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De jongste jaren hebben meerdere instanties naddnikkelfk de aandacht gevestigd op 
de slechte fysieke conditie van de jongeren en van de jonge volwassenen in ons land. 
Ondanks de maatregelen die reeds getroffen werden door de overheid, hebben deze 
noodkreten niet het verhoopte resultaat opgeleverd en wordt de toestand er eigenlijk 
niet beter op. Waarom dil falen? 

Gaat het volgens de beleidsvemtwmrdelijken om een probleem van ondergeschikt 
belang? Bestaat er, binnen de onderwijsprogramma's, concurrentie tussen de 
lichamelijke opvoeding en de andere vakken? Of gaat het eigenlijk om een cultureel 
verschijnsel waarbij de íysieke conditie onderaan de lijst van belangrijke maatschap- 
pelijke problemen komt te staan? 

Nochtans liegen de feiten er niet om. De testen uitgevoerd door het medisch 
schooltoezicht, de universitaire centra en het leger leiden tot hetzelide besluit: wij 
stevenen af op een motorisch anaiíabetisme. Zowel op het individuele vlak als op dit 
van de gemeenschap in haar geheel, kunnen de gevolgen h i e ~ a n  dramatisch 
genoemd worden. De kostprijs van de curatieve geneeskunde kan ons daaraan ook 
herinneren. 

Twée instellingen met natonale uitstralihg slaken op hun beurt een noodkreet. Aan de 
hand van een wetenschappelijk gestoeld document doen de Koning Boudewijn- 
stichting en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité een plechtige oproep. Zij 
voelen zich hieltoe aemachtiad: 
- het ûlympisch Git4 omdat het een geprivilegieerde obseivatiepost bekleedt, 
-de Stichting omdat het haar roeping is "de levensvoo~waarden van de bevolking te 
bevorderen". 



Woord vooraf 

Wat verantwoordt echter het feit dat zowel het Belgisch Olympisch en Interfederaal 
Comité als de Koning Boudewijnstichting op hun beurt het strijdperk betreden? 

In tegenstelling tot wat men misschien zou denken, worden zij in de eerste plaats niet 
gemotiveerd door het streven naar topprestaties, maar wel door een diepgewortelde 
overtuiging dat de persoonlijke ontplooiing van de mensen niet als volledig kan 
beschouwd worden wanneer geen rekening wordt gehouden met de gezondheids- 
aspecten. Het is overduidelijk dat de onbevredigende fysieke conditie van de bevolking 
niet het gevolg is van ernstige lichamelijke tekortkomingen maar wel van een 
veranderende, aan de welvaartsevolutie gebonden levenswijze. 

In werkelijkheid is de hoofdschuldige het cedentarisme. Niet zo lang geleden werden 
de iysieke conditie en de motoriek op een heel natuurlijke wijze bepaald door de niet 
zo geborgen levensomstandigheden, de soms harde lichamelijke arbeid, verplaatsin- 
gen te voet en, voor de jongeren, spelgelegenheid op straat en op school. Dit alles is 
veranderd en deze evolutie wordt niet gecompenseerd door meer lichamelijke 
opvoeding, noch door initiatieven van de ouders, noch door die van de jeugdbewegin. 
gen en van de clubs.' 

Ook de economische gevolgen voor de Natie van een betere of slechtere fysieke 
condiiie vormen een aansporing voor het Olympisch Comité en de Stichting. Het 
volstaat in dit verband te denken aan de Sociale Zekerheid of aan de negatieve 
gevolgen van het absenteisme op school en op het werk 

Tenslotte is er nog het, moeilijk te bewijzen maar toch algemeen aanvaard, verband 
lussen de fysieke condiiie enerzijds en de karaktervorming andeizijds. Het dyna- 
misme, de pmduktiiefi en de creatiieit van een bevolking zijn ondermeer afhankelijk 
van hun lichamelijke paraatheid, 

Het ziet er steeds meer naar uit dat de 2lste eeuw een tijdperk wordt van harde 9 

concurrentie, niet alleen tussen de grote werelddelen maar ook tussen de Eumpe- 
anen onderling. In zo'n context zal men in ons land voldoende in conditie moeten zijn 
om een plaatsje in de zon te behouden. Hetgeen ons wellicht te wachten staat, vereist 
dat wij over al onze mogelijkheden beschikken. 

Mogelijke oplossingen werden reeds herhaaldelijk door een aantal personen en 
instellingen naar voor geschoven. Hun inspanningen dienen hier duidelijk te worden 
vermeld. 

leder afzonderlijk kunnen de familie, noch de school, noch het verenigingsleven het 
probleem uit de wereld helpen. Alleen vermogen zii niets, maar indien zii samenwer- . . 
ken kunnen zij erin slagende huidige tendens te doen keren. 
Zeker wanneer zij op de steun kunnen rekenen van de betrokken instanties 

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en de Koning Boudewijnstichting 
wensen, met de publikatievan dit witboek, dat zij konden realizeren dankzij de steun 
van het Gemeentekrediet van Belgib, een bijdrage te leveren tot de gemeenschappe- 
lijke bewustwording. Zij overwegen in de toekomst deze campagne verder te zetten in 
een nog nader te bepalen vorm. 

M i i e l  DIDISHEIM 
Afgevaardigde beheerder 
van de Koning Boudewijnstichting. 

Jacques ROGGE, 
Voonitter van het 
Belgisch Olympisch en 
Interiederaal Comité. 
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WAAROM EEN WITBOEK OVER DE FYSIEKE CONDITIE VAN DE JEUGD IN 
BELGIE ? 

Het verschijnen van een w i h k  of een memorandum met een eisentiundel is geen 
zeldzaamheid in de wereld van de lichamelijke opvoeding. We citeren in dit verband 
"L'Education Hornickie", verschenen in 1963 op &n moment dat er een reëel gevaar 
besiond voor het inkrimpen van het aantal uren lichamelijke opvoeding, het "Witboek" 
van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding in 1982 en, onlangs, de besluiten van een 
colloquium dat in 1988 in Spa werd gehouden. Zeer recent (1991) werden door de 
bevoegde ministers voor de spart van de beide Gemeenschappen twee belangrijke 
congressen georganiseerd waarop door alle betrokken milieus de grote problemen 
van het sportbeleid werden doorgelicht. Zowel in Antwerpen "Sport 2000" ais in Luik 
"Les Asskes du Sport" werden resoluties goedgekeurd met concrete voorstellen voor 
een toekomstgericht spartbeleid. In beide congressen was "Sport voor Jongeren" een 
van de belangrijkste thema's. 

In een recent verleden hebben de media herhaaldelijkde alarmbel geluid om de 
slechte iysieke conditie van onze jeugd aan te klagen. De waarschuwingen kwamen 
vanuit verschillende milieus waaronder de medici, de legerleiding en het onderwijs. 
Werden degelijke berichten ingegeven door een zucht naar sensatie of door 
corporatistische belangen? Zij kunnen echter ook de uitdrukking zijn van een 
diepgaande malaise. Wordt de toekomst van onze jeugd en onze natie inzake 
gezondheid bedreigd ? 



Inleiding 

Daarom vonden de initiatiefnemers het noodzakelijk een balans te maken van de 
fysieke conditie van de jeugd in ons lmd en te peilen naar de mogelijke oorzaken. 
Vanuit het wetenschappelijk onderzoek willen de auteurs een antwoord geven op de 
waag hoe aroot de vekachfingen kunnen zijn wanneer de mogelijkheden voor een 
regeimatige sportbeoefening en fysieke activiteit a a ~ z i g  zijn. Hieivoor is het 
noodzakeliik dat een inventaris aemaakt wordt van het aanbod aan dagelijkse fysieke . . 
activiteit, van de bewegingsmogelijkheden op school en van het vrijetijd~~atmon van 
de jongeren, met als doel een aantal aanbevelingen te formuleren om de tekorten aan 
te vullen of om de reeds bestaande mogelijkheden beter te benutten. 

Om deze problematiek te benaderen is hei nodig dat men de inhoud van het begrip 
fysieke conditie duidelijk omschrijft. Di is het onderwerp van het eerste hoofdstuk 

In het tweede hoofdstuk wordt de fycieke conditie van de Belgische jongeren grondig 
doorgelicht. Dt zal gebeuren aan de hand van wetenschappelijke gegevens en tects 
op grote groepen van jongeren uit de beide landcdelen waarin de fysieke conditie en 
het fysieke prestatievermogen werden geëvalueerd. Onder de mogelijke oorzaken 
m r  een gebrekkige fysieke condiie staat het sedentarisme vooraan. Een regelma- 
tige fysieke activitea en sportbeoefening kunnen een waarborg zijn voor een betere 
gezondheid en een beter fysiek prestatievermogen. 

De effecten van fysieke activiteit en sportbeoefening op de verschillende mmponen- 11 

ten van de fysieke conditie en de gezondheid zullen uihroerig in een derde hoofdctuk 
Lesproken worden. 

Het vierde hoofdstuk maaM een balans van het aanbod aan mogelijkheden waarover 
de jongeren kunnen beschikken om aan cport te doen of om fysiek actief te zijn. Deze 
analyse wordt in verschillende richtingen uitgevoerd : naar het dagelijkse leven, naar 
de school en naar de sportwereld toe. Beschikken de school en de sportwereld over 
de nodige middelen om de opdracht te veniullen waaivoor zij verantwoordelijk zijn ? 
Wordt er voldoende tijd en ruimte vrijgemaakt voor de lichamelijke opvoeding en de 
sportbeoefening ? Staat de kwaliteit van de lichamelijke opvoeding toe op een 
efficiënte manier de fysieke conditie in functie van dp gezondheid te ontwikkelen ? 
Verder wordt een overzicht gegeven van een aaiital initiatieven en pedagogische 
experimenten die in de toekomst hoopvolle perspectieven kunnen bieden. 

In het lìaiste hoofdstuk zullen een aantal nt@.&keiijke aanbevelingen worden 
geformuleerd die zijn ingegeven door een bezorgdheid m r  de gezondheid van de 
jeugd. Di gebeurt op grond van het huidige niveau van de fysieke conditie van de 
jongeren, de mogelijke gunstige effecten van regelmatige fysieke en sportieve 
activiteiten en de bewegingsmogelijkheden die de jongeren worden aangeboden. 





Hoofdstuk 1 
Fysieke conditie 

sleutel tot fysiek prestatievermogen en gezondheid 

SPORT, LICHAMELIJKE OPVOEDING, FYSIEKE EN SPORTIEVE ACTIVITEITEN DE FYSIEKE CONDITIE 
Wanneer hij over sport spreekt, denkt de man in de straat meestal aan een aantal 
beiangrijke sportevenementen zoals de Olympische Spelen, de Wereldbeker Voetbal, 
de Ronde van Frankrijk of de Formule-l autowedsMjden. Denkt hij aan topsport voor 
jongeren, dan heeft hij dikwijls het beeld van de wonderlijke prestaties in de turn- en 
zwemsport voor ogen. 

Voor anderen en in het bijzonder voor de opvoeders heeft de sport echter een 
bredere betekenis dan louter het wedstrijdgebeuren. Sport en Lichamelijke Opvoeding 
zijn het geheel van de middelen die een invloed kunnen hebben op de opvoeding en 
de individuele lichamelijke ontwikkeling. Sport betekent samenwerking, competitie, het 
zichzelf overtreffen en vreugdebeleving. De tegenstand die men dient te ovenvinnen 
is zichzelf, een tegenstrever of de natuur. ' : 

Om elk misverstand te vermijden zullen we verder in de tekst gebruik maken van de , 

termen, ''Fysieke en Sportieve Activiefien ofSpohoefening".it zijn de termen die 
de vakspecialisten bij voorkeur hanteren. 

Men kan uiteraard een zeer arwt verschil vinden in het niveau van de soortbe 
oefening, zowel naar inhoud;kwaliteit als intensiteit. De behoeften van de fysieke en 
sportieve activiteiten kunnen, voor wat betreft het energieverbruik en de belastings- 
graad voor het lichaam, heel uiteenlopend zijn. Zo zal een 1000 m-loopinspanning 
niet dezelfde belasting betekenen voor een voetballer, een lange-afstandloper of een 
gewichtheffer. Deze inspanning zal verschillend worden ervaren door een jogger, 
iemand die pas hersteld is van een ziekte of iemand die een overgewicht van 20 kg 
moet meedragen. Het staat echter vast dat, wat ook het conditioneel niveau moge 
zijn, iedereen voordeel kan halen uit een verantwoorde sportbeoefening of een 
aangepaste fysieke activiteit. 

Zoals in alle wetenschappelijke disciplines, worden ook in de lichamelijke opvoeding 
vaak termen en begrippen gehanteerd die voor de niet-ingewijden niet altijd eenvoudig 
zijn. 

In dit werk zullen wij zo weinig mogelijk gebmik maken van te specifieke en ingewik- 
kelde termen. Het is echter nodiq dat de lezer een inzicht kriigt in enkele fundamentele 
begrippen zodat de boodschap van dit witboek beter tot zijnicht kan komen. 

Het niveau dat een individu situeert in het licht van zijn vermogen om een fysieke 
inspanning te leveren kan met verschillende termen worden beschreven, die zich 
slechts van elkaar onderscheiden door subtiele nuances. Zo spreekt men van de 
fysieke vaardigheden, het fysieke prestatievermogen, het motorische of sport- 
motorische prestatievermogen, de motorische vaardigheden, de fysieke conditie. 
Onze vwrkeur gaat naar de Weke conditie omdat deze term het geheel van de 
eigenschappen beschrijft die Wij van onze ouders hebben overgeë;id (genetische 
aanleg) en wat wij onderhouden, verbeterd of verwaarloosd hebben. 

FYSIEKE CONDITIE, FYSIEK PRESTATIEVERMOGEN EN 
GEZONDHEID 

Wanneer men over fysieke condkie spreekt dan kan men refereren naar twee 
dimensies. Een eerste dimensie heeft betrekking op het leveren van een min of meer 
intensieve fysieke inspanning. De tweede verwijst naar de gezondheid. 

De behoeften zijn duidelijk verschillend naargelang men spreekt over : 
- De sportbeoefening gericht naar een topprestatie of het eenvoudig deelnemen aan 
wedstrijden. Dit laatste is meestal de wens van de jongeren. 
- Het beoefenen van sport met de bedoeling om een goede íysieke conditie te 



ontwikkelen of om de conditie op peil te brengen na een lange periode van inactiviteit 
Dit is over het algemeen het doel dat men zich stelt wanneer menvolwassen is of 
ouder wordt. 

INHOUD VAN DE FYSIEKE CONDITIE 

De íysieke conditie wordt bepaald door de cardio-respiratorische en musculaire 
eigenschappen. 

In het eerste geval worden door het activeren van grote spiergroepen het hart- en 
bloedvatenstelsei en de ademhaling belast om te voldoen aan de grote energie- 
behoeften. Bij een dergelijke inspanning maaki men een onderscheid tussen een 
belasting die overwegend aëroob verloopt (met zuurstofverb~ik) en een inspanning 
met een overwegend anaërobe componente (zonder zuurstofverbruik). In de 
trainingspraktijk spreekt men van het aërobe en het anaërobe uithoudingsvermogen. 
In het eerste geval kan men van uithoudingsvermogen spreken en in het tweede geval 
kan men de term weerstandsvermogen gebruiken. Deze beide termen zullen in het 
verdere verloop van de tekst systematisch gebruikt worden. In het kader van dit 
wilboek hebben we vooral aandacht voor het uithoudingsvermogen. Vanuit de 
spierwerking kunnen wij over een aantal meer specifieke eigenschappen spreken 
zoals de loacht, de spiewithouding, het weerstandsvermogen van de spier, de 
snelkracht, de explosieve kracht of nog de lenigheid die de weerspiegeling is van de 
soier-aewrichtsbewewliiWieid. . - 
Ook andere eigenschappen, gericht op vaardigheid, zijn van belang voor het prestatie- 
vermogen. Wij denken onder meer aan de coördinatie, devaardigheid en de snelheid. 

DE FYSIEKE CONDITIE : EEN PRESTATIEBEPALENDE FACTOR 

Met een groeiende be angstell.ng werden vanaf de jaren zestig onaerzoesmgen 
verr cht om enenjds de fanoren van de fysieke condrie te ident~ficeren en om 



anderzijds testmethodes te ontwikkelen waarmee men deze factoren het best kan 
evalueren. Het begrip van de sportmotorische prestatie werd gerelateerd aan 
eigenschappen zoals vaardigheid, evenwichtcvermogen, snelheid en reactievermo- 
gen. Het ontwikkelen van deze eigenschappen is ook belangrijkvoor de gezondheid 
en beperkt zich derhalve niet tot de sportprestatie. Het spreekt voor zich dat de 
optimale ontwikkeling van deze eigenschappen voor jongeren belangrijk is. Om 
vreuade te beleven aan fvsieke insoannina en om zichzelf te bevestiaen en te 
oveieffen op het lichamélijk vlak zijn dergelijke eigenschappen voo;hen noodzake- 
lijke basiselementen. Hun belang is echter niet te vegelijken met die basis- 
eigenschappen die rechtstreekc te maken hebben met gezondheid zoals: uithoudingc. 
vermogen, kracht en lenigheid. 

DE FYSIEKE CONDITIE EN GEZONDHEID 

Bepaalde vormen van fysieke activiteit, waaronder vooral die welke met het uithou- 
dingsvermogen te maken hebben, dorden aanbevolen omdat zij gezondheids- 
bevorderend zijn. 

a j  zouden een gunstig effect hebben op 
-de cardio-respiratorische functie; 
-de atherosclerose door een verbetering van het lipidenprofiel in het bloed en door 
een vermindering van verschillende cardiovasculaire risicofactoren; 
-de zwaarlijvigheid door een toename van het energieverbruik; 
-de osteoporose of de ontkalking van het bot; 
-de lichaamshouding en de statiek van de weivelzuil; 
- het psychisch evenwicht door een toename van zelfvertrouwen en het beter 
verwerken van stress-situaties. 

Het effect van fysieke activiteiten en sportbeoefening op de gezondheid wint aan 
belangrijkheid en dit om twee redenen : 
1. Men beschikt over steeds meer wetenschappelijke gegevens die erop wijzen dat 

het volwassen leefpatroon bepaald wordt door wat zich gedurende de jeugdjaren 15 

heeft afgespeeld. 
2. De kost van de preventieve geneeskunde is de jongste jaren sterk toegenomen. Er 
wordt derhalve naar middelen gezocht om de medische uitgaven te drukken. 

DE RISICOFACTOREN 

Naast het effect van de fysieke conditie op de algemene gezondheid, dient men ook 
te wijzen op de effecten van regelmatige sportbeoefening op een aantal risico- 
dragende factoren. Meer en meer houdt men hiermee rekening bij het zoeken naar 
efficiëntere middelen om aan preventie te doen. 

Zelfs indien het onderwerp van het 'Witboek" uiisluitend gericht is op de studie van de 
fysieke conditie van de jongeren in ons land, zullen we herhaaldelijk studies bij 
volwassenen aanhalen om het probleem van de risicofactoren te begrijpen en te 
bespreken. Er zijn verschillende redenen die een dergelijke benadering kunnen 
verantwoorden : 
1. De cardiovasculaire risico's bii volwassenen nemen in aantal tw. , ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ - -  

2. De risicofactoren voor cardiovascula re aandoeningen zijn reeas Ljdens ae groei 
merkbaar. Talrijne gegevens bevest'gen dit ten volle (Rowlana, 1990). 

Bij de analyse van de risicofactoren refereert men over het algemeen naar de 
volgende specifieke aandaeningen :de hart- en vaahiekten, de hypertensie, de 
diabetes en de osteoporose. Wij zullen ons beperken tot de eerste twee factoren om 
het belang van regelmatige fysieke activiteit en sportbeoefening aan te tonen. De 
bekendste studies werden in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten gerealiseerd. 
Zo he& men het verband aangetoond tussen de graad van fysieke activiteiten ' 

(beroepshalve en in de wije tijd) en het aantal coronaire aandoeningen (Morris et al., , 
1973; Moms et al., 1980). 
Paffenberger en Hyde (1973; 1988) hebben een soortgelijk onderzoek verricht. 



In de Verenigde Staten weet men uit epidemiologische studies dat één Amerikaan op 
vijf vóór de leeföjd van zestig het slachtoffer is van een coronaire aandoening. Eén 
hartaandoening op vier heet een fatale afloop. De overlevenden lopen 5 x meer risico 
om in de loop van de vijf daaropvolgende jaren te sterven dan individuen in goede 
gezondheid. De atherosclerose is een van de grwtcte risiwdragende factoren en is in 
belangrijke mate afhankelijk van een te hoog cholesterolgehalte, van een hypertensie 
en van het rookgedrag. Andere factoren zullen het schadelijke effect nog vergroten en 
men denM hierbij vooral aan zwaarlijvigheid en sedentarisme. De twee gaan trouwens 
meestal samen. Zelfs indien wij in een later hoofdstuk hierop terugkomen, lijkt hetons 
wenselijk om even stil te staan bij een van de basisstudies die het verband tussen 
fysieke activiteit en de risiw's van hart- en vaataandoeningen duidelijk heet aange- 
toond. Een onderzoek naar het levenspatroon, de vrijetijdsbesteding en de gezond- 
heidstoestand van ongeveer 50.000 oud-Ha~ardstudenten en studenten uit 
Pennsylvania heet uitgewezen dat er een duidelijk verband bestaat tussen de 
levenswijze (intensiteit van de fysieke activiteiten tijdens het werk en de vrije tijd) en de 
risico's voor hart- en vaataandoeningen. (Paffenberger & Hyde, 1988). De drie 
belangrijkste risico's worden beïnvloed door het niveau en de omvang van de fysieke 
activiteit, met name : 
-de docd; 
-het infarct; 
-de hypertensie. 

Men vindt een omgekeerd evenredig verband tussen enerzijds de graad van fysieke 
activiteit en anderzijds de plotse docd en de dood die het gevolg is van een hart- en 
vaataandoening. Het v e h n d  tussen fysieke activiteit en de dood na een cardio- 
vasculaire aandoening is belangrijk in het licht van de dringende behoefte naar meer, 
sporlpa~ticipatie en lichamelijke opvoeding. Zelfs wanneer men rekening houdt met 

; andere factoren zoals de mokgewwntes, de hypertensie en de zwaarlijvigheid, blijt 
het verband tussen fysiek actief zijn en hart- en vaataandoeningen duidelijk bestaan. 

; . Meerdere transversale studies hebben uitgewezen dat er een omgekeerd evenredig 
verband bestaat tussen de graad van fysieke activiteit en de bloeddruk. Twee studies 



(Boger & Kasch, 1970; Choquette et Ferguson, 1973) suggereren dat de bloeddruk 
daalt wanneer men regelmatig traint. Een andere studie heeft uitgewezen dat fysieke 
activiteit een regulerende invloed kan hebben op de hypertensie met een duidelijke 
daling na een periode van regelmatige activiteit en opnieuw toename wanneer men 
stopt met elke fysieke inspanning (Roman et al., 1981). 

Paffenberger et al. (1983) hebben bij oude Harvardstudenten aangetoond dat door het 
sedentarisme de risicokansen voor een hypertensie 35 %hoger lagen dan wanneer 
men fysiek actief blijft. 

De besluiten van de verschillende studies kunnen we als vplgt samenvatten : 
1. Regelmatige fysieke activiteit gaat gepaard met een dal i ivan hart- envaat- 
aandoeningen. 
2. Het effect van fysieke activiteit op de hart- en vaataandoeningen staat los van de 
mogelijke effecten op andere risicofactoren zoals de zwaarlijvigheid of de hyper- 
tensie. 
3. Er zijn aanwijzingen die de wisselwerking tussen andere factoren zoals hypertensie 
of zwaarliivioheid en reoelmatioe fvsieke activiteiten duideliik aantonen. 

geoefend worden 

1. Onder lenigheidventaat men het vermogen om zich te buigen, te rekken of te 
draaien. Het is kortom de eigenschap om een beweging met een zo groot mogelijke 
amplitude uit tevoeren. Men weet dat de lenigheid met de leeftijd daalt en zeker 
wanneer men geen inspanning doet om dit te verhelpen. 

2. De kracht is de eigenschap om te dragen, te duwen, te trekken en te hefen. Zij is 
een noodzakelijke eigenschap niettegenstaande de technologische evolulie. Het 
optimaal ontwikkelen van de kracht is een goede investering. 

3. Het uithoudingsvermogen betekent vlug kunnen gaan, kunnen lopen zonder 
daarom onmiddellijk buiten adem te zijn. Het is die eigenschap waarnaar de meeste 
aandacht uitgaat vooral wanneer men denkt aan de risicodragende factoren van het 
sedentarisme. Het gunstige effect van fysieke activiteiten en sportbeoefening werd 
vooral bij volwassenen duidelijk aangetoond. 

In de loop van de ionaste iaren heek men een schat aan informatie verzameld die 
~ ~~ , " " " ,~ ~ ~ 

4. Alnoewel rijaens sponoeoelen ng hei gevaar voor een hartaanooening rijoelijn erop wilsi dat er een verband bestaat t~ssen de fysieke activreiten of de 
aanwezig is, gaat her regelmatig fysiek aniel zi,n gepaaro met een zeer du de i,ke sportbeoefening en de gezonoheid. Zieden zoals han- en vaataandoeningen 
daling van het geheel van de risico's voor hart- en vaataandoeningen. 

DE BEHOEFTEN VAN VOLWASSENEN 

Indien men zich beperkt tot het gezondheidsaspect van de fysieke activiteiten en de 
sportbeoefening, dan is het duidelijk dat een volwassene niet dezelfde eigenschappen 
moet hebben als een jongere die aan wedstrijden deelneemt. 

Om zich fysiek goed te voelen moet een volwassene lenig zijn, over voldoende kracht 
beschikken en in staat zijn om een inspanning van middelmatige intensiteit lang te 
kunnen volhouden. Deze drie eigenschappen moeten regelmatig onderhouden en ,. 

hypertensie, zwaarlijvigheid, diabetes en stress, ... worden hoe langer hoe meer 
geassocieerd met sedentarisme. Daartegenover wordt frequent gewezen op het 
gunstige effect van beweging en sport (zie hoofdstuk3). 

De maatregelen voor preventie stoelen op studies die wijzen op het feit: 
- dat atherosclerose een evolutief proces is dat zich bij volwassenen manifesteert, 
maar waarvan men de oorzaak reeds bij kinderen kan vaststellen; 
- dat een aantal van deze factoren, die door de levenswijze bepaald zijn, omgebo- 
gen kunnen worden (Rowland, 1990). 

