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TOPSPORTINDEX KWARTAAL 1 - 2018 
  

TOPSPORTINDEX ALS GRAADMETER VOOR ONS VLAAMS SPORTBELEID  

De topsportindex is de graadmeter voor ons Vlaams topsportbeleid. Het is een barometer die aangeeft waar 

we staan ten opzichte van dezelfde periode vier jaar eerder. Elke maand schuift de barometer mee op, zodat 

we perfect kunnen vergelijken. De topsportindex houdt niet alleen rekening met de olympische medailles, 

maar ook met Top 8-plaatsen, en de medailles en top 8-plaatsen op wereldkampioenschappen en Europese 

kampioenschappen. In de voorbije olympiade is die index niet alleen gestegen, onze scores zijn quasi 

verdubbeld ten opzichte van de vorige olympiade. 

 

TOPSPORTINDEX KWARTAAL 1 -2018 

Het voorbije kwartaal (januari – maart 2018) behaalde Vlaanderen 31 punten meer dan tijdens dezelfde 

periode in de voorgaande Olympiade (januari – maart 2014). 

De stijging met 4% is hoofdzakelijk te verklaren door de goede prestaties van Bart Swings op de Olympische 

Spelen Pyeongchang (1 medaille en 3x top-8 plaats = 48 indexpunten) en de medaille en 2 top-8 plaatsen (= 

11 indexpunten) op het WK baanwielrennen te Apeldoorn. Daartegenover kon de Europese en Olympische 

top-8 plaats van de bobslee dames in 2014 niet worden bevestigd. 

 

INDEXPUNTEN Januari – maart 2014 Januari – maart 2018 

Sporttak OS WK EK Totaal OS WK EK Totaal 

Bobslee 12 
 

1,5 13,5 
    

Kunstschaatsen 
      

1 1 

Shorttrack 
      

1,5 1,5 

Snelschaatsen 16 
  

16 48 
  

48 

Tennis 
     

1,2 
 

1,2 

Wielrennen 
 

2 
 

2 
 

11 
 

11 

Eindtotaal 28 2 1,5 31,5 48 12,2 2,5 62,7 
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BEREKENING VAN DE TOPSPORTINDEX 

Medailles op grote internationale wedstrijden vormen een graadmeter voor het succes van het 

topsportbeleid. Deze graadmeter blijft natuurlijk beperkt tot sporten waarvoor in die jaren mondiale en 

continentale kampioenschappen worden georganiseerd. Om een goede vergelijking te maken van de 

geleverde topsportprestaties door onze Vlaamse atleten, volstaat het niet om louter het aantal behaalde 

medailles op de Olympische Spelen te vergelijken met voorgaande beleidsperiodes. 

Sinds 2011 worden de mondiale en continentale topsportprestaties per sporttak ingeschaald in een Vlaamse 

Topsportindex, die maandelijks wordt berekend en gerapporteerd door Sport Vlaanderen. Een afzonderlijke 

Topsportindex wordt berekend voor Olympische en Paralympische disciplines. De topsportprestaties in niet-

Olympische disciplines worden niet systematisch berekend, maar kunnen wel op 

eenzelfde wijze worden ingeschaald. 
 

Bij de berekening van de Vlaamse Topsportindex werden volgende afspraken gemaakt om de 

topsportresultaten in te schalen: 

 Medailles (factor=3) wegen zwaarder dan top-8 plaatsen (factor=1). Er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen goud, zilver en brons, alsook niet tussen 4de tot 8ste plaatsen; 

 Resultaten op mondiale competities (factor=2) wegen zwaarder dan resultaten op de continentale 

competities (factor= 1); 

 Resultaten van ploegsporten (factor=3) en samengestelde teams (factor=1,5) wegen zwaarder dan 

individuele resultaten (factor=1); 

 Kampioenschappen die vierjaarlijks (factor=4), tweejaarlijks (factor=2) of driemaal per Olympiade 

(factor=1,33) worden georganiseerd, wegen zwaarder dan resultaten op jaarlijkse 

kampioenschappen (factor = 1); 

 Resultaten in Olympische disciplines (1) wegen zwaarder dan resultaten in Paralympische (en niet-

Olympische) disciplines (factor = 0,5). 

De Vlaamse Topsportindex in Olympische disciplines omvat alle behaalde medailles en finaleplaatsen (4de tot 

8ste plaats) op Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen in Olympische 

zomer- en winterdisciplines. De topsportkalender van de Olympische disciplines verloopt reeds meerdere 

Olympiades volgens een vast stramien. Dit maakt het mogelijk om topsportprestaties van 

representatieve periodes met elkaar te vergelijken op basis van een maandelijks voortschrijdende 

topsportindex. Het betreft een maandelijkse meting van de behaalde indexpunten per land over de voorbije 

periode van 48 maanden (≈ 1 Olympiade), waarbij de meetperiode steeds met één maand verschuift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


