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Het sportbeleid wordt bekeken vanuit vier invals-
hoeken: het aanbod, de participatie, de topsport en 
de integriteit van de sportbeoefening.

sportaanbod

Met een sterker aanbod kan sport beter de concur-
rentie aan met andere vrijetijdsbestedingen, stijgt de 
participatie en daalt de drop-out. 
Het beleid wil daarom inwerken op alle facetten van 
dit sportaanbod: de infrastructuur, de begeleiding, 
het materiaal, de organisatie… Ook worden hierbij 
alle actoren betrokken: de gemeentelijke en provin-
ciale sportdiensten, de plaatselijke sportclubs, de 
sportfederaties, de Stichting Vlaamse Schoolsport 
en het Bloso. 

1. Sportclubs en kaderopleiding
Vlaanderen telt ruim 20.000 sportclubs. Dat levert 
drie sportverenigingen op per 1.000 inwoners, in 
internationaal opzicht is dit een hoog cijfer. Dat is 
echter te verklaren door de beperkte omvang van de 
Vlaamse sportclubs: ze zijn met veel, maar wel klein. 
Aan die kleine verenigingen worden niettemin 
hoge verwachtingen gesteld. Ze moeten een goede 
infrastructuur aanbieden, goedkoop en dichtbij zijn 

en goede openingsuren hebben. Daarnaast moeten 
ze over gekwalificeerd personeel beschikken. Die 
omkadering is een belangrijk aandachtspunt voor 
het sportbeleid. De Vlaamse Trainersschool 
(VTS) speelt hierin een cruciale rol. 

7.2	 sport

0

Vts-Cursussen	en	modules

7.62 Evolutie cursussen georganiseerd  
door de Vlaamse Trainerschool, van  
1996 tot 2005. Modules zijn opleidingsonderdelen.  
Bron: Bloso.
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erKende	Cursussen	en	BiJsCholingen

7.63 Evolutie van de erkende cursussen  
(niet georganiseerd maar wel erkend door VTS)  
en bijscholingen door de Vlaamse Trainerschool,  
van 1996 tot 2005. Bron: Bloso.
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7.64 Evolutie aantal deelnemers aan  
cursussen en bijscholingen  
georganiseerd door de Vlaamse  
Trainerschool, van 1996 tot 2005. Bron: Bloso.
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De VTS organiseert zelf steeds meer cursussen en 
modules (opleidingsonderdelen). Het aandeel van 
de modules neemt toe. 
Daarentegen is het aantal erkende cursussen, die 
niet georganiseerd maar wel erkend zijn door de 
VTS, sinds 2004 gehalveerd. Dat is te wijten aan 
het verhogen van de kwaliteitseisen. 

KernCiJfers	Vlaamse	trainerssChool

2000 2001 2002 2003 2004 2005

aantal	door	Vts	opgeleide	en	gediplomeerde	begeleiders	

niveau	trainer	a 97 162 109 95 165 111

niveau	trainer	B	/	instructeur	B 371 691 505 455 299 623

niveau	initiator1 2.395 3.059 3.965 2.702 3.058 3.090

totaal 2.863 3.912 4.579 3.252 3.522 3.824

aantal	personen	die	een	Vts-	of	erkende	bijscholing	hebben	gegevolgd 1.486 3.177 3.559 4.104 3.780 33472

aantal	personen	die	geslaagd	zijn	voor	een	opleidingsmodule 1.653 2.012 3.030 3.288

7.65 Evolutie van enkele kerncijfers Vlaamse Trainerschool, van 2000 tot 2005.  
Initiator (niveau 1): de doelstelling van de opleiding is het leren aanleren van de basistechnieken met accent op de jeugd en op de recreatieve 
sportbeoefening (niet competitief). 
Trainer B (niveau 2): technische vervolmaking kunnen geven en training voor de jeugd (beginnend-competitief of prestatiegericht met accent op de jeugd). 
Trainer A (niveau 3): training kunnen geven voor alle clubniveaus (competitief of prestatiegericht met blijvende aandacht voor de jeugd). 
1alle opleidingen behalve Trainer A, Trainer B en Instructeur B; 2niet alle deelnemers bekend. Bron: Bloso.

professionalisering	sportCluBs

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Categorie	0 9.579 10.488 13.414 17.484 17.769 18.442