Kan men de bevindingen bij volwassenen naar de kinderen toe vertalen ? Het blijkt 
immen dat de gezondheidsproblemen waarop de fysieke activiteit en de sportbe- 
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SPORTDEELNAME 
% 

O 30 jaar Groep A: deed niet of sporadisch aan sport op 16 jaai 
Groep B: deed weinig aan sport op 16 jaar 
Groep C: deed regelmatig aan sport op I6 jaar 
Groep D: deed vaak aan sport op 16 jaar 

Fig. 1 .l. Longitudinale evolutie van de sportdeelname op 16-jarige en 30-leeftijd 
(naar Van Reusel et al., 1990) 

oefening een invloed kunnen hebben, reeds bij kinderen tot uiting kunnen komen 

Er bestaan verschillende aanwijzingen die in die richting wijzen. Uit autopsieën van 
' '; soldaten waarvan de gemiddelde leeftijd 22 jaar bedroeg en die tijdens de Koreaanse 

oorlog werden gedood, blijkt dat het atherosclerotisch proces zich reeds op die leeflijd 
manifesteert (Enos et al., 1955, gect. door Rowland, 1990). Thorland en Giliiam 

. . (1981) hebben vastgesteld dat men bij kinderen een verband vindt tussen het 
lioidenbeeld in het bloed en de araad van fvsieke activiteit. Bii fysiek actieve kinderen 
indt  men een gunsüger beeld (~illiam en Éurk, 1978). ~ r i ~ ~ e i a l .  (1985) hebben 
vastgesteld dat er een verband bestaat tussen de risicofactoren, de zwaarlijvigheid en 
het fysieke prestatievermogen geëvalueerd met behulp van een inspanningctest op 
het roltapijt. De personen met een beter prestatievermogen hebben een gunstiger 
profiel voor wat de risicofactoren betreft. 

VAN KIND NAAR VOLWASSENE 

Vrj agemeen srelt men vast dal ialr~jne gewoonten bij volwassenen reeos op jonge 
teeiii,d gevormd worden. Wanneer men net n veau van oe nabituele fysieke aaivore t 
van volwassenen (25 a 30 jaar) vergelijkt met de resultaten van hun test naar de 
fysieke conditie (algemene uithouding en spie~ithouding) afgenomen tijdens de 
jeugdjaren (12 a 14 jaar) of tijdens de adolescentie (14 a t 7 jaar), dan blijk dat er een 
significant verband bestaat tussen beide niveaus. Reeds gedurende de jeugdjaren 
haalden de fysiek actieve volwassenen betere resultaten dan de niet-actieven 
(Dennison et al., 1988 ;Beunen et al., 1988). Bradshaw en Jackson (1979) hebben 
vastgesteld dat 70 %van de beoefende vrijetijdcactiviteaen op het einde van het 
middelbaar onderwijs reeds in de lagere school aangeleerd werden. Ook Van Reusel 
en medew. (1990) hebben aangetoond dat jongeren die niet aan sport doen veel kans 
maken om als volwassenen ook inactief te bliiven. Deze auteurs hebben een aroeo ~ - - ~- ~ ~~~~ v .  

jongeren van 16 ,aar in 4 klassen ingeoeeld en dit in f~nct  e van hun spondeelname : 
( l )  ntetof sporaoisch: (2) wein:g, (3) miaaelmattg: (4) hoog. De verdeling naar 
spoitdeelname op 30-jarige leeftijd voor dezelfde groepen geeft het volgende beeld 



(Fig. 1.1). Men ziet een duidelijke tendens die erop wijct dat sportbeoefening op jonge 
leeftijd resulteert in hoge spitparticipatie op volwassen leeftijd. 72 %van de jongeren 
die fysiek actief waren op 16 jaar bleven ook als volwassenen sport beoefenen en 
slechts 24 %van de weinig actieven waren nog sporters op 30 jaar. De adolescentie- 
periode blij& een kritische periode te zijn in verband met een blijvende sportdeelname. 

Dit leidt ons tot de volgende bedenkingen : 
1. Indien dit wordt bevestiad biedt het zwakke niveau van de ivsieke wnditie van de 

j hedendaagse jeugd geeigunstige perspectieven naar de toekomst toe, wanneer 
men denkt aan hun fysieke habituele activiteit met alle nadelige gevolgen die 
hieraan verbonden zijn. 

l 
2. Vanuit bepaalde testresultaten kan men de jongeren opsporen die men als een 
risicogroep voor cedentarisme kan beschouwen. Mits een bijzondere aandacht en 
een aantal stimulerende initiatieven kan men er toe komen om deze siiuatie enigszins 
om te buigen. 
3. Het is vanzelfsprekend dat de aandacht niet alleen moet gaan naar de risico- 
groepen. De ganse schoolpopulatie moet hierbij betrokken worden. Onder hen 
vindt men immers potentiële kandidaten voor zwaarlijvigheid of een infarct. 
4. Verschillende factoren zullen op een significante wijze bijdragen tot het identificeren 
van risicogroepen. Het niveau van de opvoeding en de sportparlicipatie na het 
beëindigen van middelbare studies tonen aan hoe belangrijk de wllectieve 
verantwoordelijkheid is bij het ontwikkelen en het behoud van de fysieke conditie, 
bron van gezondheid. 

KOSTEN-BATEN ANALYSE VAN DE FYSIEKE CONDITIE 

Het gebrek aan fysieke conditie van een volk kan niemand onverschillig laten. Zij leidt 
tot bijkomende financiële kosten voor het individu en de gemeenschap. Het verzwij- 
gen van dit aspect zou wijzen op een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Een studie 
naar de kosten-baten analyse van een goede fysieke conditie is niet eenvoudig omdat 
talrijke factoren in dit domein kunnen interfereren. 

Om de economische impact van de sport via de gezondheid te evalueren spitst men 
zich doorgaans toe op twee factoren. De eerste factor is de becparing op de uitgaven 
voor medische zorgen en geneesmiddelen. De tweede factor houdt verband met het 
werkverzuim en de arbeidsproduktie. Door de Stichting Economisdi Onderzoek van 
de Universiteit van Amsterdam werd in 1983 een onderzoek verricht waarbij 4000 
Nederlanders van 18 jaar en ouder ondeivraagd werden. Da onderzoek resulteerde in 
enkele opmerkelijke vaststellingen die zeker het vermelden waard zijn (Késenne, , 

1990). 
Zo blij& dat de lichamelijke gezondheid (minder alledaagse klachten) en de geestelijke 
gezondheid (minder stress en sociale isolatie) bij sporters aanzienlijk beter is dan bij 
niet-spotters. Voor wat betreft de langdurige aandoeningen kan vooral bij oudere 
sporters (ouder dan 35 jaar) een positief effect van sportbeoefening vastgesteld 
worden. Uit de resultaten blijkt eveneens dat, na aftrek van de enorme kosten voor de 
behandeling van spoltkwetsuren en het daarmee gepaard gaande werkverzuim, toch 
nog een positief eHect op de economie overblijft. 
In cijfers uitgedrukl zou door sportbeoefening de jaarlijkse besparing tot meer dan 
2 mibard Belgische frank oplopen. De situatie in België is min of meer vergelijkbaar 
met die in Nederland. Een van de belangrijkste aanbevelingen voor verder onderzoek 
naar de relatie tussen sport en gezondheid is volgens Késenne de opsplitsing naar 
sporltak enerzijds en de intensiteit van de spitbeoefening anderzijds (Kbsenne, 
1990). Het zijn immers vooral de contactsporten die wellicht verantwoordelijk zijn voor 
het overgrote deel van het totale aantal sportkwetsuren. Daamaast is er een aantal 
sporten die nauwelijks een fysieke inspanning vragen zodat de gezondheidsdecten 
twijfelachtig zijn. 

In 1986 heeft Shephard een coortgelijke analyse gemaakt voor Noord-Amerika. Ook in 
deze studie wordt over een enorme besparing gesproken, hoewel het eenvoudig 
vertalen naar de situatie in België in dit onderzoek ons minder verantwoord lijkt. 
Andere studies over de impact van sport op de economie komen over het algemeen 
tot hetzelfde besluit. Het merendeel wijst op een duidelijkgunstig effect, al worden de 
emnomische voordelen niet altijd duidelijk omschreven (Driver, 1990). Verschillende 
studies hadden vooral aandacht voor het effect op het absentdsme. Op een totaal van 



13 studies zijn er 12 die wijzen op een daling van het absenteïsme door een betere 
fysieke conditii, De gemiddelde daling zou oplopen tot 1,8 dagen per arbeider en per 
jaar (Shephard, 1986). 

De winst en het passief kan men nlel goed definiëren. 
Zo is een sportbeoefenaar verplicht om te investeren onder de vorm van lidmaatschap 
of de aankoop van sportmaterieel. Ook de verplaatsingskocten voor de sportbe- 
oefening kunnen oplopen. Een onvoldoende voorbereidino. een te intensieve .- -~ -~~ ". ~ ~ 

sportbeoefening kunnen letse s en ongevallen veroorzaken met ale meaische (osten 
nieraan verwnden. Dir zijn de belangr;jwre elementen van wat men het passief kan 
noemen. 

Het is soms moeilijk om de winst in geld te kwantificeren. In elk geval kan men 
rekenen op een verbeteren van de gezondheidstoestand. Over het algemeen blijkl uit 
economische studies dat een besparing op de medische kosten in mime mate de 
hierboven geciteerde uitgaven zal ovetlreffen. Bovendien is een aantal andere 
voordelen aan sportbeoefening verbonden, zoals een betere haliteit van het leven, 
een betere controle van de uitgaven voor tabak of alcohol of eventueel voor drugs. De 
uitgaven kunnen in dit geval zeer hoog oplopen. Men kan moeiljk ontkennen dat de 
financiële balans voor een individu naar de gunstige kant overhelt. Hieraan voegen we 
nog een niet te evalueren kost toe : het verlengen van het leven na een zware 
hartaanval. 

Naast het individu moet ook de maatschappij in de sportbeoefening investeren. In de 
loop van de laatste jaren werden grote inspanningen geleverd om de sport- 
infrastructuur uit te breiden en aan te passen, hoewel er nog grote tekorten zijn voor 
de sportaccomodaties van de scholen en in het bijzonder in het lager onderwijs. Ook 
de spolibeoefening in de Mije natuur vraagt financiële inspanningen die kunnen gaan 
naar veiligheid en het behoud van de natuur. 
Dit blijkt ons het essentiële op het vlak van de uitgaven. 
Deze uitgaven worden ruimschoots gwmpenseerd door het gunstige effect van 
sportbeoefening op de gezondheid in het algemeen en op de risico-factoren voor hart- 



en vaataandoeningen in het bijzonder. Hierdoor realiseert men een substantiële 
besparing in de gezondheidssedor, vooral voor personen van oudere leeftyd; het 
individu blijft immers langer zelfstandig, waardoor men minder een beroep moet doen 
op ~sthuizen. 

Er zijn ookverschillende indicaties dat een aantal negatieve sociale fenomenen, zoals 
het vandalisme, door sportbeoefening minder zal voorkomen. Meer en meer ondeme- 
mingen, onder meer in de Verenigde Staten, volgen de kosten-baten analyse voor de 
gezondheid van hun personeel. Zij hebben geïnvesteerd in sportiníractnictuur, in 
medische controle en in de omkadering van programma's van aangepaste fysieke 
activiteiten voor hun personeel. De daling van het absenteïsme, het verminderen van 
de premies voor levensverzekering, de voldoening en de akeidsvreugde van het 
personeel en een beter imago naar de buitenwereld toe compenseren in sterke mate 
de investeringen in dit domein. 

UITGANGSPUNT VAN ONZE BEDENKINGEN : FEITEN, OhiDERZOEKINGEN, 
WETENSCrlAPPELr,KE GEGEVENS. EPIDEMIOLOGISCHE STUDIES 

Onze kennis over de fysieke conditie komt uit het laboratorium en uit de veldsituatie. In 
het eerste geval maak men gebruik van moderne technologische middelen waardoor 
men de fysieke conditie van atleten en risicodragende groepen (revalidatie na een 
hadaandoening b.v.) en van representatieve steekproeven van bepaalde populaties 
(kinderen, adolescenten, volwassenen, 3de leeftiidl kan evalueren. Men verzamelt 
talrijke fysiologische gegevens tijdens rust, matigé of maximale inspanning en men 
kan ook het efiect van b a a l d e  oefenorwramma's vrii nauwkeuria evalueren. De 
kostprijs en de duur van de studies in het Ïaboratorium'maken dat de resultaten zich 
meestal beperken tot Weinere groepen. 

Om te kunnen veralgemenen is het dus nodig dat de wetenschappers uit hun ivoren 

werd zorgvuldig geanalyseerd om relevante en betrouwbare gegevens te kunnen 
verzamelen waarin gmte gmepen van kinderen, adolescenten en sporters werden 
betrokken. Op die manier kan men informatieverzamelen waaruit men dan geldige 
besluiten vwr de totale populatie kan trekken. 

De studies die naar de fysieke conditie peilen, moeten aan streng wetenschappelijke 
criteria voldoen, en bij de verdere bespreking en besluitvorming zullen we deze 
voorwaarden als essentieel beschouwen. 

toren treden om samen te werken met de man van het terrein, detrainer of de leraar 
lichamelijke opvoeding. Het verband tussen de laboratoriumsituatie en de veldtests 





Hoofdstuk 2 

De huidige Qsieke conditie van de jongeren 

Verschillende milieus hebben nerhaaldeliik gewezen op de makke fysieke conditie 
van onze jongeren. Deze waarschuwingen zijn ingegeven door de resultaten van 
studies die in de wetenschappelijke kringen van de lichamelijke opvoeding steeds 
meer het nieuw halen. Jongeren evolueren naar wat men een motorisch analfabe- 
tisme kan noemen. Deze alarmerende evolutie wordt nog geaccentueerd door de 
vaststelling dat jonge adolescenten steeds minder sport beoefenen. 

De nwdvoor meer fysieke activiteit zal duidelijk worden wanneer men het huaige peil 
van de fysieke conditie en de gezondheid van de jongeren in België beschrijft. In dit 
domein werd heel wat onderzoek verricht. 

De verschillende studies over "het algemeen fysiek en motorisch prestatievermogen", 
zijn slechts waardevol en van betekenis wanneer men in de eerste plaats over valide 
en objectieve tests kan beschikken om de belangrijke baciseigenschappen te kunnen 
evalueren. Kracht, lenigheid, snelheid, uithouding en coördinatie kunnen dan vrij 
nauwkeurig gemeten worden en uit de resultaten van de onderzochte kinderen en 
jongeren kan men waardevolle informatie halen. 
Reeds in 1969 werden bij lagerexhoolkinderen normenschalen opgesteld betref- 
fende "het lichamelijk en motorisch prestatievermogen" (Hebbelinck & Borms, 1969). 
Diionderzoekwerd aangewld met gegevens voor jongens uit het middelbaar 
onderwijs. Als een onderdeel van de Leuvense groeistudie werden met een vergelijk- 
bare maar enigszins gewijzigde testbatterij, normenschalen opgesteld voor jongens 
tussen 12 en 19 jaar (Beunen et al., 1988 ; Ostyn et al., 1980 ; Simons et al., 1990). 
Ookvoor meisjes bestaan dergelijke normen (Simons et al., 1990). 

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië verschenen studies over het fysieke 
prestatievermogen van kinderen en jongeren. We verwijzen in dit verband naar een 
onderzoek van Poortmans en medewerkers die voor de leeftijdsgroep van 6 tot 13 
jaar nonen hebben opgesteld voor het maximale uithoudingsvermogen door uit de 
resultaten van een 20 m-pendelloop de maximale zuurstofopname te berekenen 
(Poorlmans et al., 1986). Ookvwr een groep kinderen uit de BNSSelse randsteden 
werden gegevens verzameld voor het uithoudingsvermogen (Sturbois & 

Van Fraechem, 1984). cv 

Naast het uithoudingsvermogen werden eveneens voor andere eigenschappen zoals 
kracht, lenigheid, snelheid en vaardigheid normen uitgewerkt door gebwik te maken 
van de Eurofii-testbatterij die door de Europese Gemeenschap als model werd 
voorgesteld en aanvaard (Eurofit tectbatterij, 1988). De h g  die vanuit de laboratoria 
naar de veldsituatie loopt, is belangrijk en noodzakelijk om gegevens bij grote groepen 
te kunnen verzamelen. In die optiek zijn ook cijfers afkomstig van de Lentespelen 
(initiatief van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité) waardevol omdat zij 
voor de problematiek van de fysieke conditie van de jeugd in ons land een bron van 
aanvullende infonatie zijn. Dit onderzoek werd tussen 1984 en 1988 gerealiseerd op 
120.000 kinderen uit de lagere school en dit op een totale schoolbevolking van 
250.000 kinderen. 
De toestand en de evolutie tijdens de groei zullen tenslotte ook bepalend zijn voor het 
beeld van de fysieke conditie en de lichamelijke ontwikkeling van de jonge volwas- 
sene. Daarom zullen we in het overzicht ook een becchrijving geven van de resultaten 
van het Selectie- en Rek~teringscent~m van het Belgische leger. 

Niet alleen in België, maar ook in de ons omringende landen had men aandacht voor 
het fysieke prestatievermogen en zo werden in Nederland met behulp van een eigen 
testbatterij in 1983 prestatieschalen opgesteld in functie van leeftijd en geslacht 
(Bovend'eerdt & medew., 1980.). 

DE FYSIEKE CONDITIE EN HET PRESTATIEVERMOGEN 

De analyse van de balans van de fysieke conditie geen een comber beeld van de 
toekomst waarvoor de ~e l~ i sche  jongeren zich zien. Het is een algemeen 
fenomeen dat opvalt wanneer men hun niveau vergelijkt met vergelijkbare cijfers voor . . 
jongeren uit andere landen. 
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Fig. 2.1 - Gemiddelde afgelegde afstand op de 6-minutenloop bij een Belgische 
vrouwelijke testgroep (Lentespelen, 1985-1986) en bij een vrouwelijke Nederlandse 
testgroep (Leyten, 1982) 
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Afstand (m) 

Dat de fysieke conditie en vooral het uithoudingsvermogen tijdens de groei in 
ongunstige richting evolueren blijkt ook uit een onderzoek van Belgische 9- tot 
12-jarige schoolkinderen (Deroanne et ai., 1984), waarin een vergeiQking werd 
gemaakt met het niveau van 12- tot 18-jarige schoolkinderen uit het middelbaar 
onderwijs. De groep uit het middelbaar onderwijs had een slechter uithoudingsvermo- 
gen. in deze W e  leggen de auteurs opnieuw de nadruk op de nefaste gevolgen van 
de sedentaire levenswijze van de adolescenten in België. 

LAGERE-SCHOOLLEEFTIJD 

Dat het slecht gesteld is met de fysieke conditie van onze jeugd blijkt uit een onder- 
zoek bij Brusselse kinderen van 7 tot 14 jaar die in een laboratoriumsituatie aan een 
inspanningsondenoek werden onderworpen om het uithoudingsvermogen te bepalen 
(Sturbois & Van Fraechem, 1984). De onderzoekers hadden ook aandacht voor een 
aantal specifieke tests waarmee men de snelheid en de explosieve kracht kan 
evalueren. Vooral OQ het vlak van het uithoudingsvermogen blijken de Brusselse 
kinderen laag te swren wanneer men hun resukten v&elukt-met leeftijdsgenoten uit 
de omringende landen. De mindere resultaten op de duurlooptest (Coopeitest) 
worden bevestigd door de cijfers van het inspanningsonderzoek en deze vaststelling 
kan ais een waardevd gegeven beschouwd worden. De jeugd in België hedi een 
slechte fysieke conditie. Dit is althans de boodschap en de alarmkreet van de auteurs 
die bezorgd zijn om de gezondheid van onze jongeren : "De Belgische Jeugd 
evolueert naar een motorisch analfabetisme': 

Leeftijd bar) 
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Fig. 2.2 - Gemiddelde afgelegde afstand op de 6-minutenloop bij een Belgische 
mannelijke testgroep (tentespelen, 1985-1986) en bij een mannelijke 
Nederlandse testgmep (Leyten, 1982) 

De evaluatie van het fysieke profiel van de Belgische jongeren, vastgesteld bij 
regionale groepen, werd ook verlaald naar een representatieve steekproef (lager 
onderwijs) van de totale Belgische bevolking. Ook bij de resultaten van dit onderzoek 
kan men zich naar de toekomst toe ernstige vragen stellen. We verwijzen in dit 
verband andermaal naar de resuitaten van de Lentespelen waarbij bij 120.000 lagere- 
schoolkinderen motorische basistests werden afgenomen. In totaal werden tussen 
1985 en 1989 meer dan 250.000 kinderen getest zodat men een goed beeld kdjgt van 
het fysieke profiel van onze kinderen. 
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Fig. 2.3 - Evolutie van de armduurkracht in functie van de leeftijd. 
Gemiddeld peil voor Belgische en Nederlanse jongens (Ostyn et al., 1980; 
Bovend'eerdt et al., 1980) 
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Fig. 2.4 - Arbeidsvermogen voor een pols van 170 slagen per minuut 
bii iongens van 15 tot 19 iaar (Van Fraechem et al.. 1979) 

Naast snelheid, explosieve kracht en buikcpierkracht, werd ook het uithoudingsver- 
mogen geëvalueerd door het afnemen van een 6-minutenlooptest. Vooral de 
resultaten van de duurlooptest (6-minutenloop) wijzen op de veeleer middelmatige 
fysieke conditie van onzekinderen. Uit een vergelijking met de resultaten van een 
Nederlandse groep kan men voor dezelfde uithoudingspmef vaststellen dat de 
Belgische kinderen minder goede resultaten halen dan hun Nederlandse leeftijdge- 
noten (zie Fig. 2.1 en 2.2). 

MIDDELBARE-SCHOOLLEEFTIJD 

Het beeld van de slechte fysieke conditie bij kinderen uit de lagere school vindt men 
ook terua bii scholieren uit het middelbaar onderwijs. Een vergelijking van de resulta- 
ten van Ëelaische ionaens voor een test waarmeemen de duurkracht van de amen 
evalueert &t de gegevens van een Nederlandse populatie, vraagt geen verdere 
commentaar. Op elke leeftijdsgroep halen de Belgische jongens lagere cijíers 
(Fig. 2.3). 

De minder goede resultaten van de Belgische jongeren voor een meer specifieke test 
zoals de armduurkracht vindt men ook terug wanneer men hun algemeen prestatie- 
vermogen op een fietsergometer vergelijkt met Canadese jongeren (Fig. 2.4). De 
geleverde arbeid voor een haiffrequeritie van 170 slimin. is voor de Belgische 
kinderen ongeveer 15% lager. 

Op het niveau van het maximale uithoudingsvermogen (maximale zuurstofopname) 
scoren de Belgische jongeren ongeveer 20 a 25 % lager dan de jongeren uit andere 
landen (Van Fraechem et al., 1979). Niet alle auteurs komen tot hetzelfde besluit, 
maar in de meeste gevallen wordt toch gewezen op de slechte fysieke conditie van 
onze jongeren. Het verschil is daarbij nagenoeg identiek bij de meisjes en de jongens. 
Het tekort aan voldoende fysieke activiteit wordt als de belangrijkste oorzaak geci- 
teerd. In hun besluiten laten deze auteurs er geen Wijiel over bestaan:'Wj evolueren 
naar een sedentaire maakhappy, zowel op hef niveau van het arbeidsvermogen als 
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tig. 2.5 - Percentage fysiek actieve jongens en meisjes uit het middelbaar 
onderwijs (Nederlandstalige t Franstalige) (criterium : 3 u. per week en per jaar) 
(Renson, 1988) 

het uithoudngsvennogen. Het fenomeen van een vroegtjdg sedentarisme, reeds 
vóór20 jaar, is een alarmkreet die de beleidsvera'ntwoordelyken van de IichameIJke 
opvd ing en de sport niet ongewelg kan laten': 

Het fysiek actief zijn heeft dus als gedragscomponente een duidelijke invloed op de 
lichamelijke en motorische eigenschappen. Zo hebben weinig actieve jongeren niet 
alleen een hoger vetgehalte, maar ook voor hun lichaamslengte, hun gewicht, hun 
breedteontwikkeling en hun spierontwikkeling halen zij lagere waarden (Renson, 
1988). De verschillen met fysiek actieve jongeren van dezdfde leeftijd wn lue ren  
zich naarmate de leeftijd toeneemt. Ook voor de motorische eigenschappen presteren 
de minst actieve jongeren ondermaats en dit zowel voor kracht, snelheid, lenigheid als 
uithouding. De evolutie naar minder bewegen ma& dat de verschillen op 18-jarige 
leeftijd dubbel zo groot zijn dan op 13-jarige leeftijd. Wanneer men er van uitgaat dat 
3 uren fysieke beweging per week een minimum is om de gezondheid te bevorderen, 
is het opvallend en teleurstellend dat globaal over alle leemden heen amper 50% van 
de leerlingen uit het secundair onderwqs dit minimum halen (Fig. 2.5). 

In zijn besluit legt Renson de nadmkop het feit dat de school de uitgelezen plaats is 
waar alle kinderen het frequentst aan sport kunnen doen en dat 3 uur lichameijke 
opvoeding per week een gegarandeerd minimum moet zijn, mits een optimale 
invulling van deze lessen. Men dient erover te waken dat er voldoende intensief 
geoefend wordt om de fysieke conditie gunstig te beïnvloeden. De school moet onze 
jongeren aanzetten om gezond te leven en om voidoende ~ j d  en ruimte te creëren 
voor actieve beweging. 

JONGE VOLWASSENEN 

Het beek1 van de ongunstige evolutie van de fysieke conditie tijdens de groei zal 
uiteraard ook een weerslag hebben op de resultaten van de tests afgenomen door het 
Selectie- en Rekruteringscentrum van het Belgisch leger. De gegevens van het 
ondenoek dat zich jaarlijks herhaalt geven een goed beeld van het iysieke profiel van 
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Fig. 2.6 - Percentage rekruten die tot de categorie A behoren (evolutie van 1977 
tot en met 1986) (Van Meerbeek, 1988) 
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Fig. 2.7 - Percentage rekruten die tot de categorie B behoren (evolutie van 1977 
tot en met 1986) (Van Meerbeek, 1988) 

de jongeren die net die bewuste periode achter de rug hebben. Dit profiel is het 
resultaat van de stimuli die school en vrije tijd hebben op de ontwikkeling van de 
fysieke conditie gedurende de groeiperiode: 

De resultaten van het onderzoek bij jonge rekmten wijzen duidelijk op de achteruitgans 
van de fysieke conditie van de Belgische rekruut. Wanneer men zich baseeit op de 
numerieke gegevens afkomstig uit het Centmm voor Rekrutering en Selectie, dan is er 
inderdaad voldoende reden tot ongerustheid (Van Meerbeek, 1988 en 1989). 
Wanneer men de evolutie nagaat van het aantal ongeschikten voor militaire dienst 
tussen 1948 en 1987 dan blijkt dit percentage constant te schommelen rond de 15 %. 
De medisch goedgekeurden worden volgens hun medisch profiel ingedeeld in 3 
categorieën A, B en C: 
A. de jongeren die volledig geschikt bevonden worden voor de legercienst en geen 
enkel zichtbaar gebrek veitonen, 
B. de jongeren die enkele inferieure gebreken vertonen en 
C. de jongeren die tenger en zwak zijn, die gebreken hebben aan de onderste en 
bovenste ledematen of die psychisch onevenwichtig zijn. 

