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Online enquête
N=1600

Representatieve sample van bevolking op basis van:

vGeslacht
vProvincie
vRegio
vTaal
vBurgerlijke staat
vDiploma
vArbeidssituatie
vMaandelijks gezinsinkomen
vMigratie-achtergrond
vTopsport-achtergrond

=> Voor details, zie ‘Profiel respondenten’ aan het eind van dit rapport 



Inleiding

Vindt de bevolking topsport belangrijk? 
Is de bevolking trots op de sportieve prestaties van 

Belgische atleten?



Ik vind het belangrijk dat België succesvol is in/Ik ben trots op België wat betreft prestaties in:
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% (helemaal) eens met stelling (n=1600)
* Gerangschikt volgens mate van trots

• 65% van de Belgen vindt topsportsucces belangrijk
• Topsportsucces wordt belangrijker aanzien dan succes in kunst en literatuur, maar minder 

belangrijk dan succes in wetenschap en in economie
• 62% van de Belgen is trots op Belgische prestaties, meer dan op prestaties in theater/film, 

kunst en literatuur en economie.



• Een grote groep mensen hechten veel belang aan topsport

• Topsport wordt als belangrijker aanzien dan theater, film, kunst & literatuur  

• Sportieve prestaties maken de bevolking trots xxxx%

• De bevolking is trotser op onze topsportprestaties dan op onze Belgische 

economie & onze cultuur

=> Cijfers wijzen op hoge betrokkenheid van bevolking bij topsport

Belang van topsport
De voornaamste bevindingen



Persoonlijke interesse in topsport

Leeft topsport onder de bevolking?
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Welke sporten plaatst de Belg het vaakst in de top 5 van favoriete
sporten om op TV te bekijken? (N=1600)
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Welke sport bekijkt de Belg het liefst (1e gerangschikt) op TV? (N=1600)

Top 3 blijft ongewijzigd maar het is wel duidelijk dat ‘voetbal’ er met kop en
schouders bovenuit steekt.
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Hockey

In welke sporttak zouden Belgen het liefst Belgisch topspotsucces hebben?  
(Op 1e plaats gezet, N=1600)
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In welke sporttak zien Belgen het liefst Belgische topsporters of teams 
presteren/medailles winnen?  (In top 5 gezet, N=1600)

Top 3 blijft ongewijzigd in vergelijking met vorige slide



1 op 4 Belgen kijkt naar topsport telkens ze er de mogelijkheid toe hebben.

Overgrote meerderheid (77%) denkt niet de hele tijd aan topsport.

Voor 55% van de bevolking is topsport niet belangrijk

* Geen verschil in ‘zeer belangrijk vinden van topsport’ naargelang leeftijd. 

* Mannen vinden topsport belangrijker dan vrouwen.
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Topsport is zeer belangrijk voor mij

Ik denk de hele tijd aan topsport

Ik kijk naar topsport telkens als ik er de mogelijkheid
toe heb

Meetschaal ‘belang van topsport’ (N=1600)

(Helemaal) oneens Niet eens/niet oneens (Helemaal) eens



25% 49% 18% 8%
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Hoe vaak heb je deze zomer
naar de Olympische Spelen
gekeken op TV (Rio 2016)?

Interesse Olympische Spelen Rio 2016 (N=1600)

Nooit Soms Meestal (Bijna) altijd

De meerderheid van de Belgen (49%) heeft ‘soms’ naar de OS Rio 2016 op TV gekeken. 

75% van de Belgen heeft minstens 1 keer gekeken. 

Þ Duidt op het belang van de Olympische Spelen voor minder gemediatiseerde sporten!

* 63% van de mensen die nooit keken, waren vrouwen.

* 71% van de mensen die (bijna) altijd keken, waren mannen.



* 57% van mensen die (bijna) nooit naar sport kijken op TV of 

smartphone/tablet is niet-sportief.

* 63% van mensen die wekelijks/dagelijks naar sport kijken op TV of 

smartphone/tablet is sportief.
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Kijken/luisteren naar het sportnieuws op TV/radio

Het sportnieuws lezen in de (online) krant

Over sport praten met je vrienden

Naar sport kijken op televisie of smartphone/tablet

Naar sport luisteren op de radio

Magazines lezen omtrent sport en topsporters

Hoe vaak doe je volgende zaken i.v.m. sport? (N=1600)

(Bijna) nooit Ongeveer één of twee keer per maand Wekelijks/dagelijks

• De helft van de Belgen praat ooit wel eens over sport met vrienden.

• Sport(nieuws) wordt het meest geconsumeerd in beeldvorm (TV, smartphone, tablet…)

• Sport is een antrekkelijk onderdeel van het dagelijkse nieuws



• Boeken, videogames en cafés i.v.m. sport boeit de Belgen maar weinig. Meer dan 80% doet 

deze dingen nooit.

• Het zien van sport en/of talkshow over sport valt meer in de smaak. Respectievelijk 21% en 

24% van de Belgen doet dit wekelijks/dagelijks.
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Boeken lezen over sport en topsporters

Sport volgen via internet of app (smartphone)

Volgen van sport talkshows op TV, radio of internet

Naar een sport café/bar gaan

Via een computerspel met virtuele sport teams
spelen/managen

Hoe vaak doe je volgende zaken i.v.m. sport? (N=1600)

(Bijna) nooit Ongeveer één of twee keer per maand Wekelijks/dagelijks



• Topsport leeft onder de bevolking

• Sterk verband tussen interesse in topsport en zelf sportactief zijn

• Belgen zijn vooral actief in niet- of ‘licht’ georganiseerde vormen van sport, en 

kijken het liefst naar de traditionele competitieve sporten (voetbal, wielrennen, 

tennis, atletiek, veldrijden)

• Hoewel (top)sport alom aanwezig is in de Belgische maatschappij, kijkt, leest, en 

luistert ongeveer de helft van de bevolking, niet naar/over topsport

• Ook al hebben zowel mannen als vrouwen interesse in topsport, vrouwen hebben 

vaker totale desinteresse, en mannen zijn veel vaker volledig in de ban van topsport

Persoonlijke interesse in topsport
De voornaamste bevindingen



Het belang van topsport in België

Heeft topsport een maatschappelijke return?



• Topsportsucces zorgt voor positieve beleving bij een groot deel van de 
bevolking (77%).

