Ontwikkeling
van de Sport voor Allen
in Vlaanderen.
E. De Waele
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D e Sport-voor-Allen in Vlaanderen is op dil ogenblik aan zijn
achtste werkingsjaar toe.
De basiselementen van dit verschijnsel, namelijk de
sportbeoefening als iegengewiclii voor hei gebrek aan beweging,
het sociale en ludieke aspect van de sportbedrijvigheid evenals hei
competitie-element als onrwikkelingsfacior in de zelfontplooiing,
beginnen stilaan door te sijpelen bij d@bredere lagen van de
bevolking. Recente statistieken hebben immers aangeioond dat
,40% van de Vlamingen op één of andere wijze aan sportieve
beweging doen, war ren opzichie van de jaren zestigbijna een
verdubbeling belekeni. De biezondere inspanningen die de
overheid (B.L.O.S.O.) zich, op hei vlak van sensibilisatie en
informatie, vanaf 1970 heefÏ getroosi blijken dus de nodige
ilruchien af ie werpen en hebben zelh een nieuwe dringende
behoefte doen ontstaan, nanielijk de srructu~'aiieen de
begeleiding van een nieuwe populatie sportbeoefenaars,
voornamelijk in de sector van de recreatiespori.

Sensibilisatie
en informatie
De Sport-voor-Allen kende nochtans een
zeer bescheiden begin. Enkele jaren geleden verirok vanuit de Hoge Raad van
de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en
hei Openluchtleven, de idee ,.een week
van de Sport" te organiseren. Dit was
tevens d e aanzei tot het uitkiezen van
een tweejaren-actie. Aldus werd de eerste .,Sportbiënnale '70" gelanceerd.
Verniits bijna onmiddellijk werd vastgesteld dai slechts een klein aantal
vrouwen aan sport deden, werd Sportbiennale '70 verlengd niei een speciaal
Sporijaar voor de vrouw: ..Sportiva
1971 ".
Het enthousiasme waarmee beide acties
bij de Vlaamse bevolking onthaald werden. zetle de initiatiefnemers ertoe aan
in 1972 te starten met een tweede uitgave: ,,Sporibiënnale '72".
In de lente van 1972 werd het Sportbiënnalecomité opgericht, bestaande uit
specialisten op hei vlak van de communicatie en uit experlen op hel gebied
van d e spori. Dit comité werd de denk-

tank en de basis voor de planning van
de ,,Spori-voor-Allen".
De siijging van hei aantal activiieiten
maakte hei vrij vlug noodzakelijk een
uitgebreide organisatorische structuur in
het leven te roepen. In de meeste
Vlaamse gemeenten werd een lokale
promotor (gangmaker) aangeduid. Deze
kreeg de centrale informatie doorgespeeld via een regionale consulent,
waarvan er in elke provincie 3 a 4 werden iewerkgesteld.
Al deze medewerkers werden wegwijs
gemaakt in de moderne P.R.-technieken. die steeds in 3 fasen verlopen. namelijk sensibilisatie en informatie, eigenlijke proniotie en actie.
Een belangrijk kenmerk van de verschillende acties die vanuit de nationale
overheid werden op gang gebracht was
hun gerichtheid op de onderscheiden
doelgroepen: schoolgaande jeugd, huisnioeders, het gezin. 3de leeftijd. gehandicapten. enz. Ook op hel gebied van
de sportinitiatie en meer bepaald wai de
minder beoefende sporttakken betrefi
werden via de B.L.O.S.0.-inspectiediensien biezondere (linanciële) inspanningen geleverd.

Naar een permanente
Sportbeoefening
De meeste acties van 1972 werden
voortgezet in 1973. Hei werd echter
meer en meer duidelijk dat het niet volstond de bevolking te sensibiliseren en
sportmanifestaties te laten organiseren
door de gangmakers. zij hei met een
massaal succes. Om het uiteindelijk doel
te bereiken nzilde men nu vooral de
Conrinuïieir in de sportbeoefening gaan
benadrukken. Iedereen diende geregeld
(2 x per week) aan sporl te doen. Sedert
1974 werd aan de ,,Sport-voor-Allen"
dan ook een nieuwe injectie gegeven.
Terzelfdertijd werd een nieuwe naam
gelanceerd: Sport+ (zeg plus), hetgeen
betekent dal meer mensen. op meer
plaatsen, meer spori zouden moeten
doen voor een betere gezondheid en
meer levensvreugde.
Daarom ging de aandacht vanaf 1974
voornamelijk naar het distributiesysteem
en naar de hulpmiddelen. Er werden
maatregelen genomen om de sportinfrastructuur verder uil te bouwen. Het
net van gangmakers en consulenten

v e r ~ i e r d .zowel kwalilalief als
~vl~niiiuiief.
gloednieuw en gemakkelijk verwcrl;biiar iijdschrift werd uiigegeven,
.;wciaal
voor de gangmakers om hen beie begeleiden en om hun nieuwe
i ~ e r c nuan ie brengen. Publicitaire hulpn i i d d e ~ c nuerden gratis ter beschikking
F c 3 i i . l ~ ~o;ilsaanplakbrieven en uitnodiDuizende Spori t zelklever~
, L i r i l r n u ~ i ~ e d e e l dSedert
.
1974 stond
,L d r rccreaiiespori meer in de belang.lelling. Recrealiesporl betekenl: nietrtinipeiiiieve sporibeoefening waarin ook
voll;selementen thuishoren die de creati,iieii van de deelnemers bevorderen.
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\'oor de organisatie van openluchlaclivitcitcn konden gratis sportleiders en -maierieel worden aangevraagd. Hiervoor
wcrd in elke provincie een ,.Sport"-wagen uiigerust.
Eind 1974 werden ook de B.L.O.S.0.opleidingscursussen totaal hervormd.
Om trainer ie worden in een specifieke
sporitak, dienen de kandidaten eerst een
algemene basisopleiding te volgen. De
geslaagden in het A.B.O.-examen worden dan 101 de speciefieke cursus toegelilten.