Een eerste alarmerende vactstelling in de loop van de jongste 10 jaar is de zeer 
belangrijke terugval binnen de categorie A :van 66 % naar 42 %. Dit is een daling met 
ongeveer 24 %.- 
Het aantal in de categorie B daarentegen is toegenomen van 28 % naar 48 %. Vooral 
de ionaste iaren bliikt het procec te versnellen. Momenteel zijn er meer rekruten die 
beliorën toi de B-categorie (48 %) dan tot de A-categorie (42 %) (Fig. 2.6 en 2.7), en 
deze trend schiint zich verder te zetten. Het Dercentaoe in de Ccateaone blïff wel 
constant schommelen rond de 10 %. 

- - 

Deze vaststellingen zijn een duidelijk bewijs dat de lichamelijke conditie van onze 
jongeren erop achteruit gaat. Reeds in 1979 hebben de resultaten van de Coopeitect, 
afgenomen door de sectie sport van het Belgisch leger tijdens de legerdienst bij meer 
dan 15.000 soldaten, aangetoond dat het uithoudingsvermogen van de Belgische 
rekruut niet schitterend genoemd kan worden (Claes et al., 1982) (zie tabel 2.1). Het 



Fg. 2.8 -Aantal d'mS(pliditigen met een &aam* hcger dan 100 kg. 
(Evolutie m 1977 tot en met 1988) (Van Meerbek, 1988) 

aantal Belgische rekmten die voor deze uithoudingsproef slecht presteren is merkelijk 
hoger dan in landen zoals de Veren~gde Staten of Oostenrijk. 

Het slechte conditionele peil wordt onder meer veroorzaakt door een overgewicht aan 
vet. 
Het lichaamsgewicht evolueert zeker niet in de goede richting. Zo is het aantal 
jongens boven de 100 kg toegenomen van 197 in 1976 naar 572 in 1986, tot 1.003 in 
1988. De gemiddelde lichaamclengte bleef in dezelfde periode ongewijzigd (177 cm.) 
(Van Meerbeek, 1989). 
Het overgewicht als gevolg van zwaarlijvigheid is voor het Ógenblik reeds de derde be- 
langrijkste oorzaak van ongeschiktheid voor legerdienst (78 %van de afgekeurden l) 
(Fig. 2.8)(Coeme, 1989). 

De ongunstige cijfers die uit de rapporten van het rekruteringscentrum tot uiting komen 
zijn voor een belangrijk deel het gevolg van het minder fysiek bewegen tijdens de 
jeugd. Steeds meer en meer jonge rekruten zijn geen lid of zijn nooit lid geweest van 
een sportclub. In 1976 waren er nog 50 % lid van een club af waren wit lid geweest, 
in 1986 nog slechts 33 %, in 1988 nog slechts 29 %(Fig. 2.9). 

De clubsport spreekt de jongeren minder en minder aan. Dit is vooral merkbaar bij 
jonge adolescenten. Deze evolutie toont aan dat de sportclub niet direct de oplossing 
brengt, wanneer men denkt aan het behoud en het verbeteren van de fysieke conditie 
die toch een mentieel onderdeel is van de gezondheid. 

Indien men vooral wijst op het slechte uithoudingsvermogen (looptests) bij het begin 
van de militaire dienst, dan wordt toch ook de opmerking gemaakt dat de kracht op 
een veeleer bedenkelijk niveau ligt. Zo is het "optrekken aan het rek" catastrofaal en 
het zwaarder worden van onze jeugd is daar zeker niet vreemd aan. Een belangrijk 
gegeven tenslotte is het feit dat het sportieve niveau en vwral de zin voor inspanning 
bij de inlijving de jongste jaren zeer sterk is gedaald. 
Nochtans MijM, dat wanneer men de jongeren in een gunstig motiverend klimaat 
brengt en voor hen de tijd en de middelen creëert - wat in het leger in bepaalde 



omdandigheden kan - men positieve resultaten kan bereiken op het vlak van de 29 

algemene fysieke conditie (Vrijens et al., 1974). Het is echter evident dat men de 
negatieve effecten van de bewegingsarmoede tijdens de groei nooit meer volledig kan 
wegwerken. 

FYSIEKE CONDITIE EN GEZONDHEID 

In talrijke kringen heeft men herhaaldelijk gewezen op de verantwoordelijkheid van de 
school die moet instaan voor de fysieke ontwikkeling van de kinderen. Steeds vaker 
vindt men bij schoolkinderen van het kleuter- en lager onderwijs motorische tekorten 
en een gebrek aan algemene vaardigheid die het gevolg zijn van een toename van 
het sedentaire leven.. 

Aangezien de mate van bewegen zowel de kwalti eit van het leven als de ziekte- 
kansen duidelijk beïnvloedt is het optrekken van het aantal uren lichamelijke opvoe- 
ding op school van primordiaal belang. 

35 
\J 

De neiging tot sedentarisme die men vaststelt bij Belgische kinderen is geen uniek 
verschijnsel en wordt bevestigd door andere onderzoekers in de ons omringende 

6 landen. Zo hlijkt ua een onderzoek naar het dagelijks fysiek bewegingspatroon bij 
30 I I I I 1 I I 1 10-1 3-ja~ige kinderen uit Groot-Brittannië dat slechts 3 kinderen op 140 gedurende 

-- 
'77 '78 '79 '80 '81 82  '83 '84 '35 8 6  

Jaar 
Nederlandtalig 

O Franstalig 

Fig. 2.9 - Percentage dienstplichtigen die lidlex-lid van een sportclub zijn 
[Kvolutie van t978 tot en met 1986) (Van Meerbeek, 1988) 

voldoende tijd (20 minuten) en met voldoende intensiteit (70 %van de maximale 
hartfrequentie) actief waren om van enig oefeneffect te kunnen spreken. Bovendien 
bleek dat meisjes nog minder fysiek actief waren dan jongens en dat de bewegings- 
activiteit met de leeítijd daalt (Armstrong et al.., 1990). De auteurs leggen eveneens 
de nadruk op het gevaar van het sedentarisme als een risicofactor voor h&- en 
vaatziekten en wijzen op de noodzaak van een gebundelde actie van de school- 
ve!antwoordelijken en de overheid (Armstrong et al., 1990). Lichaamsbeweging 
is trouwens de best aangewezen manier om de gevoeligheid voor de zogenaamde 
beschavingsziekten te vminderen. 
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Fig. 2.10 - Kansen op vetlijvigheid op de volwassen leeftijd 
(Borms, 1989) 
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HART- EN VAATZIEKTEN 

De cardiovasculaire mortaliteit is in zo sterke mate toegenomen dat elke maatregel, 
hoe klein ook, kan helpen. Het gebrekaan fysieke activiteit wordt in dit verband 
hehaaldelijk als risicofactor vernoemd. 
Heel wat wetenschapslui hebben in dit verband gewezen op het belang van fysieke 
inspanning die b.v. door het beroepsleven wordt opgelegd. Indien elke burger 
regelmatig aan spon zou doen zou het effect ervan op de gezondheid groot zijn. Tot 
dit besluit kwamen Paffenberger en medewerkers (1988) op grond van de resultaten 
van een longitudinaal onderzoek waarbij nagenoeg 17.000 universitaire oud- 
Ha~ardstudenten betrokken waren. De auteurs konden uit hun waarnemingen 
besluiten dat het fysiek actief zijn met voldoende intensiteit een duidelijke bescherming 
betekende tegen het r i i o  van een hafinfarct met fatale afloop en dit onafhankelijk 
van de eventuele invloed van andere risicofactoren. Bij de oudere alumni boven de 70 
jaar was het risico van de sedentaire groep dubbel zo groot dan bij de meer actieve, 
en ook de jongere alumni die het minst fysiek actiet waren liepen 25 %meer risico 
voor een hartinfarct met fatale afloop. 

In dezelfde studie werd er tevens op gewezen dat intense sportactiviteit t i w s  de 
studiejaren slechts een beschermende invloed heeft voor zover men ook later verder 
aan sport doet. Het veminderen van de risico's is afhankelijkvan de intensiteit van de 
fysieke activiteiten. Voor een energieverbruik dat van 100 kcahveektoeneemt tot 
300 kcallweek daalt het risiw met 25 %. Een verbruik van 500 kcaliweek geefl een 
daling van 35 %. Het is natuurlijk zo dat ook andere risicodragende factoren voor de 
gezondheid van belang zijn. Zo zal de hypeltensie of het rookgedrag het risico van 
een hartinfarct met ongeveer 40 %doen toenemen. Wanneer de verschillende 
risicodragende factoren gecombineerd werken dan kan de fysieke activiteit een 
belangrijke factor worden. 

ivolutie van de zwaarlijvigheid bij Brusselse kinderen (Meerseman, 1989) 



HOUDINGSAFWIJKINGEN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN 

Het gebrek aan beweging heen ook een weeplag op de andere gezondheids- 
indicatoren. Zo blijkt dat meer en meer ouders op consultatie komen met kinderen die 
klagen over vermoeidheid tijdens inspanning, zoals koriademighea tijdens oefening en 
andere m r t g e l ï j  klachten ... Na een medisch ondwzoek MijM zeer dikwijls dat het 
hier enkel gaat om banale functionele klachten, zonder een objectiefaantoonbaar 
ziektebeeld. Uit het inswnninasondenoek bij deze patiënten kan men in een aantal 
gevallen een verlaagde inspanningscapacite$ aantonen, die het gevolg is van een 
tekort aan lichaamsbeweaina IRevbrouck et al.. 19891. Aanaezien veel leefoewoonten - ,  , 
reeds op jonge leeftijd bijgebracht moeten worden, dient m& ook de zin vwr fysieke 
activiteit bij de jongeren als een levensgewoonte te propageren. Het ligt dan ook voor 
de hand dat de school hierin een grote verantwoordelijkheid draagt. 
Het regelmatig beoefenen van sport tijdens de groei en de lichamelijke opvoeding op 
school werken stimulerend op het bewegingsgedrag van de volwassene. Zo hebben 
Dennison en medewerkers (1 988) in een recente publikatie, op grond van de resuka- 
ten uit een longitudinale ctudie bij meer dan 400 jongens, aangetoond dat kinderen 
met een slechte fysieke mnditie als volwassenen sedentair werden of althans fysiek 
weinig actief waren. Bij jongeren d e  regelmatig sport beoefenen is het schoolverzuim 
wegens ziekte of ongeval veel lager (5 x minder l) dan bij de weinig spottieve leenijds. 
genoten (Delepelaire, 1982). 

Te weinig lichamelijke opvoeding en sport heen ook een nefaste invloed op de kracht 
van de rompspieren waardoor het aantal houdingsafwijkingen toeneemt. Zo citeett 
Vrijens (1987) Deense auteurs die beweren dat in een tijdspanne van 25 jaar de kracht 
bij kinderen met 8 à 9 %daalde. Voor de mg- en buikspieren daalde het krachten- 
potentieel zelfs met meer dan 10 %. Het is dan ook niet verwonderkjjdat men heeft 
vastgesteld dat het aantal houdingsafwijkingen bij kinderen tussen 5 en 14 jaar 
uitgesproken hoog is. Uit verschillende shidies in de ons omringende landen blijkt dat 
men algemeen kan stellen dat ongeveer 20 %van de jongens houdingsafwijkingen 
hebben, met een toename in functie van de leeftijd. Bij meisjes citeert men een cijfer 
van 18 %. dovendien zou 60 %van de schoolkinderen een zwakke lichaamshouding 

hebben, wat een alarmerende vaststelling is (Spooren, 1984). Een dergelijk algemeen 31 

negatief beeld kwam eveneens tot uiting in een onderzoek naar houdingcahijkingen 
bij 5- tot 18-jarige B~SSelse schoolmeisjes. Ook hier stelt men vast dat meer dan 30 
%van de onderzochte kinderen houdingsafwijkingen hebben, gaande van scoliose, 
kyphose tot een uitgesproken tekort aan spierkracht (Noël, 1990). 

ZWAARLIJVIGHEID 

Door het sedentaire karakter van het dagelijkse leven met een tekort aan bewegings- 
activiteiten neemt de vetontwikkeling toe zodat de kans op zwaarlijvigheid groter 
wordt. 

Reeds in 1969 werd erop gewezen dat kracht en lenigheid negatief Einvloed worden 
door het onderhuidse vetweefsel. De zwaarlijvigheid kan tot een duidelijke prestatie 
vermindering leiden (Crielaard en Pimay, 1985). Bovendien is de kans dat vetlijvige 
kinderen ook vetlijvige volwassenen worden (Borms, 1989) groot (Fig. 2.10). Uilde 
medische statistieken van de stad B N S S ~ ~  valt het op dat in een periode van 13 jaar 
het aantal zwaarlijvigen sterk toegenomen is (Fig. 2.1 1). 

Hoewel de meeste wetenschappelijke gegevens de mening ondersteunen dat fysieke 
inactiviteit bijdraagt tot de ontwikkeling van zwaarlijvigheid kan men niet zo duidelijk 
aantonen dat deze kinderen minder fysiek actief zouden zijn dan de niet-zwaarlijvige6 
Het is moeilijk uit te maken of een verminderde sportbeoefening oorzaak of gevolg is 
van het overgewicht. Het is echter wel zo dat voor zwaadijvigen de sportbeoefening 
en het fysiek actief zijn geen charme hebben. Aangezien ongeveer 15 tot 20 % 
kinderen op schoolleeitijj tot die categorie behoren is het optimaliseren van de 
lichamelijke opvoeding een voor de school zeer belangrijke opdracht. Bovendien heeff 
zwaarlijvigheid negatieve implicaties op gezondheid en de fysieke fitheid (Day et al., 
1989). Het is daarom aan te bevelen dat men reeds op jonge leeftijd aandacht heeft 
voor gewichtccontrole, voeding en vooral voor het inschakelen van aangepaste 
bewegingsactiviteiten. In die optiek kan men stellen dat het fysieke prestatievermogen 
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een van de belangfikste doelstellingen moet blijven van de lessen lichamelijke 
opvoeding (Day ei al., 1989). 
De zwaarlijvigheid heeft een invloed op twee fundamentele.risicofactoren voor 
hartaandoeninaen : het te hoge cholesterolgehalte en de hypertensie (Simonson, 
1982). Bij kinderen en adolescenten zijn coronaire aandoeningen veeleer een 
zeldzaamheid, maar de risicofactor is in sterkere mate aanwezig bij zwaarlijvigheid. In 
een grondige litemtuuffitudie vindt Williams (1986) dat er een significant verband 
bestaat tussen het lichaamsgewicht en de bloeddnik. Zwaarlijvige kinderen hebben 
een vefioogde bloeddruk. Dietz (1983) wijst bovendien op de nefaste invloed van 
zwaarlijvigheid op het psychologisch evenwicht en de sociale mntacten. Een 
overgewicht aan vet kan aanleiding geven tot emotionele problemen op het moment 
dat de persoonlijkheid gevormd wordt. Zwaarlijvige kinderen worden vaak door hun 
klasgenoten uitgesloten. Dit resulteert in een gebrek aan zelfvertrouwen met de 
hieraan verbonden psychologische problemen. Men kan spreken van een aaneen- 
schakeling van problemen die zich als volgt ontwikkelt (Fig. 2.12). 

Het algemene beeld van de fysieke conditie en de spoitbeoefening wordt tenslotte 
ook beïnvloed door socio-economische factoren zoals de miale klasse waartoe men 
behoort, de woonplaats of het studieniveau (Bouckaert, 1982, Hebbelinck, 1988). De 
aard van het genoten onderwijs zou direct of indirect bepalend zijn voor de kwantiteit 
en kwalitel van de actieve sportieve vrijetijdsbesteding. Jongens uil grote gezinnen, 
lagere sociale klassen, rurale gebieden en technische richtingen hebben een minder 
harmonische en een veeleer zwakke lichaamsontwikkeling, een geringere motorische 
vaardigheid en ze zouden minder sport beoefenen. 

Ook de overgang van de school- naar werksituatie zou een daling in de fysieke 
activiteit bij jongeren in de hand werken (Kemper, 1985). Juist op dat cruciale moment 
is het derhalve belangrijk om de jongeren te motiveren tot sportbeoefening. Het 
schoolverlaten is een fase waar jongeren andere interesses krijgen, zodat elke zin 
voor fysieke activiteit verdwijnt met alle negatieve aspecten die eraan verbonden zijn. 
Dit wordt bevestigd door een studie van Demanne, Delbrouck en Dumont die hebben 
vastgesteld dat er bij het merendeel van de jongeren vanaf de leeftijd van 20 jaar een 



opmerkelijke daling optreedt van het algemeen lichamelijk prestatievermogen, en dit 
zowel bij meisjes als bij jongens. De auteurs vonden een duidelijk v e b n d  tussen de 
dalina van het aiaemene uithoudingsverrn~en en het beëindigen van studies 

De evolutie stek een hypotheek op de kwaliteit van het leven op latere leenijd. De 
huidige slechte fysiek? conditie van onze jeugd is niet alleen onheilspellend voor de 
algemene gezondheid maar ook, door de hogere kosten, vwr het hele pakket van 
sociale voorzorg en ziektevenekering. Actief bewegen of regelmatige spohefening 
leiden ontegensprekelijk tot een vermindering van de medische kosten. 
Een onderzoek op groteschaal in de V.S. heeít aangetoond dat een goede fysieke 
conditie een spectaculaire besparing zou betekenen. Vertaald naar de Bebische . - 
bevolking toe,'zou dit een besparing zijn die in de miljoenen kan oplopen (~he~hard, 
19861. Dit is een direct in ciifers uit te drukken resultaat van een betere fvsieke 
condie. Op die manier kan men de onkosten in het bedrijfsleven, tengevolge van het 
absenteïsme en ziekteverzuim, verminderen. Het is trouwens algemeen bekend dat 
meer en meer bedrijven investeren in het behoud of het verbeteren van de fysieke 
conditie van hun personeelsleden. Zij doen dit door het inschakelen van "ftnes 
program?, door het organiseren van bedrijfssport en bedrijfssportdagen, door het 
deelnemen aan Outward Bound of Adventure Weeks. In de Verenigde Staten waar de 
voornoemde programma's zowel qua inhoud als qua omkadering professioneel 
worden uitgebouwd, zouden het absenteïsme en de medische kostenlast met 20 tot 
30 %gedaald zijn ! (Lebeau, 1986). 

BESLUITEN 

Uit het overzicht van de literatuur onthouden we de volgende relevante informatie : 
1. De fysieke mnditie en vooral het uithoudingsvermogen van de schooljeugd 
worden slechter en de sporlparticipatie daalt. Dit beeld wordt bevestigd door de 

jongste jaren sterk gedaald. 
2. Een tekort aan fysieke beweging leidt tot een gebrek aan kracht en is een verklaring 
voor de houdingsafwijkingen zoals rugklachten die in aantal toenemen. 
3. Men stek vast dat de zwaarlijvigheid bij kinderen toeneemt en dat daardoor niet 
alleen de zin voor het fysiek actief zijn daalt, maar bovendien de neiging tot 
sedentarisme op volwassen leeftijd groter wordt. Een tekort aan beweging, ook tijdens 
de groei, verhoogt het risico voor haflaandoeningen. Indien iedereen aan sport zou 
doen, dan zouden er volgens Amerikaanse auteurs 50 %minder infarcten zijn. Voor 
ieder uur lysieke activiteit kan men zijn kansen op langer leven met 1 uur verhogen. 
Di is althans de boodschap van Amerikaanse cardiologen. 
4. Maatschappelijke factoren zoals het bestaan van kansarme groepen zullen de 
sporlparticipatie negatief beïnvloeden en de maatschappij moet in dit opzicht regule- 
rend werken. 
5. De school heen de belangrijke opdracht om door een voldoende aantal uren 
lichamelijke opvoeding en een aangepacte inhoud ervan de zin voor sportparticipatie 
als volwassenen te stimuleren. Ook de overheid, de familie en het individu zelf 
hebben een aandeel in die verantwoordelijkheid. 
6. Het fysiek actief zun en een regelmatige sportbeoefening zullen de medische 
kosten doen dalen waardoor de gezondheid wordt bevorderd. 
7. Indien men gesensibiliseerd is voor de bedenkelijke situatie waarin onze jongere op 
het vlak van de fysieke conditie en de gezondheid dreigen terecht te komen, dan dient 
men te zorgen voor de nodige initiatieven en middelen niet alleen om de sportbe- 
oefening te stimuleren, maar ook om een betere inhoud te geven aan de lessen 
lichamelijke opvoeding. Wanneer men deze verantwoordelijkheid negeert of wenst te 
ontlopen dan komt men terecht in de vicieuze cirkd van het sedentarisrne met alle 
nadelige gevolgen die eraan verbonden zijn (Fig. 2.13). 

observaties bij jonge volwassenen. Het sportieve niveau, de zin voorinspanning en 
het fysieke uithoudingsvermogen van de Belgische rekruut bij de inlijving is de 





Hoofdstuk 3 
Het effect van sportbeoefening op de 

Qsieke conditie en de gezondheid 

Om een beter inzicht te verwerven in de betekenis van meer fysieke activiteit voor de 
ontwikkeling van de lichamelijke basiseigenschappen moet men een antwoord geven 
op een aantal vragen die betrekking hebben op de mogelijke oefeneffecten. Talrijke 
wetenschappelijke observaties hebben bij volwassenen aangetoond dat regelmatige 
fysieke activiteit met voldoende intensiteit en omvang een gunstige invloed heeft op 
alle basiseigenschappen van de fysieke conditie. Ook kinderen en adolescenten zijn 
vatbaar voor oefenprikkels, maar door het fenomeen van de groeiontwikkeling heeft 
men voor de trainingsinvloeden en oefenmodaliteiten met bijzondere kenmerken te 
maken. 

De fysiologische aanpassingen situeren zich op het vlak van de lichamelijke ontwik- 
keling en de fysieke basiseigenschappen zoals het uithoudingsvermogen, de 
spierkracht, de lenigheid, de snelheid en de vaardigheid. Voor elkvan deze aspecten 
zullen we een 0ve~icht geven van de recente bevindingen. Hiervoor zullen we 
gebruik maken van gegevens waarin op het fysieke vlak het profiel van actieve 
jongeren vergeleken wordt met sedentairen van dezelfde leeftijdsgroep. Daarnaast 
zal ook verwezen,worden naar studies waarin jongeren met een supplementair 
programma aan Qsieke activiteit gedurende een bepaalde periode van de groei 
gevolgd w o r d ~ ~ e w e l  bij het samenstellen van het witboek het hoofdaccent op de 
fysieke conditie7it, vinden we het ook nuttig om het verband tussen het bewegen en 
de ontwikkeling van andere persoonlijkheidskenmerken te belichten. Beweging heeft 
niet alleen een invloed op de motorische ontwikkeling, maar ook op de cognitieve 
gedragsaspecten. Het motorisch gedrag kan bovendien niet tot stand komen zonder 
dat er daartoe binnen het lichaam een dynamische affectieve impuls aanwezig is. 
Motorisch handelen en voelen zijn complementair. Het opvoedingsgebeuren is een 
totaalbeeld waarinde, harmggj$ch,e ~miMe l ing  van het kind naar de volwassenheid 
centraal staat. 

De drie belangrijke componenten vormen één geheel en kunnen niet als opderling 
onafhankelijke elementen beschouwd worden. Omwille van de duidelijkheid zal het 
belang van meer fysieke activiteit voor de ontwikkeling voor elk van de volgende 
gebieden afzondedijk besproken worden. 

BEWEGEN EN LICHAMELIJKE ONTWIKKELING 

Vrij algemeen kan men vooropstellen dat sportbeoefening geen ecMe invloed heeft op 
de lengtegroei, hoewel een aantal studies suggereert dat regelmatige fysieke activiteit 
de groei zou stimuleren of afremmen afhankelijkvan de m r t  sport die men beoefent. 
Zo blij& dat jonge competitiezwemmers gemiddeld groter zijn dan hun leeftijds- 
genoten, terwijl een studie bij jonge getalenteerde turnsters erop wijst dat deze 
meisjes kleiner waren dan de doorsnee meisjes van dezelfde leeftijd (Malina, 1983; 
Erich, 1982). Dergelijke observaties vindt men alleen bij kinderen die intensief aan 
sport doen en hebben te maken met het biologische rijpingsproces. Zo vindt men de 
meest geschikte lichaamsbouw voor turnsters met een kleine lichaamslengte en 
weinig vetontwikkeling bij meisjes die biologisch jonger zijn en bij zwemsters vindt 
men meestal een grotere lichaamslengte die het gevolg is van het biologisch ouder 
zijn. De studies die de invloed van sportbeoefening op de lichamelijke ontwikkeling 
analyseren, beperken zich meestal tot een momentopname van het lichaamsbeeld en 
houden geen rekening met de magelijke wijzigingen in functie van leeftijd en sportbe- 
oefening. Het is echter wel zo dat observaties bij groepen van jonge sporters, waarbij 
gedurende de groei op regelmatige tijdstippen dezelfde metingen worden verricht, de 
algemeen gangbare opvatting bevestigen dat fysieke activiteit geen invloed heeft op 
de lengteontwikkeling. 

