Hogere inkomens vaker het ijs op
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De ijsmeesters op de skeelerbanen van Noordlaren, Haaksbergen en Veenoord draaien de laatste weken
overuren in de strijd om de eerste marathon op natuurijs. Tot vandaag nog zonder resultaat, maar volgens
de recente voorspellingen kan mogelijk volgende week weer op natuurijs worden geschaatst. Verwacht
mag worden dat Nederlanders in groten getale de schaatsen aantrekken. Niet iedereen is echter even
enthousiast over deze laagdrempelige wintersport. Hoewel de vrieskou gratis is, gaan vooral hoger
opgeleiden en bovenmodale inkomensgroepen het ijs op.
Twee derde van de Nederlanders vond schaatsen in 2011 typisch een 'sport voor iedereen' (Hover & De Jong,
2011). Daarmee hoefde deze sporttak op dit aspect alleen zwemmen (77%) voor te laten gaan. Daarnaast heeft
ruim één op de drie huishoudens schaatsen op zolder liggen. "Voor het geval dat".
De deelnamecijfers van de winter van 2008/2009 – de meest recente strenge winter - ontkrachten echter het
beeld van schaatsen als sport voor iedereen. Hoger opgeleiden (28%) schaatsen aanzienlijk vaker op natuurijs
dan lager opgeleiden (18%). Hoger opgeleiden weten ook in minder strenge winters vaker de weg naar de
kunstijsbaan te vinden dan lagere opleidingsniveaus (15% vs. 9%; NSO 2016).

‘’Hoger opgeleiden (28%) schaatsen aanzienlijk vaker op natuurijs dan lager
opgeleiden (18%).’’
Dat komt niet omdat lagere inkomens aangeven minder van schaatsen te houden. Integendeel, Nederlanders
met een lager inkomen geven juist minder vaak (38%) aan dat ze 'niet van schaatsen houden' dan de hogere
inkomens (45%).

Het verschil in schaatsdeelname tussen verschillende inkomensgroepen wordt door meer praktische zaken
verklaard. Huishoudens met een bovenmodaal inkomen hebben twee keer vaker schaatsen in huis (43%) dan
huishoudens waarbij het inkomen onder het modaal ligt (22%). Deze verklaring wordt ondersteund door de
belangrijkste belemmeringen om te schaatsen die worden genoemd. Een kwart van de lagere inkomens heeft
geen schaatsen en één op de vijf vindt schaatsen als sport te duur (zie figuur). Bovenmodale inkomens ervaren
dit minder vaak als belemmeringen: respectievelijk 14 en 8 procent.
Bij de jaarwisseling van 2009, toen er ook kon worden geschaatst, gingen 3,1 miljoen volwassen Nederlanders
het natuurijs op (23%). Met een streng vervolg van de winter in januari en februari zouden dit soort aantallen
opnieuw behaald of zelfs overtroffen kunnen worden. De meeste rek lijkt niet in de verwachte temperaturen
te zitten maar in de betaalbaarheid van de schaatsen.
Zie voor meer informatie de factsheet Schaatsen: bezit en gebruik (Hover & Breedveld, 2016).

