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Figuur 1. Gemiddelde maandelijkse bestedingen in geld en tijd per sport per persoon (exclusief reiskosten en -tijd) van de
Nederlandse bevolking (15-79 jaar) die de betreffende sport in de afgelopen twaalf maanden heeft beoefend (in euro’s en uren)
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Sporten vergt investering geld en tijd
Sporten kan leiden tot een voldaan gevoel, ontmoetingen
met gelijkgestemden, frustratie en plezier. Anderzijds kost
sporten altijd tijd en vaak ook geld. In dit factsheet wordt
voor de eerste keer gekeken naar de bestedingen van
sportdeelname in geld en tijd in Nederland en hoe die twee
zich tot elkaar verhouden.1 Reiskosten zijn buiten
beschouwing gelaten. De sporten die onder de loep
worden genomen zijn fitness, golf, hardlopen, tennis,
wandelsport, wielrennen/toerfietsen (aangeduid als
‘wielrennen’) en zwemsport.
Hoogste bestedingen in geld: golfers
Van de zeven onderzochte sporten gaat golf met veruit de
hoogste bestedingen in termen van euro’s gepaard. Per
maand geeft een golfer gemiddeld 59 euro aan golfen uit
(mediaan: 36 euro) (figuur 1).2 Onder deelnemers aan
tennis en fitness is dat bedrag circa 28 euro (mediaan
tennis: 20 euro; mediaan fitness: 24 euro). Wielrenners
geven met een gemiddeld bedrag van 20 euro (mediaan:
37 euro) per maand circa een derde van het bedrag uit dat
golfers maandelijks spenderen.
Zwemmers, hardlopers en wandelaars tasten van de
onderzochte sporten het minst diep in de buidel.

De beoefenaren van deze takken van sport geven per
persoon achtereenvolgens de volgende gemiddelde
bedragen per maand uit: zwemmen 17 euro (mediaan: 10
euro), hardlopen 9 euro (mediaan: 4 euro) en wandelen 8
euro (mediaan: 0 euro). De relatief lage uitgaven door
hardlopers en wandelaars zijn mede ingegeven door het
relatief grote aandeel onder die beoefenaren dat in de
terugvraagperiode (afgelopen twaalf maanden) niets aan
hun sport heeft uitgegeven. Van de wandelaars heeft 52
procent in de afgelopen twaalf maanden geen uitgaven in
het kader van wandelen gedaan. Onder hardlopers is dit 43
procent (niet in figuur). Ter vergelijking: er waren geen
golfers die in dat tijdsvak niets aan hun sport hadden
besteed.
Hoogste bestedingen in tijd: wandelaars
Nu zicht is verkregen op de besteding van het financieel
budget - dat verruimd kan worden en van persoon tot
persoon verschilt - wordt de blik gericht op de besteding
van het tijdsbudget: een budget dat niet vergroot kan
worden en voor iedereen gelijk is. Vanuit die optiek bezien
is tijd meer waard dan geld omdat het schaarser is.
Wandelsporters besteden aan hun sport relatief weinig
euro’s maar juist veel uren: een wandelsporter wandelt
gemiddeld 22 uur per maand (mediaan: 10 uur) (figuur 1).
Aan zwemsport wordt het minste tijd besteed, gemiddeld 8
uur per maand (mediaan: 4 uur).

Neem voor meer informatie contact op met: Paul Hover
Mulier Instituut | T 030-7210220 | info@mulierinsituut.nl | www.mulierinstituut.nl

Sportonderzoek voor beleid en samenleving

0,97

0,89

Modaal (n=131)

Boven modaal (n=161)

0,39

1,56
Boven modaal (n=126)

0,81

1,42
Modaal (n=48)

0,89

2,10
Boven modaal (n=115)

1,40

2,04
Modaal (n=64)

2

1,34

1,76

3,84
Modaal (n=61)

3,58

3,79
Beneden modaal (n=34)

5,02
3,56

4,24

3,53

2,67
Modaal (n=25)

3,01

2,63

4

Beneden modaal (n=12)

