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Het sportbeleid wordt bekeken vanuit vier invalshoeken: 
het aanbod, de participatie, de topsport en het medisch 
verantwoord sporten.

sportaanbod

Het beleid wil inwerken op alle facetten die de kwaliteit 
van het sportaanbod bepalen: infrastructuur, begeleiding, 
materiaal en organisatie. Men wil daarbij een kwali-
teitsverhoging doorvoeren op zowel lokaal, provinciaal 
als Vlaams niveau. Bij de realisatie hiervan worden alle 
actoren betrokken: de gemeentelijke en provinciale sport-
diensten, de plaatselijke sportclubs, de sportfederaties, 
de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en het Bloso. 
Het beleid ziet de verhoging van de kwaliteit als belang-
rijke voorwaarde voor de verhoging van de sportparti-
cipatie en het tegengaan van het drop-out-verschijnsel 
bij jongeren. Door de kwaliteit van het sportaanbod te 
verhogen kan ook succesvol de concurrentie aangegaan 
worden met andere vrijetijdsbestedingen.

sportinfrastructuur

Toegankelijke en degelijke sportinfrastructuur is een 
basisvereiste voor kwalitatieve sportbeoefening. 

In het kader van het Vlaamse Sportinfrastructuurplan 
en het flankerende decreet werd een behoeftestudie naar 
sportinfrastructuur uitgevoerd door het steunpunt Cul-

7.2 Sport
H o o f d s t u k

tuur, Jeugd en Sport (Van Hecke E. et al., 2008). De resul-
taten van dit onderzoek vormden een belangrijke basis 
voor de beoordeling van de dossiers die de gemeenten 
indienden voor het Vlaamse Sportinfrastructuurplan.

Drie soorten sportinfrastructuren werden uitgebreid 
onderzocht: grasvelden, zwembaden en sporthallen. Tel-
kens werd eerst een beeld gegeven van de huidige infra-
structuur. Vervolgens werden de normen geactualiseerd 
op basis van participatiecijfers, gegevens van de sportfe-
deraties en gegevens betreffende tijd- en ruimtegebruik 
voor de verschillende sporttakken. Tot slot werd de ver-
gelijking gemaakt tussen deze geactualiseerde normen en 
de bestaande infrastructuur.

In totaal zijn er bijna 5.000 grasvelden voor sportbeoe-
fening in Vlaanderen. Gras is daarmee veruit de meest 
voorkomende grondbedekking van sportvelden in 
open lucht (43%). Ze zijn, op Herstappe na, ook in elke 
Vlaamse gemeente aanwezig. De gemiddelde opper-
vlakte van een grasveld bedraagt 7.000m². Door deze 
grote gemiddelde oppervlakte is hun aandeel in de totale 
beschikbare oppervlakte nog groter (70%).

De nieuw berekende norm voor grasvelden bedraagt 
5,1 m² per inwoner. De verhouding tussen de bestaande 
oppervlakte en de nieuwe norm is positief in de meeste 
Limburgse gemeenten en verder in de Antwerpse Kem-
pen en het oosten van Vlaams-Brabant. De bestaande 
infrastructuur in deze gemeenten overstijgt de behoef-
tenorm. De waarden zijn het laagst in de grotere steden 
en hun agglomeraties en in de kuststrook. De provincies 
West- en Oost-Vlaanderen hebben globaal de laagste ver-
houding en hebben dus duidelijk een tekort aan (kunst)
grasvelden.

Vlaanderen telt 371 zwembaden met in totaal 659 kui-
pen. Driekwart van deze zwembaden zijn overdekt. 
De openluchtzwembaden (723m²) hebben een grotere 
gemiddelde oppervlakte dan de overdekte (318m²). 
Daardoor nemen zij toch ongeveer de helft van de opper-
vlakte in.

De nieuw berekende norm voor zwembaden bedraagt 
1,39 m² per inwoner. Heel wat gemeenten beschikken 
niet over een zwembad. Er wordt daarom uitgegaan van 
de ruimtelijke hiërarchie met enerzijds centrale plaat-
sen, waar het zwembad zich idealiter situeert. Deze 
centrale plaats heeft een hoge bevolkingsdichtheid en 
beschikt daarenboven over een goed uitgebouwd open-
baar vervoer. Hierdoor is het zwembad goed bereikbaar 

7.54 Sportvelden
Overzicht van de sportvelden in Vlaanderen, naar toplaag, begin 
2008.

Aantal Gemiddelde 
oppervlakte*

Aantal 
gemeenten

Gras 4.856 7.074 307

Verhard 2.308 1.361 254

Halfverhard 2.003 878 268

Kunststof 322 1.287 113

Asfalt 232 837 102

Andere 191 3.899 113

Beton 110 687 63

Sintel 31 2.127 22

Kunstgras 1 6.063 1

Onbekend-NVT 1.152 11.472 233

Totaal 11.206 4.574 307

*De gemiddelde oppervlakte werd berekend op basis van de sportvelden waarvoor de 
oppervlakte bekend is. Voor 93% van de sportvelden is dit het geval. 
Bron: Van Hecke E., De Maesschalck F., Gils B. & Verbestel V., 2008. 
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7.55 Grasvelden
Verhouding bestaande oppervlakte van grasvelden / behoefte volgens de norm aan grasvelden in Vlaanderen. 

Een score hoger dan één wijst op een infrastructuuraanbod dat boven de norm ligt, scores lager dan één geven aan dat er minder infrastructuur dan de norm aanwezig is.
Bron: Van Hecke E., De Maesschalck F., Gils B. & Verbestel V., 2008. 

7.56 Zwembaden
Overzicht van de zwemkuipen in Vlaanderen, naar kuipsoort. 

Aantal 
kuipen

Gemiddelde 
oppervlakte*

Aantal 
gemeenten

Groot bad 203 465 133

Instructiebad 166 87 114

Kinderbad – plonsbad – recreatiebad 162 145 80

Klein bad 97 154 69

Onbekend – nvt 17 50 14

Duikkuil 14 118 13

Totaal 659 240 178

*De gemiddelde oppervlakte werd berekend op basis van de kuipen waarvoor de oppervlakte 
bekend is. Voor 88% van de zwembaden is dit het geval. 
Bron: Van Hecke E., De Maesschalck F., Gils B. & Verbestel V., 2008.

voor zoveel mogelijk gebruikers. Daarnaast zijn er de 
invloedssferen die een aantal gemeenten omvatten 
die voor handel en diensten op de centrale plaats zijn 
afgestemd.  

