
HansVandewegheoverwaarom in topsport
de vrouwnooit evenveel zal verdienenals deman

SerenaWilliams
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Ja, bij de grote tennistoernooien
verdienen vrouwen evenveel als
mannen. Alleen daar. En dan nog.
Pleiten voor gelijke betaling van
mannen en vrouwen lijkt op een
achterhoedegevecht dat haaks staat
op de realiteit van topsport. Maar
misschien is vrouwensport sowieso
wel een aflopend verhaal.
HANS VANDEWEGHE

andaag spelendeVS tegen
ZwedenenAustralië tegen
Nigeria.Ophetwereldkampioen-
schapvoetbal.Vrouwenvoetbal. In
Canada.Uhaderwellichtnogniet
over gehoordenniet alleenomdat
wij nietmeedoen.Vreemd,want
dit lijkt in alles ophetWKvoor
mannen.Dezelfde landen,het-
zelfde speelschema,het gras even
groenende spelers (m/v) spelen
hetzelfde spel –of tochongeveer.
Er is zelfs eenWorldCup-finale, op
zondag5 juli, inhetweekenddat
deTourbegint.
Hetprijzengelddat onderde

24vrouwenteamswordt verdeeld,
is 850.000euro.Een jaar geleden

werdonderde32mannenteams
nog30miljoeneurouitgedeeld.
Opdiezelfde5de juliwordtde
Wimbledon-mannenfinale
gespeeld.Nergenskun jemeer ver-
dienenmet één tenniswedstrijd als
indeLondensevoorstad.Voorde
winnaar ligt 2,5miljoeneuro
klaar. Eendageerderwarende
vrouwenaandebeurt.Dewinna-
reskrijgt ook2,5miljoeneuro.
Demantra luidt danal snel:

“Alle sportenzoudeneenvoor-
beeldmoetennemenaan tennis,
waarmannenenvrouweneven-
veel verdienen.”
Evenveel, oh ja?Voordever-

dienstenvanatletenmoetenwebij
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hetAmerikaanse zakenbladForbes
zijn endat rekent indollars.Volgens
ForbeswasNovakDjokovicdebest
verdienende tennisspelermet 17,2
miljoendollar aanprijzengeld inde
laatste twaalfmaanden. Serena
Williams tikte 11,6miljoendollarbij
elkaar.Maarprijzengeld isniethet
belangrijkste inkomen inhet tennis.
Zo staatDjokovicbijForbesopdeder-
tiendeplaats vandebest betaalde
sportersmet48,2miljoendollar.
SerenaWilliams staat opplaats47
met 24,6miljoendollar.Het verschil
tussenhunprijzengeld ende totale
inkomstenwordtbepaalddoorde
commerciële contracten.
Williams staat trouwensniet als

eerste vrouwgenoteerd.Dat is al
jarenop rijMaria Sjarapova, die6,7
miljoendollar aanprijzengeldver-
diendeendaarnaastnogeens23mil-
joenaancommerciële inkomsten
opstreek, enzohaast 5miljoenmeer
verdiendedanWilliams, vanwie ze
sinds2004nietmeerwist tewinnen.
Het vermogenvoorde28-jarige

Sjarapovawordt geschat op 170mil-
joendollar.Williams, vijf jaarouder
enals speelster een lichtjaarbeter, zit
aan 130miljoendollar.Anna
Koernikova’s fortuinwordt geschat
op50miljoendollar endiewongeen
enkel toernooi.
Het is iets te kort doordebochtom

die verschillen tewijtenaandehuids-
kleur vandevrouwen,wantbij de
mannenspeelt huidskleurgeen
enkele rol indeverdiensten.Dus is er
meeraandehand:marktwaardebij-
voorbeeld.

