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Welke rol speelt sport in de klimaatcrisis? De uitdagingen rondom 
de klimaatcrisis staan wekelijks op de voorpagina’s. Ook iedereen 
buiten de ‘groene bubbel’ kan er niet meer omheen. Maar in de 
sport is het nog best wel een beetje stil rondom duurzaamheid. Is 
het conservatisme, onwetendheid of zijn het andere prioriteiten? 
Misschien wel een combinatie.  Wij zien echter van binnenuit dat er 
al wel veel gebeurt. En jagen dat al lange tijd aan.

Drie rollen van sport
Want de sport beseft het zich steeds meer; niet alleen is het mede-
veroorzaker van uitstoot met massa-evenementen en competities, 
ook wordt sport door oa droogte, extreme hitte en overstromingen 
steeds vaker direct geraakt. Het verdienmodel van de topsport komt 
in gedrang.

Maar bovenal: sport heeft dat wereldwijde podium. Qua absolute 
uitstoot is sport misschien een kleine speler, maar wel met een 
invloedrijke stem. Dit verantwoordelijkheidsgevoel groeit in de 
Nederlandse sport. In rap tempo. En welke rol wij daarin spelen?  
Check deze update met een aantal recente projecten.

Sport; kleine speler met een 
invloedrijke stem



‘s werelds eerste groene karavaan: 
een steen in de vijver
Tijdens La Vuelta Holanda in augustus 2022 organiseerden we 
’s werelds eerste Groene Karavaan. Veertien partners reden drie 
dagen lang met klimaatneutrale voertuigen mee en deelden 
hun duurzame boodschap op het duurzaamheidsplein. De 
Groene Karavaan is de eerste stap richting de verduurzaming 
van de wielersport. We blikken terug op een succesvolle eerste 
uitvoering met veelbelovende resultaten die te lezen zijn op onze 
website.



Wrap battle @ WK Volleybal: Leuk, lekker 
ÉN plantaardig

Tijdens het WK Volleybal 2022 werd er naast het Gelredome een 
waar Gelre Food Plaza opgebouwd. Op deze plek organiseerde 
More2Win samen met provincie Gelderland en Papendal een 
Wrap Battle om fans te inspireren om vaker thuis plantaardig te 
eten. Hierbij lag de focus op het maken van een simpele maar 
smaakvolle wrap binnen 10 minuten. Niet alleen fans, ook (oud)
topvolleybalsters en bestuurders waagden een poging tijdens de 
battle. Meer informatie en inspiratie voor plantaardige gerechten 

is te vinden op onze website. 



studietrip naar de Sport positive summit 
in London
In oktober organiseerde More2Win samen met Teamplayers 
Concepts een studietrip en pakten we de Eurostar naar Londen 
met een groep van 30+ vakgenoten vanuit verschillende 
Nederlandse organisaties. De Sport Positive Summit stond 
centraal; Europa’s grootste conferentie op het gebied van sport 
en duurzaamheid. In het artikel op onze website is meer te lezen 
over ons diverse programma, de nieuwe learnings en de positieve 
impact die het op ons maakte.



Duurzaamheid in het nederlands betaald 
voetbal

Duurzaamheid en betaald voetbal. Best een spannende 
combinatie. Maar met wekelijks 8 miljoen Nederlanders die 
hun favoriete club volgen is het ook het grootste platform in de 
Nederlandse sport. Onlangs hebben we in samenwerking met 
onze partner Copper8, KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen 
Divisie de eerste stappen gezet op een collectieve aanpak op 
duurzaamheid. Trouw publiceerde op 31 oktober een artikel over 

dit bijzondere project.



primeur met race-to-zero voor 
alternatieve elfstedentocht weissensee
Als eerste Nederlandse sportorganisatie heeft de Alternatieve 
Elfstedentocht zich aangesloten bij het UN Sports for Climate 
Action Framework. Opvallend is dat er nog geen enkele 
Nederlandse sportorganisatie het inmiddels 4 jaar geleden 
gelanceerde UN Sports for Climate Action Framework de ambitie 
heeft ondertekend. Tot nu; wij begeleiden Stichting Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee richting de ambitieuze targets: 50% 
Co2 reductie in 2030 en 100% 2040, met 2019 als baseline. Meer 
informatie over deze samenwerking is te vinden in het artikel 
op onze website. 



wil je meer weten over onze programma’s of 
in contact komen? neem dan contact op met 

onze specialisten!
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