 

sociaal netwerk. Putnam stelt vervolgens dat Sociaal Kapitaal gelijk staat aan sociale cohesie. Dit 

legt hij uit aan de hand van het volgende voorbeeld (Putnam, 2007, p. 138): 

My wife and I have the good fortune to live in a neighbourhood of Cambridge, 

Massachusetts, that has a good deal of social capital: barbecues and cocktail parties and 

so on. I am able to be in Uppsala, Sweden, confident that my home is being protected by 

all that social capital, even though – and this is the moment for confession – I actually 

never go to the barbecues and cocktail parties. In other words, I benefit from those social 

networks even though I am not actually in them myself.  
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Sociaal Kapitaal is vervolgens in twee verschillende categorieën te verdelen namelijk bonding 

Sociaal Kapitaal en bridging Sociaal Kapitaal. (Putnam, 2000) 

4.2.1. BONDING SOCIAAL KAPITAAL 

Bonding Sociaal Kapitaal, houd in dat men netwerken creëert en versterkt met de eigen groep of 

eigen cultuur. Hierin wordt de eigen cultuur en groepsidentiteit versterkt. In het verleden is 

sport veelvuldig voor dit proces gebuikt. Het opzetten van eigen verenigingen in de jaren’70 is 

een voorbeeld waar door middel van bonding Sociaal Kapitaal  een grotere Sociaal Kapitaal werd 

opgebouwd. (Ramsahai, 2008).  

4.2.2. BRIDGING SOCIAAL KAPITAAL 

Bridging Sociaal Kapitaal, beschrijft het in contact komen van verschillende culturen en 

groepsidentiteiten met als resultaat dat men elkaar leert kennen. De verschillende normen van 

elkaar worden geleerd en mogelijk op den duur over genomen. Dit is de theorie die door de 

zuilen en vanaf midden jaren’90 werd gestimuleerd. De creatie van zuilen moest  voor zorgen 

dat het contact op het veld plaats vond en  hier sprake zou zijn van bridging. Vanaf jaren’90 is, 

naar aanleiding van de veranderende visie van de overheid, dit contactmoment van het veld 

naar de vereniging verplaatst dankzij projecten zoals ‘Alle jeugd door Sport’. De laatste jaren zijn 

ook playgrounds van Cruyff Foundation en Richard Krajicek Foundation een plaats waar men zich 

door middel van sport treft (van der Mey & Vermeulen, 2011). 

4.3. RELATIE INTREDE NIEUW VERSCHIL EN SOCIAAL KAPITAAL 

Een toename aan nieuw verschil leidt in de korte tot middenlange termijn tot een daling in 

Sociaal Kapitaal (Putnam, 2007, p. 138). Redenerend vanuit Putnam zijn  minder gelijke normen, 

vanwege een verschil in cultuur, wat leidt tot een kleiner sociaal netwerk en hiermee een kleiner 

Sociaal Kapitaal. Op de midden tot lange termijn kan, bij positieve immigratie, een groter Sociaal 

Kapitaal ontstaan doordat een nieuwe identiteit is ontstaan waar normen gelijk zijn. Bridging 

Sociaal Kapitaal is essentieel in het bereiken van een positieve benadering (Putnam, 2007).  

Zoals beschreven is sport een van de plaatsen waar sprake kan zijn van bridging Sociaal Kapitaal. 

In deze context maken Verweel, Janssens & Rocques (2005) een onderscheid tussen gemengde 

verenigingen, die multicultureel zijn, en eigen verenigingen, die uit één cultuur bestaan. Binnen 

beide verenigingen treed  zowel bonding als bridging Sociaal Kapitaal op. De bonding van een 

eigen vereniging treed op aangezien men met gelijkgestemd is en de eigen identiteit wil 

versterken en bridging treed op doordat men elkaar in de kantines en op het veld treft.  

Binnen multiculturele verenigingen ontstaat  bonding Sociaal Kapitaal in de subculturen, of 

individuele elftallen, van een vereniging en is  sprake van bridging binnen de vereniging 

aangezien men elkaar veelvuldig tegenkomt binnen de vereniging (Verweel, Janssens & Rocques, 

2005). Er is sprake van negatief bonding Sociaal Kapitaal wanneer men van mening is dat de 

clubidentiteit wordt aangetast door de mensen uit een andere cultuur die de club 

binnenstromen. Hierbij vallen beide groepen terug op de eigen cultuur en ontstaat  een 

negatieve attitude ten opzichte van de andere cultuur (Ramsahai, 2008). Hiernaast geeft de 

participatie aan sport een groep een plaats in de maatschappij (Verweel & Wolterbeek, 2011) en 

maakt het daarin niet uit of deze groep een ‘eigen’ vereniging opricht waarbij men zich niet na 

de wedstrijd treft. De ontmoeting vind namelijk al plaats op het sportveld en daar vind de 

bridging plaats (Verweel & Wolterbeek, 2011). 
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Binnen deze theorie en de praktijk zijn  een aantal spanningsvelden. Zo is  een spanningsveld ten 

aanzien van de wetenschappelijke betekenis van sport in de samenleving en de 

maatschappelijke betekenis van sport in eigen kring (Ramsahai, 2008). Men stelt namelijk dat 

niet binnen een vereniging hoeft samen te spelen waar de maatschappij, door middel van 

projecten als Meedoen alle jeugd door sport, zich juist inzet voor gemengd sporten binnen een 

vereniging. In dit licht valt ook het spanningsveld van de roep van verenigingen ten opzichte van 

de overheid op. Verenigingen hebben steeds meer de eis van spelen met eigen leden (Bonding 

Sociaal Kapitaal) ten opzichte van de roep van samenspelen (Bridging Sociaal Kapitaal) van de 

overheid.  

 



 26 Dat is “not done” 

5. RESULTATEN 

Uit de verschillende onderzoeksmethodes is veel data verzameld. De resultaten van deze data 

word in dit hoofdstuk besproken waarbij verschillende quotes of passages uit 

observatieverslagen deze beweringen ondersteunen. De quotes zijn anoniem, maar aangezien 

de geïnterviewde personen veelal meerder rollen en functies hebben is hieronder een schema 

met de rollen en functies van de geïnterviewde. Achter iedere quote staan vervolgens de 

belangrijkste categorieën vermeld.  

 

Code Afkomst Bestuurder Speler Umpire 

G1 Pakistan Ja Nee Ja 

G2 Pakistan Ja Nee Ja 

G3 Australië Ja Ja Ja 

G4 Engeland Ja Ja Nee 

G5 India Nee Ja Nee 

G6 Nederland Nee Ja Nee 

G7 Nederland Nee Ja Nee 

G8 Nederland Ja Nee Ja 

G9 Pakistan Nee Ja Nee 

G10 Pakistan Nee Ja Nee 

Bij de observaties zijn frases uit de observatieverslagen beschreven met een verwijzing naar het 

verslag. Quotes uit het forum zijn letterlijk overgenomen waarbij de namen (anoniem of niet) 

niet zijn genoteerd.  

In dit hoofdstuk wordt deze data gepresenteerd aan de hand van vijf thema’s. Het eerste thema 

(§5.1.) bestaat uit twee case beschrijvingen van incidenten op het cricketveld waarbij agressie te 

pas kwam. Bij een van de wedstrijden is  sprake van de aanwezigheid van bondsumpires. Bij de 

andere case beschrijving zijn  geen bondsumpires aanwezig. In §5.2. wordt het concept van 

Gentlemen’s Game beschreven. Wat houdt het concept in en komt het tussen de verschillende 

groepen overeen. Subparagrafen zijn de rol van de umpires (§5.2.1.) en de strafmaat (§5.2.2.) op 

overtredingen en de rol van de aanvoerders (§5.2.3.). In paragraaf 5.3. is het onsportieve gedrag 

van spelers beschreven met een in subparagraaf de rol van sledging (praten) tijdens de 

wedstrijd. Paragraaf 5.4. bespreekt het agressieve gedrag van spelers tijdens cricketwedstrijden. 

Als laatste wordt  in paragraaf 5.5. gekeken naar de wij/zij verhoudingen. Op welke manier kijken 

spelers naar elkaar en spreken over elkaar.  
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5.1. CASE BESCHRIJVING 

5.1.1. CASE 1. 

WAT IS  GEBEURD? 

Twee teams, club X en club Z, speelde een promotie/degradatie play-off. Deze wedstrijd stond 

onder leiding van umpires van de scheidsrechterscommissie (SRC) van de KNCB. Tijdens de 

eerste innings, waarin club X batte, zijn  geen noemenswaardige zaken voorgevallen. De 

wedstrijd verliep rustig en in alle kalmte. Gedurende de tweede innings ontstond de onrust na 

een beslissing van een van de umpires. De aanvoerder van club Z werd “stumped” gegeven 

waarop hij ontsteld het veld verliet. Gedurende de wedstrijd waren  geen overige 

ongeregeldheden. 

Pas bij het vallen van het laatste wicket, bij het beëindigen van de wedstrijd, ontstond  wederom 

onrust. De betreffende speler die was uitgegeven vroeg in woord en gebaar uitleg over deze 

beslissing. Een woordenwisseling tussen de umpire en een aantal spelers van club Z volgde 

waarin, naar verluid, over en weer gescholden is. De discussie die zich meerdere malen heeft 

verplaatst is ten einde geroepen door supporters van Hercules en aanwezige leden van club Y 

(waar de wedstrijd gespeeld werd).  

Vervolgens is  tegen 4 spelers van club Z een tuchtzaak geweest waarbij een van de 

aangeklaagde lange tijd anoniem is geweest. Aan de hand van de tuchtzaak, welke een tweetal 

bijeenkomsten behield, zijn alle vijf de spelers gestraft. De straffen waren respectievelijk 3 

wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, 2 wedstrijden voorwaardelijk, 6 wedstrijden 

onvoorwaardelijk, 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk en daarnaast de ontzegging om voor 

een jaar als captain op te treden. 

Na het horen van deze straffen heeft de vereniging besloten om de betrokken leden ook te 

straffen, waarbij de straffen hoger zijn dan de straffen van de tuchtcommissie. De captain is voor 

een periode van twee jaar het lidmaatschap van de vereniging ontzegt en de overige spelers 

hebben een ontzegging om in het eerste elftal te spelen voor dezelfde periode. 

WELKE BETROKKENEN WAREN  AANWEZIG? 

Er was een kleine groep mensen aanwezig op het complex van club Y. Allereerst waren de teams, 

bestaande uit elf leden, van club X en club Z aanwezig. Hiernaast waren  twee umpires (dhr. A en 

dhr. B), toeschouwers van club X en vrijwilligers van club Y aanwezig aangezien de wedstrijd op 

neutraal terrein gespeeld moest worden. De aangesproken mensen schatten dat  ongeveer 40 

personen aanwezig waren.  

WELKE VERSCHILLENDE OPVATTINGEN ZIJN ? 

Er bestaan een aantal verschillende opvattingen over het incident. Vanuit het oogpunt van de 

umpires is het volgende gebeurt (dhr. A):  

Dat gebeurde pas tijdens de innings van club Z. Z., captain van club Z, werd door mijn 

collega uitgegeven: stumped. Z. liet verbaal duidelijk blijken het niet eens te zijn met die 

beslissing. Een andere club Z -speler, K., gaf ook blijk van ontstemming over een LBW-

beslissing van dhr. B.  

De bom barstte echter nadat de laatste club Z- uitging (19.55 uur). Z. begon weer op luide 

toon zijn beklag te doen over zijn stumped beslissing,  min op meer op duidend alsof dhr. 
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B moedwillig verkeerde beslissingen zou hebben genomen en daardoor club Z de 

wedstrijd zou hebben verloren. Er ontstond een woorden-wisseling tussen Z. en dhr. B, 

waarbij waarschijnlijk tegen Z. werd gezegd dat hem een boeking zou worden opgelegd. 

Ook K. mengde zich in deze woordenwisseling en ook hij te horen kreeg een boeking te 

wachten stond. Tijdens de woordenwisseling zijn door de club  Z-ers ook de nodige 

scheldwoorden gebezigd, o.a. “motherfucker”.  

Op het moment dat de club  Z-ers naar de kleedkamer gingen en onder-getekende samen 

met dhr. B de trap naar het clubhuis opgingen, werd door Z. tegen dhr. B gezegd: “Ik weet 

je wel te vinden”.  

Dhr. B heeft vervolgens de betreffende boekingsformulieren ingevuld en aan Z. 

overhandigd. Deze liet weten niet te zullen vertrekken voordat dhr. B hem had uitgelegd 

wat de boekingen precies inhielden. Ik heb hem toen duidelijk gemaakt dat het verbaal 

protesteren over een beslissing van een umpire al een boeking inhoudt. Dat hij na de 

wedstrijd daar nog eens, op ongehoorde wijze, over begon een verzwaring inhoudt. En de 

term “Ik weet je te vinden” niet meer of minder is dan een bedreiging.  

Toen dhr. B opstond en zijn papieren aan het opruimen was kwam N. op dhr B af en gaf 

hem een zet (tijdstip ± 20.10 uur). Gelukkig kwamen enkele club  Y-ers en nog aanwezige 

Hercules supporters tussen beide. Als reden van zijn actie gaf N. te kennen dat dhr. B een 

religieus getinte opmerking zou hebben gemaakt. 

Hierbij voegt dhr. B het volgende toe: 

Mr. Z. reacted verbally on a “stumped”-decision against him. Near the stairs to the 

clubhouse Mr. Z. raised a cricket bat close to my chest, so threatening me and also saying 

to me “Ik weet je wel te vinden”. 

De opvatting van de spelers van club Z is heel anders. Zij beschrijven een ander beeld (N. uit 

tuchtdossier):  

Ik ontken dat ik het niet eens was met de beslissing van de scheidsrechter. Ik heb hem niet 

met een bat bedreigd. We hebben gedurende de wedstrijd twee waarschuwingen 

gekregen om de „overs� te versnellen. Het was N. die door zijn plaats is gegaan en de 

scheidsrechters heeft uitgescholden. Ten slotte heb ik niet gezegd: “ik weet je wel te 

vinden”.  

Na de wedstrijd is club Z naar de kantine gegaan. Daar heeft de discussie tussen N. en 

Dhr. B zich voortgezet. Toen dhr. B zei: “alle moslims liegen” liep de situatie uit de hand 

en heeft N. dhr. B geduwd en bij de keel gegrepen. K. heeft met het bat aangegeven dat 

hij buiten zijn „crease� stond. 

Hiernaast verklaart een ander teamlid A het volgende, schriftelijk, voor de tuchtcommissie 

(eveneens uit tuchtdossier): 

I am writing you detail reasons of that day's happening. First of all whatever happened 

was really unfortunate and I have deep sorrows for that but on other hand I am 

concerned about the circumstances came across at that moment due to some 

unacceptable remarks(RELIGIOUS BASED) from umpire made me angry but I controlled 

myself and I said nothing to umpire. Just toured the paper which I took from my captain. 