Categorie	i 6.044 5.504 8.883 8.698 11.398 12.496

Categorie	ii 3.400 3.360 4.498 4.315 5.996 7.617

Categorie	iii 1.226 1.512 1.928 1.792 2.618 2.911

Categorie	iV 91 92 84 167 190 183

Categorie	V 131 89 94 196 180 207

7.66 Evolutie van de professionalisering in de sportclubs, van 2000 tot 
2005. Categorie 0: Geen sporttechnisch diploma. 
Categorie I: VTS-Initiator/Jeugdsportbegeleider of geassimileerde, 
tweedejaars geslaagd L.O. (Regentaat/ Graduaat), kandidaat L.O., 
bijkomend voor de gehandicaptensport: tweedejaars geslaagd graduaat 
Kine, gegradueerde Ergotherapie en kandidaat Kine. 
Categorie II: VTS-trainer B of geassimileerde, regent L.O. en 
gegradueerde L.O., bijkomend voor de gehandicapten sport: 
gegradueerde Kine. 
Categorie III: VTS-trainer A of geassimileerde, regent L.O. met trainer 
B-getuigschrift in de betrokken sport of gegradueerde L.O. met trainer 
B-getuigschrift in de betrokken sport, licentiaat L.O., bijkomend voor de 
gehandicaptensport: de licentiaat Kine, de gegradueerde Kine met trainer 
B-getuigschrift in de gehandicaptensport. 
Categorie IV: VTS-toptrainer of geassimileerde, regent L.O. met trainer 
A-getuigschrift in de betrokken sport of gegradueerde L.O. met trainer 
A-getuigschrift in de betrokken sport, Licentiaat L.O. met trainer B-
getuigschrift in de betrokken sport. 
Categorie V: licentiaat L.O.: met trainer A-getuigschrift in de betrokken 
sport, of met bijzondere bevoegdheid in de betrokken sport, 
afgestudeerd voor 1997 en enkel voor de sporten van het vast curriculum, 
of met sporttechnisch of sportpedagogisch postgraduaat. 
Bron: Bloso.

0

professionalisering	sportfederaties

7.67 Verdeling van de medewerkers (admini- 
stratieve, bestuurlijke en sporttechnische)  
bij de erkende en gesubsidieerde sportfederaties,  
naar categorie van sportdiploma, in 2005.  
Categorie 0: geen diploma. 
Categorie I: VTS-Initiator/Jeugdsportbegeleider  
of geassimileerde, tweedejaars geslaagd L.O. (Regentaat/Graduaat), 
kandidaat L.O., bijkomend voor de gehandicaptensport: tweedejaars 
geslaagd graduaat Kine, gegradueerde Ergotherapie en kandidaat Kine. 
Categorie II: VTS-trainer B of geassimileerde, regent L.O. en 
gegradueerde L.O., bijkomend voor de gehandicapten sport: 
gegradueerde Kine. 
Categorie III: VTS-trainer A of geassimileerde, regent L.O. met trainer 
B-getuigschrift in de betrokken sport of gegradueerde L.O. met trainer 
B-getuigschrift in de betrokken sport, Licentiaat L.O., bijkomend voor de 
gehandicaptensport: licentiaat Kine, de gegradueerde Kine met Trainer 
B-getuigschrift in de gehandicaptensport. 
Categorie IV: VTS-toptrainer of geassimileerde, Regent L.O. met trainer 
A-getuigschrift in de betrokken sport of gegradueerde L.O. met trainer 
A-getuigschrift in de betrokken sport, licentiaat L.O. met trainer B-
getuigschrift in de betrokken sport. 
Categorie V: licentiaat L.O.: met trainer A-getuigschrift in de betrokken 
sport, of met bijzondere bevoegdheid in de betrokken sport, 
afgestudeerd voor 1997 en enkel voor de sporten van het vast curriculum, 
of met sporttechnisch of sportpedagogisch postgraduaat. Bron: Bloso.
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De inschrijvingen kenden een piek in 2004 en dalen 
lichtjes in 2005. Het aantal uitgereikte diploma’s en 
het aantal personen dat slaagt voor een opleidings-
module blijft niettemin stijgen. Vooral bij niveau B 
(trainer/instructeur) is er een sterke toename. 
Het aantal gekwalificeerde lesgevers bij de sport-
clubs groeit dan ook aan. Toch valt op dat een 
groot aantal vrijwilligers nog steeds geen of een 
laag sporttechnisch diploma heeft. Bij de betaalde 
medewerkers is het aandeel met een diploma 

duidelijk hoger, al is ook hier een derde niet gekwa-
lificeerd.

2. Sportdiensten en sportraden
Vanaf 2008 zal het nieuwe decreet voor lokaal 
sportbeleid volop van kracht zijn. Dit nieuwe 
decreet wenst zich in principe te richten tot alle 
308 Vlaamse gemeenten. In 2005 had 95% van 
de Vlaamse gemeenten een autonome sportraad, 
evenveel als het jaar voordien. 
Daarnaast zijn er 187 erkende gemeentelijke sport-
diensten, waarvan 178 gesubsidieerd. Het aantal 
blijft stijgen, maar nog steeds hebben 121 gemeen-
ten geen erkende sportdienst. Hiernaast zijn er nog 
5 provinciale sportdiensten en een sportdienst van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Als regisseurs 
en coördinatoren trachten deze sportdiensten samen 
met de clubs de sportparticipatie en de kwaliteit van 

sportdiensten

7.68 Spreiding sportdiensten, in 2005. 
Bron: Bloso. 

erkende en niet-gesubsidieerde gemeenten 2005      (9) 
erkende en gesubsidieerde gemeentelijke sportdiensten 2005  (178)   

Provincies + VGC = gesubsidieerd      (6) 

0

sportdiensten

7.69 Evolutie van het  
aantal erkende,  
gesubsidieerde en  
niet erkende sport- 
diensten, van 2000 tot 2005. Bron: Bloso.
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sportfunCtionarissen