Op het niveau van kleinstedelijke invloedsferen, kunnen 
duidelijk de gebieden onderscheiden worden die een 
tekort of een relatief overschot vertonen. De regionale 
verschillen zijn groot. In de kleinstedelijke invloeds-
sferen Ieper, Torhout, Sint-Niklaas, Halle, Vilvoorde, 
‘Schilde’ en Geel voorziet het ideaalmodel dubbel zoveel 
zwembaden. Daarentegen zijn er kleinstedelijke gebieden 
met grote overschotten: de meeste hiervan beantwoorden 
aan gebieden met een uitgesproken recreatieve functie.

Er zijn in Vlaanderen 1.259 sporthalen. Een groot deel van 
de Vlaamse gemeenten beschikt over een sporthal. Een 
kleine meerderheid daarvan zijn kleine sporthallen. 
De nieuw berekende norm voor voldoende grote sporthal-
len (zonder sportlokalen) is 0,165m² per inwoner. Vooral 
Limburg, West-Vlaanderen, Oost-Brabant en de Antwerpse 
Kempen tellen heel wat gemeenten met een gunstige 
verhouding tussen de bestaande oppervlakte en de opper-
vlakte volgens de norm. Oost-Vlaanderen telt vrij veel 
gemeenten die onder de norm zitten.

In Brussel blijven de meeste gemeenten ver onder de norm 
wat openlucht sportterreinen en sporthallen betreft. Voor 
de zwembaden scoren ruim de helft van de gemeenten 
boven de norm, al zijn er ook een aantal gemeenten zonder 
zwemfaciliteit.

7.57 Sporthallen 
Overzicht van de sporthallen in Vlaanderen, naar gebruik.

Aantal Gemiddelde 
oppervlakte*

Aantal 
gemeenten

Sporthal van min. 22 × 13 × 7 m 603 642 208

Sporthal van min. 42 × 22 × 7m 451 1.300 241

Subtotaal 1.054 926 289

Tennishal 192 1.793 116

Ijsschaatsbaan 13 2.285 12

Totaal 1.259 1.071 289

*De gemiddelde oppervlakte werd berekend op basis van de sporthallen waarvoor de 
oppervlakte bekend is. Voor 99% van de sporthallen is dit het geval. 
Bron: Van Hecke E., De Maesschalck F., Gils B. & Verbestel V., 2008.
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7.58 Zwembaden
Verhouding bestaande oppervlakte van zwembaden/ behoefte aan zwembaden volgens de norm in Vlaanderen, niveau kleinstedelijke 
invloedssfeer.

Een score hoger dan één wijst op een infrastructuuraanbod dat boven de norm ligt, scores lager dan één geven aan dat er minder infrastructuur  dan de norm aanwezig is.
Bron: Van Hecke E., De Maesschalck F., Gils B. & Verbestel V., 2008. 
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7.59 Sporthallen
Verhouding bestaande oppervlakte van sporthallen / behoefte aan sporthallen in Vlaanderen.

Een score hoger dan één wijst op een infrastructuuraanbod dat boven de norm ligt, scores lager dan één geven aan dat er minder infrastructuur dan de norm aanwezig is.
Bron: Van Hecke E., De Maesschalck F., Gils B. & Verbestel V., 2008. 

[  2 1 7  ]Sport



≥ 1,50

1,00 – 1,49

0,75 – 0,99

0,50 – 0,74

< 0,50

Geen infrastructuur

Grasveld Sporthal Zwembad

Een score hoger dan één wijst op een infrastructuuraanbod dat boven de norm ligt, scores lager dan één geven aan dat er minder infrastructuur dan de norm aanwezig is.
Bron: Van Hecke E., De Maesschalck F., Gils B. & Verbestel V., 2008. 

7.60 Sportinfrastructuur in Brussel
Verhouding bestaande oppervlakte van respectievelijk openluchtsportvelden, sporthallen en zwembaden / behoefte aan grasvelden, 
sporthallen en zwembaden volgens de norm in Brussel.

Lokale (regionale) verschillen tussen gemiddelde 
behoeftenorm en infrastructuur moeten in het licht 
geplaatst worden van de reële vraag die de norm kan 
overschrijden tengevolge van een actief beleid, een 
dynamisch clubleven, de aard van de bewoners, de 
historiek. 
De sportzalen in de scholen kunnen niet verwaar-
loosd worden maar ook hier  is een veralgemening 
van een gemiddelde Vlaamse norm niet vanzelf-
sprekend. Scholen voor secundair onderwijs zijn 
immers niet uniform maar stedelijk gelokaliseerd. 
Voor zwembaden ligt het probleem weer anders: hun 
gebruik is ook gerelateerd aan het lager, meer ver-
spreid, onderwijs waar de afstand tot de school een 
grote rol speelt. De eis van nabijheid is hier belang-
rijker dan de vraag naar een groter zwembad voor 
zwemsport die alleen maar door grotere gemeenten 
kan gedragen worden. 

sportclubs

De sportverenigingen zijn de cruciale partners in het 
realiseren van het sportbeleid. In een recente enquête 
werd gepeild naar het aantal erkende en gesubsidieerde 
sportverenigingen. Op basis van de antwoorden van 277 
gemeenten werden meer dan 17.000 sportclubs geteld. 
60% van deze verenigingen worden gesubsidieerd, 40% 
zijn enkel erkend. Dit komt neer op een gemiddelde 
van 62 sportverenigingen per gemeente. Extrapolatie 
naar alle 308 Vlaamse gemeenten geeft een totaal van 
ongeveer 19.000 sportclubs. Zaal- en minivoetbalclubs 
vertegenwoordigen het grootste aandeel van het aantal 
sportverenigingen, op de voet gevolgd door voetbalclubs. 
Ook wielerclubs, volleybal- en gevechtsportverenigingen 
hebben een vrij groot aandeel, tussen 5 en 10% van het 
aantal clubs. Al de andere soorten sportverenigingen heb-
ben een aandeel van minder dan 5%. Een volledig over-

7.61 Sportverenigingen
Aantal verenigingen naar grootste sporttakken, % erkend, % gesubsidieerd en aandeel in het totaal aantal verenigingen. 