It was really an angry reaction on my behalf and I feel sorry for that and I never meant 

that to insult or to break sportsman rhythm. I have been playing cricket from last 6-7 

years but never got any notice any complaints. As for as sports is concerned I know rules 
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and regulations and I know about sportsman spirits in the ground. And in the game 

umpires decision is final decision, due to this understanding, I never got any 

notice/complaints about my behaviour towards my fellow players as well as management 

and umpires. But current issue has no concerned to sports, its only about one’s personal 

belief and umpire made unacceptable comments about my religion (U ALL MUSLIMS ARE 

LIERS). Anyways I hope you peoples will understand my point of view and will do 

something to safe games from politics and personal likings and dislikings. I understand 

doing this was not a positive action, I was hurt but even that I apologize from the umpire 

if I made his feelings hurt. If my answer in email doesn’t satisfy you and umpire so I can 

come to your office to explain my position. 

De positie van de spelers van Hercules is onbekend. Bij informeren bleek dat zij na de wedstrijd 

naar de kleedkamer zijn gegaan om de promotie naar de Hoofdklasse te vieren. De positie van 

het bestuur van club Z is ondersteunend en bevestigend aan de visie van de umpires. Zij stellen 

het volgende over het incident:  

Club Z wishes to give a signal to its present and future members, that “the buck stops 

here”. That there will be certain excesses during a match is regrettable but 

understandable, a bouncer too many, sledging, and similar kinds of behavior are part of 

the game, whether we like it or not. It is for the umpires to judge such conduct and keep 

within the Spirit of the Game, and for the clubs to ensure that the umpires are supported 

in this even if the outcome isn’t in their club’s favour.’ 

5.1.2. CASE 2. CLUB A VS CLUB B 

WAT IS  GEBEURT? 

Twee teams, club A 3 en club B 1 een wedstrijd in de tweede klasse. De wedstrijd werd gespeeld 

zonder umpires van de KNCB zoals altijd vanaf de lagere speelklassen het geval is. Umpires 

bestaan dan uit de spelers van het battende (slag) partij.  

De oorsprong van het probleem ontstaat tijdens de tweede bal van de eerste over (6 ballen). Op 

het moment dat de bowler van club  A 3 de bal wijd gooit zwaait de batsman van club B zijn bat 

naar de bal. De spelers van club A appelleren vervolgens bij de umpire of de batsman uit is. Deze 

geeft de batsman niet uit waarop spelers, en met name de bowler, van club A teleurgesteld 

reageren. De wedstrijd wordt vervolgd, hoewel zowel spelers van club A en batsmen van club B 

het voorgevallen incident niet loslaten. Met name de betreffende bowler van club A en de 

betreffende batsman.  

Bowler en batsman praten na iedere gebowlde bal tegen elkaar. In de elfde over ontstaat  na 

een van deze moment ruzie tussen beide spelers waarbij de batsman zijn bat opheft. Spelers van 

club A reageren hierop door naar de batsman te rennen. Hierop komen de spelers van club B 

vanaf de zijkant van het veld ook naar het midden. Er ontstaat een situatie waarbij spelers van 

club A en club B tegen elkaar staan te schreeuwen. Tijdens de discussie worden twee stumps uit 

de grond gehaald door spelers van beide teams. Hierop neemt de aanvoerder van club A alle 

stumps uit de grond en besluit met zijn elftal de mat op het veld op te rollen als teken dat de 

wedstrijd beëindigd is. Na een half uur besluiten de spelers van WCR, na verwijten over en weer, 

naar huis te verkassen.  

In de tuchtzaak worden zowel de aanvoerder van club A  als de openingsbatsman van club B 

gestraft voor twee wedstrijden waarvan een voorwaardelijk. 
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WELKE BETROKKENEN WAREN  AANWEZIG? 

De betrokkenen waren de spelers van club A 3 die in het veld stonden en de spelers van club B. 

De bowler van club A, een medespeler, captain van club A, de batsman van club B en de twee 

umpires van club B zijn de belangrijkste personen in het conflict. Verder waren  veel clubmensen 

van club A aanwezig aangezien deze op het veld ernaast een wedstrijd aan het spelen waren. 

Aangezien deze wedstrijd later begon hebben veel spelers het begin van het opstootje 

meegemaakt.  

WELKE VERSCHILLENDE OPVATTINGEN ZIJN ? 

Er bestaan twee opvattingen van de situatie. De opvatting van de spelers van club A beschrijft 

dat de openingsbatsman van club B in de eerste over uit was. Het feit dat de eigen umpire hem 

niet uitgaf is een vorm van vals spelen in de ogen van club A. Na dit incident werd de betreffende 

speler erg agressief. Door na iedere bal te praten, en na verloop van tijd met zijn bat te zwaaien, 

werd een intimiderende situatie gecreëerd voor de spelers van club A  

Op dit moment, dat de vlam in de pan sloeg, kwamen de spelers voor elkaar op. De 

openingsbatsman gooide vervolgens zijn bat weg op met twee stumps een of meerdere spelers 

te lijf te gaan. Aanvoerder van club A besloot op dit moment om de wedstrijd op te heffen om 

erger te voorkomen.  

De versie van club B is hier totaal tegenstrijdig aan. Zij stellen dat de openingsbat de bal niet 

geraakt zou hebben en dat de bowler vervolgens gefrustreerd raakte door het goede spel van de 

betreffende batsman. Door tegen de batsman te praten werd geprobeerd om de slagman uit zijn 

ritme te halen. De umpire zou meerdere malen tegen de aanvoerder van club B hebben gezegd 

dat dit op moest houden. De bowler van V A ging echter constant door. Het moment dat het 

volgens de bowler van club B verkeerd ging beschrijft hij als volgt (verslag club B): 

Aan het eind van de 11e over heeft de bowler E. de moeder van J. uitgescholden. J., die 

tot dat moment geen woord had gezegd, vroeg aan de speler waarom hij zijn moeder 

erbij moet halen en vroeg hiermee op te houden. Na die opmerking van J., riep E. dat hij 

een mietje was en nam een bokshouding aan. Moe van deze situatie, gooide J. zijn bat op 

de grond. 

Vervolgens haalde de bowler twee stumps uit de grond. De overige spelers van club B snelden 

naar het veld om hun medespeler te helpen. Over het gehele incident zegt club B vervolgens het 

volgende: 

Een deel van de spelers van club a hebben hun verontschuldigingen aangeboden van de 

schaamteloze vertoning van de spelers van club a in het bijzonder de twee spelers. Dat de 

wedstrijd zo’n verloop heeft gehad heeft zijn oorsprong bij de gewonnen toss door club a. 

Nadat de aanvoerder van club A aan de aanvoerder van club B meedeelde dat club A 

eerst aan slag gaat begon de aanvoerder van club A te vloeken en te tieren. Volgens de 

aanvoerder wilde club A eerst gaan batten. Hij had met veel moeite een elftal met 

onervaren en jeugdspelers kunnen samen stellen en nu moet hij 40 over in de zon gaan 

staan. Het was die dag erg warm. Deze negatieve houding heeft doorgewerkt.  

De wedstrijd hoefde niet gestaakt te worden, indien de aanvoerder van club A tijdig zou 

hebben ingegrepen om E. een andere fielding plaats te geven. 

De spelers van club A hebben naar aanleiding van dit bericht ook hun zienswijze opgestuurd. 

Afgelopen zondag is de wedstrijd tussen club A- club B 1 gespeeld op het 2e veld van club 

B in Klass X na 10 overs gestaakt.  
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Aanleiding voor deze staking vond zijn oorsprong al in de 1e over van de wedstrijd. Na 

gewonnen toss verkoos club B om te gaan batten. Bowler E van club a bowlde de tweede 

bal iets kort aan de offside. Batsman .J van club B trachte deze bal een flinke klap te 

geven. Echter, voor een ieder in het veld en daarbuiten een duidelijk zichtbare en 

hoorbare edge van het bat die belandde in de handen van de wicketkeeper. Helaas voor 

club A 3 zagen beide umpires (eigen spelers club B) het anders en beslisten NOT OUT. De 

toon voor de rest van de wedstrijd was hiermee duidelijk gezet. Bowler E liet duidelijk 

merken hevig teleurgesteld te zijn. Aanvoerder van club A 3, maande E tot kalmte. 

Batsman J daagde daarna bij zowat iedere gebowlde bal op hoogst vervelende wijze de 

spelers van club A uit in woord en gebaar. Uitdagend om bij iedere bal op de wickets te 

gooien, nadat de bal al gespeeld was. Dit riep behoorlijk wat irritaties op bij div. spelers 

van club A.  

Telkens wanneer bowler E en batsman J elkaar in het verloop van het spel passeerden 

werd  wel wat tegen elkaar gezegd. Van beiden zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet 

echt iets aardigs zijn geweest. Nadat het tweede wicket viel, passeerde beiden elkaar 

weer en werd  waarschijnlijk weer iets tegen elkaar gezegd. Ditmaal echter wilde 

batsman J  zijn cricketbat als slagwapen gaan gebruiken. E’s broer, ook speler, kwam 

aangerend richting het midden om zijn broer bij te staan, vermoed ik. Op dit zelfde 

moment kwamen div. spelers van club B vanaf de boundary met allen cricketbats 

dusdanig in hun handen genomen het veld opgerend, wat een behoorlijk opstootje 

veroorzaakte in het midden van het veld. Geroepen en gescholden in div. talen heen en 

weer, waar ik helaas als aanvoerder geen grip op kon krijgen. In deze hectiek zie ik 

batsman J twee stumps uit de grond trekken en deze in de hoogte te houden om dit als 

wapen te gebruiken. Hierop reageerde ik direct, als aanvoerder zijnde, door de stumps 

aan de andere kant uit de grond te halen , waarna ik de stumps uit de handen van J 

pakte, en de spelers van club A sommeerde om de cricketmat op te rollen en aan de 

spelers van  B duidelijk maakte dat hiermee de wedstrijd is beëindigd, verbouwereerd een 

ieder achterlatend, waarna tot mijn opluchting de rust weer terugkeerde. Na ongeveer 

een half uurtje met nog wat verwijten over en weer verlieten de spelers van WC Rhoon B 

het complex van WC Rhoon A.  

Hopende voldoende informatie te hebben verstrekt omtrent het staken van deze 

wedstrijd. 

5.2. GENTLEMEN’S GAME 

Hi All,  

It promises to become an exciting season. Here an anecdote, which took place last week. 

The home side had won the toss and invited their guests to bat. The guests put the 

modest total of 220 on the board after 50 overs.  

Things were not going too well for the Home side, but their excellent batsman number 6, 

confidently, steered his team in the right direction. Unfortunately for him, he was running 

out of support, when the ninth wicket fell some 50 odd runs from the target.  

Cleverly he succeeded in keeping the strike, time and time again. Avoiding the single early 

in the over and taking one on the last ball. Just 25 short of the target, on the last ball of 

the 43rd, he edged the ball past point. The ball was racing towards the boundary and 

point was not in a particular hurry to stop the ball from reaching it.  
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To the dismay and anger of striker, who bitterly complained to the Umpire at bowlers 

end. He argued that the fielders were behaving in an unsporting manner, against the 

Spirit of the Game and was absolutely livid.  

In the meantime, the ball had come to a complete stop, just a yard short of the boundary. 

Point calmly collected the ball, threw it in to the wicket keeper, who removed the bails 

and appealed. The umpire lifted his finger. Judging from the behaviour of the batsmen 

and their teammates, they were not too pleased. (Cricket forum) 

Dit is een voorbeeld waarin een team en een speler refereren naar cricket als een Gentlemen’s 

Game. Op tv, in interviews en beleidsdocumenten van zowel de KNCB als ICC wordt hier, en naar 

de Spirit of the Game, vaak naar gerefereerd. Uit de verzamelde data blijkt dat deze beide 

concepten als belangrijk worden ervaren. Cricket als een Gentlemen’s Game wordt door 

iedereen beschreven als een spel waarin men eerlijk is tijdens het spel en na het spel elkaar de 

hand schut. Het zijn de normen en waarden waaraan de spelers zich moeten voldoen. Er wordt 

gespeeld volgens de Spirit of the Game waarin naar de geschreven en ongeschreven wetten van 

het spel wordt geleefd.  

Nou Gentlemen’s Game vind ik dat we gewoon een eerlijk spelletje, zo eerlijk mogelijk 

speelt. Waar je in de Spirit van de Cricket speelt waarin je rustig een leuk partijtje speelt 

en  is altijd een winnaar in. Maar dat je op een eerlijke manier speelt.(Surinaamse umpire 

en bestuurder)  

Ik denk het spelen van de wedstrijd is in de geest van het spel. Dat je zorgt dat je met die 

andere 21 spelers een goeie wedstrijd hebt. Vooral sportief en dat je wat van elkaar kan 

aannemen. Een van mijn vrienden zei altijd het is mijn taak om 22 spelers een goede dag 

te bezorgen. Dat vind ik altijd wel een mooie uitspraak. (Nederlandse umpire en 

bestuurder) 

Cricket is niet alleen een Gentlemen’s Game tijdens de wedstrijd, maar ook om de wedstrijd 

heen. Voor de wedstrijd is het belangrijk om op tijd te komen, koffie klaar te hebben. Er moet in 

de pauze een goede lunch zijn en  wordt van elkaar verwacht dat men na de wedstrijd iets blijft 

drinken. Met name voor de recreatieteams is de “derde innings” erg van belang. Tijdens de 

derde innings wordt  met de tegenstander vaak nog iets gedronken. Uit de observaties is 

gebleken dat dit vaak gezamenlijk gebeurt. Een kring wordt gevormd met hier en daar groepjes 

waarin de wedstrijd wordt nabesproken. Het is aan het thuisspelende team om voor de drankjes 

te zorgen voor het uitspelende team. De derde innings gebeurt doorgaans direct na de wedstrijd 

voordat iedereen heeft gedoucht. Uit observaties bleek dat  na iedere wedstrijd wel tijd was 

genomen om met elkaar iets te drinken. 
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FIGUUR 1: TRADITIONELE VS ALLOCHTOON 

FIGUUR 2: TRADITIONEEL ONDERLING 

 Hierin was duidelijk dat spelers van allochtone verenigingen na een wedstrijd apart gingen 

zitten van spelers van traditionele verenigingen waarbij spelers van traditionele verenigingen 

bier dronken en spelers van allochtone verenigingen frisdrank. Op momenten dat het merendeel 

van de spelers van traditionele verenigingen was dan duurde het nadrinken vaak langer dan 

wanneer een team van een traditionele vereniging was en het andere team van een nieuwe 

vereniging. (zie foto’s) 
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Lunchen samen, verplichten iedereen. Na de wedstrijd met elkaar gaan zitten en dat heb 

ik allemaal. (Surinaamse umpire) 

De ICC heeft de Spirit of Cricket zelf gedefinieerd in het voorwoord van de “Laws of Cricket”. De 

definiëring van de respondenten kent een grote gelijkenis met de definitie van de ICC zoals 

beschreven in de bestuurlijke context.  

Hoewel men het eens is over de definitie van Gentlemen’s Game is  veel verschil in of men ook 

moet spelen volgens deze definitie. Dat men zich niet houdt aan de eigen definitie van 

Gentlemen’s Game laat zich zien in voorbeelden als de manier en frequentie van appelleren 

(vragen of de speler uit is) waarbij men vaak weet dat de batsman nog niet uit is, sledgen (zie 

§5.3.1.) en de manier van umpiren in de lagere klasses. Er is hier geen verschil tussen etnische 

achtergrond.  