Structurele uitbouw van
Sport-voor-Allen
Alle initiatieven in het kader van
Sport+ 1974 en 1975 hebben uiteindelijk voor gevolg gehad dat vanaf 1976
opnieuw kon gedacht worden aan een
volgende fase in de doorbraak van de
Spori-voor-Allen in Vlaanderen: naast
sensibilisatie (Sportbiënnales) en permanente sportbeoefening (Sport+ 74-75),
werd vanaf 1976 de klemioon gelegd op
d e uitbouw van de bestaande siruciuren
m.a.w. op de arganisalie van de sport als
dusdanig. De wei op de fusies van gemeenien. die vanaf 1 januari 1977 van
kracht werd, vormde hiertoe de concrete
aanleiding.
De uiteindelijke realisarie van de Sporivoor-Allen verondersteli inderdaad een
institutionalisering van de deelaspecien
die in elke beleidsvoering aan bod komen, i.1.z. de beleidsvorming, het advies en de uitvoering. Vermits we de
Sporl-voor-Allen in eerste instantie aan
d e basis willen uitbouwen. zijn het bijgevolg de Schepenen voor Sport, de gemeentelijke sportraden en de gemeentelijke sportdiensten die op dit ogenblik in
het lichi van d e S p o r i t schijnwerpers
worden geplaatst.
Wat de Schepenen voor Sporl (beleids.
vormend vlak) betreft. is hei duidelijk
dat de Centrale overheid hier voornanielijk een informatieve taak te vervullen
heeft.
Na de gemeenieraadsverkiezingen van
oktober 1976 deden heel wat nieuwkomers hun intrede op het gemeentelijkpolitiek vlak. Ze worden bovendien geconfronteerd niet de hogervernielde fusies van gemeenten, waardoor hun actieterrein groter en, bijgevolg, complexer is
geworden.

De Minister. bevoegd voor de Sport,
heeft'dan ook, ter gelegenheid van een
Nationaal Sport+ 'Congres begin 1977.
een tweejarige promotiecampagne gelanceerd die in een eerste fase, info-avonden voor gemeentelijke beleidsmandatarissen op hei programma heeft slaan. De
deelnemers ontvangen een werkmap
waarin hun de meesl noodzakelijke
richtlijnen en dokumenlen worden meegegeven voor de organisaiie van de
sport in hun gemeente. De info-avonden, die in regionaal verband worden
georganiseerd. zullen opgevolgd worden
door persoonlijke coniaclen per gemeente.
Aan de info-werkmap werden ook iypeslatuten voor de oprichting van Gemeentelijke Sporl- en Recreaiieraden
toegevoegd (adviesfunctie). De schaalvergrotingen der gemeenten houden immers hei gevaar in dat de bevolking zich
nog verder van hei gemeentebesiuur
distancieeri. Voornamelijk voor de nieiaangesloten sportbeoefenaars dienen er
dus zodanige structuren in het leven geroepen te worden dal de participatie aan
het beleid via zo klein mogelijke basisentiteiten kan verlopen. Daarom wordt
geöpieerd voor de oprichting van wijken milieuraden (scholen. bedrijven, verenigingen) die elk een afvaardiging sluren naar de overkoepelende, gemeentelijke sporl- en recreatieraad. Anderzijds
worden de gestructureerde sportclubs,
op basis van gemeenschappelijke belangen en problemen, in secties ingedeeld
met eveneens een paritaire veriegenwoordiging in het gemeentelijk adviesorgaan. In ieder geval hebben beide
groepen (aangeslotenen en niei-aangeslotenen) recht op een represeniativileit.die
overeenstemt met de reële situatie.
Op het uiivoerend vlak, tensloite. staan
we voor een totale innovaiie. Onlangs
werd in de Nederlandse Culluurraad
(Vlaams landsgedeelte) het decreet goedgekeurd betreffende de toekenning van

iveddetoelagen aan sportlunctionarissen
werkraani in erkende (gemeentelijke)
sporicenira die d e sport en de sportieve
vrijeiijdsbesieding bevorderen.
Als hoofd van d e gemeentelijke sporldienst zullen deze sportlunctionarissen
dus in eerste instantie een animatie-laak
ie vervullen hebben. In feite nemen ze,
als rull-linie vakkrachien. de functie
over van d e vroegere gemeentelijke
gangmakers die op een vria8illiç,e basis
werkten. Oni deze reden zouden we hen
ook graag als hooídgangniaker van de
gemeente aangeduid zien. De hoordgangmakers zullen zich echter op hun beur1
mei wijk- en niilieugangniakers dienen
ie onirineen.
. die ieder een kleiner leero1 arbeidskern veriegenwoordigen. Uileindelijk zal dus hei bestaande gangmakersnei gevoelig uitgebreid worden
waardoor opnieutr een zo direct niogelijk kontak; niet de basis wordt bewerkstelligd.
Al bij al siaat d e hoofdgangmaker gedurende de eersivolgende maanden voor
een niet ie onderschatten opdracht. Alhoewel hij. zoals vroeger. een beroep zal
kunnen doen op de consulenten, de inspecteurs en hei Sport+ Secretariaal.
werden. in hei kader van de hoger
- vernoemde promotiecampagne, twee actiepunten geprogrammeerd die hem rechtstreeks kunnen behulpzaam zijn bij de
realisatie van zijn taak.