Sporttak Aantal sportverenigingen
(aantal)

Enkel erkend 
(niet gesubsidieerd)

Gesubsidieerd 
(ook erkend)

Van het totaal aantal 
sportverenigingen

Zaalvoetbal/minivoetbal 2.588 52,9 47,1 15,1

Voetbal 2.434 36,1 63,9 14,2

Wielersport 1.618 39,1 60,9 9,5

Volleybal 1.210 39,6 60,4 7,1

Judo/karate/jiu-jitsu/… 1.141 34,3 65,7 6,7

…

Totaal 17.104 40,5 59,6 100,0

Bron: Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2008-2010.
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zicht geven van de sportverenigingen in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest is niet mogelijk. Voor het seizoen 
2007-2008 erkende de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie (VGC) 222 Nederlandstalige sportverenigingen 
waarvan 22% zaalvoetbalclubs, 10% voetbalclubs en 9% 
“omnisportclubs”. 

Per 1.000 inwoners zijn er in het Vlaamse Gewest  3 
sportverenigingen. Gemeenten die onder dit gemiddelde 
scoren doen het niet noodzakelijk slecht.  Deze index 
brengt het aantal leden per club immers niet in rekening. 
Een gemeente met veel kleine clubs scoort aan de hand 
van dergelijke index hoger dan een gemeente met min-
der, maar wel grote clubs. 

Sportverenigingen kunnen bij de gemeente terecht voor 
financiële en materiële ondersteuning. In bijna drie kwart 
van de gemeenten kunnen clubs subsidies krijgen voor 
‘de kwaliteitsvolle begeleiding’ van de leden van de 
sportvereniging. Ook voor ‘kwaliteitsverhoging van de 
jeugdsportbegeleider’ en ‘infrastructuur’ kan men in heel 
wat gemeentes subsidies ontvangen.

kwaliteitsverhoging

Aan de sportclubs worden in het algemeen hoge ver-
wachtingen gesteld. Ze moeten een goede infrastructuur 
aanbieden , ze moeten goedkoop en dichtbij zijn en goede 
openingsuren hebben. Daarnaast moeten ze over gekwa-
lificeerd personeel beschikken. De kwalitatieve omkade-
ring is daarbij voor het beleid een belangrijk aandachts-

punt. Om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren, is 
een verdere professionalisering en een verhoging van de 
gekwalificeerde begeleiders essentieel.
De Vlaamse Trainersschool (VTS) is een belangrijke actor 
in dit streven naar kwaliteit. De VTS is een samenwer-
kingsverband tussen het Bloso, de topsportmanager, de 
universiteiten en hogescholen met een opleiding LO en 
de Vlaamse sportfederaties. 

De Vlaamse Trainersschool (VTS) richt zich in de eer-
ste plaats tot de vele vrijwilligers die in de sportclubs 

7.62 Sportverenigingsindex
Aantal sportverenigingen per 1.000 inwoners.

Bron: Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2008-2010.
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7.63 Cursisten Vlaamse Trainersschool
Evolutie aantal deelnemers aan cursussen en bijscholingen 
georganiseerd door de Vlaamse Trainerschool, van 1996 tot 2007. 

Bron: Bloso.
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7.64 Cursussen en bijscholingen
Evolutie van de erkende cursussen* en cursussen of bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainerschool, van 1996 tot 2007.

*Niet georganiseerd maar wel erkend door VTS.
Bron: Bloso.

7.65 Kerncijfers Vlaamse Trainerschool
Evolutie van enkele kerncijfers Vlaamse Trainerschool, van 2000 tot 2006. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Niveau Trainer A 97 162 109 95 165 111 82 797

Niveau Trainer B of Instructeur B 371 691 505 455 299 623 449 458

Niveau Initiator* 2.395 3.059 3.965 2.702 3.058 3.090 3120 2.849

Totaal 2.863 3.912 4.579 3.252 3.522 3.824 3651 4.104

*Alle opleidingen behalve Trainer A, Trainer B en Instructeur B.
Bron: Bloso.

piek in 2004 om daarna geleidelijk aan wat af te nemen. 
Het aantal cursisten en deelnemers aan bijscholingen 
kende doorheen de jaren een aanzienlijke groei maar 
voor 2007 is er een lichte terugval. Het aantal uitge-
reikte diploma’s schommelt jaarlijks, maar ten opzichte 
van 2000 is er een duidelijke stijging. In 2007 werden 
uitzonderlijk veel diploma’s van niveau A uitgereikt, te 
wijten aan een éénmalige universitaire inschaling van 
fitness. 

In 2005 leek het de goede richting uit te gaan met de 
professionalisering van het sporttechnische kader van 
de sportclubs. Naast een steeds betere registratie bleek 
het aantal gekwalificeerde lesgevers te stijgen. Daarna 

actief zijn. De sportclubs moeten over goed gevormde 
lesgevers, trainers en begeleiders beschikken. Zo zal 
de dienstverlening aan zowel de competitieve als aan 
de recreatief gerichte sporters verbeteren en zal ook de 
kwaliteit van de sportbeoefening erop vooruit gaan.

Het totaal aantal door de VTS georganiseerde cursussen 
en modules (opleidingsonderdelen) kende de voorbije 
drie jaar slechts beperkte schommelingen. De erkende 
cursussen kenden een halvering ten opzichte van 2004 
(cursussen niet georganiseerd maar wel erkend door de 
VTS). Dit is te wijten aan de verhoogde kwaliteitseisen. 
In 2007 nemen ze wel terug lichtjes toe ten opzichte van 
2006. Het aantal georganiseerde bijscholingen kende een 

7.66 Professionalisering sportclubs
Evolutie van de professionalisering in de sportclubs, van 2000 tot 2007, totaal aantal en procentuele verdeling. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Categorie 0 46,8 49,8 46,4 53,5 46,6 44,1 48,0 47,9

