
 

 
Eerste reactie op het rapport namens KNGU bestuur en directie - 28 april 2021  
 
Monique Kempff 
voorzitter KNGU 
 
Dames en heren, dankuwel. En dank voor de gelegenheid om namens de 
KNGU en dan met name het bestuur, die opdracht gaf tot dit onderzoek, een 
korte eerste reactie mag geven.  
 
Allereerst wil ik mij richten tot de oud-turnsters. 
 
Beste dames, jullie deden een stap naar voren en hielden ons een spiegel 
voor. Jullie indringende verhalen gingen terug naar de donkerste periode van 
jullie leven. Moedig legden jullie voortdurend de pijnlijke geschiedenis van 
onze gymsport bloot. Mede dankzij jullie is grensoverschrijdend gedrag in de 
sport op de politieke agenda gekomen. 
 
Hier kan ik alleen maar respect voor hebben. Behalve respect verdienen jullie 
ook erkenning en excuses voor de pijn die jullie ervaren. Niemand mag nu 
meer wegkijken, niemand kan het duistere verleden van onze gymsport 
ontkennen. Namens de KNGU zeg ik sorry en bied ik jullie onze excuses aan. 
 
Het rapport wat ik nu in mijn handen heb is omvangrijk. Het is een groot en 
breed uitgevoerd onderzoek dat een analyse geeft van de aard en omvang 
van de misstanden binnen de gymsport. Het is zeer complex en ik ben 
dankbaar dat het er nu is.  
 
Daarvoor zijn we de onderzoekers erkentelijk ik bedank hen dan ook ook voor 
hun werk. Maar ik zeg er ook meteen bij: zij konden dit niet doen zonder de 
bijdrage van de oud-sporters, de huidige sporters en vele anderen. Het 
vertellen van je verhaal aan de onderzoekers is geen vanzelfsprekendheid. 
 
Het rapport is scherp. Signalen over grensoverschrijdend gedrag in de 
gymsport zijn te lang genegeerd. Daarmee heeft de KNGU oud-sporters 
tekort gedaan. Misstanden werden door oud-topturnsters verschillende malen 
aangekaart, maar zijn door de KNGU in het verleden onvoldoende 
onderzocht en van een antwoord voorzien. Het rapport laat niet alleen zien 
dat de bond hier steken heeft laten vallen, maar ook dat er stevige lessen 
moeten worden getrokken voor de toekomst. Het rapport sluit af met een 
reeks van aanbevelingen. Deze nemen wij allemaal over. Er gebeurt al veel,  



 

 
maar meer is nodig. Ik hoop dat wij samen naar voren kunnen stappen en 
dat we voor de jonge sporters en voor onze gymsport een mooiere toekomst 
kunnen bouwen. 
 
Marieke van der Plas 
directeur KNGU 
 
De afgelopen maanden heb ik veelvuldig met oud-turnsters, maar ook met 
ouders en andere betrokkenen gesproken. Dit waren intense, emotionele 
gesprekken. Zo kreeg ik een appje van een oud-turnster : ‘We waren echt 
heel zielig en alleen.’ Dat raakte mij. 
 
Ze gaf aan dat ze hiermee de boodschap wilde overbrengen. Dat is zeker 
gelukt. Deze boodschap wordt versterkt door het rapport dat nu voorligt 
waarin vele ervaringen zijn opgetekend. Daar waar de prachtige gymsport 
gaat en moet gaan over sportplezier, veelzijdig bewegen, de kick van iets 
nieuws leren, hebben deze oud-turnsters, maar ook andere sporters andere 
ervaringen die hun sporen hebben nagelaten. Sommigen staan ermee op en 
gaan ermee naar bed. Dat doet me pijn.  
Uiteindelijk ligt er een rapport dat rechtdoet aan die pijn en tegelijkertijd 
gerichte aanbevelingen geeft voor een betere toekomst – dat is ook echt 
een belangrijke drijfveer van de oud-turnsters. Ook moet het de weg 
vrijmaken voor jonge sporters om zaken bespreekbaar te maken en zorgen te 
uiten. Het rapport laat zien hoe moeilijk dat is. Ik wil er als mens en als 
directeur van de KNGU alles aan doen om het vertrouwen in de gymsport te 
herstellen. Dat kan alleen door de daad bij het woord te voegen en hierover 
te blijven communiceren. 
 
Zo gaan we onder andere direct aan de slag met de herijking van 
talentontwikkeling en topsport. Daarin doen we een beroep op gemeenten, 
clubs, ouders, trainers-coaches, juryleden, alle vrijwilligers en oud-sporters om 
samen deze handschoen op te pakken – en ook de goede voorbeelden te 
delen. Uiteraard betrekken we daar ook de huidige generatie sporters bij - 
niet alleen met een volwaardige atletencommissie, maar ook op andere 
manieren door de inzet van bijvoorbeeld sporterspanels.  
 
Als het gaat om preventie, steun, nazorg en advies voor oud-sporters en hun 
ouders, maar ook de nog actieve sporters die iets meemaken, hebben we 
afspraken gemaakt met partijen zoals Sporters Helpen Sporters, 
Slachtofferhulp, MIND Korrelatie en Centrum Veilige Sport Nederland. Hiervoor  



 

 
blijven we onder andere nauw samenwerken met NOC*NSF, die zich dit 
onderwerp ook enorm aantrekt.  
 
Verder zijn er aanbevelingen die sporttak-overstijgend moeten worden 
aangepakt door andere partijen. En daar waar wij als gymsport het voortouw 
kunnen of moeten nemen doen wij dat. 
 
Door de moed, kracht en vasthoudendheid van de oud-turnsters ligt er nu 
een rapport. Ik ben hen hier dankbaar voor. Want hiermee gaan we het 
verschil maken. Met het rapport zijn we er niet, sterker nog, we beginnen pas. 
En we hebben iedereen nodig. We kunnen dit niet alleen. 
 
 
 