• De Branbançonne zorgt voor een moment van verbondenheid bij 67% van 
de Belgen. 

• 80% vindt dat onze topsporters bijdragen tot het internationale imago van 
België!
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Onze topsporters dragen positief bij tot het
internationaal imago van België

Het Belgisch volkslied (Brabançonne) horen op een
sportevenement zorgt voor een moment van

verbondenheid met ons land.

Als België een Olympische medaille of
wereldkampioenschap wint, bezorgt me dat een

goed gevoel

Interessante stellingen omtrent topsport Deel I

Helemaal oneens Oneens Niet eens/niet oneens Eens Helemaal eens

*  Sportieve mensen zijn het meer eens met alle bovenstaande 
stellingen dan niet-sportieve mensen.



• 50% is meer trots op de prestaties van Belgische topsporters als zij 
afkomstig zijn uit hetzelfde landsdeel (Vlaanderen/Wallonië). 

• Grote topsportevenementen genieten grote belangstelling onder de 
bevolking. 64% vindt dan ook dat de organisatie ervan belangrijk is.
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Ik vind het belangrijk dat België grote
topsportevenementen organiseert

Ik ben meer trots op de prestaties van een Belgische
topsporter als hij/zij een Vlaming is.

Voor België zijn de volgende Olympische Spelen
(2020) pas succesvol als we meer dan 6 medailles

behalen (zoals in Rio 2016).

Interessante stellingen omtrent topsport Deel II
Helemaal oneens Oneens Niet eens/niet oneens Eens Helemaal eens

*  Sportieve mensen zijn het meer eens met alle bovenstaande 
stellingen dan niet-sportieve mensen.



Stellingen omtrent topsport (% (helemaal) eens)  (N=1600)

70% 64%

Het Belgisch volkslied (Brabançonne) horen op een sportevenement zorgt 
voor een moment van verbondenheid met ons land.

Wallonië/Brussel Vlaanderen

73% 80%
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Als België een Olympische medaille of wereldkampioenschap wint, bezorgt 
me dat een goed gevoel

Zowel Vlaanderen als Wallonië/Brussel reageren opvallend positief op beide stellingen!



Stellingen omtrent topsport (% (helemaal) eens) (N=1600)

68% 61%
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Ik vind het belangrijk dat België grote topsportevenementen organiseert

54% 47%

Voor België zijn de volgende Olympische Spelen (2020) pas succesvol als
we meer dan 6 medailles behalen (zoals in Rio 2016)

Wallonië/Brussel Vlaanderen



• 66% van de respondenten denkt dat België tussen 5 en 8 medailles zal behalen.
• Het gemiddelde aantal verwachte medailles bedraagt 7 (wat in dat geval  voor 

België de meest succesvolle Olympische Spelen ooit zouden zijn).

5% 13% 33% 33% 11% 3% 2%
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Hoeveel medailles denk je dat België op de volgende Olympische 
Spelen in Tokyo (2020) zal behalen? (N=1600)

0 1 of 2 3 of 4 5 of 6 7 of 8 9 of 10 11 tot 15 Meer dan 16



• De bevolking is er van overtuigd dat topsport maatschappelijke effecten 

teweeg brengt zoals: 

• Een goed internationaal imago

• Een verhoogde verbondenheid met het land

• Een goed gevoel onder de bevolking

• Ongeveer de helft van de Belgen heeft hoge verwachtingen betreffende 

de volgende OS en vinden deze pas succesvol bij het behalen van meer 

dan 6 medailles. 

Het belang van topsport in België
Bevindingen



Topsportinvesteringen

Is er draagvlak onder de bevolking voor investeringen in 
topsport?
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De Vlaamse overheid moet in verhouding meer
investeren in topsport t.o.v. breedtesport

Investeringen van de Vlaamse overheid in topsport
zijn noodzakelijk omdat topsport een

maatschappelijke belang heeft.

Investeringen van de Vlaamse overheid in topsport
zijn noodzakelijk om meer medailles te

winnen/succes te behalen.

In welke mate zijn de Belgen het eens met volgende stellingen? (N=1600)

Helemaal mee oneens Enigszins  mee oneens Niet eens/ niet oneens Enigszins mee eens Helemaal  mee eens

• 58% acht investeringen van de Vlaamse overheid in topsport noodzakelijk om meer 

medailles te kunnen winnen

• 60% vindt investeringen in topsport nodig omdat het een maatschappelijk belang heeft 

• 43% vindt dat de Vlaamse overheid meer moet investeren in topsport t.o.v. breedtesport. 

* De respondenten werden vooraf geïnformeerd over hoeveel de 
Vlaamse overheid investeert in breedtesport en topsport
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Topsporters die financiële ondersteuning krijgen van
de Vlaamse overheid moeten verplicht worden om

zich in te zetten voor goede doelen.

De Vlaamse overheid moet televisieprogramma’s 
financieren om minder gekende sporttakken in 

beeld te brengen.

Als andere landen meer gaan investeren in topsport
zouden wij dat ook moeten doen.

In welke mate zijn de Belgen het eens met volgende stellingen? (N=1600)

Helemaal mee oneens Enigszins  mee oneens Niet eens/ niet oneens Enigszins mee eens Helemaal  mee eens

• De helft vd respondenten vindt dat als andere landen meer gaan investeren in topsport, wij 
dat ook moet doen

• Volgens 54% van de mensen moeten minder gekende sporttakken een duwtje in de rug 
krijgen door financiering van televisieprogramma’s die deze sporten in beeld brengen.

• Topsporters die financiële ondersteuning krijgen, zouden volgens 57% verplicht moeten 
worden zich in te zetten voor het goede doel.

* De respondenten werden vooraf geïnformeerd over hoeveel de 
Vlaamse overheid investeert in breedtesport en topsport
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De  overheid moet in verhouding meer investeren in
topsport t.o.v. breedtesport

Investeringen van de  overheid in topsport zijn
noodzakelijk omdat topsport een maatschappelijke
belang heeft.

Investeringen van de  overheid in topsport zijn
noodzakelijk om meer medailles te winnen/succes
te behalen.

In welke mate ben je het eens met volgende stellingen? (N=1600)

Helemaal mee oneens Enigszins  mee oneens Niet eens/ niet oneens Enigszins mee eens Helemaal  mee eens
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om minder gekende sporttakken in beeld te 
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Als andere landen meer gaan investeren in topsport
zouden wij dat ook moeten doen.

