
 
Voorwoord

Wekelijks doen miljoenen Nederlanders aan sport. Op recreatieve wijze of op hoger 
niveau. De sporter krijgt niet alleen te maken met spelregels, maar ook met andere 
regels van de club of vereniging waarvan hij of zij lid van is. In de topsport zijn er nog 
veel meer regels en procedures waar rekening mee gehouden moet worden.  Daarnaast 
is topsport spektakel, kan het rekenen op hoge kijkcijfers en veel media-aandacht. 
De belangen worden steeds groter en dit zorgt voor steeds meer procedures over de 
beslissingen en regels in de sport. 

Dat is onder andere waar sportrecht over gaat. Welke nationale en internationale 
regels en procedures gelden er in en om de sport? En waarom zijn deze soms bij-
zonder en anders dan in andere gebieden? Capita sportrecht beoogt een introductie 
en inzicht te geven in belangrijke onderdelen van dit dynamische vakgebied. Het is 
geschreven voor de (aankomend) jurist die in de praktijk te maken krijgt met sport. 
Hieraan bestond behoefte omdat er het afgelopen decennium, ondanks de vele ont-
wikkelingen, geen overzichtswerk meer is verschenen. We hebben per onderdeel 
gezocht naar auteurs die beschikken over kennis en kunde. Deze hebben wij gevon-
den in zowel de wetenschap als de praktijk.

Wij willen alle auteurs hartelijk danken voor hun inzet, tijd en geduld. Als redactie 
kunnen we met trots constateren dat het toch binnen een relatief korte periode is 
gelukt om dit boek, met al deze auteurs en bijdragen voor elkaar te krijgen. Wij hopen 
dat dit boek zijn weg naar het onderwijs en de praktijk zal weten te vinden. Wij zijn 
benieuwd naar de ontvangst van deze eerste editie en kijken ernaar uit om reacties, 
commentaren en nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in volgende edities.

De tekst is afgesloten in januari 2017.
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