u c vcrnicldcn op de eerste plaats een
nicuu iniiiaiief: TREFPUNTEN. Hier-

we de hoofdgangmakers helbi! hei opsporen van nieuwe wijkniilieugangmakers. naasi hei besiaandc korps. Trefpunlen berust op een een\oudiF principe en kan zowel op lokaal
,I,,L (uijken. buurten). als in gemeentel i i k of inierconimunaal verband georga,,,<-crd uorden. De organisator bepaalt
irefplxats. waar iedere week OP
hcile~rdeuur alie geinteresseerden sanicnkonien oni gedurende tenminste
een uur een bepaalde sportiak te beoefencn.
..haanijes-voorruit" kunnen
wcllichi \.rij vlug aangesproken worden
als \rijk. of niilieugangmaker te funccrcn. A I S niaieriële hulpmiddelen werden
in polystyreen en voorgedrukie sirooifolders voor brievenbussen
nangemaakL
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Trefp;nien is tegelijkertijd een followup van de actie Sportreal. Sportreal berust op hei principe van de permanente
sportbeoefening (gedurende 3 maanden,
een uur per week aan spori doen) en
werd gelanceerd Ier gelegenheid van de
Olympische Spelen te Monireal. Na 1
jaar werking werden ongeveer 60 000
badges uiigereikl.
Ten tweede is er hei begeleidingsprogramma voor wijk- en milieugangmakers,
onder de vorm van een beknopte kursus
volgens hei muliiplicaioczysteem. Elke
hoofdgangmaker ontvangt een handleiding en hei nodige kursusmateriaal om
eigenhandig zijn plaatselijke medewerkers wegwijs te maken in d e huidige
s~ortproblemaiieken in de verschillende
hulpmiddelen (toelagen. prijzen en trofeeën. verzekering, lesgevers. sportkampen. sporiiniliaiiecycli enz.) die hun
door de centrale overheid (B.L.O.S.O.)
aangeboden worden. Deze kursus is op
dl1 ogenblik in voorbereiding en zal welIlchl in hei najaar 1977 officieel van
siari g;ian.

De Minister, bevoegd voor de Spori.
heeft duidelijk te kennen gegeven dat
zij het Nationaal Sporl+-beleid in dit
licht wil verderzetten. Specifieke acties,
die reeds een zekere traditie kennen in
d e Sport-voor-Allen-werking, zullen
naast hun sensibiliserend karakter doelbewust worden aangepast in functie van
de structurele uitbouw waarvan sprake
is in de vorige paragrafen. We denken
hier aan ,,De Sportieve School" die begin 1977 is gestart en op een heel andere
leest is geschoeid dan de voorbije jaren.
Om voortaan erkend ie worden dienen
de kandidaten inderdaad een schoolsporiraad op te richten. een schoolspor(gang.
maker aan te duiden en een jaar-programma op ie siellen en uii ie voeren.
Gangmaker en sportraad vormen bijgevolg reeds een eerste milieu waarmee de
sportfunciionaris (hoofdgangmaker) zal
kunnen samenwerken.
Ook de actie .,Sporlgemeente" zal naar
hogervernoemd model worden omgevormd. Een daartoe opgerichte werkgroep heeft zopas zijn werkzaamheden
beëindigd en hei staai vast dat aan de
kandidaten onder meer zal gevraagd
worden hun inspanningen op het vlak
van de gemeentelijke sporiorganisatie in
een Sporlnola vast ie leggen.
Beide acties zullen trouwens in het raam
van de ,,Sporiissimo"-campagne (promotie van achtergebleven gebieden)
door de daartoe door het B.L.O.S.O. ter
beschikking gestelde vrijgestelden zeer
sterk beklemtoond worden. Men wil immers de zaak fundamenieel aanpakken
door de mogelijkheden tot permanentie
en self-supporting te benadrukken i.p.v.
eénmalige shows die glansrijk kunnen
zijn, maar uiteindelijk weinig vruclilen
opleveren.
De toekomst zal uitwijzen of we hei bij
het rechte eind hebben.

Chronologisch
overzicht van
de belangrijkste
programma's
Sporfbiënnale 1970

I . Geziiiskiloaierer: vader, moeder en 2
kinderen lopen een aísiand van I km,
naar keuze onder elkaar te verdelen over
100, 200, 300 en 400 meier. De beste totaaltijd van het ganse gezin kom1 in
aanmerking
2. FN-o-nrcl~r: is een omloop van
2 km 200 meier waar iedereen. zo dikwijls hij imaar wil, zijn lichamelijke conditie mag komen lesten en opvoeren. 18
oefeningen met ielkens 4 moeilijkheidsniveaus.
3. Fi! en G~zond: een dagelijks oefenprogramma.

4. Gids voor Genieen~elUkSporrbeleid: de
inhoud van deze gids werd bewust dokumentair en informatief gehouden.

2. Sporlivo-brever: 3 niveaus in zwenimen. wandelen en fietsen (groene. oranje en paarse medaille).
3. Ge;insdrie- o/'~s.ecl;onip:moeder mei
2 of l dochter doen een loop- hoogen veispringproef.

4. Brochure Fil en Gezond: niet niedische verantwoording van sport door de
vrouw.

Sportbiënnale 1972

Sport+ 1973, 1974 en 1915

I. Olynpisch niininruni : l I verschillende
presiatietests waarvoor volgens leeftijd
en geslacht minima werden bepaald. 5
niinima geven recht op een medaille.
Overeenkomstig de behaalde mininia
ontvangt d e laureaat een gouden, zilveren of bronzen medaille.

1 . 0/~v?ipisclregrnieejire: de gemeente

2. Mobiele Sporrploezen: vijf sporiwagens. één per provincie, uitgerust niet
sporiniaterieel. De mobiele ploeg bestaat
uit ten minste 2 sportleiders. Hei doel is
ie helpen bij de organisatie van een
sporlnamiddag.

3. Spor~ieIsreKlas - Sporrie/sre Sclzool:
de actie heelt tot doel op een preitige
manier in klasverband d e sportbeoefening bij 6 iot 12-jarigen ie stimuleren. 8
oefeningen waarbij telkens punten kunnen verdiend worden volgens de normen die op een label zijn aangegeven.
De klas e n d e school met de hoogste
score worden bekroond.