2001 2002 2003 2004 2005

antwerpen 46 47 50 53 56

limburg 42 44 44 47 49

oost-Vlaanderen 45 47 45 52 55

Vlaams-Brabant 23 26 33 38 40

west-Vlaanderen 60 60 65 70 76

totaal 216 224 237 260 276

7.70 Evolutie van het aantal gemeentelijke sportfunctionarissen die voor 
subsidiëring in aanmerking komen, per provincie, van 2001 tot 2005. 
Bron: Bloso.
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het aanbod te verhogen. 
Limburg heeft de meeste sportdiensten in verhou-
ding tot het aantal gemeenten, gevolgd door West-
Vlaanderen. Vlaams-Brabant sluit de rij. 
In centraal West-Vlaanderen, in de Denderstreek, 
het Pajottenland, Haspengouw en in de gemeenten 
rond Antwerpen vinden we maar weinig erkende 
sportdiensten. 
Uit een stijgend aantal gesubsidieerde sportdiensten 
komt logischerwijs een stijgend aantal gesubsidi-
eerde sportfunctionarissen voort. Slechts 16% 
van de sportfunctionarissen heeft geen diploma 
Lichamelijke Opvoeding. 

3. Sportkampen en sportklassen
Bloso richt iets meer sportkampen in, het aantal 
deelnemers blijft stabiel. De bezettingsgraad is 
ondertussen toegenomen tot 97%. De sterke daling 
in 1998 had te maken met het afstoten van negen 
Bloso-centra. 
De gesubsidieerde sportfederaties organiseerden 
in 2005 minder sportkampen, maar hun aantal 
deelnemers steeg licht. 
Van de 178 gesubsidieerde gemeentelijke sport-
diensten hebben er 164 diensten een sportkamp 
ingericht. Dat leverde drieduizend sportkampen op, 
voor bijna 104.000 deelnemers. Een vergelijking 
in de tijd ligt moeilijk omdat er geen verplichte 
registratie bestaat. Daarenboven is de omschrijving 
van het begrip sportkamp bij de gemeenten niet 
wettelijk bepaald. De kwaliteitsgarantie is dan ook 
minder verzekerd in vergelijking met de sportkam-
pen van het Bloso of van de sportfederaties. 

Het Bloso organiseert ook sportklassen. De klas 
verhuist dan van maandag tot vrijdag naar de 
internaatafdeling van een Bloso-centrum en krijgt 
naast de gewone vakken van de eigen leraar ook 
minstens twee uur sport per dag van Bloso-lesge-
vers. Het aantal sportklassen neemt jaar na jaar toe. 
Het aantal deelnemers daalde in 2005 voor het eerst 
tot 17.190.

4. Sportinfrastructuur
Vlaanderen telt maar liefst 18.500 sportaccom-
modaties. Desalniettemin beschikt 40% van de 
gemeenten over te weinig sportinfrastructuur. 
Volgens de behoeftenormen van 0,2 m² per inwoner 
is er een tekort aan 270.000 m² sporthalopper-
vlakte, wat overeenstemt met een tweehonderd 
middelgrote sporthallen. Voor Brussel zijn er een 
dertig middelgrote sporthallen te weinig. Bovendien 
dringt zich bij veel sportzalen een grondige renova-
tie op van de sportvloer, de kleedkamers of het 
sanitair. 
Daarnaast is ook de vraag naar nieuwe, gegroe-
peerde openluchtsportvelden (voor voetbal, tennis, 
…) groot. Een deel is trouwens stedenbouwkundig 
‘zonevreemd’ en dreigt de poorten te moeten 
sluiten. Ook op de sportvelden laat de accommoda-
tie vaak te wensen over. 
Daarnaast telt Vlaanderen slechts een dertigtal 
kunstgrasvelden voor ploegsporten, terwijl er nood 
is aan ongeveer 250 van dergelijke terreinen. 
De Vlarem-regelgeving dwong nogal wat zwemba-
den tot sluiting. Tussen 1995 en 2004 gingen 127 
zwembaden definitief dicht. 

sportKampen

2000 2001 2002 2003 2004 2005

aantal	ingerichte	sportkampen

Bloso 710 747 761 865 792 816

gesubsidieerde	sportfederaties 610 551 549 444 552 526

aantal	deelnemers

Bloso 8.553 8.115 8.500 9.476 9.500 9.470

gesubsidieerde	sportfederaties 13.320 13.109 12.957 11.164 10.250 10.657

7.71 Evolutie van het aantal ingerichte sportkampen en deelnemers aan sportkampen van Bloso en de gesubsidieerde sportfederaties, van 2000 tot 2005. 
Bron: Bloso.

sportKlassen

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

aantal	sportklassen 302 310 334 351 370 373

aantal	deelnemers 15.312 15.776 17.026 17.156 17.847 17.190

7.72 Evolutie van het aantal sportklassen, van 2000 tot 2006. Bron: Bloso.
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Om een inhaalbeweging te realiseren, werd een 
grootschalig sportinfrastructuurplan uitgewerkt, 
met een investeringsfonds.

sportparticipatie	

De sportparticipatie verhogen is een centrale 
doelstelling van het beleid. Het actieplan Sport voor 
Allen (2006) vormt de leidraad voor een sportbeleid 
dat zoveel mogelijk mensen, elk op zijn niveau, 
regelmatig wil laten sporten. 