Categorie I 29,5 26,2 30,7 26,6 29,9 29,9 29,1 29,8

Categorie II 16,6 16,0 15,6 13,2 15,7 18,2 14,5 14,6

Categorie III 6,0 7,2 6,7 5,5 6,9 7,0 6,9 6,3

Categorie IV 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 1,0 0,8

Categorie V 0,6 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6

Totaal 20.471 21.045 28.901 32.652 38.151 41.856 40.237 40.852

Bron: Bloso. 
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was er echter voor categorie II en III (VTS-trainer B 
en VTS-trainer A) een terugval. De reden hiervoor ligt 
waarschijnlijk in een verminderde registratie. Bij de 
sportfederaties valt op dat de helft van de vrijwilligers 
niet over een sporttechnisch diploma beschikt. De 
betaalde medewerkers die niet in dienstverband wer-
ken, zijn procentueel gezien het meest gekwalificeerd. 
90% van deze geregistreerde medewerkers beschikt 

over een sporttechnisch diploma. Van de medewer-
kers in dienstverband is bijna 70% van de gesubsi-
dieerden gekwalificeerd en ruim 80% van de niet-
gesubsidieerden. 

sportkampen

De Bloso-sportkampen worden georganiseerd tijdens 
de schoolvakantieperiodes. Deze sportkampen worden 
gekenmerkt door een hoge kwaliteit. Het aantal door 
Bloso georganiseerde sportkampen steeg tussen 2000 
en 2003. Na een terugval in 2004 zitten ze opnieuw in 
stijgende lijn met in 2007 het grootste aantal georgani-
seerde kampen van de voorbije jaren. Ook het aantal 
deelnemers blijft stijgen. De Bloso-sportkampen kennen 
een hoge bezettingsgraad (>95%). Bij de sportkampen 
van gesubsidieerde sportfederaties is er eveneens een 
stijging van zowel het aantal sportkampen als het aantal 
deelnemers ten opzichte van 2006. In vergelijking met 
2000 liggen beide aantallen nog steeds duidelijk lager. 
In 2007 hebben 173 van de 187 gesubsidieerde gemeen-
telijke sportdiensten meer dan 3.700 sportkampen inge-
richt met in totaal  ongeveer 122.000 deelnemers. Deze 
gegevens zijn moeilijk in de tijd te vergelijken omdat er 
geen verplichte registratie bestaat. Daarenboven is de 
omschrijving van het begrip sportkamp bij de gemeen-
ten niet wettelijk bepaald. 

Het Bloso organiseert ook sportklassen. De klas ver-
huist dan van maandag tot vrijdag naar de internaataf-
deling van een Bloso-centrum en krijgt naast de gewone 
vakken van de eigen leraar ook minstens twee uur sport 
per dag van Bloso-lesgevers. Het aantal sportklassen 
neemt jaar na jaar toe. Het aantal deelnemers aan sport-
klassen stijgt jaarlijks met een uitzonderlijke piek in 
2004-2005.
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7.67 Professionalisering Sportfederaties
Verdeling van de medewerkers (administratieve, bestuurlijke en 
sporttechnische) bij de erkende en gesubsidieerde sportfederaties, 
naar categorie van sportdiploma, in 2007, in %.

Van categorie 0 (geen opleiding) tot categorie 5 (licentiaat L.O.).
Bron: Bloso. 

7.68 Sportkampen
Evolutie van het aantal ingerichte sportkampen en deelnemers aan sportkampen van Bloso en de gesubsidieerde sportfederaties, van 2000 
tot 2007.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aantal ingerichte sportkampen:

•	 Bloso 710 747 761 865 792 816 859 872

•	 gesubsidieerde	sportfederaties 610 551 549 444 552 526 437 450

Aantal deelnemers:

•	 Bloso 8.553 8.115 8.500 9.476 9.500 9.470 9.716 10.201

•	 gesubsidieerde	sportfederaties 13.320 13.109 12.957 11.164 10.250 10.657 11.075 11.156

Bron: Bloso.

7.69 Sportklassen
Evolutie van het aantal sportklassen, van 2000-2001 tot 2007-2008.

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Aantal sportklassen 302 310 334 351 370 373 377 375

Aantal deelnemers 15.312 15.776 17.026 17.156 17.847 17.190 17.325 17.429

Bron: Bloso.
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lokaal sportbeleid

Midden 2008 beschikte 91% van alle Vlaamse gemeen-
ten over een lokaal sportbeleidsplan, 3% had een ver-
enigingssportbeleidsplan. De ontbrekende gemeenten 
situeren zich vooral in het Vlaams stedelijk gebied rond 
Brussel. 
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7.70 Sportdiensten
Evolutie van het aantal erkende, gesubsidieerde en niet erkende 
sportdiensten, van 2000 tot 2007. 

Bron: Bloso.
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7.71 Activiteiten sportdiensten
Organisatievorm van sportkampen, lessenreeksen en 
grootschalige sportpromotionele activiteiten (Vlaams Gewest). 
Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Bron: Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2008-2010.
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7.72 Doelgroepen
Specifieke doelgroepen waarvoor de sportdienst activiteiten 
organiseert (Vlaams Gewest) (N = 286). Meerdere antwoorden 
mogelijk.

Bron: Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2008-2010.

Het overgrote deel (95%) van de Vlaamse gemeenten 
beschikt over een sportdienst. Ongeveer tweederde van 
deze sportdiensten is erkend. De meeste van deze sport-
diensten organiseren sportkampen en lessenreeksen. 
Driekwart zet ook grootschalige sportpromotionele activi-
teiten op. 

De sportdiensten organiseren hun activiteiten ook deels 
om specifieke doelgroepen te bereiken. De meeste sport-
diensten organiseren activiteiten voor leeftijdsgebonden 
doelgroepen (lagere schoolkinderen, senioren,…). Bij de 
niet-leeftijdsgebonden doelgroepen zakken de percenta-
ges behoorlijk. Enkel het percentage van activiteiten voor 
de doelgroep ‘personen met een handicap’ ligt met onge-
veer een derde van de sportdiensten hoger dan 10%.

