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Beoordelingscommissie 
 
De Beoordelingscommissie sportevenementen van de Nederlandse Sportraad (hierna: 
NLsportraad) adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: 
VWS) over subsidieaanvragen van (top)sportevenementen in de categorie 
‘aansprekende internationale sportevenementen’ en de categorie ‘aansprekende 
internationale sportevenementen buitencategorie’.1  
Het ministerie van VWS heeft op 23 december 2020 een subsidieaanvraag van de 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) ontvangen voor het EK hockey 2021 
Dames en Heren in Amstelveen. De aanvraag is ingediend in de categorie ‘aansprekend 
internationaal sportevenement’. Bij brief van 11 maart 2021 vroeg het ministerie van 
VWS de NLsportraad om te beoordelen of het evenement internationaal aansprekend is.   
 
De beoordelingscommissie van de NLsportraad heeft de subsidieaanvraag voor het EK 
hockey 2021 beoordeeld op basis van de door de NLsportraad gepubliceerde werkwijze 
en criteria.2  Dit houdt in dat de beoordelingscommissie beoordeelt of het evenement 
internationaal aansprekend is op basis van de stukken die het ministerie van VWS aan 
de NLsportraad verstrekt. Daarnaast heeft de beoordelingscommissie conform werkwijze 
een interview gehouden met de subsidieaanvrager om aanvullende informatie te 
verkrijgen.   
Het uiteindelijke advies van de beoordelingscommissie is voorgelegd aan de 
NLsportraad die dit door middel van een schriftelijke raadsvergadering heeft bevestigd.  
 
In onderstaand document wordt de uitkomst van de overwegingen voor het advies (op 
basis van aangeleverde stukken en het interview) uiteengezet.  

Advies aan VWS 
 
De NLsportraad adviseert positief over de subsidieaanvraag voor het EK hockey 2021 
aan het ministerie van VWS.  

De subsidieaanvraag van het EK hockey 2021 dames en heren bestaat uit een helder 
omschreven en gedegen projectplan voor de organisatie van dit evenement. De 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) organiseert het evenement in eigen 
beheer en komt op de raad over als een professionele organisatie. Vanzelfsprekend is 
dit plan mede gebaseerd op de ervaring van eerder georganiseerde internationale 
hockeyevenementen. Zowel het hoofdevenement als de side events zijn duidelijk 
omschreven. Er is vooraf een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder stakeholders. 
Daarnaast zijn deelplannen uitgewerkt op het gebied van maatschappelijke impact en 
media.  
 
In de plannen zijn heldere en meetbare doelen gesteld, die bovendien kunnen worden 
vergeleken met de resultaten van eerder georganiseerde toernooien. Op basis van de 
ingediende plannen verwacht de NLsportraad zowel impact voor de sport als 
maatschappelijke impact, mede dankzij een solide mediaplan. De KNHB heeft het 
evenement sterk in de eigen sportstrategie ingebed. De impact voor sport en 
samenleving hangt wel af van welk scenario in juni 2021 kan worden uitgevoerd.  
                                                           
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01  
2 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01


 

 Pagina 3 van 5 

 
De organisator heeft in verband met de coronapandemie verschillende scenario’s 
uitgewerkt en onzekerheden zoveel mogelijk vertaald naar kansen en mogelijkheden. De 
impact loopt af met de voorgestelde scenario’s (van 1 naar 4), maar de NLsportraad 
meent dat in ieder scenario nog voldoende over blijft van de oorspronkelijke plannen. De 
organisatie is reëel in de side-events die wel, anders en niet kunnen doorgaan en maakt 
daarin ook duidelijke keuzes. De NLsportraad hoopt dat de organisatie kan profiteren 
van de uitkomsten van de fieldlab evenementen.   
 
De KNHB wil de sport doorontwikkelen en meer een afspiegeling van de maatschappij 
laten zijn, toegankelijk voor iedereen. Tijdens dit EK wordt daarom extra aandacht 
gevraagd voor de Hockey Foundation, het NK Skills en Finales EK Urban League in het 
Hockey Skills park. Het NK Skills is een nieuw hockeyformat waarin skills worden 
gecombineerd met het neerzetten van een performance in een directe battle met 
leeftijdsgenoten. Honderdvijftig kinderen presenteren zich allereerst online om elkaar 
uiteindelijk fysiek op de EK venue te treffen en te strijden om de titel “Nederlands 
kampioen Skills’. Tijdens side events wil de KNHB in verschillende (achterstands)wijken 
met hockeyactiviteiten voet aan de grond krijgen, samen met diverse hockeyclubs in 
Amsterdam en Amstelveen plus in een aantal andere steden (Utrecht, Den Haag, 
Ridderkerk, Rotterdam, Groningen, Breda, Den Bosch en Arnhem). Daarbij koppelt de 
KNHB de Urban Hockey Experience aan de Hockey Foundation. De raad vindt dit een 
mooie ontwikkeling die past bij de visie en strategie van de KNHB. Bij de 
doorontwikkeling heeft de KNHB aan alles gedacht: de inzet van gemeenten voor 
(multifunctionele) accommodaties in achterstandswijken, sponsors voor de materialen en 
samenwerking met het Jeugdsportfonds. 
 
De organisatie van het EK hockey 2021 past in een reeks evenementen die de KNHB 
organiseert. Daarmee wordt ook de kennis en kunde in stand gehouden om met de 
eigen organisatie (KNHB) en vrijwilligers grote toernooien te organiseren.  
 