Uhm. Kijk tegenwoordig is het anders. Kijk vroeger als je een appeal deed,en die umpire 

zegt tegen jou. “dat is niet uit”, iedereen is tevreden mee. Iedereen loopt terug. Maar 

tegenwoordig hehe buiten supporters, iedereen wordt agressiever eh ja of je het een 

Gentlemen’s Game nu mag noemen. Ik denk het niet. (Pakistaanse speler) 

Are we honest as players? Do we play in a manner that the non-cricket onlookers perceive 

as the last Gentleman's Game? Cricket has the name, but our actions do not follow suit. 

We cheat, lie, mislead and blame anyone and anything for our loss....except 

ourselves.(cricketforum) 

Spelers en umpires besproken binnen het concept Gentlemens’s Game vaak de Gentlemen’s 

Agreement om na een edge naar de keeper zelf de beslissing te nemen om weg te lopen als 

teken dat men uit is (ook wel lopen genoemd). Dit is een ongeschreven regel. Spelers zeiden 

over het algemeen dat zij niet lopen. De umpires zien het liefst dat spelers 

“verantwoordelijkheid” nemen. De spelers laten echter steeds meer de beslissing aan de umpire 

aangezien zij hiervoor staan en, door de kunde van de umpires, vaak niet uit worden gegeven.  

But I think anybody ever hardly walks anymore. for example. I mean I don't think I would. 

I don't know the last time I voluntarily edge one to the keeper and not waited for the 

umpire. (Engelse speler en bestuurder) 

Niets, de mensen doen alsof  niets aan de hand is. Ik heb spelers van Nederlands elftal 

meegemaakt dat die gasten uit zijn. Dat ze weten dat ze uit zijn, maar dat ze blijven 

staan. Dan vervolgens edged doet en hij blijft staan, natuurlijk verwacht hij een beslissing 

van mij. Kijk ik ben scheidsrechter en ik moet hem uitgeven of niet. Dat is logisch. Maar 

als je iemand die een grote snick hebt en die blijft staan, dat vind ik niet kunnen want je 

moet op Spirit of Cricket kijken en dan loop je weg. Blijf je niet staan voor beslissing en ik 

geef hem dan zoiezo uit. Maar ik bedoel wees dan een Gentlemen in een Gentlemen’s 

Game. Loop dan zelf weg.(Pakistaanse umpire) 

Reden om niet te lopen is volgens de spelers vanwege de onregelmatigheid van de beslissingen. 

Volgens blanke spelers en umpires heeft dit voornamelijk te maken met buitenlandse invloeden 

waarbij met name Australië en Pakistan.  

Ik denk wel dat de meeste Pakistanen zo zijn. Maar ik denk ook wel dat de meeste 

Nederlanders zo worden. Onder het motto van de ene keer wordt ik uitgegeven terwijl ik 

niet uit ben en de andere keer word ik niet uitgegeven terwijl ik wel uit was. en weet je ik 

denk dat het gewoon steeds meer dat men gewoon blijft staan als ze uit zijn. 

(Nederlandse speler) 
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Er zijn echter nog steeds spelers die wel lopen uit de Spirit of the Game. Tegenstanders en 

umpires waarderen dit gedrag erg.  

Ik weet nog dat ik tegen Quick speelde en de bal nickte en down leg. De umpire zou het 

misschien niet eens gezien hebben en ja ik raakte hem en de bowler ging omhoog de 

keeper ging omhoog en ik heb niet eens naar de umpire gekeken en liep meteen weg 

weet je. En de spelers van hun komen dan na de wedstrijd naar je toe en zeggen dan van 

eh goed dat je loopt weet je. En dat soort dingen. En ik denk dat soort dingen, ik denk dat 

het hoort. (Nederlandse speler) 

Een verschil aan interpretatie van het concept Gentlemen’s Game is terug te vinden in de 

verschillende speelklassen. Volgens de respondenten spelen spelers op recreatief niveau het 

meest sportief. De spelers op het laagste niveau in de reguliere competitie zijn het minst 

sportief. Ook hierin wordt  door de verschillende rollen en verschillende etniciteit geen enkel 

verschil in gemaakt.  

I mean how do you want to play? Do you want to play to win or do you want to play.. eh 

it depends on what level, think it depends on what level you’re at .How you want to play. 

What are you playing for. Are you playing ZaMi's that is just fun and that is where it 

might be different. I think when you play in Topklasse I don't think anybody in Topklasse 

would edge a ball and walk. (Engelse speler en bestuurder) 

Als je kijkt naar de teams waar we nu tegen spelen, een Hermes een VOC weet ik veel niet 

allemaal je hoeft soms niet eens te appeleren en dan lopen ze al weg.(Nederlandse speler 

op een recreatief niveau) 

Dat in de klasse op zondag waar geen umpires staan men toch competitief bezig is. Dat 

het competitieve een belangrijkere rol speelt dan het sociale. En dat betekend dat men eh 

gaat men ja dan wordt  wel eens niet geheel eerlijk gescheidsrechterd. (Nederlandse 

umpire) 

5.2.1. UMPIRES 

We all know umpires make mistakes. As do players and scorers. It happens from Test 

level right down to ZOMI. Soccer and rugby referees also make mistakes. If you want to 

play a sport that is involves judges, referees or umpires you got to live with that. If you 

cannot, you should look for another sport or hobby. (cricketforum) 

De umpires zijn in de Gentlemen’s Game veel besproken. Iedereen zegt dat men respect moet 

hebben voor de beslissingen van de umpires. 

De umpire heeft wel respect als hij daar staat. Als je hem belachelijk maakt dat vindt hij 

ook niet leuk. (Pakistaanse speler) 

Echter is dat niet het geval in de Nederlandse situatie. Dit heeft volgens de respondenten een 

tweetal redenen. Ten eerste wordt  onder de spelers gesteld dat het niveau van de umpires te 

laag is. De beslissingen van de umpires zijn te wisselvallig en de leeftijd is veelal te hoog. Tijdens 

de observaties was met name de leeftijd een veelbesproken onderwerp. Men vroeg zich vaak af 

of het gehoor en de ogen van de umpires nog goed genoeg waren.  

Umpire heeft gelijk. Dat is cricket. En dan komen de Nederlandse umpires. Ze horen niet 

goed, en dan gaat een zijn telefoon af. Begrijp je? Dat is niet professioneel. Zodoende 

hebben ze het respect verloren. (Speler uit India) 
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Daarnaast wordt de neutraliteit van de umpire altijd in geding getrokken. Dit laatste punt werd 

op twee verschillende manieren opgepakt. Door spelers werd  gezegd dat de umpires in verloop 

van tijd sommige spelers zo goed had leren kennen dat zij een voortrekrol kregen. Pakistaanse 

spelers zeggen veelal op hun beurt dat zij zich achtergesteld en gediscrimineerd voelen vanwege 

hun afkomst. Zij voelen dat blanke umpires het vaak tegen zwarte spelers hebben. 

Doordat een hoop umpires al heel lang meegaan. En soms bijna beter bevriend zijn met 

bepaalde mensen dan dat het leiders of ten minste scheidsrechters zijn tijdens een 

bepaalde wedstrijd. Ik bedoel ik heb nog nooit in mijn leven een umpire een bowler een 

high five zien geven nadat iemand 5 wickets heeft gepakt totdat die ene keer Mr X 5 

wickets had gepakt en de umpire zei “welll done” en een high five had gegeven. 

(Nederlandse speler) 

De umpires zeggen op hun vervolg dat de regelkennis bij spelers vaak ver te zoeken is. Hierdoor 

ontstaan  discussies waarin de beslissingen van de umpires in twijfel getrokken worden door het 

gebrek van regelkennis bij de spelers.  

Niet accepteren weet je. Bepaalde beslissingen niet accepteren. Niet op laag niveau, op 

hoog niveau is men niet bekend met regels. Als umpire zijnde heb ik dagelijks mee te 

maken. Internationals die denken alles te weten maar die weten helemaal niks van al die 

regels. En die denken dat ze in hun recht staan, dat ze allemaal gelijk hebben. En daar 

komt het al. Misschien wat je zegt moet iedere club een cursus umpiren aan eigen leden 

geven. Dat zijn de regels. (Pakistaanse umpire) 

Groot verschil wordt  gemaakt in het umpire tussen de hogere speelklassen waar neutrale 

umpires staan en de lagere speelklassen waar eigen spelers staan.  

Bij zowel spelers, bestuurders als umpires is  vervolgens een vraag om zwaardere straffen ten 

opzichte van de spelers op te leggen. Men denkt dat hierdoor het Gentlemen’s principe 

wederkeert. De manier waarop zwaarder gestraft moet worden loopt echter per persoon sterk 

uiteen. Er wordt een variatie gegeven van zwaardere straffen wanneer  een boeking wordt 

gegeven tot alternatieve straffen tijdens een wedstrijd.  

Over the last years the KNCB haven't been severe enough in their punishment of violence 

and abuse against umpires. This has been a very wrong signal. (cricketforum) 

Het is wel lullig als jij een straf krijgt. Als je je kop open doet dat je gelijk penalty runs 

krijgt. Gelijk 5 penalty runs. kijk dat is heel leuk, je mag niet vuil naar mij kijken en dan 

krijg je een boeking. Fucking hell, get real mate. Dus hier moet je andere 

strafmaatregelen toepassen. Boeking, als ik boekingen zie staan dan denk ik “what the 

fuck”. Als hij zegt niet uit en ok play en hij gaat door. 5 runs for the opposing side. Done. 

Daar begin je mee, met 5. En als hij dan door gaat dan mag hij een boeking hebben. Maar 

begin dan eerst met 5 en hoe vaak zij hun spelers na de eerste keer hun kop zullen 

houden. Dat die oudere van houdt nou je kop man. Want nou raak je ze, die boeking die 

blijft 365 dagen staan. Who cares, maar die 5 runs doen pijn als jij dan met 3 runs 

verloren hebt. (Australische speler en umpire) 

Binnen de umpires bestaat  ook onenigheid in het uitvoeren van de huidige straffen. Zo spreekt 

de ene umpire  schande van dat  umpires zijn die geen enkele boeking geven, terwijl een andere 

umpire juist zegt dat het geven van boekingen alleen maar leidt tot onrust op het veld en 

onnodige consternatie.  

Ja, de vervaging. We zijn soms nog wel een sterk in het laten vervagen van de regels. Er 

zijn bijvoorbeeld scheidsrechters die nooit boekingen hebben gegeven. (blanke umpire) 
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Kijk ik probeer de zaken op mijn eigen manier op te lossen. Zo heb ik bijvoorbeeld nog 

nooit een boeking gegeven. (allochtone umpire) 

De rol van de aanvoerder is binnen een cricketwedstrijd belangrijker dan binnen welke andere 

sport dan ook. Een aanvoerder is niet alleen verantwoordelijk voor de tactische en 

speltechnische beslissingen die hij maakt, een aanvoerder fungeert ook als aanspreekpunt voor 

de umpires. Zoals beschreven in de Laws of cricket is de aanvoerder eerder verantwoordelijk 

voor de Spirit of the Game dan de umpires of andere spelers zijn. Hij is de persoon die zijn 

manschappen in het gareel moet houden en de aanvoerder is de persoon die de Spirit in het 

team hoog moet houden. Verschil van mening hebben hierin echter spelers van een team en de 

umpires. Umpires leggen hierin alle verantwoordelijkheid bij de aanvoerder, spelers stellen dat 

hun macht en controle na verloop van tijd geen werking meer heeft en dat het individu zijn eigen 

stappen onderneemt.  

Het is niet anders. Ja, dat kan je drie keer zeggen tegen een man van 45, maar de vierde 

keer dan heeft hij toch zijn eigen willetje dat hij denkt van kom op jongens, waar zijn wij 

nou mee bezig? Dus ja je kan een paar keer ingrijpen maar daarna. Op een gegeven 

moment is het klaar. (Nederlandse speler) 

 

Als umpire zijnde vind ik dat we persoonlijk de captain moet aanspreken. Als  iemand zich 

misdraagt dan roep je de captain erbij dan zeg je van: “dit is de laatste keer, vanaf nu niet 

meer”. Na een paar keer gaat hij een boeking krijgen. Snap je dat is zijn taal. en dan kan 

hij bemiddelen weet je dat dan is het veel makkelijker. (Pakistaanse umpire)  

5.3. ONSPORTIEF GEDRAG 

Ok, so you’re going to bent the rules a little bit.  

Hoewel de visies van spelers, bestuurders en umpires met betrekking tot het begrip Gentlemen’s 

Game sterk overeen komen is uit de resultaten al naar voren gekomen dat niet iedereen zich 

hier aan houdt. Onsportief gedrag is aan de orde op de cricketvelden. In de manier van 

onsportief gedrag wordt een sterke schifting gemaakt in de speelklassen. Hierin wordt door de 

respondenten een driedeling in speelklassen gemaakt. Allereerst zijn  de speelklassen waar 

neutrale bondsumpires staan (de hoge speelklassen), vervolgens zijn  de speelklassen waar geen 

neutrale bondsumpires staan en de spelers zelf moeten umpiren en als laatste is  het 

recreatiecricket waarin ook eigen umpires staan. Binnen de reguliere speelklassen wordt  

onsportiever gespeeld dan binnen het recreatiecricket.  

ZaMi, ZoMi, Veteranen [recreatiecricket]. Ik denk dat daar wel erg sportief met de zaken 

om wordt gegaan. Dat daar men elkaar gewoon een wedstrijd laat spelen en ik zie daar 

zelden conflicten ontstaan in het veld. (Nederlandse bestuurder) 

De reden dat  binnen de reguliere competitie meer vals wordt gespeeld heeft volgens de 

respondenten twee redenen. Allereerst staat de rol van de umpire centraal. Met name in de 

klassen met eigen umpires ontstaan  veel problemen en ergernissen bij eigen umpires. Het 

vertrouwen in de umpires van de tegenstander om eerlijke en juiste beslissingen te maken moet 

derhalve erg groot zijn.  

Well, that's a fact of life. I don't think that's but again the thing is. If you haven't got 

umpires and your team is umpiring than your really are trusting the opponents team. And 

then you really are trusting your own team not to push it to far or. You know. (Engelse 

bestuurder en speler)  



 38 Dat is “not done” 

Dit vertrouwen wordt door de spelers en team echter veelvuldig gebroken zoals blijkt uit 

onderstaand voorbeeld waarin iemand toegeeft niet altijd eerlijk te spelen.  

We waren aan het batten en ehm. Ja ik was stumped uit. En ik wist van mijzelf dat mijn 

voet buiten was. En mijn neefje S, die was aan het leg umpiren die, maar ik sweepte die 

bal en ik wist dat die uit was. Dus ik keek naar hem en ik schudde mijn hoofd van nee. 