Het overgrote deel (96%) van de Vlaamse gemeenten 
heeft een autonome sportraad. De meeste Vlaamse sport-
raden gaan pro-actief te werk. Slechts de helft van de 
verstrekte adviezen komen er op vraag van de gemeen-
tebesturen. Meer dan de helft van de sportraden hebben 
een afsprakennota met het gemeentebestuur.  2007 was 
het planningsjaar voor de sportbeleidsplannen. Er was 
dan ook een duidelijke stijging van het aantal adviezen 
ten opzichte van 2006.

sportparticipatie

Het verhogen van de sportparticipatie blijft de belang-
rijkste ambitie van de Vlaamse overheid. Deze ambitie 
beperkt zich niet tot het verhogen van de participatie van 
het grote publiek. Daarnaast wordt er ook veel aandacht 
besteedt aan de sportdeelname van doel- en kansengroe-
pen. Zo worden ondermeer een aantal projecten voor 
gehandicapten, gedetineerden en maatschappelijk kwets-
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bare jongeren ondersteund. Het recente participatiede-
creet moet extra en flankerende impulsen geven. Het zet 
in op de verbreding en verdieping van de participatie aan 
cultuur, jeugdwerk en sport.

lidmaatschap

Het Bloso promoot het sporten in clubverband. Het wil 
meer jongeren en volwassenen aanzetten om te sporten 
in clubverband met als doel het lifetime-sporten te sti-
muleren. De sportfederaties die door Bloso gesubsidieerd 
zijn telden in 2007 ongeveer 1,15 miljoen leden. De licht 
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7.73 Adviezen sportraden
Soort adviezen verstrekt door de adviesraad sport, % ten opzichte 
van het totale aantal in het betreffende jaar (Vlaams Gewest). 
(N

adviezen 2006 
= 1.512, N

adviezen 2007 
= 1.993). 

Bron: Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2008-2010.

7.74 Leden erkende sportclubs
Evolutie van het aantal aangesloten leden in de sportclubs van 
de erkende en de gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties, naar 
geslacht, van 2000 tot 2007.

Bron: Bloso.

7.75 Jonge leden erkende sportclubs
Evolutie van het aantal aangesloten kinderen en jongeren in 
de sportclubs van de erkende en de gesubsidieerde Vlaamse 
sportfederaties, van 2000 tot 2007.

Bron: Bloso.
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7.76 Nederlandstalige leden KBVB
Evolutie van het aantal Nederlandstalige leden van de KBVB 
(inschatting), 2000-2007.

Bron: KBVB. 

stijgende trend van het aantal leden blijft zich in 2007 
doorzetten. Bij de mannen iets sterker dan bij de vrou-
wen. De stijging situeert zich bij alle leeftijdsgroepen, 
behalve bij de 12 tot 15-jarigen waar er een lichte daling 
is. De evolutie verschilt wel afhankelijk van de federatie. 
Zo stijgen de ledenaantallen bijvoorbeeld bij atletiek, 
zwemmen en wielrennen maar is tennis over zijn hoogte-
punt heen. In deze cijfers wordt geen rekening gehouden 
met de leden van de KBVB (voetbalbond). Voor 2007 
wordt het aantal Nederlandstalige leden van de voetbal-
bond geschat op bijna 270.000 (256.000 veldvoetbal en 
13.000 zaalvoetbal). Dit brengt het aantal inschrijvingen 
in een sportvereniging op ongeveer 1,4 miljoen. Wat 
neerkomt op ongeveer 23,1% van de Vlaamse bevolking. 
Men moet wel voorzichtig zijn met dit percentage omdat 
het niet altijd om unieke leden gaat. Een deel van de 
bevolking is lid van meer dan één vereniging. 
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gesproken verschillen. De sportdeelname neemt sterk 
toe naargelang het opleidingsniveau hoger wordt. Uit 
het SVR-rapport uit 2007 naar kansengroepen blijkt 
dat verschillende kansengroepen minder goed scoren. 
Alleenstaande ouders, mensen met een functiebeper-
king en mensen met een laag inkomen kennen een 
lagere deelname. In verhouding met andere domeinen 
scoort sport vrij goed wat de participatie van kansen-
groepen betreft.

Het overgrote deel van de sporters beoefent zijn sport 
op regelmatige basis. Ruim 87% van de ondervraag-
den zegt wekelijks aan sport te doen. Naar geslacht is 
hierin geen verschil. De leeftijdsverschillen zijn ook 
eerder klein. Het opvallendste verschil betreft het 
lage aantal dagelijkse sporters in de “drukke leeftijd”.  
Naar opleidingsniveau valt op dat de laagstgeschool-
den het meest frequent sporten. Een derde onder hen 
sport zelfs dagelijks. De drempel voor deze groep situ-
eert zich vooral bij het al dan niet participeren.

Bijna de helft van de sporters beperkt zich tot het 
beoefenen van slechts één sport. Een derde doet twee 
sporten en ongeveer 20% doet drie of meer verschil-

7.77 Actief lidmaatschap
Evolutie van het actieve lidmaatschap van een sportvereniging, naar geslacht, in %, van 2001 tot 2008.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Actief lid Man 22,9 23,3 21,0 25,1 23,9 24,7 25,5 22,6

Vrouw 14,9 15,2 14,9 15,5 15,4 19,0 16,1 20,0

Totaal 18,8 19,2 18,0 20,2 19,6 21,8 20,7 21,2

Bestuurslid Man 4,4 4,7 4,3 3,9 5,4 5,2 4,8 4,6

Vrouw 0,1 0,8 1,0 0,8 0,5 0,8 0,1 0,7

Totaal 2,2 2,7 2,7 2,3 2,9 2,9 2,4 2,6

Bron: SCV-survey.

Op basis van survey-data ligt het actieve lidmaatschap 
van een sportvereniging de voorbije jaren rond één 
vijfde van de bevolking. Wat er op wijst dat meervoudig 
lidmaatschap eerder in beperkte mate voorkomt . In 
de recentste SCV-survey geeft driekwart van de leden 
van een sportvereniging inderdaad slechts één lidmaat-
schap aan. Mannen zijn nog steeds vaker actief lid van 
een sportvereniging dan vrouwen maar de kloof blijft 
verkleinen. Voor het bestuurslidmaatschap blijft er wel 
een grote genderkloof. Vrouwen nemen nauwelijks een 
bestuursfunctie op. Het actieve lidmaatschap bij hoog-
opgeleiden (29,6%) ligt dubbel zo hoog als bij laag opge-
leiden (14,7%). Ruim 5% van de hoogopgeleiden heeft 
een bestuursfunctie, bij laagopgeleiden is dit minder dan 
1%. Mensen met een functiebeperking hebben een lagere 
kans (14%) op lidmaatschap van een sportvereniging.

