Olympische Winterspelen 2014
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Tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji presteerden de Nederlandse sporters boven verwachting
goed met 8 gouden, 7 zilveren en 9 bronzen medailles. TeamNL eindigde daarmee op de 5de plaats in het
medailleklassement achter Rusland, Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten, maar voor Olympische
wintergrootmachten als Duitsland en Oostenrijk. Maar hoe goed was de Nederlandse prestatie als we
rekening houden met verschillen tussen landen in bevolkingsomvang en welvaart?
Bij grote internationale sportevenementen zoals
de Olympische Winterspelen zijn grote landen
in het voordeel. Immers hoe meer inwoners hoe
groter de kans dat daar kansrijke sporttalenten tussen zitten. Het verbaast dan ook niet dat
Rusland en de Verenigde Staten ieder circa 230
atleten afvaardigden, terwijl uit het kleine Liechtenstein maar 4 atleten deelnamen. De jongste atleet, een Duitse skischansspringer, was 15 jaar, de
oudste, een Mexicaanse alpineskiër, was 55 jaar.
De meeste Olympische Wintersporters (99%)
zijn echter tussen de 15 en 40 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar. De prestaties van

landen kunnen onderling beter worden vergeleken door rekening te houden met de omvang van
het aantal 15 tot 40 jarigen, zeg maar de potentiële topsportbevolking. Het qua inwoners relatief kleine Noorwegen dat ook al goed scoorde
in het traditionele medailleklassement met totaal
26 medailles komt nu ruim bovenaan te staan.
Het relatief kleine Slovenië maakt, met ‘maar’ 8
medailles, een sprong naar de tweede plaats. De
grote landen zakken in de nieuwe rangschikking:
Rusland gaat van plaats 1 naar 14, de Verenigde
Staten van 4 naar 20. Nederland behoud in deze
alternatieve rangschikking echter de vijfde plaats.

Landenprestaties op de Olympische Winterspelen 2014 gecorrigeerd voor het aantal inwoners en bruto

Welvarende landen hebben meestal meer geld
beschikbaar voor sport, beschikken vaak over
betere sportfaciliteiten en hebben een gemiddeld
gezondere bevolking. Door rekening te houden
met bijvoorbeeld de omvang van het bruto nationaal product (BNP) kunnen we de landenprestaties corrigeren voor welvaartsverschillen. Hoewel
de Olympische Winterspelen door de aard van de
sporten op voorhand al meer worden gezien als
een sportevenement voor rijke landen, leidt een
correctie voor welvaartsverschillen toch tot verschuivingen in de ranglijst: de koppositie wordt
dan overgenomen door Wit-Rusland (6 medailles
in totaal), het rijke Noorwegen zakt naar plaats
4, Slovenië blijft op plaats 2 en Letland (4 medailles) klimt van plaats 23 naar 3. Ook Nederland zakt iets maar blijft toch binnen de top 10
op plaats 7. Hoe we ook rekenen, TeamNL staat
stevig in de top 10. En dat voor een land dat zonder bergen en dikke pakken sneeuw toch een buitenbeentje is in het gezelschap van de grote wintersportlanden.
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nationaal product (BNP)
1. Noorwegen (2*)
2. Slovenië (16)
3. Oostenrijk (9)
4. Zwitserland (7)
5. Nederland (5)
6. Zweden (14)
7. Letland (23)
8. Finland (18)
9. Wit-Rusland (8)
10. Canada (3)
11. Tsjechië (15)
12. Duitsland (6)
13. Slowakije (21)
14. Rusland (1)
15. Frankrijk (10)
16. Polen (11)
17. Kroatië (25)
18. Zuid-Korea (13)
19. Australië (24)
20. Verenigde Staten (4)
21. Italië (22)
22. Japan (17)
23. Groot-Brittannië (19)
24. Oekraïne (20)
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25. Kazachstan (26)
26. China (12)
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