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Steun Olympische Spelen in 2028
volgens drie onderzoeken

Steun Spelen in Nederland is
kwetsbaar

Bijna een derde (31%) is het
grotendeels of helemaal eens met de
stelling ‘Ik zou graag zien dat de
Olympische Spelen in 2028 in
Nederland worden gehouden’. Ruim
een derde (37%) is het grotendeels
of helemaal oneens met de stelling.

Een forse minderheid van de
bevolking is tegen het organiseren
van de Olympische Spelen in
Nederland. Een grote groep is
enigszins ambivalent, maar in ieder
geval niet ronduit tegen. Een positieve
campagne kan vanuit deze twijfelende
groep meer steun creëren.

Twee andere onderzoeken laten zien
dat 56 procent de ambitie van
NOC*NSF en de kandidaatstelling
door NOC*NSF een goed idee vindt
(MSI-ACI februari 2009 resp. TNS
NIPO juni 2006). Op deze stellingen
antwoord ongeveer een kwart
negatief.
Mensen die intensief sporten (38%)
zijn duidelijker positiever over de
ambities dan de niet-sporters (26%).

Deze deels verschillende resultaten
laten zien dat de precieze formulering
van de stelling en de antwoordcategorieën van invloed zijn op de
uitkomsten.

Steun aspecten sport (in procenten grotendeels of helemaal eens)
Frequentie sporten

15 jaar
en
ouder
Meer geld en aandacht voor
topsport mag niet ten koste gaan
van de breedtesport
Als ik een kind had met veel
aanleg voor sport, zou ik het
zeker stimuleren om een
topsportcarrière na te streven
Ik zou graag zien dat de
Olympische Spelen in 2028 in
Nederland worden gehouden
Het maakt mij niets uit of
Nederlandse sporters
internationaal goed presteren
Als Nederlanders een
Olympische medaille of
wereldkampioenschap winnen,
heeft dat een positieve invloed op
mij

Het W.J.H. Mulier Instituut verricht
fundamenteel en toegepast
sociaal-wetenschappelijk
sportonderzoek. Deze kerntaak
valt uiteen in het volgen, begrijpen
en verspreiden van kennis over
sport. In haar
meerjarenprogramma bundelt het
Mulier Instituut kennis van
sportonderzoekers van de
Universiteiten van Amsterdam,
Tilburg, Utrecht en Groningen.

Neem voor meer informatie
contact op met: R.vandenDool
@mulierinstituut.nl
Voor SportersMonitor 2008 zie
www.mulierinstituut.nl
Het veldwerk is uitgevoerd door
GfK Panelservices te Dongen.

W.J.H. Mulier Instituut
Postbus 188
5201 AD ‘s-Hertogenbosch
T 073 612 64 01
F 073 612 64 13
info@mulierinstituut.nl
www.mulierinstituut.nl

Geen 1 tot 11

12 tot
59

60 tot
119

120
keer of
meer

53

48

51

54

56

59

32

32

29

33

30

35

31

26

27

31

35

38

25

27

28

25

19

24

19

16

13

20

21

25

Waardering topsport
• De helft van de bevolking wil niet
dat geld en aandacht voor de
topsport ten koste gaat van de
breedtesport. Zowel niet-sporters
als intensievere sporters delen
deze mening.
• Een kind met talent voor sport zou
een derde stimuleren om een
topsportcarrière na te streven.
• Slechts een vijfde geeft aan dat
een prestigieuze Nederlandse
sportoverwinning een positief
gevoel geeft. Bij de intensieve
sporters is het percentage een
kwart.
• Toch waarderen de respondenten
de topsport wel: een kwart maakt
het niets uit dat Nederlanders het
internationaal goed doen,
driekwart waardeert de sporters
dus wel.

De ambivalentie ten aanzien van het
streven om de Olympische Spelen
naar Nederland te halen, wortelt dus
in een bredere enigszins
dubbelzinnige houding ten aanzien
van de waarden en functies van
(top)sport.

