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Inleiding!
!
!
De#organisatie#van#de#Dag#van#het#Sportonderzoek#2014#is#erg#blij#dat#u#zich#in#grote#getale#
aangemeld# heeft# voor# de# DSO# 2014,# want# dat# aantal# is# meer# dan# 350.# Met# dit#
programmaboek,#inclusief#de#abstracts#die#gepresenteerd#worden,#kunt#u#zich#voorbereiden#
op#de#DSO.#
#
De!lat!ligt!hoog:!de!maatschappelijke!waarde!van!Sportonderzoek!
Op#donderdag#30#oktober#2014#worden#in#plenaire#sessies,#parallelle#sessies#en#workshops#
onderzoeksbevindingen# en# ‘good# practices’# gepresenteerd# op# het# vlak# van# sport# en#
bewegen.#Het#centrale#thema#van#de#dag#is:#‘De!lat!ligt!hoog:!de!maatschappelijke!waarde!
van!sportonderzoek’.!De#discussies#na#afloop#van#de#presentaties#en#een#uitgebreide#borrel#
als#afsluiting#bieden#ruimschoots#de#gelegenheid#voor#informele#ontmoetingen#met#collegaI
onderzoekers#en#beleidsmakers.#
#
Samenwerkende!partners!
De# Hogeschool# van# Arnhem# en# Nijmegen# (HAN# Sport# en# Bewegen)# en# de# Radboud#
Universiteit#(RU)#zijn#gastheer#voor#de#vijfde#editie#van#de#Dag#van#het#Sportonderzoek.#Zij#
organiseren# dit#onder# auspiciën# van# het# Mulier# Instituut# (centrum# voor#
sociaalwetenschappelijk#sportonderzoek).#Het#Nederlands#Instituut#voor#Sport#en#Bewegen#
(NISB)# ondersteunt# het# initiatief.# Bij# de# organisatie# van# de# dag# wordt# samengewerkt# met#
collega’s#uit#de#wereld#van#sportonderzoek,#Ionderwijs#en#–beleid.#
#
We#wensen#u#een#zeer#nuttige#en#inspiratievolle#Dag#van#het#Sportonderzoek#2014#toe#op#
30#oktober#2014#in#het#Gymnasion#(Heyendaalseweg#141)#in#Nijmegen.#Blijf#op#de#hoogte#
van#de#laatste#ontwikkelingen#via##DSO2014#op#Twitter#en#via#dagvanhetsportonderzoek.nl.##
#
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M.&Brink&

M.&Hopman&
&

J.&van&Rijn&

R.&Mombarg&

A.&Tiessen$
Raaphorst&

B.&Steenbergen&

J.(Schoemaker(
Financiële&gevolgen&
van&privatisering&
indoor&sport$
accommodaties&&

J.(Seeger(
Intervaltraining&
beschermt&tegen&
ischemische&
reperfusie$schade&
van&het&endotheel&&

K.(Janssen(
Multifunctionele&
sportaccommo$
daties:&meer&dan&
slechts&het&delen&
van&een&gebouw?&&

Spel&en&sport&voor&
peuters&en&
kleuters:&
noodzakelijk,&maar&
hoe?&
(
(

J.(Hilhorst(
Trainer$kind&
INterACTIE:&Hoe&
creëer&je&als&
trainer/coach&een&
ontwikkelings$
gericht&
sportklimaat?&&

M.(Knufinke(
Slaap&en&Prestatie&
in&Nederlandse&
Tophandbalsters&&
(
(

B.(Hirdes(
Korte&termijn&
effecten&van&
fysieke&activiteit&op&
de&mentale&
gezondheid&&
(
(

N.(van(Herpen(/(D.(
Hordijk(
De&optimalisatie&
van&fitplaatsen&in&
de&gemeente&Den&
Haag&&
(
(

T.(van(Kernebeek(
Bepalen&van&
grofmotorische&
vaardigheden&
binnen&het&
basisonderwijs:&een&
motoriekscan&
tijdens&de&gymles&&

N.(Hermens(
Sport&als&middel&
voor&een&positieve&
ontwikkeling&van&
kwetsbare&jeugd;&
een&
literatuurreview&&

F.(van(Abswoude(
Expliciet&motorisch&
leren&van&kinderen&
in&het&
basisonderwijs&&
(

M.(de(Nooij(
Een&maatschap$
pelijke&kosten&
baten&analyse&van&
de&Dam&tot&
damloop&&

D.(Veeneman(
De&rol&van&het&
hypothalame&
temperatuur&
setpoint&in&de&
stijging&van&de&
kerntemperatuur&
tijdens&inspanning&&

H.(Hille(
Huiswerkbege$
leiding&op&de&
sportvereniging&&

(

T.(Kramer(
Talent$coach&
relatie:&
ontwikkelen&van&
een&feedback&tool&
voor&(beginnende)&
coaches&&

R.(Otter(
Monitoren&van&
trainingsintensiteit&
gerelateerd&aan&
submaximale&
hartslag&maten&
gedurende&een&
volledig&&

D.(Arts(
Actief&met&de&
Activ8?&Implicaties&
voor&de&
consument,&
professional&en&
onderzoeker&&

N.(Chudy(
‘Beweegmaatje’&als&
motivator?!&&
(
(

J.(Lucassen(
Bewegingsonderwij
s&op&de&
basisschool:&stand&
van&zaken&en&
perspectief&&
(
(

I.(Deelen(
Het&belang&van&
bereikbare&sport$
voorzieningen&voor&
sportdeelname&&
(

J.(Duivenvoorden(
Leeftijdsverschillen&
in&het&leren&van&
motorische&
vaardigheden,&
effecten&van&
ervaren&autonomie&&
(

N.(van(Herpen(
Evaluatie&van&de&
Rabobank&Hockey&
World&Cup&2014&&

T.(Takken(
De&steep&ramp&test&
bij&gezonde&
Nederlandse&
kinderen&en&
asolescenten:&
referentiewaarden&
in&relatie&to&&

B.(Dijk(
Effectieve&
verenigings$
ondersteuning&in&
de&provincie&
Groningen&&
(
(

(

W.(Idema(
Best&practice:&het&
bevorderen&van&
zelfregulatie&in&het&
bewegings$
onderwijs&&
(
(

M.(Krijgsman(
De&relatie&tussen&
ouderlijke&
betrokkenheid&in&
sport&en&reflectie&
bij&getalenteerde&
sporters&&
(
(

E.(Wisse(
Sport$ziekte&
verhalen&van&
mensen&met&
borstkanker&en&hiv&&
(
(

T.(Bakermans(
Hoe&kunnen&
betrokken&
organisaties&in&
aandachts$
gebieden&leefstijl&
bevorderende&
interventies&
duurzaam&
implementeren?&&

A.(De(Schipper(
Bewegingsonderwij
s&van&kleuters;&het&
effect&van&de&
vakleerkracht&op&
de&motorische&
vaardigheid&&
(
(

R.(van(den(Dool(
Gedragsveranderin
g&bij&moeilijke&
groepen.&Kansen&
om&sport&en&
bewegen&te&
stimuleren?&&
(
(

M.(van(
Maarseveen(
In&situ&onderzoek&
naar&spelinzicht&bij&
getalenteerde&
basketbalsters&&
(

P.((Hover(
Beleving&van&Sotsji&
2014&en&verkenning&
van&olympische&
hervormingen&&

M.(Maessen(
Verschillen&in&linker&
ventrikelstructuur&
en&–functie&tussen&
sporters&en&niet$
sporters&na&een&
infarct&&

I.(Donkervoort(
Aansturing&van&
hybride&
Organisaties&in&de&
Sport&in&Nederland&&
(
(

(

B.(Willemse(
Fysieke&fitheid&en&
executieve&functies&
in&7$&tot&10$jarige&
kinderen,&
gerelateerd&aan&
sportdeelname&&
(

S.(Doeven(
Inspanning&en&
herstel&tijdens&een&
intensieve&
wedstrijdperiode;&
percepties&van&
coach&en&spelers&&
(

S.(Bliekendaal(
Sportblessures&bij&
eerstejaars&ALO&
studenten&&
(

M.(van(Rooijen(
Motieven&van&niet$
actieven&in&een&
aandachtswijk&en&
de&rol&van&de&lokale&
sportstimulerings$
organisatie&&

N.(Reijgersberg(
Nulmeting&
lichamelijke&
opvoeding&in&het&
voortgezet&
onderwijs&&
(

H.(van(der(Werf(
Wie&ziet&zichzelf&als&
sporter?&&
(
(

B.(van(der(Heijden(
Meer&en&beter&
sportkader&in&
Nederland&door&
monitoring&&
(

P.(Horsselenberg(
Marketing&through&
a&sports&events&

&

J.(van(Kalmthout(
Maatschappelijke&
rol&
sportverenigingen&&
(

(

(

(

(

(

(

I.(Schreijmans(
Vereniging&in&
bedrijf,&naar&
vitaliteit&in&
Utrechtse&Voetbal$
verenigingen&&

(

(
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&
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&
&
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Gehandicapten$
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&
p&&169&$&176&

Vitaliteit&in&de&
Sportvereniging&
&
p&&189&

Sport&&&
Gezondheid&
&
p&&104&$&109&

Motiverend&
beoordelen&in&de&
les&LO&
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Sport&&&Bewegings$&
onderwijs&
&
p&&85&$&91&

Sportsociologie&
&
&
p&&63&$$&67&
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Marketing&
&
p&&40&$&46&

Voorzitter(

C.&Vervoorn&

M.&Derks&

E.&Puyt&

F.&Wardenaar&

C.&van&de&Lindert&

J.&van&Kalmthout&

T.&Eijsvogels&

M.&Slingerland&

R.&Mombarg&

K.&Breedveld&

R.&Hoekman&

M.(Baart(de(la(
Faille(
Belang&van&sport&in&
de&academische&
omgeving&

J.(Zondag(
De&Waarde&van&
Weerbaarheid&&
&

C.(van(der(Avoort(
Salutogenese:&een&
geschikt&raamwerk&
voor&het&
verbeteren&van&de&
voedingsinname&en&
Sense&of&Coherence&
van&jonge&atleten?&&
(

D.(van(Lier(
Doorbloeding&van&
de&arteria&brachialis&
tijdens&een&
fietsinspanning&bij&
patiënten&met&
hartfalen&&
(

J.(van(der(Leek(–(
Overdevest(
Socialisatie&in&
sport:&hoe&de&
sporthabitus&van&
kinderen&gevormd&
wordt&&
(

Financiële&aspecten&
van&sport&
(

R.(van(de(Berg(
Vitaliteit&in&de&
sportvereninging.(

M.(van(Bommel(
Invloed&van&
langdurige&
inspanning&op&
hartfunctie&in&
ouderen&&
(

M.(Slingerland(
Best&practices:&
Motiverend&
beoordelen&in&de&
les&LO:&
ontwikkeling&van&
een&workshop&voor&
docenten(
(
(
L.(Borghouts(
‘Constructive&
alignment’&bij&het&
beoordelen&van&
Lichamelijke&
Opvoeding(

L.(Heijs(
Een&vakleerkracht&
in&het&bewegings$
onderwijs?&De&
keuze&van&
schoolleiders&voor&
een&vakleerkracht&
in&PO&&
(

A.(Haverkamp(
Continuïteit&en&
discontinuïteit&in&de&
constructie&van&
sporticonen&&
(

E.(de(Hollander(
Beweeg$&en&
sportgedrag&bij&
mensen&met&een&
chronische&
aandoening&of&
lichamelijke&
beperkingen&
(
(
F.(Hoekstra(
De&implementatie&
van&het&programma&
Revalidatie,&Sport&
en&Bewegen&in&18&
revalidatie$
instellingen&
(

M.(Diepeveen(
Vitaliteit&in&de&
sportvereninging.&&

Interview(T.(van(
Uden(
Relatie&sport$
studiesucces&$&
universitaire&
sportcentra&

J.(Beth(
Digitalisering&in&de&
gymles.&Adoptie&
van&ICT&door&
docenten&
Lichamelijke&
opvoeding&&
(

A.(Cevaal(
Representatie&en&
stilering:&meisjes&en&
vrouwen&voetbal&in&
/&en&de&media&&
(

&

D.(van(Vlaanderen(
Topsporters&en&
studiesucces(

J.(Rijpstra(
Het&ontstaan&van&
de&'Vereeniging&
voor&gymnastiek$
onderwijzers&in&
Nederland'.&Een&
reconstructie&&
(

H.(Bekhuis(
Sportief!&Support:&
de&kansen&en&
valkuilen&voor&
onderlinge&
samenwerking&van&
sportverenigingen&
in&de&driehoek&Oss,&
Uden&en&Veghel&&
(
S.(Vos(
One&size&fits&all&
runners?&
Determinanten&van&
deelname&aan&
diverse&types&van&
hardloop$
evenementen&&
(
J.(Janssens(
"Wij&hebben&
mensen&niet&aan&
een&touwtje"&&
(

M.(Duijf(
Special&Olympics;&
Changing&lives,&
changing&attitudes&
(

N.(Hermens(
Vitaliteit&in&de&
sportvereninging.(

J.(de(Vries(
Een&RCT&naar&het&
effect&van&bewegen&
op&burnout&en&
vermoeidheid&bij&
studenten&&
(

L.(Jans(
Motiverend&
beoordelen&in&de&
les&LO:&evaluatie&
van&een&workshop&
voor&docenten&
(

G.(van(Mossel(
Doen&meisjes&het&
slechter&bij&gym&
dan&jongens?&&
(

R.(Spaaij(
Thuisvoelen&in&en&
door&sport:&
ervaringen&van&
vluchtelingen&&
(

(

(

F.(Kemper(
De&Paralympische&
Spelen&in&Arnhem&
1980:&start&met&een&
handicap&&
(

D.(Ruijs(
Kwaliteit&van&
supportersbeleid&
en&
klanttevredenheid&
bij&NEC&&
(

J.(Leonora(
Interventies&om&
sportbeoefening&na&
running&therapie&
onder&mensen&met&
een&depressie&te&
bevorderden&
(

(

M.(de(Greeff(
Effect&van&fysiek&
actieve&reken$&en&
taallessen&op&
fysieke&fitheid&van&
basisschoolleerling
en&&
(

H.(Slender(
Systematische&
review&van&sociale&
effecten&van&
sportevenementen&&
(

(

(

M.(Splinter(
Mehr&Freiwillige&im&
Fussballverein:&Een&&
evaluatie&&van&&een&&
methode&&om&&het&&
aantal&vrijwilligers&&
te&vergroten&
&

(

(

(

G.(Weeldenburg(
Theoretische&
uitgangspunten&van&
een&kwalitatief&
goed&
beoordelingssystee
m&vertaald&naar&de&
praktijk&
(
(

R.(Mombarg(
Wat&nou&als&je&elke&
dag&gaat&sporten&
op&de&basisschool:&
effect&van&dagelijks&
bewegingsaanbod&&
(

(

F.(Wardenaar(
Voedings$
supplementen&en&
sportvoedingsprod
ucten:&welke&
producten&
adviseren&
sportprofessionals?&&
(
(