In welke mate ben je het eens met volgende stellingen? (N=1600)
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* Over het algemeen een opvallend groot draagvlak voor investeringen in topsport:

- bevolking erkent het belang van investeringen om succesvol te kunnen zijn

- investeringen zijn te verantwoorden door maatschappelijke impact van topsport

- verhoudingsgewijs t.o.v. breedtesport gaat er volgens een meerderheid van de 

bevolking niet genoeg geld naar topsport

* Respondenten zijn het eens dat topsporters die financiële ondersteuning krijgen, 
verplicht zouden moeten worden om zich voor goede doelen in te zetten.

* Vlamingen staan achter de idee dat de overheid TV-programma’s financieren om 
minder gekende sporttakken in beeld te brengen.

Topsportinvesteringen
Bevindingen

• Sportieve mensen waren het met alle voorgaande stellingen meer 
eens dan niet-sportieve mensen.



* Respondenten hadden mogelijkheid max. 5 sporten te kiezen
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België: In welke takken van sport moet meer worden geïnvesteerd 
door de overheid? (In top 5 gezet, N=1600)
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Vlaanderen: In welke takken van sport vind je dat er meer moet 
worden geïnvesteerd door de overheid? (In top 5 gezet, n=894)

• Atletiek en zwemmen worden in zowel Vlaanderen als over heel België aangeduid
als de top 2 van sporten waar meer in geïnvesteerd moet worden. 

• In Vlaanderen komen volleybal en veldrijden in top 10 van sporten waar meer in 
geïnvesteerd moet worden. Deze sporten vindt je niet terug in de ‘Belgische top 10’

• Over het algemeen plaatsen de Belgen voetbal (outdoor) en paardensport in de top 
10 van sporten waar meer in geïnvesteerd moet worden. Deze sporten vindt je niet
terug in de ‘Vlaamse top 10’

* Respondenten hadden mogelijkheid max. 5 sporten te kiezen
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België: In welke takken van sport moet er meer worden 
geïnvesteerd door de overheid? (Op 1e plaats gezet, N=1600)

• Atletiek wordt het meest aangeduid als sport waarin meer moet worden
geïnvesteerd worden door de overheid.

* Respondenten hadden mogelijkheid max. 5 sporten te kiezen



• Atletiek wordt aanzien als dé sport waar in geïnvesteerd moet worden door alle 

Belgen

• Vlaanderen kiest voor atletiek, zwemmen en gymnastiek als sporten die meer 

steun verdienen

• Ook populaire sporten als judo, tennis en hockey verdienen meer financiele 

ondersteuning volgens de respondenten

Topsportinvesteringen
Bevindingen



Paralympics / G-sport

Het belang van topsport voor mensen met beperking
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Weet je wat de Paralympische Spelen zijn? (N=1600)
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Het is belangrijk dat België medailles kan winnen op
de Paralympische Spelen

Een podiumplaats halen op de Paralympisch spelen
is even belangrijk als er één behalen op de

Olympische spelen

In welke mate ben je het eens met volgende uitspraken over Paralympische 
Spelen? (N=1600)
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Paralympics
Bevindingen

• De Paralympische Spelen zijn alom bekend bij de Belgische bevolking.

• 76% vd bevolking vindt het belangrijk dat België Paralympische medailles 

kan winnen.

• 82% van de mensen acht een podiumplaats op dit evenement 

evenwaardig als een podiumplaats op de OS. 



Waardeoordeel topsport: topsportfonds (fictief)

Hoe graag wil de bevolking Olympisch succes? 
Is men bereid hiervoor te betalen?

(onderdeel van grootschalige internationale studie, gecoördineerd door Japan)

JAPAN GROOT BRITTANIE UTRECHT AUSTRALIE FINLAND



>         >          >         >          >

n The rational behind government intervention in elite sport is that individual and team successes in major sport 
events create wide-ranging benefits with the defining characteristics of a public good.

n However, there are not sufficient evidence-based data about these benefits because of its intangibility. 
n To meet research demands, recent studies on sport management have applied an economics method to 

estimate the value of elite sporting success in a monetary scale, but a following types of questions are 
pertinent: does more medals mean higher value?

Research purpose
To present an international 
comparison of the monetary 
value of elite sport success

Framework of this study: Contingent valuation method

The value of Elite Sporting Success: An International Comparison Project

There is a significant relationship between the 
number of Olympic Games medals and the public's 
willingness to pay for elite sport success

Hiroaki Funahashi* (Waseda University)
Yoshiyuki Mano (Waseda University)

Veerle De Bosscher (Vrije Universiteit Brussel)

Simon Shibli (Sheffield Hallam University)

Popi Sotiriadou (Griffith Business School)

Jarmo Mäkinen (Research Institute for Olympic Sports)

Bake Dijk (Universiteit Utrecht) * Project leader

n Contingent Valuation Method is one of the few methods used to elicit people’s preferences and 
attitudes towards non-market goods, here medals, in a monetary scale.

n The value is calculated by people’s willingness to pay (WTP) under a certain hypothetical change 
of climate or condition which, will be asked using a questionnaire.

n WTP in this study is the amount of people’s donation to avoid a performance decile caused by a 
large-scale reduction in funding elite sport by government.

The team

Null hypothesis

Our results may assist policy makers to understand 
the socio-psychological return on the government 
investment on elite sport in an economic scale. 
Plus, the international comparative design of this 
study will allow us to explore the relationship 
between the number of medals won and people’s 
value consciousness on it.

ContributionCurrent situation (Q0) Hypothetical situation (Q1)

Establish the largest sum of money an 
individual would be willing to pay (AC) 
even though his or her income might 
be reduced, to avoid the decline in 
performance (B) from the current level 
of elite sporting success (A) that would 
result from a government withdrawal

● ●

●

0 Q1 Q0 Elite sporting success

B A

C

Income

Elite sporting success level 
in the Rio 2016 
(These number is from Gracenote Sports'
Virtual Medal Table, 1 Mar 2016)

A large-scale reduction in government 
funding for all of elite sport 
expenditure is implemented after the 
Rio 2016.; as a result, there would be a 
reduction of 50% in the total number 
of medals won in Tokyo 2020

U0

U1

Utility difference curve

47
45
39

28
4
2

How much people’s 
willingness to pay is for 
avoiding performance 

decline? (Monetary value)

23
22
19

14
2
1



Topsportfonds (fictief)
Via een hypothetisch scenario werd onderzocht hoeveel geld mensen bereid
zijn te betalen voor het winnen van medailles op de Olympische Spelen. In 
dit hypothetische scenario is het doneren van geld aan een topsportfonds
namelijk van doorslaggevend belang in het behalen van medailles. Zo krijgen
we een beeld van de waarde die een bevolking hecht aan topsportpresaties.