De gegevens rond de drop-out bij de gesubsidieerde 
Vlaamse sportfederaties zijn de voorbije jaren vrij sta-
biel. Het aandeel van de leden dat zijn lidmaatschap 
verlengt, blijft schommelen rond driekwart van het 
totaal aantal leden. 

algemene sportdeelname

In 2008 zei ongeveer 54% van de respondenten van de 
SCV-survey aan sport te doen. 
De sportdeelname bleek tussen 1999 en 2006 duidelijk 
toegenomen te zijn. Deze stijging situeerde zich vooral 
bij de recreatieve sportbeoefening buiten verenigings-
verband (Pauwels en Scheerder, 2007). Deze trend 
wordt voorlopig niet doorgetrokken. De algemene sport 
deelname daalt wat ten opzichte van de voorgaande 
jaren, terwijl het sporten in clubverband vrij stabiel 
blijft en geleidelijk zelfs op een iets hoger peil lijkt te 
liggen dan eind jaren 90. Het percentage sportbeoefe-
naars fluctueerde in de opeenvolgende SCV-surveys 
steeds tussen 54 en 62%. Het lijkt dan ook te vroeg 
om te spreken van een trendbreuk. Het verschil tussen 
mannen (57%) en vrouwen (51%) is voor de algemene 
sportdeelname terug toegenomen. Dit is opmerkelijk 
omdat dit verschil voor het actieve lidmaatschap van 
een sportclub wel verder is afgenomen. 
Naar leeftijd is er, uitgezonderd een opwaarts knikje 
voor de 55-64-jarigen, een lineaire daling van de 
sportdeelname. Naar opleidingsniveau blijven er uit-
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7.78 Sportbeoefening
Percentage sportbeoefenaars naar respectievelijk leeftijd en 
opleidingsniveau, in %.

Bron: SCV-survey 2008.
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7.79 Sportfrequentie
Frequentie van de sportparticipatie naar respectievelijk leeftijd en 
opleidingsniveau.

Bron: SCV-survey 2008.
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7.81 Sportdiversiteit
Aantal beoefende sporten naar leeftijd en opleiding, in %.

Bron: SCV-survey 2008.

7.80 Top tien sporten
Beoefende sporten, in % van de bevolking.

1999 2004 2005 2006 2007 2008

1 fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen

2 wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen

3 zwemmen zwemmen zwemmen fitness lopen/joggen lopen/joggen

4 voetbal fitness fitness zwemmen fitness fitness

5 tennis joggen/lopen joggen/lopen joggen/lopen zwemmen zwemmen

6 fitness voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal

7 joggen/lopen tennis tennis tennis tennis tennis

8 volleybal squash squash turnen dansen dansen

9 squash turnen skieën skieën turnen volleybal

10 skieën badminton dansen dansen badminton turnen

Bron: SCV-surveys en ISSP 2007.

lende sporten. Sporters die meerdere sporten beoe-
fenen zijn vooral terug te vinden bij de jongere leef-
tijdscategorie en de hoger opgeleiden. Wat gegeven de 
hogere opleiding van de jongere leeftijdsgroepen, deels 
samenhangt.

Wat sportvoorkeur betreft zijn er weinig verschuivingen. 
Opvallend is wel dat volleybal als tweede teamsport voor 
het eerst sinds 1999 terug in de top 10 is te vinden.

Ongeveer 15% van de sporters beoefent een sport in com-
petieverband. Vier op tien beoefent minstens één sport 
binnen de context van een sportclub en nog eens 10% 
doet dit in een sociale of culturele vereniging. Daarnaast 
doet bijna zes op tien soms ook aan sport met vrienden 
en een zelfde aantal doet ook aan sport op individuele 
basis. 

passieve deelname

Ongeveer 46% van de bevolking geeft aan in 2008 een 
sportevenement te hebben bijgewoond als toeschouwer. 
Deze passieve interesse voor sport correleert vrij sterk 
met het zelf aan sport doen. Ongeveer een vijfde van de 
mannen gaat minstens maandelijks als toeschouwer naar 
een sportwedstrijd, bij de vrouwen is dit slechts de helft. 
De 35-44jarigen blijken de frequentste toeschouwers te 
zijn. Enkel voor de minder frequente categorieën scoren 
de laagopgeleiden minder goed. Wat het maandelijks 
bijwonen van een sportwedstrijd betreft scoren de uni-
versitairen zelfs het zwakst.

Jeugdsport
 
De fysieke fitheid van de jeugd is een belangrijk aan-
dachtspunt voor het beleid. Het algemeen beeld dat 
de voorbije jaren wordt opgehangen, is dat de fitheid 
van de jeugd achteruitgaat. De Vlaamse jeugd zou meer 
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7.82 Bijwonen sportwedstrijd
Het bijwonen van een sportwedstrijd naar opleidingsniveau, in %. 

Bron: SCV-survey 2008. 

sedentair worden en dikker worden. De meeste parame-
ters blijken inderdaad te dalen sinds 1990. Uithouding 
gaat er tegen de trend in wel op vooruit.

Een belangrijke partner voor de bevordering van sport-
participatie bij de jeugd zijn de scholen. Er is een dui-
delijke groei in het  aantal scholen uit het secundair en 
buitengewoon secundair onderwijs dat deelneemt aan 
schoolsportactiviteiten. Globaal nemen jaarlijks meer 
dan een miljoen jongeren deel aan schoolsportactivi-
teiten. Het aantal deelnemende jongeren in het basis-
onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs stijgt. 
Daarnaast werkt de Stichting Vlaamse Schoolsport 
(SVS) meer en meer ondersteunend op schoolniveau 
waardoor de initiatieven in de eigen school aan belang 
winnen. 

7.84 Schoolsportevenementen
Evolutie van het aantal deelnemers aan grote schoolsportevenementen, van 2000-2001 tot 2007-2008.

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Vlaamse Veldloopweek 136.783 147.861 150.109 161.398 163.001 181.335 188.886 177.487

Gordel voor Scholen 29.952 33.686 30.156 31.944 32.612 32.252 29.703 25.588

Avonturentrophy voor scholen 1.248 1.134 1.254 1.320 1.434 1.290 1.068 1.064

100 sportkriebels / sportprikkels 4.846 4.645 3.560 3.964 4.611 4.458 4.480 4.435

Bron: Bloso.

7.83 Schoolsportactiviteiten
Evolutie van deelnemende scholen aan schoolsportactiviteiten, van 2000-2001 tot 2007-2008.

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Basisonderwijs 2.156 2.238 2.227 2.219 2.245 2.297 2.290 2.300

BLO 170 172 162 161 179 172 184 183

Secundair 662 637 653 646 669 657 658 694

BUSO 103 96 95 91 92 89 96 105

Aantal scholen 3.091 3.143 3.137 3.117 3.185 3.215 3.228 3.282

Bron: Bloso.