I.(van(Aart(
Zijn&gemotiveerde&
kinderen&ook&
vaardiger&in&de&
gymles?&&
&

(

(

(

J.(Oomen(
Effect&van&
koolhydraatbeperkt&
dieet&op&
lichaamssamenstel$
ling,&
substraatgebruik&
en&prestatie&&
(
K.(Jonvik(
Beet$ing&your&
competitors:&
dietary&nitrate&to&
enhance&sports&
performance&&
(

(
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Aangepaste&
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&
p&&161&$&168&

Talentherkenning&
&&Ontwikkeling&
&
p&&141&$&146&

Topsport&&&
Prestatie&
&
p&&152&$&159&

Sport&&&
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&
p&&110&$&115&

Sport&en&Bewegen&
in&de&buurt&
&
p&&74&$&78&

Sport&&&Bewegings$&
onderwijs&
&
p&&92$&97&

Sport&&&Participatie&
&
&
p&&122&$&127&

Inzet&van&
combinatie$
functionarissen&
p&&177&

Voorzitter(

L.&de&Voogd&

A.&Nieuwenhuys&

E.&Puyt&

T.&Takken&

M.&Elferink$Gemser&

M.&Brink&

M.&Hopman&
&

J.&van&Rijn&

R.&Mombarg&

A.&Tiessen$
Raaphorst&

C.&van&de&Lindert&

M.(Baart(de(la(
Faille(
Wie&gebruiken&er&
een&app&bij&trainen&
voor&een&hardloop$
evenement&en&wat&
zijn&de&effecten&
hiervan?&&
(
C.(van(Tuyckom(
We&app&to&move&&
(

E.(Bijleveld(
Sociale&facilitatie&
via&Twitter&&
(
(

R.(Hoekman(
Sport&in&college$
programma's&2014$
2018:&van&
armoedebeleid&tot&
zelfredzaamheid&&
(

P.(van(Gastel(
De&
beweegintensiteit&
en&beweeggedrag&
op&verschillende&
type&speelpleinen&&
(

K.(Breedveld(
Hockey$kakkers&en&
turndames.&Dertig&
jaar&sociale&
ongelijkheid&in&
sportdeelname&&
(

Inzet&van&
combinatie$
functionarissen.&

E.(van(der(Graaff(
De&rol&van&pelvis&en&
thorax&
rotatiesnelheid&
tijdens&het&pitchen&
in&het&honkbal&&
(

A.(van(
Beijsterveldt(
Blessures&en&
ziekten&bij&
eerstejaars&
studentenroeiers&&
(

M.(Leijenhorst(–(
Nieuwenhuis(
Buurtsportcoaches&
van&start!&
Nulmeting&
buurtsportcoaches&
in&de&gemeente&
Rotterdam&(2014)&&
(
O.(Keulers(/(H.(van(
den(Broek(
Implementatie&van&
een&Raamwerk&
voor&sportieve&
interventies&voor&
risicojongeren&&
(

E.(Boers(/(M.(
Elfring(
Effecten&van&de&
inzet&van&
vakleerkrachten&
bewegings$
onderwijs&&
(

W.(de(Boer(
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Maessen,(Martijn(
Radboud'UMC'

(

Verschillen(in(linker(ventrikelstructuur(en(–functie(tussen(sporters(en(niet>sporters(na(een((
Infarct.(
(
1'
Maessen,'M.'1'Radboud'UMC'
2''
Eijsvogels,'T.'1'Radboud'UMC''
'
'
3''
Dijk,'A.'1'Radboud'UMC''
''
4''
Schreuder,'T.'1'Radboud'UMC'
5''
Hansen,'R.'1'Radboud'UMC'
6''
Thijssen,'D.'1'Radboud'UMC'
7''
Hopman,'M.'1'Radboud'UMC'
'
Introductie.( Ondanks' dat' fysieke' inspanning' een' essentieel' onderdeel' is' van' een' gezonde'
leefstijl,'is'de'sportende'mens'niet'gevrijwaard'van'het'ontwikkelen'van'een'myocard'infarct'
(MI).' In' dierstudies' is' aangetoond' dat' ratten' die' sporten' voordat' ze' een' MI' krijgen,' een'
beter'herstel'van'het'hart'hebben'ten'opzichte'van'ratten'die'niet'sporten.'Mogelijk'dat'bij'
sporters' hetzelfde' effect' gevonden' kan' worden.' Het' doel' van' deze' studie' is' de' linker'
ventrikelstructuur' en' 1functie' tussen' sporters' en' niet1sporters' met' en' zonder' myocard'
infarct'te'vergelijken.'
'
Methode.(Zestig'mannen'(45180'jaar)'hebben'deelgenomen'aan'deze'studie.'De'deelnemers'
waren' verdeeld' over' vier' groepen:' (1)' sporters' met' MI,' (2)' gezonde' sporters,' (3)' niet1
sporters'met'MI,'en'(4)'gezonde'niet1sporters.'De'sporters'deden'beoefende'meer'dan'20'
jaar'duurinspanning.'Door'middel'van'een'hartecho'is'de'ejectiefractie,'hart1minuut1volume'
en'wandvervorming'bepaald'van'het'linker'ventrikel.'Tenslotte'hebben'de'deelnemers'een'
inspanningstest'uitgevoerd'om'de'conditie'(VO2max)'te'bepalen.'(
'
Resultaten.(De'sporters'hadden'een'hogere'VO2max'dan'de'niet1sporters'(sporters'met'MI'
41.3±6.3,' gezonde' sporters' 46.0±10.1' vs.' niet1sporters' met' MI:' 29.1±6.2,' gezonde' niet1
sporters'31.9±4.1'mL/min/kg;'P'<'0.05).'Ejectiefractie'was'het'laagst'bij'de'niet1sporters'met'
MI' ten' opzichte' van' de' andere' drie' groepen' (niet1sporters' MI' 47.2±5.9' vs.' sporters' MI'
61.4±7.4,' sporters' gezond' 59.7±4.7' en' niet1sporters' gezond' 60.3±8.0;' P' <' 0.05).' Hart1
minuut1volume'was'daarentegen'gelijk'tussen'de'vier'groepen'(sporters'MI'3.7±1.1,'sporters'
gezond' 3.4±0.9,' niet1sporters' MI' 3.3±0.4' en' niet1sporters' gezond' 3.5±0.7' L/min;' P' >' 0.05).'
De' wandvervorming' van' het' linker' ventrikel' was' in' beide' sportende' groepen' hoger' dan' in'
beide'niet1sportende'groepen'(sporters'MI'118.1±2.4'en'sporters'gezond'117.4±3.5'vs.'niet1
sporters'MI'110.6±3.3'en'niet1sporters'gezond'113.6±2.4'%;'P'<'0.05).(
'
Discussie/Conclusie.(Sporters'hebben'een'betere'conditie'ten'opzichte'van'de'niet1sporters'
en'dit'blijkt'ook'voor'de'wandvervorming'van'het'linker'ventrikel.'Wandvorming'is'een'maat'
voor' hartspierprestatie' en' de' contractiliteit.' Andere' studies' hebben' aangetoond' dat' de'
vervorming' toeneemt' door' sportactiviteit.' Niet1sporters' met' een' MI' hebben' de' laagste'
ejectiefractie,' terwijl' sporters' met' een' MI' en' gezonde' sporters' juist' een' vergelijkbare'
ejectiefractie' hebben.' Mogelijk' dat' sporten' voordat' een' MI' optreedt,' bevorderend' werkt'
voor'het'herstel'van'het'linker'ventrikel'na'een'MI.'
!
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Seeger,(Joost(
Radboud'University'Nijmegen'Medical'Centre'

(

Intervaltraining(beschermt(tegen(ischemische(reperfusieschade(van(het(endotheel(
(
1'
Seeger,'J.'1'Radboud'University'Nijmegen'Medical'Centre'''
2''
Lenting,'C.'1'Radboud'University'Nijmegen'Medical'Centre''
3''
Schreuder,'T.'1'Radboud'University'Nijmegen'Medical'Centre''
4''
Cable,'N.'1'Aspire'Academy''
5''
Hopman,'M.'1'Radboud'University'Nijmegen'Medical'Centre''
6''
Thijssen,'D.'1'Radboud'University'Nijmegen'Medical'Centre''
'
'
Introductie.' Myocardiale' ischemische' reperfusieschade' (IR)' draagt' in' belangrijke' mate' bij'
aan' de' slechte' prognose' van' ischemische' (myocardiale)' incidenten.' Preconditionering;' het'
herhaald' kortdurend' blootstellen' van' weefsel' aan' ischemie,' zorgt' voor' een' forse' reductie'
van'de'IR.'Daarom'hebben'wij'tijdens'deze'studie'onderzocht'of'het'mogelijk'is'om'middels'
een'eenmalige'duurtraining'of'intervaltraining'het'endotheel'te'beschermen'tegen'IR.''
'
Methode.( Bij'17'jonge,'gezonde'deelnemers'werd'de'endotheelfunctie'van'de'a.'brachialis'
onderzocht' middels' de' zogenaamde' 'flow1gemedieerde' dilatatie'' (FMD)' voor' –en' na' een'
eenmalige' duurtraining,' intervaltraining,' of' een' controlesessie.' Vervolgens' werd' IR'
geïnduceerd' doormiddel' van' het' opblazen' van' een' bloeddrukband' rondom' de' bovenarm,'
gedurende' 20' minuten' met' een' suprasystolische' druk' van' 220' mmHg,' gevolgd' door' 20'
minuten' reperfusie,' waarna' een' derde' FMD1meting' werd' gedaan.' Near' infrared'
spectrometry' (NIRS)' werd' gebruikt' om' weefseloxygenatie' te' onderzoeken' van' het'
bovenbeen'tijdens'inspanning.(
'
Resultaten.' Er' werden' geen' FMD1baselineverschillen' gevonden' tussen' de' 3' verschillende'
interventies.' IR' resulteerde' in' een' significante' daling' van' de' FMD' (7.1±2.3' naar' 4.3±2.3;'
P<0.001).' Wanneer' IR' echter' werd' voorafgegaan' door' intervaltraining,' was' er' geen'
significante' daling' meer' aanwezig' in' FMD' (7.7±3.1' naar' 7.2±3.1;' P=0.56),' dat' terwijl'
duurtraining' niet' resulteerde' in' een' beschermend' effect' ((7.8±3.1' naar' 3.8±1.7;' P<0.001).'
Uit'de'NIRS1data'bleek'dat'er'geen'verschillen'waren'in'totale'deoxygenatie'tussen'duur'–of'
intervaltraining.' Uit' deze' metingen' bleek' echter' wel' dat' intervaltraining' zorgde' voor'
kortdurende' perioden' van' relatieve' ischemie,' terwijl' een' dergelijk' patroon' niet'
waarneembaar'was'tijdens'duurtraining'waar'een'continu'stabiel'deoxygenatie'patroon'was'
te'zien.''
'
Discussie.(Onze'studie'heeft'laten'zien'dat'intervaltraining'leidt'tot'een'beschermend'effect'
op'IR'van'het'endotheel'bij'jonge,'gezonde'proefpersonen.'Dit'beschermende'effect'was'niet'
aanwezig' na' duurtraining.' Het' beschermende' effect' op' het' bloedvat' van' de' arm,' werd'
waargenomen' na' een' intervaltraining' waarbij' voornamelijk' de' beenspieren' werden'
gebruikt.' Dit' suggereert' dat' het' beschermende' effect' systemisch' is' en' niet' slechts' lokaal.'
Onze' waarnemingen' zijn' mogelijk' klinisch' relevant,' om' een' beter' begrip' te' krijgen' van' de'
beschermende' werking' van' intervaltraining' op' een' langdurige' periode' van' ischemie,' zoals'
bijvoorbeeld'wordt'gezien'bij'een'myocard'infarct.(
'
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Takken,(Tim(
UMC'Utrecht'
'
De(steep(ramp(test(bij(gezonde(Nederlandse(kinderen(en(adolescenten(
'
1'
Takken,'T'–'UMC'Utrecht' '
2''
Bongers,'B.'C.''
3''
de'Vries,'S.'I.'
4''
Obeid,'J.'
5''
van'Buuren,'S.'
6''
Helders,'P.J.M.'''
'
'
Inleiding.'De'“steep'ramp'test”'(SRT)'is'een'betrouwbare'en'valide'inspanningstest'op'een'
fietsergometer,' welke' een' fysiek' minder' belastend' alternatief' biedt' voor' de' reguliere'
cardiopulmonale' inspanningstest.' Referentiewaarden' ontbreken' momenteel' nog.' Het' doel'
van'deze'studie'was'om'geslachts1'en'leeftijdsgerelateerde'referentiewaarden'op'te'stellen'
voor'de'prestatie'op'de'SRT'voor'gezonde'kinderen'en'adolescenten'tussen'de'8'en'19'jaar'
oud.''
'
Methode.' Tweehonderd' en' tweeënvijftig' kinderen' en' adolescenten,' 118' jongens'
(gemiddelde' ±' SD,' leeftijd' 13.4±3.0' jaar,' normale' lengte' en' gewicht' voor' leeftijd)' en' 134'
meisjes' (leeftijd' 13.4±2.9' jaar,' normale' lengte' voor' leeftijd' en' een' licht' verhoogd' gewicht'
voor' leeftijd' (+0.19' kg' SD;' P=0.031)),' hebben' een' SRT' uitgevoerd' (progressieve'
weerstandsverhoging' van' 10,' 15,' of' 20' W/10s,' afhankelijk' van' lichaamslengte),' tot'
uitputting.'Behaalde'piekwattage'(Wpiek)'was'de'belangrijkste'uitkomstmaat'voor'geleverde'
prestatie.' Referentiewaarden' werden' uitgedrukt' als' referentie1percentielen' opgesteld'
volgens'zogenaamde'“generalized'additive'models'for'location,'scale,'and'shape”'(GAMLSS).''
'
Resultaten.'Wpiek'had'een'hoge'correlatie'met'leeftijd'(r=0.92'en'r=0.81),'lichaamsgewicht'
(r=0.87' en' r=0.85),' lichaamslengte' (r=0.92' en' r=0.896),' lichaamsoppervlakte' (r=0.91' en'
r=0.89)'en'vetvrije'massa'(r=0.93'en'r=0.90)'voor'jongens'en'meisjes'respectievelijk'(P<0.001'
voor' alle' coëfficiënten).' De' referentie1percentielen' lieten' een' bijna' lineaire' toename' met'
leeftijd' zien' voor' Wpiek' bij' jongens.' Ook' als' deze' genormaliseerd' werd' voor'
lichaamsgewicht.' Dit' in' tegenstelling' tot' de' absolute' Wpiek' bij' meisjes,' die' steeg' tot'
ongeveer' 13' jaar' en' vervolgens' afvlakte.' Genormaliseerd' voor' lichaamsgewicht' liet' Wpiek'
bij'meisjes'een'lichte'toename'met'leeftijd'zien,'met'een'plateau'in'relatieve'Wpiek'vanaf'13'
jaar.''
'
Discussie/Conclusie.' De' huidige' studie' levert' geslachts1' en' leeftijdsgerelateerde'
referentiewaarden' op' de' SRT' voor' zowel' de' absolute' als' relatieve' Wpiek.' Deze'
referentiewaarden'vereenvoudigen'de'interpretatie'van'de'prestatie'op'de'SRT'voor'clinici'
en'onderzoekers.'' '
'
'
'
'