Daling van 
medailles

50%

Als het project wordt
geïmplementeerd dankzij donaties

Als er geen donatie 
en dus geen project is



16%

84%

Ben je bereid een financiële bijdrage te schenken aan het topsportfonds 
(fictief scenario)? (N=1600)

Ja

Nee

18%

14%

82%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonië/Brussel

Vlaanderen

Ja
Nee



32% 42% 19% 3%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik zou een eenmalige schenking doen van (N=252)

€ 1-20 

€ 21-50

€ 51-100 

€ 101-200

€ 201-500

> € 500

Topsportfonds (fictief)

• 16% van de bevolking zou een schenking doen aan het topsportfonds
• 1 op 4 donoren zouden bereid zijn een bedrag boven van 50 euro te schenken
• Het gemiddelde gedoneerde bedrag zou €64,5 zijn.
• Echter, slechts 54% geeft aan ’zeer zeker’ te zijn dat ze het aangegeven bedrag

effectief zouden donderen



- Een bescheiden deel (16%) van de respondenten zou een schenking doen, 
- waarvan 2/3e een bedrag tussen 1 en 50 euro zou doneren.

* Het merendeel van de mensen die een schenking zou doen, is sportief.

* Het merendeel van de mensen die GEEN schenking zou doen, is niet-sportief

* Sportieve mensen zouden meer geld schenken dan niet-sportieve mensen.

* Er is geen significant verschil in de mate van schenking naargelang regio (Vlaanderen 
en Wallonië/Brussel)

Topsportfonds (fictief)
Enkele interessante bevindingen



55% 18% 20% 3%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reden waarom mensen WEL zouden schenken aan topsport (N=257)

Omdat ik topsport belangrijk vind voor de samenleving

Omdat ik topsport persoonlijk belangrijk vind

Omdat ik denk dat iedereen een schenking zou moeten doen

Omdat ik het me gemakkelijk kan veroorloven een schenking te doen

Omdat ik vind dat de bevolking en niet de overheid moet betalen

Overige reden

• De voornaamste reden waarom Belgen een schenking zouden doen aan topsport is:
• Omdat men topsport belangrijk vindt voor de samenleving (55%).
• Omdat men vindt dat iedereen een schenking zou moeten doen (20%)
• Omdat men topsport belangrijk vindt (18%)



6% 19% 28% 34% 7% 6%

Reden waarom mensen NIET zouden schenken aan topsport (N=1343)

Omdat het fonds geen maatschappelijk belang heeft

Omdat ik er geen persoonlijk belang aan hecht

Omdat ik het me niet kan veroorloven een schenking te doen

Omdat ik vind dat de overheid dit moet betalen met het belastinggeld dat ik betaal

Omdat het scenario niet realistisch genoeg is voor mij

Overige reden

• De voornaamste reden waarom mensen geen bijdrage zouden doen is omdat ze 
vinden dat de overheid dit moet betalen van de belastingen dat men betaalt (34%)

• Het feit dat mensen zich die bijdrage niet kunnen veroorloven (28%), wordt als 2e

grootste reden opgegeven.
• Het gebrek aan persoonlijk belang (19%) sluit de top 3 van redenen af.



* “Niet alle topsporters verdienen veel geld. Zij moeten soms zwaar investeren in hun 
passie.”

* “Om topsporters hun passie te laten uitoefenen.”

* “Sport behoort tot het nationaal cultureel partimonium en het is belangrijk om de 
positieve mentaliteit die de sport draagt te gaan stimuleren.”

à Voornamelijk uitspraken van mensen die topsport (heel) belangrijk 
vinden

Reden waarom mensen zouden 
schenken aan topsport

Enkele quotes



* “Als iemand wil presteren als topsporter moet die dat zelf financieren. Ik moet dat 
ook doen met de dingen waarvoor ik geïnteresseerd ben.”

* “Er zijn belangrijkere dingen in het leven om geld aan te geven.”

* “ Ik ken er te weinig van om zomaar mijn geld aan te geven.”

* “Topsporters verdienen al te veel!”

à Uitspraken die voortvloeien uit desinteresse/andere prioriteiten/vertekend 
beeld omtrent loon topsporters

Reden waarom mensen zouden 
schenken aan topsport

Enkele quotes



Sporthelden – rolmodellen?

Welke topsporters zijn onze sporthelden? 
Welke betekenis & rol hebben topsporters?



25% 22% 49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In welke mate ben je geïnteresseerd in de sportieve ontwikkeling van 
onze Belgische topsporters? (N=1600)

Geen tot zwakke interesse

Neutraal

Lichte tot sterke interesse

• De helft van de bevolking is geïnteresseerd in onze Belgische topsporters. 
• 25% geeft aan geen of een zwakke interesse te hebben in de sportieve 

ontwikkeling van onze topsporters. 

* Duidelijk verband: sportactieve mensen hebben meer interesse in topsport!



Ben je fan van een (of meer) topsportman/vrouw? 

28%

72%

Ja

Nee

26%

74%

Ja

Nee

Wallonië/Brussel Vlaanderen

* 30% jong-volwassenen (18-25) zijn fan van een topsporter

3%
6%

91%

1%
9%

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(Helemaal) oneens
Niet eens / niet oneens

(Helemaal) eens

Mijn favoriete sporter geeft het goede voorbeeld

Wallonie/Brussel Vlaanderen

Sporthelden – rolmodellen?



11%

12%

17%

38%

33%

35%

43%

49%

38%

Onze topsporters kunnen niet-sportende jongeren
aanzetten om te gaan sporten.

Onze topsporters hebben een belangrijke
voorbeeldfunctie voor jonge talenten.

