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Vrijdag 12 augustus 2016. De laatste oefening van Yuri van Gelder. Niet in Rio, maar 

in de rechtszaal in Arnhem tegen NOC*NSF. Geen jury die hem punten geeft voor 

moeilijkheidsgraad en uitvoering, maar een rechter die slechts twee bordjes de 

lucht in kan steken. De vordering wordt toegewezen of afgewezen. Voor nuance is 

geen ruimte. Het is wit of het is zwart.

Het was vakantietijd, dus ik heb de uitzending gevolgd. 

Yuri zwaaide en draaide als in zijn beste jaren. Halve zwaai achterwaarts, gehoekt.  

Dubbele schroef om de lengte as en terug in handstand. Zijn betoog was moeilijk te 

volgen en het baatte onze kleine krachtpatser ook niet. 

’s Middags om drie uur deed de rechter uitspraak: vordering afgewezen. 

Was de uitsluiting terecht of was de maatregel buitenproportioneel, zoals Yuri en zijn 

advocaat betoogden. Ik weet het niet. Mij bekruipt het gevoel dat ons, toeschouwers, 

een belangrijk deel van het feitenmateriaal onthouden is. Er heeft meer gespeeld dan 

een nachtelijke escapade en een gemiste training. Maar NOC*NSF kiest er voor ons 

in het ongewisse te laten en we moeten het dus doen met wat in het kort geding is 

geopenbaard. 

Maar op basis van wat er nu bekend is, ben ik er van overtuigd dat het anders had 

gekund en dat mediation een oplossing had kunnen bieden. 

Het lijkt er op dat het alleen over standpunten ging. De coach en de chef de mission 

vonden dat de grenzen overschreden waren. De maat was vol en er was slechts een 

denkbare sanctie: naar huis. Yuri vond van niet. 

Maar zijn de belangen goed in kaart gebracht? Die van Yuri kennen we: Zijn kunst en 

kracht tonen aan de wereld en een jury en met een olympische medaille naar huis terug 

keren. 

De belangen van NOC*NSF zijn ook wel in kaart te brengen: handhaven van de regels, 

bewaken van de waarden en normen. Topsport is een serieuze aangelegenheid. We 

besteden er als gemeenschap veel geld aan en dan gaat het niet aan dat iemand die 

nog moet presteren de bloemetjes buiten zet en openlijk belijdt schijt aan de regels 

te hebben. 

Maar er zijn meer belangen in het spel. Ook NOC*NSF heeft belang bij een (kans op) 

een medaille op de ringen. Sporters moeten zich in team NL veilig voelen en gesteund 

weten. Om er maar een paar te noemen. Er zijn er vast meer. 

Een mediator had partijen kunnen helpen deze belangen in kaart te brengen en op 

basis daarvan een tot een oplossing te komen die recht zou doen aan al die belangen. 

Het is te betreuren dat geen mediation is beproefd. Nu was – als zo vaak in gerechte-

lijke procedures – de nuance ver te zoeken. Yuri heeft verloren, maar daarmee heeft 

NOC*NSF niet gewonnen.
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