De groeiontwikkeling wordt immers hormonaal geregeld en de meeste lichaams- 
dimensies zijn vooral afhankelijkvan de eríelijke aanleg met het milieu als stimule- 
rende factor. Met milieu bedoelt men het aanbod aan meer fysieke activiteit en 
sportbeoefening, de interactie tussen sociaal milieu en sportbeoefening en de 
voeding. 
Ook al kan men niet van een echt effect op de groeiontwikkeling spreken, toch blijkt 
dat sportbeoefening wel een invloed heeft op de variaties in lichaamsgewicht (Vrijens 
& Pannier, 1984). Het gewicht is een heterogene massa die men kan opsplitsen in het 
magere gewicht (spiermassa) en de vetmassa. Regelmatige sportbeoefening zal over 
het algemeen bij volwassenen het vetgehalte doen afnemen. Ook bij kinderen vindt ~ 

men een dergelijk fenomeen. De daling in vetgehalte is afhankelijkvan de intensiteit 
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Fig. 3.1 - Evolut~e van het vetgehalte bij fysiek actieve en sedentaire jongeren 
(Parizkova, 1977) 

. Begin Einde 
,- observatieperiode observatieperiode 

Vetgehalte (%) 11.8 7.7 

Vetvije massa (%) 

Tab. 3.1 -Veranderingen in vetgehalte en spiermassa bij jongeren 
(leeftijd : 17 jaar) (Novak, 1983) 

en de duur van de sportactiviteiten. 
Zo zal een dagelijkse sportbeoefening (meer dan 6 u./week) met voldoende intensiteit 
gedurende de groei een regulerende invloed hebben op de vetontwikkeling bij 
jongeren, terwijl bij onvoldoende fysieke activiteit (minder dan 3 u.hveek) het vetge- 
halte in de loopvan de jaren steeds hoger ligt (Fig. 3.1). Dit is het opmerkelijke 
resultaat van een onderzoek bij een grote groep kinderen van 11 jaar die gedurende 
vier jaar gevolgd werden (Parizkova, 1977). 

Bij jongeren die voldoende fysiek actief zijn met een dagelijks programma aan $port is 
er niet alleen een daling in vetgehalte, maar bovendien neemt ook de veîmije massa 
(=spiermassa) toe. Dit blijk uit een onderzoek waarbij kinderen die intensief sport 
beoefenen, gedurende 6 maanden geobserveerd werden (Novak, 1983) (Tabel 3.1). 

Niet alleen bij adolescenten, maar ook bij lagere-schoolkinderen die regelmatig 
trainen, kon men vaststellen dat zij minder vet hadden dan de meer sedentaire 
meisjes. Het verschil in vet wordt bovendien gecompenseerd door een toename van 
het magere gewicht. (Maec, 1979). 

Over het algemeen kan men dus zeggen dat de meeste veranderingen in lichaams- 
gewicht onder invloed van regelmatige fysieke activiteit zich weerspiegelen in een 
daling van het vetgehalte, terwijl het vetvrije gewicht als exponent van de spiermassa 
zal toenemen. 

Dergelijke gunstige evolutie is slechts mogelijk wanneer aan de lessen lichamelijke 
opvoeding en de sportbeoefening de nodige inhoud wordt gegeven en wel in die mate 
dat zowel de intensiteit als de duur voldoen aan het vereiste minimum. 

De regulerende invloed van fysieke activiteit op het vet is helangrijk in het licht van de 
.risicodragende factoren voor hart en vaataandoeningen. Een te hoog cholesterol- 
gehalte is in dit verband een risicodragende factor. Deze factor vindt men reeds bij 
]'enge zwaarlijvige kinderen. Een a a n k s t  programma, met een combinatie van 
fysieke activiteit en een juiste voeding, zal niet alleen de zwaadjvigheid doen 
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Fig. 3.2 - Schema van de ontwikkeling van het sportmotorisch prestatievermogen 
(Martin, 1980) 

verminderen en de fysieke uindlie doen toenemen, maar zal bovendien ook een 
regulerende invloed hebben op het bloedbeeld. Om dl resultaat te bereiken volstaat 
het tenminste drie dagen per week gedurende 30 tot 60 min. fysiek actief te zijn met 
een intensiteit die de harlfrequentie doet toenemen tot ongeveer 60 a 70 %van de 
maximale pols. Dit fysieke prcgramma dient aangevuld te worden met een aange- 
paste voeding.   er gelijke gun;tige met het oog op de gezondheid 
werden aanaetoond in een aecontroleerde studie waarin Finse zwaarliiviae kinderen . "  
(N:61) twee jaar-geobseiveerd werden (VM Ylitalo, 1984). 

BEWEGEN EN íYSIEKE CONDITIE 

De fysieke conditie is een begrip met veel dimensies. Wanneer men zich echter 
beperkt tot de conditie in relatie tot de gezondheid, kan men zich houden aan de 
algemene basiseigenschappen die niet alleen als afzonderlijke factoren van belang 
zijn, maar door hun onderlinge interactie ook de gezondheid zullen bepalen. 

De literatuur heeft bij volwassenen reeds uitvoerig aangetoond dat regelmatige fysieke 
activiteit en sportbeoefening een gunstige invloed hebben op eigenschappen zoals 
uithouding, kracht, snelheid, lenigheid en motorische vaardigheid. 

Kinderen en jongeren hebben door de dynamiek van hun gr~iontwikkeling specifieke 
fysiolcgische eigenschappen. Hun aanpassings- en belastinqsvermogen iiidens een 
inspanning vertonen bijzondere kenmerken zÖdat de oefenekten niet altijd de 
weerspiegeling zijn van wat bij volwassenen mogelijk is. De evolutie van het fysieke 
prestatievermogen is het resultaat van de groeigebonden ontwikkeling van de 
motorische basisvaardigheden en de fysieke basiseigenschappen, met de regelma- 
tige fysieke activiteit en de sportbeoefening als bijkomende prikkel (Fig. 3.2). 

Door een voldoende aanbod aan lichamelijke opvoeding en het stimuleren van de 
spitbeoefening kan men de verschillende basiseigenschappen van de fysieke 
conditie in gunstige richting ontwikkelen. De voordelen van fysieke activiteit zijn vooral 
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Tab. 3.2 - Fys~ologtsche variabelen in rust bij getrainde en nietgehainde meiyes 
van 14 tol 18 jaar (Geben, 1982) 

Rustpols & pols bij inspanning 

Hartdebiet 

Niveau kinderen 

hoger 

Bloedvooniening van de spieren groter 

Zuurstofextractie in de spieren groter 

Ademfrequentie hoger 

Ademvolume kleiner 

Tab. 3.3 - Het niveau van het uithoudingsvermogen voor kinderen in verhouding 
tot de waarden voor volwassen 

merhaar op het hm- en vaarstelse en op de spier- en oeendersteise . Urho~aing en 
wacht ZJI en in oit hoofosi~d derna.ve veel aandacni krjgen. Maar ook snelheo. 
lenigheid en motorische vaardigheid zijn eigenschappen waarop sportbeoefening en 
lichamelijke opvoeding een gunstig effect zullen hebben. 

HET UITHOUDINGSVERMOGEN 
r. i 

Deze algemene term dmkt het vermogen uit om een inspanning zo lang mogelijkvoli~ 
te houden. Hierbij maaki men een onderscheid tussen inspanningen van lange du5;" 
waarbij de energielevering overwegend aëroob (met zuurctof) verloopt en kortstondige 
maximale inspanningen die vooral anaëroob van aard zijn (zonder zuurstof). Wij 
hanteren bij voorkeur de termen uithoudingsvenogen en weerstandsvermogen om 
de beide componenten te beschrijven. 

Het uithoudingsvermogen is afhankelijk van alle fysiologische schakels die instaan 
voor het zuurstofiransport en het zuurstofverbruik ter hoogte van de spieren. Het 
zuurstoflransport gebeurt via de ademhaling en vooral via het hart en de bloedcom- 
loop. Men vindt bij kinderen aanpassingsverschijnselen die het resultaat zijn van 
regelmatige fysieke activiteit of sportbeoefening en die wijzen in de richting van een 
verhoogd zuurstoftmsportvermogen en een beter rendement van hart- en vaat- 
stelsel. Zo ziet men een daling van de hadfrequentie, zowel in rust als bij inspanning 
en zelfs een toename van het haitvolume zodat de aanpassing tijdens inspanning 
veel efficiënter verloopt. Wanneer de spieren bovendien voldoende intensief gebruikt 
worden, dan zullen ook het spiervolume en de doodloeding beter worden. Een betere 
doorbloeding betekent een toename van het aantal haarvaten, waardoor de spier 
meer zuurstof krjgt. Om de werkende spieren beter van zuurstof te kunnen voomien 
zal ook het ademhalingstelcel zich aanpassen. Meer zuurstof aanvoeren gebeurt 
door die~er adem te halen en door het vertragen van de ademfrequentie zowel in rust 
als bij een middelmatige inspanning. De gunstige aanpassingen van het ademhalings- 
svsteem ziin het resultaat van een verhoogde longinhoud (vitale capaciteit). Wanneer ~, 
men voor k i e k  actieve jongeren de verc~hillende eigenschap 
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Fig. 3.3 -Gemiddelde maximale zuurstofopname bij meisjes en jongens 
(Kögler en Fehling, 1982) 

pen van ademhaling en hart- en vaatsysteem vergelijkt met de waarden voor niet- 39 

sporters dan vallen de verschillen op (Tabel 3.2). 

Kinderen hebben echter een aanpassingsvermogen aan inspanning dat in bepaalde 
opzichten duidelijk afwijkt van het beeld dat men bij volwassenen kan 0bSe~eren. 

Deze verschillen uiten zich zowel op het vlak van het uithoudingsvermogen als het 
weerstandsvermogen (Tabel 3.3). 

Men ziet echter geen verschil in de reacties van het hart- en vaatsysteem wanneer 
men rekening houdt met de groeigebonden verschillen. In tegenstelling tot het 
uithoudinasvermogen bliiken kinderen veel minder geschikt te zijn om inspanningen 
aan te kunnen waarbij ze een beroep moeten doenop hun weerstandsvermogen. 
Hun spieren hebben niet de energiebronnen en de eigenschappen die men terugvindt 
bij volwassenen. Men aanvaardt vrij algemeen dat het weerstandsvermogen bij 
kinderen klein is. Het zal vooral in sterke mate toenemen tijdens de puberteit om een 
maximum te bereiken bij de volwassen leeftijd. Dit fenomeen heeft te maken met de 
seksuele rijping (Vrijens, 1987). 

Het uithoudingsvermogen wordt het best geëvalueerd aan de hand van de maximale 
zuurstofopname. Rekening houdend met de groeiontwikkeling blijkt het relatieve 
uithoudingsvermogen over de leeftijdsgroepen heen identiek te zijn. De variaties in 
maximale zuurstofopname worden voor een belangrijk deel erfelijk bepaald. Volgens 
Shephard zou het aandeel van de erfelijkheid zelfs oplopen tot 47 %, tefwijl het 
aandeel van bijkomende fysieke inspanningen en sportbeoefening op 27 % kan 
geschat worden. 

De resterenoe 26 % zi,n her realtaai van ae hao'r~ele fysie6e a d  vite r oie in sterke 
male oeindoed wordt door soco-econom sche fmoren (Shepham, 1978). B j  n.er- 
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actieve jongeren vindt men voor de maximale zuurstofopname gemiddelde waarden 
die schommelen tussen 45 en 50 ml/min/kg. Bij jongeren die op regelmatige basis 
sport met voldoende intensiteit beoefenen vindt men cijfers van 55.0 tot 60.0 mVkg. 
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Fg. 3.5 - Evolutie van het uithoudingsvermogen (Iwpafs 
rele en een conîrolegroep) (Fraov ei al, 1976) 

Dergelijke waarden stemmen overeen met wat men bij volwassenen die fysiek actief 
ziin kan observeren. Kinderen en adolescenten zijn dus vatbaar voor trainings- 
abpassingen. Zo heeft men bij meisjes en jongens in de leeftijdsgroepvan 12 tot 
1 8 iaar kunnen vaststellen dat OD elke leeftijd de s~ortbeoefenaars veel hogere cijfers 
ha in  dan de niet-sportbeoefenaars (Fig. 3.3). 

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij een groep van meer dan 500 jongens en meer dan 
400 meisjes. Het vak bovendien op dat meisjes die in de zwemsport actief zijn $:Q, 
hogere maximale zuurstofopname hebben dan de meer sedentaire jongens. Dit E&i 
erop wijzen dat meisjes zeer gunstig reageren op duurtraining. Dat het fysiek zeer' 
actief zijn en sportbeoefening een gunstig effect hebben op het uithoudingsvermogen 
blijM ook uit een vergelijkende studie van Deroanne en medewerkers, die met een 
duurlooptest van 6 minuten bij fysiek actieve en meer sedentaire jongeren tussen 12 
en 18 jaar hebben aangetoond dat men door regelmatige sportbeoefening en 
lichamelijke opvoeding een beter u#houdingsvermogen heeft (Deroanne et al.., 1986) 
(Fig. 3.4). 

Kinderen zouden reeds op jonge leeftijd een intensief lwpprogramma waarbij het 
accent op de uithouding ligt, zeer goed veiwerken met aanpassingen die de gezond- 
heid zullen bevorderen (Mayers & Gutin, 1979). Dergelijke resultaten werden ook 
geobseweerd bij Belgische jongeren. Zo vond Maes bij een groep meisjes u l  de 
lagere school die zeer regelmatig onder deskundige leiding aan loopsport deden, dat 
de loopprestaties merkelijk beter waren dan bij de minder actieve meisjes (Maes, 
1979). Naast het effect op het uithoudingsvermogen werd in dit onderzoek gewezen 
op de betere motorische aanpassingen zoals een efficiënte looptechniek. Een 
regelmatige sportbeoefening en een voldoende aantal uren lichamelijke opvoeding 
hebben een stimulerend effect op de motorische vaardigheid. 

Over het algemeen heerst in de wetenschappelijke kringen de mening dat men met 
oefenprikkels gericht naar uithouding nooit te vroeg kan starten. Zelfs bij kinderen in 
het kleuteronderwijs vindt men via speelse vormen en een doelgerichte begeleiding 
duidelijke verbeteringen in uithoudingsvermogen die zich veltalen in betere looppres- 



taties. Dit is althans het besluit van een onderzoek waarbij kinderen van 3,4 en 
5 jaar gedurende twee jaar systematisch werden gevolgd (Frolov et a1.,1976) 
(Fig. 3.5). 

Het kan niet ontkend worden dat bij het interpreteren van mogelijke oefeneffecten de 
groei een storende factor is. Een gevoelige fase is ongetwijfeld de groeisprint die zich 
manifesteert bij de pubeiteit en waar men een belangrijke toename van het uahou- 
dingsvermogen kan vaststellen zonder dat men kan spreken van een echt oefen- 
effect. Dit is dan ook de reden waarom ten aanzien van de noodzaak van fysieke 
activiteit, de aandacht vooral moet gaan naar studies die groepen gedurende een 
voldoende lange tijd observeren (longitudinale modellen). 

In dit verband wensen we de studie aan te halen van een Japans wetenschapsteam 
dat de evolutie van het uithoudingsvermogen vóór, tijdens en na de groeisprint 
gevolgd heeft bij jongens die op verschillend niveau fysiek actief waren, gaande van 
de niet-actieve over de regelmatige tot de intensieve sportbeoefenaars. De auteurs 
komen tot het besluit dat het uithoudingsvermogen onder invloed van zeer regelma- 
tige fysieke activiteit meer toeneemt dan wat men met de normale groeiontwikkeling 
zou verwachten (Kobayashi et al., 1978). De invloed zal zich echter maar laten 
gevoelen wanneer de frequentie en de intensiteit van de lichamelijke opvoeding of de 
sport voldoen aan de minimale behoeften. Zolang de belasting kleiner is dan 50 % 
van het maximale prestatievermogen kan men geen heil veiwachten van fysieke 
inspanningen en drie oefendagen per week zijn een minimum. Deze criteria worden 
door alle experts aanvaard en studies hebben dit ten overvloede bevestigd. Zo vond 
men bij kinderen uit de lagere school die gedurende vijf jaar gevolgd werden geen 
merkbare verbeteringen in het uithoudingsvermogen wanneer de intensiteit van de 

9 jaar 14jaar 24 jaar duurtraining lager was dan 50 %, wat overeenstemt met een hartfrequentie van 130 

Melkuurproduktie 
tot 150 slagenlminuul. Dergelijke waarden zijnvoor kinderen vrij laag, aangezien de 

(Mmol.) 9.5 13.0 19.0 pols op maximaal niveau kan toenemen tot 200 a 220 slagenlminuut (Keul et al., 
1982). Andere experimenten hebben uitgewezen dat een hogere belasting (60-70 Oh) 

Tab. 3.4 -Weerstandsvermogen bij kinderen, adolescenten en volwassenen wel een stimulerende invloed heen op het uithoudingsvermogen. Bij kinderen en 
(lactaatproduktie) (Kindermann et al., 1975) adolescenten vindt men gezondheidsbevorderende aanpassingen op het niveau van 
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Fig. 3.7 - Procentuele'veranderingen in kracht na 8 weken oefenen (Vrijens, 1988) 

het uithoudingsvermogen. Dit is niet zozeer het geval wanneer men zich richt naar het 
weerstandsvermogen (anaëroob uithoudingsvermogen). Kinderen en adolescenten 

S zijn door hun specifieke spiereigenschappen niet in staat om veel melkzuur te 
produceren (Tabel 3.4). 

Men stelt voorop dat het weerstandsvermogen vooral sterk zal toenemen na de 
puberleit op het moment dat de pmduktie van mannelijke geslachtshormonen 
maximaal is. Hoewel men wel het weerstandsvermogen bij kinderen door bijzondere 
oefenprikkels kan ontwikkelen, dient men er wel over te waken dat de herstelduur na 
dergeiijke inspanningen veel langer is dan bij volwassenen. Men vindt dus op dat vlak 
een zeer duideliik verschil met het uilhoudinasvermoaen waar men geen speciñeke 
kindgebonden kenmerken vindt. De inhoud,de aard én de keuze van de fysieke 
activiteit zijn in dit opzicht belangrijk. Bij opeenvolgende korte, zeer intensieve 
inspanningen dient men de duur en de aard van de recuperatie heel oordeelkundig te 
bepalen. 

De verschillende informatiebronnen over de aanpassingsmogelijkheden, de beper- 
kingen en de richtlijnen waarmee men rekening moet houden bij het verbeteren van 
het uithoudingsvermogen, kan men als volgt samenvatten : 
1. Kinderen zijn op fysiologisch vlak uitermate geschikt om duurinspanningen aan te 
kunnen. In vergelijking met volwassenen blijk zelfs dat hun spieren beter uitgenist 
zijn om fysieke activiteiten onder de vorm van uithouding aan te kunnen. 
2. Bij kinderen vindt men voor het uithoudingsvermogen dezelfde oefeneffecten als bij 
volwassenen. 
3. Duurinspanningen met een voldoende intensiteit (60-70 %) en een voldoende 
omvang (30 tot 40 min.) verbeteren het uithoudingsvermogen op voorwaarde dat 
men een oefenfrequentie van drie dagen per week heeft. 
4. Bij duurinspanningen is de omvang van overwegend belang. 
5. Wanneer men het uithoudingsvermogen wenst te ontwikkelen houdt men het liefst 
rekening met de biologische leeftijd. Dit kan door het samenstellen van homogene 
groepen zodat elk kind op zijn niveau lichamelijk actief is. 
6. De oefenvormen waarmee men het uithoudingsvermogen wenst te ontwikkelen 



moeten gevarieerd zin en ikpelen op het speldement. 
7. Met het ontwikkelen van uithouding start men nwit te vroeg, hoogstens te laat. 
8. Kinderen zijn op spiemiveau minder goed uitgerust om inspanningen te leveren 
waarbij men vooral op het weerstandsvermogen een beroep doet. 
9. Het te vroeg ontwikkelen van het weerstandsvermogen (anaëroob uithoudingsver- 
mogen) zal op lange termijn storend zijn voor het uithoudingsvermogen (aëroob 
uithoudingsvermogen). t 

10. Bij het ontwikkelen van uithouding maakt men overwegend gebruik (75 %)van 
duurinspanningen onder allerlei vormen zoals zwemmen, fietsen, lopen. Voor een 
kleiner aandeel (10-1 5 %) gaat de keuze naar gemmbineerde methodes (allerhande 
spelen en tests) en het aandeel van de inspanningen met hoge intensiteit onder de 
vorm van weerstand is amper 5 a 10 %. 

DE SPIERKRACHT 

Tijdens de groei is regelmatige fysieke activiteit van belang, niet alleen voor de 
krachtontwikkeling, maar vooral om de lichaamshouding in de goede richting te . . , 
modelleren door het geven van de nodige vormspanning. Het zin vooral de romp:, i 

spieren, die aan de wervelkolom ondersteuning geven en die voor de lichaams- 
houding zorgen, die regelmatig geoefend moeten worden om een zwakke kyphotische 
of lordotische lichaamshouding te voorkomen. Een minimum aan regelmatige 
bewegingsadviteiten kan reeds een gunst i i  spierontwikkeling in de hand werken. 
Men dient echter te weten dat de kracht afhankelijk is van de spiermassa ; tijdens de 
groei neemt deze massa progressief met de leeflijd toe. Zo zal op 12-jarige leeftijd de 
spiermassa 30 %van het lichaamsgewicht innemen, op 15 jaar is dit aandeel reeds 
32%enop18jaar44% 

Indien men de maximale kracht van een volwassen man gelijkstelt aan 100 %, dan is 
de kracht van een 6-jarige jongen of meisje 20 %en dat van een 1Ojarige 35 %. Tot ' 

aan de puberieit is er nagenoeg geen verschil tussen meisjes en jongens. Het is , 

slechts na de puberteit dat het verschil tussen jongens en meisjes merkbaar wordt, 

met een verschil in krachtenniveau van 10 %op 141aar. De kracht zal vooral toene- 43 

men door de produktie van het mannelijke geslachtshormoon Dit hormoon heeft een 
eífect op de ontwikkeling van de spier&sä. Dit is ook de reden waarom men vanaf 
15-1 6 jaar duidelijke verschillen vindt tussen meisjes en jongens. 

Over het oefeneffect van bewegingsprikkels gericht naar krachtontwikkeling bestaan 
soms uiteenlopende meningen. Men heeft echter wel vastgesteld dat jongeren die 
fysiek meer actief zijn en dagelijks aan sport doen, aanzienlijk meer kracht hebben dan 
sedentairen die er nauwelijks toe komen om 1 uur per week aan fysieke activiteit te 
doen (Renson, 1988). De verschillen zijn merkbaar en significant zowel op het vlak 
van de maximale kracht, de e~~losieve~kracht, de functionele kracht als de romp- 
kracht. Een dergelijk beeld dat pleit voor meer sportbeoefening en of lichamelijke 
opvoeding werd ook gevonden door Deroanne en medewerkers in een studie naar de 
fysieke conditie waarin actieve en niet-actieve jongeren met elkaar werden vergeleken 
(Fig. 3.6) (Deroanne et al., 1986). 

Bij het interpreteren van de mogelijke oefeneffecten op de kracht is de groei- 
ontwikkeling een storende factor die uiteraard zorgt voor krachitoename, zodat men 
het aandeel aan werkelijke krachtwinst door bijkomende fysieke activiteit moeilijk kan 
achterhalen. Bovendien is het vergelijken van actieve jongeren met sedentairen niet 
altijd de meest verantwoorde manier om naar verschillen in krachtenniveau te peilen. , 
De meisjes of jongens die meer aan sport doen, doen dit mogelijk omdat zij juist een 
betere fysieke conditie hehebn die voor hun van nature uit (erfelijke aanleg) een 
aangeboren eigenschap is. Daarom ook moeten dergelijke gegevens bevesügd 
worden door wetenschappelijke modellen waarbij gedurende een bepaalde periode 
een groep jongeren aan een specifiek oefenprogramma voor kracht worden onderwor 
pen (longitudinaal onderzoeksmodel). In een studie waarbij jongens van respectievelijl 
10 en 16 jaar gedurende acht weken een krachtprogramma volgden, werd vastgestelc 
dat de krachtwinst in zekere mate afhankelijk was van de leeftijd. Zo was er geen 
krachttoename vwr de armen en benen bij de lagere-schoolkinderen, terwijl er rond 
de pubeiteit wel een duidelijke winst was. Een opvallende vaststelling was de toenam5 
van de kracht van de rompspieren en dfi voor beide groepen (Fig. 3.7) (Vnjens, 1988). 



Het verschil in krachtwinst naargelang de spiergroepen geeft aan de problematiek 
van de krachtonlwikkelina bii kinderen een biizondere betekenis. Het wijst in de 
richting van onderontwikielde spieren van de romp door de sedentaire levenswijze. 
Een klein aanbad aan fysieke prikkels zou reeds een regulerend effect hebben zodat 
de rompspieren tot een normaal niveau komen. Dit zal uiteindelijk de kansen op 
houdingcahijkingen verminderen. 

Wanneer men alle vwiwaarden schept die noodzakelijk zijn om de kracht te 
ontwikkelen dan hebben studies aangetoond dat kinderen ook vatbaar zijn voor 
oefeneffecten. 

Men dient er echter rekening mee te houden dat kinderen tijdens hun groei gevoelig 
zijn voor letsels. Dit komt deels door het onevenwicht tussen kracht en lenigheid. Er 
zijn duidelijke aanwijzingen dat het bot zeer plastisch is en dat aanpassingen op lange 
termijn mogelijk zijn. Zo neemt men aan dat een niet te intensieve en regelmatige 
sportbeoefening de beendergroei kan sîimuleren, terwijl te intensieve training veeleer 
remmend zal werken. Opeenvolgende en langdurige dnikbelastingen op het bot 
kunnen resulteren in een verdikking van het botweefsel zoals men dat kan waame- 
men bij toptennissers die in de arm waarmee zij spelen sterker ontwikkelde beende- 
ren hebben. 

Bij het zoeken naar de meest geschikte fysieke activiteiten en een voldoende 
sportbeoefening om de krachtontwikkeling te stimuleren, zijn de volgende richtlijnen 
niet onbelangrijk : 
1. Bij kinderen is de krachtontwikkeling meer van functionele aard. Door voldoende 
fysieke activiteit met een minimum van 3 oefendagen per week komt men tot een 
harmonisatie van de krachttoename en leren de kinderen om hun kracht op een 
optimale manier te gebniiken. Dit zal uiteraard de motorischevaardigheid in gunstige 
zin beïnvloeden. 
2. Bij kinderen moet men vooral aandacht hebben voor een veelzijdige krachtontwik- 
keling. Men gebruikt oefenvormen waarmee men de functionele kracht ontwikkelt met 
circuits waarin men met geringe belastingen werkt. 



3. Een goede opwarming en een goede lenigheid zijn factoren die een essentieel on- 
derdeel zijn van een les of een training waarin kracht verwerkt zit. 
4. Tijdens de gmei dient men vooral aandacht te hebben voor de rompspieren. In het 
lichtvan de mogelijke houdingsafwijkingen is dit een gouden stelregel voor de 
gezondheid. 
5. Het accentueren van kracht kan alleen maar wanneer men rekening houdt met de 
bestaande wisselwerking tussen deze eigenschappen en de bewegingsvaardigheid. 