Hahaha en dat is twee ballen achter elkaar gebeurt. Hahaha Ik kon ook zelf weglopen, ik 

was aanvoerder. (Pakistaanse speler) 

De voornaamste reden om de spelers niet uit te geven of om de wedstrijd te beïnvloeden door 

gedrag van de umpires is de wil om te winnen. Spelers zijn zich bewust van de kwaliteiten van 

bepaalde spelers in een team. Deze worden dan niet in uitgegeven in situaties waarin zij eigenlijk 

wel uit zijn. Deze beslissingen zijn al zo ver doorgevoerd dat spelers macht uitoefenen op andere 

spelers om niet uitgegeven te worden.  

This week I noticed a match report that indicated that a player had got himself into 

trouble by giving his captain out LBW while he was umpiring during his side’s batting 

inning. I was puzzled because I should be inclined to applaud the lad for his honesty and 

for playing the game fairly and in keeping with the Spirit. All very well, I was told, but the 

opposition NEVER gives any LBWs, so why should we? Looking at this year’s score cards, 

one does notice that the number of LBWs given, when ‘bondsumpires’ stand, significantly 

outnumber those where no official umpires have been appointed. Would it be a good 

idea, not to apply the LBW law, when no official umpires have been appointed? (cricket 

forum) 

Zoals bovenstaande quote beschrijft is  in de speelklassen zonder bondsumpires weinig tot geen 

naleving van de regels, waarbij met name de LBW regel veelal niet wordt toegepast. Het is zelfs 

zo dat spelers voor de start van een wedstrijd onderhandelen over het toepassen van de regels. 

Dat wordt gewoon gedaan. Ik vind dat je het gewoon moet afspreken met de captains 

onderling. Gaan we het [LBW] geven, doen we het niet? Dan doen we het niet. Dan weet 

je waar je aan toe bent. (Pakistaanse speler) 

De tweede reden dat  in de lagere speelklassen meer onsportief gedrag voorkomt is dat spelers 

van allochtone verenigingen, volgens spelers van traditionele verenigingen, vaker onsportief 

spelen. De spelers van allochtone verenigingen, waarbij met name Pakistanen worden genoemd, 

hebben een sterkere drang om een wedstrijd te winnen en laten dit zien door gedrag in het veld 

en als umpires. De spelers van traditionele verenigingen en umpires spreken dit tegen. Zij stellen 

dat het komt doordat  een precedent is gecreëerd. Wanneer team A in de wedstrijd niet volgens 

de regels speelt, dan zal team B dat ook niet doen.  

Nou ik weet niet of het Pakistanen of Hindoestanen of wat dan ook zijn. Ik vraag het nooit 

aan ze ben je Pakistaan interesseert me niks. Maar in dat soort teams zie je het wel. Je 

ziet eh meneer de topbatsman wordt niet uitgegeven, je ziet dat ze op verliezen staan en 

de ene LBW na de andere LBW komt  ineens uit. Kunnen we lekker naar huis toe. Dus dat 

dan ook weer trouwens. Als ze kunnen winnen dan doen ze  alles aan. (Nederlandse 

speler) 

Dat blijft want ik heb meegemaakt met eigen umpires, je wordt gewoon genaaid. Je 

wordt altijd genaaid. Ehm als de tegenpartij moet winnen, wat  ook gebeurt ze geven het 

niet uit. Blank of zwart dat maakt in dit geval niet uit. Lagere klasse heb ik zelf gezien 

ervaren. Ik heb geumpired daar. (Pakistaanse speler) 
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5.3.1. SLEDGEN 

Jajaja dat maakt het leuk (Pakistaanse speler) 

Sledgen, oftewel het praten tegen een tegenstander tussen de ballen door, wordt veelal gedaan 

tijdens een cricketwedstrijd. Spelers proberen elkaar uit de concentratie te halen door 

opmerkingen te maken zodat de concentratie bij de volgende bal slecht is waardoor de batsman 

uit gaat. Iedereen is het  over eens dat het bij het spel hoort. 

Ik vind het wel leuk om iemand een beetje te provoceren door te zeggen van “goh ga je 

nog een bal raken, ga je nog wat doen, wat ben je nou aan het doen je lijkt wel een 

clown.” Weet je zoiets. (Nederlandse speler)  

Hoewel iedereen het  mee eens is dat sledgen bij het spel hoort ligt de grens van acceptatie bij 

iedereen heel ver uit elkaar. Veel spelers zeggen dat sledgen niet persoonlijk mag worden en 

niet direct tegen de tegenstander. Het moet subtiel zijn en puur over de cricketkwaliteiten van 

de speler. Umpires leggen de grens echter veel lager. Voor hen ligt de grens al bij het 

stelselmatig maken van opmerkingen.  

Kritiek op het veld hebbend, maar niet privé dingen op het veld erbij halen terwijl je die 

wel weet al weet je het niet bijvoorbeeld over iemands moeder beginnen of eh wat dan 

ook. Dat soort dingen vind ik te ver gaan. (Pakistaanse speler) 

Ik vind het vooral als  persoonlijk commentaar wordt gegeven op zijn stijl of op de 

batsman dan dat vind tik al snel wat te ver gaan. je mag af en toe wel een opmerking 

maken, maar je moet daar niet in doorgaan. Ik vind dat je daar gepast mee om moet 

gaan. (Nederlandse umpire) 

Met deze definiëring is echter niet iedereen eens. Een aantal personen ziet sledgen als een 

oorlog waar geen grenzen aan zitten. Wanneer eenmaal een persoon begonnen is met sledgen 

dan is ook alles daarna geoorloofd om te zeggen.  

Kijk het nadeel is wat is de grens als je gaat sledgen. Er is geen grens. Als je begint met 

sledgen is  geen grens meer. Je moet niet grenzen op gaan leggen waar geen grenzen op 

te leggen zijn. Je verklaart eigenlijk openlijk de oorlog. Simpel is het. (Australische speler 

en umpire) 

En dat  geen grenzen zijn kan betekenen dat het redelijk fel aan kan gaan tussen spelers. Dit 

gebeurt met name wanneer een van de spelers volgens de andere speler onsportief heeft 

gedragen. Onderstaand voorbeeld geeft dit weer. 

Er komt een bal, hij speelt hem, ik duik naar voren en iedereen gaat omhoog. En de 

umpire daar doet zijn vinger omhoog. En ik kijk naar de umpire en ik zeg dat hij van de 

grond af kwam. Dus ik was de enige die het zag. De umpire loopt naar hem toe en zegt 

niet uit. Mijn spelers boos. Maar hé, ik houdt de eer aan mijzelf. Twee overs later komt 

die bal die hij zo slaat [maakt een gebaar van een schot waarbij armen van lichaam is 

verwijdert (cut shot)] en  is niets in de buurt alleen zijn bat. Hij raakt hem en hij is uit. En 

hij loopt niet. Hij loopt dus niet [stilte]. Dus ik sta daar een beetje achter dus ik zeg van 

“ok, fucking shithead, you just make me look stupid”. En hij stond van “umpire hij staat te 

praten”. Ik zeg “ja I was calling him all sorts of names that cunt”. Dus ik ging zo een 

beetje door. Ik maakte zijn leven echt zuur. Toen kwam de umpire naar mij toe en zei 

“nou kappen”. Dus ik zeg “ok”. Ik loop langs hem [speler] heen en zeg “I'm not allowed to 

talk to you anymore you shitface”. Dus hij kijkt me aan. Ik zeg “don't even look at me you 
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fucking cheat, jezus christ what een cunt you are”. Dus ik hield mijn bek dicht. Hij wou dus 

een protest indienen. Verder heel gezellig gespeeld. (Australische speler) 

In het sledgen wordt door alle spelers gesproken over het verschil van acceptatie. Volgens alle 

spelers zijn Pakistaanse spelers sneller geïrriteerd dan Nederlandse spelers. Dit houdt in dat 

spelers van Pakistaanse afkomst sneller de concentratie verliezen wanneer  tegen hen gesproken 

wordt.  

Als batsman zijnde, ik wordt snel boos. Dat is gewoon natuurlijk in mij. En dan kan ik me 

niet concentreren en dan ben ik snel uit.(Pakistaanse speler) 

Ik zie heel veel cultuurverschil. Nederlander kan je niet echt makkelijk uit vorm halen 

(Speler uit India) 

Ook de invloed van verschillende Angelsaksische landen heeft een sterke invloed gehad. Coaches 

uit het buitenland nemen een andere Spirit mee naar de Nederlandse velden.  

Een voorbeeld, onze coach is een Nieuw Zeelander. eh zei iets met I'm gonna fuck your 

mother. Zo iets zei die tegen onze coach. En onze coach keek hem aan, maar een 

Pakistaan die zou boos worden. Als het over moeder of vader tralala gaat dan zou hij 

boos worden. Dan kan ik je zo garanderen. Maar weet je wat, heel verbasend was voor 

mij, weet je om te horen. Hij zei tegen hem "en vond je het lekker?". En dan denk ik bij 

mijzelf van is het dan een cultuurverschil. want hij zegt vond je het lekker en een 

Pakistaan zou weer terug reageren van What do you mean I'm gonna fuck your mother 

en dit. (speler uit India) 

Sledging is volgens de Laws van cricket verboden. In de regels staat duidelijk beschreven dat een 

speler niet uit de concentratie gehaald mag worden ten profijt van het andere team. Spelers zijn 

zich hiervan bewust en handelen hier ook naar ten opzichte van de umpires. Wat de umpire niet 

kan horen wordt niet bestraft. 

5.3. AGRESSIEF GEDRAG 

Agressief gedrag is een voorkomend probleem op de Nederlandse cricketvelden. Iedere 

respondent wist voorbeelden aan te halen van agressief gedrag. Tijdens de observaties werden  

tevens situaties beschreven waarin agressie op en rond het cricketveld naar voren kwam. 

Agressief gedrag werd over het algemeen door de respondenten uniform gedefinieerd als het 

bedreigen van een derde persoon. Dit kan een speler of umpire zijn.  

Volgens mij is echt als je iemand bedreigt. Dat je zegt van nou letterlijk van nou hem ga ik 

aanvallen. (Pakistaanse speler) 

Hierbij was voor, met name de blanke spelers, het gevoel van de wedstrijd ook erg belangrijk. De 

manier waarop men tegen elkaar praat,  ge-appealed wordt en de manier waarop met de 

scheidsrechter om wordt gegaan. Dit kwam ook terug in de observaties waar het veel over 

appealen ging.  

Meer van de tegenstanders. Het is met eigen umpires als je aan het batten bent en je 

krijgt een bal op je leggeard dan heb je iemand van je eigen team die aan het umpiren is. 

En als hij dan iemand niet uitgeeft dan is het gelijk van “ja, waarom niet?” en de toon 

waarop dat gezegd wordt, de manier waarop dat gezegd wordt. Kijk ik bedoel als ik het 

niet eens ben met een umpire dan vraag ik ook weleens van maar waarom is dat niet uit. 

Maar de manier waarop dat gaat dat ging toen ging dat heel anders. Het was echt van 
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drie man tegelijk [verheft zijn stem] "ja het is toch gewoon uit dat zie je toch zelf ook wel? 

Waar ben je nou mee bezig?” (Nederlandse speler) 

Gedurende de gesprekken hadden veel van de spelers en umpires voorbeelden van agressief 

gedrag in cricket wedstrijden. Deze voorbeelden geven een goed beeld van de gebeurtenissen 

op een cricketveld en de manier waarop  een situatie uit de hand kan lopen. In bijlage II staan 

twee dergelijke voorbeelden beschreven. 

Agressief gedrag op het cricketveld kan uit vele situaties ontstaan. Uit de voorbeelden van de 

respondenten blijkt dat  een aantal oorzaken centraal staan. De twee voorbeelden uit de bijlage 

beschrijft dat een geschiedenis met een vereniging of spelers veelal kan leiden tot agressie. 

Gezien de grootte van de sport is het erg vanzelfsprekend dat spelers elkaar vaak tegenkomen 

op de cricketvelden.  

Onder meer uit de opmerking van het eerste voorbeeld “en dat kan je niet bij een Pakistaanse 

vereniging doen” blijkt dat  ook sprake is van een cultuurverschil. Aziatische teams zijn volgens 

de respondenten sneller agressief en zijn  vaker problemen met Aziatische verenigingen.  

The fact that the matter is, more times than not issues like that that come up are with the 

Asian teams. (Engelese bestuurder en speler) 

Echter kan  niet gezegd worden dat het gaat om een hele bevolkingsgroep. Er is sprake van 

individuele personen die zich agressief gedragen. Met name de umpires en bestuurders stellen 

dat  bij agressiviteit sprake is van een individu die agressief is ten opzichte van spelers en 

umpires. 

Nee, dat ligt voornamelijk toch wel aan de persoon. Het is niet algemeen. Het ligt aan de 

persoon, dat het heb je in ieder team. De mensen die wat agressiever zijn en de mensen 

die minder agressief zijn. Dat zijn meestal dezelfde mensen die dat soort dingen doen. 

(Nederlandse umpire).  

Naast de geschiedenis en het cultuurverschil vs individu zijn  nog twee belangrijke redenen die 

agressief gedrag prikkelen. Een van de grootste reden is het al eerder besproken sledgen. 

Volgens alle respondenten kan sledgen niet alleen onsportief zijn, maar het is ook een prikkel tot 

agressief gedrag. Hiernaast is de LBW beslissing, en hiermee de kennis van de regels een bron 

van ergernis en agressie. Spelers zijn in de veronderstelling dat zij niet uit zijn, of dat de batsman 

wel uit is en zij uitte dit vervolgens met agressief gedrag. Met name in de lagere speelklassen kan 

dit tot veel problemen leiden aangezien eigen scheidsrechters spelers vaak niet uitgeven zoals 

beschreven in het hoofdstuk onsportief gedrag.  

Ja precies sledging, Het is een beetje van hij weet niet wat hij kan hebben en wat niet. 

Tuurlijk ga je proberen om hem uit de focus te krijgen. Maar wat jij zegt agressiviteit op 

het veld. 70% komt door dat. Door sledging, over vader en moeder praten enzo. En 30% 

door umpire beslissingen omdat zij niet mee eens zijn. (Pakistaanse umpire) 
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5.4. WIJ/ZIJ 

And the challenge for both team is not to get caught in that. The challenge for both team 

is the challenge not to look who you are playing against, it is not some white team 

against some asian team. You know it's a game of cricket. (Engelse bestuurder) 

Uit de data blijkt dat  veel discussie is omtrent het onderwerp van vertrouwen in elkaar en 

gelijke in normen. Deze normen zijn te categoriseren in twee verschillende categorieën. 

Allereerst zijn  de groep leden van de traditionele cricketverenigingen. Daarnaast zijn  de leden 

van pas opgerichte verenigingen. Deze twee verschillende categorieën denken over het 

algemeen anders over de normen in het cricket. Met name de leden van traditionele 

verenigingen nemen hier een sterk standpunt in. Zij stellen dat  gespeeld moet worden aan de 

hand van de regels en manieren die door hen zijn opgesteld.  