(
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Veeneman,(Dineke(
Radboud'UMC'
(
De(rol(van(het(hypothalame(temperatuur(setpoint(in(de(stijging(van(de(kerntemperatuur(
tijdens(inspanning.(
(
1'
Veeneman,'D.'1'Radboud'UMC'Fysiologie'
2''
Veltmeijer,'M.'1'Radboud'UMC'Fysiologie''
'
'
Introductie.' De' kerntemperatuur' van' het' lichaam' wordt' strikt' gereguleerd' door' de'
thermostaat'van'het'lichaam,'gelokaliseerd'in'de'hypothalamus.'Een'kerntemperatuur'≥40°C'
kan'leiden'tot'een'verminderde'prestatie'en'zelfs'tot'gezondheidsproblemen.'Tijdens'koorts'
kan' de' kerntemperatuur' stijgen' doordat' ontstekingsmediatoren' ervoor' zorgen' dat'
prostaglandine' E2' (PGE2)' aangemaakt' wordt,' welke' het' temperatuur' setpoint' omhoog'
brengt.'Bekend'is'dat'inspanning'ook'tot'een'hogere'kerntemperatuur'kan'leiden,'doordat'
er' tijdens' spieractiviteit' metabole' warmte' vrijkomt.' Tijdens' inspanning' worden' echter' ook'
ontstekingsmediatoren' afgegeven,' welke' mogelijk' via' hetzelfde' mechanisme' een'
gedeeltelijke'verklaring'kunnen'vormen'voor'de'stijging'in'kerntemperatuur.'
'
Doel.(Onderzoeken'of'de'stijging'in'kerntemperatuur'tijdens'inspanning'deels'verklaard'kan'
worden'door'een'veranderd'setpoint'op'basis'van'blokkering'van'de'aanmaak'van'PGE2'met'
paracetamol'en'ibuprofen(
'
Methode.( Bij' 5' mannelijke' hardlopers' in' de' leeftijd' van' 30132' jaar' werd' een' maximale'
inspanningstest'uitgevoerd'om'de'maximale'hartslag'te'bepalen.'Vervolgens'liepen'ze'3'keer'
een' submaximaal' inspanningsprotocol' op' de' loopband' onder' gematigde' omstandigheden'
(21°C),' waarbij' de' productie' van' PGE2' in' 3' gerandomiseerde' condities' werd' geblokkeerd:'
paracetamol' 1000mg' en' ibuprofen' 400mg' (IBU),' paracetamol' 1000mg' (PCM)' en' een'
controleconditie' (CTRL).' De' eerste' 30' minuten' werd' de' snelheid' ingesteld' overeenkomstig'
met' 85%' van' de' maximale' hartslag.' De' tweede' 30' minuten' bestonden' uit' intervallen' met'
afwisselend'een'versnelling'van'2'km/h'gedurende'1'minuut'en'een'vertraging'van'4'km/h'
gedurende'2'minuten.'De'kern1'en'huidtemperatuur'werden'continu'gemeten'middels'een'
temperatuurpil'en'sensoren'op'8'verschillende'locaties'op'de'huid(
'
Resultaten.( De'kerntemperatuur'liet'in'alle'condities'een'significante(p<0.001)'stijging'zien'
naar'respectievelijk'38.9,'39.0,'en'39.2ºC'voor'de'IBU,'PCM'en'CTRL'conditie.'De'maximale'
kerntemperatuur' was' niet' verschillend(p=0.50).' Echter,' de' mate' van' temperatuur' stijging'
liet' een' significant' interactie1effect' zien(p<0.01),' waarbij' in' het' tweede' halfuur'
kerntemperatuur'minder'steeg'in'de'IBU'conditie'vergeleken'met'de'CTRL'conditie'(IBU'0.36'
±' 0.24,' PCM' 0.59' ±' 0.37,' CTRL' 0.60' ±' 0.22ºC;p=0.04).' De' huidtemperatuur' steeg' tot' 34.5,'
34.6'en'34.1ºC'en'was'niet'verschillend'tussen'condities(p=0.06).'De'hartslag'steeg'tot'84,'
85'en'87%'van'de'maximale'hartslag'en'was'niet'verschillend(p=0.51)(
'
Discussie.( Toediening'van'paracetamol'en'ibuprofen'leidde'tot'een'kleinere'stijging'van'de'
kerntemperatuur'vergeleken'met'een'controleconditie.'Deze'resultaten'suggereren'dat'een'
verhoogd' temperatuur' setpoint' mogelijk' deels' verantwoordelijk' is' voor' de' stijging' in'
kerntemperatuur'tijdens'inspanning.(
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Abswoude,(Femke(van((
Radboud'Universiteit'Nijmegen,'Behavioural'Science'Institute'
(
Expliciet(motorisch(leren(van(kinderen(in(het(basisonderwijs(
'
Introductie.( Dit' onderzoek' maakt' deel' uit' van' het' onderzoeksprogramma' 'meedoen' met'
sport'.' Dit' programma' is' erop' gericht' om' de' methoden' waarmee' kinderen' met' een'
motorische'beperking'sport'en'bewegen'aangeleerd'krijgen'meer'op'maat'voor'het'kind'te'
maken'om'zo'het'plezier'in'sportparticipatie'te'vergroten.'Om'dit'effectief'te'doen'is'het'van'
belang' om' eerst' meer' inzicht' te' krijgen' in' het' motorisch' leren' van' typisch' ontwikkelende'
kinderen.' De' meest' gebruikte' methoden' in' de' sport' en' tijdens' de' gymles' hebben' een'
expliciet' karakter.' Deze' methoden' leggen' een' nadruk' op' instructie' en' feedback.'
Verondersteld'word'dat'de'effectiviteit'van'deze'methoden'samenhangt'met'onder'andere'
de' capaciteit' van' het' werkgeheugen' en' het' niveau' van' de' motorische' vaardigheden.' Deze'
relaties'zijn'echter'nog'niet'onderzocht'bij'kinderen,'waarbij'deze'vaardigheden'nog'volop'in'
ontwikkeling' zijn.' De' huidige' studie' onderzoekt' welke' factoren' van' invloed' zijn' op' het'
expliciet'motorisch'leren'van'kinderen.(
'
Methode.( 72' kinderen' tussen' de' 6' en' 11' jaar' oud' hebben' op' een' expliciete' manier' een'
boccia' taak' aangeleerd.' In' een' pretest1posttest' design' (beide' 25' trials)' probeerden' de'
kinderen'een'bal'zo'dicht'mogelijk'naar'een'doel'te'rollen.'Tijdens'de'135'oefen'trials'werd'
er' gemikt' op' een' soort' schietschijf' die' op' verschillende' afstanden' lag.' Hierbij' kregen' de'
kinderen'een'set'regels'en'taakgerichte'feedback'om'een'expliciet'leerproces'te'bevorderen.'
Een'vragenlijst'is'afgenomen'om'te'onderzoeken'of'de'kinderen'deze'regels'daadwerkelijk'
gebruikt' hebben.' Hiernaast' werden' de' motorische' vaardigheden,' werkgeheugen' capaciteit'
en'self1efficacy'van'de'kinderen'gemeten.(
'
Resultaten.( Het' onderzoek' is' net' afgerond,' dus' de' data' wordt' momenteel' geanalyseerd.'
Resultaten' kunnen' tijdens' de' DSO' gepresenteerd' worden.' Er' zal' onderzocht' worden' of' de'
kinderen' vooruit' gaan' en' waar' deze' vooruitgang' van' afhankelijk' is.' Er' wordt' verwacht' dat'
een'grotere'vooruitgang'gerelateerd'is'aan'een'betere'capaciteit'van'het'werkgeheugen'en'
betere' algemene' motorische' vaardigheden.' Met' betrekking' tot' participatie' word' ook'
gekeken'of'de'kinderen'meer'vertrouwen'krijgen'in'hun'eigen'kunnen.(
'
Discussie.( De' uitkomsten' van' deze' studie' zullen' gebruikt' worden' voor' vervolg' onderzoek'
naar' het' motorisch' leren' van' kinderen' met' een' motorische' beperking,' zoals' kinderen' met'
Cerebrale'Parese'en'Developmental'Coordination'Disorder.'Van'deze'kinderen'is'bekend'dat'
zij'naast'hun'motorische'problemen'ook'vaak'verminderde'cognitieve'vaardigheden'hebben.'
De' traditionele' expliciete' leermethodes' lijken' daardoor' niet' de' meest' geschikte' methode'
om' deze' kinderen' sport' en' bewegen' aan' te' leren.' Afhankelijk' van' de' persoonlijke'
vaardigheden'van'het'kind'kunnen'impliciete'leermethoden'beter'bij'deze'doelgroep'passen.'
In' een' parallelle' onderzoekslijn' wordt' momenteel' een' studie' uitgevoerd' naar' het' gebruik'
van'en'de'ervaringen'met'impliciete'en'expliciete'leermethoden'voor'kinderen'met'CP'in'het'
speciaal'onderwijs'en'in'de'sport.''
(
(
(
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Duivenvoorden,(Joop(
Hogeschool'Windesheim'

(

Leeftijdsverschillen(in(het(leren(van(motorische(vaardigheden,(effecten(van(ervaren(
autonomie(
'
'
Introductie.( Een'groot'gedeelte'van'het'leren'van'motorische'vaardigheden'gebeurt'onder'
leiding'van'een'professionele'leraar'of'trainer.'De'interventies'die'deze'personen'doen'zijn'
gebaseerd' op' vele' verschillende' inzichten' van' hoe' leren' plaatsvindt' en' begeleid' moet'
worden.'In'recente'literatuur'wordt'ervaren'autonomie'aangemerkt'als'belangrijke'factor'in'
het'leren'van'motorische'vaardigheden.'Deze'autonomie'is'echter'alleen'effectief'als'deze'is'
toegesneden'op'de'behoeften'en'capaciteiten'van'de'leerling.'Zowel'een'te'grote'als'een'te'
kleine' mate' van' ervaren' autonomie' kan' het' leren' hinderen.' Verschillende' leeftijden' en'
vaardigheidsniveaus' vragen' om' een' verschillende' hoeveelheid' autonomie.' Het' doel' van'
deze' studie' is' dan' ook' om' het' effect' van' autonomie' op' het' leren' van' motorische'
vaardigheden,' motivatie' en/of' de' beleving' van' de' gymlessen' in' het' basis' 1' en' voortgezet'
onderwijs' vast' te' stellen.( In' het' bewegingsonderwijs' kan' ervaren' autonomie' beïnvloed'
worden' door' onder' meer' het' toepassen' van' zelf1gereguleerde' feedback,' keuze' van'
oefeningen' of' mate' van' ondersteuning' en' de' oefentijd.' In' deze' studie' wordt' gebruik'
gemaakt' van' tablets' met' daarop' een' applicatie' waarmee' leerlingen' jongleer1oefeningen'
kunnen'kiezen.(
'
Methode.(Er'zijn'metingen'gepland'met'3'7e'groepen'uit'het'basisonderwijs'en'3'2e'klassen'
uit' het' voortgezet' onderwijs.' Voor' de' eerste' oefensessie' wordt' het' vaardigheidsniveau'
gemeten.' In' vier' opeenvolgende' weken' jongleren' de' leerlingen' tweemaal' per' week' 15'
minuten.'Er'wordt'een'verdeling'gemaakt'in'laag'(LA),'gemiddeld'(MA),'en'hoog'autonomie'
(HA)' groepen.' De' LA' groepen' worden' iedere' sessie' geïnstrueerd.' De' MA' groepen' kunnen'
kiezen'uit'een'begrensd'aantal'oefeningen.'De'HA'groepen'kunnen'uit'het'gehele'bestand'
van' oefeningen' kiezen.' Tijdens' en' na' de' oefenperiode' worden' vaardigheid,' motivatie,'
beleving'en'ervaren'autonomie'gemeten.(
'
Resultaten(en(discussie.(De'verwachting'is'dat'groepen'in'het'basisonderwijs'als'gevolg'van'
hun' lagere' leeftijd' en' vaardigheidsniveau' baat' hebben' bij' een' kleinere' hoeveelheid'
autonomie.' Ook' wordt' verwacht' dat' geringe' autonomie' in' deze' groepen' groter' ervaren'
wordt.' Bewegingsonderwijzers' en' trainers' kunnen' kennis' over' ervaren' autonomie' en'
effecten'op'het'leerproces'benutten'bij'het'vormgeven'en'uitvoeren'van'hun'lessen.(
'
'
'
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Heijden,(Bas(van(der(
NOC*NSF'
'

Meer(en(beter(sportkader(in(Nederland(door(monitoring(

'
Introductie.(Gezamenlijk'met'het'doel'de'sportparticipatie'te'verhogen'naar'75%'is'ook'het'
belang' van' de' kwaliteit' en' kwantiteit' van' kader' in' de' Sportagenda' 2016' beschreven.'
Voldoende' en' gekwalificeerd' arbitrerend,' bestuurlijk' en' sporttechnisch' kader' is' onmisbaar'
om' de' sportparticipatie' in' Nederland' op' peil' te' houden' en' te' vergroten.' Er' is' echter' geen'
representatief' beeld' van' dit' sportkader.' Wat' motiveert' kaderleden,' wat' is' hun'
opleidingsachtergrond' en' hebben' ze' behoefte' aan' ondersteuning' om' hun' taken' uit' te'
voeren?( Een' belangrijke' pijler' in' de' monitoring' van' sportkader' is' de' reeds' bestaande'
Arbeidsmarktmonitor' Sport' (AMMS)' welke' in' 2013' opnieuw' is' opgeleverd.' Daarnaast' is' in'
2013'een'nieuwe'Sportkadermonitor(SKM)'ontwikkeld'en'opgeleverd.'(
'
Methode.( AMMS' (uitgevoerd' door' KBA' Nijmegen):' Eens' in' de' twee' jaar' wordt' onderzoek'
uitgevoerd'onder'werkgevers'en'gediplomeerden(mbo'en'hbo).''
SKM'(uitgevoerd'door'Oberon):'Het'onderzoek'is'in'2013'voor'de'eerste'maal'uitgevoerd'en'
wordt'iedere'twee'jaar'herhaald.(
'
Resultaten.( AMMS:' geeft' overwegend' positief' beeld' van' de' arbeidsmarkt' van' zowel'
afstudeerders'als'werkgevers,'in'lijn'met'de'verwachting'uit'voorgaande'rapportages.'Nieuw'
is' dat' functies' onder' de' 16' uur' per' week' inzichtelijk' zijn' gemaakt.' Ook' is' er' inzicht' in'
aantallen' en' type' behaalde' bonds1/branchediploma's' en' uitgevoerde' nevenfuncties' door'
afgestudeerden.(
SKM:' De' resultaten' zijn' per' subgroep' weergeven.' Deels' in' infographics' en' deels' in'
beschrijvende'vorm.'In'de'resultaten'zijn'waar'mogelijk'verbanden'gelegd'tussen'respons'en'
relevante'kenmerken'zoals'geslacht,'opleidingsniveau,'etc.''
Overkoepelend:' Sportkaderleden' zijn' overwegend' man' en' vaak' hoog' opgeleid;' Weinig'
ontvangen'een'salaris;'Bestuursleden'ervaren'de'meeste'knelpunten;'Drie'kwart'voelt'zich'
bekwaam;'Sportkaderleden'voelen'zich'veilig.'
'
Discussie/conclusie.( We' hebben' een' goed' beeld' van' het' sportkader' in' Nederland' voor'
zowel'het'betaalde'als'onbetaalde'werk.'Inhoudelijk'word'veel'bevestigd.'Tegelijkertijd'biedt'
het'veel'nieuwe'inzichten.'Deze'nieuwe'inzichten'wekken'echter'de'reactie'op'nog'meer'te'
willen' weten.' Wat' is' het' belang' van' deze,' en' andere' gerelateerde' onderzoeken,' voor' de'
kwantiteit' en' kwaliteit' van' sportkader?' Hoe' kunnen' we' dit' inrichten,' optimaliseren' en'
benutten?
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Maarseveen,(Mariëtte(van(
MOVE'Research'Institute'Amsterdam,'Vrije'Universiteit'Amsterdam'