BJKing en equal pay
DeBBCpeilde inoktober vanvorig
jaar envonddat 35 sportenprijzen-
geldbetaaldenopmondiaalniveau;
25 sportenbetaaldenevenveel voor
mannenals voor vrouwen. In twee
sporten–paardenwedrennenen
paardensport –waser gemengde
competitie. Er is geenzinnigargu-
ment in tebrengen tegendeeisdat
vrouwenevenveelmoetenverdienen
alsmannenopvoorwaardedat ze

hetzelfdewerkdoen.Waarnade
vraagmoetwordengesteldof vrou-
wen inde topsportwelhetzelfde
werkdoen.Volgensde tennislegende
Billy JeanKing, die in 1973deUS
Openverplichtte omvrouweneven-
veel tebetalenalsmannen,was en is
dathet geval.
Zij hekeldedat zij alswinnares van

Wimbledon3.000pondkreeg terwijl
StanSmith5.000pondkreeg.Noch-
tans is dat ophet eerste gezicht enuit
eenpuureconomisch standpunt een
te verdedigenverschil,want topsport
is deultiememeritocratie: jewordt
betaald volgens jeprestaties envrou-
wenpresteren in topsport opalle
vlakkenminderdanmannen.
Er zijn verschillendemanierenom

prestatiesmet elkaar te vergelijken.
In tijd, ruimte engetallenbijvoor-
beeld: iemanddieonderde 10 secon-
den sprint, zalmeerbetaaldworden
dan iemanddieonderde 11 seconden
sprint.Of volgensdeklassiekemeet-
methode: hoelangwerk je? Inde
grandslamtoernooienwordenvrou-

wenenmannenhetzelfdebetaald,
maardevrouwenpresterenopde
tennisbaandoorgaansmaar60pro-
cent vandewerkurenvandeman-
nenomdatdevrouwen ingrand
slamsnaar tweegewonnensets spe-
lenendemannennaardrie.
DeFransmanGilles Simon, lid van

deboardvande tennisbondATP, riep
in2012dat equal payonzinwas
omdatdemannenveelmeer enhar-
dermoetenwerken.Hijwerdafge-
brandals eenmisogyne,wereld-
vreemdeonnozelaar. Er zijn
overigensveel vrouwen te vinden
voorwedstrijdennaardrie gewon-
nensets,maardeenige reden
waaromhetnogmaarhoogst zelden
is toegepast, is degepercipieerde
saaiheid vanvrouwentennis.
Want als de tweevorige criteria

niet volstaan, dan is ernogeenderde:
wat is de commerciëlewaardevan je
sport(prestatie)?Kijkenveelmensen
naar jewedstrijd?Hoeveel tv-rechten
wordenerbetaald?Hoeduurzijnde
seats?

Novak Djokovic
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Gilles Simonhaaldeookdat aan:
“Het vrouwentoernooi vanRome
hadnog twintig toeschouwers ennu
zijn ermeer en ishet leefbaaromdat
zemethetmannentoernooi fuseer-
den.”

Mannelijke buitenbeentjes
Demarktwaardevanvrouwensport
is beduidend lagerdandie voorman-
nen.Menkandit afdoenals eengroot
complot vanonzepatriarchalemaat-
schappij,maarde realiteit is iets
genuanceerder: in topsport geldtnu
eenmaaldewet van sneller, hoger,
sterker endaaromis vrouwensport
vaakminderaantrekkelijk als kijk-
stukdandemannenversie.Ookvrou-
welijke sportliefhebbersmoetendat
toegeven, al zit erwel eenzelfvervul-
lendewaarheidachterdiepremisse.
Onbekend is onbemind ligt ookaan
debasis vandeafwijzingvanvrou-
wensport doorhet grotepubliek.
Olympischvrouwenvolleybal inde
zaal is aantrekkelijker als spektakel
danmannenvolleybal vanwegede
langere rally’s, het lagerenet ende

beperkingen inexplosievekracht.
De fysieke enpsychischeverschil-

len tussenmannenenvrouwenzijn
miniemenniet altijd eenduidig. Zelfs
deomschrijving ‘overhet algemeen
minderofmeer... (kwaliteitenofhor-
monenbijvoorbeeld)’ is niet van toe-
passing. Er zijnmannendieminder
ruimtelijk inzichthebbendanvrou-
wen.Er zijnwellicht ook sommige
mannen te vindenmetminder tes-
tosterondansommigevrouwen.Er
zijnmannendiebeter spellendan
vrouwenener zijn vrouwendiebeter

