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Olympische en Paralympische Spelen 2012:
Volgen, meningen en sportieve trots

Paralympische Spelen 2012

Topsport en nationale trots:

Figuur 1. Kennis over en interesse in Olympische en Paralympische Spelen in Londen 2012,
Nederlandse volwassen bevolking (mei n=1.184; juli n=510)) , in procenten ‘ja’
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Weinig bekendheid, maar groeiende
belangstelling Paralympische Spelen
Slechts de helft van volwassen
Nederlanders wist in mei 2012 dat de
Paralympische Spelen (PS) dit jaar in
Londen werden gehouden tegenover
negen op de tien die bekend waren met
de Olympische Spelen (OS), zie figuur 1.
Vergeleken met de OS gaven twee maal
zo veel mensen aan dat de Paralympische
Spelen hen niet interesseerde (41
tegenover 19 procent).

Vergelijkbare verschillen werden in juli
gevonden, hoewel iets meer mensen toen
op de hoogte waren van de PS. De
intentie van de bevolking om de OS en de
PS via de media te volgen steeg eveneens
licht in de zomer en achteraf bleken nog
meer mensen de Spelen op een of andere
wijze te hebben gevolgd, zie figuur 2.
Waar acht op de tien Nederlanders in mei
geen volgintentie had, gaf achteraf slechts
44 procent aan de Paralympische Spelen
op geen enkele wijze gevolgd te hebben.

Figuur 2. Intentie en evaluatie van het niet volgen van de Olympische en Paralympische
Spelen in Londen 2012, Nederlandse volwassen bevolking, in procenten ‘ja’ (mei n=1.184;
juli n=510; evaluatie OS n=1.040; evaluatie PS n=1.114)

Figuur 3. Meningen over Paralympische sporters en Paralympische Spelen, Nederlandse
volwassen bevolking (vooraf mei n=1.184 en achteraf september n=1.114)
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Voor de Olympische Spelen gold dat
vooraf 44 procent geen intentie had en
achteraf 21 procent het evenement
helemaal niet had gevolgd.
Een kwart van de bevolking had gekeken
naar PS wedstrijden met Nederlandse
deelnemers. Wel beduidend minder dan
de 65 procent die gekeken had naar OS
wedstrijden met Nederlandse deelname.
Opvallend was dat relatief veel mensen
achteraf gelezen hadden over de PS ( een
kwart), vergeleken een op de drie
Nederlanders die hadden gelezen over de
OS. Vooral de schrijvende sportjournalistiek heeft kennelijk relatief veel aandacht
besteed aan de Paralympische Spelen.
Paralympische Spelen goed voor
acceptatie mensen met beperkingen?
De bevolking is opvallend positief over
Paralympische sporters en de betekenis
van de Paralympische Spelen, zie figuur 3.
Driekwart van de bevolking ziet Paralympische atleten als echte topsporters en
vindt dat de PS bijdragen aan de acceptatie van mensen met beperkingen.
Ondanks dat sociale wenselijkheid hierop
waarschijnlijk deels van invloed is,

duiden de resultaten op een brede
waardering voor paralympische topsporters
Een meerderheid vindt het niet logisch dat
Paralympische atleten minder aandacht
krijgen dan Olympische atleten. Ook geeft
ongeveer de helft van de bevolking aan dat
zij meer naar de PS gaan kijken als de media
er meer aandacht aan besteden. De
meningen over de PS verschillen overigens
niet tussen de voormeting in mei en de
evaluatiemeting in september, na afloop
van de Paralympische Spelen.
Tenslotte geeft een vergelijkbaar deel van
de bevolking aan trots te zijn op de
prestaties van de Olympische (85%) en
Paralympische sporters (81%) in Londen.
Verantwoording data
Het onderzoek maakt deel uit van een langer
lopend onderzoek naar topsport en nationale
trots, gesubsidieerd door het Ministerie van
VWS. De online dataverzameling van de
trotsmetingen gebeurde door GFK panel
services te Dongen. Van mei tot oktober 2012
zijn 8 metingen verricht. Voor deze metingen in
zijn extra vragen en stellingen toegevoegd over
de Paralympische Spelen.