Het gehele plan ademt de NL-branding kernbegrippen open, inventief en innovatief en 
past volgens de NLsportraad derhalve uitstekend in de Nederlandse aanpak. Hockey wil 
een transitie doormaken naar een meer ‘inclusieve’ hockeysport. Het thema van de 
KNHB voor 2021 is dan ook ‘Hockey overal van iedereen’. De aanpak is goed doordacht 
en overtuigend, zowel van het evenement zelf (inclusief gender en parasport) als van de 
side-events (transitie van elitaire sport naar inclusieve familiesport). De hockeybond 
gebruikt het evenement hiermee uitstekend als hefboom om te werken aan een strategie 
waar zij al langer mee bezig zijn.  
 
Het evenement zal, op basis van de ter beschikking gestelde informatie, voldoende 
exposure in de verschillende soorten media genereren. De belevingswaarde van het 
evenement is naar inschatting van de NLsportraad waarschijnlijk nog groter dan 
aangegeven in deze tijd van schaarste, door grotere aantallen kijkers. De NOS zal alle 
wedstrijden van de Nederlandse heren- en damesteams live uitzenden alsook beide 
finales. Deze finales vinden plaats op een iets vroeger tijdstip om overlap van het EK 
hockey 2021 met het EK voetbal te voorkomen. De NLsportraad waardeert de 
inspanningen van de KNHB om hockey live te laten uitzenden. De impact van het gehele 
projectplan wordt versterkt doordat een zeer groot aantal mensen in staat wordt gesteld 
het evenement via televisie en andere (sociale) media te volgen.  
 
De raad vindt het jammer dat het EuroHockey ParaHockey 2021 dit jaar niet doorgaat, 
maar waardeert het dat het EuroHockey ParaHockey wordt verplaatst naar 2022 en zal 
worden geïntegreerd met een ander evenement, de WK kwalificatiewedstrijden dames 
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2022. Tevens zal er dan ook een breedtesportevenement voor de overige 
ParaHockeyers in Nederland plaatsvinden. 
 
Het EK wordt in principe kostenefficiënt georganiseerd in eigen beheer door de 
KNHB en met gebruikmaking van het eigen Wagener stadion. De strategische visie 
KNHB en het (top)sportbeleid Amsterdam sluiten goed op elkaar aan als het gaat om de 
organisatie van een internationaal evenement en de ontwikkeling van urban sporten, 
waaronder hockey.  
 
De NLsportraad beoordeelt deze aanvraag met een positief advies, maar wil graag nog 
een aantal punten onder de aandacht brengen bij VWS. De raad adviseert deze 
aandachtspunten voor zover mogelijk in de subsidieverlening te betrekken. 
 
• De evaluatie van het EK 2017 was volledig gericht op economische impact door 

middel van (buitenlandse) bezoekers. Het is niet realistisch te veronderstellen dat 
deze vorm van economische impact opnieuw zal worden bereikt. De gekozen thema’s 
gezondheid en vitaliteit, imago en identiteit en participatie & cohesie zijn meer sociaal 
dan economisch van aard. De vraag is of de evaluatie niet meer gericht zou moeten 
worden op de sociaal-maatschappelijke ambities die zijn geformuleerd. De raad 
adviseert aan VWS om dit te bespreken met de organisator. 

• Gelet op de (potentiële) impact van het EK hockey 2021 is de raad enigszins 
teleurgesteld dat de provincie Noord Holland niet deelneemt in dit evenement. De 
KNHB heeft dit wel geprobeerd maar krijgt nul op request omdat de gemeente 
Amsterdam al participeert. Ondanks dat sport en bewegen geen kerntaak is van de 
provincies adviseert de raad aan VWS om betrokken gemeenten en provincies te 
stimuleren om in sportevenementen samen te werken. Deze samenwerking kan VWS 
stimuleren via het Nationaal Sportakkoord.  

• Naar aanleiding van het mediaplan en de toelichting van de KNHB adviseert de 
NLsportraad aan VWS om in de toekomst samen met sportbonden te kijken naar het 
verdienmodel rondom sportevenementen. De NLsportraad constateert dat in 
toenemende mate de internationale federaties de mediacontracten afsluiten en 
nationale sportbonden vragen om een fee te betalen voor de organisatie (waaraan de 
belastingbetaler meebetaalt). Er blijft veel geld bij internationale federaties hangen 
terwijl het risico voor de organisatie op de nationale of lokale organisatoren wordt 
afgewenteld. Voor kleine landen zoals Nederland kan dit model in de nabije toekomst 
onhoudbaar worden. 
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Bijlage: deelnemers vergadering 
beoordelingscommissie 
 
Raadsleden:  
• Leanne van den Hoek (voorzitter) 
• Michael van Praag  
• Farid Gamei 
 
Adviseurs:  
• Bernard de Roos 
• Champ Bouwman 
• Hans Slender  
• Lara Ankersmit 
• Moniek Kleinsman 
• Nico Spreij 
• Reinoud van Assendelft de Coningh  
• Sigrid Schenk 

  
Secretariaat:  
• Mariëtte van der Voet 
• Jeanine Graaff 
 

Bijlage: deelnemers interview 
 
Vertegenwoordigers subsidieaanvrager:  
• Erik Gerritsen (directeur KNHB) 
• Karen van Willigen (manager financiën KNHB) 
• Joost Vettorato (manager evenementen KNHB) 
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