lopenoffietsendanmannen.
Maar ‘overhet algemeen’ bestaat

niet in topsport, diewonderewereld
vanbuitenbeentjes, genetische freaks
en supergetalenteerdendie zichaan
hetuiteindevandeGauss-curve
bevinden.Endaar, indie laatstepro-
milles, zittenveelmeer en somszelfs
maaralleenmannenmetde speci-
fiekekenmerkendie in topsporthet
verschilmaken tussenzwak,middel-
maat, topenabsolute top.Daaromis
in 1900ookdevrouwensport als
apartedisciplineopdeSpelengeïn-
troduceerd.
Wieopdeverschillenwijst,wordt

gemakshalvemeteenweggezet als
stereotyperend.Evengordels vast-
klikkenaub, samengevat komthet
hier opneer: inde topsport kande
vrouwniksbeterdandeman.
Mannenhebbennatuurlijkmillennia
langde tijd gehadomdesport in te
richtenvolgensdeeigencapaciteiten,
niet zeldengestuurddoordeeigen
specifiekemannelijkehormoonspie-
gel.Daaromisdemaatderdingen in
de topsport demanendat zalnog

wel enkelemillennia zoblijven.
Zelfs indegymnastiekofhet

kunstschaatsen, tweedomeinen
waarindevrouwalspubliekstrekker
demannennaardekroonsteekt,
komtzeopongelijke leggersniet in
debuurt vandecombinatie aan
vluchtelementenvanEpke
Zonderlandaande rekstok, enophet
ijs staat de eerste en laatste gelukte
viervoudigeSalchow(demakkelijk-
ste quad)opnaamvandeJapanse
MikiAndo in2002. Sindsdienheeft
geenvrouwhetnoggeprobeerd in
eengrote competitie, terwijl geen
mannogzonder éénofmeerquads
kan.
Ikhoorhetual zeggen: ende

ChineseZhangShandan?Dieklopte
inderdaad inde toennoggemengde
competitie kleischietenallemannen
inBarcelona in 1992,wat tegende
wetenschap ingaat,wantmannen
horenbeteremikkers te zijndan
vrouwen.Het antwoordvanhet over-
wegendmannelijkebestuurvande
internationale schietbond liet niet op
zichwachten: vier jaar later schoten

WK voetbal
vrouwen (2015)

WK voetbal
mannen (2014)
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totale prijzen-
pot

In topsport geldt de
wet van sneller, hoger,
sterker. Daarom is
vrouwensport vaak
minder aantrekkelijk

als kijkstuk

totale prijzenpot
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vrouwenenmannenapart.
Het InternationaalOlympisch

Comitéwilmet alle gewelden soms
tegenalle logica in evenveel vrouwen
alsmannenopdeOlympischeSpelen.
Deeerste vrouwelijkeolympiërdeed
in 1900aan tennis engolf. In 1928was
10procent vandedeelnemers vrouw.
Vandaag isdat46procent,watde
vreemdevaststellingoplevert dathet
tot vijf keermakkelijker is voor een
vrouwomeenmedaille tewinnenop
deSpelendanvoor eenman,die tegen
veelmeer concurrentiemoetopbok-
sen.Ofdezegeforceerdepromotie
vandevrouwensport ookwerkt, is
niet duidelijk.Ofhethelpt voorde
ontvoogdingvandevrouwdat een
Saudischehalvefondloopster in een
hidjabkansloos laatstewordt inde
slechtste serie, is niet zoduidelijk.
DeVSzijn erwelblijmee.Diedoen

sinds 1972aanpositievediscriminatie
tenvoordele vande studerende sport-
vrouwviadewetTitle IX.Die
bepaaldedat voor elkedollardieop
demiddelbare school endeuniversi-
teit naarmannensport ging, er ook
eendollarnaar vrouwensportmoest
gaan. Salarissenvandecoaches in
mannen- envrouwensportmoesten
gelijkwordengeschakeld.
Demeest recente studiewijst uit