-~~

4. ,yarlooItwpi-ds~jd:
radio.sloeanwed.
~strijd niet voorstelling van de [ien be.
kroonde slogans op de tele,,isie. lnzen.
ding en publicatic van sport.kartoons en
kinderiekeningen.
~
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5 . Perspr~is: arwisselend ioegekend aan
d e best beoordeelde bijdrage in de
schrijvende pers of audio-visuele bijdrage, en aan d e best beoordeelde geluidsbijdrage of (pers) Colo. Toegekend door
d e Minister rnei ielkens 50000Fr. aan
prijzen.
6. I~'aka~~riebrochirre
lazer- en kleuremndern.ijs: oeleningen voor kinderen van 3

tot 12 jaar. telkens onder begeleiding
van een volwassene. Opgeval in spelvorm
e n uiigemaaki per graad.

die in verhouding tot haar bevolking het
nieest Olympische minima behaalt (clr.
supra) is winnaar. 200000 fr. prijzen
voor groenaanplanting, sportmaterieel of
-accommodaties.
2. Opslellericantpogite: bekroning per
klas en per jaar van één opslel met betrekking lol sport en lichamelijke opvoeding.
3. Een beeue jeil zij11 ... als j e ouder
wordt: Oefenprogramnia voor de 3de
leeftijd mei 3 moeilijkheidsgraden. Het
bevat een methode oni jeugdige gezondheid en energie te bewaren en het doei
niiddelen Ier hand oni plezier te hebben
van lichaamspreslatie.
4. Tijdschrifi . , D e Gangniaker" Handleiding en ideeënbus voor activiteiten. Beval tevens informatie over lopende acties. Graiis verspreid aan gemeeniebesturen en gangmakers.

5. iiq/ee ..Piel Theys": is de uidrukk i n ~van een algemene waardering voor
een persoon of organisatie die zich speciaal verdienstelijk heeft gemaaki op het
vlak van de Sporl-voor-Allen.

6. Sporrgni~eenle: jaarlijkse bekroning
van genieenlebesturen die biezondere
inspanningen hebben gedaan voor d e
proniotie van Spori-voor-Allen in hun
genieente.
7. Gczo~~dlieidsrally:combinatie van recreatieve en culturele elementen binnen
hei kader van een sportieve aktiviteii
(wandelen. fietsen).

8 . LlI~ifi/ir-i~erb~/':
vierdaags verblijf voor
3de leeftijd in een Rijkssportcentrum.
Gymnastiek en bewegingsrecreatie. afgewisseld niet culturele aclivileilen.

Opnrerkit~g:.,Klassiekers" uit het Spori-

biënnale-programma werden aulomatisch hernomen in Sport+ (b.v. Sportiefste Klas; Sportiefste School; Mobiele
Sportploeg; Persprijs...).

1 . Recreariesporrkofir: aankoop met 50%
subsidie van een sportkoffer met een grote variatie aan sporinialerieel. Gratis demonstratie op aanl'raag. Besiemd voor
clubs en genieeniebesturen.

2. Fierspode~iaciie: in samenwerking mei
B.R.T.-T.V. Provinciale acties voor een
verbetering van het fietspadennet.
3. Physical Fimess in lier Secundair onderwijs: naar analogie met d e actie Sportiefste School in hei Basisonderwijs, op basis
van tests voor het meien van de motorische vaardigheid van jongens en meisjes
van 12 tol 18 jaar.
4. Sporrreal: gelanceerd t.g.v. Olympische

Spelen te Montreal, gedurende 3 maanden
ten minste 1 uur per week aan sport doen.
geeft recht op een badge.
5. Sporlissinto: promotiecampagne voor
achtergebleven gebieden. (vier op dit
ogenblik) Samenwerking rnei bestaande
socio-culturele opbouworganen. Vrijgesielde vakkrachien.
6. Sporrge~neen~e
en Sportieve School: her-

werking van de vroegere acties in.íunciie
van de siructurele uiibouw van Sportvoor-Allen op gemeentelijk vlak.
7 . Pronioriecan~pagne ,,De Go~ign~alier"
:
revalorisatie van de gangmakersfunciie in
hei lichi van de rusies van gemeenten en
de daarmee samengaande uiibouw van
een gemeentelijk Spon-voor-Allen-beleid.
3 fasen: info-avonden. persoonlijke contaclen en begeleidsprogramnia (kursus)
voor gangmakers.

Sport S- 1978
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Sinds 1970 wordi de
Sporl-voor-Allen in Vlaanderen
sterk gepromoveerd. en niet zonder
succes. Sinds kort beschikken we
echter Over de resultaien
van een
wetenschappelijk onderzoek ,.Sport
beoefening in Vlaanderen". verricht
door Dr. Urbain C l a e ~ sen Jan
Hertogen, in het kader van hel
sociologisch onderzoeksinstituul van
de Katholieke Universiieic Leuven..
Dit is zeker hei geschikie ogenblik

om de aanpak voor de loekomsl
grondig te herzien en een plan uit te
werken voor meerdere jaren.

Niet

alleen voornoemd

wetenschappelijk onderzoek, maar
ook de ervaring en de feed.back van
de
jaren gelden als basis,
We gaan uil van de sportbeoefening
in Vlaanderen, een situatieschets
dus, zoals die uit de studie van Dr.
Claeys en Jan Hertogen naar voor
konit.

Zoals verder zal blijken vormen deze
twee voorbeelden precies iwee probleemgroepen.

Wie doet aan
sport?
60.6X. van de Vlaanise bevolking. ouder

dan

14 jaar. doei aan sport. Slechts
37.7';~. echier van de Vlaanise bevolking
doei subjeklief aan sport of m.a.w.
slechis 37.7% doei bewust aan sport,
weet dal hei aan sporl doei. Di, betekent dal slechis 58,7% van de mensen
die sport beoefenen er zich ook bewust
van zijn. Zo stellen wij bijvoorbeeld rasi
dal 28.790 van de bevolking gaai zwemnien maar ---~
slechts 70.5% van^ deze
z\zniniers dit
. . ervaart als ,,spori bedrijven".

De \8aststellingen die we zojuist deden
zijn van het grootsie belang voor de
konkrete vorm en verwoording en de
gerichl Op hei grote Publiek.

~

~

Waarniaie de leertijd stijg1 daalt hei besel dal nien aan spori doel. Van de bevolking ouder dan 40 jaar is slechts 40%
zich daar bewusi van. De lagere sociale
klassen zijn zich eveneens minder beu8usi
van hun sportbedrijvigheid dan d e
hogere. Slechts 50.9% van hei aanial
ongesEhoolde arbeiders die spori beoefenen weien hei ook.