Weet je wat het is, het is eigenlijk integratie. Je hebt integratie in Nederland en zo heb je 

ook integratie in het Nederlandse cricket. Wij hebben het niet uitgevonden, maar we 

spelen het op onze manier. Als zij  bijkomen of als  iemand bijkomt, maakt niet uit wie 

dan dien je je aan te passen. Inderdaad, je hoeft niet als je gelijk na de wedstrijd weg wilt 

dan ga je gelijk na de wedstrijd weg. Jammer, dat vind ik jammer. Het is toch een stukje 

gezelligheid zeg maar met zijn allen. Het kan hartstikke leuk zijn. Maar als je in ieder 

geval op het veld, op tijd, aan de spelregels houden dan ben je klaar. (Nederlandse 

speler) 

Ondanks dit beeld is  voor sommige leden van traditionele verenigingen een verandering te zien. 

Er wordt gesteld dat enkele allochtone verenigingen zich al heeft aangepast, maar dat andere 

deze afstand nog moet overbruggen. Dit zal volgens de respondenten een lange weg zijn. 

[J]e ziet wel aan bv de Surrinaamse gemeenschap dat ze al zo lang hier spelen dat ze zich 

al aardig aan het eh assimileren zijn om het maar zo te zeggen. Daar zien je dus dat die 

het beste zich enigzins aanpassen aan wat wij in Nederland vinden dat zou moeten. Maar 

ik denk zelf dat het voor de Aziatische allochtonen cricketers nog wel een tijdje zal gaan 

duren voordat ze zich een beetje hebben aangepast. (Nederlandse bestuurder en umpire) 

Bij de leden van een nieuwe vereniging speelt  sterk het gevoel van benadeling, van met name 

de umpires. Men heeft het gevoel dat zij niet gemogen worden en dat umpires in de beslissingen 

hen niet als een gelijke behandelt. Leden van traditionele verenigingen spreken dit gevoel juist 

tegen en bespreken hierbij de incompetentie van de scheidsrechters.  

Nee, ze hebben het gevoel van als iemand wordt uitgegeven dat het dan altijd tegen 

Pakistanen is. Er wordt niet een speler uitgegeven, maar  wordt een Pakistaan 

uitgegeven. Bij elke beslissing, oh je bent zwart. Vandaar. Ben je uit. Snap je? 

(Pakistaanse speler) 

Opvalland is echter dat leden van allochtone verenigingen spelers zich wel bewust zijn van het 

eigen gedrag en het eigen imago ten opzichte van de leden van traditionele verenigingen terwijl 

de leden van traditionele verenigingen zelf enkel over de acties van de leden van allochtone 

verenigingen praten. 

Ik moet van die andere kant zeggen van men heeft een negatief beeld van een 

buitenlander of allochtoon hoe je het noemen wilt. Men heeft een negatief beeld. En dat 

kan ook soms leiden van die gasten die willen alleen maar vechten. En dat is niet zo 

natuurlijk. Weet je die jongens die willen net zo graag cricketen. Ze willen ook spelletje 

spelen en willen gewoon winnen. Weet je sommige praten in hun eigen taal sommige zijn 
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de taal niet machtig. Weet je het roept allemaal irritaties op. En dat kan zijn dat  

bepaalde incidenten zijn terwijl een aanleiding  niet eens is. (Pakistaanse bestuurder) 

In gesprekken wordt  door de twee allochtonen bestuurders gerefereerd naar de kleur van de 

organisatie KNCB waarbij met name het bestuur wordt besproken. Het feit dat alle leden van het 

bestuur blank zijn en van een oudere generatie heeft volgens de respondenten tot gevolgen dat  

minder betrokkenheid is naar leden van allochtone verenigingen. Hierdoor hebben ook deze 

leden van allochtone verenigingen zelf minder betrokkenheid richting de KNCB alhoewel dit 

steeds meer begint te veranderen.  

Kijk dat zou kunnen, en daarnaast vind ik wel idd heel veel. kijk je moet wel afspiegeling 

van de maatschappij hebben. En dat vind ik wel bij de eh bestuurder bij de KNCB 

enzovoort zit toch heel veel blank. En ik vind dat inderdaad een paar verschillende 

nationaliteiten in de bestuur kan. Weet je en die voelen misschien wat problemen aan. 

Dus die zou beter kunnen gebruiken. Niet per se om eh eh donker iemand zetten omdat 

dat moet. Nee, wel iemand die daar geschikt voor is. En die in het bestuur laten zitten en 

laten praten met verschillende verenigingen. En dat kan je ook. Want je moet toch echt 

een afspiegeling van de maatschappij hebben.( Pakistaanse bestuurder) 

Op zichzelf spelen, want met voetbal zag je dat ook, dus het heeft met tijdgeest te maken. 

Dat zie je nu toch ook op de ALV? Steeds meer Nederlanders met Pakistaanse afkomst 

beginnen te komen. Elke keer stimuleer ik dat, en andere mensen ook, om betrokkenheid. 

(Surinaamse bestuurder) 

Er is tijdens interviews sprake van het opzetten van eigen speelklassen voor leden van allochtone 

verenigingen en het opzetten van eigen speelklassen leden van traditionele verenigingen. Veel 

spelers, zowel allochtoon als blank, zijn het hier niet mee eens en zien dit als een negatieve 

ontwikkeling. Echter geven zij wel aan dat dit onderwerp al een tijdje speelt binnen de 

verschillende groepen.  

[I]k weet nog wel van een paar jaar geleden was  sprake van ja, laat die Pakies maar een 

Pakistaanse competitie opstarten in Nederland en dan spelen ze lekker tegen elkaar en 

dan zoeken ze het maar lekker uit. En dan start je als ware een Nederlandse competitie 

op met als het ware alleen maar blanke de Nederlandse jongens. Ik denk dat dit zeker 

niet de manier is om het spelletje te spelen. En ja eigenlijk zou het voorkomen moeten 

worden. (Nederlandse speler) 

Hoewel veel spelers het niet eens zijn om in aparte klasse te spelen geven zij wel aan dat het 

spelen tegen dezelfde bevolkingsgroep gezelliger is dan tegen een andere bevolkingsgroep. Dit 

komt met name naar voren in het recreatiecricket (ZaMi & ZoMi) waar één van de 35 teams niet 

van een traditionele cricketvereniging is. Bij de lagere klasse (4
e
 & 3

e
 klasse) zijn 15 van de 40 

teams van niet traditionele cricketverenigingen.  

De reden dat wij ZoMi zijn gaan spelen is vooral plezier. De gezelligheid, teams die na een 

wedstrijd een BBQ doen, een biertje doen. Puur en alleen voor de gezelligheid. 

(Nederlandse speler) 

Bij deze wedstrijden is  ook sprake van hoog oplopende emoties door beslissingen van umpires 

of door de mogelijke winst van het spel. Maar de afloop van de wedstrijd, het drinken van een 

drankje met elkaar blijkt overstijgend om de dag toch als gezellig te ervaren. Dit gevoel wordt 

niet ervaren wanneer niet tegen gelijke wordt gespeeld. 
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Als in donkere jongens, donkere tegenstanders. Dan ga je met een pestgevoel, ga je 

daarna ga je gewoon chagrijnig naar huis van het was geen leuke wedstrijd en anders 

denk je van nou ik heb toch nog gelachen. (Nederlandse speler) 

Reading all this even more reasons to play Zami/Zomi. Enjoy the afternoon with a nice 

game of cricket and the 3rd innings.  (cricketforum) 

@previous comment: I couldn't agree more with you. The spirit of the game is the raison 

d'être (sorry D, that's French for reason of existence) for Zami and Zomi and the secret of 

its success. Coming season, VRA alone will already play with 3 Zami and 2 Zomi teams. 

This trend is unstoppable. If only the 'Top" cricketers would be able to play in the same 

spirit. (cricketforum) 

Dit gevoel van gezelligheid is ook te zien bij de leden van allochtone verenigingen. Dit is goed te 

zien uit de manier waarop zij verenigingen oprichten. Een of twee individuen stellen een elftal 

op en zoeken voor spelers in hun naaste omgeving, die enkel uit dezelfde bevolkingsgroep 

bestaat.  

De club is ontstaan in volgens mij 1988. Door wie? Door M. zijn vader, en mijn vader heeft 

beetje opgericht met samen met de vader van Z. Zijn vader, waren mensen die in 

Nederland werkten en ze hadden geen andere hobby dan cricket. Er werd dan ook op een 

gegeven moment gezegd van nou we kunnen een club oprichten dus we gaan 11 

Pakistanen verzamelen. Want ze kennen alleen maar Pakistanen die cricketen, blanke 

kennen ze niet. En op een gegeven moment is een Pakistaanse cricket club ontstaan. 

Maar ja ok, ontstaan is een ding. En dan spelers bij elkaar halen. Wat deden ze? op een 

gegeven moment bij de mensen langs huis gaan heb je zin om te cricketen? Kom maar, 

heb je zin om te cricketen? Kom maar. In de ochtend om 9.00 spelers bij elkaar verzameld. 

(Pakistaanse speler) 

Spelers, umpires en bestuurders komen elkaar veel tegen op het cricketveld. Hier leert men van 

elkaar de verschillende normen kennen en leert men hoe met een ander om te gaan. Volgens de 

respondenten geld dit niet alleen voor de leden van allochtone verenigingen maar ook voor de 

leden van traditionele verenigingen. Door de periode heen leert men elkaar kennen. 

Kijk soms kan eh te wild of dat kan verkeerd over komen, maar over het algemeen is dat 

geen probleem. Heb ik althans niet ervaren als een probleem. Weet je het zegt schreeuw 

meer. Op een gegeven moment raakt iedereen wel gewend aan van eh ze doen altijd zo 

hard schreeuwen en appelleren maar stelt niets voor. Op een gegeven moment weet men 

hoe het zit weet je van eh blaffende honden bijten niet. (Pakistaanse bestuurder)  

Men geeft aan dat  in teams en in speelklassen een verschil is in de toenadering tot elkaar. Zo 

stelt men dat  in de hogere speelklassen meer sprake is van toenadering. Dit komt voornamelijk 

door de inbreng van de onpartijdige umpires. Hoewel de (on)partijdigheid van de umpires in het 

geding staat.  

Nou ja als  genoeg keren in Nederland spelen dan komen ze op een gegeven moment wel 

tegen wat  verwacht wordt in het veld. Zeker als ze bijvoorbeeld als teams omhoog 

komen en dan krijgen ze met scheidsrechters te maken. Dat ze zich wel aan moeten 

passen. maar zolang  wedstrijden zijn waarin ze het zelf moeten doen en dan is het 

natuurlijk belangrijk. (Nederlandse umpire) 

Je ziet bijvoorbeeld dat ze al scheidsrechters leveren. En dat scheelt natuurlijk ook als je 

een aantal van die Aziatische scheidsrechters erbij hebt. Die de wedstrijd leiden. 

(Nederlandse bestuurder en umpire) 
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Waar  in de hogere speelklassen dus meer sprake is van toenadering is  in de lagere speelklassen 

minder sprake van toenadering. Dit kom voornamelijk door het vertrouwen in de spelbeleving. 

Waar leden van allochtone verenigingen vaak willen winnen spelen veel teams van traditionele 

verenigingen voor de gezelligheid. En deze gezelligheid blijkt erg belangrijk te zijn. Hierdoor zie je 

dat  veel verenigingen de stap maken naar recreatiecricket waar bijna alleen teams uit 

traditionele verenigingen spelen (zie § 2.1.4.). 

Ik vind het jammer dat je na een wedstrijd een tegenstander na 5 minuten weg is. Ik vind 

het vervelend dat een tegenstander een half uur tot een uur later begint. Door de 

tegenstander. Ik vind het niet leuk als je een wicket niet krijgt. Dus ja dat is wel een reden 

om te zeggen liever niet. (Nederlandse speler) 

Er wordt veel gesproken in wij/zij vormen. Zowel de allochtonen als autochtonen noemen de 

andere bevolkingsgroep zij en de eigen bevolkingsgroep wij.  

Wij gaan de blanken terug pakken. (Pakistaanse speler) 

Ook wordt  een verschil gemaakt in de teams die  spelen. Blanke spelers noemen teams van 

traditionele verenigingen als normaal en teams van allochtonen verenigingen als dat soort teams 

of andere teams. 

Ja tegen, normale teams. Dat is wel een heel raar woord. Tegen Nederlandse teams. 

(Nederlandse speler) 
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6. ANALYSE 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van hoofdstuk 5 geanalyseerd aan de hand van de 

theoretische concepten betekenisgeving, actor in context, het Arena model en de contested 

meaning. De concepten worden gekoppeld aan de literatuur over “Race & Cricket”, agressief 

gedrag en Sociaal Kapitaal die staan beschreven in hoofdstuk 4. In de eerste 3 paragrafen 

worden  drie verschillende betekenissen beschreven van onsportief en agressief gedrag op het 

cricketveld. Vervolgens wordt in § 6.4. de rol van de context en de verschillende machtsposities 

beschreven. Als laatste komt naar voren wat de gevolgen zijn van de betekenissen en de 

contexten voor de theorie over Sociaal Kapitaal. 

6.1. CRICKET ALS GENTLEMENS GAME 

De dominante organisatorische betekenisgeving van gedrag in cricket komt voort uit de principes 

van Gentlemen’s Game. Spelers, umpires en bestuurders geven allen een overeenkomstige 

definitie van het begrip Gentlemen’s Game. Men definieert het als het op een sportieve manier 

spelen van de wedstrijd - waarbij men na de wedstrijd elkaar de hand schudt -. Deze definitie 

komt overeen met de definitie die de ICC heeft voor het programma Spirit of Cricket waarbij 

men van mening is dat het spelen volgens de Spirit of Cricket een belangrijk onderdeel vormt 

van de sport.  

Onsportief en agressief gedrag is in deze betekenisgeving “not done”. Spelers en umpires staan 

samen op het veld om volgens de regels te spelen waarbij verondersteld wordt dat de spelers 

onderling een Gentlemen’s Agreement kennen. Dit houdt in dat zij elkaar niet onjuist bejegenen 

en sportief het spel spelen. Voorbeeld hiervan is “lopen”. De veronderstelde overeenkomst 

houdt in dat een speler, bij een nick
3
 naar de keeper (twijfel of niet), niet wacht op de beslissing 

van de umpire, maar zelf de beslissing neemt en zichzelf uit geeft. De speler loopt weg van zijn 

slagpositie naar de zijkant van het veld als teken dat hij uit is. Doordat hij zelf de beslissing 

neemt hoeft de umpire niet op te treden en ontstaat  geen chaos. 

Een tweede voorbeeld is het “sledgen” oftewel praten tegen elkaar tijdens de wedstrijd. Binnen 

het Gentlemen’s principe is sledgen niet toegestaan. Er mag af en toe wel iets gezegd worden, 

maar hier zit een grens aan. Eenmaal iets zeggen tegen een batsman of bowler mag, maar 

structureel een persoon beïnvloeden is geen onderdeel van het spel en behoort bestraft te 

worden. 

Deze betekenisgeving van cricket als Gentlemen’s Game is bij bestuurders, umpires en enkele 

spelers van traditionele verenigingen dominant. Dit is te zien uit de verschillende beleidsstukken 

van de KNCB, de ICC en de wijze waarop de umpires het spel benaderen.  

