
Sportparticipatie van de  
55-plusser in Vlaanderen 

Marc Theeboom 

 Inge Derom 

Zeno Nols 



Participatiesurvey 2014 (PaS 2014) 

 

• Wetenschappelijke Steunpunten Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media (2012-2016) 

• Representatieve steekproef van 15- tot en met 86-jarigen in 
Vlaanderen (N = 3.949) (face-to-face) 

• 55-plussers (N = 1.533; 38,8%) 

• 55- tot 64-jarigen (N = 619; 40,4%) 

• 65- tot 74-jarigen (N = 462; 30,1%) 

• 75- tot 86-jarigen (N = 452; 29,5%) 
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sportparticipatie (in %) 
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49,3 

31 

19,7 
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niet-sporters vs. sporters (55+) 

  niet-sporters 
(N = 781) 

sporters 
(N = 752) 

leeftijd (χ2(2)=78,27; p<.001)     
55-64 jaar 31,7 49,3 
65-74 jaar 29,4 31,0 
75-86 jaar 39,0 19,7 

geslacht (χ2(1)=26,74; p<.001)     
man 39,9 53,1 

vrouw 60,1 46,9 
taakinhoud (χ2(7)=25,11; p<.01)     

werkend 15,1 22,4 
pensioen 70,2 62,7 

huisvrouw/huisman 8,2 7,5 
ziekte of bevallingsverlof 0,3 0,7 

verlof zonder wedde, loopbaanonderbreking 0,0 0,1 
arbeidsongeschikt 4,6 3,1 

werkloos 1,4 3,3 
student 0,3 0,3 



  niet-sporters 
(N = 781) 

sporters 
(N = 752) 

diploma (χ2(4)=81,83; p<.001)   
volgt nog voltijds dagonderwijs 0,3 0,3 

geen of lager onderwijs 39,7 21,0 
lager secundair onderwijs 22,7 22,2 

hoger secundair onderwijs 25,4 32,2 
hoger onderwijs 11,9 24,2 

leefsituatie (χ2(5)=55,10; p<.001)     
gehuwd/samenwonend 63,4 76,3 

weduwe/weduwnaar 21,6 9,2 
gescheiden + partner  1,8 2,8 

gescheiden + geen partner 6,1 7,3 
nooit gehuwd + partner 0,4 0,4 

nooit gehuwd + geen partner 6,7 4,0 

niet-sporters vs. sporters (55+) 



niet-sporters 
(N = 781) 

sporters 
(N = 752) 

woonplaats (χ2(5)=14,34; p<.05)     
grootstad (Antwerpen, Brussel, Gent) 12,4 13,3 

grootstedelijke rand en stedelijk  
gebied rond Brussel 

5,8 8,7 

centrumstad 12,0 9,6 
regionaal stedelijke rand, 

structuurondersteunende steden,  
kleinstedelijk provinciaal 

29,7 23,6 

overgangsgebied 27,3 30,9 
platteland 12,8 14,0 

niet-sporters vs. sporters (55+) 



  niet-sporters 
(N = 781) 

sporters 
(N = 752) 

ses ouders (χ2(2)=12,25; p<.01)     
laag 55,9 49,1 

tussenin 34,1 35,6 
hoog 10,0 14,3 

subjectief inkomen (χ2(2)=39,36; p<.001)     
moeilijk 13,3 8,8 
tussenin 63,4 53,5 

makkelijk 23,3 37,7 

niet-sporters vs. sporters (55+) 



profiel van de niet-sporter (55+) 

 

– vooral oudere groep 

– meer vrouwen 

– op pensioen 

– meer laaggeschoold 

– meer weduwe/weduwnaar of nooit gehuwd/geen 
partner 

– meer in kleinere steden 

– (laag) subjectief inkomen: ‘moeilijk’/’tussenin’ 



meest beoefende sporten (alle sporters) 

Recreatief fietsen 
(25,9% van sporters) 