Maar het wetenschappelijk onderzoek
van Dr. Claeys en Jan Hertogen leert
ons natuurlijk nog meer.

schoolverlaiers die veraniwoordelijklijn
voor de grote dalhg bij de jongere leeriijdskaiegorieëen. EL is trouwe2 ook
een belangrijk verschil inzake,sp%oefening i u s s e n ~ ~~ ~ u ~~.
~ e n t e nen- -niet.studen.

i

D&,s&delijke
bevolking doet meeraan
Dit
sport dan de plattelandsbevolki~g.
.eerder g e g e v e r s c h i l wordt vogorveroorzaaki door de inplanting van de
sportinfrastruktuur. Zwemmen simeesi beoefende spori en de m 6 e
zwembaden zijn gelegen in de siedsn~en
in verstedelijkie gemeenien. W a a r ...
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Vrouwen doen duidelijk
minder
aan
.
.
p
-s i s t dan mannen,-Slechts 54,6 procenl
.. vrouwen
.~.
beoefefi:nspofi,
.
te~envan de
Als we de sportbeoefening v o l g e n s o over 65 6% van d e niannen. Dil houdt
cio-prolessionele klassen b e k i j k e n i s d e
duidelijk verband mei de~verschillende
.tendens overduidelijk. A l s w e e e a n
bèschái;ingsaspekien van onze niannen;
màaischappij. Hier vali duidelijk nog nog rekening mee houden dal dp-twee
1
laagste sociale klassen een v e e h a e r
iet? ie doen.
deel van de bevolking- omvatten d a ~ d e i
De sporibeoefening neemt duidelijk a i twee hoogsie, dan gaat het probleem
zich des ie scherper stellen en dri&i
mei de leeftijd.
zich de absoluie noodzaak OD. om-- aan
aanDe schoolgaanden drijven duidelijk hei deze bevolkingsgroepen speciale
. -dachi-en.
pëfenlagë sportbeoefenaars bij de kategoiie i4101 21-jarigen omhoog. Vanaf
deXategorie 40-jarigen. ligt de_graadTan
s p o r i b ï e n i n g beneden hel algemeen
gemiddelde van 60.6 proceni. Deze ka- Wanneer doet
iegorie werd 20 tol 30 jaar geleden -n
aan sport?
h u w g i l a u s - minder tol sporibeoefening gestimuleerd dan dal dat bij de
hedendaagse jeugd hei geval is. e'!
De ganse dag door wordi er spori beoehebben hier dus af te rekenen met een fend. De percenGge>:iande voor: en
hisiorische-sociale drempel. Daarnaast naniiddag zijn zeker beïnvloed door de
blijkt hei nog steeds moeilijk sporibeoé- spori op school. Bovendien wordi het
fening in hei levenspatroon van volwas- naniiddag percentage duidelijk verder
senen een plaats ie geven. Bovendien omhooggedreven door de sporiaktiviieiwerden een aantal zogenaamde harde ten o p ~ ! ~ o z < a g - ,zaterdag-L--.
en zondagsporten, zoals voetbal op een bepaalde näniiddag. Hei hoge avondpercenlage is
leeftijd opgegeven zonder dal d e ontsta- ien dele resultaai van de klub-akti"iteine leemle wordi opgevuld.
ten. Toch blijkt dal d e sportakkommodaiies ook gedurende de dag-een zekere
Op basis van deze iabel onderscheiden bezettingsgraad kunnen krijgen indien
we weer twee probleemgroepen: ener- daartoe de geschikte doelgroepen worzijds de +50-ers en anderzijds de den aangesproken.
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\{.elke sporten worden

meest beoefend?

Waarom doet men
aan sport?

In welk verband
doet men aan sport?

De tabel geeft de resultaten van een gesloten vraag. De geïnterviewden hebben dus gekozen tussen de zes vooropgestelde mogelijkheden.

De hoge percentages. zowel van
als van
-vrouwen di:e spo11 beoe. .zijn~lekenend.
~ ~
fenen tijde% de vakaniie.
DL basisvereiste, namelijk . regelmaat,
komt hier niet aan bod.