1. Lidmaatschap
De sportfederaties die door Bloso gesubsidieerd 
zijn, telden in 2005 bijna 1,1 miljoen leden. 

De licht stijgende trend blijft zich in 2005 doorzet-
ten, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het 
aandeel mannen blijft stabiel op 57%. Bij de jeugd 
is er een kentering merkbaar en worden er meer 
meisjes dan jongens lid.
De stijging is terug te vinden over alle leeftijdcate-
gorieën heen. De leeftijdsgroep 12 tot 15 jaar groeit 
opnieuw aan, na een lichte terugval in 2004. De 
drop-out blijft de voorbije jaren stabiel. Ongeveer 
driekwart verlengt het lidmaatschap. 

sportinfrastruCtuur

7.73 Spreiding sportinfrastructuur naar provincie,2006. 
Bron: Bloso. 
 

sporthallen 
sportlokalen   
zwembaden 
sportvelden 

sportinfrastruCtuurBehoeften

aantal	teKort Budget	dat	nodig	is	
in	milJoen	euro

nieuwe	sporthallen 230 300

renovatie	van	bestaande	
sporthallen

60 30

nieuwe	en	te	renoveren	
openluchtsportvelden

75 30

Kunstgrasvelden 250 100

nieuwe	zwembaden 27 135

renovatie	zwembaden 50 25

7.74 Sportinfrastructuurbehoeften, in 2006. 
Bron: Beleidsbrief Sport 2006-2007.

0

leden

7.75 Evolutie van het aantal aangesloten leden  
in de sportclubs van de erkende en de  
gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties, van 2000 tot 2005. 
Bron: Bloso. 
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Met deze cijfers moet men echter voorzichtig 
omspringen. Sommige sporters zijn aangesloten bij 
meerdere sportclubs. Bovendien valt het voetbal nog 
steeds buiten deze cijfers. Voor een totaal beeld van 
het lidmaatschap aan een sportvereniging doen we 
daarom een beroep op de SCV-survey. Ruim een 
vijfde van de bevolking zegt actief lid te zijn van een 
sportvereniging, daarnaast neemt 3% een bestuurs-
functie op. De licht stijgende trend wordt dus door 

de survey bevestigd. 
Bijna een derde van de mannen is actief lid in een 
sportclub of bestuurslid. Bij de vrouwen valt dit 
terug tot een vijfde, maar een duidelijke inhaalbewe-
ging is aan de gang.
Opmerkelijk is het hoge percentage actieve en 
bestuursleden in de groep tussen 34 en 45 jaar. 
In de jongste en de oudste leeftijdcategorie vindt 
men maar weinig bestuursleden. In tegenstelling 

0

Jongeren	

7.76 Evolutie van het aantal aangesloten  
kinderen en jongeren in de sportclubs van  
de erkende en de gesubsidieerde Vlaamse  
sportfederaties, van 2000 tot 2005. Bron: Bloso.
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7.77 Gemiddeld ledenverloop,  
van 2002 tot 2005. 
Bron: Bloso.
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lidmaatsChap	naar	leeftiJd

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-85 totaal

geen	lid 35,2 38,6 35,4 53,3 61,3 63,3 80,9 49,5

Vroeger	lid 32,1 32,0 27,0 21,1 17,5 18,4 11,8 23,9

passief	lid 1,2 1,8 2,3 2,2 1,4 3,1 0,0 1,9

actief	lid 30,9 24,6 30,9 20,4 16,5 12,2 6,4 21,8

Bestuurslid 0,6 2,9 4,5 3,0 3,3 3,1 0,9 2,9

7.78 Lidmaatschap van een sportvereniging naar leeftijd, in %. Bron: SCV-survey 2006.

aCtief	lidmaatsChap

2001 2002 2003 2004 2005 2006

actief	lid man 22,9 23,3 21,0 25,1 23,9 24,7

vrouw 14,9 15,2 14,9 15,5 15,4 19,0

totaal 18,8 19,2 18,0 20,2 19,6 21,8

Bestuurslid man 4,4 4,7 4,3 3,9 5,4 5,2

vrouw 0,1 0,8 1,0 0,8 0,5 0,8

totaal 2,2 2,7 2,7 2,3 2,9 2,9

7.79 Evolutie van het actief lidmaatschap van een sportvereniging, naar geslacht, in %, van 2001 tot 2006. Bron: SCV-survey.
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tot 2004 verloopt het actieve lidmaatschap van 
een sportvereniging dan ook niet volledig lineair. 
Vanaf 45 jaar kent het actieve lidmaatschap van een 
sportvereniging wel een duidelijk lineair verval.
Naar diploma zien we het klassieke beeld van een 
stijgende participatie naarmate het opleidingsniveau 
toeneemt, hoewel uit recente analyses toch blijkt 
dat lagergeschoolden iets makkelijker de weg naar 
de clubsport vinden. Het lidmaatschap bij mensen 
die last hebben van een functiebeperking ligt 
aanzienlijk lager dan bij mensen die er geen last van 
hebben. Voor bestuursleden is er geen verschil naar 
functiebeperking.