(

In(situ(onderzoek(naar(spelinzicht(bij(getalenteerde(basketbalsters.(

'
1'
van'Maarseveen,'M.'1'Vrije'Universiteit'Amsterdam'
2'
Oudejans,'dr'R.'1'Vrije'Universiteit'Amsterdam'
'
Introductie.'Tot'nu'toe'werd'bij'onderzoek'naar'spelinzicht'of'beslissingsgedrag'in'sport'vaak'
gebruik' gemaakt' van' videobeelden.' Proefpersonen' kijken' videoclips' waarna' ze' aangeven'
wat'de'beste'vervolgactie'is.'Echter'de'proefpersoon'bevindt'zich'niet'echt'in'de'situatie'en'
hoeft' geen' actie' te' maken.' Hierdoor' zijn' de' omstandigheden' niet' gelijk' aan' echte'
sportsituaties'en'dit'kan'resulteren'in'ander'gedrag.'De'huidige'studie'is'een'van'de'eerste'
studies' waarin' beslissings1' en' kijkgedrag' van' sporters' in' situ' werd' onderzocht.' Op' een'
exploratieve'manier'hebben'we'de'keuzes'onderzocht'die'de'balbezitter'in'basketbal'maakt'
in'een'3'tegen'3'pick1en1roll'situatie.''
'
Methode.' 13' zeer' getalenteerde' basketbalsters' speelden' 36' keer' als' balbezitter' in' een' 3'
tegen' 3' pick1en1roll' situatie.' De' verdedigers' werden' door' de' onderzoeker' geïnstrueerd'
welke' verdediging' ze' moesten' spelen:' boven' het' screen' langs,' onder' het' screen' langs' of'
hedge.'De'helft'van'de'trials'werd'aan'de'linkerkant'van'de'basket'gespeeld'en'de'helft'aan'
de'rechterkant.'De'balbezitter'droeg'een'eye'tracker'bij'12'trials.'In'elke'trial'werd'een'pick1
en1roll'gespeeld'waarna'de'balbezitter'vier'opties'had:'schieten,'dribbelen'naar'de'basket,'
passen' naar' de' screener' en' passen' naar' de' medespeler' in' de' hoek.' Alle' trials' werden'
vastgelegd' op' video.' De' geschiktheid' van' de' gemaakte' keuzes' werd' achteraf' beoordeeld'
door'twee'zeer'ervaren'coaches'en'op'basis'daarvan'werden'de'proefpersonen'verdeeld'in'
twee' groepen:' goed' of' zwak' spelinzicht.' De' gemaakte' keuzes,' de' verschillen' tussen' de'
groepen'en'het'kijkgedrag'werden'geanalyseerd.'
'
Resultaten.' Voorlopige' analyses' laten' zien' dat' de' verdediging' die' gespeeld' werd'
logischerwijs' effect' had' op' de' gemaakte' keuze.' Daarnaast' vonden' we' verschillen' in' de'
gemaakte' keuzes' tussen' de' linkerkant' en' de' rechterkant' van' de' basket.' Als' de' verdediger'
onder' het' screen' langs' gaat' wordt' er' aan' de' linkerkant' meer' geschoten' dan' aan' de'
rechterkant'en'bij'een'hedge'wordt'er'aan'de'linkerkant'meer'naar'de'screener'gepasst'en'
aan'de'rechterkant'meer'naar'de'speler'in'de'hoek.'Voorlopige'analyses'naar'de'verschillen'
tussen' de' goede' en' zwakke' speelsters' laten' zien' dat' de' goede' speelsters' andere' keuzes'
maakten'dan'de'zwakke'speelsters,'vooral'wat'betreft'schieten'en'passen.'Analyses'van'het'
kijkgedrag'volgen'nog.''
'
Discussie/Conclusie.' De' voorlopige' resultaten' van' deze' studie' tonen' aan' dat' het'
verdedigend' spel,' de' kant' van' het' veld' en' het' niveau' van' spelinzicht' effect' hebben' op' de'
keuzes' van' de' balbezitter.' Verdere' analyses' van' de' gemaakte' keuzes' en' de' geschiktheid'
daarvan,' kunnen' wellicht' de' coach' meer' informatie' geven' over' tactiek' en' trainingsstof.'
Analyses' van' het' kijkgedrag' moeten' aantonen' of' de' goede' speelsters' ander' kijkgedrag'
vertonen' dan' de' zwakke' speelsters' en' of' dit' de' verschillen' in' gemaakte' keuzes' kan'
verklaren.' Het' in' situ' kunnen' onderzoeken' van' spelinzicht' en' kijkgedrag' biedt' veel'
mogelijkheden'voor'vervolgonderzoek.'
!
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Sportbeleid(en(Management(>(Parallelsessie(1(
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Dijk,(Bake(
Hanzehogeschool'Groningen'
'
Effectieve(verenigingsondersteuning(in(de(provincie(Groningen(
(
1'
Dijk,'B.'1'Hanzehogeschool'Groningen''
'
2''
Slender,'H.'1'Hanzehogeschool'Groningen''
3''
Vries,'De,'I.'1'Hanzehogeschool'Groningen''
'
'
Om' de' sportverenigingen' in' het' noorden' vitaler' te' krijgen' en/of' te' houden,' speelt'
verenigingsondersteuning' een' cruciale' rol.' Onduidelijk' is' in' hoeverre' de'
verenigingsondersteuners'voldoende'toegerust'zijn'om'te'anticiperen'op'de'ontwikkelingen'
die'gaande'zijn'en'waar'de'behoeften'van'verenigingsondersteuners'liggen'als'het'gaat'om'
scholing,' kennisdeling' en' het' ontwikkelen' en' toetsen' van' nieuwe' interventies.' Daarnaast'
valt' de' bekendheid' van' het' aanbod' aan' verenigingsondersteuning' ook' nog' te' verbeteren.'
Sportplein' Groningen' heeft' de' Hanzehogeschool,' Instituut' voor' Sportstudies' gevraagd' een'
onderzoek' naar' effectieve' verenigingsondersteuning' in' de' provincie' Groningen' uit' te'
voeren.''
'
Uit' focusgroepen' en' interviews' met' verenigingsondersteuners' van' Huis' voor' de' Sport'
Groningen,' sportbonden' die' actief' zijn' in' de' provincie' Groningen' en' een' aantal' Groningse'
gemeenten' komt' naar' voren' dat' verenigingsondersteuning' vanuit' de' verschillende'
organisaties'veelal'gericht'is'op'sportstimulering.'Ondersteuning'op'het'gebied'van'besturen'
en'managen'van'verenigingen'vindt'over'het'algemeen'weinig'plaats.'Daarbij'is'het'voor'alle'
verenigingsondersteuners' lastig' in' te' schatten' in' hoeverre' zij' aanbod' gestuurd' of' vraag'
gestuurd'verenigingen'moeten'ondersteunen.'Ondersteuners'van'Huis'voor'de'Sport'neigen'
naar' meer' aanbodgerichte' ondersteuning' en' ondersteuners' van' sportbonden' meer' naar'
vraag'gestuurde'ondersteuning.'
'
Er' vindt' weinig' structurele' samenwerking' plaats' tussen' verenigingsondersteuners' van'
gemeenten,' sportbonden' en/of' Huis' voor' de' Sport.' Tevens' is' er' weinig' aandacht' voor'
monitoring' en' evaluatie' van' de' effecten' van' verenigingsondersteuning.' Enerzijds' komt' dit'
doordat' het' niet' vaak' voorkomt' dat' er' concrete' (meetbare)' doelen' worden' afgesproken'
voordat' een' vereniging' ondersteunt' gaat' worden.' Anderzijds' ligt' de' nadruk' niet' op' het'
inzichtelijk' maken' van' de' effectiviteit' van' interventies' in' de' werkzaamheden' van' de'
verenigingsondersteuners.'
De' verenigingsondersteuners' geven' ten' slotte' aan' dat' zij' hun' kennis' graag' verder' willen'
ontwikkelen' op' diverse' terreinen.' Het' inzichtelijk' maken' van' het' netwerk' van'
verenigingsondersteuners' of' meer' kennis' op' doen' van' procesondersteuning' zijn' twee' van'
deze'wensen.'
'
Om' de' effectiviteit' van' verenigingsondersteuning' te' vergroten' worden' er' enkele'
aanbevelingen' gedaan' aan' de' betrokken' organisaties' op' het' gebied' van' afstemming,'
kennisborging'en'–deling'en'het'ontwikkelen'van'een'brede'visie.'
'
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Donkervoort,(Ineke(
ID'Management'&'Advies'
'
Aansturing(van(hybride(Organisaties(in(de(Sport(in(Nederland(
'
Introductie.' Hybride' organisaties' zijn' organisaties' met' meervoudige' externe' relaties.' Het'
gaat'dan'om'organisaties'die'zich'bewegen'in'tenminste'twee'van'de'drie'maatschappelijke'
sectoren:'publiek'domein,'privaat'domein'of'maatschappelijk'middenveld.'
Hybride' organisaties' zijn' in' de' sport' niet' meer' weg' te' denken.' Ontwikkelingen' die' bij' het'
ontstaan' van' die' organisaties' een' rol' hebben' gespeeld' zijn' onder' meer' de' volgende.' De'
wens' om' een' kleinere' overheid' te' realiseren' en' om' die' reden' organisaties' te'
verzelfstandigen' (voorbeelden' sportaccommodaties' en' provinciale' sportraden).' De'
ontdekking' van' sport' als' instrument' van' overheidsbeleid' waardoor' een' toenemend' aantal'
sportorganisaties(sportbonden'en'verenigingen)'subsidies'krijgt.'De'wens'en'noodzaak'voor'
diverse' sportorganisaties' om' sponsors' aan' te' trekken' om' extra' inkomsten' te' verwerven'
voor' hetzij' topsport,' hetzij' breedtesportactiviteiten.' De' wens' van' private' sportaanbieders'
als'fitnesscentra'om'mee'te'doen'met'maatschappelijke'projecten.'
'
Hybride' organisaties' in' de' sport' zijn' heel' divers.' Er' is' nog' weinig' onderzoek' naar' hun'
functioneren'gedaan.'
'
Methode.( Mijn' onderzoek' inventariseert,' beschrijft' en' categoriseert' op' basis' van'
literatuuronderzoek'hybride'organisaties'in'de'sport'in'Nederland'en'de'strategieën'die'zij'
kunnen'hebben'om'met'hybriditeit'om'te'gaan.(
Op' basis' van' interviews' met' bestuurders' en' toezichthouders' van' een' 15' tal' hybride'
organisaties'in'de'sport'in'Nederland'onderzoek'ik'of'hybriditeit'voor'hen'in'de'aansturing'
van'deze'organisaties'van'betekenis'is,'en'zo'ja,'op'welke'manier.''
De'centrale'vraagstelling'van'mijn'onderzoek'is:'
Op'welke'wijze'worden'hybride'organisaties'in'de'sport'in'Nederland'worden'aangestuurd'
en'welke'aanbevelingen'kunnen'worden'gedaan'voor'verbetering'van'die'aansturing.'
'
Resultaten.(Het'onderzoek'is'ten'tijde'van'de'Dag'van'het'Sportonderzoek'nog'niet'gereed.'
Inzicht'kan'geboden'worden'in'de'uitkomsten'van'het'literatuuronderzoek,'en'de'elementen'
die'van'belang'lijken'te'zijn'in'de'aansturing'op'basis'van'de'interviews'in'een'10'tal'hybride'
organisaties.(
'
Discussie.(De'ontwikkeling'van'en'in'de'sport,'alsmede'beleid'van'de'overheid'verleidt'een'
toenemend'aantal'sportorganisaties'tot'hybriditeit.'Veel'bestuurders'lijken'zich'niet'bewust'
dat' de' overgang' gevolgen' kan' hebben' voor' de' aansturing.' Dat' geeft' ruimte' voor'
verbetering.'Voorts'lijkt'de'actuele'discussie'over'transparantie'en'een'zuivere'governance'
in' de' aansturing' van' organisaties' die' zich' bewegen' in' de' invloedsfeer' van' het' publieke'
domein'nog'niet'doorgedrongen'in'de'afwegingen'die'bestuurders'van'hybride'organisaties'
in'de'sport'maken.'Aanscherping'van'(subsidie)regelgeving'zou'wenselijk'kunnen'zijn.''
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Hille,(Henk(
Hogeschool'van'Amsterdam'
'
Huiswerkbegeleiding(op(de(sportvereniging(
(
1'
Hille,'H.'1'Hogeschool'van'Amsterdam''
'
2''
Matthew,'N.'1'Hogeschool'van'Amsterdam''
3''
Janssens,'J.'1'Hogeschool'van'Amsterdam''
'
'
Introductie.(Sinds'een'aantal'jaren'zijn'er'sportverenigingen'die'huiswerkbegeleiding'op'de'
club'aanbieden.'Ze'leveren'deze'nieuwe'dienst'meestal'niet'zelf,'maar'gaan'daarvoor'in'zee'
met' ondernemers.' Binnen' de' kenniskring' Sport,' Management' &' Ondernemen' is' een'
onderzoek'gestart'naar'aanbieders'van'huiswerkbegeleiding'op'sportverenigingen.'Hoeveel'
zijn' het' er,' wat' zijn' het' voor' ondernemingen,' hoe' ziet' de' aangeboden' dienst' eruit' (o.a.' in'
termen' van' omvang,' prijs' en' kwaliteit).' En:' hoe' succesvol' zijn' ze' in' hun' acquisitie,' op'
hoeveel'sportverenigingen'zijn'ze'actief,'hoeveel'kinderen'begeleiden'ze.(
'
Methode.( De' aanbieders' van' huiswerkbegeleiding' zijn' opgespoord' door' deskresearch.' De'
meeste' zijn' gevonden' via' de' websites' van' sportverenigingen,' andere' via' op' internet'
gevonden'artikelen'in'(lokale)'kranten.'Vervolgens'zijn'de'aanbieders'telefonisch'benaderd'
en'is'hen'een'aantal'vragen'gesteld.'Ook'de'betrokken'sportverenigingen'zijn'benaderd'en'
hebben'via'de'telefoon'of'e1mail'vragen'beantwoord.(
'
Resultaten.( Tot' op' heden' zijn' de' activiteiten' van' 15' ondernemingen' in' kaart' gebracht.' De'
meeste' aanbieders' van' huiswerkbegeleiding' op' de' club' zijn' bestaande' instituten' voor'
studie1' en/of' huiswerkbegeleiding.' Slechts' twee' ondernemingen' zijn' speciaal' gestart' om'
huiswerkbegeleiding' binnen' sportverenigingen' te' leveren.' De' 15' ondernemingen' zijn' of'
waren'(!)'actief'op'in'totaal'26'sportverenigingen.'De'helft'van'de'betrokken'verenigingen'is'
actief'in'het'hockey,'een'kwart'in'het'voetbal.(
De'diensten'die'worden'aangeboden,'zijn'erg'vergelijkbaar:'een'aantal'dagen'per'week'na'
school'een'aantal'uren'huiswerkbegeleiding'op'de'club.'Maar'de''pedagogische''bagage'van'
degenen' die' de' jeugdige' sporters' daadwerkelijk' begeleiden' verschilt' sterk' en' ook' de' in'
rekening'gebrachte'kosten'variëren'aanzienlijk.'Zo'moeten'ouders'bij'de'ene'club'voor'twee'
dagen'huiswerkbegeleiding'per'week'elke'maand'150'euro'betalen,'terwijl'dat'bij'de'andere'
club' kan' oplopen' tot' 295' euro.' Het' aantal' kinderen' dat' wordt' begeleid' is' doorgaans' niet'
groot.'Huiswerkbegeleiding'opzetten'bij'een'sportvereniging'en'daarin'continuïteit'bieden,'
blijkt'niet'eenvoudig.'Een'flink'deel'van'de'15'onderzochte'ondernemingen'is'er'(nog)'niet'in'
geslaagd' een' eerste' huiswerkgroep' vol' te' krijgen' of' zag' zich' al' weer' gedwongen' de'
activiteiten'op'één'of'meerdere'sportverenigingen'te'staken.'Een'relatief'groot'deel'van'de'
meer'succesvolle'ondernemingen'is'actief'bij'sportverenigingen'waar'al'eerder'een'andere'
aanbieder'actief'was'en/of'waar'het'initiatief'om'deze'dienst'aan'te'bieden'bij'de'vereniging'
zelf'lag.'
'
Discussie/conclusie.( Huiswerkbegeleiding'bij'sportverenigingen'vindt'op'bescheiden'schaal'
plaats'en'lijkt'allesbehalve'een'lucratieve'business'te'zijn.'Een'belangrijke'succesfactor'lijkt'
het'draagvlak'binnen'de'vereniging'te'zijn.'Nader'onderzoek'hiernaar'is'gewenst.'Ook'is'het'
interessant'om'te'onderzoeken'hoe'sportverenigingen'de'aangeboden'diensten'waarderen.(
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Janssen,(Kenny(
Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
(
Multifunctionele(sportaccommodaties:(meer(dan(slechts(het(delen(van(een(gebouw?(
(
Introductie.( Multifunctionele' sportaccommodaties' nemen' in' aantal' toe.' Het'
multifunctioneel' organiseren' impliceert' een' bepaalde' mate' aan' samenwerking' tussen' de'
organisaties'die'gebruik'maken'van'de'accommodatie.'De'fysieke'multifunctionele'omgeving'
zou' ontmoeting' tussen' verschillende' organisaties' kunnen' stimuleren.' Multifunctionele'
sportaccommodaties' worden' dan' ook' gezien' als' ontmoetingsplaatsen' waar' verschillende'
organisaties' samenkomen.' Maar' wat' betekent' het' als' meerdere' en' verschillende'
organisaties' gevestigd' zijn' in' of' gebruikmaken' van' eenzelfde' sportaccommodatie?'
Ontmoeten'deze'organisaties'elkaar'en'werken'deze'organisaties'samen?'(
'
Methode.(Dit'onderzoek'is'verkennend'van'aard,'waarbij'de'empirie'dient'als'uitgangspunt'
en'op'zoek'wordt'gegaan'naar'verschillen.'Als'onderzoeksmethode'is'gebruik'gemaakt'van'
een' etnografie' en' een' case' study,' met' de' multifunctionele' accommodatie' Fontys'
Sporthogeschool' als' onderzoeksobject.' Data' zijn' verzameld' door' het' afnemen' van'
semigestructureerde'diepte1interviews,'observeren'en'het'analyseren'van'documenten'over'
de'nieuwbouw'van'Fontys'Sporthogeschool.'(
'
Resultaten.( De'resultaten'van'het'onderzoek'tonen'dat'de'mate'van'ontmoeting'in'Fontys'
Sporthogeschool' beperkt' is.' De' fysieke' omgeving' van' een' multifunctionele' accommodatie'
biedt'mogelijkheden'om'elkaar'te'ontmoeten,'maar'door'een'gescheiden'gebruik'in'tijd'en'
ruimte'vindt'ontmoeting'beperkt'plaats.'Geplande'ontmoetingen'zijn'hierdoor'noodzakelijk'
voor' het' samenkomen' van' verschillende' organisaties.' Ondanks' de' wil,' morele' plicht' en'
meerwaarde' van' samenwerking' is' van' samenwerking' eveneens' weinig' sprake.' Met' het'
uitblijven' van' meerwaarde' in' termen' van' interorganisatorische' samenwerking' kan' er' zelfs'
gesproken' worden' over' minderwaarde' in' het' organiseren' in' een' multifunctionele'
accommodatie.' De' organisaties' zijn' in' het' organiseren' veelal' afhankelijk' van' de'
grootgebruiker' van' de' multifunctionele' accommodatie.' Er' is' sprake' van' ongelijkheid' in'
macht' en' onderhandeling.' Daarnaast' blijkt' het' uiten' van' de' organisatie1identiteit' zowel'
belangrijk'als'moeizaam'te'zijn'in'een'multifunctionele'accommodatie.'Mogelijkheden'voor'
het' tonen' van' organisatie1uitingen' zijn' beperkt' en' ook' in' de' naam' van' de' accommodatie,'
Fontys'Sporthogeschool,'herkennen'veel'organisaties'zich'niet.(
'
Conclusie/discussie.(In'de'multifunctionele'sportaccommodatie'van'Fontys'Sporthogeschool'
blijft' meerwaarde' uit' en' is' er' zelfs' sprake' van' minderwaarde.' Door' wederzijdse'
afhankelijkheden'en'processen'van'macht'en'onderhandeling'worden'organisaties'in'Fontys'
Sporthogeschool' beperkt' in' het' eigen' organiseren' en' in' het' samenwerken.' Daarnaast'
worden' organisaties' beperkt' in' het' tonen' van' de' organisatie1identiteit.' Ten' tijde' van' het'
nieuwbouwproces' van' multifunctionele' accommodaties' moet' de' nadruk' liggen' op' de'
efficiënte' besteding' van' financiële' middelen' en' ruimte.' Ontmoeting' en' samenwerking'
worden' nu' te' pas' en' te' onpas' gebruikt' voor' de' legitimering' van' publieke' middelen.
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Kalmthout,(Janine(van(
Mulier'Instituut'
(