-,,,~,,.i worden de beoefende spor,,,rFcr~\cn, enerzijds voor d e be..,
i n hci algemeen en anderzijds
. ,
X iilgcns bepaalde
kriteria.
, . :,.. , ;:i.\i,tg:ns @eslachl.leefiijd en s0,
\ \ c weien dal precies deze
.,
si.\ ,,dige \,erschillen inzake
.;,,;;hc,iclcning aangeven. Om de ver%;i,ilien iiizaRc Iceftijd en sociale klasse
y i c rie Iaicn uiikonien werden alleen
u ~ i c r r t ct.;itegorieën
~
en de niiddelsie
,.
axrliciuden.
Zacniiiicii konii haast
- . overal boven..
ran ,,I< hii-esibeoeTende sport. Hoewel
.-i\criin>cn di. nieesi beoerende sport is
i < % i i i i li-i cchicr "iel v o ~ ~ i - s e nde^ tien
cci>ic h?\%
usi heosrende
sportiakken.
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Er is een duideliik onderscheid
-tuss= mannen en vrouwen. B i j ~ d r i e
\'eruit hei grootste aantalLsportbeoevei-r
vrouwen bedrijven sport
f e n a a i.~.
s a ó Ï i ~ Í Ï o sverband. dit be\,oor hun lichamelijke konditieJij
de iekeni ..builen de orriciële
-.
kompetitie
-.
helft
mannen is dit*nger-dan_de
en buiten elk georganiseerd
verband
om.
...~alleen of me1 vrienden en Familie, in
Bepaalde motivaties zoals .,zich uitle.
onislandigheden-en op tijdslippen die
ven";:\S,jendsc'hap".
,,voldoening. van men zelf bepaalt.
de prestatie" en tot op zekere hoogte
zelis .,kompetitie" kunnen min of meer Om de continuïteit e n de regelmaai te
o-eñ@&enschappe!ijke
..
noemer
Gaarborgen is -1 &-el$
.een vergebracht worden. namelijk .,omdat men schuiving te bewerksielligen naar ..vererplezier aan beleefi". Samen veriegen- enigingsverband". Zonder meteen de
woordigen zij 28.1 procent of 24 procenl
groie slap !e durven -agen naar-?ei\\ tindcleii is zeer populair bij bijna
hei motief .,kompetitien niet genlijke sporiclubs
.. ~zal een speciale inolle p-ì ~ l e e n ~ g r ó e ~ ~ a ~ ë . ~ de
~ ú ~ als
& . men,
Eërékenl: l n ieder geval motivatie spannhg nodig zijn o m d e besiaande so- 5 0 ~ c d~e lagere
n
sociale klassen.
nunïmer een.
cio-culturele verenigingen ertoe te brenVoeibal is een veel beoefende sporl.
g e n o m i n hun waaiers van aktiviteiten
D f Z ~ i s ~ p l i nl oeo p-.
i e c.-.~ t e r g ë ~ o e l teig
de spori een plaats ie'geven:
rur naarmaie de leekiid stiint.
.-. om~.~
-bii
* de
- 50-ers volledig uil d e ljjs!zan_meest
In welk verband nien aan sport doet is,
koelende sporten te verdwijnen.
o x n opdracht van-he1:Bélgisch
Olgmpitch Comiie onderzocht.zij het op basis
Urpaalde sportlakken zoals basket en
vaneen beperkte steekproef. Het B.O.C.
8llr ivaiersporien behalve
-~ .zwemmen.
. ~
die
hanteert ook andere termen.
n ~ h i a n s\.rij veel in d e niedia aan bod
Liinien. honien nergens voor bij de 10
Uit dil onderzoek blijk1 dat 40 procent
niecsi beoefende sportdisciplines.
van de sporibeoefenaars alleen aan spori
Cjyninasiieh en lurnen behalen een
doen. 14 percent doen dil samen mei
?eer ~ O I ~pl~ats.
C
\'ooral indien men reechtgenooi of echtgenote, 12 procent saIcning houdi iiici het feit dat voor velen
nien mei de kinderen, 8 procent doen
Iici <>ndcrsclicidniei zo duidelijk is.
aan sportieve beweging in familieverband 25 procent
doen aan sporl in groep
-11~~v.i.iIdc
slwrlen worden in siijgende
niet
niensen,van
heizelf& geslacht en
r i i . # i ~ . h;.urfctld naarniate de leefiijd stijgt.
l I procent in een genlengde groep.
l):! 15 ondsriii?cr het geval voor wande~
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\*,or:il iiitiiic !oor de storering van ak1':~cricliio p slwcilieke doelgroepen.
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De belangrijkste ervaringen uil 8 jaar
..Spori-voor-Allen - promotie zullen
wij trachten weer te geven via de niar-

keiing n i i ~- elenienien. namelijk hei
produki. de prijs, de disiribuiie en de
reklame en promolie. Vooreersi hei produki.
Dii wordi uiigemaaki door alle sporiiakken die zich aanbieden als ie beoeienen.
Oni klare taal ie spreken 1.a.v. de bevolking zal spori. waar mogelijk en in
i u n k ~ i evan de respeklieve doelgroepen
konkreler moelen verwoord worden. In
1970. bij hei begin van de Sporl-voorAllen" - promolie werd vooral over
sporiiel bewegen gesproken. Men tracbiie de bevolking ie siiniuleren om nieuwe vormen van sporibeoeiening ie onidekken die beier aangepasi zouden zijn
aan de behoeften. De klassieke sporlen,
konipeiiiie en klubs zouden niei aan de
behoeíien van hei grooisie deel van hei
publiek kunnen voldoen.
Een aanial niiddelen werden de gangniakers ter beschikking gesteld o.m. de
Pr-brochure. De krealiviieii bleef echier
grolendeels uil. Men greep nieesial ierug naar de klassieke sporlen.
Er werden nationaal ook een aanial aklies gevoerd tijdens die eerste jaren. Akiies zoals de gezinskilomeier. hei Olynipisch Mininiuni. d e gezondheidsrally
sporlreal. enz.. kenden een behoorlijk
succes. Toch bleven deze akiies. zoals
trouwens ook de sporiinsiuii, gelegenheidsakiiviieiien. Hei bracht de mensen
niet direki toi pernianenie sporibeoeiening.
Voor d c coniinuiieii is een degelijke
spori-iechnische kennis noodzakelijk.
Wal men goed keni doei nien graag en
vral men graag doei blijft nien doen.
Spori-technische begeleiding is dus onontbeerlijk
Hei konipeiiiie-elenieni werd in hei verleden bij de Sport+ akiies zoveel niogelijk geweerd. De ervaring leeri echier
dai meesial sponiaan een zekere kompe-

D? Heer A. Lenis. Directeur-Ge,ieroal, oo>i b# woord,

iiiie groeide. niel zozeer voor de presiaiie dan wel voor hei spel. Kompetitie
brengi spanning. is een waardemeter
voor hei individu en tevens een siimulans voor pernianenie sportbeoefening.
De prijs is hei tweede elemenl van de
niarkeiing - mix. Sporl kost geld, spori
accommodaiies zelis veel geld- De overheid kan onmogelijk alles blijven beialen. Zij moei voldoende en aangepaste
accommodaiies ter beschikking siellen en
eventueel lijdelijk sport-begeleiders o i
Irainers. De lopende uilgaven zouden op
ierniijn moeien gefinancierd worden
door de sporibeoeienaars zeIr.
Onder disiribuiie versiaan wij de middelen die nioelen ineezel worden om hei
Sporl-aanbod lof bij een zo breed mogelijk publiek ie brengen. Hei gaai hier
vooral om sporiaccommodaiies en siruk(uren.

-

Sirukturen zijn er d e voorbije jaren heel
wai in hei leven geroepen. Denken we
niaar aan sportraden, gangmakers en
consulenten. sporiambienaren. sporuechnische opleiding van werklozen.enz. Hei
lijkt ons nuiiig al deze organen en funkiies in een organigram ie bouwen zodai
een eificiënie samenwerking kan onislaan in lunkiie van helzelide doel. Gezien er nog onvoldoende financiële middelen in mensen kunnen geïnvesieerd
worden nioelen uvij nog op de gangmakers beroep blijven doen. Waar de gangniaker erin gelukie een groep ioi regelmaiige sporibeoeíening ie bewegen,
blijfi hij zich meesial met diezelide groep
bezig houden. Eigenlijk zou hij telkens
nieuwe bevolkingsgroepen nioeien aanpakken.
De koncepiie van d e ioekonistige werking zal hieraan speciale aandacht moe-
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v~z~siclling
dat de nieest beoerenin \laanderen juist zwemmen
in ,.cmond niet de sporihallen lijken
vuslstcllingen toch wel relevant:
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ccrs~c, de hoge bezettingsgraad
dc sporiklubs en nieteen de sliefiiiorderlijke behandeling van rekreatie-

.

spa:

lcn iweede. een nijpend gebrek aan
aniinalie. en
icn derde. d e drempelvrees bij een
,~unlul mensen vooral daar waar echte
slrnripaleizen werden gebouwd.