2. Algemene sportdeelname
Sporten doet men niet alleen in clubverband maar 
ook met vrienden of individueel. Voor een volledig 
beeld van het sportgedrag moeten we deze, vaak 
recreatieve, sportbeoefening in de cijfers meetel-
len. 58% zegt in 2006 aan sport te doen. Dit is een 
status quo ten opzichte van het jaar voordien. Dit 
percentage fluctueerde in de opeenvolgende SCV-
surveys steeds tussen 54 en 62%. Een recente korte-
termijnanalyse van de survey toont een stijgende lijn 
in de participatie, maar dit is grotendeels te wijten 
aan een toename bij het wandelen en het fietsen. 
Indien we deze twee sporten buiten beschouwing 
laten, blijft de deelname eerder constant.
Ook valt op dat de toename zich voornamelijk 
manifesteert bij groepen die traditioneel minder 
aan sport doen, zoals laagopgeleiden en ouderen. 
Desondanks blijven de sociale verschillen overeind. 
Van een volledig gedemocratiseerde sportbeoefe-
ning is vooralsnog geen sprake. 
Naar opleidingsniveau blijft het verschil overeind en 
naarmate men ouder wordt is men minder geneigd 
om te sporten, maar het verval in het sporten 
zelf verloopt trager dan bij het lidmaatschap. Het 
verschil tussen mannen (59%) en vrouwen (57%) 
neemt verder af en is voor het eerst niet meer 
significant. 
De helft van de bevolking zegt meerdere keren per 

maand actief aan sport te doen. Eens de drempel 
genomen, sport men kennelijk op vrij regelmatig 
basis. Bij de sporters doet tachtig procent meerdere 
keren per maand aan sport. De verschillen naar 
geslacht en opleidingsniveau zijn beperkt. Leeftijd 
heeft nog de grootste impact. 
Bijna een vijfde van de sporters zegt dagelijks te 
sporten, 44% meerdere keren per week en een vijfde 
wekelijks. Bij slechts 15% ligt de frequentie voor de 
meest beoefende sport lager dan wekelijks. Dit zijn 
vrij hoge percentages, maar dit hangt natuurlijk 
samen met de vrij brede definitie die aan sport 
wordt gegeven. De frequentie hangt niet af van het 
opleidingsniveau of het geslacht. De leeftijd speelt 
niettemin ook hier een rol. Zeer opvallend zijn de 
hoge percentages voor dagelijks sporten in de groep 
oudere sporters, wat vooral vertaald moet worden in 
recreatief fietsen en wandelen.
Het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid 
berekende de sportparticipatie aan de hand van 
strengere criteria. Om opgenomen te worden 
moet men minimaal 1,5 uur per week sporten en 
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sportdeelname

7.80 Sportdeelname naar opleidingsniveau, in %. 
Bron: SCV-survey 2006.
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lager	sec hoger	sec nuho unief bevolking

sportfrequentie

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-85 totaal

meerdere	keren	per	jaar 0,0 2,0 1,7 1,7 3,7 0,0 0,0 1,5

eén	keer	per	maand 2,2 0,7 0,6 3,3 1,2 4,2 4,5 1,8

meerdere	keren	per	maand 23,1 14,2 20,0 13,3 4,9 12,5 13,6 15,4

eén	keer	per	week 17,6 29,1 22,8 32,5 32,1 19,4 31,8 26,1

meerdere	keren	per	week 57,1 54,1 55,0 49,2 58,0 63,9 50,0 55,2

7.81 Frequentie van meeste beoefende sport naar leeftijd door sporters, in %. 
Bron: SCV-survey 2006.
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alleen sporten met een bepaalde intensiteit werden 
weerhouden. Het deelnamecijfer daalt dan meteen 
tot 34%. Meer mannen dan vrouwen blijken deze 
strengere norm te halen, vooral bij de jongeren. 
Bij de oudere leeftijdscategorieën zijn er nauwelijks 
verschillen. Volgens deze ‘gezondheidsgerela-
teerde’ definitie stijgt de sportbeoefening vanaf 55 
jaar opnieuw voor zowel mannen als vrouwen.
De sportdiversiteit vertelt ons hoeveel variatie de 
sporters in hun sportbeoefening leggen. Vier op 
tien beoefent slechts één sport. Ruim een derde 
doet twee sporten. Het overige kwart doet drie of 
meer verschillende sporten. Ten opzichte van vorig 

jaar neemt het aantal sporters die maar één sport 
beoefenen, af. Mogelijk wordt de sportbeoefening 
dus diverser, maar er is een langere tijdreeks nodig 
om daar een uitspraak over te doen. 
Jongeren en de groep tussen 55 en 64 jaar kiezen 
het vaakst voor multisporten. Hogeropgeleiden 
hebben een diverser sportpatroon dan lagerop-
geleiden. Al doet ook één op vijf lagergeschoolde 
sporters minstens drie verschillende sporten.
In de rangschikking van de meest populaire 
sporten rukt fitness verder op en staat nu op een 
gedeelde derde plaats met zwemmen. Voetbal blijft 
de enige teamsport in de top tien. Squash verdwijnt 
voor het eerst uit de klassering. 
De steile opgang van fitness is vooral te danken aan 
een toename van vrouwelijke beoefenaars. Bijna 
dubbel zoveel vrouwen gaan fitnessen dan mannen. 
Ook zwemmen en wandelen doen het duidelijk 
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gezondheidsgerelateerde	sportBeoefening

