
 

 

 

Op weg naar Parijs 2024; Breaking als nieuwe urban sport 

“Enorm trots zijn we op het feit dat het IOC op maandag 7 december 2020 officieel 
heeft besloten om Breaking toe te voegen aan het programma van de Olympische 
Spelen in Parijs in 2024. Breaking wordt hiermee de eerste danssport discipline ooit 
die wordt toegevoegd aan het officiële sportprogramma. Dit is een historisch moment 
en een geweldig vooruitzicht niet alleen voor alle B-Boys en B-Girls, maar voor alle 
danssporters wereldwijd”, aldus Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Nederlandse 
Algemene Danssport Bond (NADB). 

Van Meerkerk: “Een groot compliment verdienen de internationale 
vertegenwoordigers van de Breaking Community, de World DanceSport Federation 
(WDSF) en het IOC die al sinds 2015 samenwerken om Breaking als nieuwe discipline 
voor te bereiden voor de Olympische Spelen”.  Breaking kreeg een debuut op de Jeugd 
Olympische Spelen (YOG) in Buenos Aires, Argentinië in 2018. De bijdrage van 
Breaking aan deze editie van de jeugdspelen werd als succesvol geëvalueerd, waarbij 
de sport een van de best bezochte en meest populaire sporten was. (foto: YOG B-Girl 
Vicky Bergmans). 

Wereldtop Breaking komt oa uit Nederland: 

In Parijs 2024 zullen 16 B-Boys en 16 B-Girls het tegen elkaar opnemen in 1 vs 1 
battles. Nederland heeft absolute wereldtoppers zowel bij B-Boys als B-Girls. De 
huidige en nagenoeg ongeslagen wereldkampioen Breaking Menno van Gorp komt uit 
Rotterdam. En er zijn veel Nederlandse jonge talentvolle B-Boys die deze plek, 
hopelijk na Parijs, van hem kunnen overpakken. Ook doen Nederlandse B-Girls het 
hartstikke goed, B-Girl India uit Den Haag wordt gezien als een van de grote 
internationale talenten voor de toekomst. Voordat we bij Parijs 2024 zijn kunnen de 
Nederlandse Breakers ook nog geselecteerd worden voor de World Games in 
Birmingham, USA in 2022. Ook hier staat Breaking opnieuw op de sport agenda. 

NOC*NSF, NADB i.s.m. Nederlandse Breaking Community: 

In Parijs 2024 zullen voor het eerst in de olympische geschiedenis exact hetzelfde 
aantal mannelijke als vrouwelijke sporters deelnemen aan de Spelen. “Mooi 
statement, waar wij als NOC*NSF volledig achter staan. Binnen TeamNL hebben we al 
langer een positieve genderbalans”, reageert technisch directeur van NOC*NSF 
Maurits Hendriks. 

Het sportprogramma van Parijs wordt verrijkt door toevoeging van een aantal 
nieuwe urban sporten, waaronder Breaking. Hendriks: “De uitbreiding van de urban 



 

sporten omarmen we. Het spreekt jonge generaties aan en geeft een nieuwe 
dynamiek aan de Spelen. En natuurlijk is het mooi om te zien dat het sporten zijn 
waarvan wij denken dat het een prachtige toevoeging kan zijn voor TeamNL.”  

Van Meerkerk: “de NADB organiseert danssport binnen sportkoepel NOC*NSF. In 
nauwe samenwerking met de Nederlandse Breaking Community en NOC*NSF 
bereiden we de sportagenda Breaking voor”.  Van Meerkerk vervolgt: “In 2019 heeft 
de NADB een commissie Breaking ingericht. Deze commissie bestaat uit sterke 
vertegenwoordigers uit de nationale en internationale Breaking Community. Zo zijn 
Tyrone van der Meer, Angelo Martinus en Paul van Dal nu vanuit de NADB actief om 
het volledige Nederlandse Breaking landschap in kaart te brengen en om de talent-, 
ontwikkel- en selectie structuur vorm te geven. Hierbij zijn inmiddels ook de CTO’s 
betrokken. We willen dat de structuur keuzes die in Nederland gemaakt worden 
gedragen worden door de Breaking community. De Breaking cultuur moet zoveel als 
mogelijk behouden blijven. Dat is wat de sport zo krachtig maakt”.   

Voor meer info: email aan bondsbureau@nadb.eu 
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