DE SNELHEID 

Heel wat studies hebben aangetoond dat een eigenschap zoals snelheid op vrij jonge 
leeftijd moet gestimuleerd worden. Over het algemeen stelt men vast dat de loopsnel- 
heid vanaf 5 jaar systematisch toeneemt en dit tot de leeflijd van 15 jaar bij de jongens 
en tot 13 a 15 jaar bij de meisjes (Grosser, 1981; Fiorese, 1989). Aangezien in de 
lagere-schoolperiode (eerste en tweede graad) de bacisvoorwaarden voor een goede 
looptechniek aanwezig zijn, is het aangewezen om het aanbod aan oefeningen die de 
snelheid en het reactievermogen bevorderen, te verhogen. De scholing van de 
bewegingsfrequentie gebeurt het best tussen 7 en 13 jaar. Vooral de gunstige 
hefboomverhoudingen maken dergelijke snelle ontwikkeling mogelijk. Maar ook voor 
de zenuwprocessen blijken in die leeíiijdscategorie de voorwaarden optimaal 
aanwezig te zijn. Zo zal door het vroeg prikkelen van de zenuwbanen door een 
veelvuldige en gevarieerde bewegingsactiviteit de rijping sneller en beter verlopen. 
Het is dan ook niet verwonderlijkdat een frequente en gevarieerde fysieke activiteit 
reeds in de eerste levensjaren van het kind een zeer belangrijke ml speek in de 
ontwikkeling van het zenuwstelsel. Men spreekt terecht van de "gouden leeftijd" omdat 
de jongere in staat is snelle en moeilijke bewegingspatronen onder de knie te krijgen. 

In de ontwikkeling van het looppatmon neemt de coördinatie van armen en benen 
vanaf 4 a 5 jaar zeer snel toe en rond de leeftijd van 7 a 8 jaar zijn de bewegings- 
voorwaarden optimaal aanwezig. Het is dus wenselijkom in die leeftijdsperiode een 
groot aantal aan bewegingsprikkels te voorzien. Jongeren die meer sport beoefenen 

en dus fysiek actief zijn, halen voor snelheid betere resultaten dan de minder actieve 
jongeren. 
Een vergelijkbaar besluit vindt men ook in de groeistudie, gerealiseerd door Rencon 
en medewerkers (1990). 
Het te laattijdig aanbod aan voldoende fysieke prikkels zal een negatieve invloed 
hebben op de ontwikkeling van de snelheid. Wanneer men die kans verkijkt is het 
meestal te laat om een ~ i m e  bewegingservaring te velwerven. 

DE LENIGHEID 

Over het algemeen stelt men dat kinderen zeer lenig zijn en dat deze eigenschap 
pmgressief verloren gaat naarmate zij ouder worden. Zo blijkt dat de beweeglijkheid 
van de wervelzuil rond de Ieeitijd van 9 jaar maximaal is. Vanaf 10 jaar zal de 

S lenigheid van de belangrijkste gewrichten slechts toenemen in de bewegingsrichting 
waarin men ze oefent. Om die reden nemen de lenigheidsoefeningen in de lagere 
school een belangrijke plaats in. Nadien kan de lenigheid via regelmatig oefenen 
onderhouden worden. 

DE ALGEMENE VAARDIGHEID 

Wij hebben reeds aangehaald dat de lagere-schoolperiode de "gouden leeftijd" 
aenoemd kan worden voor het aanleren van allerhande beweainacoatronen. Voor de 

w ,  

k ieke  conditie is echter een harmonische wisselwerking tussen alle basis- 
eigenschappen noodzakelijk. Kracht, uithouding, snelheid en lenigheid zullen het 
niveau van de algemene vaardigheid bepalen. Een tekoit aan vaardigheid is niet 
zozeer te wijten aan een tekort aan aanleg, maar blij@ vooral het gevolg te zijn van 
onvoldoende bewegingsprikkels tijdens de gmei en dan vooral tiidens het kleuter- - . .  
onderwijs en de lagere school. ~e opvallende verschillen tussen- fysiek actieve en 
meer sedentaire kinderen duiden in de richting van een onvoldoende aanbod aan 
bewegingsprikkels. Vandaar dat men er terecht op wijst dat vroegtijdige en regelma- 
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Fig. 3.8 - Evolutie van de motorische vaardigheid bij fysiek actieve en niet-actieve 
kinderen (Hirlz, 1976) 
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tige fysieke activiteit meer dan gewenst is. De verschillende onderliggende compo- 
nenten die het niveau van de basisvaardigheid bepalen, zoals tijdsperceptie, reactie- 
vermogen, evenwichtsgevoel en gevoel voor ritme komen tot maximale ontwikkeling 
rond de leeflijd van 10 tot 12 jaar bij meisjes en 13 tot 14 jaar bij jongens. Dit alles 
toont aan dat de lagere school de gevoeligste leeftijdspenode is om de motorische 

'1 vaardigheid te ontwikkelen. Het aanbod aan fysieke activiteit moet dus niet alleen 
voldoende zijn, maar ookde inhoud die men zal geven aan de lichamelijke opvoeding 
en de sportbeoefening s zeer oeiangf~:ic. Sponieve i( nderen halen op her vak van oe 
moiorie~ oelere resJ laten dan hLn n er-an.eve leeft josgenoren (Fig. 3.8) ,di&, 1976). 

Aangezien de fysieke conditie opgebouwd is uit een geheel van eigenschappen, kan 
het algemene prestatieprofiel als referentie gehanteerd worden. Dat de sportbeoefe- 
ning hierop een gunstige invloed zal hebben blijkt overduidelijk uit de groeistudie van 
een Leuvens ondenoekcteam waarin de.sportparticipatie werd geëvalueerd in het licht 
van de basiseigenschappen van de fysieke conditie (Fig. 3.9) (Renson, 1988). 

BESLUIT 

In alle wetenschappelijke kringen is men het er unaniem over eens dat regelmatige en 
voldoende fysieke activiteit de algemene gezondheidstoestand gunstig Winvloedt en 
dit op alle leeítijden. Dit is zeker het geval bij jongeren omdat zij door een aangepaste 
bewegingsactiviteit een degelijke fysieke conditie kunnen opbouwen die hun gezond- 
heid ten goede komt. Het aanbod aan bewegingsprikkels moet echter voldoende zijn 
en dit zowel voor wat betreff de frequentie als de inhoud. Een minimum van drie dagen 
fysieke beweging per week met een voldoende intensiteit en een omvang van één uur 
zijn de minimale voorwaarden om een tastbaar dect te realiseren.(Fig. 3.10) 

Fig. 3.9 - Motorische prestatie van 18-jarige jongens en meisjes 
naargelang hun fysieke activiteitsniveau (Renson, 1988) 
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BEWEGEN EN KENNISONTWIKKELING 
Hoewel het hoofddoel bij het samenstellen van dit witboek op de fysieke conditie ligt is 
het nuttig om het verband te belichten dat bestaat tussen het bewegen en de 
owikkeling van de andere persoonlijkheidscomponenten. Beweging biedt blijkbaar 
niet enkel de mogelijkheid motorische doelstellingen te bereiken, maar kinvloedt 
eveneens meer cognitieve gedragsaspecten zoals de tijd-tuimte-organisatie, de 
verweiving van het lichaamsschema en de perceptie. 
Volgens een hele reeks ondenoekers bliiM de motoriek de basis te vormen van de 

ontwikkeling waarop de kennisontwikkeling (de cogniöe) stoelt (Maes M.; 
Maes S., 1973). Diverse auteurs wiizen trouwens OD het belano van de motorische en 
spelgerichte aanpak om b.v. ~isku~de~restaties op te drijven (ie Boulch, 1966; 
Cratiy, 1967; Frostig, 1970, Bannatyne, 1971, Cratty, 1973; Van Rossum, 1982). 
Motorisch bezig zijn zou de taalontwikkeling, het leesonderricht, het geheugen, de 
culturele basisvaardigheden en de conceptualisering sterk bevorderen. Men vertelt 
niets nieuws wanneer men stelt dat het veiwerkelijken (materialiseren) van begrippen 
en denkhandelingen perfect mogelijk is via het inschakelen van voorafgaande 
bewegingservaring (bewegingantecedenten). Oriëntatie en organisatie in ruimte en 
tijd blijken zeer belangrijk te ztn voor de perceptie van begrippen en algemene 
denkpatronen die aan de basis liggen van de denkontwikkeling. Uitgebreid onderzoek 
heen trouwens aangetoond dat het uitvoeren van materiële handelingen met voorwer- 
pen zelk voor het verwerven van o.a. meetkundige begrippen van zeer grote 
betekenis is. 

Het concept van de geïntegreerde ontwikkeling, die de nadtuk legt op het verband 
tussen de motorische en de emotionele en de intellectuele eigenschappen, vormt de 
basis van een aantal theorieën over de ontwikkeling van het kind. 

Kirkendall(1986) beschrijft vijf invalshoeken om het verband tussen het lichamelijke 
en geestelijke te benaderen en te bestuderen. 
1. Het vergelijken van de schwlresultaten en intelligentieparameters tussen sport- 
beoefenaars en niet-sportbeoefenaars 



2. Het vergelijken van de moto'che en&ie'ke vaardigheden bij mentaal gestoorde 
kinderen en kinderen met een normale intelligentie. 
3. Het nagaan van het verband tussen de motorische of fysieke vaardigheden en de 
intellectuele prestaties. 
4. Experimentele studies. 
5. Fysiologische en neurologische studies. 

Uit de talrijke studies die vooral in de jaren 50 en 60 werden gerealiseerd onthouden 
we de volgende besluiten : 
1. Over het algemeen vindt men een matig positief verband tussen de motorische en 
de intellectuele prestaties, vooral wanneer de motoriek een cognitief proces vereist. 
Dit is het geval bij taken waarbij men hoofdzakelijkeen beroep moet doenop 
coördinatie en evenwicht. 
2. Er is geen enkele aanwijzing die wijst op een verband tussen de lichamelijke 
ontwikkeling en de intelligentieparameterc. 
3. Het verband tussen de motorische en de intellectuele prestaties is vooral meikbaai 
in de beginfase van de ontwikkeling. 
4. Er bestaan geen onomstootbare argumenten die op het bestaan wijzen van een 
effect van fysieke acliviteiten op de intellectuele ontwikkeling. 

De intellectuele ontwikkeling is het resultaat van een denkpms ondersteund door 
een optimaal sensorisch en motorisch gedrag. 

Vroeger hadden de kinderen, veel meer dan nu, de kans om via klassieke spelvormen 
(op straat of in de onmiddellijke natuur), heel wat actionele ervaring op te doen 
(eivaring via lichamelijke handelingen, lijfelijke gewaarwordingen). Terwijl zij speelden 
(bjvoorbeeld : knikkerden) waren zij in feite onbewust een basis aan het leggen voor 
onder meer hun meetkunde. Gelukkig onbewust, anders hadden ze misschien het 
spelen gelaten voor wat het was. Zo kan men ontelbare voorbeelden aanhalen 
waaniit blijM dat het kind via bewegingsactiviteiten en spel zich in zijn totaliteit vormt 
en veivolmaakt (Maes M., 1982). 



Het W, een beweegt nietaileen fyclek en mgniM maar tevem %wo&d. 
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leren aan aanpassen en er zich in htegreren. Het bewegend cornmmren en in 
relatie treden kan zeker binnen de schoolgemeenschap waar de klas, een toevallig 
samen verblijvende groep kinderen, een &iaal verschijnsel is : een dynamisch- - 
affectief-sociaal atelier waar de jongere kan slspen aan de ruwe materie. Groot 
voordeel is wel dat de jongeren in een klas tot dezelfde leeftijdsgroep behoren en dus 
ook tot hetzelfde ontwikkelingsniveau. 

Het is binnen de klassegroep dat de jongere vooral via bewegingsactiviteiten een 
sterk normbesef en sociaal-functionele gedragspatronen kan ontwikkelen omdat de 
bewegingssituatie uanodigt tot openheid en echtheid. Daarenboven zal deze situatie 
die in se gekenmerkt wordt door vlotheid, ontspanning en vreugdebeleving, de 
interactie met de leerkracht sterk bevorderen. 

Meestal is het bewegend bezig zijn samen met de eigen IeerkracMlklastitularis een 
feest voor de jongeren. Het wedenijds veitrouwen, de wederzijdse waardering 
worden erdoor gevoed en verdiept. Sociale attitudes zoals samenwerking, 
veraniwoordelijkheidszin, hulpvaardigheid, eerlijkheid, zelíbeheersing, openheid, e.d. 
kunnen bij voorkeur binnen de spel- en bewegingsactiviteiten geïntegreerd worden. 

Wat enorm belangruk is binnen de bewegingssituatie is de mogellkheid die voor 
jongeren bestaat tot vreugdebeleving, succecbeleving en het overwinnen van 
faalangst (zelfconcept). Voldoende frequent en intensief bewegen verhoogt dehalve 
de motivatie tot actieve, spodieve vrijetijdsbeweging naar een life-time spo&- 
oefening. 

Bewegen 
v 

Integreren van attitudes 
'I 

Jezelf ontdekken, het omringende, 
de andere, de groep 

v 
Leren communiceren 



BEWEGEN EN MENTALE GEZONDHEID 
Over het algemeen aanvaardt men dat er een positief verband bestaat tussen de 
fysieke wnditie en de mentale gezondheid. Nochtans kan men niet spreken van een 
duidelijk oorzaak-effect- verband en dit door een gebrek aan voldoende experimenten 
die de psychologische gevolgen van fysieke activiteit en sportbeoefening hebben 
bestudeerd. Niettemin verwijzen wij graag naar de besluiten van een groep van 
experk, ondersteund door het "National InstiMe of Mental Health" in de USA, die de 
volgende mening heeft over de invloed van fysieke activiteit op de mentale gezond- 
heid (Morgan et al., 1988) : 
t. De fysieke conditie bepaalt de mentale gezondheid en het algemeen welzijn van 
het individu. 
2. De fysieke conditie gaat gepaard met een vermindering van angstsituaties. 
3. De angst en de depressie zijn het gevolg van het niet kunnen verwerken van 
mentale stress. Fysieke activiteit en sportbeoefening zullen het niveau van de angst 
en de depressie doen dalen. 
4. Een zware depressie vraagt een specifieke therapie waarin fysieke activiteiten een 
ondersteunende rol kunnen spelen. 
5. Fysieke activiteiten resulteren in een daling van de stressindicatoren, de neuro- 
musculaire spanningen, de hartfrequentie in rust en bepaalde stresshormonen. 

a 

BESLUIT 
Regelmatige fysieke activiteit is van primordiaal belang voor de totaalontwikkeling van 
het individu : 
1. Via een aangepaste bewegingsacti~teit gericht op zijn totaalontwikkeling met een 
voldoende intensiteit en een iuiste frequentie en op het juiste ogenblik aangeboden, 
legt de jongere de basis VOO; een algemene goede fysieke conditie, verweifl hij 
beweging~e~aring en worden tegelijkeltijd zijn lichamelijke en motorische basiseigen- 
schappen gevormd. 
2. Regelmatige, voldoende intensieve bewegingsactiviteiten bieden niet alleen de me 
gelijkheid motorische en fysieke doelstellingen te bereiken; zij beïnvloeden eveneens 
de cognitieve ontwikkeling. Door regelmatige bewegings- en spelactiviteiten kunnen 
diverse begrippen, eigencchappen, wetmatigheden en culturele basisvaardigheden 
verworven en ondersteund worden. De motoriekvormt immers de basis van de 
perceptuele ontwikkeling waarop de kennisontwikkeling stoelt. 
3. Op het socio-affectieve vlak van de algemene persoonlijkheidsvoming worden 
door bewegingsactivkeiten de sociaalgerichte aititudes en de opbouw van een 
waarden- en normenschaal gestimuleerd. Onder deskundige begeleiding kunnen 
zij eveneens impuls en richting geven aan de wilcontwikkeling en de relationele 
ontwikkeling. 
4. Regelmatige fysieke activiteit en spoitbeoefening zullen de mentale gezondheid 
bevorderen. Angst- en stress-situaties worden beter verwerkt, wat het evenwicht 
tussen geest en lichaam bevordeit. 



Voetgangers Besiwrders 
van fietsen 

Bestuurders 
van bromfietsen 

5 - 9 jaar 239 102 

l 0  - 14 jaar 173 344 13 

15 - 19 jaar 145 1.144 

Tab. 4.1 -Aantal doden of ernstig gewonden volgens de aard van de verkeers- 
deelname (gegevens van 1988) 



Hoofdstuk 4 
De kwaliteit van het leven. Het aanbod aan 

Qsieke activiteit en sportbeoefening voor jongeren 

Kinderen en adolescenten knjgenéen waaier van kánsSn om fysiek actief te zijn 
Deze mogelijkheden kan men in drie groepen onderverdelen. 
1. De fysieke activiteiten in het kader van het dagelijkse leven. 
2. De fysieke activiteiten en de spotibeoefening op school. 
3. De fysieke activiteiten en de sportbeoefening in de vrije tijd. 

In dit witboek willen we een overzicht brengen van de mogelijkheden die aan de 
kinderen en de adolescenten worden geboden om fysiek aktief te zijn. Daarbij zullen 
wij onze aandacht richten zowel naar de punten die voldoening schenken als naar de 
belangrijkste tekortkomingen. Het is een gemeenplaats te beweren dat voor de 
mesten onder ons de school een belangrijke rol speelt bij het bepalen van onze 
toekomst. 

In het domein van de lichamelijke opvoeding en de sport is het de plaats waar elkeen 
een schat aan motorische ervaringen kan en dient te verwerken. Men kan zich echter 
de vraag stellen in hoeverre kinderen en adolescenten in voldoende mate de 
gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen, om een attitude te verwerven die 
gericht is naar sportbeoefening en om de nodige bewegingservanngen te ontwikkelen 
die hun de gelegenheid moeten bieden om later in optimale voorwaarden fysiek actief 
te blijven. We zullen verder de belangrijkste initiatieven becchfijven die uitgaan van de 
overheid en die tot doel hebben de fysieke activiteiten en de sportbeoefening te 
promoten. Ook het privéinitiatief liet zich niet onbetuigd. De federaties en de sport- 
verenigingen zijn hiervan het meest frappante voorbeeld. Hun ml is van primordiaal 
belang en zij zijn tevens onvervangbaar. Zijn zij in staat om in te spelen op de 
behoefien van de jongeren ? 

FYSIEKE ACTIVITEIT IN HET DAGELIJKS LEVEN 

Het is een bekend feit dat als gevolg van de technologische evolutie een groot 
gedeelte van de fysieke inspanning overbodig wordt. Dit geldt zowel in het beroeps- 

Talrijke factoren zullen het cedentarisme in de hand werken. Wij vermelden in dit 
verband het verminderen van de fysieke inspandngen van en naar school gaan en de 
passieve ontspanning zoals de televisie en de elektronische spelletjes. Heel wat jonge 
gezinnen zijn, zeker in de steden, krap gehuisvest. Jonge ouders worden daarenbo- 
ven vaak in grote mate in beslag genomen door het uitbouwen van een carrière en 
kunnen bijgevolg niet allijd voldoende aandacht opbrengen voor de behoeffe aan 
beweging van hun kinderen. Dekinderen moeten stil zijn voor de buren, stil zijn omdat 
het zo hoort. Meestal blijft er weinig anders over dan televisie kijken of spelen met 
eleklronisch speelgoed, waardoor de zin voor initiatief of zelf creatief zijn, afgeremd 
wordt. Een Amerikaanse studie toonde aan dat kinderen van 6 tot 11 jaar gemiddeld 
evenveel uur per week televisie kijken (24 uur per week) als ze op school doorbren- 
gen. Een aantal van deze kinderen keek zelfs meer dan 5 uur televisie per dag !Als 
gevolg hiervan kon men in deze studie een verband aantonen tussen het aantal uren 
televisie kijken per dag en het voorkomen van zwaarlijvigheid. De normaal aanwezige 
bewegingsdrang en functielust worden onvoldoende ondervangen, wat een zware 
hypotheek betekent voor de harmonische ontwikkeling van lichaam en geest. Het 
verwerven van sportieve of bewegingsattitudes wordt bemoeilijkt omdat de jongere ., . 
niet meer in voldoende mate kennis kan maken met de echte betekenis van weugde- 
beleving aan actief sport beoefenen. 
Door de toenemende verstedelijking en het steeds meer buten de stad wonebver- 
groot de afstand van huis naar school. Veel jongeren worden met openbaar of priv6- 
vervoer naar school gebracht. Vooral binnen de grootstedelijke agglomeraties wordt 
meer en meer afgezien van het lopend of fietsend naar schwl gaan omwille van het 
steeds toenemende drukke en gevaarlijke verkeer. In dit verband lijken ons de cijfers 
afkomstig van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid relevant (Tabel 4.1). 

De grootste risicogroep wordt ongetwijfeld gevormd door de kinderen tussen 5 en 
14 jaar. De verplaatsingen te voet worden zeldzaam en bovendien ook het spontane 
soel tïkiens het traiect school-huis. Tussen 1970 en 1980 daalde de qmep van 5- tot 
15-jangen in de ~ k a m s e  Gemeenschap die per fiets naar school reden Bet 12 % 
(Van den Boccche, 1988). Dit betekent dat de bewegingsactiviteiten (vrij spel) die 

leven als in de vrije tijd. onmiddellijk na of vóór de schooltijd georganiseerd kunnen worden opde weg van en 



naar school minder plaatsvinden en vervangen worden door een lichamelijk 
bewegingsam, mechanisch velvoer. 

Krijgt het kind via andere activiteiten de mogelijkheid om de fysieke cunditie voldoende 
te ontwikkelen ? 

Vrij algemeen wordt aanvaard dat een aangepaste fysieke activiteit aan bepaalde 
criteria moet beantwoorden voor wat betreft de frequentie, de duur en de intensiteit. 
Een aanbeveling van de "United States National Children and Youth Fitness Snidy" 
zegt dat men alleen een gunstig effect kan verwachten wanneer voldoende grote 
spiergroepen geactiveerd worden gedurende minimum 20 minuten, met een frequen- 
tie van drie dagen per weeken met een intensiteitvan ten minste 60 %van het 
maximale cardiovasculaire prestatievermogen (Ross & Gilbert, 1985). 

Deze aanbevelingen worden in de wetenschappelijke krikgen algemeen aanvaard. Dit 
niveau stemt overeen met een activiteit waarbij de hartfrequentie toeneemt tot 
ongeveer 70 %van het maximale niveau. Voor kinderen betekent dit een pols die 
schommelt tussen 140 en 150 slagen per minuut. 

Men kan zich echter de vraag stellen in welke mate kinderen voldoende actief zijn om 
dit peil tijdens de dag te bereiken. De gegevens dienaangaande zijn veeleer beperkt, 
zelfs in de internationale literatuur. De resultaten van een onderzoek in het kader van 
het project "Comnaty Prevention in Children" is in dit opzicht zeer verhelderend 
(Armstrong et al., 1990). 

In dit project werd de hartlrequentie bij een groep van nagenoea 100 kinderen tussen 
10 en 14 jaar continu geregistreerd gedurende een periode van 12 uur (van 9.00 tot 
21 .O0 U.) en dit op drie verschillende dagen. 
~emiddeld vondmen bij jongens dat zij amper 6,7 % van hun hM een hartfrequentie 
hadden welke overeenstemde met het vereiste niveau. Bij de meisjes werd een nog 
lagere waarde gevonden (4,3 %). Wanneer men deze cijfers uitdrukt in minuten dan 
zou dit betekenen dat zij respectievelijk in totaal 48 en 31 minuten actief zijn. Men mag 



echter niet vergeten dat de hogere hartirequentiewaarden ook door andere factoren 
beinvloed kunnen worden. Wil denken hierbij aan stress en emotie. Wanneer men 
echter kijkt naar de duur van de periodes waarvoor de harifrequentie voldoende hoog 
was, dan blijkt dat meer dan 85 %van de meisjes (n = 63) en 70 %van de jongens 
(n = 34) gedurende geen enkele periode tot een voldoende hoge harifrequentie 
komen. 

Slechts twee jongens en geen enkel meisje kwamen in de loop van de drie dagen tot 
drie herhalingen van de noodzakelijke 20 minuten. Ongeveer 50 %van de meisjes 
kwamen nooit gedurende amper 10 minuten aan het vooropgestelde criterium. 

Een soortgelijke studie bij kinderen uk het lager onderwijs (24 meisjes en 18 jongens) 
met een identieke meettechniek kwam tot dezelfde dramatische vaststelling : maar 
30%van de groep haalt het vereiste minimum gedurende een periode van 
20 minuten. Vijfentwintig procent van de meisjes en zeventien percent van de jongens 
halen zelfs niet één periode van 10 minuten met een voldoende intensiteit. 

Wanneer men de leemjdsgroepen onderling vergelijkt dan vindt men geen significant 
verschil tussen kinderen uit het lager en het middelbaar onderwijs. Bovendien blijkt dat 
bij de meisjes het niveau van de fysieke activiteit met de leeitijd daalt. Dit herinnert ons 
aan het nijpend probleem van het tekort aan fysieke activiteit bij adolescenten. Een 
vergelijkbare studie bij Belgische kinderen is ons niet bekend, maar we zijn niet 
overtuigd dat bij onze jongeren de fysieke gewoontes anders zouden liggen dan bij de 
Engelse scholieren. 

Men kan dehalve besluiten dat de spontane fysieke activiteit niet volstaat vwr een 
behoorlijke fysieke conditie. 
Dit is vooral het geval bij meisjes en in het bijzonder tijdens de adolescentie. 

DE FY$IEKE ACTIVITEITEN EN DE SPORT- 
BEOEFENING OP SCHOOL 

Zij situeren zich binnen de lesuren. Wij zullen een inventaris maken van deze fysieke 
activiteiten voor de verschillende onderwijsniveauc. De jongeren krijgen bovendien 
ook gelegenheid tot sportbeoefening binnen het kader van de schoolsport. 

DE OFFICIELE VOORSCHRIFTEN EN DE REALITEIT 

1. Kleuteronderwijs 
Er ziln geen echt precieze gegevens voorhanden. Het is immers zo dat de lessen- 
roosters zeer sterk van school tot school kunnen variëren. Het blijkt wel dat de 
leerkrachten op dit niveau zich zeer bewust zijn van het belang van een motorische 
opvoeding. Dt is de leeitijd waarop de toekomst van het kind bepaald wordt Wordt in 
de praktijk op deze bezorgdheid voldoende ingespeeld ? Het is onmogelijk hierop m@ 
zekerheid een antwoord te geven. 