7.82 Gezondheidsgerelateerde sportbeoefening  
naar leeftijd en geslacht, 2004. 
Bron: Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid.
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sportdiVersiteit

2005 2006

1	sport 46,7 40,8

2	sporten 30,4 34,9

3	sporten 17,1 17,9

4	sporten 3,4 5,1

5	sporten 2,4 1,3

7.83 Sportdiversiteit in 2005 en 2006. 
Bron: SCV-survey 2005.

populairste	sporten

1999 2004 2005 2006

1 fietsen 1 fietsen 1 fietsen 1 fietsen

2 wandelen 2 wandelen 2 wandelen 2 wandelen

3 zwemmen 3 zwemmen 3 zwemmen 3 fitness

4 voetbal 4 fitness 4 fitness 3 zwemmen

5 tennis 5 joggen/
lopen

5 joggen/
lopen

5 joggen/
lopen

6 fitness 6 voetbal 6 voetbal 6 voetbal

7 joggen/
lopen

7 tennis 7 tennis 7 tennis

8 volleybal 8 squash 8 squash 8 turnen

9 squash 9 turnen 9 skieën 9 skieën

10 skieën 10 badminton 10 dansen 10 dansen

7.84 Evolutie tien populairste sporten, in 1999, 2004, 2005 en 2006. 
Bron: SCV-survey.
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7.85 Sportvoorkeur naar leeftijd  
voor een selectie van sporten. 
Bron: SCV-survey 2006. 
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beter bij vrouwen. Fietsen en lopen zijn dan weer 
eerder de favoriete sport van mannen. 
Voetbal en skiën scoren goed bij de jongste leeftijds-
categorieën. Daarna is er een steil verval. Fitness 
en lopen houden goed stand tot de leeftijd van 55 
jaar. Zwemmen is vrij evenredig over de leeftijds-
categorieën gespreid. Dit geldt ook voor fietsen en 
wandelen, zij halen zelf de hoogste scores bij oudere 
leeftijdscategorieën. Niet toevallig zijn dit sporten 
die zich uitstekend tot een recreatieve beoefening 
lenen. 
Voetbal, wandelen en fietsen zijn het meest 
gedemocratiseerd. Ook fitness doet het qua 
spreiding naar opleidingsniveau niet slecht. Skiën 
lijkt een bijna exclusieve bezigheid voor hoogge-
schoolden.
Vier op tien sport individueel, 8% kiest voor een 
competitieclub, 5% voor een sociaal-culturele 
vereniging en slechts 1% sport in het bedrijf. 
Competitiesport is een mannenzaak. Mannen 

zullen ook vaker sporten met vrienden, vrouwen wat 
meer met partner of kinderen. 
Tot slot bekijken we de sportbeoefening van mensen 
met een langdurige ziekte, aandoening of handicap. 
De participatiegraad ligt voor deze groep nog steeds 
lager (42%) dan voor de rest van de bevolking 
(58%).

3. Jeugdsport
De fitheid van de jeugd gaat erop achteruit. Vooral 
de lenigheid en de kracht verminderen. Het gewicht 
blijft constant, maar het vetpercentage stijgt. 
Tegen de algemene trend in gaat de uithouding 
erop vooruit. Een mogelijke verklaring is de 
verhoogde populariteit van de duursporten. 
Een belangrijke partner zijn de scholen. Het aantal 
scholen dat aan schoolsportactiviteiten deelneemt, 
stijgt licht. Deze groei is te danken aan wijkscho-
len in het basisonderwijs via de promotieactie 
‘Schoolsport doe je niet alleen’. 
Het aantal scholen met activiteiten op woensdagna-
middag daalt, vooral in West-Vlaanderen. Jongeren 
uit het secundair onderwijs blijven een moeilijk te 
motiveren doelgroep. 
De Vlaamse veldloopweek ontving spectaculair 
meer deelnemers maar deze actie is uiterst weersaf-
hankelijk. 
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7.86 Sportvoorkeur naar  
opleidingsniveau voor  
een selectie van sporten. 
Bron: SCV-survey 2006. 
 
 
 

geen/lo lager	sec hoger	sec nuho unief

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

voetbal   
wandelen   

 fitness   
tennis   
skieën   

zwemmen   
fietsen   

lopen 

fysieKe	fitheid	Jeugd

fysieKe	tests 1990-2005

flamingo	evenwicht	(evenwicht) ▲

sneltikken	met	één	hand	(snelheid	ledematen) ▲

zittend	reiken	(lenigheid) ▼

Verspringen	uit	stand	(explosieve	kracht) ▼

handknijpkracht	(statische	kracht) ▼

sit-ups	(rompkracht) ▼

hangen	met	gebogen	armen	(functionele	kracht) ▼

snelheid	shuttle	run	(snelheid) ▼

uithouding	shuttle	run	(uithouding) ▲

7.87 Evolutie van de fitheid van de jeugd tussen 12 en 18 jaar, van 1990 
tot 2005. Bron: Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid.

sChoolsport

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Basisonderwijs 2.156 2.238 2.227 2.219 2.245 2.297

