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Eerste openbare verslag  
van de Opvolgingscommissie Rapport "Ongelijke leggers" 

 
 
1. Inleiding 

 
Op initiatief van de KNGU en NOC*NSF, en met als grondslag een benoemingsbesluit van het be-
stuur van de KNGU, is de Opvolgingscommissie Rapport "Ongelijke leggers" in het leven geroe-
pen om kennis te nemen van en een oordeel te vormen over de planvorming en uitvoering door de 
KNGU en NOC*NSF met betrekking tot de aanbevelingen uit het Verinorm rapport, en om daar-
over te rapporteren door middel van openbare verslaglegging. 
 
Dit is het eerste openbare verslag van de Opvolgingscommissie.  
 

2. De Opvolgingscommissie heeft, per Zoom, voltallig vergaderd op 28 september 2021. Aan de ver-
gadering werd ook deelgenomen door Marieke van der Plas (directeur KNGU), Michelle Faasen 
(coördinator opvolging aanbevelingen) en Anne Loes Kokhuis (coördinator communicatie zorgpro-
gramma). Namens NOC*NSF nam Erik Lenselink (manager corporate affairs) deel.  
 

3. In de vergadering is de notitie besproken die door de KNGU en NOC*NSF als finaal concept is 
voorgelegd met betrekking tot planvorming en uitvoering van de aanbevelingen.  
Daarbij wordt vastgesteld dat in deze vergadering aan de ene kant bespreking plaatsvond ter zake 
van de planvorming, maar dat ook al sprake is van uitvoering van een aantal aanbevelingen; ook 
daarover is in deze vergadering al aan de Commissie gerapporteerd.  
 

4. De Opvolgingscommissie heeft over het algemeen met instemming en waardering kennis genomen 
van de voormelde notitie en van de al genomen uitvoeringsmaatregelen; daarover vond tussen de 
Commissie aan de ene zijde en de vertegenwoordigers van KNGU en NOC*NSF aan de andere 
zijde, ook gericht overleg plaats en konden vanuit de Commissie suggesties en aanbevelingen wor-
den gedaan.  
 
Daarbij is vastgesteld dat de aanbevelingen, en de uitvoering daarvan, om te beginnen kunnen wor-
den verdeeld in twee categorieën: het herstelprogramma, ofwel het onderkennen van de gemaakte 
fouten, de daardoor aangerichte schade en het herstel van die schade (dus: het in het reine komen 
met het verleden), met aan de andere kant het organiseren van een toekomst voor de turnsport met 
betere voorwaarden, bewaking van veiligheid, en een gezonde sportcultuur.  
 

5. Bij de beschrijving van het herstelprogramma springt in het oog dat er een heel groot aantal slacht-
offers is met blijvende schade, die zeer uiteenlopend is van aard en ernst, en dus ook vraagt om 
zeer uiteenlopende tegemoetkoming en ondersteuning. Met instemming is er kennis van genomen 
dat daarbij aansluiting is gezocht bij organisaties die de benodigde specifieke kennis in huis hebben 
en zelfs bereid blijken om de meer specifieke expertise voor de concrete hulpvraag op te bouwen. 
Besproken is dat met betrekking tot financiering nog vragen dienen te worden beantwoord en het 
vinden van dekking nog gaande is.  
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6. De Commissie waarschuwt ervoor (met begrip voor de situatie) dat er goed gedoseerd en daardoor 
ook met een weloverwogen prioritering te werk dient te worden gegaan: beter een bewuste en be-
perkende keuze ter zake van wat KNGU en NOC*NSF met een eigen controle het snelst tot stand 
kunnen brengen, gecombineerd met de urgentie van de aanbevelingen. De Commissie steunt de pri-
oritering van het herstelprogramma. 
 

7. Voor het herstelprogramma, maar vooral ook voor de innovatieve inrichting van de toekomst is wel 
van belang het begrip "grensoverschrijdend gedrag" zo duidelijk mogelijk (en niet te eng) te defini-
eren.  
Grensoverschrijdend gedrag kan zich immers in zeer verschillende vormen voordoen (zoals be-
kend: zowel fysiek als mentaal) en de aandacht en de bescherming moet zich richten op het volle-
dige scala van grensoverschrijdende gedragsvormen.  
Daarbij wordt ook de kanttekening gemaakt dat grensoverschrijdend gedrag vaak plaatsvindt op 
een versluierde (geraffineerde) wijze. Met die omstandigheid zal zowel bij de inrichting van veilig-
heidsvoorwaarden als bij de alertheid van toezicht rekening dienen te worden gehouden.  
 

8. De Commissie onderstreept ook dat, naar mate de sporters zelf beter zijn geïnstrueerd -  en zich dus 
met meer weerbaarheid durven te uiten, daarmee een belangrijke verbetervoorwaarde vervuld zal 
zijn; ook daarop zal derhalve zeker aandacht moeten zijn bij de inrichting van de innovatie van de 
turntoekomst.  
 

9. Ook wordt nog eens onderstreept hoe belangrijk het is dat clubbestuurders zich breed van hun ver-
antwoordelijkheid bewust zijn, en over de competenties (gaan) beschikken om die verantwoorde-
lijkheid ook te nemen. Daarnaast wordt gewezen op de verantwoordelijkheid en vooral ook de kan-
sen/mogelijkheden die er bij gemeenten zijn om bij de betere inrichting van (het klimaat van) 
turnsportbeoefeningen een rol te spelen bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen bij facilitering 
door accommodaties en dergelijke.  
 

10. De overall-conclusie van de Opvolgingscommissie, aan de hand van de voormelde gezamenlijke 
startnotitie van KNGU en NOC*NSF, de toelichting daarop in de vergadering van 28 september 
2021 en vooral ook de daarop volgende inhoudelijke en open gedachtewisseling, is dat de Opvol-
gingscommissie waardering en vertrouwen kan uitspreken over de inrichting van het uitvoerings-
plan-aanbevelingen Verinorm, en de eerste stappen van uitvoering van die aanbevelingen.  
 

11. Het is daarbij duidelijk dat de concreetheid, transparantie en het tempo van de verdere implementa-
tie van die voorwaarden van wezenlijk belang zijn om enerzijds het vertrouwen (en daarmee de 
medewerking) van de "slachtoffers" te verkrijgen, en anderzijds het noodzakelijke momentum voor 
de implementatie van de op de toekomst gerichte aanbevelingen.  
 