Jongeren met migratie-achtergrond kunnen zich 
spiegelen/optrekken aan topsporters in België met een 

andere afkomst/origine (bv. Nafi Thiam, Vincent …

Sporthelden – rolmodellen? (N=1600)

Helemaal oneens Oneens Niet eens/niet oneens Eens Helemaal eens

• De bevolking is overtuigd van de rolmodelfunctie van topsporters. 
• Zo geeft 81% aan dat topsporters niet-sportende jongeren kunnen aanzetten tot 

sporten. 
• 82% duidt aan dat topsporters een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor 

jonge talenten. 
• 73% zegt dat jongeren met een migratie-achtergrond zich kunnen optrekken aan 

topsporters met een andere origine.

*sportieve mensen zijn het meer eens met alle bovenstaande 
stellingen dan niet-sportieve mensen.



Sporthelden – rolmodellen? 
=> % (helemaal) eens met stelling

80% 80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Onze topsporters dragen positief bij tot het internationaal imago van België

81% 82%

Onze topsporters kunnen niet-sportende jongeren aanzetten om te gaan sporten

81% 82%

Onze topsporters hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor jonge talenten.

Wallonië/Brussel Vlaanderen

* Geen verschillen tussen beide landsdelen betreffende bovenstaande stellingen.



Sporthelden – rolmodellen?
=> % (helemaal) eens met stelling

69% 75%

Jongeren met migratie-achtergrond kunnen zich
spiegelen/optrekken aan topsporters in België met een andere

afkomst/origine (bv. Nafi Thiam, Vincent Kompany…).

Wallonië/Brussel Vlaanderen

53% 49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik ben meer trots op de prestaties van een Belgische topsporters als 
hij/zij een Vlaming is

* Geen significante verschillen tussen beide landsdelen bij bovenstaande stellingen.



13%

9%

6%
5% 4% 4% 4% 3% 3%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Nafi
Thiam

Greg Van
Avermaet

David
Goffin

Dries
Mertens

Kevin De
Bruyne

Tom
Boonen

Sven Nys Kim
Clijsters

Eden
Hazard

Vincent
Kompany

Wie duiden de Belgen het meest aan als favoriete topsporter?  
(N=455)

* ‘Gouden’ Nafi Thiam & Greg Van Avermaet OS Rio 2016



18%

15%

17%

8%

24%

8%

24%

77%

90%

58%

90%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

...is een goed ideaal voor mij om over te nemen

...geeft het goede voorbeeld

...vertoont het soort gedrag dat ik probeer te
imiteren

...is een positief toonbeeld dat anderen kunnen
volgen

...fungeert als een rolmodel voor mij

Mijn favoriete topsporter... (N=455)
(Helemaal) oneens Niet eens/niet oneens (Helemaal) eens

• Mensen die een favoriete topsporter hebben, zijn er steevast van overtuigd 
dat deze het goede voorbeeld geeft (90%) 

• In mindere mate geven zij ook aan dat hun favoriete topsporter fungeert 
als een rolmodel voor zichzelf (62%). 

• Een 58% van de mensen geeft aan dat deze topsporters het gedrag 
vertonen die zij trachten te imiteren. 



* Bevolking is van mening dat onze topsporters een belangrijke stimulerende functie 
hebben voor jonge sport talenten.

• Ongeveer 1 op 3 van de bevolking heeft een sportheld

• Vlamingen en jongeren zijn algemen genomen frequenter fan van een topsporter 

• Favoriete topsporters worden als sterke, positieve rolmodellen ervaren

• Respondenten zijn het eens dat jongeren met een migratie-achtergrond zich 

kunnen spiegelen/optrekken aan topsports met een andere origine

• Een overtuigende meerderheid van de bevolking schrijft topsporters een 

rolmodelfunctie toe.

Sporthelden – rolmodellen
Bevindingen

Þ Initiatieven/campagnes die gebruik maken van deze 

rolmodelfunctie  zijn aan te bevelen



Doctoraatsonderzoek Jens De Rycke

Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?

De mening van de bevolking



* Data is vertrouwelijk  - nog niet gepubliceerd

• Stellingen opgesteld op basis van systematisch literatuur onderzoek

• Empirisch onderzoek was de basis voor ontwikkeling Elite Sport Societal Outcomes 

(ESSO) model

• 82 subthema’s, 10 themas en 3 overkoepelende dimensies werden gedetecteerd 

• 146 stellingen werden opgesteld op basis van dit model

• Elke stelling heeft een exacte tegenstelling (bi-polair) zodat we een goed 

evenwicht hebben tussen de positieve en negatieve uitkomsten van topsport

Doctoraatsonderzoek Jens De Rycke
Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
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Elite Sport Societal Outcomes (ESSO) model

events          athletes & teams/stakeholders                 success             

unity
collective equality, identities & norms 

social
equity & 
inclusion

integration: 
cultures & 
religions

social 
equality: 
racial & 
ethnic

inclusion

sexism

exclusion
Discrimi-

nation

collective 
identity & 

- pride

community 
identity

community 
pride

socializing 
opportunities

rivalry

nationalism
shame

ethics & 
symbolic

value

ethics

fair play

social 
debate

corruption

Hooliga-
nism

doping 

uniqueness
granting special experiences, 

attractiveness & prestige

feel good
& 

experien-
ces

pleasure

experience

passion

disappointm
ent

failure
losing

fans & 
(media) 

attraction

fandom

mass media

sport 
knowledge

gambling

repulsion
drop sport's 

image

Internatio-
nal

prestige & 
(political) 

power

globalization

international 
prestige

country/city 
marketing

power abuse

bad 
international 

image
war 

propaganda

upgrade
leveraging skills, (sport) participation, corporations & 

communities

athletes  
identity & 
quality of 

life

fame

role model 
function

quality of life

pressure

injuries
safeguarding 

issues

sport 
participa-
tion & life 

skills
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participation

volunteering

health 
awareness

discourage
ment
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habits

unrealistic 
body image

Sponsor-
ship & 

economic
develop-

ment

economic 
boost

Sponsor-ships

sport industry 
assets

association 
with 

scandals

financial 
losses

window 
dressing

local
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developm

ent

consumption

employment

tourism
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living 
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Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
…mensen, eender welk geslacht, leeftijd, klasse, afkomst of cultuur bij elkaar
brengt waardoor het die ongelijkheden helpt wegnemen