Maatschappelijke(rol(sportverenigingen(

'
'
Introductie.( De' ruim' 27.000' sportverenigingen' vervullen' een' onmisbare' functie' in' het'
Nederlandse' sportlandschap.' Maar' sportverenigingen' worden' niet' meer' alleen'
aangesproken' op' hun' primaire' functie' van' sportaanbieder,' maar' ze' worden' ook'
nadrukkelijker'gevraagd'om'een'bijdrage'te'leveren'aan'de'uitvoering'van'landelijk'en'lokaal'
beleid'en'de'realisatie'van'sportieve'en'maatschappelijke'ambities.(
Zien'de'verenigingen'een'maatschappelijke'rol'voor'zichzelf'en'hoe'ziet'die'rol'en'dan'uit?'
Op'basis'van'gegevens'uit'de'Verenigingsmonitor'wordt'inzicht'gegeven'in'de'mate'waarin'
verenigingen'zich'ontwikkelen'in'het'licht'van'de'veranderende'sociale,'maatschappelijke'en'
sportieve'beleidsdoelstellingen'en'ambities.''
'
Methode.( Naast' de' jaarlijkse' monitor' worden' regelmatig' metingen' uitgevoerd' bij' het'
Verenigingspanel' rondom' een' actueel' onderwerp.' Het' Verenigingspanel' van' zo'n' 1.200'
verenigingen'vormt'een'goede'afspiegeling'van'de'georganiseerde'sport'in'Nederland.'Door'
middel'van'een'webenquête'zijn'de'verenigingen'in'het'voorjaar'van'2014'bevraagd'over'de'
maatschappelijke'rol'die'zij'vervullen'in'de'Nederlandse'samenleving'en'hoe'zij'tegen'deze'
rol' aankijken.' De' afgelopen' jaren' is' vaker' een' meting' uitgevoerd' waarbij' dit' onderwerp'
centraal' stond.' Daarbij' zijn' verschillende' indices' ontwikkeld' die' een' indicatie' vormen' voor'
de'mate'van'maatschappelijke'activiteit'of'functie'van'de'vereniging.'Door'herhaling'door'de'
jaren'wordt'het'mogelijk'om'een'ontwikkeling'te'schetsen.'(
'
Resultaten.( De' eerste' analyses' tonen' een' lichte' verschuiving' van' verenigingen' van' een'
interne' oriëntatie' van' de' organisatie' naar' een' meer' externe' gerichtheid.' Verenigingen'
ontplooien'meer'activiteiten'naast'het'reguliere'sportaanbod'voor'hun'leden'die'ook'gericht'
zijn' op' niet1leden.' Ook' werken' verenigingen' de' laatste' jaren' vaker' samen' met' andere'
organisaties.' Opvallend' daarbij' is' dat' er' meer' samenwerking' is' met' niet' traditionele'
samenwerkingspartners' zoals' scholen,' bedrijven,' naschoolse/buitenschoolse' opvang' en'
buurt1' en' welzijnsorganisaties.' Dit' zijn' indicaties' voor' meer' maatschappelijke' activiteit' en'
een'bredere'oriëntatie'van'verenigingen.(
'
Discussie/Conclusie.( De' vraag' is' hoe' sportverenigingen' zich' de' komende' jaren' zullen'
ontwikkelen.'Kunnen'(en'willen)'zij'voldoen'aan'de'soms'hoog'gespannen'verwachtingen'en'
ambities'van'beleidsmakers.'En'hoe'gaan'ze'om'met'andere'ontwikkelingen'in'de'sport'zoals'
de' financiering' van' de' sport' (bezuinigingen' door' de' lokale' overheid,' recessie)' en' de'
veranderende'binding'van'mensen'aan'de'sportvereniging.'
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Sportbeleid(en(Management(>(Parallelsessie(2(
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Bekhuis,(Hidde(
HB'Research,'Sports'&'Development''

(

(

Sportief!Support:(de(kansen(en(valkuilen(voor(onderlinge(samenwerking(van(
sportverenigingen(in(de(driehoek(Oss,(Uden(en(Veghel(
(
1'
Bekhuis,'H.'1'HB'Research,'Sports'&'Development'' '
2''
van'Genugten,'A.'1'Calei'Consulting''
'
'
Introductie.( De' alsmaar' terug' trekkende' overheid' zorgt' ervoor' dat' sportverenigingen' in'
steeds' mindere' mate' een' beroep' kunnen' doen' op' overheidssteun' en' subsidies.'
Verenigingen' worden' geacht' steeds' meer' zelf' te' organiseren' en' te' financieren.' Door'
samenwerking'op'onder'meer'accommodatie,'ledenwerving,'kader,'scholing'en'sponsoring'
zouden' kwaliteit' en' continuïteit' gewaarborgd' kunnen' blijven,' ondanks' minder'
overheidssteun.' In' dit' onderzoek,' met' cofinanciering' door' het' Leefbaarheidsfonds' van' de'
provincie' Noord1Brabant,' wordt' antwoord' gegeven' op' de' vragen' 1)' in' welke' mate' zien'
sportverenigingen' de' terugtrekkende' overheid' als' een' bedreiging' voor' hun' kwaliteit' en'
continuïteit?' 2)' Onder' welke' condities' en' met' welke' voorwaarden' zien' sportverenigingen'
onderlinge' samenwerking' als' oplossing' om' kwaliteit' en' continuïteit' te' waarborgen?' En' 3)'
Wanneer'gaan'sportverenigingen'daadwerkelijk'over'tot'onderlinge'samenwerking?'(
'
Methode.(Op'basis'van'negentien'diepte'interviews'met'sportverenigingen'en'bestuurders'is'
een' vragenlijst' opgesteld' welke' zowel' digitaal' als' schriftelijk' is' verspreid' onder' alle'
sportverenigingen'in'de'driehoek'Oss,'Uden'en'Veghel'(N=280).'Deze'gegevens'zijn'verrijkt'
met' gegevens' over' ondersteuning' door' sportbonden,' gemeenten' en' derde' partijen' (zoals'
Sport' Expertise' Centrum' Oss' en' SportCollectief' Veghel).' Beschrijvende' analyses'
beantwoorden' de' eerste' onderzoeksvraag.' Niet1hiërarchische' multi' niveau' regressie'
analyses'beantwoorden'de'overige'onderzoeksvragen.(
'
Resultaten.(De'eerste'resultaten'laten'zien'dat'er'zowel'tussen'verenigingen'en'regio's'grote'
verschillen' bestaan.' Onder' meer' sportverenigingen' met' een' dure' accommodatie'
(zwemwater),'als'ook'sportverenigingen'met'een'beperkt'aantal'jeugdleden'lijken'zich'meer'
bewust' van' de' noodzaak' tot' samenwerking' met' andere' verenigingen.' Daarnaast' blijken'
sportverenigingen' in' gemeenten' die' een' infrastructuur' (een' platform' voor' samenwerking)'
hebben'voor'samenwerking'zich'meer'bewust'van'de'kansen'en'in'hun'ogen'noodzaak'voor'
wederzijdse' samenwerking,' dan' sportverenigingen' in' gemeenten' die' geen' of' een' mindere'
infrastructuur' voor' samenwerking' kennen.' Daarnaast' blijkt' dat' ondersteuning' door'
sportbonden' de' noodzaak' voor' samenwerking' op' bepaalde' vlakken' (scholing' en' wedstrijd'
organisatie)'weg'te'kunnen'nemen.(
'
Discussie/conclusie.(De'terugtrekkende'overheid'noopt'sportverenigingen'tot'actie'om'hun'
continuïteit'en'kwaliteit'te'waarborgen.'Onderlinge'samenwerking'lijkt'hiervoor'een'goede'
oplossing.' Deze' samenwerking' ontstaat' echter' niet' vanzelf.' Infrastructuur' voor'
samenwerking'lijkt'noodzakelijk'te'zijn.'Evenals'een'afstemming'met'sportbonden'en'andere'
actoren'zodat'er'geen'dubbele'functies'worden'gecreëerd.'
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Janssens,(Jan(
Hogeschool'van'Amsterdam'

(

“Wij(hebben(mensen(niet(aan(een(touwtje"(
'
Janssens,'J.'–'Hogeschool'van'Amsterdam'
Hille,'H.'
Schrijnder,'S.'
Broerse,'J.''
De'Gier,'J.'