6.2. DE REGEL EN DE REALITEIT 

Zoals gezegd in het vorige kopje geven spelers een eenduidige definitie van het begrip 

Gentlemen’s Game. Echter geven de spelers toe, niet te handelen naar deze definitie. Onsportief 

gedrag is aan de orde van de dag waarbij respondenten zelf met veel voorbeelden naar voren 

komen. Dit duidt erop dat  een discrepantie bestaat in de betekenissen die de actoren geven en 

de betekenissen die blijken uit het handelen.  

                                                             
3
 Een minimaal contact van de bal en het bat (slaghout.) 
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Binnen de betekenisgeving de regel en de realiteit is men bewust dat  onsportief wordt gespeeld 

én wordt dit als onderdeel van de sport beschouwd. Dit is te zien aan het zojuist gegeven 

voorbeeld van sledgen. Waar in de betekenisgeving Cricket als Gentlemen’s Game sledgen niet 

gewenst is zegt men binnen deze betekenisgeving dat het de sport juist leuk maakt. Cricket is 

een mentale sport en de spelers worden door acties als deze alleen maar meer op de proef 

gesteld. Hoewel men sledgen wel toestaat geeft men  wel beperkingen aan. Zo mag  niet direct 

richting een batsman worden gesproken en mag  niet over de persoonlijke sfeer worden 

gesproken.  

Hoewel men in de betekenis de regel en de realiteit wel onsportief gedrag toelaat is gezelligheid 

tijdens en na de wedstrijd belangrijker dan de wil om te winnen. Een goede lunch en een 

gezellige derde innings zijn de belangrijkste factoren voor een cricketwedstrijd. In deze periode 

worden de momenten van onsportief gedrag besproken en worden anekdotes gevormd. Deze 

betekenisgeving wordt voornamelijk gehanteerd door de spelers van traditionele verenigingen. 

Het verschilt hierbij per context welk belang men geeft aan winnen, maar de gezelligheid staat 

voorop. 

6.3. CRICKET MET OF ZONDER GRENZEN 

De laatste betekenis geeft eenzelfde beeld van de sport als de betekenis de regel en de realiteit . 

Echter bestaat  een belangrijk verschil. Waar cricket in de betekenis regel en realiteit vooral om 

de gezelligheid wordt gespeeld waarbij winnen een invloed heeft wordt cricket in de betekenis 

cricket met of zonder grenzen gespeeld om te winnen met de gezelligheid als invloed. En om te 

winnen mag  onsportief gespeeld worden waarbij de grenzen van sportief en onsportief gedrag 

kunnen vervagen.  

De derde innings van de betekenis regel en realiteit en het omgaan met elkaar na de wedstrijd 

geeft dit ook aan. Na de wedstrijd is het niet meer belangrijk om wat met elkaar te drinken, want 

de wedstrijd is gespeeld en heeft een einde gehad. Het doel van de dag is verlopen. Deze 

betekenis wordt voornamelijk gehanteerd door spelers van allochtone verenigingen.  

Dit verschil in betekenisgeving van gedrag op het cricketveld kan ook de mate van agressief 

gedrag verklaren. Door het verschil in betekenisgeving ontstaat  chaos wat zich uit in frustratie. 

Volgens Wann (2005) is de frustratie een van de variabele waar agressief gedrag uit voorkomt. 

De mate van frustratie hangt volgens Wann (2005) af aan de hand van de twee andere 

variabelen. Allereerst de hitte en als tweede het verloop van het spel. Bij een grote achterstand 

of een spannende wedstrijd is de kans groter dat  agressief gedrag voorkomt. Dit komt 

gedeeltelijk overeen met de Nederlandse cricketsituatie. Er ontstaat namelijk enkel agressief 

gedrag bij spannende confrontaties. Bij een groot verschil speelt men onsportief om sneller naar 

huis te keren en er is sprake van agressief gedrag. 

Naast Wann (2005) beschrijven Donahue, Rip & Vallerand (2007) en Coulomb-Cabagno & Racle 

(2006) ook sportelementen die mogelijk agressief gedrag bevorderen. Donahue, Rip & Vallerand 

(2007) stellen dat spelers die meer passie voor de sport hebben sneller agressief gedrag 

vertonen dan spelers met een meer harmonieuze passie. Dit komt overeen met de betekenissen 

die binnen het cricket gelden. De betekenis cricket als Gentlemen’s Game speelt cricket op een 

harmonieuze wijze waardoor agressiviteit onwaarschijnlijk is. De betekenis cricket met of zonder 

grenzen is juist heel gepassioneerd waardoor agressief gedrag waarschijnlijker is. De betekenis 

regel en de realiteit zit tussen deze twee betekenissens in.  
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De rol van de speelklassen speelt volgens Coulomb-Cabagno & Racle (2006) ook een rol in de 

mate van agressief gedrag. Hoe hoger het niveau van de sporter is hoe hoger de mate van 

agressiviteit. Dit is niet het geval in Nederlandse cricket door het verschil in context in de 

speelklassen.  

6.4. SPEELKLASSEN: EEN WERELD VAN VERSCHIL 

De agents, met de verschillende betekenissen, worden door de context beïnvloed (Reed, 2003). 

In de cricketwereld zijn  verschillende contexten die allen een verschillende invloed hebben op 

het speelgedrag. De verschillende contexten zijn in te delen aan de hand van de verschillende 

speelklassen.  

6.4.1. HOGERE SPEELKLASSEN 

De eerste context bestaat uit de hogere speelklassen. Hierin zijn drie groepen actief. De umpires, 

met de betekenis Cricket als Gentlemens’s Game, en de spelers van zowel traditionele als 

allochtone verenigingen (met de twee andere betekenissen). Door het verschil in 

betekenisgeving bestaat  binnen én tussen deze groepen geen eenduidigheid over de omgang en 

de interpretatie van de (omgangs)regels. Het klagen van spelers op beslissingen van umpires en 

de reactie van de umpires op deze reactie (niet of juist wel geven van boekingen) geeft het 

spanningsveld aan.  

Tussen de spelers onderling is de confrontatie gebaseerd op de wil om te winnen. Enkele spelers 

stellen dat alles geoorloofd is om te winnen terwijl andere spelers zich aan de Spirit of the Game 

willen houden of gezelligheid voorop stellen. Oorzaak hiervan wordt mede gelegd door de 

intrede van etnisch verschil. De komst van Australiërs, Nieuw Zeelanders, Indiërs, Sri Lankanen 

en Pakistanen heeft het intreden van de betekenis cricket met of zonder grenzen in Nederland 

geïntroduceerd.  

Voor deze intrede was de rol van de umpire relatief klein. Vanwege de Gentlemen’s Agreement 

tussen de spelers was de umpire minder nodig en mocht de umpire optreden dan had deze altijd 

gelijk. Binnen het Arenamodel van de Ruijter (2000) hadden de spelers, en met name de 

aanvoerders, in deze situatie een sterke machtspositie. Echter heeft met het intreden van 

etnisch verschil, een verandering in de Arena plaatsgevonden. De macht, die voorheen bij de 

spelers lag is door het verbreken van de Gentlemen’s Agreement bij de umpires komen te liggen. 

De umpire beslist tijdens de wedstrijd op belangrijke momenten en geeft de scheidslijn van 

gedrag weer. Uit deze verschuiving van macht komt ook de kritiek van de spelers op de umpires. 

Aangezien de betekenisgeving van spelers en umpires niet hetzelfde is ontstaat  een 

confrontatie. De afhankelijkheid van de spelers ten opzichte van de umpires is groter geworden 

waardoor men zich vaker benadeelt voelt. 

Dat deze nieuwe positie nog niet geheel is ingebed bij de umpires blijkt uit de manier van 

straffen. De umpires hebben de macht om spelers te straffen door middel van boekingen, maar 

doen dit vaak niet. De verantwoordelijkheid (en hierbij macht) wordt weggenomen door de 

aanvoerders aan te spreken en niet de persoon in kwestie te straffen.  

In de Arena is niet alleen de rol van de umpire groter geworden, maar is ook de rol van 

aanvoerder vergroot. Umpires leggen bij hen de verantwoordelijkheid om op een juiste manier 

spelers in te lichten en ze te sturen in gedrag. De betekenisgeving die de aanvoerder aan 

Gentlemen’s Game geeft straalt dus uit op zijn gehele team.  
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Het verschil in betekenissen en de machtsverschuiving geeft duidelijk aan dat zowel onsportief 

gedrag als de rol van de umpire contested (Mancini & Buckingham Shum, 2006) zijn. Men strijdt 

in de Arena om zijn betekenis door te drukken. Hierin is de betekenisgeving binnen deze Arena 

aan het verschuiven van spelers naar umpires. De umpires zelf zien echter liever dat de spelers 

de beslissingen nemen waardoor een onduidelijke situatie is ontstaan waarin spelers en umpires 

een verschillende rol zien voor de umpire.  

6.4.2. DE LAGERE SPEELKLASSEN 

De tweede context bestaat uit de lagere speelklassen. In de lagere speelklassen is  een verschil in 

betekenisgeving te vinden tussen spelers van allochtone verenigingen (betekenis regel of 

realiteit) en spelers van traditionele verenigingen (betekenis cricket met of zonder grenzen). Dit 

verschil kent het spanningsveld van gezelligheid om en rond de wedstrijden vs de wil om een 

wedstrijd te winnen. Spelers van traditionele verenigingen stellen gezelligheid boven winst van 

een wedstrijd en zeggen dat binnen het veld van alles mag en kan gebeuren (hoewel binnen een 

grijze grens) zodra na de wedstrijd maar een hand wordt geschud en een derde innings is waar 

men de zaken bespreekt. Spelers van allochtone verenigingen vinden de gezelligheidsfactor 

minder van belang. Cricket wordt gespeeld om te winnen en hierbij is geoorloofd om weleens 

vals te spelen.  

De rol van de context is hierin van belang. Doordat de umpires niet aanwezig zijn wordt de 

betekenisgeving sterker gedetermineerd door spelers dan bij de hogere speelklassen. Het 

handelen van de eigen spelers als umpire, die een sterke machtspositie kent binnen de Arena, 

beïnvloedt het handelen van alle andere spelers die op het veld staan. Hiermee is de 

betekenisgeving van de umpires op dat moment bepalend voor de interactie gedurende de 

wedstrijd.  

In de dubbele interactie is te zien dat de spelers het handelen van elkaar overnemen. Dit is goed 

te zien aan de LBW
4
 regel. Tijdens wedstrijden worden LBW appeals (vragen aan de umpire of hij 

LBW is) veelal negatief beantwoord ondanks dat de speler uit is. De macht van de eigen umpire 

maakt het dat de speler mag blijven staan. In de dubbele interactie is te zien dat dit gedrag 

gereproduceerd word of vooraf de LBW regel wordt afgeschaft. Men geeft door middel van 

aanpassen van de regels opnieuw continuïteit en orde aan de situatie. Doordat confrontatie 

wordt vermeden blijft chaos uit waarmee geen nieuwe betekenisgeving geconstrueerd hoeft te 

worden. Deze uitspraak is hier een voorbeeld van: je wordt door jezelf genaaid (allochtone 

speler).  

Ook de identiteit van de spelers is binnen deze context van belang. Spelers van traditionele 

verenigingen geven aan dat spelers van allochtone verenigingen altijd vals spelen. Men schildert 

de ander af als iemand die oneerlijk speelt en beschrijft hierdoor de eigen identiteit als iemand 

die wel eerlijk speelt (Wagg, 2009). Het feit dat hierbij slechts de blanke spelers een omschrijving 

weten te geven van allochtone spelers (waarbij met name Pakistaanse) komt overeen met wat 

Long & Hylton (2002) zeggen over de whiteness in de sport. Dit kan een voorbeeld zijn van wat 

Jarvie (2006) reïfication noemt. Door de sport identificeert men elkaar als de ander waardoor 

men uitsluit.  

                                                             
4
 Leg Before Wicket. Een manier van uitgaan die zeer complex is. 
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6.4.3. RECREATIEVE SPEELKLASSEN 

De derde context bestaat uit de recreatieve speelklassen. Hierin is slechts een groep aanwezig, 

namelijk spelers van traditionele verenigingen, die dezelfde betekenis hebben (regel of realiteit). 

Zij streven allen hetzelfde doel na namelijk gezelligheid. Hierbij kan men vals spelen, maar zijn de 

derde innings en de lunch  om deze momenten te bespreken. Met name de derde innings wordt 

als belangrijk geacht.  

Hangend over deze drie verschillende speelklassen staat de organisatorische context. In de 

Arena van de Ruijter (2000) zijn  namelijk veel partijen actief om onsportief gedrag te definiëren 

naast de spelers en umpires op het veld. Ook vanaf de bestuurskamers wordt  veel invloed 

uitgeoefend op wat als “normaal” wordt beschouwd. Het theatermodel van Anthonissen & 

Boessenkool (1998) geeft dit duidelijk weer.  

Op de frontstage wordt een duidelijke definitie gegeven zoals is te lezen uit de beleidsstukken 

van de KNCB en de regels van de ICC & MCC. De Code of Conduct is ontworpen om dit onsportief  

en agressief gedrag tegen te gaan en de maatregelen te formaliseren en standaardiseren. De 

machtspositie van de ICC & MCC in de wijze waarop deze stukken zijn samengesteld is zeer 

groot.  

In de backstage zijn de vergaderingen tussen verenigingen (waarbij met name de ALV) en de 

vergaderingen van de beroeps- en tuchtcommissie momenten waarin bestuurders deze 

reglementen kunnen toetsen. Te zien is dat bij de ALV voornamelijk bestuurders van traditionele 

verenigingen op komen dagen (hoewel dit steeds meer aan het veranderen is). Dit geeft aan dat 

bij beslissingen omtrent beleid en onsportief en agressief gedrag de traditionele verenigingen 

beslissen wat de norm, die in de frontstage is gepresenteerd, wordt. Deze norm wordt 

vervolgens getoetst door de beroeps- en tuchtcommissie welke ook voornamelijk bestaan uit 

leden van traditionele verenigingen. De norm die zij hanteren komt overeen met de betekenis 

Cricket als Gentlemen’s Game. 

Deze twee stages geven aan dat de traditionele verenigingen een sterke machtspositie hebben 

binnen het creëren en bewaken van de formele norm. Te zien is echter dat  under the stage nog 

steeds geen uniformiteit bestaat. Umpires klagen over de tuchtcommissie en stellen dat zij zelf 

voor het gerecht staan en bestuurders van traditionele verenigingen spreken over het gebrek 

aan ingrijpen. Initiatieven zoals het schorsen van spelers worden aan de ene kant 

aangemoedigd, aan de andere kant zeggen spelers dat bestuurders hen onder druk zet om te 

winnen. Hierin is geen verschil te zien tussen traditionele verenigingen en allochtone 

verenigingen. Spelers krijgen grote geldbedragen om te spelen en krijgen premies bij goede 

prestaties. Under the stage is te zien dat het begrip onsportief gedrag sterk contested (Mancini & 

Buckingham Shum, 2006) is en niet zo duidelijk is zoals beschreven op de frontstage. Ook speelt 

de afhankelijk van de traditionele en allochtone verenigingen ten opzichte van elkaar een sterke 

rol. De KNCB is een kleine bond en heeft zijn hoeveelheid leden nodig om te kunnen blijven 

bestaan. Mochten alle leden van allochtone verenigingen vertrekken dan zou de KNCB onder de 

5.000 leden komen en moeite hebben met het bestaansrechts ten opzichte van NOC*NSF en ICC.  