54%

45%

49%

39%

33%

36%

43%

-14%

-15%

-17%

-13%

-25%

-17%

-12%

mensen met verschillende 
religies, culturen en afkomst 

verder uit elkaar drijft 

sociale gelijkheid tegengaat

personen met een beperking 
uitsluit

de bescherming van de 
rechten van de mens 

tegengaat

het verschil tussen arme en 
rijke mensen vergroot 

gelijkheid tussen tussen man 
en vrouw tegengaat 

rascisme stimuleert 

mensen met verschillende 
religies, culturen en 

afkomst dichter bij elkaar 
brengt 

sociale gelijkheid bevordert 

personen met een 
beperking integreert 

de bescherming van de 
rechten van de mens 

promoot 

het verschil tussen arme en 
rijke mensen verkleint

gelijkheid tussen tussen 
man en vrouw bevordert 

racisme bestrijdt
-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

In het algemeen, vind ik dat topsport…
voordelige uitkomst van topsport

nadelige uitkomst van topsport

social equity
& inclusion



Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
…mensen gezamenlijk trots kan maken op hun land of identiteit, waardoor ze er
zich meer verbonden mee voelen

61%

71%

56%

62%

61%

-12%

-10%

-10%

-12%

-22%

een gevoel van nationale 
identiteit en verbondenheid 

teweegbrengt 

maakt dat mensen zich trots 
voelen op hun land 

de kans op sociale contacten 
verhoogt 

zorgt voor meer 
samenhorigheid 

leidt tot een gezonde portie 
chauvinisme 

een gevoel van nationale 
identiteit en verbondenheid 

tegengaat 

maakt dat mensen zich 
schamen voor hun land 

de kans op sociale 
contacten verkleint

zorgt voor minder 
samenhorigheid (bv. 
rivaliteit/tegenstand)

leidt tot overdreven 
chauvinisme  -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

In het algemeen, vind ik dat topsport… voordelige uitkomst van topsport
nadelige uitkomst van topsport

collective 
identity & -

pride



Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
…fatsoenlijk gedrag, tradities en eerlijkheid op en naast het sportterrein
promoot

40%

40%

43%

43%

41%

53%

34%

42%

28%

-16%

-12%

-20%

-14%

-18%

-24%

-19%

-17%

-25%

aanzet tot gedrag dat 
onethisch is  

culturen (tradities, symbolen 
en rituelen) verwerpt 

aanmoedigt om vals te 
spelen 

een kans biedt voor 
opstand/rebellie 

ook buiten de sport gedrag 
promoot dat 

oneerlijk/corrupt/niet 
integer is een vorm van competitiviteit 

aanmoedigt die 
overdreven/onwenselijk is 
agressie/geweld in de hand 

werkt 
een levensstijl promoot bij 

jongeren die fout 
(aanstootgevend) is 

het amateur-gebruik van 
doping aanmoedigt

aanzet tot gedrag dat 
ethisch is

culturen (tradities, 
symbolen en rituelen) in 

stand houdt 
aanmoedigt om eerlijk te 

spelen (fair play) 

een kans biedt voor 
vredevolle meningsuiting 
ook buiten de sport gedrag 
promoot dat integer/eerlijk 

is 
een vorm van 

competitiviteit aanmoedigt 
die goed/wenselijk is 

agressie/geweld tegengaat 

een levensstijl promoot bij 
jongeren die fatsoenlijk 

(zoals het hoort) is 
het amateur-gebruik van 

doping ontmoedigt -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

In het algemeen, vind ik dat topsport…
voordelige uitkomst van topsport
nadelige uitkomst van topsport

ethics & 
symbolic value



Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
…mensen plezier, passie en onvergetelijke ervaringen kan bezorgen

64%

67%

50%

69%

63%

-25%

-14%

-13%

-11%

-14%

zorgt voor 
teleurstellingen/verdriet 

zorgt voor belevenissen die 
doodgewoon zijn 

het algemeen welzijn  
verlaagt 

zorgt voor 
saaiheid/verveling/desintere

sse/onverschilligheid

zorgt voor een gevoel te 
falen/mislukken

zorgt voor 
plezier/blijdschap 

zorgt voor belevenissen die 
uniek zijn 

het algemeen welzijn 
verhoogt 

zorgt voor 
passie/enthousiasme 

(opwinding) 

zorgt voor een gevoel van 
succesvol te zijn -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

In het algemeen, vind ik dat topsport…
voordelige uitkomst van topsport
nadelige uitkomst van topsport

feel good & 
experiences



Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
… voor wereldwijde uitstraling, populariteit of aanzien kan zorgen voor landen, 
steden en politici

40%

40%

43%

43%

41%

53%

34%

42%

28%

-16%

-12%

-20%

-14%

-18%

-24%

-19%

-17%

-25%

aanzet tot gedrag dat 
onethisch is  

culturen (tradities, symbolen 
en rituelen) verwerpt 

aanmoedigt om vals te 
spelen 

een kans biedt voor 
opstand/rebellie ook buiten de sport gedrag 

promoot dat 
oneerlijk/corrupt/niet 

integer is een vorm van competitiviteit 
aanmoedigt die 

overdreven/onwenselijk is 
agressie/geweld in de hand 

werkt 
een levensstijl promoot bij 

jongeren die fout 
(aanstootgevend) is 

het amateur-gebruik van 
doping aanmoedigt

aanzet tot gedrag dat 
ethisch is

culturen (tradities, 
symbolen en rituelen) in 

stand houdt 
aanmoedigt om eerlijk te 

spelen (fair play) 

een kans biedt voor 
vredevolle meningsuiting 
ook buiten de sport gedrag 
promoot dat integer/eerlijk 

is een vorm van 
competitiviteit aanmoedigt 

die goed/wenselijk is 

agressie/geweld tegengaat 

een levensstijl promoot bij 
jongeren die fatsoenlijk 

(zoals het hoort) is 
het amateur-gebruik van 

doping ontmoedigt -50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%

In het algemeen, vind ik dat topsport…
voordelige uitkomst van topsport
nadelige uitkomst van topsport

International 
prestige & 
(political) 

power



Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
… massaal wordt gevolgd omdat het aantrekkelijk is, helden doet ontstaan en
leuk is om voor te supporteren

