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In een tijd dat er iedere dag wel iets in de krant staat over historische tij-
den zus en historische tijden zo, interesseert het mij hoe we over een aan-
tal jaren terugkijken op deze bijzondere periode. Quarantaine hoort vol-
gens de klassieke betekenis van het woord veertig dagen te duren. Nu is 
al duidelijk dat we het met die veertig dagen niet redden. Die periode zal 
veel langer zijn en de anderhalvemetereconomie zal waarschijnlijk nog 
weer langer gaan duren. Voor sommige bedrijfstakken is 2020 daarmee 
een totaal verloren jaar. De impact van dit alles is enorm, maar omdat we 
er midden in zitten, kunnen we nog niet overzien hoe groot die impact 
gaat worden. 

Het zou dus maar zo kunnen zijn dat we de geschiedenis straks gaan 
indelen in een Voor Corona-tijdperk en een Na Corona-tijdperk. Maar wat 
zullen dan de grote verschillen zijn, met name natuurlijk op ons vakge-
bied, het bouwen en onderhouden van sportaccommodaties? Aannemers 
die ik daarover spreek, zijn bezorgd over de bijna onontkoombare bezui-
nigingen die op deze sector afkomen. Onze regering strooit met miljar-
den alsof het confetti is. We zouden bijna vergeten dat dit uiteindelijk 

ook ons geld is, en vooral ook geld dat teruggehaald moet worden in de 
vorm van extra heffingen en bezuinigingen. Daarbij geldt natuurlijk dat 
sport belangrijk blijft. Een suggestie zou kunnen zijn om het allemaal 
wat makkelijker en overzichtelijker te maken. Het aanbestedingscircus 
dat we hebben opgetuigd, is natuurlijk vooral op angst en wantrouwen 
gebaseerd. Om te voorkomen dat die ene aannemer een halve cent meer 
verdient, worden er voor vele duizenden euro’s allerlei waarborgen inge-
bouwd. Natuurlijk, deze sector draait op publiek geld, maar heeft deze 
tijd ook niet geleerd dat we met slimmer en sneller werken de industrie 
overeind kunnen houden en daarbij ook nog goede sportaccommodaties 
kunnen bouwen? Niemand wil terug naar de tijden van de bouwfraude, 
maar misschien kunnen we nu al concluderen dat ook niemand terug wil 
naar het VC-tijdperk. 

Volgens mij zijn we nu met zijn allen aan het bewijzen dat het best anders 
kan. Rutte meldde in zijn persconferentie dat hij trots was op ons. Laat 
ik dat dan ook eens doen. Ik ben trots op deze bedrijfstak. We hebben in 
een paar weken onze bijna eeuwenoude routine van het onderhoud van 
natuurgras omgegooid, gewoon omdat iedereen de urgentie inziet. En 
hetzelfde doen we nu met kunstgras. Chapeau!

Met vriendelijk groet,
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