Voor de schoolsportevenementen wordt ten opzichte 
van 2006 een daling vastgesteld van het aantal deel-
nemers. Vooral het aantal deelnemers aan de Vlaamse 
Veldloopweek en de Gordel voor Scholen zijn gedaald. 
Voor de Vlaamse Veldloopweek was dit te wijten aan de 
barre weersomstandigheden, wat voor heel wat afzeg-
gingen zorgde. Wat de Gordel voor Scholen betreft moest 
het aantal deelnemers drastisch beperkt worden om 
veiligheidsredenen.

topsport

Via een integraal topsportbeleid wil de Vlaamse regering 
maximale ontplooiingskansen geven aan talentvolle spor-
ters om topprestaties te leveren op internationaal niveau. 
Een succesvol topsportbeleid veronderstelt ondermeer 
het tijdig detecteren van talent en vervolgens een goede 
begeleiding.  In 2008 werd een algemeen project over 
talentdetectie opgestart waaraan alle Vlaamse lagere 
scholen konden participeren. Bijna 800 Vlaamse lagere 
scholen werden bereikt.  

In september 2008 zijn er door de Vlaamse minister van 
Onderwijs 6 topsportscholen aangeduid in Vlaande-
ren die een specifieke studierichting ”topsport“ mogen 
inrichten, zowel op ASO als TSO niveau. In de studie-
richtingen topsport krijgen de leerlingen/topsporters 
binnen het uurrooster wekelijks 4, 6 of 10 uur training in 
hun sport en 2 uren lichamelijke opvoeding, aangepast 
aan hun sport. De sportieve opleiding en begeleiding 
gebeurt door trainers aangesteld door de sportfederaties 
die een bijzonder convenant met de topsportschool en de 
Vlaamse minister van Onderwijs ondertekend hebben. In 
het schooljaar 2008 -2009 participeren 17 sportfederaties 
in de verschillende topsportscholen, waarvan 15 sportfe-
deraties topsportsubsidies krijgen voor deze participatie.
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Om in een studierichting topsport te kunnen inschrijven 
dienen de leerlingen over een topsportstatuut te beschik-
ken dat wordt uitgereikt door de selectiecommissie van 
het topsportconvenant en dit op basis van strenge selec-
tiecriteria. De verhouding tussen het aantal leerlingen 
in een topsportschool en het aantal uitgereikte topsport-
statuten blijft gunstig evolueren. Inmiddels is deze ver-
houding al 93%. Dit is een belangrijke evolutie want het 
geeft een verhoogde garantie op een kwalitatieve begelei-
ding 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. Dit met als doel de com-
binatie van topsport en studies in het hoger onderwijs te 
optimaliseren. 

Eenmaal de studies achter de rug 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 beslomme-
ringen. Sinds 2007 begeleidt het project carrièrebegelei-
ding beloftevolle jongeren en elitesporters voor de combi-
natie topsport en studie, topsport en werk en de nacarri-
ère. De Vlaamse topsporter kan beroep doen op een vari-
eteit van ondersteuningsmogelijkheden en bij specifieke 
noden zijn projecten opgestart. Vlaamse atleten krijgen 
dan niet alleen een tewerkstellingscontract maar worden 
ook begeleid om tijdens en na hun sportcarrière optimaal 
te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het aantal door Bloso ondersteunde sporters bereikte een 
hoogtepunt in 2006. Naast Bloso zijn er ook andere acto-
ren die topsporters ondersteunen met tewerkstellingscon-
tracten (Departement CJSM, team Topsport Vlaanderen 
en defensie). Het aantal ondersteunde sporters via deze 
contracten lag op het hoogste niveau  in 2007. Via pro-
jectwerking binnen het departement zijn er sinds 1994 
specifieke tewerkstellingscontracten en vormen van 
financiële ondersteuning voor een wielerploeg Topsport 

7.85 Topsportscholen.
Evolutie van de kerncijfers topsportscholen, van schooljaar 2002-2003 tot 2008-2009.*

02-03 03-04 04-05 * 05-06 * 06-07 * 07-08* 08-09*

Aantal participerende sportfederaties in topsportscholen 16 17 17 16 16 17 17

Sportfederatie:

•	 voor	topsport	erkend	en	gesubsidieerd 13 14 14 13 13 14 15

•	 niet	voor	topsport	erkend	en	gesubsidieerd 3 3 3 3 3 3 2

Leerlingen in topsportschool: 454 449 426 507 513 561 723

•	 man 324 318 314 341 355 398 512

•	 vrouw 130 131 112 166 158 163 211

Uitgereikte topsportstatuten: 568 570 514 578 568 622 779

•	 man 383 380 357 378 389 434 534

•	 vrouw 185 190 157 200 179 188 245

*Topsportbeloften (Basisschool) niet meegerekend.
Bron: Bloso. 

Vlaanderen. Later is de ondersteuning uitgebreid naar 
een damesploeg en ook atletiek kreeg een specifieke 
Topsport Vlaanderen ploeg. In 2007 en 2008 werden er 
diverse projecten specifiek met het oog op de Olympi-
sche Spelen 2008 toegevoegd: o.a. het topsportvlaande-
ren eventing team en het beach volleybal team. 

Een van de belangrijke kenteringen in het beleid sinds de 
aanstelling van een topsportmanager, zijn de federatie-
specifieke multidisciplinaire projecten die er voor zorgen 
dat de talentvolle atleet en topsporter van een totale 
sportwetenschappelijke omkadering kan genieten. Ook 
voor de zeer specifieke noden van een topatleet wordt 
steeds gezocht naar een sportwetenschappelijke oplos-
sing. De optimale samenwerking met één of meerdere 
universiteiten en sportwetenschappers speelt hierbij een 
belangrijke en doorslaggevende rol. De sportwetenschap-
pelijke projecten in 2007 en 2008 werden ondersteund 
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7.86 Ondersteuning topsporters (BLOSO).
Evolutie van het aantal atleten opgenomen in het 
Tewerkstellingsproject en Topsportstudentenproject van Bloso, van 
1995 tot 2008.

Bron: Bloso.