43%

59%

63%

63%

60%

34%

54%

-11%

-9%

-12%

-17%

-11%

-13%

-11%

de maatschappij 
onaantrekkelijker maakt 

iets is om te haten/afkerig 
tegenover te staan

zorgt voor negatieve 
helden/publieke figuren

zorgt voor nieuws dat veel 
mensen oninteressant 

vinden 

de algemene kennis van wat 
sport is verlaagt 

gokverslavingen tegengaat 

sport in het algemeen een 
slechter imago bezorgt

de maatschappij 
aantrekkelijker maakt 

iets is om voor te 
supporteren/lief te 
hebben/te steunen 

zorgt voor positieve 
helden/publieke figuren 

zorgt voor nieuws dat veel 
mensen interessant vinden 

de algemene kennis van 
wat sport is verhoogt 

gokverslavingen 
teweegbrengt 

sport in het algemeen een 
beter imago bezorgt -50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

In het algemeen, vind ik dat topsport…
voordelige uitkomst van topsport
nadelige uitkomst van topsport

fans & 
(media) 

attraction



Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
…topsporters de kans geeft zich te ontplooien, het leven te leiden dat ze willen, 
bekend te worden en een voorbeeld te zijn

75%

66%

49%

44%

58%

38%

40%

34%

27%

-12%

-14%

-15%

-14%

-36%

-36%

-16%

-20%

-32%

topsporters een leven buiten 
de schijnwerpers/in 
anonimiteit bezorgt via topsporters een beperkte 

rol als voorbeeld/rolmodel 
heeft 

atleten een lage 
levenskwaliteit bezorgt 

topsporters onnuttige kennis 
en vaardigheden bijbrengt een druk legt op topsporters 

om te presteren die 
overdreven/onwenselijk 

hoog is topsporters ernstige schade 
aan hun gezondheid bezorgt ervoor zorgt dat topsporters 
minder blootgesteld zijn aan 

schadelijke situaties als 
uitbuiting, eetstoornissen, 

seksueel misbruik  
ervoor zorgt dat topsporters 

na hun sportcarrière 
ongelukkig/depressief zijn 
(=in een zwarte gat vallen)

dopinggebruik onder 
topsporters aanmoedigt 

topsporters een leven in de 
schijnwerpers/bekendheid 

bezorgtvia topsporters een enorme 
rol als voorbeeld/rolmodel 

heef
atleten een hoge 

levenskwaliteit bezorgt 
topsporters waardevolle 
kennis en vaardigheden 

bijbrengt (=educatie)  een druk legt op 
topsporters om te presteren 

die doenbaar/wenselijk is 
topsporters een goede 

gezondheid bezorgt ervoor zorgt dat topsporters 
meer blootgesteld zijn aan 

schadelijke situaties als 
uitbuiting, eetstoornissen, 

seksueel misbruik…ervoor zorgt dat topsporters 
na hun sportcarrière 

gelukkig zijn 
dopinggebruik onder 

topsporters tegengaat -50%-40%-30%-20%-10%0% 10%20%30%40%50%60%70%80%

In het algemeen, vind ik dat topsport… voordelige uitkomst van topsport
nadelige uitkomst van topsport

athletes  
identity & 

quality of life



Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
… kan helpen mensen te activeren, gezonder te leven, sporten, positieve
gedragingen over te nemen van succesvolle sporters

60%

43%

25%

43%

42%

46%

43%

34%

-14%

-11%

-11%

-16%

-12%

-14%

-11%

-21%

topsporters en teams 
voortbrengt waar mensen 

zich tegen afzetten
ervoor zorgt dat de bevolking 

minder lichaamsbeweging 
heeft (= fysiek actief is/sport) 

ontmoedigt mensen 
vrijwilligerswerk te doen
aanzet om negatieve 

vaardigheden en 
gedragingen over te nemen 

van succesvolle atleten
het besef of men al dan niet 

gezond leeft verlaagt 
hoogstaande sportprestaties 
toont die ontmoedigen om 

zelf te sporten 
aanzet tot een ongezondere 

levensstijl 

mensen aanzet een 
onrealistisch lichaamsbeeld 

te ontwikkelen 

topsporters en teams 
voortbrengt waar mensen 
zich graag mee verbonden 
voelen/mee identificerenervoor zorgt dat de 

bevolking meer 
lichaamsbeweging heeft

moedigt mensen aan 
vrijwilligerswerk te doen 

aanzet om positieve 
vaardigheden en 

gedragingen over te nemen 
van succesvolle topsportershet besef of men al dan niet 

gezond leeft 
(=gezondheidsbesef) 

verhoogt hoogstaande 
sportprestaties toont die 
aanmoedigen om zelf te 

sporten 
aanzet tot een gezondere 

levensstijl 

mensen aanzet een 
realistisch lichaamsbeeld te 

ontwikkelen -50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%

In het algemeen, vind ik dat topsport… voordelige uitkomst van topsport
nadelige uitkomst van topsport

sport 
participation
& life skills



Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
…kan zorgen voor economische groei, innovatie, positieve reclame (sponsors) en
steun aan goede doelen

44%

65%

69%

71%

71%

40%

38%

52%

68%

-12%

-12%

-12%

-10%

-10%

-13%

-12%

-11%

-11%

onze economie een 
negatieve impuls geeft 

de bedrijfswereld via 
sponsoring een zwakke vorm 

van reclame geeft de media via 
sportuitzendrechten een 
verlieslatende bron van 

inkomsten geeft 
sportorganisaties via de 
verkoop van tickets en 

licenties financiële verliezen 
bezorgtcommerciële activiteiten van 

de sportindustrie verlaagt
wetenschappelijk onderzoek 

en innovatieve projecten 
belemmert bedrijven en mensen 

ontmoedigt zich in te zetten 
voor het goede doel 

zijn sponsors geregeld in een 
negatief daglicht plaatst zijn sponsors financiële 

verliezen bezorgt (bv. 
doordat sportief succes 

onzeker is

onze economie een 
positieve impuls geeft 

de bedrijfswereld via 
sponsoring een sterke vorm 

van reclame geeft de media via 
sportuitzendrechten een 

goede bron van inkomsten 
geeft 

sportorganisaties via de 
verkoop van tickets en 

licenties financiële winst 
bezorgtcommerciële activiteiten 

van de sportindustrie 
verhoogt wetenschappelijk 

onderzoek en innovatieve 
projecten bevordert bedrijven en mensen 

stimuleert zich in te zetten 
voor het goede doel 

zijn sponsors geregeld in 
een positief daglicht plaatst 

zijn sponsors financiële 
winsten bezorgt -50%-40%-30%-20%-10% 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%

In het algemeen, vind ik dat topsport… voordelige uitkomst van topsport
nadelige uitkomst van topsport