dat deAmerikaansevrouwelijke coa-
chesopdecolleges gemiddeld60pro-
cent verdienenvanhunmannelijke
collega’s. Een lager salaris is verbo-
den,maarwordtomzeilddoor com-
merciëleboni toe tekennen, betaald
doorde sponsors vande scholen.Het
enigedirecte resultaat vanTitle IX is
temerkenopdeOlympischeSpelen:
methaast 60procent vrouwenme-
daillesdoetniemandbeterdandeVS.
Dedoorbraakvandevrouwen-

sport als kijksport kwamerniet.De
NBA,deprofsectie vanhetmannen-
basketbal, heeft in 1997voorhet eerst
eenvrouwencompetitie ondersteund,
deWNBA.Debelangstelling is opzijn
zachtst gezegdmiddelmatig, ondanks
een spervuuraanacties eneen lawine
vangratis kaarten.Middelmatig geldt
ookvoorde salarissen: 72.000dollar

gemiddeldvoordevrouwen,net geen
5miljoenvoordemannen.Metde
helft vanhet salaris vanKobeBryant
zijn alle salarissen indevrouwen-
competitie betaald endan is er zelfs
nogwatover voor zakgeld.
Is demannenversiedanzeventig

keermeerwaarddandevrouwenver-
sie?Dat valt nog tebezien,maaraan-
gezien indeAmerikaanse sport sala-
rissenaltijd gelinkt zijn aan
inkomsten, valt te vrezendatde eco-
nomischewaarde inderdaadzeventig
keer lager ligt.

Amusementsindustrie
Natuurlijk ishet verschil tussenman-
nenenvrouwen in topsport erggroot
en in sommigegevallen te groot,
maardat ligt danvooral aandeover-
betalingvandemannelijke toppers.
Daarmagbest een remopkomen,
maardat is eenanderediscussie.
Sport is eenamusementsindustrie en
volgt de regels vandefilmbusiness: de
sterrenwordenoverbetaald ende
supporting castmoethet stellenmet
kruimels.
Inde slipstreamvandemannen

kruipenenzeurenommeergeld, is
dathet lot vande sportendevrouw?
ColumnisteKimberleyStrassel inThe
Wall Street Journalkwalificeerdedie

strijd voorfinanciële ontvoogding
ooit als eendomachterhoedegevecht.
“Vrouwenzouden ietsmoetenbesef-
fen: iemandzal die gelijkheidmoeten
betalen.Voor saaie sport vind jeniet
makkelijk geld enoverhet algemeen
is vrouwensport saai.”
Omdehoek schuilt eenveel groter

probleem,ofhoedeeneontvoogding
deandere vandeweg rijdt.DeRaad
vanEuropakeurdeeerderdit jaar
geslacht xgoed. Iedereenmoet vrij
kunnenkiezenofhij/zij het vakje
man, vrouwofxaankruist. In
Duitsland is al sinds2013hetderde
(neutrale) geslacht aanvaard.Opde
Spelen is er altijd gedoeover vrouwen
met te veelmannelijkehormonen.
Dat vrouwendusmaaropletten,

want als iedereen straks eenbeetje
maneneenbeetje vrouwmagzijn,
vervalt deklassiekeopdelingmannen
envrouwenenkrijgenweééncatego-
rie: de 100meter sprint voormensen.
In een later stadium ‘voormensen
puurnatuur’ énvoor transhumanen
die zichprothesenhebben latenaan-
metenof zichgenetischhebben laten
manipuleren.Dat zal inde topsport
het eindebetekenenvanhet exclu-
sieve rijk vandevrouw,die geenwed-
strijdmeer zalwinnen en geen cent
meer zal verdienen.

AnnWauters
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Mannen hebben
millennia lang de tijd
gehad om de sport
in te richten volgens
de eigen capaciteiten

Kobe Bryant

contract voor
8 maanden
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