Column remco hoekman

Nederland Sportland
Met de openbaarmaking van de Eurobarometer 2009 zijn nieuwe cijfers beschikbaar
over de sportdeelname en het beweeggedrag in Europa. Dit biedt de mogelijkheid om
eens vast te stellen of Nederland zich wel met recht een sportland mag noemen. Hoe doet
Nederland het nu eigenlijk op sportgebied in Europees perspectief?
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Nederlanders blijven achter waar het gaat om
een meer frequente sportdeelname. Het zijn
vooral de Scandinavische landen Zweden en
Finland die overal bovenuit steken. Wat maakt
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* Bron: Eurobarometer 2009, bewerking Mulier instituut.
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