1'
2'
3'
4'
5'
'
Introductie.( In'december'2012'overleed'grensrechter'Richard'Nieuwenhuizen.'Hij'bezweek'
aan'de'gevolgen'van'een'molestatie'na'afloop'van'een'wedstrijd'tussen'twee'juniorenteams.'
Een' golf' van' verontwaardiging' spoelde' over' het' land.' De' roep' om' actie' klonk' luid.' Vooral'
van'de'KNVB'werden'daden'verwacht.'De'bond'voelde'ook'een'verantwoordelijkheid,'maar'
benadrukte' dat' het' om' een' gedeelde' verantwoordelijkheid' ging.' Bernhard' Fransen,' toen'
voorzitter' van' het' amateurvoetbal:' “Het' aantal' excessen' moet' afnemen,' linksom' of'
rechtsom.'Maar'we'kunnen'het'niet'alleen,'iedereen'moet'meewerken.'Wij'hebben'mensen'
niet'aan'een'touwtje.”'Er'volgde'een'bezinningsweekend'bij'voetbalclubs'in'het'hele'land'en'
enkele' maanden' later' presenteerde' de' bond' het' actieplan' Tegen' geweld' voor' sportiviteit.'
Een'paar'maanden'later'was'toenmalig'KNVB'directeur'Anton'Binnenmars'positief'over'de'
aanpak:' “Zinloos' geweld' zullen' we' nooit' helemaal' laten' verdwijnen,' maar' we' dringen' het'
met'z’n'allen'wel'terug.'Ik'heb'het'voorbije'jaar'een'collectief'bewustzijn'ervaren.'Ik'zie,'hoor'
en'merk'dat'verenigingen'veel'adequater'omgaan'met'agressie.”'Inmiddels'zijn'we'weer'een'
jaar'verder.'Het'is'niet'reëel'om'te'verwachten'dat'de'problemen'nu'de'wereld'uit'zijn,'maar'
het'is'wel'een'goed'moment'om'een'eerste'balans'op'te'maken.'Wat'hebben'de'KNVB,'de'
voetbalverenigingen'en'andere'instellingen'en'organisaties'zoal'ondernomen'om'het'geweld'
op'en'rond'de'velden'terug'te'dringen,'op'welke'wijze'is'er'samengewerkt'om'dat'ook'“met'
z’n'allen”'voor'elkaar'te'krijgen,'en'wat'heeft'het'uitgehaald?'
(
Methode.( Om' deze' vragen' te' beantwoorden' zijn' beleidsdocumenten' en' perspublicaties'
bestudeerd' en' is' empirisch' onderzoek' gedaan.' Zo' is' afgelopen' voorjaar' in' een'
afstudeerproject' van' drie' studenten' SM&O' gestart' met' de' evaluatie' van' enkele' specifieke'
beleidsmaatregelen'die'werden'getroffen:'de'inzet'van'fairplay1coaches'en'sportpedagogen'
op'sportpark'Sloten'in'Amsterdam.'In'dat'kader'werden'vraaggesprekken'gehouden'met'o.a.'
jeugdtrainers'en'1spelers'van'acht'verschillende'voetbalclubs'en'is'een'twintigtal'wedstrijden'
geobserveerd.' In' aanvulling' hierop' zullen' in' het' najaar' enkele' vraaggesprekken' worden'
gehouden' met' beleidsmakers,' zullen' circa' 200' eerstejaars' studenten' SM&O' in' heel'
Nederland' voetbalwedstrijden' observeren' en' rondom' deze' wedstrijden' jeugdvoetballers,'
ouders,'coaches,'grensrechters,'scheidsrechters'en'clubbestuurders'enquêteren.'(
(
Resultaten.(Het'gaat'om'een'lopend'onderzoek'waarvan'de'resultaten'nog'niet'bekend'zijn.'
De'eerste'indruk'is'dat'de'dood'van'Nieuwenhuizen'weliswaar'een'grote'schok'teweeg'heeft'
gebracht'en'aanleiding'gaf'voor'allerlei'acties'en'maatregelen,'maar'dat'de'urgentie'daarvan'
allengs' minder' wordt' gevoeld' en' er' ook' geen' sprake' is' van' eendrachtige' samenwerking'
tussen' de' voetbalbond,' de' clubs' en' de' scheidsrechters' om' de' sfeer' op' en' rond' de' velden'
duurzaam'te'verbeteren.'De'situatie'op'de'velden'lijkt'niet'wezenlijk'verbeterd.(
!
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Discussie/Conclusie.(De'resultaten'van'dit'onderzoek'lijken'een'bevestiging'te'geven'van'de'
normalisatie' van' agressie' en' geweld' op' de' velden' en' van' de' onmacht' bij' alle' betrokken'
organisaties' en' instanties' om' daar' verandering' in' te' brengen.' Ook' de' problematische'
communicatie'en'implementatie'van'landelijk'beleid'op'lokaal'niveau'laat'zich'weer'voelen.
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Ruijs,(Dirk(
NEC'Nijmegen'

(

Kwaliteit(van(supportersbeleid(en(klanttevredenheid(bij(NEC(

'
'
Introductie.( Het' aantal' trouwe' supporters' binnen' NEC.' neemt' af.' Hierbij' zou' een' mindere'
klanttevredenheid'de'oorzaak'kunnen'zijn.'Daarom'wil'NEC.'weten'in'hoeverre'de'kwaliteit'
van' het' supportersbeleid' een' rol' speelt' binnen' deze' klanttevredenheid.' Het' doel' van' dit'
onderzoek'is:'(
Aanbevelingen'geven'aan'Lonneke'Gijsbers'team'supporterszaken'van'NEC'om'allereerst'de'
kwaliteit' van' het' supportersbeleid' te' verbeteren' door,' met' behulp' van' enquêtes,' de'
knelpunten'binnen'de'kwaliteit'van'het'supportersbeleid'te'achterhalen'en'daarnaast'aan'te'
tonen'hoe'deze'kwaliteit'zich'verhoudt'ten'opzichte'van'de'totale'klanttevredenheid.''
'
Methode.( Om' deze' doelstelling' te' behalen' is' er' een' enquête' opgesteld.' Deze' enquête' is'
gebaseerd' op' de' theorie' van' Thomassen' (1994).' Deze' theorie' beschrijft' kwaliteit' in' drie'
dimensies:'Service,'Dienst'en'Prijs.'Deze'drie'dimensies'zijn'in'de'enquête'ondervangen'door'
theorieën' als' SERVQUAl' (Berry,' Parasuraman' &' Zeithaml' ,1994),' Hoogerwerf' (1919)' en'
Lichtenstein,'Netemeyer'&'Ridgway'(1993).'De'enquête'is'online'afgenomen'onder'15.300'
supporters,' zowel' seizoenkaarthouders' als' clubkaarthouders.' Dit' was' een' enquête' met' 42'
vragen' die' middels' een' 7' punt' 1' Likertschaal' zowel' de' ervaring' als' verwachting' van' de'
dimensies'heeft'gemeten.'Middels'SPSS'Statistics'22'zijn'de'resultaten'verwerkt'en'aan'de'
hand' van' de' Pearson' test' geanalyseerd.' Dit' onderzoek' heeft' in' totaal' 660' respondenten'
opgeleverd.''
(
Resultaten.( Dit' heeft' de' volgende' resultaten' opgeleverd:' Het' gemiddelde' verschil' tussen'
ervaring'en'verwachting'loopt'uiteen'van'het'grootste'verschil'met'als'punt:'10,96'voor'de'
prijzen'tot'het'kleinste'verschil'met'als'punt:'10,26'voor'tastbare'zaken.'Het'verband'met'dit'
verschil'en'klanttevredenheid'loopt'voor'alle'dimensies'uiteen'van'het'zwakste'verband'van'
R'='0,109'voor'de'prijzen'tot'het'sterkste'verband'van'R='0,262'voor'responsiviteit.'
(
Conclusie/Discussie.( Uit' de' resultaten' kan' geconcludeerd' worden' dat' de' kwaliteit' van' het'
supportersbeleid' op' geen' enkel' vlak' voldoet' aan' de' verwachtingen' van' de' supporter.' Het'
belangrijkste'knelpunt'hierin'is'de'prijs'van'seizoenkaarten'en'losse'wedstrijdkaarten.'Over'
de'relatie'tussen'de'kwaliteit'van'het'supportersbeleid'en'klanttevredenheid'valt'te'zeggen'
dat' op' alle' dimensies' van' het' supportersbeleid' te' weinig' verband' is' om' daadwerkelijk' te'
kunnen' spreken' van' een' relatie' tussen' beide' variabelen.' Dit' betekent' echter' niet' dat' er'
totaal'geen'relatie'is'tussen'deze'variabelen.'Responsiviteit'heeft'het'sterkste'verband'van'
alle'dimensies'uit'het'supportersbeleid.'Een'hoog'kwaliteitsoordeel'van'responsiviteit'hangt'
in'verhouding'het'meest'samen'met'een'hoge'klanttevredenheid'en'is'dus'de'belangrijkste'
dimensie' binnen' het' supportersbeleid.' Vervolgonderzoek' moet' uitwijzen' wat' het' causaal'
verband' is' tussen' deze' variabelen' waarbij' rekening' gehouden' moet' worden' met' de'
sportieve' prestaties' en' een' aselecte' steekproef' in' plaats' van' een' selecte' steekproef.
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Splinter,(Marielle(
University'of'Bern'
'
Mehr(Freiwillige(im(Fussballverein:(Een(evaluatie(van(een(methode(om(het(aantal(
vrijwilligers(te(vergroten.(
(
Introductie.'Voor'een'toenemend'aantal'sportverenigingen'in'Zwitserland'is'het'werven'en'
behouden' van' voldoende' vrijwilligers' voor' het' verenigingswerk' problematisch' (Lamprecht,'
Fischer,' &' Stamm,' 2012).' Om' verenigingen' te' helpen' bij' het' werven' en' behouden' van'
vrijwilligers' voor' kaderfuncties' en' eenmalige' taken' is' de' interventie' “Mehr' Freiwillige' im'
Fussballverein”' ontwikkeld' aan' de' hand' van' de' in' Nederland' bekende' methode' “Meer'
vrijwilligers' in' kortere' tijd”.' De' ontwikkelde' interventie' is' gebaseerd' op' de' verschillende'
verwachtingen' en' behoeften' van' vrijwilligers,' non1profit' human' resource' management' en'
het'proces'van'organisatieontwikkeling.'
'
Methode.'Werkgroepen'van'twaalf'deelnemende'voetbalverenigingen'namen'deel'aan'vier'
workshops,' waarin' op' maat' gesneden' verenigingsadvies' en' 1ondersteuning' geboden' werd'
om' het' gewenste' aantal' vrijwilligersfuncties' te' kunnen' bezetten.' In' samenwerking' met' de'
Zwitserse' voetbalbond' is' de' interventie' geïmplementeerd' en' geëvalueerd' bij' twaalf'
Zwitserse' voetbalverenigingen' middels' een' pretest,' interventie,' posttest' design' waarbij' de'
verenigingen'op'twee'verschillende'tijdstippen'zijn'gestart.'De'dataverzameling'is'uitgevoerd'
door' middel' van' een' combinatie' van' zowel' kwalitatieve' als' kwantitatieve' methoden.'
Gemeten'variabelen'zijn:'het'totaal'aantal'vrijwilligers,'het'aantal'geworven'vrijwilligers,'het'
aantal'ingevulde'vrijwilligersfuncties'en'de'tevredenheid'over'de'vrijwilligerssituatie'binnen'
de'vereniging.'
'
Resultaten.' Zeven' van' de' twaalf' deelnemende' verenigingen' hebben' de' interventie'
grotendeels'of'helemaal'uitgevoerd,'de'overige'vijf'gedeeltelijk.'Na'afloop'van'de'interventie'
zijn'in'totaal'497'leden'benaderd,'waarvan'64%'bereid'waren'een'vrijwilligerstaak'op'zich'te'
nemen.' Een' jaar' na' afloop' van' de' interventie' waren' de' zeven' verenigingen,' die' de'
interventie' als' bedoeld' uitvoerden,' in' staat' het' gewenste' aantal' vrijwilligersfuncties' te'
bezetten.'Eén'vereniging'die'de'interventie'gedeeltelijk'uitvoerde'was'hiertoe'eveneens'in'
staat.'
'
Discussie/Conclusie.( Een' jaar' na' de' interventie' waren' 2/3' van' de' deelnemende'
voetbalverenigingen' succesvol' in' het' werven' van' vrijwilligers' om' het' gewenste' aantal'
vrijwilligersfuncties'te'bezetten.'Ondanks'dat'deze'verenigingen'in'staat'waren'het'gewenste'
aantal' vrijwilligersfuncties' te' bezetten,' werden' nog' altijd' problemen' in' het' werven' en'
behouden' van' vrijwilligers' ervaren.' Wel' vonden' alle' deelnemende' verenigingen' de'
interventie' zinvol' en' zouden' ze' andere' verenigingen' aanbevelen' om' eveneens' deel' te'
nemen.' Door' deze' praktische' interventie' wordt' verenigingen' een' doelgerichte' en'
systematische'strategie'geboden'om'hun'vrijwilligersprobleem'aan'te'pakken.'
(
Referenties(
Lamprecht,'M.,'Fischer,'A.,'&'Stamm,'H.1P.'(2012).'Sportvereine'in'der'Schweiz.'Strukturen,'
Leistungen,'Herausforderungen.'Zürich,'Switzerland:'Seismo.'
'
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'

