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Het eerste decennium van het nieuwe millennium bracht veel enthousiasme voor de sport. De sport liftte
mee op successen van topsporters en op de maatschappelijke aandacht voor cohesie en gezondheid. Zowel
de rijksoverheid als de georganiseerde sport investeerden fors in vernieuwingsprogramma’s en stimuleringsmaatregelen. Aan het einde van het decennium maken we de balans op wat betreft de sportdeelname. Zijn we door alle inspanningen ook actiever en sportiever geworden?
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Meer sporters, iets meer leden

Ook sporten is in het eerste decennium populairder geworden. Het percentage sporters groeide in die periode met zo’n
zes à zeven procentpunten. Gecombineerd met een bevolking die in die periode 4% in omvang steeg, betekent dit dat
Nederland er 1,2 miljoen sporters bij kreeg. Dat is een groei
van 12%. De 72 bonden van NOC*NSF kregen er in die periode 415.000 leden bij (van 4,4 miljoen leden in 2000 naar
4,8 miljoen in 2008). Dat is een groei van 9%. De groei van de
georganiseerde sport overtrof dus de groei van de bevolking, maar bleef achter bij de groei van het aantal sporters.

Index 2008 (2000=1000)

Om die laatste vraag te beantwoorden: het lijkt er wel op.
We zijn in ieder geval actiever geworden. Tussen 2000 en
2008 (het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn)
steeg het aandeel volwassenen dat voldoende beweegt
van 44% naar 60% (zie figuur 1). Het aandeel volwassenen
dat geheel niet beweegt, nog geen dag per week, daalde in
die periode van 9% naar 6%. De boodschap dat bewegen
goed voor je is lijkt dus te zijn geland. Daarbij maakten de
beleidsmakers het de burgers ook niet bijzonder moeilijk.
Je beweegt al voldoende als je gedurende vijf dagen per
week tenminste een half uur ‘matig intensief’ beweegt.
Maar slechts één op de vijf Nederlanders beweegt drie dagen per week minimaal twintig minuten per dag intensief,
een percentage dat de afgelopen jaren angstig stabiel is gebleven. Een beetje bewegen willen we wel, maar teveel
moeite moet het allemaal niet kosten.

Niet alle sporten profiteren in dezelfde mate van de gegroeide aandacht voor sport en bewegen. Van de 415.000
nieuwe leden van NOC*NSF waren er 390.000 (+13%) afkomstig van de tien grootste bonden en 25.000 van de
62 kleinere bonden (+2%). Klaarblijkelijk weten de grote
bonden beduidend beter in te spelen op de veranderende
omstandigheden dan de kleinere bonden. Grootste winnaar van het afgelopen decennium was zonder meer de
golfbond. De groei van 163.000 leden betekende een ruime
verdubbeling van het ledental en een opmars tot derde
sportbond van Nederland. Turnen, lang de tweede bond
van het land, sinds 1980 van die plek verdrongen door tennis en in 2007 ingehaald door golf, verging het minder
goed. Met een daling van 23.000 leden was het turnen zowel in absolute termen als relatief de grote verliezer van
de grote bonden. Ledenverlies was er verder voor tennis,
zwemmen, schaatsen en volleybal; winst voor atletiek,
paardrijden, voetbal en hockey.