.

Tolrijkcr. maar eenvoudiger en prijspinstigcr projekten die geleidelijk me1
de vraug bij de bevolking kunnen
groeien lijken ons een streefdoel.
Reklome en promotie moelen het aanhad bekend maken en aanzelten lol aklieve sportbeoefening.

De jongsie jaren werden vooral speciale
zll.ties. zoals Gezondheidsrally en Sportr:iI
gepronioveerd. Daarnaast gaal er
heel wai van het reklamebudget naar
nerkniaieriaal zoals het tijdschrift ,.De
gungmaker",
passe-partoul-aflichettes,
).levers enzomeer. Van jaar tot jaar blij\en er minder middelen over om aan eipcnlijLc sensibilisatie en diepere pene1r:itie ie werken.
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Hal de niotivaiie betreft hebben we
rccds gezegd dal we in d e toekomst
nicer zouden moeien trachten de doelcrocpen van sporl te doen houden. Dan
bindt nien allichl de lijd. Sport moer
ccn hobby worden.

1):zr opdrachl begint reeds in de school.
!.!ar ook het publicitair niateriaal dat
i i i dc toekonisi n'ordt aangemaakt zou
ccn gecsl van blijheid en enthousiasme

moeten uilstralen. zodat onrechlstreeks
gewezen wordt naar het plezier dat
men aan sportbeoefening beleeft.
Dit betekent niet dat andere molivaties
moeten genegeerd worden. Voor welomschreven doelgroepen kunnen ze hun
belang hebben zoals de niotivatie .,gezondheid" voor bejaarden. Sensibiliseren
vraagt ook een kontinuïleit. Het embleem Sport+ werd de laatste tijd
meestal slechts als een soori handtekening gebruikt. Om een kumulatief
reklameëllekl Ie bewerkstelligen was het
beter Sporl+ sterker op de voorgrond te
brengen als een konstanre head-line.
Ook op het vlak van de public-relalions
moet een inspanning worden gedaan. In
de beginperiode konden wij rekenen op
een ruime medewerking van de geschreven, gesproken en gefilmde pers. Misschien is de ,,Sporl-voor-Allen" te zeer
gemeengoed geworden om nog aantrekkelijk nieuws te zijn. Een speciale inspanning is hier echter op zijn plaats.
De koslen wegen immers ruim op tegen
de kosteloze redaktionele artikels die
men kan bekomen.
We stellen een aantal marketingobjektieven.
De kloof tussen subjekiier en. objektieí
sporibëwustzijn moel verkleinen. De
boodschap moet daarvoor duidelijker geformuleerd worden.
Specialg~aandachl moel besteed worden
a a n d e op het vlak van de sportbeoefen'Ïn&achtergebleven
bevolkingsgroepen :
de +5O-ers; d e vrouw, de lagere soklassen. de jonge gezinnen. de
schoólverlaters; 7Je .zelfsiandigen.
~~

~

D e b o u w van een volwaardig gemeenielijk sporlbeleid moel gepromoveerd en gesteund wordenDj1 geldi zowel de accommodatjes, d e animatie als d e
begeleiding.

In funktie van de doelgroepenenmoeten
de meest aangepaste sportvormenepromoveerd en geanimeerd worden.

.---

Achtergebleven sporttakken met ruime
toekoms~in~ijkhëdennnzoals
de water--.
verdienen speciale aandacht.
sporten,
Sport moet worden aangeboden als een
gèZEdeëiïobûy~lrhëi
~..
vëïe~igingsleven
moel sport een plaais k~iijgëjenalseen sociale íunklie en m e t het oog op regel.
Öokop3e
-. . klassiemaat en koniinuiieit.
ke Sportvormen moel beroep worden gedaan. Zoveel mogelijk moelen die sporivormen gepromoveerd worden die, op
rijpere leeftijd nog kunnen beoerend
woTaen-e-peleniiële~n-aktuele
sportbeoefenaars mo.eien--leren betalen' voor
hun sporthobby.
Hei net van konsulenten maar vooral
van gangmakers dient te worden uitgebreid.

Zij moeten echter meer mogelijkheden
k;iiFCiapéFhïanente vorming, het Ier
beschikking stellen van konkrete werkschema's en jaarobjektieven, publicitaibeschikking stellen
re steun en hel Ier .~.
\fanspori-iech-nische begeleiders. Opleiding van eenTpori-1ëëhniSih &der i n
funktie van de beoogde sportvormen is
~-p.een noodzaak.
--Perpanenl- we\enschappe!ijk onderzoek
en permanente reed-back via de konsulenten zljn onmisbaar.
Al deze objektieven kunnen natuurlijk
niet in één thema gerealiseerd worden.
De realisatie moet over meerdere jaren
gespreid worden.
Daarom plannen wij 'voor de eerstkomende jaren per jaar een hoofdthema
telkens gericht o p een van de probleemgroepen, de doelgroepen dus. Op die
nianier hopen wij direkter resultaien te
bereiken. De bevolking kan zeer specifiek worden aangesproken. Sport-voorAllen in het algemeen kan gelijktijdig
gepromoveerd worden. En het is gemakkelijker de behaalde resultaten te meten.