6.4.4. CONCLUDEREND 

De intrede van het nieuwe verschil heeft een nieuw betekenisgeving van gedrag op het 

cricketveld geïntroduceerd, namelijk cricket met of zonder grenzen. Deze nieuwe betekenis heeft 

zijn invloed gekend op de verschillende contexten. Echter hebben de verschillende 

machtsposities in de bepaalde contexten ook zijn invloed op het gedrag van de agents.  
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Door de intrede van etnisch verschil is in de hogere speelklassen een verschil in betekenisgeving 

ontstaan tussen de spelers en de umpires. Dit verschil heeft geleid tot confrontaties tussen 

umpires en spelers waarbij de sterke machtspositie van de umpires een grote invloed heeft op 

het gedrag van de spelers. De betekenisgeving van Cricket als Gentlemen’s Game in de hogere 

speelklassen is dominant hoewel deze door de spelers ter discussie wordt gesteld en in de Arena 

wordt aangevallen. 

In de lagere speelklassen heeft de intrede van etnisch verschil een grotere invloed gehad. Door 

de intrede van etnisch verschil is  tussen spelers een verschil in betekenisgeving ontstaan. 

Spelers van traditionele verenigingen kennen de betekenis de regel en realiteit en spelers van 

allochtone verenigingen kennen de betekenis cricket met of zonder grenzen.  

Waar in de hogere speelklassen een onpartijdige umpire dit verschil in betekenisgeving bewaakt 

is, door het ontbreken van een onpartijdige umpire, hiervan in de lagere speelklassen geen 

sprake. De spelers acteren zelf als umpire waardoor de betekenisgeving van het individu, die als 

umpire acteert, dominant is.  

Het verschil in betekenisgeving, in combinatie met de machtspositie van de speler als umpire, 

determineert het gedrag van de agent een stuk meer dan bij de hogere speelklassen waar de 

betekenisgeving van een onpartijdige dominant is. Het verschil in betekenisgeving en de 

machtspositie van de partijdige umpire leidt vaker tot heftige confrontaties (mede door het 

verschil in passie) en tot meer agressief gedrag (Donahue, Rip & Vallerand, 2007). 

Dit komt niet overeen met de bewering van Coulomb-Cabagno & Racle (2006) die stellen dat hoe 

hoger het spelniveau hoe hoger de mate van agressief gedrag. De context heeft hierin een 

dermate grote invloed op de agent dat agressief gedrag kleiner is in de hogere speelklassen.  

De intrede van het etnisch verschil in de lagere speelklassen, met de daarbij ontstane 

confrontaties heeft tevens gezorgd voor een nieuwe context. De recreatieve speelklassen. De 

reactie (enactment) van sommige spelers van traditionele verenigingen was om de confrontatie 

uit de weg te gaan en elkaar op te zoeken. Dit is te vergelijken met de acties van de blanke 

kolonisten uit de onderzoeken van Chesterfield (2007), Dasgupta (2007), Gemmel (2007a), 

Gemmel (2007c), Long & Hylton (2002), Ryan (2007), Roberts (2007) en Wagg (2007,) die het 

gedrag van de oorspronkelijke inwoners afkeurden waardoor segregatie optrad.  

Echter hebben de bestuurlijke, historische en organisatorische context veel invloed op het 

segregeren van de Nederlandse competitie. De afhankelijkheid van elkaar (competitie & 

hoeveelheid spelers) laat zien dat de Nederlandse context sterk overeen komt met de context 

die Long & Hylton (2007) beschrijven. De dominantie van traditionele verenigingen, die gevormd 

is vanuit elitaire geschiedenis (Bottenburg, 1994), geeft dat de betekenis van hen (Cricket als 

Gentlemen’s Game en De regel en de realiteit) als normaal wordt gezien en betekenis van de 

allochtone verenigingen, die gevormd is uit strijd (Varney, 1999), (Cricket met of zonder grenzen) 

als niet gewenst wordt gedefinieerd.  

6.5. SOCIAAL KAPITAAL 

De turbulente Arena en verschil in betekenissen ten aanzien van gedrag op het cricketveld 

hebben veel invloed op het Sociaal Kapitaal (Putnam, 2007). Door de intrede van het etnische 

verschil en de hiermee ontstane verschillen is  minder vertrouwen in de verschillende groepen. 

Dit komt overeen met de theorie van Putnam (2007) waarin hij stelt dat de intrede van verschil 

op de korte termijn leidt tot een daling in Sociaal Kapitaal.  
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Als gevolg is te zien dat  bij, zowel traditionele als allochtone verenigingen, een sterke mate van 

Bonding Sociaal Kapitaal ontstaat. Spelers van eenzelfde afkomst spelen met elkaar in dezelfde 

teams en gaan na de wedstrijd ook met elkaar om. Dit verschil blijkt niet alleen uit de organisatie 

binnen een vereniging, maar ook uit de vorming van de recreatieve speelklassen waarin 

voornamelijk traditionele verenigingen spelen.  

Door de sterke mate van Bonding Sociaal Kapitaal is geen of minder sprake van Bridging Sociaal 

Kapitaal. Het sterke wantrouwen tussen verenigingen leidt tot weinig of geen Bridging op het 

cricketveld. Aan de enactment is te zien dat óf spelers elkaar ontvluchten óf regels worden 

aangepast om de confrontatie met elkaar te ontlopen. Hierdoor wordt het Sociaal Kapitaal 

vergroot door een sterke Bonding Sociaal Kapitaal. 

Verweel & Wolterbeek (2011) en Verweel, Jansen & Rocques (2005) beschrijven dat de 

confrontatie tussen verschillende etniciteiten de mogelijkheid bied tot Bridging Sociaal Kapitaal. 

Dit onderzoek ondersteund deze bewering, echter met een kanttekening. De ontmoeting kan 

ook leiden tot een confrontatie tussen de verschillende groepen. Door een verdere identificering 

en Bonding Sociaal Kapitaal groeien de groepen verder uit elkaar met segregatie als mogelijke 

uitkomst.  

De respondenten in dit onderzoek prefereren een ontmoeting binnen de vereniging welke sterk 

overeenkomt met de visie van de overheid. Hierbij stelt men echter wel dat de nieuwe leden de 

gewoontes van de vereniging over behoren te nemen. Ramsahai (2008) spreekt hierbij over 

negatief Bonding Sociaal Kapitaal wat dan op kan gaan treden.  

Het spanningsveld dat Ramsahai (2008) beschrijft tussen de wetenschappelijke en de 

maatschappelijke betekenis van de sport gaat ook in dit onderzoek op. Verschillende 

wetenschappers stellen dat door middel van ontmoeting op het cricketveld men door middel 

van Bridging Sociaal Kapitaal dichter tot elkaar komt. Uit dit onderzoek blijkt echter dat deze 

confrontatie op het veld ook negatieve gevolgen kunnen hebben. Door de daling een stijging in 

Bonding Sociaal Kapitaal, een daling in Bridging Sociaal Kapitaal en reïficatie (Jarvie, 2006) kan  

juist sprake zijn van een versterking van wantrouwen tussen de verschillende groepen.  
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7. CONCLUSIE  EN AANBEVELINGEN 

Op basis van de empirische data en de analyse is het nu mogelijk om een antwoord te geven op 

de hoofdvraag en deelvragen van dit onderzoek. Allereerst wordt  een antwoord gegeven op de 

verschillende deelvragen waarna de hoofdvraag wordt beantwoord. 

7.1. BEANTWOORDING VAN DE DEELVRAGEN 

7.1.1. WELKE VERSCHILLENDE CONTEXTEN BESTAAN BINNEN CRICKET NEDERLAND EN HOE 

LIGGEN HIERIN DE MACHTSVERHOUDINGEN? 

In de Nederlandse cricketwereld zijn contexten te onderscheiden aan de hand van de 

speelklassen met een overkoepelende bestuurlijke context. Binnen de bestuurlijke context is  

een dominantie en hiermee machtspositie van bestuurders en werknemers van traditionele 

verenigingen. De gehele organisatie bestaat uit blanke medewerkers en ook de commissies die 

betrekking hebben op tucht- en beroepszaken zijn op een persoon na blank. Hiernaast heeft het 

veelal ontbreken van allochtone verenigingen op Algemene Vergaderingen ook invloed op de 

vorming voor het beleid. De stem van allochtone verenigingen wordt veelal niet gehoord en is 

onbesproken.  

De eerste speelcontext wordt gevormd door de hogere speelklassen. Hierin zijn  drie partijen 

actief, namelijk de spelers van allochtone verenigingen, de spelers van traditionele verenigingen 

en onafhankelijke umpires van de Scheidsrechterscommissie. De machtsverhouding is in deze 

context verschoven van de spelers naar de umpires. De spelers zijn door de jaren heen 

afhankelijk geworden van de beslissingen van de umpires na het verbreken van de Gentlemen’s 

Agreement.  

Binnen de tweede context, die gevormd wordt door de lagere speelklassen, speelt ook de 

machtspositie van de umpires een grote rol. In deze context wordt deze positie alleen bekleed 

door een partijdige speler welke van een nieuwe vereniging of een traditionele vereniging kan 

zijn. De agent met deze machtspositie kan veel invloed uitoefenen op de structure binnen deze 

context. Het gedrag van de machtige agent determineert het gedrag van de overige aanwezige 

spelers. 

Binnen de derde context, de recreatieve speelklassen, bestaat ook de machtspositie van de 

umpires ten opzichte van de spelers. Hier bestaat echter maar een partij: namelijk de spelers van 

traditionele verenigingen. De macht van de “derde innings” lost in deze context de mogelijke 

spanning op die in de wedstrijd voor was gekomen. 

7.1.2. WELKE BETEKENISSEN GEVEN BESTUURDERS, SPELERS EN UMPIRES AAN DE ONSPORTIEF 

EN AGRESSIEF GEDRAG? 

Er bestaan drie verschillende betekenissen van gedrag op het cricketveld, namelijk cricket als 

Gentlemens Game, de regel en de realiteit en cricket met of zonder grenzen. Dit verschil is 

ontstaan door de intrede van etnisch verschil. Door het verschil in betekenisgeving zijn  nog twee 

verschillen ontstaan namelijk een verschil in de wil om te winnen en de passie van het spel. In de 

bestuurlijke context is dit merkbaar in de geldstromingen en de druk die bestuurders op spelers 

leggen. De grotere, zowel financiële als sportieve, belangen maken het voor speler legitiem om 

onsportief gedrag te vertonen waardoor een wedstrijd winnend afgesloten kan worden.  
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Deze belangen kenmerken zich met name binnen het de context van de hogere speelklassen. Er 

bestaat een verschil tussen de betekenisgeving van spelers en umpires. Umpires (met als 

betekenis cricket als Gentlemen’s Game) spreken sneller over onsportief en agressief gedrag dan 

de spelers (met de andere twee betekenissen). De sterke machtspositie van de umpires zorgt  

echter wel voor dat  een sterke dominante betekenisgeving is. 

Binnen de context van de lagere speelklassen liggen de betekenissen tussen spelers van 

allochtone verenigingen en traditionele verenigingen ook uit elkaar. Waar spelers van 

traditionele verenigingen voornamelijk vanuit de betekenis de regel en de realiteit spelen, spelen 

spelers van allochtone verenigingen cricket uit de betekenis cricket met of zonder grenzen. De 

context, waarin een speler de machtspositie van umpire bekleed, determineert hierdoor sterk 

het gedrag van de andere actoren. De wil om te winnen (Coulomb-Cabagno & Racle, 2006) en de 

hogere passie (Donahue, Rip & Vallerand, 2007) van de betekenis cricket met of zonder grenzen 

leidt vervolgens ook tot meer agressief gedrag op het cricketveld.  

Binnen de context van de recreatieve speelklassen bestaat  geen verschil in betekenisgeving. Dit 

komt voornamelijk doordat  maar een groep actief is binnen de context, namelijk spelers van 

traditionele verenigingen met eenzelfde betekenis de regel en de realiteit.  

7.1.3. WAT KAN GELEERD WORDEN VAN DE VERSCHILLENDE BETEKENISSEN OVER SOCIAAL 

KAPITAAL BINNEN DE CRICKETSPORT? 

Met de intrede van het etnische verschil is een verschil in betekenisgeving ontstaan en hiermee 

een lager Bridging Sociaal Kapitaal. Het vertrouwen in elkaar is kleiner geworden wat heeft 

geleid naar een sterkere Bonding Sociaal Kapitaal. Deze Bonding vindt niet alleen plaats binnen 

verenigingen, maar ook binnen de organisatie van competities. De recreatieve speelklassen 

bestaat enkel uit traditionele verenigingen. 

Door deze sterke Bonding van zowel traditionele als allochtone verenigingen is het moeilijk om 

tot Bridging Sociaal Kapitaal te komen. Voorgaande theorie van Verweel & Wolterbeek (2011) en 

Verweel, Jansen en Rocques (2005) beschrijven dat de ontmoeting op het veld mogelijkheid bied 

tot Bridging Sociaal Kapitaal. Dit onderzoek ondersteund dit echter laat het ook zien dat deze 

confrontatie kan leiden tot verdere vervreemding. Door reïficatie (Jarvie, 2006) en een sterke 

Bonding Sociaal Kapitaal vervreemden de verschillende groepen steeds meer van elkaar.  

Dit proces is voor het Sociaal Kapitaal op de lange termijn een verkeerde ontwikkeling. Putnam 

(2007) voorspelt een daling in Sociaal Kapitaal bij een intrede van verschil op de korte termijn, 

maar door Bridging zou op de lange termijn een groei behoren te ontstaan. Door de gebrekkige 

of niet aanwezige momenten van Bridging Sociaal Kapitaal is de vraag of het Sociaal Kapitaal ook 

op de lange termijn wordt vergroot binnen de recreatieve speelklassen. De ontmoetingen op de 

speelvelden zijn momenten waarin Bridging Sociaal Kapitaal wordt bewerkstelligd (Verweel & 

Wolterbeek, 2011 en Verweel, Jansen en Rocques 2005). De segregatie (in de vorm van 

recreatieve speelklassen) en sterke Bonding Sociaal Kapitaal vertragen en bemoeilijken dit 

proces. 

7.2. BEANTWOORDING VAN DE HOOFDVRAAG 

Naar aanleiding van de verschillende deelvragen valt  een antwoord te geven op de hoofdvraag 

van dit onderzoek. De hoofdvraag luidt als volgt: 

Welke betekenissen geven bestuurders, spelers en umpires aan onsportief en agressief 

gedrag op het cricketveld en wat betekent dit voor Sociaal Kapitaal op het cricketveld? 
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De intrede van nieuw verschil heeft ertoe geleid dat  een verschil in betekenisgeving is ontstaan. 