Door Koen Breedveld, m.m.v. Remko van den Dool
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Over een paar dagen gaan in Vancouver de 21e Winterspelen van start. Nederland is daar vertegenwoordigd met een heel peloton langebaanschaatsers, maar
daarnaast onder andere met snowboardster Nicolien
Sauerbreij, shorttrackster Annita van Doorn en bobber Edwin van Calker.
Groningse econometristen hebben de medaillekansen berekend en als alle statistieken correct zijn, kan
het niet anders dan dat Sven Kramer onze man wordt
in Vancouver (en de sportman van het jaar 2010). Vier
jaar geleden, bij de spelen van Turijn, trokken de
schaatswedstrijden tussen de 4 en 4,8 miljoen kijkers.
Daarmee bezette het schaatsen de 6e tot en met de
10e plek op de kijkcijferlijsten van dat jaar (de topvijfplaatsen waren alle voor het WK voetbal in Duitsland).
In Vancouver zal dat door het tijdsverschil van negen
uur wat minder zijn, maar ook nu zal het schaatsen
weer een miljoenenpubliek trekken. Zoveel mediaaandacht is mooi voor de sport. Het is leuk voor de
schaatsers zelf én belangrijk voor de sponsors, en
daarmee van directe financiële betekenis voor de
schaatssport. En voor Nederland, want met de televisieaandacht en de medailles groeit ook het nationaal
bewustzijn (al is trots op Nederland inmiddels een
beladen term).
Voor sportend Nederland zijn de successen van Sven
en Ireen van minder betekenis. Het is een illusie te
denken dat er meer mensen gaan sporten omdat topsporters successen boeken. Dat gold voor het gouden
volleybalteam van Atlanta, voor Krajiceks overwinning op Wimbledon en dat gold zelfs voor Ard en
Keessie. Mensen gaan en blijven vooral sporten omdat ze er plezier aan beleven. In de winter van
2008/2009 lag er voor het eerst in meer dan een decennium weer ijs. Een kwart van de volwassen Nederlanders ging toen het ijs op, waaronder 1,2 miljoen
niet-sporters. Dat onze olympiërs straks goud delven
in Vancouver is fantastisch, maar om Nederland aan
het sporten te krijgen is een strenge winter van meer
betekenis.

Koen Breedveld, directeur Mulier Instituut
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Bron: NOC*NSF, bewerking Mulier Instituut.

Wisselende teams, worstelende rackets

Het succes van hockey en voetbal geeft aan dat individualisering niet betekent dat teamsporten in het verdomhoekje zitten. Aan de andere kant: het ledental van voetbal
houdt maar net de ontwikkeling in het aantal sporters bij.
Verder groeiden alleen hockey (+54%) en het betrekkelijk
kleine rugby (+21%) harder dan de markt. Voor alle andere
teamsporten geldt dat ze op hun best gelijke tred konden
houden met de groei van de bevolking (korfbal, bridge,

handbal), maar vaker een verlies aan leden moesten noteren (basketbal, base- en softbal, ijshockey en cricket). In
een nog lastiger parket zaten de racketsporten: in een tijd
dat de bevolking met 4% groeide en er 1,2 miljoen sporters
bij kwamen, is er geen racketsport die in die periode meer
leden kreeg. Tennis daalde met 2%, tafeltennis met 11%,
badminton met 17% en squash met 64%.
Waar het aan ligt dat de ene sport wel groeit en de andere
niet is lastig te zeggen. Uiteindelijk vissen alle sporten in
dezelfde vijver. Een vijver die, met de komst van fitness en
de concurrentie van games en andere vrijetijdsbelevenissen, toch al druk bevist wordt. Het tweede decennium van
dit millennium zal leren wie er het best in slaagt om de
belangstelling voor sport en bewegen om te zetten in een
groeiend aantal leden.
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Zo’n 90 procent van de uitgaven van het rijk aan sport wordt gedaan door gemeenten. In
totaal geven de Nederlandse gemeenten zo’n 900 miljoen euro uit. Omgerekend komt
dat neer op 2 miljoen euro per gemeente en per hoofd van de bevolking op 55 euro. In
Vlaanderen is de rol van gemeenten in de sport eveneens aanzienlijk en groeiende bovendien. Het gemeenteaandeel in de uitgaven ligt wel lager dan in Nederland (73%).
Ook de uitgaven per hoofd van de bevolking liggen lager dan in Nederland. In Sportbeleidsplanning in Vlaanderen schetsen de auteurs een beeld van de groeiende rol van het
lokale sportbeleid in Vlaanderen. Inmiddels hebben 287 van de 308 Vlaamse gemeenten
een sportbeleidsplan. Evenals in Nederland nemen sportverenigingen en doelgroepenbeleid een centrale plaats in het beleid in.

Het programma Meedoen alle jeugd door sport is een van de grootste sportstimuleringsmaatregelen van de laatste jaren. Elf steden en negen bonden kregen over een
periode van vijf jaar 70 miljoen euro ter beschikking om de sportdeelname van allochtone jongeren te verhogen. 2010 is het laatste jaar van het programma. In De kracht van
Meedoen Amsterdam wordt aan de hand van interviews en enquêtes een beeld geschetst
van de wijze waarop dit project in Amsterdam is vormgegeven en van de grote betekenis van het programma voor de betrokken verenigingen. Veel verenigingen vrezen
dat het stopzetten van de subsidie zal betekenen dat veel van wat is opgebouwd weer
zal verdwijnen.