Wandelsport  
(21,9% van sporters) 

Loopsport  
(20,0% van sporters) 



meest beoefende sporten (55+ sporters) 

Recreatief fietsen 
(43,9% van 55+ 

sporters) 

Wandelsport  
(47,1% van 55+ 

sporters) 

Recreatief zwemmen 
(9,5% van 55+ sporters) 



meest beoefende sporten (1ste sport) 

55-64 jarigen (N = 371) 65-74 jarigen (N = 233) 75-86 jarigen (N = 148) 

Fietsen (28,8%) Fietsen (43,4%) Wandelen (34,3%) 

Wandelen (28,5%) Wandelen (23,7%) Fietsen (33,8%) 

Fitness (6,4%) Fitness (4,8%) Fitness (3,5%) 

Loopsport (6,0%) Loopsport (3,5%) Gymnastiek (3,3%) 

Zwemmen (4,8%) Clubzwemmen (3,1%) Calanetics (2,5%) 

Clubzwemmen (3,7%) Zwemmen (3,0%) Zwemmen (2,3%) 



meest beoefende sporten (2de sport) 

55-64 jarigen (N = 191) 65-74 jarigen (N = 113) 75-86 jarigen (N = 56) 

Fietsen (15,2%) Wandelen (20,2%) Wandelen (13,1%) 

Wandelen (12,9%) Fietsen (12,0%) Fietsen (10,9%) 

Fitness (4,1%) Zwemmen (2,2%) Petanque (2,1%) 

Zwemmen (2,7%) Fitness (2,1%) Yoga (1,7%) 

Loopsport (2,4%) Petanque (1,5%) Fitness (0,8%) 

Clubzwemmen (1,5%) Western dance (1,2%) Loopsport (0,8%) 



frequentie van sportbeoefening 

Aantal maanden 
per jaar, % 

Algemeen 15-54 jaar 55+ 55-64 jaar 65-74 jaar 75-86 jaar 

1-3 11,9 14,9 5,1 4,8 6,9 3,4 
4-6 13,0 14,6 9,3 9,9 9,9 6,8 
7-9 10,6 10,7 10,2 10,2 11,2 8,8 
10-12 64,6 59,8 75,4 75,0 72,1 81,1 

Aantal dagen per 
maand, % 

Algemeen 15-54 jaar 55+ 55-64 jaar 65-74 jaar 75-86 jaar 

1-5 42,9 44,1 40,0 45,4 34,3 35,8 
6-10 27,3 29,7 22,1 23,4 23,2 16,9 
11-15 14,5 14,7 14,1 13,7 14,2 14,9 
>15 15,3 11,6 23,8 17,5 28,3 32,4 



context van sportbeoefening 

Verband van 
sportbeoefening, % 

Algemeen 
15-54 
jaar 

55+ 
55-64 
jaar 

65-74 
jaar 

75-86 
jaar 

Niet georganiseerd - 
individueel 

38,3 34,4 47,4 47,0 44,2 53,4 

Unisportclub 23,6 27,2 15,4 15,9 16,5 12,8 

Zelfgeorganiseerd 18,8 17,1 22,8 22,3 26,8 17,6 

Fitnesscentrum 8,7 11,2 2,9 4,0 2,2 0,7 

Omnisportclub 4,2 4,9 2,4 3,0 1,3 2,7 

Vereniging 3,4 1,8 6,9 4,6 7,8 11,5 



Motivatie van dit 
verband, % 

Algemeen 
15-54 
jaar 

55+ 
55-64 
jaar 

65-74 
jaar 

75-86 
jaar 

Omdat dit het meest 
praktisch en 
makkelijkst qua 
organisatie 

36,3 35,9 37,5 36,0 36,1 42,6 

Omwille van het 
sociale aspect 

23,1 22,6 24,1 22,8 28,8 19,6 

Geen bijzondere 
reden 

16,3 15,2 18,9 19,9 18,0 18,2 

Omdat dit enkel zo 
kan 

12,5 13,9 9,5 10,5 9,4 6,8 

context van sportbeoefening 



 