Vos,(Steven(
Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven;'Onderzoeksgroep'Sport1'&'Bewegingsbeleid'1'KU'Leuven'
'
'
One(size(fits(all(runners?(Determinanten(van(deelname(aan(diverse(types(van(
hardloopevenementen.(
(
1'
Vos,'S.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven;'Onderzoeksgroep'Sport1'&'
Bewegingsbeleid'–'KU'Leuven'
2'
Janssen,'M.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven;'Technische'Universiteit'Eindhoven'
3'
Walravens,'R.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
4'
Brombacher,'A.'1'Technische'Universiteit'Eindhoven'
5'
Scheerder,'J.'1'Onderzoeksgroep'Sport1'&'Bewegingsbeleid'1'KU'Leuven'
'
Introductie.(Hardlopen'is'niet'enkel'een'van'de'populairste'sporten,'maar'heeft'bovendien'
enkele' opvallende' kenmerken' in' vergelijking' met' andere' sporten.' Zo' is' het' profiel' van'
hardlopers' erg' divers' op' vlak' van' socio1demografische' kenmerken' (zoals' leeftijd' en'
geslacht),' sportkapitaal' (o.a.' intensiteit,' frequentie,' ervaring,' etc.)' en' psychografische'
kenmerken' (o.a.' identificatie' met' hardlopen),' maar' zijn' er' ook' steeds' meer'
hardloopevenementen' die' trachten' op' maat' in' te' spelen' op' de' behoeften' van' een' steeds'
gevarieerder' publiek.' De' huidige' diversiteit' aan' evenementen' biedt' voor' elk' wat' wils.' Zo'
bestaat' er' differentiatie' naar' afstand,' doelgroep,' sfeer' en' beleving' en' loopsportvormen'
(Hover' &' Romijn,' 2010;' Scheerder' e.a.,' 2014;' Vos' e.a.,' 2014).' In' deze' bijdrage' wordt'
nagegaan' (i)' wat' het' profiel' is' van' deelnemers' aan' hardloopevenementen' die' zich' richten'
naar' specifieke' niches;' (ii)' of' er' verschillen' zijn' tussen' deze' profielen;' en' (iii)' welke'
determinanten'bepalend'zijn'voor'deelname.'(
'
Methode.( Gegevens' werden' in' 201312014' verzameld' via' online' enquêtes' bij' deelnemers'
aan'6'verschillende'hardloopevenementen'die'ieder'een'andere'uitstraling'hebben:'(i)'een'
sfeervolle'21,1'km'(n='2.172'),'(ii)'een'snelle'marathon'(n='703),'(iii)'een'ladies'run'(n='438);'
(iv)'een'hindernissenloop'(n='899);'(v)'een'urban'trail'run'(n='262);'en'(vi)'een'loopevent'op'
de' landingsbaan' van' een' vliegveld' (n=' 579).' Door' middel' van' multinomiale' logistische'
regressies'
worden'
de'
determinanten'
(socio1demografische'
kenmerken,'
hardloopkarakteristieken'en'sociaal'psychologische'kenmerken)'geanalyseerd.'
'
Resultaten.( De' deelnemers' aan' de' verschillende' hardloopevenementen' verschillen' zowel'
qua'socio1demografische'kenmerken,'als'hardloopkarakteristieken'en'sociaal'psychologische'
variabelen.'Zo'zijn'bijvoorbeeld'de'deelnemers'aan'de'21,1'km,'in'vergelijking'met'de'andere'
evenementlopers,' ouder,' meer' ervaren' in' het' hardlopen' en' meer' verbonden' met' de'
loopsport.' Uit' de' resultaten' van' de' multinomiale' logistische' regressies' blijkt' dat' de'
determinanten' voor' deelname' aan' de' evenementen' verschillend' zijn.' Zo' hebben'
bijvoorbeeld' vrouwen' en' lopers' die' zich' in' beperkte' mate' met' de' loopsport' identificeren'
meer'kans'om'deel'te'nemen'aan'de'urban'trail'run.'De'hindernissloop'trekt'op'zijn'beurt'
voornamelijk' allround' sporters' aan' die' slechts' een' beperkte' binding' hebben' met' het'
hardlopen.'In'de'presentatie'worden'alle'resultaten'in'detail'besproken.(
'
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Discussie(&(conclusie.(Hardloopevenementen'weten'een'divers'publiek'van'deelnemers'aan'
te' spreken.' De' resultaten' tonen' bovendien' aan' dat' er' opvallende' verschillen' zijn' tussen'
verschillende'types'van'hardloopevenementen.'Er'is'dus'zeker'geen'sprake'van'‘one'size'fits'
all’,' maar' veelal' van' ‘voor' elk' wat' wils’.' Het' deelnemersprofiel' van' de' verschillende'
hardloopevenementen' kan' inspiratie' bieden' aan' organisatoren' voor' het' meer' doelgericht'
toepassen'van'marketing1'en'communicatiestrategieën'en'een'betere'afstemming'van'hun'
aanbod'en'dienstverlening.'
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Sportbeleid(en(Management(>(Parallelsessie(3(
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Boer,(Willem(de(
Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen'
'
Vrijwilligerswerk(en(verenigingscontributie:(is(er(een(uitruil(mogelijk?(
(
1'
De'Boer,'W.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen'
2''
Van'der'Roest''
'
'
Introductie.(Veel'sportverenigingen'worden'door'bezuinigingen'en'teruglopende'sponsoring'
geconfronteerd'met'een'daling'van'hun'inkomsten.'Sommige'onderzoekers'hebben'betoogd'
dat' een' verhoging' van' contributie' een' optie' om' het' compenseren' van' de' verminderde'
inkomsten' (Wicker,' 2009,' Wicker,' Breuer' &' Hennigs,' 2012)' zou' kunnen' zijn.' Een' optie' die'
minder' aandacht' heeft' gekregen' is' om' te' compenseren' voor' eventuele' tekorten' binnen'
sportverenigingendoor' het' verhogen' van' de' hoeveelheid' vrijwilligerswerk' dat' wordt'
uitgevoerd' in' de' organisatie' (Nagel' et' al.' 2004).' Het' doel' van' dit' onderzoek' is' om' de'
bereidheid' vast' te' stellen' van' leden' van' de' sportverenigingen' om' tijd' in' te' wisselen' voor'
geld'of'omgekeerd.'Concreet'gaat'het'om'de'uitruil'tussen'de'hoeveelheid'vrijwilligerswerk'
dat' een' clublid' doet' en' de' hoogte' van' de' contributie' die' hij' of' zij' betaald.' We' willen' ook'
vaststellen'welke'factoren'de'bereidheid'om'tijd'en'geld'te'wisselen'bepalen,'door'te'kijken'
naar'de'sociaaleconomische'factoren'en'de'betrokkenheid'bij'en'tevredenheid'over'de'club.'(
'
Methode.( Een' vragenlijst' werd' geconstrueerd' met' twee' afhankelijke' variabelen:' (i)' de'
bereidheid'om'meer'vrijwilligerswerk'in'ruil'voor'een'lagere'contributie'en'(ii)'de'bereidheid'
om' een' hogere' contributie' te' betalen' in' ruil' voor' het' doen' minder' vrijwilligerswerk' doen.'
Verenigingsleden'werden'via'e1mails'en'op'websites'opgeroepen'om'deel'te'nemen'aan'dit'
onderzoek.'Het'resultaat'was'een'dataset'(n'='4691)'met'daarin'grote'subsets'voor'volleybal'
en' tennis.' Voor' elk' van' de' twee' afhankelijke' variabelen' geconstrueerd' we' een' ordinale'
logistische' regressie' om' de' bereidheid' van' uitruil' tussen' tijd' en' geld' te' bepalen' en' de'
mogelijk'verklarende'variabelen'te'toetsen.'(
'
Resultaten.'Van'alle'respondenten'was'30,3%'het''eens''of''helemaal'eens''met'de'stelling'
'ik'zou'meer'vrijwilligerswerk'willen'doen'in'ruil'voor'een'lagere'contributie'.'Ongeveer'de'
helft' van' dit' aandeel' (15,9%)' zou' meer' contributie' betalen' om' minder' vrijwilligerswerk' te'
doen.' Onze' resultaten' laten' verder' zien' dat' de' huidige' contributiehoogte,' leeftijd' en'
inkomen' belangrijke' variabelen' zijn' om' de' mogelijke' uitruil' tussen' vrijwilligerswerk' en'
lidmaatschapsgelden'in'sportverenigingen'te'verklaren.'
'
Conclusie/discussie.'De'mogelijkheid'om'tijd'te'ruilen'voor'geld'is'niet'erg'populair'onder'de'
leden' van' de' sportverenigingen.' De' meeste' clubleden' voorstander' van' de' huidige' status'
quo,' maar' er' zijn' duidelijk' meer' leden' die' meer' vrijwilligerswerk' in' ruil' voor' lagere'
contributie' zou' willen' doen' dan' andersom.' Meer' vrijwilligerswerk' is' vooral' aantrekkelijk'
voor'lage'inkomensgroepen,'jongeren'en'vrouwen'Er'lijkt'enige'ruimte'om'te'differentiëren'
in' de' contributiehoogte' met' het' oog' op' vrijwilligers.' Maar' wat' zullen' de' effecten' daarvan'
zijn?' Is' de' uitruil' tussen' tijd' en' geld' een' kans' voor' clubs' en' /' of' lokale' overheden?'
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Haar,(Marian(ter(
NISB'
'

Communiceren(en(Improviseren:(Omgaan(met(Dynamiek(en(Complexiteit(bij(de(
Ontwikkeling(en(Implementatie(van(een(Gezondheidsinterventie.(

'
Introductie.' Een' onderzoek' over' complexe' samenwerking' waar' veel' verschillende' partijen'
met' verschillende' belangen,' opvattingen' en' praktijken' van' elkaar' afhankelijk' zijn' voor' het'
bereiken' van' resultaat.' Het' onderzoek' is' mede' geïnspireerd' op' de' BeweegKuur,' waarbij'
sport' en' zorg' van' elkaar' afhankelijk' zijn' voor' een' effectieve' aanpak.' Het' proefschrift'
behandelt'de'vraag'hoe'dergelijke'complexe'samenwerking'zich'ontwikkelt'en'effectief'kan'
zijn.''
'
Methode.(Kwalitatief'onderzoek'naar'de'identiteit'van'organisaties,'de'rol'van'netwerken'en'
kwalitatieve' interpretatieve' analyse' van' discursursieve' strategieën' in' de' samenwerking.'
Delphi1onderzoek' met' zowel' kwalitatieve' als' kwantitatieve' (statistische)' vergelijkende'
analyse' over' de' implementatiestrategie' onder' ruim' 100' betrokkenen' uit' de' lokale' en'
regionale' netwerken' van' de' BeweegKuur.' Heeft' tot' afzonderlijke' publicaties' en' tot'
samenhangende'bevindingen'geleid'die'op'basis'van'een'meta1analyse'beschreven'zijn.'
(
Resultaten.( De' algemene' conclusie' is' dat' dergelijke' samenwerking' een' complexe,'
rommelige'en'chaotische'aangelegenheid'is'in'een'context'waar'steeds'van'alles'tussendoor'
komt:' toeval,' veranderde' omstandigheden,' een' komen' en' gaan' van' mensen' en'
veranderende'betrokkenheid.'Uit'het'onderzoek'blijkt'dat'organisaties'orde'realiseren'door'
in' de' chaos' meerdere' identiteiten' te' benutten' en' turbulentie' hanteerbaar' maken' door'
middel'van'zelforganisatie'en'co1creatie.'(
De' BeweegKuur' als' idee' biedt' de' samenwerking' houvast.' In' het' begin' heeft' de'
samenwerking'steun'aan'het'protocol'en'van'lieverlee'geeft'de'gezamenlijke'praktijk'en'het'
lokale'netwerk'richting'aan'de'samenwerking.''
Mensen' ontwikkelen' in' de' interactie' patronen' en' mechanismen' die' houvast' geven.' Onder'
invloed'van'de'samenwerking'ontwikkelt'men'respect'voor'elkaars'expertise'en'opvattingen.'
Dat'geeft'ruimte'voor'variatie'in'de'manieren'waarop'men'aansluit'bij'lokale'vragen'bij'de'
implementatie'van'de'BeweegKuur.'De'groeiende'waardering'en'zorg'voor'elkaar'maken'de'
complexiteit'werkbaar.''
De' BeweegKuur' speelde,' als' interventie,' hierin' een' cruciale' rol.' De' verhalen' in' en' om' de'
BeweegKuur'praktijken'zorgen'voor'een'sterke'onderlinge'binding.'Lokale'netwerken'pasten'
telkens'hun'identiteit'aan'op'de'lokale'kenmerken.''
'
Conclusie.( Het' idee' van' co1creatie' door' het' gezamenlijk' stellen' van' regels' aan' de'
samenwerking' en' het' hanteren' van' alternatieve' planningsmodellen' is' het' anker' in' de'
samenwerking.'Het'belang'van'relatiewerk'en'strategische'communicatie'is'in'dit'onderzoek'
bevestigd.' Door' steeds' met' elkaar' te' praten' over' wat' er' aan' de' hand' is' en' wat' er' moet'
gebeuren' wordt' bij' planning' in' complexe' samenwerking' door' kleine' stapjes' resultaten'
geboekt.' De' regels' voor' de' gang' van' zaken' in' de' samenwerking' worden' in' de' alledaagse'
gesprekken'steeds'opnieuw'besproken'en'vastgesteld.'(
(
(
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Hoekman,(Remco(
Mulier'Instituut'