[  2 2 7  ]Sport



7.87 Tewerkstellingscontracten
Evolutie van de tewerkstellingscontracten door andere actoren dan Bloso, 2003 tot 2008.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Koninklijke Belgische Wielrijdersbond 22 22 23 23 23 23

Wielerclub Eddy Merckxvrienden 8 8 8 8 8 8

Ladies Sprint 12 12,5 12,5 13 13 7

Wielerpromotie Cycli Prom 1 5 6 7 7 5

Atletiek Vlaanderen 13,5 15 15 12 12,5 15

Basket 5 5 5 5 3 2

Departement CJSM (beach, eventing, jumping, …) 10 10

Totaal 61,5 67,5 69,5 68 76,5 70

Bron: departement CJSM.

via het steunpunt voor Cultuur, Jeugd en Sport en via 
bijkomende financiering van het Departement CJSM.  

medailles op grote internationale wedstrijden vormen 
een graadmeter voor het succes van het topsportbeleid. 
In 2008 vonden de Olympische spelen in Peking plaats. 
Vooral de atletiek scoorde goed met een gouden en zil-
veren medaille. In de andere disciplines werden geen 
medailles behaald.  Op de EK’s en WK’s worden er wel 
heel wat finaleplaatsen bereikt al wordt het halen van 
medailles moeilijker. Deze graadmeter blijft natuurlijk 
beperkt tot sporten waarvoor in de respectievelijke jaren 
Wereld- of Europese kampioenschappen werden geor-
ganiseerd. Daarnaast lijken de recente prestaties van de 
jeugdige Vlaamse topsporter te wijzen op een evolutie in 
positieve zin. In diverse sporttakken worden goede pres-
taties neergezet. 

Gezond sporten

Door het verhogen van de sportparticipatie wil het 
beleid de Vlaming actiever, fitter en gezonder laten 
worden. Het promoot dan ook op de eerste plaats 
een gezonde sportbeoefening en lichaamsbeweging. 

7.88 Medailles en finaleplaatsen
Aantal behaalde medailles en finaleplaatsen behaald binnen 
26 topsportfederaties opgenomen in het topsportbeleid van de 
Vlaamse regering voor de olympiade 2005-2008, voor senioren, 
van 2005 tot 2008.

Goud Zilver Brons Finaleplaats

Medailles op EK’s

•	 2005 11 6 5 8

•	 2006 6 11 14 9

•	 2007 7 6 3 21

•	 2008 4 3 0 21

Medailles op WK’s

•	 2005 10 9 9 7

•	 2006 5 8 7 12

•	 2007 6 5 2 5

•	 2008 2 1 3 6

Bron: Bloso.

Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn een kwaliteits-
volle dienstverlening op het gebied van sportmedische 
keuring en begeleiding, een transparant dopingbeleid 
en een goede letselpreventie.
Wat het keuringsbeleid betreft waren er in 2008 vijf 
erkende centra bevoegd voor het keuren en begeleiden 
van sporters. In 2008 lieten ongeveer 4.000 sporters 
(van alle niveaus) zich sportmedisch keuren of begelei-
den in een erkend en gesubsidieerd keuringscentrum 
(4 centra), 512 daarvan zijn getalenteerde sporters (top-
sportleerlingen, beloftevolle jongeren en topsporters). 
De sportmedische keuring en begeleiding van deze 
sporters wordt gesubsidieerd tot maximaal 250 euro 
per sporter per jaar. Daarnaast waren er 272 erkende 
keuringsartsen actief.
In 2008 werden 2.642 dopingcontroles uitgevoerd, 
waarvan 1.976 binnen en 666 buiten wedstrijdverband. 
Het aandeel sporters dat positief testte ligt met 5,2 % 
in 2008 hoger dan in 2007. Voor de controles binnen 
wedstrijdverband stijgt dit percentage tot 6,7%, het 
op één na hoogste percentage van de voorbije 15 jaar. 
Buiten wedstrijdverband werden slecht 0,75% van de 
sporters positief bevonden.
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Bron: Team Medisch Verantwoord Sporten.

7.89 Dopingovertreders
Evolutie van het aandeel dopingovertreders ten opzichte van het 
totaal aantal controles, van 1993 tot 2008. 
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Een derde van de  overtredingen kunnen gesitueerd 
worden bij middelen die spierversterkend werken en het 
recuperatievermogen bevorderen (anabolica en testoste-
ron). In een vijfde van de gevallen gaat het om sporters 
die de controle weigeren en bijgevolg volgens het gel-
dende reglement positief zijn. In andere gevallen gaat het 
om het gebruik van stimulantia (17%, verleggen maxi-
male pijngrens), cannabis (11%) en Bèta-2-antogonisten 
(8%, vergemakkelijken de ademhaling bij zware inspan-
ning). De Bèta-2-antogonisten kennen een opvallende 
terugval, in 2007 was dit met drie op tien van de overtre-
dingen nog de grootste categorie.

Binnen de 10 meest gecontroleerde sporten in Vlaande-
ren hebben kickboksen, boksen, powerlifting en wielren-
nen een bovengemiddelde overtredingsratio. Voor power-
lifting en wielrennen situeren de overtredingen zich wel 
voornamelijk buiten de erkende sportfederaties. Voor 
het wielrennen ligt het overtredingpercentage binnen 
de erkende federaties (WBV, KBWB) op 5,7% terwijl dit 
voor de controles buiten de erkende federaties zelfs op 
13,1% ligt. Bij het powerliften werden zelfs geen overtre-
dingen vastgesteld binnen de erkende federatie (VGPF).

De trend dat mannelijke sporters meer positief testen dan 
vrouwelijke sporters wordt ook in 2008 bevestigd. Het 
verschil vergroot zelfs duidelijk. Het percentage overtre-
ders bij de mannelijke sporters ligt in 2008 zeven maal 
hoger dan bij de vrouwelijke sporters. n

7.90 Dopinggebruik
Vaststelling van het dopinggebruik bij de tien meest 
gecontroleerde sporttakken, 2008.

Controles Positief % Positief

1.  Kickboksen 76 15 19,7

2.  Powerlifting 60 10 16,7

3.  Wielrennen 602 48 8,0

4.  Boksen 92 6 6,5

5.  Tennis 48 2 4,2

6.  Triatlon 40 1 2,5

7.  Atletiek 210 4 1,9

8.  Basketbal 78 1 1,3

10.  Volleybal 51 0 0,0

9.  Voetbal 162 0 0,0

Bron: team Medisch Verantwoord Sporten.
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