Sponsorship & 
economic

development



Wat zijn de uitkomsten van topsport voor de maatschappij?
… investeringen te verantwoorden zijn omdat het leidt tot meer consumptie, 
toerisme, werkgelegenheid en nuttige infrastructuur

51%

50%

58%

50%

24%

33%

28%

33%

-11%

-15%

-11%

-25%

-33%

-34%

-33%

-38%

de algemene consumptie 
doet afnemen 

werkgelegenheid creëert die 
duurzaam is 

leidt tot minder toerisme

leidt tot nieuwe 
(sport)infrastructuur die 

nutteloos is voor de 
bevolking 

een impact heeft op het 
milieu die schadelijk is 
leidt tot (jarenlange) 

investeringen die 
onverantwoord hoog zijn de levensomstandigheden 

van de buurt rondom een 
topsportevenement negatief 

beïnvloedt
topevenementen 

organiseren zorgt voor 
eenmalige kosten die 

onverantwoordelijk hoog zijn 

de algemene consumptie 
doet toenemen 

werkgelegenheid creëert 
die tijdelijk is

leidt tot meer toerisme 

leidt tot nieuwe 
(sport)infrastructuur die 

waardevol is voor de 
bevolking 

een impact heeft op het 
milieu die positief is 

leidt tot (jarenlange) 
investeringen die te 
verantwoorden zijnde levensomstandigheden 
van de buurt rondom een 

topsportevenement positief 
beïnvloedt

topevenementen 
organiseren zorgt voor 

eenmalige kosten die te 
verantwoorden zijn-50%-40%-30%-20%-10%0% 10%20%30%40%50%60%70%80%

In het algemeen, vind ik dat topsport… voordelige uitkomst van topsport
nadelige uitkomst van topsport

local 
consumption 

&  -
development



Profielen studie

Aantal proefpersonen (N) = 1600



56%
14%

30%

Regio

Vlaanderen Brussel Wallonië

44%

56%

Taal

Frans Nederlands

33%

39%

28%

Leeftijdscategorie

18-34 35-54 55-69

49%
51%

Geslacht

Man Vrouw



28%

62%

10%

Burgerlijke staat

Alleenstaand

Gehuwd of koppel

Uit elkaar,
gescheiden,
weduwe(naar)

2%

10%

42%

15%

13%

17%

1%
Diploma

Geen diploma of lager
onderwijs
Lager Secundair Onderwijs

Hoger Secundair onderwijs

Bachelor professioneel

Bachelor academisch

50%

11%
6%

7%

10%

17%

Arbeidssituatie
Voltijds tewerkgesteld

Deeltijds
tewerkgesteld
Voltijds
huis(man/vrouw)
Student

Werkloos

Andere



29%

36%

8%
3%

1%
23%

Maandelijks bruto gezinsinkomen

0-2500 euro 2500 – 5000 euro

5000 -7500 euro 7500 - 10000 euro

Meer dan 10000 euro Weet ik niet of wil ik niet op antwoorden

14%

86%

Migratie achtergrond

Ja Nee



6%

5%

16%

94%

95%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik ben (of was) een topsporter

Ik ben actief in een organisatie betrokken 
bij topsport (trainer, administratie, 

medewerker, onderzoeker…)

Ik heb kennissen die topsporter zijn of
betrokken zijn bij het beleid/de begeleiding

van topsporters

Achtergrond i.v.m. topsport

Ja Nee



Sportief gedrag

Hoe sportactief zijn de respondenten?



31%

17%
11%

21%

20%

Doe je aan sport? (N=1600)

Neen, nooit
(ongeveer) 1 tot 6 keer per jaar
(ongeveer) 1-2 keer per maand
(ongeveer) 1 keer per week
Meerdere keren per week

13%

23%

9%

7%

Indien je sport, wat is de frequentie waarmee je sport? (N=840) 

Ik doe maximaal 1 uur per maand aan
sport
Ik doe maximaal 1 uur per week aan
sport
Ik doe 1 tot en met 3 uur per week aan
sport
Ik doe 3 tot en met 5 uur per week aan
sport
Ik doe meer dan 5 uur per week aan
sport

• 48% van de respondenten sporten nooit of maar 1-6 keer per jaar
• Van diegene die meer dan 6 maal per jaar sporten (52%): 

• sport het grootste deel (23%) tussen de 1 en 3 uur per week;
• (13%) sport maximaal 1 uur;
• (9%) sport tussen de 3 en 5 uur per week. 

*Geen verschil in sportief gedrag naargelang regio (Vlaanderen/Brussel/Wallonië)



29%

16%
13%

7%
4%

2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Niet 
georganiseerd –

individueel

In een
fitnesscentrum

Unisportclub Zelf
georganiseerd

samen met
anderen

Omnisportclub Andere…

Indien je sport, in welk verband is dit dan? (N=840) 

Noot: Meerdere antwoordkeuzes waren mogelijk



‘Andere’
• 25% fitness (groepsfitness, toestelfitness, crossfit, spinning, BBB …) 
• 15% fietsen (tandem, hometrainer, ‘in de fitness’ …)

21%

16%
13% 13%

6% 5% 5% 4% 4% 3%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Wandelen

Jogg
en

Zwemmen

Andere

Wegwielre
nnen

Dan
s

Tennis

Mountai
nbike

n

Voetbal (o
utdoor)

Bad
minto

n

Top 10 meest beoefende sporten (N=840)



2.1% 1.9%
1.8% 1.6%

1.3%
1.1%

0.8% 0.8% 0.8% 0.6%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

Voetbal (o
utdoor)

Jogge
n

Wandelen
Tennis

Zw
emmen

Tafe
lte

nnis

Atle
tie

k

Volle
yb

al (
zaal)

Dans

Bask
etbal

Top 10 meest beoefende sporten in competitief verband (N=840)



37.9% 36.6%

21.3%

12.8%

5.0%
0.9%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

 Omdat het event
het belang van

atletiek in België
onderstreept

Omdat het
België/Brussel

een positief
imago bezorgt

Omdat het
aanzet tot

sporten bij het
grote publiek

Omdat het leuk is
om naar te kijken
(in het stadion of

op TV)

Omdat het geld
opbrengt

Andere

Waarom het belangrijk is dat de Memorial Van Damme jaarlijks kan doorgaan 
(% Ja)


