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1. Gevestigden-buitenstaanders relaties in de sportvereniging     
.   met de overheid als derde actor 

1.1 Voetbalvereniging Onder Ons1 en de zich opdringende omgeving 
In de namiddag van maandag 18 mei 2009 staat het hoofdveld van voetbal-
vereniging Onder Ons (VVOO), gelegen in de Utrechtse wijk Overvecht, vol 
met kinderen in diverse clubtenues. Het is de avond van het open jeugd-
toernooi en verschillende clubs uit Utrecht doen mee. Aziz, de door de 
KNVB en gemeente Utrecht betaalde verenigingsbegeleider van VVOO, 
heeft het georganiseerd. Hij staat langs de lijn van het veld tussen ouders en 
kinderen en is druk aan het bellen. Johan, al jaren een actieve vrijwilliger, 
staat op een ladder en schildert de daklijsten van de kantine. De kantine 
ziet er stil uit en de stoelen staan op de tafels. Dat is opmerkelijk, aangezien 
het jeugdtoernooi gaande is. Voor de deur staan zes kinderen aan de deur-
klink te trekken. De deur is op slot. Binnen zie ik interim-bestuurders Kees 
en Ramon achter de bar staan. Als ik oogcontact met hen maak en gebaar 
dat ze de deur open moeten doen, roept Kees: ‘Niet naar binnen komen, de 
vloer is nog nat. We hebben net gedweild’. Op het terras zitten drie geslui-
erde vrouwen, ze kijken me vragend aan en leggen uit dat de kinderen moe-
ten plassen. Steeds meer kinderen lopen druk heen en weer voor de ingang 
van de kantine. Dan roep ik streng naar Kees: ‘Doe nu die deur open, ze 
moeten plassen’. Ook Johan roept vanaf de ladder naar binnen: ‘Doe die 
andere deur dan ook open, dan kunnen ze plassen’. Johan kijkt me aan en 
zegt: ‘Ik heb dat al een paar keer gezegd. Ze moeten gewoon die andere 
                                                 
1 De namen van beschreven personen zijn geanonimiseerd. De naam van de onderzoch-
te vereniging is bewust niet geanonimiseerd. De naam ‘Voetbalvereniging Onder Ons’ 
bleek in de loop van de studie veelzeggend. Daarbij heeft de vereniging in 2012 onder 
een andere naam een doorstart gemaakt.  
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deur open doen’. Met mijn sleutel open ik voorzichtig de deur. Tegelijkertijd 
houd ik twee jongens tegen, die langs mij naar binnen willen lopen. Kees 
reageert fel en herhaalt dat niemand naar binnen mag. Hij wijst erop dat de 
trainers een sleutel van de naastgelegen kleedkamers hebben en dat ze die 
kunnen gebruiken. Kees wil niet wijken. Ik draai me om en ga op zoek naar 
één van de jeugdtrainers op het veld om de sleutel van de kleedkamers te 
vragen. Als ik uiteindelijk de deur van de naastgelegen kleedkamers open 
en de kinderen naar binnen gaan, draait één van hen zich naar me om en 
vraagt: ‘Bent u de baas?’.  

Dit proefschrift gaat over machtsdynamiek in een sportvereniging bij 
de intrede van leden met een migratieachtergrond en de invloed van de 
overheid daarop. Macht is in deze studie opgevat als een afhankelijkheids-
verhouding, waarin individuen en groepen meer of minder de norm kun-
nen bepalen en hun wil kunnen opleggen aan anderen. De dynamiek ont-
staat als de groep met een inferieure positie zich daarin niet schikt en de 
strijd aangaat om een betere positie te krijgen, waardoor de groep met een 
superieure positie zich bedreigd voelt. Bovenstaande observatie laat een 
confrontatie zien tussen een zich opdringende omgeving met, in termen 
van socioloog Norbert Elias (2005), ‘buitenstaanders’ en zich in de kantine 
verschansende ‘gevestigden’ van voetbalvereniging VVOO2. Beide groepen 
maken deel uit van wat Elias een ‘figuratie’ noemt. Daaronder verstaat hij 
netwerken van mensen die onderling van elkaar afhankelijk zijn op manie-
ren die zij zelf vaak maar gedeeltelijk overzien (Elias, 1971). Figuraties kun-
nen we opvatten als sociale netwerken waarbinnen de onderlinge afhanke-
lijkheden van veranderlijke groepen mensen ten aanzien van macht, positie 
en status begrepen kunnen worden. Groepen in figuraties worden gevormd 
door individuen, die een dynamiek ontwikkelen die boven het handelen van 
individuen uitreikt en die dat handelen tegelijkertijd beïnvloedt. Het on-
derscheidende sociale kenmerk waarmee mensen groepen construeren 
hangt af van de context, waarin bepaalde kenmerken relevant zijn en 
daarmee de vorming van sociale identiteit mogelijk maken (Schuyt, 2006). 
                                                 
2 Deze sociale categorisering als reductie van de complexiteit van de sociale werkelijk-
heid doet geen recht aan de nuance en variëteit van individuen, aan wie zowel kenmer-
ken van gevestigden als buitenstaanders kunnen worden toegeschreven.  
 