Wat plannen we dan op korle terniijn?
Voor 1978 dus!
Onze doelgroep zijn de +Sn-ers. Dit is
ruimer dan de derde leertijd maar we
baseren ons op de gegevens van het onderzoek. We willen de Sport+ inilialieven en aktiviteiten ook kaderen in het
Jaar van hel Dorp.
In deze leeftijdskategorie beslaat er intens verenigingsleven wat dus een voedingsbodem geert voor regelmaat en
kontinuïteit.
H'e beogen in deze kategorie een groei
van het aantal sportbeoefenaars met 20
procent. Dat zou het aantal sporibeoefenaars boven de 50 jaar van 340494 op
408 592 brengen of 47,3 procent van het
totaal.
Het aanbod, moet bestaan uit aangepaste klassieke sportvormen. Opdat men
het graag, en dus goed zou doen moet
er gezorgd worden voor d e uitbouw van
permanente sport-technische begeleiding.

De eerste fase moet een aangename
kennismaking zijn, een kosteloos proeven
onder bevoegde leiding.
Bepaalde lossers kunnen hier goede
diensten bewijzen en gelijktijdig meerdere gemeenten bewerken. Een opleiding in runktie van de weerhouden
waaier van sporten is natuurlijk noodzakelijk
Maar er is ook organisatorische begeleiding nodig om d e groep samen te brengen en achteraf samen te houden. De
gangmaker kan dit allemaal niet doen.
Hij moet dus hulp-gangmakers vinden
in de socio-culturele verenigingen, vrijwilligers die de verantwoordelijkheid
voor één groep op zich nemen.
Deze vrijwilligers worden best gerekruteerd via de nationale leiding van de
respektieve socio-kulturele verenigingen.
Zij worden samengebracht voor een
tweedaags verblijf bijvoorbeeld in Brugge, met hel oog op een minimum aan
opleiding. Lokaal vinden ze mekaar terug in een overlegorgaan, de Sport+
raad. onder leiding van d e gangmaker.
Deze hulpgangmakers zijn verantwoordelijk voor de werving van d e deelnemers, de coördinatie en d e feed-back,
het innen van de bijdrage, kontakien
mei andere klubs me1 het oog op tornooien, enzomeer. Verantwoordelijk
voor één OT meer disciplines moeten de
hulpgangmakers een waarborg zijn voor
permanentie. De sport-technische begeleiding moet gebeuren door sport-technisch gevormden die hiervoor vergoed
worden. Dit kan na enkele jaren uitgroeien tot werkelijk nieuwe jobs voor
regenten en licentiaten lichamelijke opvoeding.
Op verzoek van de Sport+ raad komt
een dergelijk technicus een halve dag
per week in de gemeente om de respeklieve sportclubs te begeleiden.

Op een gelijkaardige konlerentie zal de
Minister ook de nationale leiding van
alle socio-culturele organisaties uiinodigen. d.w.z. de voorzitlers. de sekreiarissen en de hooidredakieurs van de respektievelijke bewegingsbladen. Dan krijgen ure ook nog de opleiding van de
hulpgangmakers lijdins 2 weekends en
iureedaagsen in de week. Ook de gangniakers zouden hier moeien aanwezig
ziin. De inspekieurs en de konsulenten
zouden de organisatie van deze vorniingsdagen op zich moeten nemen.
Op hei vlak van de algemene reklamevoering zal zoals reeds aangestipt, een
cumulaiiei reclame-eííect worden nagestreerd mei hel algemeen sensibiliserende Sporl+ ihema.

~ , , ~ ~ r ~ ~ , r r rcliepciieit
rrcrs.
t.oor de spon. joliriialisreii.
,urn,/ Cpnrrirni IP Srronibeeh-Bew

I r n sport-technische begeleider kan op
d!e manier ach1 gemeenten gelijktijdig
hiici.ian De vergoeding kan len dele geru.hi uordcn bij d e gemeenielijke overhciil en len dele bij de geïnleresseerde
iieclncmer zelf. De betalingen zouden
k 5 1 gcbeuren via een cenlraal orgaan.
hii\oorbseld een v.z.w.
de inlorniaiie en de promotie z a l d e
rcugde aan sporibeleving" centraal
sl.i.cn. zonder daarom hei argument ,,gefondhcid en fil blijven" le verwaarloL
:
Spccialc aandachl zal besleed wor: l i i ~ aiin de mensen uit ö e lagere sociale
b.l.i>\cn ondcr meer via een eenvoudige
].:.i1 cri door \'ooral die verenigingen aan
i ; i r d k c n die deze mensen groeperen.
l11
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zonderlijk jaar aan te wijden. Daarom
zal getracht worden, bij iedere bevoegde
doelgroep, de lagere sociale klassen te
beirekken.
Tevens zal de nadruk gelegd worden op
de vrouwenverenigingen, vooral omdat
hel verschil in sporlbeoefening lussen
manhen en vrouwen bij de + 50-ers groter
is dan hei gemiddelde. Bovendien kan
dil een positieve aanloop vormen voor
een specifiek sporijaar voor de vrouwen
als probleemgroep. In het konkrete aktieschema zien wij als siari van de campagne een burgemeestersíorum. waarop
natuurlijk ook de schepenen van d e
spori. de voorzitters van de sporiraden,
de konsulenten en de pers door de Minister worden uiigenodigd. De Sportt
akiie 1978 zal hun worden voorgesteld
en hun medewerking gevraagd.

Verder zien wij een perskonrereniie lijdens hei Burgemeesiersforum. een regeringsmededeling. regelmalige persmededelingen. een affichage 20n17 in de
maanden maar1 en juli 1978, redaktioneIe inlassingen in de iamiliebladen en
Sport + siickers.
Als specifieke doelgroepreklame, dus
naar d e + 50-ers ioe voorzien wij îolders
waarin de aktie wordt uiteengezet en die
via de verenigingen worden verspreid.
opdruk-aficheties voor aankondigingen.
vensieraifichelies met hei cenirale ihema, piramides in plasiic die als treipunt
kunnen dienst doen en waarvan de drie
zijden respeklievelijk beplak1 worden
mei hei Spori+ thema. het algemeen
aanbod 1978 en lokale praktische inforniatie.
Reeds heel wai van de vooropgesielde
marketingobjekiieven komen in dit plan
aan bod. De andere krijgen aandacht iijdens de volgende jaren.
lniussen streven wij naar meer sportbeoerenaars die er ook vreugde aan beleven.
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