4,13

6

4,69

5,33

6,22

6,25

8

7,04

Figuur 2. Gemiddelde bestedingen per sport per uur per persoon (exclusief reiskosten en -tijd) van de Nederlandse bevolking
(15-79 jaar) die de betreffende sport in de afgelopen twaalf maanden hebben beoefend (in euro’s per uur)3

Golf

Tennis

Fitness

Zwemsport

Wielrennen

Hardlopen

Beneden modaal (n=54)

Totaal (n=453)

Beneden modaal (n=40)

Totaal (n=266)

Beneden modaal (n=44)

Totaal (n=259)

Boven modaal (n=67)

Totaal (n=208)

Boven modaal (n=267)

Modaal (n=182)

Beneden modaal (n=88)

Totaal (n=673)

Boven modaal (n=58)

Totaal (n=117)

Boven modaal (n=43)

Modaal (n=18)

Beneden modaal (n=9)

Totaal (n=79)

0

Wandelsport

Bron: Nationaal SportOnderzoek (NSO), 2018. Bewerking, Mulier Instituut.

Hoogste bestedingen per uur: golf
Welk beeld ontstaat als per sport de gemiddelde
bestedingen per uur sportdeelname worden berekend?
Ook per uur blijft golf met gemiddeld 6 euro per uur de
‘duurste’ sport (mediaan: 5 euro) (figuur 2). Wandelen kost
met gemiddeld 1 euro per uur het minst (mediaan: 0 euro).
Opvallend is dat de verschillen tussen de sporten op basis
van de bestedingen per uur kleiner zijn dan wanneer de
kosten niet in het perspectief van bestede tijd worden
geplaatst.
Voor alle sporten is grosso modo de indicatie dat
personen uit een huishouden met een boven modaal
inkomen meer aan de betreffende sport besteden dan
personen met een beneden modaal huishoudensinkomen
die die sport beoefenen.4 Wie het financieel breed heeft,
laat het kennelijk breed hangen.

Tegen de achtergrond van het aantal bestede uren is golf
in vergelijking met de andere sporttakken minder duur dan
dat op basis van de gemiddelde maandelijkse bestedingen
wordt geconcludeerd. Fitness is op basis van de
gemiddelde maandelijkse bestedingen 65 procent duurder
dan zwemmen, maar gemeten in gemiddelde bestedingen
per uur zijn de verschillen tussen deze sporten nihil. De
resultaten bieden een nieuw perspectief op de
bestedingen die met sportdeelname gepaard gaan.
Verantwoording
Dit factsheet is gebaseerd op data van het Nationaal
SportOnderzoek 2018. Voor dit onderzoek is in mei 2018
via het panel van GfK een representatieve groep van
2.351 Nederlanders van 15-79 jaar ondervraagd.
Referenties
1

Conclusie
In dit factsheet is voor het eerst in Nederland het geld- en
tijdsbudget voor sporttakken met elkaar in verband
gebracht. De sporten die de grootste hap uit het financiële
budget vergen, blijken niet de sporten die met een relatief
grote tijdsinvestering gepaard gaan.

In België is hier al wel over gepubliceerd: Thibaut, E. & Scheerder,
J. (2017). Gratis sporten bestaat niet: uitgaven aan sporttakken op
jaarbasis. Leuven: KU Leuven.
2
De mediaan is het middelste getal als de getallen op volgorde van
grootte worden gezet.
3
De respondenten waren niet verplicht om het inkomen door te
geven waardoor er ook een categorie “weet ik niet/wil ik niet zeggen”
is. Deze is niet opgenomen in de figuur waardoor de aantallen
opgeteld niet overeenkomen met “Totaal”.
4
Gezien de beperkte steekproefgrootte is dit voor de meeste sporten
louter indicatief.

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, gericht op de bevordering en uitvoering van sportonderzoek voor beleid en samenleving.
Het Sports & Economics Research Centre (SERC) van de HAN richt zich op onderwijs, onderzoek en dienstverlening op het snijvlak van sport en economie.

