FACTSHEET – Euro 2012 en (sportieve) nationale trots

Topsport en nationale trots
EK mannenvoetbal 2012

Figuur 1. Trots op prestaties van Nederlandse deelnemers, Nederlandse volwassen
bevolking, in procenten (helemaal) mee eens
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Niet trots op Nederlands team…
Slechts vier procent van de volwassen
Nederlandse bevolking gaf na afloop van
de voor Nederland teleurstellend
verlopende Europese kampioenschappen
mannenvoetbal aan (heel) trots te zijn op
de prestaties van het Nederlands team,
zie figuur 1.
De slechte prestaties van het Nederlands
team lieten ook meteen een effect zien
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op de mate waarin mensen aangaven dat
ze trots zijn op Nederland vanwege de
sportieve prestaties (zie figuur 2). In week
21 gaf 70 procent van de Nederlanders
aan trots te zijn op Nederland vanwege
prestaties in de sport, evenveel als in
dezelfde periode in 2008 en 2009. In de
twee metingen gehouden in week 25 (na
de poulewedstrijden) en week 27 (na
afloop van het toernooi), was dit aandeel
gedaald naar resp. 56 en 55 procent.

Figuur 2. Trots op Nederland vanwege prestaties in de sport, Nederlandse volwassen
bevolking , in procenten (helemaal) mee eens
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Figuur 3. Trots op Nederland, Nederlandse volwassen bevolking, in procenten
(helemaal) mee eens
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Het Mulier Instituut is een
onafhankelijke en landelijk
opererende stichting gericht op
de bevordering van de sociaalwetenschappelijke
kennisontwikkeling en
beleidseffectiviteit op het terrein
van sport en samenleving.
Het instituut voert fundamenteel
en praktijkgericht onderzoek uit,
monitort de ontwikkelingen op het
terrein van de sport en
organiseert bijeenkomsten en
congressen om het debat over de
sport te stimuleren.
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… maar nog steeds trots op Nederland
Het teleurstellend verlopen EK had
echter geen invloed op meer algemene
gevoelens van nationale trots onder de
bevolking, zie figuur 3. Het aandeel
Nederlanders dat aangeeft (heel) trots te
zijn op Nederland schommelde in de drie
eerste metingen van 2012 (week 21, 25
en 27) rond de 55 procent, vergelijkbaar
met metingen in dezelfde periode in
2008, 2009 en 2010.
De gevonden resultaten sluiten aan bij de
bevindingen van de eerdere metingen
van 2008-2010, dat algemene gevoelens
van nationale trots niet beïnvloed
worden door goede internationale
sportprestaties (bijv. WK mannenvoetbal
2010).
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Verantwoording data
Het onderzoek naar topsport en nationale
trots maakte deel uit van het
onderzoeksprogramma Sport: Passie,
Praktijk en Profijt (2007-2010) en het
vervolgprogramma Sportland Nederland:
Ambities en prestaties, gesubsidieerd door
het Ministerie van VWS. De online
dataverzameling van de trotsmetingen is in
handen van GFK panel services te Dongen.
Vanaf mei 2008 tot oktober 2010 zijn 27
metingen verricht onder de Nederlandse
volwassen bevolking. Van mei-oktober 2012
worden 8 metingen verricht. De meeste
metingen betreffen standaardmetingen met
vaste vragen en stellingen over nationale
trots en verbondenheid. Voor en na grote
evenementen (Olympische Spelen, Europese
en wereldkampioenschappen
mannenvoetbal) zijn extra vragen gesteld
over de betrokkenheid bij het betreffende
evenement en gevoelens van trots op de
prestaties van Nederlandse sporters.