De voorheen betrekkelijk rustige Arena (Anthonissen & Boessenkool, 1998), met enkel de 

betekenis Cricket als Gentlemen’s Game, is door de intrede van etnisch verschil met de 

betekenissen regel of realiteit en cricket met of zonder grenzen, verandert in een turbulente 

Arena waarin gestreden wordt om de dominante betekenisgeving. Dit verschil in 

betekenisgeving heeft hierbij ook gevolgen van agressief gedrag. De grotere wil om te winnen 

(Coulomb-Cabagno & Racle, 2006) en de grotere passie (Donahue, Rip & Vallerand, 2007) heeft 

geleid tot sneller agressief gedrag.  

Hier speelt de context echter wel een sterke rol. De context van de hogere speelklassen zorgen, 

door de sterke machtspositie van de umpires, ervoor dat de betekenis Cricket als Gentlemen’s 

Game als dominant wordt beschouwd. In de lagere speelklassen, waar deze machtspositie wordt 

bekleed door spelers, is dit niet het geval waardoor de confrontatie tussen de verschillende 

betekenissen sterker is. Dat deze machtspositie in de recreatieve speelklassen niet tot 

confrontatie leidt komt door de eenduidige betekenisgeving van de voornamelijk traditionele 

verenigingen.  

Het verschil in betekenisgeving heeft geleid tot een wantrouwen tussen spelers onderling en 

spelers en umpires. Door dit wantrouwen is de Bridging Sociaal Kapitaal gedaald en heeft het 

geleid tot een sterkere Bonding Sociaal Kapitaal. Door segregatie in de recreatieve competities is 

de kans op Bridging Sociaal Kapitaal nog kleiner en moeilijker geworden. Door reïficatie (Jarvie, 

2006) kunnen groepen worden uitgesloten wat leidt tot een moeilijker proces om tot een 

eenduidige definitie te komen van onsportief en agressief gedrag.  

7.3. AANBEVELINGEN 

Zoals in de doelbeschrijving is beschreven is dit onderzoek uitgevoerd om onsportief en agressief 

gedrag op het cricketveld te verklaren zodat de KNCB zijn beleid hierop af zou kunnen stemmen. 

Aan de hand van dit onderzoek zijn  een aantal aanbevelingen richting de KNCB om deze 

problematiek aan te pakken.  

• Accepteer dat een verschil in betekenisgeving van gedrag op het cricketveld bestaat, 

maar stel wel grenzen aan buitensporig gedrag. Door middel van een diverse 

samenstelling van een werkgroep/tuchtcommissie kan gewerkt worden naar verdere 

betrokkenheid van zowel traditionele verenigingen als allochtone verenigingen. 

• Spelers hebben veelal weinig respect voor umpires door aan de ene kant gebrek aan 

regelkennis en aan de andere kant een gebrek aan eenduidigheid in handelen. Zorg 

binnen het umpirekorps voor eenduidig handelen op onsportief en agressief gedrag en 

een verdere educatie. 

• Ook is te zien dat spelers vaak een gebrek aan regelkennis bezitten. Niet alleen in de 

lagere speelklassen, maar ook in de hogere speelklassen. Zorg ervoor dat spelers op een 

makkelijke en duidelijke manier de regels onder de knie kunnen krijgen. Een power point 

presentatie per context kan voldoende zijn om de principes van deze speelklassen uit te 

leggen.  

• In het kader van Sociaal Kapitaal is de ontwikkeling van de segregatie door de groeiende 

recreatieve speelklassen negatief. Doordat geen Bridging meer op kan treden kan men 

elkaar niet beter leren kennen. In de huidige maatschappelijke context is het gewenst 

om deze trend stop te zetten. De kracht van de lagere speelklassen is dat de confrontatie 

tussen de verschillende betekenissen misschien wel heftiger zijn, maar dit maakt de kans 
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tot Bridging ook groter. Handhaaf de lagere speelklassen en investeer in educatie van 

regelkennis en grenzen van onsportief gedrag. 

• Een grotere betrokkenheid van de KNCB ten opzichte van allochtone verenigingen zou 

ertoe kunnen leiden dat ook op organisatorisch en bestuurlijk niveau meer Bridging 

ontstaat wat tot betere omstandigheden op het sportveld kan leiden.  

• Confrontaties tussen spelers onderling en spelers en umpires komen niet iedere week 

voor. Kom naar buiten met goede voorbeelden waardoor het beeld van elkaar positief 

wordt beïnvloed.  

Naast deze aanbevelingen aan de KNCB is het voor vervolgonderzoeken interessant om de rol 

van de cultuur in de betekenisgeving te onderzoeken. Het is de vraag of in deze case sprake is 

van een meningsverschil (waardoor het probleem nog opgelost kan worden) of sprake is van een 

cultuurverschil (waardoor het probleem niet op te lossen valt) (Tennekes, 1995). 
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BIJLAGE I  VOORWOORD LAWS OF CRICKET 

Cricket is a game that owes much of its unique appeal to the fact that it should be played not 

only within its Laws but also within the Spirit of the Game. Any action which is seen to abuse this 

spirit causes injury to the game itself. The major responsibility for ensuring the spirit of fair play 

rests with the captains. 

1. There are two Laws which place the responsibility for the team's conduct firmly on the captain.  

Responsibility of captains 

The captains are responsible at all times for ensuring that play is conducted within the Spirit of 

the Game as well as within the Laws. 

Player’s conduct 

In the event of a player failing to comply with instructions by an umpire, or criticising by word or 

action the decisions of an umpire, or showing dissent, or generally behaving in a manner which 

might bring the game into disrepute, the umpire concerned shall in the first place report the 

matter to the other umpire and to the player's captain, and instruct the latter to take action. 

2. Fair and unfair play 

According to the Laws the umpires are the sole judges of fair and unfair play. The umpires may 

intervene at any time and it is the responsibility of the captain to take action where required. 

3. The umpires are authorized to intervene in cases of: 

_ Time wasting 

_ Damaging the pitch 

_ Dangerous or unfair bowling 

_ Tampering with the ball 

_ Any other action that they consider to be unfair 

4. The Spirit of the Game involves RESPECT for: 

_ Your opponents 

_ Your own captain and team 

_ The role of the umpires 

_ The game and its traditional values 

5. It is against the Spirit of the Game: 

_ To dispute an umpire's decision by word, action or gesture 

_ To direct abusive language towards an opponent or umpire 

_ To indulge in cheating or any sharp practice, for instance: 

(a) to appeal knowing that the batsman is not out 

(b) to advance towards an umpire in an aggressive manner when appealing 

(c) to seek to distract an opponent either verbally or by harassment with persistent clapping or 

unnecessary noise under the guise of enthusiasm and motivation of one's own side 
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6. Violence 

There is no place for any act of violence on the field of play. 

7. Players 

Captains and umpires together set the tone for the conduct of a cricket match. Every player is 

expected to make an important contribution to this. 



 

 

V David Woutersen 

BIJLAGE II VOORBEELDEN AGRESSIEF GEDRAG 

VOORBEELD 1: EEN GESPREK MET EEN PAKISTAANSE SPELER VAN LAGERE 

SPEELKLASSEN 

I Heb je weleens meegemaakt dat het wel uit de hand is gelopen? 

G Eh, je weet in welke club ik speel. Dus ja. 

I Ja wat dan, geef eens een voorbeeld, wat was  gebeurt dan? 

G Ehm, dat was tegen Rhoon, tegen mijn oude club. Uhm ja uhm. Ik was geschorst, nou ja 

geschorst. Ik was zelf weggegaan. En ik had tegen de KNCB gezegd ik ga weg. En dat was te 

laat om door te geven. Maar ik had onderling ruzie gekregen met het bestuur. En ik ga over 

naar club X. En ze zeiden is goed, als je contributie hebt betaald is het geen probleem. We 

kunnen dat gaan regelen met de voorzitter van je oude club. Maar met mij gingen ongeveer 

nog 10 jongens. Dus een heel elftal ging daar weg. Maar wat hij vies deed, 

I Die voorzitter? 

G Ja, dat was uhm die had die contributie van ons gepakt en die had in een brief geschreven 

dat hij alle tien heeft geschorst voor een jaar qua wangedrag. Staat ook op KNCB site. Als je 

bij eh wedstrijd kijkt daar. Kijk uhm hij zei tegen m.. ik was aanvoerder. 

I Uhu. 

G Kijk ik heb die club ook opgericht. Samen met hun, samen met die oudere mensen. Met die 

Hindoestanen. Maar elke keer als ik verder naar achter werd gebracht haalde hij elke keer 

zijn vrienden naar de club. Toen bestonden Jai Swadesh, eh Spijkenisse. Al die gasten ging 

hij binnen halen. En mij gaf hij steeds minder minder dingen om te doen. En daarna wat het 

punt was dat hij mij uhm als aanvoerder weggehaald had zonder, nou ja vanwege agressief 

gedrag. In die tijd was het ook nog wel hoor: ik was wat agressiever dan normaal. 

I Ok 

G En dat kan niet als aanvoerder, dat had ik je al verteld. Ik was daarmee akkoord, ik zeg het is 

goed. Maar ik presteerde wel het besten qua batten en bowlen. Maar wat deed hij, hij wist 

dat hele team luistert naar mij of ik nou aanvoerder was of niet. Het zijn vrienden ook van 

mij. Het team probeerde hij apart te houden, dus hij zette mij in het tweede team. En toen 

hij mij in het tweede team zette, hehe ja ik werd helemaal gek. Ik trapte tegen de 

prullenbak aan. Prullenbak viel. Iedereen keek en zei wat is dit? En toen zei ik van je gaat 

het maar bekijken, ik ben weg. En toen probeerde ik over te schrijven, maarja hij had 

iedereen zijn contributie gepakt. Toen heeft hij een brief naar KNCB gestuurd van hun zijn 

te agressief ik heb ze geschorst. Hij had over die prullenbak gezegd en dat we hem hadden 

uitgescholden, maar dat uitgescholden ging te ver. Ik had niks tegen hem gezegd.  

I Schelden tegen hem? 

G Hij heeft teveel overdreven. Hij heeft ook veel gelogen. Maarja toen ging ik maar onder een 

andere naam spelen. En S. ook. Hahaha jij weet je ik kon niet zonde cricket en S ook niet. Ik 

kan niet zo maar van buiten kijken.  

I Je wilt gewoon spelen. 

I Maar je had een ruzie gekregen met een wedstrijd tussen club X en club Z.  
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G Ja klopt,  was een wedstrijd. Die eh voorzitter van die seizoen. Hij ging altijd controleren of 

wij onder een andere naam gingen spleen. En toen dat ook bleek, maar hij kende ook 

spelers van club X die ouder, echt van die gekke mensen. Die gingen gewoon voor hem 

staan, bij het veld en toen zeiden ze tegen hem:”je bent hier niet welkom”. Je moet 

weggaan van hier. Maar hij zei van nee, ik kom kijken. Ik mag hier kijken. En toen kwam 

eentje met bat erbij. Hij zei van als je hier binnenkomt krijg je een bat tegen je hoofd aan. 

En toen ging hij weg. En ehm precies de week erop hadden ze een wedstrijd tegen club z.  

 Ik was met een paar jongens erbuiten, want we waren gewoon bij die wedstrijd aan het 

kijken. En na de wedstrijd, dit is erg, nee tijdens de wedstrijd, dit is echt erg. 

I Ok 

G Tijdens de wedstrijd, een jongen van club Z, eh die. Er waren twee jongens die in het eerste 

aan het spelen waren van het eerste van club X en die hadden een wedstrijd tegen het 

tweede van club Z. En zij wisten de regels niet, want je mag zes wedstrijden in het eerste 

spelen, en dan mag je meer dan zes wedstrijden niet, eh als je meer dan zes wedstrijden eh. 

Toch in het eerste, dan mag je niet in het tweede spelen.  

I Ja 

G En hun wisten dat niet dachten van ja klaar. Hij is van het eerste, ik weet niet hoeveel 

wedstrijden hij heeft gespeeld maar mag dus niet spelen. Twee jongens die speelde. Dus eh  

waren Bondsumpires. En hij zegt tegen hun, ja die twee horen niet in dat team. Maar die 

umpire zegt, ja dat kunnen wij hier niet zien. Dus gewoon spelen en dat zien we dan wel na 

de wedstrijd. En zo begon een beetje ruzie te ontstaan. En toen begonnen ze tegen elkaar, 

in het Pakistaans een beetje uit te schelden. Over hun moeder en zussen enzo.  

I Want bij Club Z speelde  ook nog Pakistaanse spelers? 

G Uh vijf, zes waren  nog Pakistanen. Die waren daar nog samen met die Hindoestanen. En eh  

waren heel veel mensen buiten.  

I Toeschouwers? 

G Ja, van club X ja. En Pakistanen, als je het over hun zus of moeder dat mag je echt niet 

zeggen. Toen zij dat van buiten hoorde begonnen ze van buiten te schelden. En zo werd het 

erger. Op een gegeven moment, een Pakistaanse jongen van club Z, die trok gewoon zijn 

broek naar beneden die houdt zijn lul ervoor, en die zegt tegen een speler: je mag hier erop 

komen zitten. En dat kan je niet bij een Pakistaanse vereniging doen. Dat gaat te ver. En 

toen dat was gebeurt. Zo, toen waren al die mensen van buiten tijdens de wedstrijd naar 

binnen gaan rennen. Toen hebben ze echt al die, alleen die Pakistaanse jongens 5/6 

begonnen ze echt klappen uit te delen. En die umpires waren weggegaan. En die 

Hindoestanen gingen ook wegrennen. En toen kwam de politie kijken wat  aan de hand is 

en eh niemand was meegenomen. Alleen een paar dingen opgeschreven.  
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VOOR BEELD 2: EEN GESPREK MET EEN NEDERLANDSE SPELER VAN EEN LAGERE 

SPEELKLASSEN. 

G Nee, nee gewoon ons team. Van club A Zomi zeg maar. Die zijn wat ouder en die hebben 

een aantal dingen meegemaakt waar ik niet bij ben geweest dus die gaan  met een 

instelling in het veld in van eh ja ok. De tegenstander komt standaard een half uur / uur te 

laat aankakken. Voordat het spel dan begint moeten ze nog omkleden moeten ze nog rustig 

een warming up, nog even batting order, even het veld uitzetten drie keer opnieuw. Ja daar 

begint het al bij. Ja en dan hebben wij al jongens in het team die gaan dan zuigen, 

opmerkingen maken en ja daar kunnen kon die tegenstander kon daar niet tegen. En die 

gaan dan reageren, agressiever op reageren. en wij reageren daar ook weer op.   

I Op wat voor manier bedoel je aggressief reageren? 

G Eh schelden. Schelden, je moet je kop houden, je moet je muil houden, oprotten, 

wegwezen weet ik veel allemaal. En eh dat is een keer tot een handgemeen gekomen.  

I Ok wat was  gebeurt dan?  

G Ehm wij waren aan het fielden en de tegenstander was aan het batten eh umpire die bleef 

maar wides aangeven, die bleef maar wides zelfs twee keer als hij hem raakte bleef hij 

maar wides aangeven. Nou onze bowler werd daar een beetje pissig om en die ging verhaal 

halen bij de umpire. Nou de umpire die reageerde iets te overdreven en die van ons 

reageerde daar ook weer op en toen eh gaf de umpire hem een tikje in het gezicht. En toen 

was het voor ons drie , vier spelers klaar. Het veld uitgestapt wij zijn daar gegaan. 

 