 

plaats van sportbeoefening 

46,3% 

42,3% 

12,2% 



context van sportbeoefening 

Gezelschap, % Algemeen 15-54 jaar 55+ 55-64 jaar 65-74 jaar 75-86 jaar 

Alleen 42,7 41,2 46,3 44,7 46,4 50,3 

Met partner 24,3 16,9 41,4 43,4 41,2 37,2 

Met vrienden 43,3 45,6 38,0 36,7 40,8 36,7 

Met clubgenoten 22,1 23,6 18,8 18,6 17,6 20,9 

Met familie 16,8 17,8 14,5 18,0 12,0 9,5 

Met collega’s 3,4 4,1 1,9 2,4 2,1 0,7 

Met anderen 
(toevallige 
sporters) 

3,5 4,0 2,5 2,7 3,4 0,7 



verplaatsing om te sporten 

Algemeen 15-54 jaar 55+ 55-64 jaar 65-74 jaar 75-86 jaar 
Ik verplaats mij 
doorgaans met 
eigen vervoer 
(auto, motor, …) 

45,5 49,4 36,6 40,4 36,9 26,4 

Ik verplaats mij 
doorgaans met 
de fiets of te voet 

29,1 27,8 31,9 29,9 33,9 33,8 

Ik verplaats mij 
doorgaans niet 

22,7 19,7 29,5 27,5 27,5 37,8 

Ik verplaats mij 
doorgaans met 
het openbaar 
vervoer 

2,6 3,0 1,9 1,9 1,7 2,0 



de 55+ sporter 

 

• hoe jonger, hoe sportiever 

• hogere opleiding 

• overwegend recreatief (95,6%) 

• vooral wandelen en fietsen 

• in openbare ruimten 

• met een vrij grote regelmaat 

 

 

 



de 55+ sporter 

 

• in niet-georganiseerd/individueel verband/ 
zelfgeorganiseerd 

• vooral alleen, met partner of vrienden 

• geen of kleine verplaatsingen 

 

 

 

 





statistische gegevens … 

“Je kunt slechts die statistieken vertrouwen,  

die je zelf gemanipuleerd hebt.” 

 

 

 

 

 

 



de sporter … 

“Heeft u de voorbije 12 maanden sport beoefend 
in uw vrije tijd?  

(kan ook maar 1 week per jaar zijn)” 
 
 

→ een sporter is diegene die zegt sportactief te 
zijn geweest in de twaalf maanden die vooraf 

gingen aan de bevraging 
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de sporter … 

“Heeft u de voorbije 12 maanden sport beoefend 
in uw vrije tijd?  

(kan ook maar 1 week per jaar zijn)” 
 
 

→ een sporter is diegene die zegt sportactief te 
zijn geweest in de twaalf maanden die vooraf 

gingen aan de bevraging 



de sporter … 

hoewel bijna 2/3 van de Vlamingen 
beweren aan sport te doen, blijkt maar iets 
meer 1/3 de gezondheidsrichtlijn te halen  

 
(=30 minuten dagelijks matig tot zwaar 

intense fysieke activiteit) 
 

                                           (de Cocker, Seghers & Cardon, 2015) 



evaluatie/impact van het beleid? 

meerdere ‘valkuilen’: o.m. 

 

‘additionaliteit’ van het beleid 

gerapporteerde = werkelijke deelname? 

wat is ‘het beleid’? 

rechtlijnigheid? input-output?  

impact-outcomes..? 

 

 

          



stof tot nadenken… 

 

• sociale gelaagdheid → drempels? 

• hogere leeftijd → drempels? 

• belang van gezelschap 

• openbare ruimten → weersafhankelijkheid? 

• meest beoefende sporten → verklaring? 

• georganiseerde sport → rol? 

• … 
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