Blo 170 172 162 161 179 172

secundair 662 637 653 646 669 657

Buso 103 96 95 91 92 89

7.88 Evolutie van deelnemende jongeren aan schoolsportactiviteiten, van 2000 tot 2005. Bron: Bloso. 
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4. Sportpromotie
De sportpromotie loopt via diverse sporen. 
Allereerst zijn er de jaarlijkse Doe-aan-
Sportbeurzen, Seniorensportdagen en Jeugd- en 
gezinssportdagen waaraan zo’n 70.000 mensen 
deelnemen. Dit wordt georganiseerd door de 
gemeentelijke en provinciale sportdiensten.
Daarnaast zorgen de Vlaamse sportfede-
raties voor onder meer de Watersportdag, 
het Megabeachvolleyfestival, de Zomer 
Sportpromotietoer, Vlaanderen Wandelt en de actie 
Sporttak in de Kijker. Hier komen zo’n 57.000 
deelnemers op af.
Ook de Stichting Vlaamse Schoolsport (zie 
jeugdsport), de promotiecampagnes om sportclubs 
onder de aandacht te brengen en evenementen zoals 
de Sportdag voor Ambtenaren moeten het sporten 
aanmoedigen. Al deze acties lopen in samenwerking 
met het Bloso. 
Het VRT-programma ‘Vlaanderen Sportland’ 
brengt sportdisciplines in beeld die zelden aan bod 
komen in de overige televisieuitzendingen. 
De bijzondere dotatie voor het project ‘Contract 
JeugdSport’ werd in 2005 afgeschaft.

topsport

Topsport veronderstelt het tijdig detecteren van 
talent en het daarna goed (wetenschappelijk) 
begeleiden. De acht topsportscholen, zowel op 
ASO- als TSO-niveau, spelen hierin een belangrijke 
rol. De leerlingen krijgen wekelijks 4 tot 10 uur 
training, met daarnaast nog 2 uur lichamelijke 
opvoeding. Voor de begeleiding zorgen trainers 
van de sportfederaties. In het schooljaar 2006-
2007 participeren 16 sportfederaties, waarvan 
er 13 subsidies krijgen. Er zitten ook leerlingen 
met een topsportstatuut in gewone scholen. Maar 
steeds meer stappen over naar een topsportschool. 
Ondertussen is 90% van de leerlingen met een 
topsportstatuut ingeschreven in een topsportschool. 
Dit is een belangrijke evolutie want het garandeert 
de kwalitatieve begeleiding van jong topsporttalent. 
Om de doorstroming vanuit het secundair naar 
het hoger onderwijs mogelijk te maken, werd in 
2003 het Bloso Topsportstudentenproject Hoger 
Onderwijs opgestart voor de categorie Elitesporters 
en een jaar later voor de categorie Beloftevolle 
Jongeren. 

sChoolsporteVenementen

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vlaamse	Veldloopweek 136.783 147.861 150.109 161.398 163.001 181.335

gordel	voor	scholen 29.952 33.686 30.156 31.944 32.612 32.252

avonturentrophy	voor	scholen 1.248 1.134 1.254 1.320 1.434 1.290

100	sportkriebels	/	sportprikkels 4.846 4.645 3.560 3.964 4.611 4.458

7.89 Evolutie van het aantal deelnemers aan grote schoolsportevenementen, van 2000 tot 2005.  
Bron: Bloso.

topsportsCholen

2002-2003 2003-2004 2004-2005* 2005-2006* 2006-2007*

aantal	participerende	sportfederaties	in	topsportscholen 16 17 17 16 16

sportfederatie

Voor	topsport	erkend	en	gesubsidieerd 13 14 14 13 13

niet	voor	topsport	erkend	en	gesubsidieerd 3 3 3 3 3

leerlingen	in	topsportschool 454 449 426 507 513

man 324 318 314 341 355

Vrouw 130 131 112 166 158

uitgereikte	topsportstatuten 568 570 514 578 568

man 383 380 357 378 389

Vrouw 185 190 157 200 179

7.90 Evolutie van de kerncijfers topsportscholen, van schooljaar 2002-2003 tot 2006-2007. Topsportbeloften (Basisschool) niet meegerekend. 
Bron: Bloso.
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Eenmaal de studies achter de rug en een job zich 
opdringt, blijkt vaak dat topsport zich maar 
moeilijk laat combineren met werk. Daarom werd 
het Bloso Tewerkstellingsproject Topsport in 1995 
in het leven geroepen, waarbij topsporters zich aan 
hun discipline kunnen wijden zonder financiële 

beslommeringen. Aanvankelijk voorzag men 18 
voltijdse equivalenten voor elitesporters. In 2002 
werd dat aantal opgetrokken met 25 eenheden. 
Sinds 2004 staat het tewerkstellingsproject ook 
open voor beloftevolle jongeren.
Medailles op grote internationale wedstrijden 
vormen een graadmeter voor het succes van 
het topsportbeleid. Wielrennen, waterski en 