2. Lager onderwijs 
De officiële voorschriften zeggen dat er lessen lichamelijke opvoeding moeten 
georganiseerd worden voor een totaal van 100 minuten per week. De 100 minuten 
per week die verplicht worden voorzien, zijn er om de ontwikkeling van het kind te 
stimuleren. 

In de praktijk kan de werkelijke toestand sterk variëren. Di is afhankelijk van de 
lesverantwoordelijke. Er bestaan in het lager onderwijs drie mogelijkheden : 
-de lessen worden gegeven door een specialist, meestal een regent in de licháihiCiiinEi 
opvoeding (geaggregeerde voor het lager onderwijs); 
-de lessen worden gegeven door de klastitularis, een onderwijzer of onderwijzeres; 
-de lessen worden gegeven door een persoon die op initiatief van het cchwlhoofd 
wordt aangeworven, 



Sederl jaren maakt men de opmerking dat de realiteit niet aan de officiële teksten 
beantwoordt. Uit enquêtes blijk? dat een groot aantal van de k las f~u larhr  geen 
lessen lichamelijke opvoeding geven. Zo bijvoorbeeld werden door de hoofdinspec- 
teur voor het lager onderwijs voor de provincie Luik antwoorden van 950 ondeiwijzers 
verzameld uit 257 op een totaal van 551 scholen. Nauwelijks 13 %van de onderwij- 
zers, die niet konden rekenen op de hulp van een gespecialiseerde leerkracht, 
hebben geantwoord dat zij de les lichamelijke opvoeding naar best vermogen invullen. 

De overigen haalden verschillende redenen aan om dit niet te doen, zoals de 
afwezigheid van motivatie of belangstelling of de onbevoegdheid voor een domein 
waarvoor zij niet voorbereid waren. Ook het ontbreken van infrastnictuur werd als 
mogelijke reden aangehaald. Deze cgfers Mgken gelukkjg gunstig te evolueren. Een 
recente enquête in het lager onderwijs, die zich beperkt tot de Franse Gemeenschap, 
wijst op minder dramatische resultaten (Jeanray - Marîinet, 1990). Een kleine 
tweehonderd (196) scholen hebben een ingevulde vragenlijst ingestuurd waarin werd 
gepeild naar de verantwoordelijke leerkracht voor de les lichamelijke opvoeding en de 
organisatie van deze lessen. Een groot gedeelte van de scholen heeft geen leraar 
lichamelijke opvoeding (68 %). Di betekent een lichte vooruitgang wanneer men deze 
resultaten vergeijM met het onderzoek van Habran. Dit optimistische beeld mcet 
echter aetemoerd worden wanneer men vaststelt dat slechts 48 %van de scholen " ,  
ervoor zorgden dat er lessen lichamelijke opvoeding werden georganiseerd, waarbij zij 
niet altijd aan de off'iiëie voorschriften voldoen. 

Het is duidelijk dat de kinderen, zelfs in de gunstigste omstandigheden, bijna nooit de 
hoeveelheid lichamelijke opvoeding krqgen die beantwoordt aan hun fysiologische 
behoeften. Diverse ontwilkkelingen hebben tot gevolg gehad dat ons land op het 
Europese vlak achteraan bengelt voor wat het aantal lesuren lichamelijke opvoeding 
betreft (Van Lierde, 1988). 

De inhoud van de leccen moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om van enig 
gunstig effect te kunnen spreken. De motorische en fysieke inzet tijdens de lessen 
moet vokloende intensief zijn met een minimale omvang wanneer men fysiologische 





ming is met de theorie en dat de inhoud van de lessen niet altijd beantwoordt aan de 
behoeften (V.G. De Landsheere, 1975). 

Ind.en men wi pel en naar ae realoreit kan men zich wee vragen stellen. War is de 
werkelj6e <ed voobno~den voor oe iys eke anivite ren en oe smllbeoefenin~ 
Bestaan er achterpoortjes om te ontsnappen aan de voorschriièn OD het vlakvan de 
lichamelijke opvoeding ? In het middelbaar onderwijs vindt men hjf& die erop wijzen 
dat kinderen tijdens de lessen 25 a 30 %actief zijn. Met ongeveer twaalf minuten. is . ~ 

d r netzelfde beeld ais voor de lagere school. Deze waarden stemmengoed overeen 
met de gegevens voor anoere landen (Piéron, 1988; S.eaentop 19831 . , . - - - . 
Zou heïzözijn dat in de les lichamelijke opvoeding, hoe paradoxaal het w k  moge 
klinken, de periodes zonder beweging overheersen ? Zvn onze leerkrachten slecht 
georganiseerd of onbekwaam om hun leerlingen lysiek actief te houden ? Of zijn het 
de omstandigheden waarin het ondeiwijs georganiseerd wordt, het aantal leerlingen 
en de uitnisting die onvermijdelijk hebben geleid tot dergelijke situaties ? 

Het zou ons te ver leiden om een analyse te maken van de middelen die tot een .-. .~ . . ~ - ~  

verbetering van het fysieke engagement kunnen bijdragen. Door een juiste keuze van 
de middelen, door het stimuleren van de belangstelling en door een actieve inbreng 
van de leerkrachten kan men reeds heel wat realiseren. Het to@na=@n van d@ - . . . -. . - - 
aanbeveingen en de r.chrlijnen van nel programma ZOJ reeas volstaan om ae 
oeschimre lid beier re oenutten. Zonder in een overdreven pessimisme te vervallen, 
blijven de mogelijkheden om de actieve tijd in een les te verhogen veeleer beperkt. 
Jonge Amerikanen blijken beter aan hun trekken te komen, aangezien uit een studie 
naar de íysieke conditie van kinderen en adolescenten blijkt dat vw de leefijdcgroep 
van 10 tot 18 jaar de jongeren, per week gemiddeld twee uren en eenentwintig 
minuten in zaal of op het terrein fysiek actief bezig zijn. Een schatting in een reeks 
klassen uit het Belgisch middelbaar onderwijs geeft waarden die per week kunnen 
schommelen tussen 104 en 120 minuten op een totaal van de 150 beschikbare 
minuten (Piéron et al., 1985). 



~~ .. ~ .~. ~ ~ 

(TSO) en -onderwijs (&) m viaanderen b e M e n  waren, kwam 
A. Bottequin 104 de veconîmslende wtsteiiing dat het aantal leerínigen die MijpîeM 
w m v a n & I t ? - e n k M ~ e ~ d . m . v . e e n ~ ~ ~  
maximum 16 %in het ASO/TSO tot maximum 25 "k m het BSO (Boîiequin, 1987). De 

ut verder ondermek op meer dan 3.000 Ieeilineen ( ~ ~ ~ .  1987) 
secundair OI&IW@ kwam naar m r  dat van de woroemde gmeg dechts 160 
hikgen (5 46) in aamding z w k n  k o m  vow een @ïleibng van de les 
~ ~ ~ o p ~ ~ ~ a n i o e w e l m i n i m t m l O % ~ ) t o t m ; ~ t ' R n ~ n 2 5 % ( B C O ) v i o i  

stuiten opdm~schverZet(Eer!jngs, 1990). 
I neen~oench laande~eRaadvandeude~nGeneesheren~s tde  

in een sw@rA@ M ge& aan dezeiíde Nafionale Raad cteh M. Vm Assche 
van het I m t m v w r ~ ] k e ~  (K.U.L) een typegetuigshM w, voor 
een tolale of g&deljke v@t&cg van de les lichamelijke opvoeding. In hara 
&apbeidebr ieven~@deWaleRaadzia i twd~bewust te~  

Al bij al worden geen fundamenteie W i  gemmen betreífende de b6pW10 
van onrechtmatige medcche vr-n. Een b w q  Mismei van de 
VlaamseV~w>wSpoipleneeckundeen~tencchappenen~ande 
Vfaamse Vereniging w da&m- hhumMt, k de ui$ave Mn een 
hardbek dat W e û n g e n  verctrekt m.b.t de i n d i  gecdiiktha;ckbeoMdding 
van kuderen met öjdekjke of chmmsche gezwidheidsanomaMn wxx deekiemiq 
aan ~9omtiv1eiten op schod ( L m ,  1988). 
Ooltaan Duitalige kant heeft men een vsqe@bm m i  genomen &k%, WEB). 

Tot s!ol dient te worden w dat naast de arts ock de oudes een belangrijke rd 
teWhehbenmdewomoamdepmblematiek.Doorinzidittekrygenin& 
inhoud, I&&&% doelstelkngen, nuten vere&en van de lessen Wmeüjke 
opwdkìg, d e n  tj minder wbewust winekeu* wipMmgCatlesfen vwrb  
kindereo thh-ïfven (M, 1988). Een aialoog tussen tk schod en de wderc is zeer 
geivwist. Sleairs een permanente ~onnather6add en gf&&m&%t'ing lUSen 
& a i t s , d e ~ t ~ q w o e d i n g e n d e & l a r n n e n e e n  haütoeroepen 
aan &a ongerechtvaardigde w i j s t e í i ~ l e n .  

Men roet dus beckiitendai z& m de gunstigste mshigheden de lichamw 
opvoeding op W niet kan beantwaorden aan de uiietia & vereict dn om een 
-ntenMiplendefledtehetbenopdefyuekecOnatie~&Pngara.Debeschk- 



DE SCHOOLSPORT 

Wanneer men denM aan de mogelijke middelen om het aanbod aan fysieke en 
sportieve activiteiten voor de jongeren te verhogen, dan denM men in de eerste plaats 
aan de schoolsport. De m r t  binnen de school kan men als een aanvulling be 
schouwen op de lesuren die voorzien zijn binnen de wettelijke voorschriften. Maar het 
is bovendien ook de schakel tussen de school en de sportvereniging. Het is een 
middel om de sportparticipatie te bevorderen. In de huidige situatie beperkt de 
schoolsport zich hoofdzakelijk tot het deelnemen aan wedstrijden in verschillende 
disciplines. Zij wordt door de diverse schoolnetten geoganlseerd. Op het einde van 
het schooljaar worden over de netten heen tarnooien inoericht. De leerlinaen vinden ~~ ..- ~ " ~ 

hierin een bijkomende motivatie wanneer zij een mogelijke kwalificatie voör intematio- 
nale wedstrijden kunnen afdwingen. 
De deelname aan de schoolsport is uiteraard vrijblijvend. Buiten de wedstrijden zelf 
beschouwen we ookde voorbereiding en de trainingen met het oog op de mmpetitie - 
als een onderdeel van de schoolsport. 

1. Organisatievorm van de schoolsport 
Er bestaan verschillende federaties binnen elke Gemeenschap in functie van de 
bestaande onderwijsnetten. Voor de Vlaamse Gemeenschap zijn dit : G.E.P.O.S. 
(Gemeentelijk en Provinciaal Onderwijs Schoolspoftfederatie), N.S.V.O. (Nationaal 
Sportvehnd van het Vrij Onderwijs) en R.O.O.S. (Rijksonderwijs Organisatie 
Omnispolt). De drie federaties zijn verenigd in de Stichting voor Vlaamse Schoolsport. 
Voor de Franse Gemeenschap zijn de bestaande schoolspoftfederaties : F.N.S.E.L. 
(Fédération Sportive de I'Enseignement Libre), F.S.E.E. (Fédération Sportive de 
I'Enseignement de I'Etat) en F.S,E.Q,.,S; (Fédéraüon Spoltive de I'Enseignement 
Officie1 Subventionné). 

Het doel van de schoolspoMederaties is het bevorderen van de evenwichtiae ~- ~ - 
onrwike ing van geest en lichaam dwr  midael van opvoedende sporìacl~viieiten 
Daarloe oraaniseren i1 diverse actvneiten 7 ~ 4  s . . -- . 
- het inrichten van competitieve en recreatieve tornooien in verschillende disciplines ; 



- het ondersteunen van de landelijke acties, zoals de jaarlijkse schoolsportdag. 

Om de deelname aan deze verschillende organisaties te stimuleren worden speciale 
acties gelanceerd, met de steun van "cponsors". Zo kent men de actie "Sport-Actieve- 
School", waarbij de schoolsportactiviteiten via een puntensysteem geëvalueerd 
worden, wat de mogelijkheid kan geven tot het velwerven van de titel "Sport-actieve- 
School". De federaties hebben door het nemen van allerlei initiatieven de ontwikkeling 
van de schoolsport in de breedte gestimuleerd. Het aanbod is veelzijdig en gaat van 
sportieve wandelingen, jogging, veldlopen, tomooien in balsporten en individuele 
sporten tot competities die kunnen leiden tot deelname aan internationale ontmoetin- 
gen. 

2. De brug naar de sportverenigingen 
Zeer dikwijls wordt de aandacht gevestigd op de brugfunctie van de schoolsport. Door 
diverse activiteiten tracht men de leerlingen in contact te brengen met de "spor? in al 
haar facetten. De schoolspolt is dan ook die vorm van spoltbeoefening waartij de 
sportieve activiteiten plaatsvinden in een pedagogische sfeer en onder de verantwoor- 
delijkheid van de school. De schoolsport zal er echter moeten over waken zich niet 
ukluitend te beperken tot een wedstrijdaanbod waarbij zij zich alleen op de sportief 
getalenteerden richt. Dit zou de drempel verhogen die vele jongeren buiten de school 
ervaren in het vinden van de weg naar actieve sporbeoefening. Schoolsport zou een 
flexibele wegwijzer moeten zijn &r het actief sport bedrijven voor allen, en moet als 
zodanig een belangrijk aanvullend stuk lichamelijke opvoeding betekenen. 

De schoolsport zou dus heel wat oplossingen kunnen bieden voor het verbeteren van 
de fysieke conditie. Een aantal problemen belet het realiseren van deze opdracht. De 
lichamelijke opvoeding op school richt zich tM alle kinderen in een sfeer waar 
competitie slechts onder pedagogisch verantwoorde voml een rol kan spelen. Binnen 
de swrt daarenteaen treedt comoetitie sterk oo de voorarond en oalticiceren de 

clubverband en worden door de school en dt mms tegen de zin van de club in 
(blessures, vermoeidheid, onderbreking van de trainingsstage, enz) opgesteld. 
Deelnemen op vrijwillige basis evolueert naar deelnemen (van de besten) op 
verplichte basis. Het is zonder meer duidelijk dat een dergelijke aanpak niet kan 
instaan voor het verbeteren van de tysieke conditie van alle schoolgaande jongeren. 

De schoolsport kan dus nooit de lichamelijke opvoeding vervangen omdat ze slechts 
een b e w M  deelasoect van de onderwisdoelstellingen kan realiseren en dt voor een 
klein gedeelte van de schoolgaande jeugd. 

De massa-activiteiten die georganiseerd worden, zijn bovendien meestal éénmalig en 
hebben zodoende te weinig impact oni een sportieve en algemene gezondheids- 
attitude te realiseren. 
De schoolsport wordt dan ook dwr  de meeste jongeren als vrij negatief ervaren. Wij 
verwijzen naar de resultaten van een enqu&te die in 1989 werd gevoerd onder meer 
dan 2.000 jongeren uit enkele Brusselse en Franstalige secundaire scholen (Gelin, 
1989) : 
66,2 %van de leerlingen bleek niet tevreden te zijn over het bestaande schoolsport- 
systeem en wil mogelijkheden krijgen om sport te beoefenen buiten het opgelegde 
lessenrooster. 
66,7 % dnikte trouwens zijn onvrede uit over het tekort aan aantal uren lichamelijke 
opvoeding op school. 33,3 %van de leerlingen vindt dat er teveel nadwk wordt gelegd 
op het competitie-element. Slechts 10,4 % van de leerlingen zou deelnemen aan 
parascolaire sportactiviteiten en een te grote studiebelasting zou de belangrijkste 
oorzaak zijn voor de drop-out in de schoolsportcompetities. 

Indien de schoolsport wil bijdragen tot een verbetering van de fysieke conditie van de 
jeugd in België dan dient zij zich vooral in de breedte te ontwikkelen. Er dienen extra- 
swlaire swrtativiteiten OD lokaal niveau ontwikkeld te worden in samenwerking met .. .  r.^^ ~~~~~~-~ ~- S~ ~ ~~~~ ~~ n~~~~~ ~~~ 

jongeren op wijwillige basis, met Winnen" of i e  beste 4n"  als &langrijke motivatie. of onder de verantwoordeiijkheid van de gemeente, de sportverenigingen, de - 
Door de sterk competiieve drang kunnen alleen de sportief meest getalenteerde sportraden en de sportdiensten. De schoolsport zou zich vooral binnen de school 
jongeren deelnemen. Deze jongeren genoten hun sportieve vorming grotendeels in moeten afspelen (De Knop, 1986), waardoor ze inderdaad een aanvulling op de 



normale lessen lichamelijke opvoeding kan zijn, een positieve bijdrage tot de "school- 
sfeer' kan betekenen en via een life-time gerichte aanpak alle jongeren kan bereiken 
en sensibiliseren tot een spoitactieve levenswijze. 
Indien de schoolspofl de eenvoudige weerspiegeling is van het clubgebeuren, zal 
slechts een beperkt aantal leerlingen hierbij betrokken worden. Onder die voorwaar- 
den kan zij niet wezenlijk bijdragen tot het verbeteren van de fysieke conditie van het 
merendeel van de jonge Belgen. 

MOGELIJKHEDEN TOT VERBETERING 

Is de situalie hopeloos en onomkeerbaar ? Zijn er voorbeelden waar men middels het 
doorbreken van het schoolritme resultaten haalt die het kind ten goede komen ? 
Het schoolritme waaraan de kinderen worden onderworpen wordt heel dikwijls 
verantwoordelijk gesteld voor het aantal mislukkingen en het tekort aan fysieke 
activiteit of spoitbeoefening. Men refereert dikwijls naar de verkorte aheidsduur die 
van 48 naar 44 tot zelfs 38 uur per week is gereduceerd. Voor het kind en de 
adolescent is de situatie duidelijk anders. Met schooldme verstaat men zowel de 
dagindeling, de werkindeling als de vakantie. Door een vergelijking van internaflale 
gegevens gerealiseerd door het Frans Nationaal Olympisch Comité kan men de 
situatie voor België situeren. 

Met een Zome~~k8ntie van 62 dagen (van 1 juli tot 31 augustus) bevindt België zich 
in de middengroep tussen enerzijds de 41 dagen in bepaalde "Landei" uit Duitsland, 
42 dagen in Japain, 44 in  root-~ritannie, 46 'i ~ederlánd en anderzijds de landen 
met meer vakantiedagen zoals Zweden (75 dagen), USA (81 dagen) en Italië (95 
dagen). 

Op nei vak van het aamal weke (kse lesuren neemt Belg@ opniedw een centra e 
p.aais in (27,3 J. zonaer ae modagpa~ze), met 23 Lren voor Zwitsenand en Itaie. Met 
uitzondering van de Franse jeugd blijken onze kinderen het langst op schooi te 
veitoeven (6 uur per dag). In de meeste andere landen beperkt men zich tot 4 uur. 



Indien zij enerzijds weliswaar niet te vroeg op school moeten zijn (over het algemeen 
8.30 - 8.45 U.), dan is het echter wel zo dat zij vrij laat de school verlaten (15.45 U.); in 
elkgeval later dan de Italiaanse scholieren (13.30 U.), of de Duitse kinderen (13.45 U.), 
maar vroeger dan de Franse kinderen (16.30 U.). Het aantal schooluren is sedert de 
jongste decennia weliswaar enigszins gedaald, maar wegens een groter leerstofaan- 
bodgebeurt de kennisoverdracht op een veel intensere wijze en wordt ze voor een 
aroot deel ook verschoven naar de naschoolse tijd. Daarnaast brengen de langere en 
ieelvuldigere vakanties kennisverlies met zich mee, wat eens te meir de overblij- 
vende schooluren extra belast. Aangezien de kennisoverdracht intenser dient te 
gebeuren is het meer dan vroeger belangrijk, dat men de uren waarop dit gebeurt juist 
kiest. In dit verband verwijzen we naar de volgende aanbevelingen die werden 
geformuleerd door de Franse Vereniging voor de Schoolse en Universitaire gezond- 
heid (Rutenfranz et al., 1988) : 
-fundamenteel onderwijs verschaffen op die momenten van de dag waarop het 
concentratievermogen het grootst is; 
- tussen deze leerprocessen tegemoet komen aan de nood aan bewegen en 
creativiteit ... 
-de werkperiodes en vakanties in die mate alterneren dat verlies aan kennis beperkt 
en de vermoeidheid kunnen worden; 
- de taakspanning en schoolse belasting moduleren, rekening houdend met de 
seizoenen, de regio, de leeftijd en het schoolniveau; 
- de nodige tijd inlassen waarin men voldoening kan geven vwr de lichamelijke en 
sporlieve opvoeding; 
-voorzien, in de meest deskundige begeleiding op het vlak van de gezondheklç 
problematiek van de schoolkinderen (o.a. lichamelijke opvoeding en sport). 

Bij het organiseren van de schooldag moet men dus wel degelijk rekening houden me1 
het biologische ritme van het kind (Petit, 1990). 

Reeds in 1953 toonde J. Moul/n aan dat het concentratievermogen van de leedingen 
sterk verschilt al naargelang de theoretische lessen enerzijds door lichamelijke 
opvoeding en spel of anderzijds door studie gevolgd werden. Daar waar lichamelijke 

opvoeding en spel na de theorie op het programma staan, is het concentratievermo- 
gen van de leerlingen duidelijk hoger dan daar waar studie de theoretische lessen 
aanvult. 

Zo zal het introduceren van meer uren lichamelijke opvoeding op school, op het juiste 
moment van de dag, het rendement van iedere leerling verhogen. 

Niet alleen de fysieke activiteit en de sportbeoefening op school zijn gedaald, maar 
bovendien blijft er na school nog weinig tijd over voor vrijetijdsactiviteiten Kan men 
door aanp&ingen in het schoolritme oplossingen vinden die tegemoetkomen aan het 
tekort aan fvsieke beweging ? Het zoeken naar oplossingen in verband met de 
verminder& bewegingGjavan de schoolgaande jeugd i niet nieuw. Verschillende 
onderwiisdeskundiaen zochten en vonden soms. door het schoolcurriculum opnieuw 
te schikken en anders in te vullen, een nieuw evenwicht tussen de lichamelijke, de 
kennis- en de affectieve vorming. 
Allerhande vernieuwingen werden uitgedacht en uitgetest. Aangezien reeds verschil- 
lende projecten werden gerealiseerd IijM het ons nutig om een aantal van deze 
experimenten te beschrijven. 

1. Het pedagogische halvedagsysteem 
Reeds in de jaren vijftig werd in de Franse stad Vanves een project opgestart naar de 
intellectuele en fysieke inspanningen bij leerlingen van de lagere school. Dit experi- 
ment is gekoppeld aan het organiseren van sneeuwklassen. De lesuren voorzagen in 
de voornliddag de theoretische vakken en in de namiddag spori. De resultaten van de 
groep die aan dit experiment deelnamen werden vergeleken met een controleklas. 
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat de klasseresultaten in geen enkel 
opzicht negatief werden beïnvloed door de toename in fysieke activiteit. Op psycholo- 
gisch vlak werd een toename vastgesteld van het concentratievermogen, de disci- 
pline, het emotionele gedrag en de groepsrelaties. Op het fysieke vlak zag men een 
toename van de spierkracht, betere sportieve prestaties en een harmonische 
groeiontwikkeling. Het project van Vanves gaf aanleiding tot het opctarten van de 
experimenten van Cuesmes en Vlezenbeek met dezelfde positieve resulaten. 



Zelfs indien deze projecten in alle aspecten spectaculaire resultaten gaven, werden 11 
in pedagogisch verband nooit veralgemeend, Het lijkt ons dan ook wenselijk om 
enkele van de meer recente studies te beschrijven die het effect van een toename van 
het aantal lesuren lichamelijke opvoeding hebben bestudeerd. 
Vanuit wetenschappelijk oogpunt zsn zii. omwille van de nebruikte methodes zowel ,, ~~~~ - . -" 

naar inhoud (de onderzochte), parameters of de statistische aanpak, meer betrouw- 
baar dan de andere studies. 

2. Meer lichamelijke opvoeding op schooi : het dagelijkse lesuur 
De verantwoorde eis van het dagelijkse lesuur lichamelijke opvoeding werd reeds tot 
vervelens toe herhaald. 
Over de hele wereld werd een aantal experimenten gerealiseerd waarbij de effecten 
van een dagelijks lesuur lichamelijke opvoeding onderzocht werden. De bekendste 
werden opgestart in Canada, Québec, Australië en de Verenigde Staten van Amerika. 
Deze experimenten beperkten zich niet tot het verbeteren van de fysieke conditie en 
het bevorderen van de gezondheid. Zij werden gerealiseerd in een breder perspectief 
om het efect van een fysiek actiever leven op de risicodragende factoren voor hafl- 
en vaataandoeningen te bestuderen. 
Deze studies ontwikkelden zich in twee belangrijke richtingen: 
-de programma's van fysieke activiteit en spoflbeoefening die een aanvulling zijn op 
de normale lesuren lichamelijke opvoeding op school; 
-de genitegreerde programma's. 

in d r vemand wensen we een overzicnt re geven van een aantal bekende exper'men- 
ren aie aan oe ~erenschappeii~ke normen qJa onaerzoencmethoae voldoen : 

DE STUDIE VAN TROIS-RIVIERES 
Dit experiment werd gerealiseerd in Trois-RiYires (Québec) om onder meer het 
gunstige effect van een dagelijks uur fysieke en spoltieve activiteiten bij lagere- 
schoolkinderen te bestuderen. In totaal werden 546 kinderen tussen 6 en 12 jaar en 
afkomstig uit stedelijke en landelijke omgeving, longitudinaal gevolgd. De experimen- 
tele groepen kregen wekei(ks 5 periodes van fysieke en sportieve activiteiten en de 







duidelijk tot uiting. 
3. De cognitieve ontwikkeling wordt niet negaüei kinvloed, z& wanneer men de tijd 
die men eraan besteedt, vermindert. 
4. Wanneer men het programma van fysieke en sportieve activiteiten voldoende lang 
aanhoudt, realiseert men niet alleen een merkbaar en gunstig effect op de fysieke 
conditie maar tevens op alle riiiwfactoren voor aandoeningen die bij volwassenen 
vaak een zo dramatische afloop kunnen hebben. 

I 

HOOPVOLLE INITIATIEVEN 

In het begin van de jaren tachtig werd door de ministers van Nationale Opvoeding een 
project voorgesteld dat gericht was op het onderzoeken van de mogelijkheden van de 
bewegingsopvoeding voor de lagere school. Verschillende BTK-projecten werden 
opgestart. Het BTK-project aan de RUG heen zich toegelegd op een onderzoek naar 
de mogelijkheden van een geïntegreerde bewegingsopvoeding in het lager onderwijs. 
Er werd een pilwtexperiment opgezet met de bedoeling naar een mogelijk effect van 
intentioneel gerichte bewegingsactiviteiten op de motorische en cognitieve ontwikke- 
ling te peilen (Laporte, 1985). De resullaten van dit experiment wijzen in de richting 
van een positieve impact van het programma gdntegreerde opvoeding. Op het vlak 
van de algemene motorische coördinatie werd vastgesteld dat de experimentele groel: 
duidelijk beter presteerde dan de controlegroep. Op het cognitieve vlak was er een 
opvallende progressie inzake rekentaahdgheid. Het inspden op de natuurlijke 
bewegingsdrang van het jonge kind heet een gunstig effect op de motorische 
ontwikkeling en heen zeker niet geschaad aan de cognitieve ontwikkeling. Het VUB- 
project ging vooral de rol en de mogelijkheden van de 'Community-Schools", naar 
Angelsaksisch model, onderzoeken (Bollaert, 1984). Binnen dit onderzoek ging de 
aandacht vooral naar het vormgeven en het concretiseren van een vrijetijds- en 
bewegingsopvoeding. Zo werd gekeken naar het gebniik van schwlinirast~ctuur vwi  
vrijetijdsopvoeding, naar de vrijetijdsbesteding in het lager onderwijs en het invoeren 
van vrjetijdsopvoeding in de school. Tenslotte werden verschillende scenario's 
ontworpen met maatregelen die gericht zijn op een toekomstgerichte beleidsinnovatie. 

Ook aan de KUL en binnen de Schwlspoiffederaties worden diverse experimenten 
op touw gezet. De zeer positieve resulfaten en de gunstige weerklank van deze 
diverse experimenten kunnen ons alleen het stopzetten ewan doen betreuren. 

Het experiment in het Stedelijk Onderwijs van Gent (Maes, 1987) dat in dezelfde 
periode opgestart werd, verliep in verschillende fasen. In diverse scholen werd 
gedurende een bepaalde periode exlra-bewegingstijd ingeschakeld in het curriculum. 
In de eerste fase werd vooral gewerkt met mobiele sportnamiddagen. Het was de 
bedoeling om aan de leedingen een waaier sportieve spelen en elementaire pre- 
sportactiviteiten aan te bieden. Bij het opzetten van een tweede fase werd vooral 
gewerkt in de richting van de ggntegreerde bewegingsopvoeding. Er werd geopteerd 
vwr thematisch werken gedurende verschillende maanden van het schooljaar. 
Uiteindelijk hebben de e~aringen, opgedaan tijdens de opeenvolgende projectjaren, 
aanleiding gegeven tot het nemen van het initiatief "bewegende scholen", opgericht te! 
Gent dwr  het Stedelijk Onderwijsbeleid. Na 7 jaar experimenteren met een 6-lal 
lagere scholen en 2 BLO-scholen en na testafnames op de verschillende domeinen 
(cognitief, sociaal, motorisch) konden de volgende becluiten geformuleerd worden : 

1. De invoering van extra bewegingstjd binnen het normale curriculum van de lagere 
school gaf aanleiding tot een totaal andere schoolsfeer. Algemeen toegenomen 
vreugdebeleving en een verhoogde succesbeleving bij alle kinderen waren hier wel - ~ 

zeerbelangrijk waargenomen kenmerken. 
2. Door het doorbreken van de vakbegrenzingen, het zich ontwikkelende teamwerk, 
blijken de leerkrachten naast het ervaren van een betere iysieke conditie, eveneens 
verschillende positieve effecten en neveneffecten via deze globale bewegingsaanpak 
te elvaren. 

Zo kon men inzake motoriek vaststellen dat de spontane bewegingsactiviteiten in de 
vrije tijd toenamen. De fysieke conditie evolueerde in gunstige zin, met vooral een 
beter uithoudingsvermogen en meer spierkracht als resullaat. Dit bevorderde de 
gezondheid zodat het absenteïsme wegens ziekte sterk daalde. Op het cognitieve 
vlak nam de motivatie toe met meer homogene schoolresultaten en op het dyna- 



misch-affectieve vlak zag men een toename van de vreugdebeleving in de diverse 
schoolsituaties en een verbeterde sociale integratie binnen het schoolgebeuren. 
In het Franstalige landsgedeelte werd, op advies van de he~ormingsmmmiccie voor 
het basisonderw~s (C.R.E.F.), door de Minister bevoegd voor het Lager Onderwijs 
beslist projecten te stimuleren waarin de beschikbare tijd voor de lichamelijke 
ontwikkeling van het kind zou beantwoorden aan de dagelijkse behoefte aan fysieke 
activiteiten en waarin bovendien de lichamelijke ontwikkeling gèintegreerd zou worden 
in het proces van de totale ontwikkeling. In het schooijaar 1990-91 werd met een 
experimentele fase gestait waarbij kinderen uit het kleuteronderwijs en de eerste twee 
jaren van het lager onderwijs betrokken waren. Dit project wordt in 1991-92 verder 
uitgebreid naar het 3de en 4de leerjaar en in 1992-93 naar het 5de en 6de leerjaar. 

In dit project krijgen de kinderen twee lestijden van 50 minuten fysieke activiteiten 
aangevuld met drie lestijden van 40 minuten. De beschikbare tijd boven de 100 
minuten, zoals voorzien door de huidige voorschriften, wordt voor 25 minuten benut 
voor informatie over verkeersveiligheid, voor 75 minuten voor activiteiten gericht op 
recreatiemogelvkheden en voor 20 minuten voor activiteiten met een grondig 
pedagogisch karakter. 

In dit project wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen de leraar 
lichamelijke opvoeding en de onderwijzeres of onderwijzer met een heiverdeling van 
de taken. Zo zorgt de leraar lichamelijke opvoeding 
-in het eerste en het tweede k te r jaa r  voor Wee lestiien van 50 minuten; 
- in het derde kleuterjaar en in het eerste en tweede leerjaar voor één lestijd van 50 
minuten en twee lestijden van 40 minuten. 
Dit experiment zou bij succes en indien de financiële middelen en de nodige structu- 
ren aanwezig zijn, nadien veralgemeend kunnen worden. 

Andere experimenten zijn nog in ontwikkeling of werden pas beëindigd. Zo citeren we 
het project van Fléron waarbij lagere-schoolkinderen betrokken zijn en waaivan de 
doelstellingen zich op drie vlakken situeren : 
1. Het effect nagaan van parascolaire fysieke activiteiten op de fysieke mndiiie en op 





draagt bij tot het realiseren van een aantal doorlopende schwlsparìactiviteiten zoals de 
"Sport-ActieveSchool"-actie en de organisatie van de Vlaamse Schwlkampioen- 
schappen. 
Verder zorgt het BLOSO ook voor de organisaîie van sptklacsen en schoolsport- 
kampen. In 1985 hebben meer dan 13.000 deelnemers aan sportkampen in de 
BLOSOcentra deelgenomen. In dit zelfde jaar maakten meer dan 34.000 scholieren 
van de schoolsportdagen een succesvol item. 
2.3 De acties oericht op de promotie van Sport-voor-Allen. De volwassenen zijn in dit 
kader de bela~rij!istedoel&oep. Wij veiwben onder meer naar de actie Sport voor 
de vrouw, de gezinssport, de Gordel, wandel- en fietctocht rond Brussel, de. 
fit-o-meterc, de langlauf enz. 
2.4 Ook een aantal privé-onthaalinitiatieven zoals jeugdbewegingen en privé- 
organisaties zoals Sporìa organiseren sportkampen voor jongeren en doen hiervoor 
een beroep op subsidies van het BLOSO. 
Hoe waardevol deze spokampen ook mogen zijn, toch zullen zij het probleem van de 
fysieke conditie van onze jeugd in wezen niet oplossen. De meeste deelnemers zijn 
reeds gemotiveerd voor de sportbeoefening. Er bestaat ook een financiële drempel en 
de kampen zhn meestal eenmalig en geen waarborg voor een blijvende spelt- 
deelname. 

3. De vorming en de vervolmaking van de sportkaders 
3.1 De voming van initiators, hulptrainers (Trainer B), trainers (Trainer A) en top- 
trainers binnen de structuur van de Landelijke Commissie voor Kadervorming. 
3.2 De steun en de pedagogische diensten verleend aan scholen die een beroep 
wensen te doen op sportspecialisten om fysieke en cportieve activiteiten te organiseren 
binnen en buiten het schoolgebeuren. 

1. De sportbeweging :federaties en clubs 
Hoewel de promotie van "Sport-voor-Allen" de jongste jaren gezorgd heefl voor een 



krachtige o n t w k e ~ i n ~  van de niet-georganiseerde sport, mag de sportclub toch nog 
altijd beschouwd worden als het belangrijkste middel voor sportbeoefening. De club 
verenigt de sportbeoefenaars en de bestuursleden en wordt voor het overgrote deel 
gekenmerkt door vrijwilligerswerk en belangeloze inzet. De doelstellingen die de clubs 
vow ogen hebben, situeren zich op twee niveaus : 
- Deelname aan wedstrijden georganiseerd door de federaties. Over het algemeen 
gaat het merendeel van de financiële middelen en de beschikbare mankracht naar dit 
doel. 
- Optimale ontwikkeling van de sporlparticipatie binnen de vereniging om met een 
maximaal rendement gebniik te maken van de beschikbare infrastnictuur. We denken 
hierbij onder meer aan de tennisclubs. Het competitiegebeuren is in deze context van 
secundair belang en beperkt zich tot enkele clubleden. Kan men van de sport- 
verenigingeneisen dat zij ook moeten instaan voor andere taken zoals de sportieve 
opvoeding of het verbeteren van de fysieke conditie met het oog op een betere 
gezondheid ? Vanuit het economisch standpunt zou het wij aantrekkelijk zijn om de 
verantwoordelijkheid van de overheid op het vlak van de fysieke condide af te 
schuiven naar de sportverenigingen. Verschillende sociologische studies naar de 
sporlparticipatie van adolescenten hebben aangetoond hoe weinig sociaal een 
dergelijke "oplossing" zou zijn (Claeys U., 1988; Piel 1978,1979). In hun besluitvor- 
ming stellen zij dat : 
-tijdens de vakantie het aantal jongeren dat aan sport doet procentueel veel lager is 
dan tijdens het schooljaar; 
-tijdens de vrije tijd het vooral de jongeren zijn, die reeds aan sport doen, die hun 
spoitactiviteit verhogen; 
- de sportparticipatie in belangrijke mate afhankelijk is van de sociale herkomst. Hoe 
hoger het sociale niveau, des te groter de sporlparticipatie. Deze onrechtvaardigheid 
wordt des te groter naarmate de sportbeoefening duurder wordt. Elitaire sporten zijn 
niet altijd bereikbaar voor kinderen uit de lagere sociale klasse. Bovendien nemen de 
drempels nog toe door culturele remmingen. 
-de school een belangrijke invloed heeft op het socialisatieproces voor de spo&- 
oefening. De keuze voor de recreatiesport daarentegen wordt vooral bepaald door 
ouders en vrienden. Ookopdit vlak zijn niet alle kinderen gelijk. 

i n  zijn huidige struduur is het duidelijk dat de club zich alleen bezighoudt met haar 
specifieke opdracht die gericht is op de initiatie en de vewolmaking van de eigen 
sporttechnieken en het ontwikkelen van de specifieke fysieke eigenschappen en 
vaardigheden. 

2. De sportparticipatie 
In de literatuur worden voor sportparticipatie twee hoofdredenen aangehaald. De 
eerste heeft te maken met louter persoonlijke motieven. De tweede wordt bepaald 
door de omstandigheden voor de sportbeoefening. Deze twee hoofdredenen kunnen 
elk in twee richtingen opgesplist worden - enerzijds de fysieke en psychologische 
factoren en andeniids de ~svcho-sociale factoren. De ionaeren zelf halen meestal 
persoonlijke redenen aan ;o& het zich ve~olmaken in eën sport, het verbeteren van 
de fysieke conditie (fysieke redenen), de meugdebeleving (psychische redenen), het 
verruimen van de vriendenkring, het sporten in ploegverband (psycho-sociale 
motivatie). 

Ook de televisie zal er in sterke mate toe bijdragen dat kinderen vrij vlug in contact 
komen met de sport. Het doet zich vaak voor dat ouders, impliciet of expliciet, hun 
kinderen ertoe aanzetten een voorbeeld te nemen aan de sporters die in de media 
veel aandacht kagen. De mate waatin ouders belangstelling hebben voor de sport zal 
bepalen of kinderen zullen overwegen om aan sport te doen. Het inkomen, de 
gezinssamenstelling en het geslacht zijn enkele van de factoren die de socialisatie van 
sport zullen bepalen. 

Niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen om de weg naar de sportbeoefening te 
vinden. Kinderen uit klassen met lagere inkomens zullen duidelijk minder kansen 
krijgen voor spoiibeoefening. Door de hoge kosten wordt bovendien het aanbod van 
de sportkeuze beperkt. 

Meisies en ionaens vinden OD een verschillende manier hun wea naar de swrt. Van 
kindsaf wo~de~meisjes m e i  beschermd en krijgen zij meer beperkingen opgelegd 
dan jongens. Jongens krijgen meer onafhankelijkheid bu het ontdekken van hun 



omgeving (Coakiey, 1986). Het is tuccen 2 en 4 jaar dat de kinderen zich als meisje of 
jongen identificeren met het daaraan gekoppelde verwachtingspatrwn. In de 
westerse wereld worden meisies zeker niet ontmoediqd om aan sport te doen. 
Nochtans moet men met tw& belangrijke factoren rekening houden: 

-Zij krijgen minder de kans om te ervaren dat íysieke activiteiten en sport voor het 
leven een belangrijke bron van voldoening kunnen zijn. 
- De tijddie zij spelend doorbrengen is meer ondeiworpen aan een bestendige 
controle, beperkingen en aanbevelingen van de ouders. 

Verschillende enquêtes hebben een poging gedaan om een beter beeld te Mgen 
over de soortoaltici~atie in de beide Gemeenscha~~en, om de pa~ciwtiefrequentie . .  . 
te bepalen, om de sportkeuze te identificeren in fufictie van de leeftijden de socio- 
economische klasse of om de variaties in functie van het tijdsmoment gedurende het 
jaar te bepalen (Piel, 1979: De Knop, 1990; UNISOP, 1986). 
Bij deze enquêtes waren grote groepen betrokken zodat de resultaten een betrouw- 
baar beeld kunnen geven van de reële situaîie. De auteurs hadden bovendien steeds 
de zorg om de beperkingen van hun besluiten te vermeiden. De socio-economische 
status van de familie is een belangrijke factor, niet alleen bij de beslissing om aan 
sport te doen maar ook bij de keuze van de sport. Een andere factor die duidelijk wijst 
op discriminatie is het geslacht. De spotiparticipatie in georganiseerde sporten is voor 
de jongens met 62,7 % bijna het dubbele van de meisjes die slechts 37,2 % halen 
(Wylleman en medew., 1988; Wylleman en medew., 1990). 
Denken dat de sportbeoefening in clubverband de sportieve en íysieke activiteit op 
school kan vervangen zou alleen de discriminatie in de sportpartiiipatie doen 
toenemen. 

3. De drop-out (uitval) in de sport 
Een aanzienlijk aantal van de jongeren die starten met spoItbeoefening laat vrij vlug 
zijn sportactiviteiten varen. Voor dit fenomeen geeft men twee verklaringen. Zij die de 
dropout vanuit een optimistische hoek benaderen, stellen dat dit fenomeen het gevolg 
is van een normaal proces van slagen en falen die de jongeren gebruiken om 



* e o o o 

vriietiidsactiviteiten te vinden die hun het best liggen. De talrijke mogelijkheden die aan 
de' jongeren worden geboden maken de keuzëÖnvermijdelijk moeilijk. 
Onder de talriike redenen voor droo-out hooit men zeer dikwijls het antwoord "Ik heb 
andere zakeite doen". Men kan er echter nooit met zekerheid achter komen wat de 
echte redenen zijn in het conflict tussen de verschillende belangen en waarom men 
de sport voor een andere activiieit laat vallen. De meer pessimistische interpretatie 
stelt dat de drop-out vooral zal voorvallen wanneer de sporìactiviteit niet beantwoordt 
aan het verwachtingspatroon (Roberts, 1984). De mislukking, de stress van de 
competitie, het feit dat men onvoldoende speelgelegenheid krijgt, zijn enkele van de 
belangrijkste aangehaalde redenen. De drop-out, antithese van de sportparticipatie, 
lijM ons belangrijker te zijn dan de sportbeoefening zelf. De fysieke activiteiten en de 
sporibeoefening vragen een doorgezette en langdurige actie om enig effect te geven. 
Wanneer men de gezondheid wil bevorderen dan dient men vanaf de jeugd met 
sportbeoefening te starten om tot het concept van een life-time sport te komen. Orlick 
(t 973,19?4) was een van de eersten die dit onderwerp aanhaalde. Volgens deze 
auteur zouden de kinderen vooral de sportbeoefening laten vallen omdat zij blijken te 
reageren op de negatieve prikkels die voor een groot deel eigen zijn aan de stwctuui 
van het spoflgebeuren en de prioriteiten die door een aantal trainers gesteld worden. 
De meeste jongeren stoppen met hun sport omdat zij te weinig speelgelegenheid 
krijgen. De faalangst en de stress zijn belangrijke redenen voor de dropout. Kinderen 
wensen vooral dat, door een aantal aanpassingen en veranderingen, hun betrokken- 
heid bij het spel zou toenemen. 

4. De indoed van de ouders en de trainers 
De sportbeoefening vraagt niet alleen een financiële inspanning, maar ook een gmte 
betrokkenheid van de ouders. Het mooiste voorbeeld vindt men in de zwemsport waar 
de jongeren vóór en na de schooluren moeten trainen. De dagindeling en het familiale 
leven in dit geval zijn volledig afhankelijk van de trainingen. Het merendeel van de 
ouders, waatvan de kinderen aan wedstrijden deelnemen, zijn hierop eveneens 
aanwezig. Over het algemeen zal de sportpalticipatie de positieve interactie tussen 
kinderen en ouders vergroten. Het is slechts wanneer de ouders te veel belang 
hechten aan de prestaties dat het risico voor conflictsituaties reëel wordt. Ouders zijn 

soms te veeleisend met als gevolg dat kinderen een te gmte prestatiedruk moeten 73 

verwerken wat aanleiding kan geven tot faalangst met alle psychologische problemen 
die hiermee gepaard gaan. Men dient zich terdege bewust te zijn dat de geest van het 
kind aanmoediging eidruk op een verschillende manier zal verwerken. 

Ook de trainer zal ongetwijfeld een invloed hebben op de wijze waarop kinderen hun 
sportbeoefening ervaren en verwerken. Er bestaat een vrij duidelijk verband tussen de 
manier waamp de trainer zich opstelt en wat de jongeren van hun trainer denken. 
Kritiek en straf worden als negatief ewaren en aanmoedigingen als positief. 

BESLUITEN 

De globale som van de fysieke activiteit van een kind of een adolescent is de som van 
zijn habituele dagelijkse activiteit, zijn schoolervaring onder de vorm van lichamelijke 
opvoeding en voor een klein gedeelte zijn sportbeoefening in extra- of parascolair 
verband. De wetenschappelijke methodes die men in het domein van de fysieke en 
sportieve activiteiten toepast maken het mogelijk dat men desbetreffend relevante 
informatie kan verzamelen. Dit gebeurt met behulp van fysiologische gegevens en 
enquêtes. 

Het blijkt duidelijk dat : 
1. het dagelijkse leven en de school niet volstaan om aan het kind of de adolescent de 
nodige bewegingsprikkels (omvang en intensiteit) te geven die noodzakelijk zijn om 
van een werkelijk effect op de gezondheid te kunnen spreken, vooral wanneer men 
aan oreventie van risicofactoren denkt 
2. de sportbeoefening voor een belangrijk deel van de jeugd een supplement aan 
fysieke activiteiten verlegenwoordigt, maar dat zij tevens een bron is van ongelijkheid 
omwille van socioeoonomische, seksuele en sociale redenen; 
3. de schoolprogramma's niet alle kinderen op een rechtvaardige manier behandelen, 
vooral wanneer men kijkt naar het aanbod aan bewegingsmogelijkheden; 
4. de aanpassingen van het schoolritme zoals het organiseren van pedagogische 



halve-dagsystemen en hetinvoeren van het dagefikse lesuur lichamelijkeopvoeding 
de fysieke conditie van de kinderen in gunstige zin zullen beïnvloeden zonder 
dat de schoolresultaten op cognitief vlak hieronder zullen leiden. Experimenten 
hebben dit ten overvloede bewezen en recente projecten hebben het bevestigd; 
5. België een weinig benijdenswaardige plaats inneemt inzake de organisatie van het 
schwlritme en de beschikbare tijd voor de fysieke en sportieve activiteiten op 
school. De fysieke conditie van de Belgische jeugd is erbarmelijk en ons land is op 
weg om fysiek een onderontwikkeld land te worden indien men niet snel ingrijpt; 
6. de volwassenen en de kinderen gelegenheid tot meer fysieke en sportieve 
activiteiten krijgen. 

Het is duidelijkdat : 
-de overheid een belangrijke inspanning gedaan heeit in het domein van de 
sportinfrastructuur; 
-de sporipromotie van de overheid voor de massasport vooral gericht is op de 
volwassenen; 
- een grwt aantal sporters, waarvan de helft jongeren, betrokken zijn bij het 
sporlgebeuren in clubverband. 
Door de druken het belang van het competitiegebeuren treedt een belangrijke 
drop-out op, wat aanleiding geen tot frustraties die remmend werken op een 
latere terugkeer naar de spoitbeoefening, zelís indien de sport alleen de 
gezondheid en de kwaliteit van het leven tot doel heeit. 
Niettegenstaande de opvallende lacunes is de school het meest aangewezen 
milieu om een evenwichtig aanbod aan iysieke en sportieve activiteiten te realiseren. 
Het ontwikkelen van de fysieke conditie gen& op gezondheid, het aanleren van 
motorische bacisvaardigheden, de sociale en affectieve ontwikkeling of eenvoudig het 
mentaal en fysiek welzijn van het kind en de adolescent moeten hierbij centraal staan. 







Hoofdstuk 5 

VASTSTELLINGEN 
Bewegen is voor iedereen een essentiele behoefte, ongeacht de Ieeitijd of her niveau 
van de fysieke &tie. Vaak maken de dagelijkse l e ~ ? n s o m s ~ ~  M de 
jongeren niet mogelijk dat aan deze behoefte voldaan wordt. Bovendien zijn de 
fysieke en cpomeve activiteìien op school en tpdens de wije tijd zowel in duur als in 
intenciteitonvoldoende m een degelijk waarneembaar effect te hebben op de fysieke 
conditie. 

Een aantal gegevens aikomtig uit het laboratorium d verzameld in de vddcauafi 
hebben onsmstaat gestekl &fysieke @%ditie van onze jeugd mel andere landen te 
vergelijken. De balansde men hieruit kan opmaken geeft voor de klgischepngeren 
een vriisomber beeld. De evolutie van rdevante varameters wikt mimers w een 
duidelijke achteruitgang van de fysieke conditie. &zevaststelling nieblleen 
voor het fysieke prestatievermogen, maar eveneens voorde fysieke eigenschappen 
die voor de gezondheid belangrijk zijn. Een verontrustende vaststelling is het beekl 
van de evolutie naar een uitgesproken cedentarisme, met een gewelige toename van 
het aantalzwaarlijvigen, zowel bij kinderen als bij jonge miwassenen diivoor de 
legerdienst opgeroepen worden. 

De alarmkreten die men hemaaklelijk hoon in de politieke, medische, pedagogische, 
sportieve en militaire kringen en die ondersteund worden dm de media, blij%n zich 
volledig te wmfgen. 

Er bestaat een significant mbaridtuccen de graad van iys& activiteit en een aantal 
risicofactoren voor de gezondheid. Wq venvijzen in dit verband naar de 
maaflijvigheid, de hart- en vaataandoeningen en de tugklachten. Hoewel dit beeld 
vooral bij vdwassenen duideljktot uitmg komt, zijn er tekenen die erop wjzen dat 
deze risicdfactoren reeds bij kinderen aanwezig zijn. Het is op jonp leeftijd dat men 
de basis voor een goede gezondheld kgt. D't kan dm het ontwild<elen van eigen- 
schappen, aniludes en waarden die leden tot regelmatige @teke activiteit of 
sportbeoefening. 

Besluiten en aanbevelingen 

Wi hebben de balans gemaakt van de fysieke conditie van depugd door hun 
gegevens over het fysieke prestativetmogen te vergelijken met de beschikbare 
normen voor jongeren uit andere landen. Deze vergelijking IS over hel algemeen 
watel voor de B e k l i  ieurrd. Bovendien wwdtmen geconfronteerd met een 
wÖlutie dte op een ierdekajng van de fysieke condit$wijst. Ook andere 
aezondheidsindkxtoren bevestiwn deveeieer oessimistw!w toekomstvisie voor 
&ze pugd. Het aanded van dëzwaani.vige kikeren neemt toe en ti j  de jonge 
volwassenen die voor h ~ n  dinstplicht worden opgeroepen is de toename zelfs 
dfamatisch en Mjkbaar onomkeerbaar. 
Het cedentariime en m het bijzonder de duidelijke toename van het passieve 
vrijetijdspatroon ziln de belangrijkste oorzaken voor de dalkg in f y s i e  condifi. De 
vergerqking tussen fysiekactieve bevolkingsgroepen en sedentairen, ondersteund 
dwr de longitudinale studies waarin groepen een programma van fysieke activiteiten 
ciedurende een beoaalde oeriode dienden tevolaen. hebben omtootbaar het 
gunstigeeffect v& de fysieke conditi, in het kht vande gezondhei, aangetoond. 
Eigenschappen zoals uithoudingsvermcgen en kracht, die voor het leven Mangtiike 
kwaliteiten zijn, zijn uifermafe gewelig voor oefenpMeis. Om een zichbaar efiect te 
hebbenop het uiuroudingsverrogen moefen de f y W e  activiteiten echter aan de 
voigende cnteria voldoen : 
-regelmaat. 3 dagen per week is een minimum; - intensiteit :een toename in harffrequentie tot M) a 70 %van het maximale niveau 
is gewenst en zelfs noodzakelijk; 
-duur: 30 t& 60 minuten is een absoMe kondzaak. 