medailles	en	finaleplaatsen

wK eK

goud zilVer Brons finaleplaats goud zilVer Brons finaleplaats

atletiek 0 0 0 3 1 0 1 1

Badminton 0 0 0 nvt geen	eK	georganiseerd

Basketbal geen	wK	georganiseerd 0 0 0 nvt

gehandicaptensport 4 3 0 0 4 3 2 0

gymnastiek 0 0 0 0 0 0 1 0

Judo 0 0 1 nvt 1 0 1 nvt

Ju-Jitsu 0 0 1 nvt 0 1 0 nvt

Kajak 0 0 0 2 0 0 0 1

paardensport geen	wK	georganiseerd 0 1 0 6

roeien 0 1 0 2 geen	eK	georganiseerd

rolschaatsen 0 0 1 0 0 1 0 0

triatlon/duatlon 2 1 0 nvt 2 0 0 nvt

waterski 1 3 1 0 geen	eK	georganiseerd

wielrennen 3 1 5 nvt 3 0 0 nvt

totaal 6 6 9 7 7 3 3 8

7.91 Aantal behaalde medailles en finaleplaatsen behaald in 2005, binnen 26 topsportfederaties, voor senioren. Acht federaties behaalden geen medaille 
(boogschieten, schermen, schieten, squash, taekwondo, tafeltennis, zeilen, zwemmen), één federatie haalde geen medaille op het WK (handbal), één 
federatie haalde geen medaille op het EK (volleybal), er was geen EK of WK voor korfbal. Bron: Bloso.
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tewerKstelling	topsporters

7.92 Evolutie van het aantal  
atleten opgenomen in het  
Tewerkstellingsproject van Bloso,  
van 1995 tot 2007. In 2006 heeft één atleet de overstap gemaakt van 
Beloftevolle Jongere naar Elitesporter. Deze topsporter is in de tabel voor 
het jaar 2006 opgenomen als Beloftevolle Jongere. Bron: Bloso.
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7.93 Evolutie van het aantal  
atleten opgenomen in Bloso  
topsportstudentenproject Hoger  
Onderwijs, van 2003 tot 2007. Bron: Bloso.
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triatlon/duatlon leverden in 2005 de grootste 
oogst op. Maar deze graadmeter blijft natuurlijk 
beperkt tot sporten waarvoor in 2005 Wereld- of 
Europese kampioenschappen georganiseerd werden. 
Daarnaast was er bijvoorbeeld ook de overwinning 
van Kim Clijsters op het grandslamtornooi US Open.

sportintegriteit

Het beleid wil een gezonde sportbeoefening 
promoten. Een transparant en efficiënt anti-doping-
beleid (onder meer via de website www.gezondspor-
ten.be) is een belangrijke peiler in de vrijwaring van 
de integriteit van de sportbeoefening. 
In 2006 werden meer dopingcontroles uitgevoerd 
dan het jaar voordien. Het aantal sporters dat 

positief testte ligt met 5,6% eveneens hoger. Slechts 
4% van de controles vindt buiten het wedstrijdver-
band plaats. In 2007 wil men dit opdrijven tot 30% 
van de controles.
De verboden middelen die bij de controles opdoken, 
kunnen in drie grote groepen opgesplitst worden. 
De grootste groep bestaat uit anabolica en testoste-
ron die spierversterkend werken en het recuperatie-
vermogen verbeteren. Daarna volgen de stimulantia 
die de pijngrens verleggen en cannabis dat het 
angstgevoel en de stress vermindert. Opvallend is de 
grote terugval bij deze laatste categorie. Tenslotte 
bestaat een grote groep uit weigeringen, wat bij 
decreet gelijkgesteld wordt aan een positieve test.
Powerlifting staat bij de tien meest gecontroleerde 
sporten helemaal bovenaan. Elke drie testen levert 
één positief resultaat op. Ook kickboksen en boksen 
hebben een overtredingsratio die duidelijk boven 
het gemiddelde ligt. Basketbal schommelt rond het 
algemene gemiddelde. 
Andere (minder gecontroleerde) sporten halen soms 
een zeer hoog percentage overtreders. Dat kan op 
toeval berusten omdat slechts een beperkt aantal 
controles werd uitgevoerd. Of het is het resultaat 
van zeer gerichte controles, zoals in fitnessclubs 
waar enkel controles plaats vonden wanneer er een 
sterk vermoeden was van verkoop en gebruik van 
dopingproducten. Net als de vorige jaren testen 
mannelijke sporters (6%) drie keer meer positief dan 
vrouwelijke (2%). Bij de mannen stijgt de overtre-
dingsratio naarmate ze ouder worden.

0

dopingoVertreders

7.94 Evolutie van het percentage dopingovertreders, van 1993 tot 2006. 
Bron: Team Medisch Verantwoord Sporten.
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7.95 Percentage positieven  
naar dopingsubstantie, in 2006. 
Bron: team Medisch Verantwoord Sporten. 
 

dopinggeBruiK

Controles positief %	positief

powerlifting 88 25 28,4

Kickboksen 100 16 16,0

Boksen 90 7 7,8

Basket 144 8 5,6

wielrennen 779 39 5,0

Volleybal 94 3 3,2

atletiek 270 8 3,0

Judo 77 2 2,6

Voetbal 331 6 1,8

tennis 51 0 0,0

7.96 Vaststelling van dopinggebruik bij de tien meest gecontroleerde 
sporttakken, 2005. Bron: team Medisch Verantwoord Sporten.