Men ctelt echter vasi dat kinderen en adolescenten onvolrhende tí~dcpenderen en 
zeiden de gelegenheu krijgen om dil niveau te bereiken. Dit isrowd hetgevai hjdens 
het dagelijkse leven, I i pns  de schoolachviteiten als tijdens de momenten van 
vrijwillige qmlpaföcipahe in de vrijeafl. 

De ti@ die men spendeed aan fysieke en spo&ve activiteiten tijdens de schooluren is 
onvokbende om een zichtbaar effect te hebben op de fysieke conditie en de alge 
mene motorische vaardigheid. Niet alle kinderen krigen in het baskondenvip de 



nodige bewegingsprikkels waarop zij recht hebben. In het middelbaar onderwiis wordt 
di aantal bepaald door de studierichting, waardoor bepaalde onrechtvaardigheden 
versterkt worden. 

Heel wat experimenten in de wereld hebben op een wetenschappelijk verantwoorde 
manier aangetoond hoe gunstig het efíect kan zijn wanneer men het aanbod aan 
fysieke en sportieve activiteiten, met ondersteuning van pedagogische begeleidingjn 
het kader van het schoolgebeuren, verhoogt. Devoordelen uiten zich zowel op het 
vlak van de fysieke conditie als op de risicofactoren voor de gezondheid. Bovendien 
zijn alle specialisten het emver eens dat een toename in fysieke en sportieve activiteit 
geen ongunstige weerslag heen op de intellectuele vorming, zelfs wanneer men een 
gedeelte van de tijd voor cogniiieve vorming aan het fysiek actief zijn spendeert. 

Het dageli jk lesuur lichamelijke opvoeding wordt door het wetenschappelijk 
onderzoek aanbevolen. 

Jongeren krjgen de gelegenheid om sport te beoefenen in de paraccolaire sector of in 
het kader van de spotverenigingen. Men stek echter vast dat deze kansen niet 
optimaal benut worden. De impact en het effect van sportdeelname worden hierdoor 
beperkt. Alleen de besten of de geïnteresseerden zullen op regelmatige basis aan 
competiiiecport doen en talrijke sporten zijn omwille van socio-culturele redenen voor 
een aantal jongeren onbereikbaar. De school blijft het bevoorrechte milieu waar aan 
de toekomst van het individu wordt gewerkt en di geldt zowel voor de motorische 
vaardigheid als de fysieke conditie. Indien men de huidige toestand nietwijzigt, zal 
men het niveau van diegenen die reeds een goede fysieke conditie hebben verder 
verbeteren en gaat men naar een verdere aftakeling van de fysieke conditie en de 
gezondheid van de jongeren die reeds zwak zijn. 

Om de voordelen van lichamelijke opvoeding en sportbeoefening ten volle te ervaren 
dienen zij te gebeuren in combinatie met een aantal gezonde leefgewoonten, zoals 
niet roken, vermijden van overmatig alcoholgebruik en evenwichtigevoeding. 
De beleidsverantwoordelijken zijn zich terdege bewust van het belang en de 



hoogdringendheid van het probleem. In deze context hebben het Belgisch Olympisch 
en Interfederaal Comité en de Koning Boudewijnstichting gepeild naar de mening van 
een aantal groepen, zoals de bedrijiswereld, de administraties, de sportverenigingen, 
de ouderverenigingen, de ministeries, de medische wereld, de militaire kringen en de 
onderwijswereld die in min of meerdere mate geconfronteerd worden met de fysieke 
conditie van de jeugd (bijlage). Via een enquête werd naar hun mening gevraagd over 
het peil en de evolutie van de fysieke conditie van de Belgische jeugd, over de 
maatschappelijke structuren die verantwoordelijk zijn voor de vorming van de fysieke 
condhe, over het belang van een regelmatige controle en de mogelijke maatregelen 
naar de toekomst toe. 

Over het algemeen bevestigen de antwoorden de wetenschappelijke vaststellingen. 
Ook volgens deze milieus gaat de fysieke conditie van de jeugd erop achtewit. 
Gebrek aan bewegingsprikkels en bewegingsmogelijkheden en het niet erkennen van 
het fundamentele belang van lichamelijke opvoeding en de sport door de school, 
zullen de negatieve evolutie van de conditie verder in de hand werken. 

De school heeft een grote verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van de fysieke 
conditie omdat zij alle kinderen bereikt op het moment van de belangrijkste vormings- 
periode. Het herwaarderen van de lichamelijke opvoeding, het integreren van de 
lichamelijke opvoeding in het totale opvoedingsproces, het motiveren en 
sensibiliseren van de jongeren tot een lifetime-zorg voor de eigen fysieke en mentale 
fitheid via een gezonde en verantwoorde sportbeoefening, zijn enkele van haar 
belangrijkste opdrachten. 
De verschillende milieus onderstrepen eveneens het belang van het gezin dat een 
stimulerende, informerende, begeleidende, ondersteunende en verzorgende rol moet 
vervullen in de bewegingsopvoeding van het kind en de jongere. Daarnaast kunnen 
de clubs, via het democratiseren van de sport en een verantwoord jeugdbeleid, en het 
leger, via een uitgebreid activiteitenprogramma, bijdragen tot de vorming van de 
fysieke conditie van de jeugd. 
Er wordt eveneens gewezen op de noodzaak om de fysieke conditie regelmatig te 
controleren en op te volgen met behulp van gestandaardiseerde, wetenschappelijk 

gefundeerde testbatterijen. 

Dwr  de antwoorden van de betrokken milieus werden een aantal richtlijnen en 
maatregelen geformuleerd die we verder zullen ontwikkelen, zoals het sensibiliseren 
van de overheid, het aanpassen van het volume en de kwaliteit van de lichamelijke 
opvoeding op school, het verbeteren van de kwaliteit van de pedagogische en 
spoltieve omkadering en een herwaardering van een "Sport voor Allen"-polhek. 

DE BETROKKEN MILIEUS EN DE CONCREETTE NEMEN 
MAATREGELEN 

Indien men wil werken aan de fysieke conddie van onze jeugd in het licht van een 
betere gezondheid, het beschermen van de levenskwaliteit van de toekomctige 
volwassen generatie, dan is het noodzakelijk dat een aantal dringende maatregelen 
getroffen wordt zodat elke jongere, ongeacht van geslacht of sociale herkomst, de 
nodige bewegingsmogelijkheden krijgt om zich harmonisch te ontwikkelen en zich 
optimaal voor te bereiden op een later fysiek actief leven. Om dit mogelijk te maken 
moet elkeen zijn verantwoordelijkheid opnemen :het individu zelf, de ouders, de 
school, de spoitclubs en de overheid. 

Het isvan fundamenteel belang dat de mentaliteit ten aanzien van de fysieke 
inspanning zich wijzigt naar een behoefte om zich te overlreffen en het zich aizetten 
van gemakzucht of passieve vrijetijdsbesteding. Het behoud van een goede fysieke 
conditie moet een belangrijke pemnlijke waarde worden. 

HET INDIVIDU EN DE OUDERS 

Herhaaldelijk hebben we gewezen op de absolute noodzaak van regelmatige 
palticipatie aan fysieke en sportieve activiteiten om enig gunstig effect te kunnen 



ervaren. Elk individuii zelf verantwoordelijk voor het in praktijk brengen van de stimuli 
die hem vanuit de school tot een fysiek actieve vrijetijdsbesteding aanzetten. De taak 
als opvoeders die de ouders hebben, moet verder reiken dan de zorg voor de 
onmiddellijke gezondheid. Zij moeten vooral aandacht hebben voor lange-tenijn- 
effecten. Hun rol in de motivering om sport te beoefenen is van essentieel belang. 
Hun voorbeeld is de beste waarbrg voor succes. 

Het is ten zeerste aan te bevelen dat men de volgende maatregelen overweeg: 
1. De ouders dienen hun kinderen te overtuigen van het belang van fysieke en 
sponieve activiteiten voor hun totale ontwikkeling (lichamelijk - cognitief en affectief) en 
van de gevaren die verbonden zijn aan het sedentarisme en de onevenwichtige 
levensomstandigheden (gebrek aan nachtnist, slechte voedingsgewoonten, te veel 
passieve vrijtijdsbesteding). 
2. De ouders dienen het fysiek actief zijn op elke leeftijd te siimuleren met een 
veelzijdigheid in het aanbod aan sportactiviteiten. Dit kan : 
- in een sportvereniging waar men aandacht heeft voor de kwaliteit van de jeugd- 
begeleiding; 
-door sportbeoefening in familiaal verband; 
-door tijdens de schoolvakanties de kinderen de kans te bieden om het habituele 
sedentaire levensritme te doorbreken door een groter aanbod aan fysieke en 
sportieve activiteiten. 

DE SCHOOL 

De rol van de school is onvervangbaar. Kinderen brengen een groot gedeelte van hun 
jeugd op school door en het is dit kader dat de kwaliteit van het leven in de toekomst 
zal bepalen. Hierin kunnen de fysieke en sporöeve activiteiten een belangrijke plaats 
innemen. 
De school is wk de plaats waar men de aandacht kan vestigen op een ongunstige 
evolutie van de fysieke conditie van het kind en de adolescent. 
Daarom is het ononlbeerlijk dat : 



1. de school instaat voor de harmonische motorische ontwikkeling met het oog op de een onmisbare attitude worden in het leven van een indwidu. Meer tijd wilmaken voor 81 

qezondheid. Het is ook de taak van de school om de longeren op het latere leven lycieke activiteiten op school is een essentiële stap in de goede richting. Er voor . . .  
voor te bereiden door ae lichame ijke opvoed'ng te iniegreren inhet geheei van zorgen aar ait gepaard gaat met kwal reikverhoging IS een waarborg voor s~cces. Om . .. 

dr aoel te bereiken d ent de leemracnt : . , wat men aezondhe osoovoedna en de toiale opvoedina kan noemen; . .. - .  

2. het seiibiliseren voor een en verahwoordë sportbeoefening en het 
geven van de nodige impulsen voor een life-time spohefening, eveneens tot haar 
essentiële opdrachten behoren; 
3. de school zorg heeíl voor het herwaarderen van de lichamelijke opvoeding door 
het scheppen van de nodige tijd, ruimte en middelen; 
4. de school de nodige tijd spendeert aan de fysieke en sportieve activiteiten dieeen 
gunstig effect hebben op de fysieke conditie, de cognitieve en de affectieve vorming 
en de gezondheid. De lessen lichamelijke opvoeding en sport moeten toenemen en 
het dagelijkse lesuur moet een prioritaire doelstelling zijn. Het minimale aanbod aan 
fysieke en sportieve activiteiten waaronder men in elk geval niet mag gaan is 
-een dagelijkse lestijd in het basisondeiwijs; 
- drie lestijden in het middelbaar onderwijs, ongeacht de finaliteit; 
-twee lestijden in het hoger onderwijs. 
Op lange termijn moet men komen tot een pedagogisch halvedagsysteem, met 
een beter evenwicht tussen de theoretische en de fysieke activiteiten of expressie 
vakken; 
5. in elke school de lichamelijke opvoeding gegeven wordt door goed opgeleide 
pedagogische leerkrachten die welbepaalde doelstellingen trachten te realiseren 
met behulp van aangepaste middelen en met aandacht voor een opbouwende 
dialoog met de leerlingen; 
6. in de leerplannen het accent gelegd wordt op doelstellingen die gericht zijn op de 
fysieke condie en de gezondheid, met voldoende aandacht voor de vorming en 
de integratie van attitudes en sociale vaardigheden. 

Door hun bestendig contact met de leedingen hebben de schooldirecties en de 
leerkrachten lichamelijke opvoeding een bijzondere verantwoordelijkheid. 
De leerkradit lichamel~ke opvoeding heen als opdracht waarden, attitudes, motivaties 
en gedragspatronen te ontwikkelen, die maken dat de fysieke en sportieve activiteiten 

- met de grwtste zorg de motorische en affectieve behoeften te identificeren om 
haalbare doelstellingen te bepalen; 
- positieve attitudes aan te brengen die ervoor zorgen dat de fycieke activiteiten 
verder reiken dan het schoolgebeuren. De vreugdebeleving in het bewegen en de 
gerealiseerde progressie vormen de sleutel voor het succes; 
- die activiteiten te kiezen die in overeenstemming zijn met het ontwikkelingsniveau 
van elk kind. Dit kan door een regelmatige evaluatie van de fysieke conditie en de 
motorische mogelijkheden van &jongere. De resultaten van deze evaluaties 
worden met de leeding besproken en in het schoolrapporl opgenomen; 
- regelmatig contact te hebben met de ouders en de schooldirectie. Naar de ouders 
toe kan hij informatie verstrekken over de evolutie van de motorische ontwikkeling 
van hun kinderen en dwr  zijn samenwerking met de schooidirectie kan hij het 
belang van fysieke en sportieve activiteiten in het globale opvoedingsproces beter 
tot zijn recht laten komen; 
- naast voor de íysieke conditie ook aandacht te hebben voor het verwerven van 
motorische vaardigheden, met name tijdens de gevoeligste leeftijdsperiides. Door 
het ontwikkelen van algemene vaardigheden zal het kind nieuwe spotitechnieken 
gemakkelijker aanleren; 
-zijn inspanningen te bundelen met alle andere sectoren die instaan voor de 
promotie en het organiseren van sport en fysieke activiteiten. 
Het succes van zijn opdracht wordt bepaald door de kwaliteit van de opleiding, de 
vervolmaking en de bijscholing. Hiertoe dienen de nodige initiatieven en middelen 
voorhanden te zijn. 

DE CLUBS EN FEDERATIES 

De doelstellingen die de clubs nasteven, zijn niet dezelfde als die van de school en 



de cluùs3ragèndaiióòk ëen andere veranWnSrdelijkheid. Door hun structuur en 
werking en het aanbod aan de jongeren kunnen zij in sterke mate een bijdrage 
leveren in de opvoeding (morele waarden en cportethiek) en in het verbeteren van de 
fysieke conditie van de jeugd. 

De federaties en de sportclubs moeten daarom een beleid voeren waarbij rekening 
gehouden wordt met devolgende richtlijnen : 
1. streven naar een zo breed mogelijke rekrutering; 
2. naast de prestaties in wedstrijden ook een maximum aan kansen bieden aan de 
minder begaafden die sport beoefenen zondere enige hoop op topprestatie, maar 
met de eenvoudige wens om vreugde te beleven aan de spitbeoefening. Ook 
deze jongeren hebben recht op een optimale begelekling. Een "sport-voor-allen" 
beleid moet meer aandacht krijgen. Om het onthaal van alle belangstellenden 
mogelijk te maken, moet de club erover waken dat de financiële drempels zo laag 
mogelijk zijn zodat zij openstaan voor alle jongeren, ongeacht de mia le  herkomst; 
3. bij de begeleiding van jonge talenten moet de aandacht gaan naar het ontwikkelen 
van de algemene fysieke conditie die de basis is voor de latere specifieke training 
waardoor de kansen op succes groter worden; 
4. een sportopvoeding betekent ook het bijbrenaen van menseliike. morele en ~ ~ -~ ~ , 
sporöeve waarden. Deze aspecten zijn be angr jk in hel I cht van de negatieve 
aspecten van de spedanesporlen. 

DE OVERHEID EN DE LOKALE BESTUREN 

Een eíficiënte actie is ondenkbaar zonder dat de hogere overheid en de gemeenten 
hun verantwoordelijkheid opnemen. Mits een goed beleid kunnen zij de sportbe- 
oefening stimuleren door allerhande niet-georganiseerde mogelijkheden om aan cport 
te doen aan te bieden. Dit kan door het rentabiliseren en het uilbreiden van sport- 
infrastructuur en het nemen van initiatieven die naar sportbeoefening leiden. 

Om deze opdracht op een volwaardige manier te realiseren is het ononherlijk dat de 



hogere overheid en de gemeenten : 
1. een langetermijn politiek voeren ten aanzien van de sporiboefening voor de 
jongeren; 
2. zorgen voor een heiwaardering van de fysieke en sportieve activiteiten in het 
opvoedingssysteem door aan de scholen en de leerkrachten de nodige middelen ter 
beschikking te stellen in tijd, infrast~ctuur en arbeidsvoorwaarden, zodat zij hun 
vormende opdracht van de jeugd naar de toekomst toe in optimale vootwaarden 
kunnen realiseren. Dit zal slechts mogelijkzijn wanneer : 
-men aan de lichamelijke opvoeding die verantwoordelijkheid toekent die in verhou- 
ding is tot haar mogelijke bijdrage voor de totale ontwikkeling van het kind; 
-het aandeel van de íysieke en sportieve activiteiten in de lessenmosters toeneemt. 
Dit moet gekoppeld worden aan een aanpassing van het leerprogramma lichamelijke 
opvoeding; 
- men vwr een beter evenwicht in het levensritme van het kind en de adolescent 
zorgt; 
- allibetrokken milieus bewust worden van de gunstige effecten van fysieke en 
sportieve activiteiten op de gezondheid van het kind en de volwassene; 
-men aan de clubs en de federaties die een beleid voeren gericht op sport-voor-allen 
meer financiële en logistieke middelen geefl om deze taak te realiseren; 
-men de bestaande sportaccomodaties uitbreidt; 
-men initiatieven neemt om de jongerenpopulatie en de gezinnen aan te zetten tot 
actieve cportbeoefening en om de nadwk te leggen op het gunsüge effect van fysieke 
achkteiten en sportbeoefening op de gezondheid. 



ALGEMEEN BESLWT 
De (ysieke wnditie van de jeugd gaat a c M i  Tot die algemene vaslstelling 
komen alle peisonen dle bij de fysieke en s p m  begdeiding van jongeren 
betrokken zijn. De wetenschappelijke studies ondersteunen dit len volle. De 

dagelijk fysieke ectlvitelt. Díl tekoitkidt geenszins gewmpensewd door 
een widcen& aanbod aan fygid<e en spoltiwe acfhriteiten. Dit komt, naast 
natuurlijk nag andere oorraken, M a t  de ahod onwlaoende bewust is van 
de fundamenlek ml die tij kan 9pelen bij dit aspect van de oniwMeUng van de 
m n .  
k her.vaarderen van de I.khaMjIce opvoeding op =hooi, het mothreren en 
het sensibiliseren van de iongeren tot seci liime-zorg voor de eigen fysieke 
en m t a l e  wnditie rib enkde van de belangrijkste m e n  van de 
ahw-.-Het gezin moet echterevene& een wezenlijk stimule 
rende, i n h m d e e n  Midenteunendsmlvwvullen in de bewegingsop 
voeding van hel kind. 

Daarnaast kunnen ook de dub, door hel democratiseren van de sport en een 
verantwoord jeugdbeleid, bijdragen tot de vorming van de fysieke conditie van 

De gemeenten en de ovekeld moeten zorgen voor een sportWL waarin ek 
kind aan zijn trekken kan komen, ongeacht de d a k  afkomst en het talent. 

Tenslone dimt men de iysleke condltic regelmatig te evalueren mei behulp van 
geslandaardiseerde testbatteiijen en een aangepad medisch ondemek. 

Om de fysieke conditie van de pngeren te verbeteren en om de sporl. 
participatie te stiiuleien mei het oog op een betere en actieve Wgewoonte ak 
volwassene moeten de volgende Wangrijke maatregelen gemmen worden. 

1. Het sensibiliseien van alle betrokken partiJen tot het bewust ieiden van een 
actbver en gezmîw fysiak kMpakom. 

2. Het i n m  van meer uren Ilchameliiie oovoedina w schedmei een 
evenwicNige spreiding in hel lestijdenpakkei d m  h; &ven naar een 
evenwichtige verdelihg van de intelleeluele en bewegingsvakken op school. 
Voorde verschillende niveaus Is hel vdgende aantal lesuren rmdzakelljk : - Bén uur lichamelijke opvoeding p dag in het lm-&; 
e e n  minimum vandrie uur lichaM@d<e opMadoig week in hei middelbaar . . . . 
ondew&, ongeachi defin-, 
-twee uur iiimelijkeopweding in hel hoger ondenuijs. 

De inhoud van de Ikhameliie opvoeding dient aangepast te worden en wel in 
die tin dat hel a m t  in de leerplannen liehamelij opvoeding verlegd wMcn 
naar het ontwikkelen en het ondernouden van de iysieke conatie. Dil vmagt 
een r p g e l ~ e v a l u a í i e v a n d e f y s i e k e b a s ~ p e n  meleengad 
functioneel enasngepast medisch ondermeken een gesîandaardb&efde 
teswwij. 
3. Het sireven naar een goede fysieke wndii i  in het geheel van de gezondhe& 
sopvoeding. Dit kan gereaüseerdwrden& : 
hel integrem van de fysieke en gpotiave activüeii in het totale schooi- en 
1eefpahm; - het creërenvan meer mogelijichien voor fysiekeen yuirtWactiviteiten. 

4. Het aanmoedigen van de w n i n g  binnen &federaties& : 
h e t  sensibiliseren van desportbeosfening door -n met aandacht Voor 
een brede rdvutering, ongeacM desocialeatkomst; - eensportbeleid ie voeren op langetenníjn mei duidelijke dc&ell[ngen inzake 
fvsleke wnditie: 
.*m goed gesklureerd jwgcWleid dat m r  zorgt dat zowel de getale* 
eerde als de minder getalenteerde jongeren met alle plezier actief kunnen zijn; 
-de financiële drempels zo bag mogelijk te houden. 



5. Het instaan voor een professionele omkadering door lesgeven lichamelijke 
opvoeding en sport en een degelijke pwmanente vorming van de kaders 
vooaien. Di kan gerealiseerd worden door : - het waaborgen van de aanwezigheid van gespecialiseerde, pedagogisch 
gevormde en gediplomeerde leerkrachten (lesgeven, trainen) in de verschil- 
lende milieus die verantwoordelijk zijn voor de fysieke en sportieve begeleiding 
van de jongeren; - het organiseren van bijscholingen en recyclagedagen voor leerkrachten 
lichamelijke opvoeding en sport. 

6. Het uitbouwen en het rendabel maken van de sportinfrastructuur en het 
creëren van ruimte voor kindvriendelijke bewegingszones. 

7. Meer aandacht hebben voor een "sport-voor-allen"-politiek door alle betrok- 
ken instanties. 



AANGESCHREVEN INSTANTIES EN ORGANISATIES IN HET KADER VAN DE 
BEVRAGING DOOR HET B.O.I.C. EN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING OVER 
DE FYSIEKE CONDITIE VAN DE JEUGD 

Administration de I'Education Physique, des Spo* et de la Vie en plein air 
(A.D.E.P.S.) 
Algemeen Belgisch Vakverbond 
Algemeen Christelijk Vakverbond 
Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België 
Algemene Coördinatie van de Dienst Gemeenschapsonderwijs 
Accociation dec Etablissernents Sportifs (A.E.S.) 
Accociation Sportive de I'Enseignement Universitaire et Supérieur 
Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs 
Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 
Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
Belgische Universitaire Sportfederatie 
Belgische Universiteiten 
Besbur Gemeenschappelijke Diensten Ondewijs 
Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven (B.L.O.S.O.) 
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen 
Bond voor Lichamelijke Opvoeding (B.V.L.O.) 
Centre de Jeunese, de Rencontre et de Sport (C.J.R.S.) 
Commissie Preventie en GVO van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse 
Huisarken 
Confédération Générale des Enseignants 
Confédération Nationaledes Associations de Parenk 
Conseil Communautaire Consultatif de Prévention pour la Santé 
Conseil Consultatif de I'lnspection médicale scolaire 
Conceil de la Jeunesse d'Expression allemande 
Conseil de la Jeunecce d'Expresion française 
Conseil des Pouvoirs Organisateurs de I'Enseignernent Oíficiel Neutre subventionné 
Conseil Supérieur de I'Education Physique, des Spork et de la Vie en plein air 



Bijlage 

Direction génémle de I'Organisation d e  Etudes 
Direction gén6rale de Ia Santé 
Europese Nationale Olympische Comités 
Federatie van Onafhankelijke Jeugdorganisatiesen Diensten'(F.O.J.0.D.) 
Fédération d'Edumtion Physique (F.E.P.) 
Fédération des Assmiations de Parents de I'Enseignement Officie1 (F.A.P.E.O.) 
Fédération des Accociations francophones de Docteurs et Licenciés en Education Physique 
Fédération des Centres PMS Libres (F.C.P.L.) 
Fédération Nationale des Jeunes Mutualistes LiMraux 
Fédération Nationale des Patros (F.N.P.) 
Fédération Nationale des Accociations de Docteurs et b n a é s  en Educaiion Physique 
Fédkration des Scouts Catholiques (F.S.C.) 
Generale Staf - SporMienst - Belgisch Leger 
Guides Catholiques de Belgique (G.C.B.) 
Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding 
Hoger Comité voor Lichamelijke Opvoeding 
Hoofdinspectie PMS - Rijk 
Inspecteurs d'Education physique de IEnseignement Secondaire, Technique et 
Profesionnel de la Communaut é Française 
Inspecteurs des Centres PMS 
Instiiuut vwr Spoftbeheer (I.S.B.) 
Inter (H.)I.L.O. - raad 
Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap 
Katholieke Jeugdraad 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 
Landsbond van Beroeps- en Onafhankelijke Ziekeidondsen 
Landsbond van de Neutrale Mutualiteitweibonden 
Liberale Mutualiteiten 
Ministerie van Vlaamse Gemeenschap, ~dminis&e Gezondheidszorg - Medisch 
Schooltoezicht 
Ministerie van Cultuurvan de Vlaamse Gemeenschap 

' Ministere de la Jeunecse, du Sport, de la Formation Pemanente et desAffaires Sociales 
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Minictere de I'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations 
intemationales de la Communauté f m p i s e  
Nationaal Nederlandstalig Verbond van Ouderverenigingen bij het Officieel Onderwijs 
Nationaal Secretaiaat van het Katholiek Onderwiis ~~~ - .. 

Nationaal Verbond van Social~stische ~unialiteit& 
Nar:onaie Bond der Liberale MutualiteRsfweraties van België 
Nationale Confederatie van Ouderverenigingen 
Nationale Diensten en Onderzoekcentrum voor het Spelende Kind 
Provinciale P.M.S. -centra 
Rjksinspectie Lichamelijke Opvoeding voor het Secundair Ondetwijs 
Riiks P.M.S. -centra - . .- 

Skretariat National de I'Enseignement Catholique (S.N.E.C.) 
Service de Guidance Psycho-Médico-Saciale de la Directbn d'Administration de 
I'organisation des ~tudes 
Service de I'lnspection Médicale Scolaire 
Service National d'himation des Plaines de Jeux (S.N.AP.J.) 
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