(

Sport(in(collegeprogramma's(2014>2018:(van(armoedebeleid(tot(zelfredzaamheid(
(
1''
Hoekman,'RHA,'Mulier'Instituut'' '
2''
Van'der'Bol,'P,'Mulier'Instituut''
'
'
Introductie.(In'gemeentelijke'collegeprogramma's'staat'in'algemene'termen'beschreven'wat'
de' agenda' op' lokaal' niveau' is' voor' de' komende' vier' jaar.' Interessante' vraag' hierbij' is' in'
hoeverre' sport' aandacht' krijgt' in' de' collegeprogramma's' van' gemeenten' en' waar' deze'
aandacht'zich'dan'op'toespitst.'In'navolging'van'2010'(Hoekman'&'Gijsbers'2010)'is'in'2014'
bij' de' start' van' de' nieuwe' collegeperiode' een' analyse' uitgevoerd' van' de' rol' van' sport' in'
gemeentelijke'collegeprogramma's.(Het'doel'van'het'onderzoek'is'om'inzicht'te'bieden'in'de'
huidige'positie'van'sport'binnen'de'collegeprogramma's'van'gemeenten'en'de'verandering'
hierin'in'vergelijking'met'de'vorige'collegeperiode.(
'
Methode.( Voor' het' onderzoek' is' een' vergelijkbare' systematiek' van' dataverzameling' en'
analyse' gehanteerd' als' in' 2010.' De' collegeprogramma's' van' een' random' selectie' van' 100'
gemeenten,' aangevuld' met' de' G4' (Amsterdam,' Den' Haag,' Rotterdam' en' Utrecht),' zijn'
verzameld.' 48%' van' de' bevolking' is' woonachtig' in' de' geselecteerde' gemeenten.( Voor' de'
analyse' is' ingezoomd' op' de' aanwezigheid' van' een' aparte' sportparagraaf' in' de'
collegeprogramma's' en' op' sportgerelateerde' vermeldingen' elders' in' de'
collegeprogramma's.'(
'
Resultaten.(In'de'helft'van'de'collegeprogramma's'is'een'aparte'sportparagraaf'opgenomen.'
In' 2010' gold' dit' voor' twee' derde' van' de' gemeenten.' Deze' afname' heeft' overigens' geen'
gevolgen'voor'de'mate'waarin'sport'wordt'genoemd'in'collegeprogramma's:'91'procent'van'
de' gemeenten' heeft' een' verwijzing' naar' sport' opgenomen' in' het' collegeprogramma.(
Sportaccommodaties' worden,' evenals' in' 2010,' verreweg' het' meest' genoemd' in' de'
collegeprogramma's.'Hierbij'valt'te'denken'aan'verwijzingen'naar'veranderingen'in'beheer'
en' exploitatie,' clustering/schaalvergroting,' multifunctionaliteit' en' de' bereikbaarheid' van'
sportaccommodaties'of'het'belang'van'deze'accommodaties'voor'de'leefbaarheid'in'kleine'
kernen.' Verder' worden' verenigingen' vaak' genoemd.' Hierbij' gaat' het' met' name' over' het'
belang'van'sportverenigingen'voor'de'maatschappij,'het'vergroten'van'de'zelfredzaamheid'
van' verenigingen' en' mogelijkheden' om' meer' taken/verantwoordelijkheden' aan'
verenigingen' over' te' dragen.' Tot' slot' valt' de' aandacht' voor' het' Jeugdsportfonds' en'
minimaregelingen' op.' Gemeenten' beseffen' dat' sporten' duurder' gaat' worden' op' lokaal'
niveau'en'zien'in'minimaregelingen'en'het'Jeugdsportfonds'een'vangnet'om'uitval'tegen'te'
gaan.(
'
Discussie/conclusie.( Het'onderzoek'laat'zien'dat'sport'op'lokaal'niveau'de'aandacht'heeft.'
Niettemin' wordt' ook' duidelijk' dat' gemeenten' toewerken' naar' een' regierol' en' enkel'
faciliteren.' Je' zou' kunnen' spreken' van' een' doordecentralisatie,' waarbij' gemeenten' meer'
taken' en' verantwoordelijkheden' bij' de' sportsector' en' de' burger' neerleggen.'
Burgerparticipatie,' zelfredzaamheid' en' samenwerking' zijn' belangrijke' uitgangspunten'
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geworden,' waardoor' meer' aankomt' op' burgers,' vrijwilligers' en' sportverenigingen' en' het'
hen'meer'tijd,'geld'en'energie'zal'gaan'kosten.'
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Wiggers,(Hiske(en(Slender,(Hans(
Hanzehogeschool'van'Groningen(
(
Vitale(sportvereniging(of(open(sportclub?(
(
1'
Boven,'M.'1'Hanzehogeschool'van'Groningen'
2'
Wiggers,'H.'1'Hanzehogeschool'van'Groningen(
3'
Slender,'H.'1'Hanzehogeschool'van'Groningen(
'
Introductie.( Het' aantal' sportverenigingen' in' daalt,' ledenaantallen' stagneren' en'
marktaandeel'wordt'verloren'ten'opzichte'van'andere'typen'sportaanbieders.'Ondertussen'
staat' sponsoring' onder' druk' en' de' regelgeving' wordt' steeds' complexer.' Onder' druk' van'
externe' invloeden' staat' het' voor1en1door' leden' principe' (mutual' support)' onder' druk' en'
worden' sportverenigingen' steeds' meer' een' maatschappelijke' (service' delivery)'
dienstverlener' (Handy,' 1988).' Daarbij' richt' het' overheidsbeleid' zich' steeds' meer' op' het'
principe' van' de' open' sportclub,' waarbij' de' maatschappelijke' rol' van' de' vereniging' voorop'
staat' en' steeds' minder' op' verenigingsondersteuning' en' vitalisering' van' sportverenigingen'
(o.a.'VWS,'2013).'Maar'hoe'vitaal'en'open'zijn'onze'sportverenigingen'al?'En'hoe'kijken'de'
leden'naar'deze'ontwikkeling?'
(
Methode.(Er'is'informatie'verzameld'over'de'vitaliteit'en'openheid'van'sportverenigingen'in'
Noord1Nederland' in' 2013' (n=94)' en' 2014' (n=142).' Daarnaast' zijn' de' leden' van' de'
desbetreffende'verenigingen'bevraagt'middels'vragenlijsten'(n=4810).'Er'is'cross1sectioneel'
onderzoek'uitgevoerd'of'de'leden'van'verschillende'typen'clubs'(vitaliteit,'maatschappelijke'
rol,'grootte)'verschillend'naar'deze'thematiek'kijken.''
'
Resultaten.( Vrijwel' alle' clubs' die' participeerden' in' dit' onderzoek' hebben' voldoende'
bestaansrecht.' Vooral' accommodaties,' begeleiding' en' aanbod' worden' hoog' gewaardeerd.'
Van' de' ongezonde' vereniging' worden' financiën' (17%),' ledenterugloop' (21%)' en'
onvoldoende' vrijwilligers' (21%)' als' zwakte' aangemerkt.' De' vitaliteit' op' lange' termijn' is'
minder' zeker.' Vooral' de' kwaliteit' van' het' bestuur' en' het' gevoerde' beleid' wordt' bij' veel'
clubs' minder' hoog' gewaardeerd.' Wel' geeft' 92%' van' de' leden' aan' de' toekomst' van' de'
vereniging' met' vertrouwen' tegemoet' te' zien.' De' leden' geven' aan' met' name' een'
maatschappelijke' rol' voor' de' vereniging' te' zien' die' dicht' bij' het' inhoudelijk' doel' van' de'
vereniging'ligt'(sportstimulering,'sport'in'de'wijk,'sportiviteit)'en'veel'draagvlak'om'hier'een'
bijdrage'aan'te'leveren'is'er'onder'de'leden'niet.''
'
Discussie/conclusie.( De'leden'van'de'meeste'sportverenigingen'zien'tegen'de'beleidstrend'
in' slechts' in' beperkte' mate' een' maatschappelijke' rol' voor' sportverenigingen.' In' de'
presentatie'bediscussiëren'wij'de'vitaliteit'en'openheid'van'de'huidige'sportclubs'in'Noord1
Nederland' en' in' hoeverre' de' houding' van' de' leden' de' implementatie' van' beleid' rondom'
deze'thema’s'moeilijk'maakt.''
'
Literatuur'
Handy,' C.' (1988).' Understanding+ Voluntary+ Organizations.+ Londen:' Penquin' Books.'
Ministerie' van' VWS' (2011).' Programma+ ‘Sport+ en+ bewegen+ in+ de+ buurt’.+ Den' Haag:'
Ministerie'van'VWS.+'
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Evaluatie(van(de(Rabobank(Hockey(World(Cup(2014(

''
1'
van'Herpen,'N.'1'Haagse'Hogeschool'1'Sportmanagement(
2''
Joosse,'J.'1'Student'De'Haagse'Hogeschool'1'Sportmanagement''
3''
Verheem,'M.'1'Student'De'Haagse'Hogeschool'1'Sportmanagement''
4''
van'Wijk,'S.'1'Student'De'Haagse'Hogeschool'1'Sportmanagement''
'
'
Inleiding.' Afgelopen' juni' 2014' heeft' in' Den' Haag' het' WK' Hockey' plaatsgevonden.' Dit'
evenement' heeft' sporters' en' supporters' van' over' heel' de' wereld' samen' gebracht' in' Den'
Haag.'Naast'het'hoofdevenement,'dat'plaatsvond'in'en'om'het'Kycera'stadion,'zijn'er'in'de'
stad'Den'Haag'activiteiten'georganiseerd'op'het'gebied'van'sport,'cultuur'en'muziek.'Naast'
het'stimuleren'van'sport,'muziek'en'cultuur'kan'de'gemeente'Den'Haag'ook'een'positieve'
economische'impact'ervaren.'Er'is'door'het'Mulier'Instituut'een'prognose'gedaan'waarin'8,8'
miljoen' 'netto1opbrengst'' is' voorspeld.' Naast' de' economische' impact' die' het' de' stad'
oplevert'is'ook'gekeken'naar'de'promotionele'waarde,'oftewel'de'media'aandacht'voor'het'
WK' Hockey.' Daarnaast' gekeken' hoe' de' inwoners' van' Den' Haag' het' WK' Hockey' hebben'
beleefd' aan' de' hand' van' een' belevingsonderzoek.' Ook' is' er' specifiek' gekeken' naar' de'
georganiseerde' side1events.' Hier' is' gekeken' wat' de' side1events' o.a.' opleveren' qua'
sportstimulering.' Uiteindelijk' zal' dit' onderzoek' dus' een' beeld' geven' van' de' economische'
impact,' promotionele' waarde' en' beleving' van' het' WK' Hockey' door' de' inwoners' van' Den'
Haag.'Ook'de'maatschappelijke'waarde'van'de'side1events'is'in'beeld'gebracht.'
'
Methoden.(De'economische'impact,'beleving'en'promotionele'waarde'worden'aan'de'hand'
van'de'WESP'Richtlijnen'onderzocht.'Voor'het'onderzoek'naar'de'economische'impact'zijn'
er' circa' 2.500' enquêtes' verzameld' onder' bezoekers,' VIPS,' teammanagers' en' media.' Deze'
enquêtes' zijn' afgenomen' bij' het' hoofdevenement' en' op' het' Haags' Hockey' Plein' in' het'
centrum'van'Den'Haag.'Tot'slot'zijn'er'ook'enquêtes'afgenomen'op'de'Grand'Master'Hockey'
World'Cup.'Dit'evenement'is'voor'personen'van'60'jaar'en'ouder'en'had'in'totaal'circa'1.500'
deelnemers' vanuit' 15' verschillende' landen.' De' promotionele' waarde' is' de' waarde' van' de'
aandacht'die'een'evenement'krijgt'op'televisie,'op'de'radio,'in'de'geschreven'pers'en'op'het'
web,'uitgedrukt'in'de'waarde'van'een'vergelijkbare'hoeveelheid'reclameruimte.'Daarnaast'
wordt' ook' de' media' aandacht' op' de' social' media' platforms' en' de' eigen' media' die' de'
organisatie'inzet'op'het'evenement'te'promoten'meegenomen'in'het'onderzoek.'Voor'het'
belevingsonderzoek' zijn' de' inwoners' van' Den' Haag' steekproefsgewijs' benaderd' voor' een'
het'invullen'van'een'enquête.'Ook'is'op'de'website'van'de'gemeente'Den'Haag'een'bericht'
geplaats'voor'het'invullen'van'de'enquête.'De'maatschappelijke'impact'van'de'side1events'is'
in' kaart' gebracht' d.m.v.' enquêtes' afgenomen' bij' deelnemers' en' bezoekers' van' de' side1
events.'Daarnaast'zijn'interviews'er'geweest'met'de'organisatoren'van'de'side1events.(
'
Resultaten,( discussie( en( aanbeveling.' Omdat' de' onderzoeken' tot' 2' weken' na' het' WK'
Hockey'plaatsvonden'zijn'op'dit'moment'nog'niet'alle'resultaten'verwerkt.'Op'de'dag'van'
het' sportonderzoek' zullen' de' resultaten' van' de' onderzoeken' worden' gepresenteerd.'
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(
Marketing(through(a(sports(events:(Results(of(three(questionnaires(under(sport(
practitioners,(audience(and(the(residents(in(Amsterdam(during(a(running(event.(
(
1'
Horsselenberg,'P.'1'Amsterdam'University'of'Applied'Science'
2'
de'Nooij,'M.'1'Amsterdam'University'of'Applied'Science'
3'
Baart'de'la'Faille1Deutekom,'M.'1'Amsterdam'University'of'Applied'Science'
'

Aim( of( paper.( The' paper' studies' the' differences' in' perception' of' three' groups' (residents,'
runners,'visitors)'towards'a'large'recreational'running'event'hold'in'Amsterdam.'We'study'
the'biggest'running'event'of'the'Netherlands'(damloop.nl)'which'starts'from'the'center'of'
Amsterdam' and' ends' in' the' center' of' Zaandam' (10' English' miles,' 16' Km).' The' number' of'
participants' is' 54.000.' The' characteristics' of' the' different' groups' (residents,' runners,'
visitors)'are'related'to'the'specific'place'at'the'track'and'to'the'role'the'peergroup'had'in'
this'running'event.'The'study'focuses'on'the'effect'of'the'running'event'‘damloop’'on'the'
perception'and'behavior'of'the'different'target'groups'(participants,'residents'and'visitors)'
towards'the'brand'of'City'of'Amsterdam'and'the'event.(
'
Theoretical( background.( The'perceptions'of'the'event'for'the'different'groups'is'linked'to'
two' strands' of' literature.' First,' we' look' at' the' studies' on' consumer' perception' and' city'
marketing.' Barke' (1999)' speaks' of' marketing' cities' meaning' attracting' hallmark' events' to'
the' city,' for' residents' and' tourists.' Braun' (2008)' focuses' on' city' marketing' influencing' the'
city’s' customer’s' behavior.' This' study' combines' these' approaches.' For' the' running' event'
studied,' we' know' place' and' role' of' the' respondents' and' their' perceptions' towards' the'
different'attributes'of'the'event:'health'awareness,'sporting'intention'and'image'of'the'city.(
Second,' we' link' our' study' to' the' studies' on' city' marketing' and' events.' For' example,' Hritz'
and'Ross'(2010)'analyze'the'perception'of'the'residents'of'the'city'of'Indianapolis'in'Indiana'
towards' the' impact' of' sport' tourism' on' their' city.' Kaplanidou' and' Vogt' (2010)' study' how'
active' sport' tourists' perceive' the' meaning' of' a' sport' event' experience' using' a' post' trip'
context.' Other' papers' (Hallmann' &' Breuer,' 2010)' study' how' participants' experience' the'
event' and' the' city' in' which' they' practice' their' sport.( The' current' paper' adds' to' this'
literature' by' studying' the' perceptions' of' runners,' visitors' and' inhabitants.' We' do' so' for' a'
non1mega' event,' which' attracts' relatively' little' attention' in' the' media,' despite' it' attracts'
54.00'runners.(
'
Methodology.(The'research'is'based'on'three'questionnaires'during'and'after'the'event:'one'
under' the' runners' (using' an' internet' questionnaire,' n=2,963,' response' rate' 33.0%)' one'
under' the' visitors' (768' face' to' face' interviews),' one' under' the' residents' from' Amsterdam'
(using' a' panel' n=400).( The' target' groups' visitors' and' runners' consist' of' inhabitants' of'
Amsterdam' and' visitors' from' outside' the' city.' This' enables' us' to' distinguish' between'
internal' and' external' city' marketing.( For' the' visitors' the' questionnaire' addresses' whether'
they' intent' to' visit' again,' whether' they' would' recommend' the' event' to' friends,' the' visit'
motive' (supporting' friends,' watching' the' professional' runners,' coincidence,' for' the'
atmosphere,'or'inevitable),'the'intention'to'visit'the'event'if'it'were'in'a'different'city,'and'
scorings' to' 8' statements' on' the' effect' of' the' event' on' tourism,' health,' nuisance' and'
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whether'or'not'the'municipality'should'support'the'event.'The'inhabitants'answered'partly'
the'same'questions'(like'the'statements),'which'allows'for'comparison'as'well'as'a'few'other'
questions' (like' about' nuisance).' The' runners' were' mostly' asked' questions' about' training'
behavior,' but' also' a' few' questions' about' their' participation' motives' and' their' background'
(like'age,'place'of'residence).(
'
Results/discussion.( The' tentative' findings' (we' are' in' the' process' of' analyzing' the' various'
questionnaires)'are'that'there'is'a'significant'difference'between'visitors'and'inhabitants'on'
the'following'topics:'good'for'tourism,'importance'for'the'city,'impact'on'sport'behavior'and'
life' style.' Visitors' are' more' positive' than' inhabitants' on' these' items.' However,' also' the'
perception'amongst'non1visiting'inhabitants'is'very'positive.'Also'there'seems'to'be'a'peer'
group'effect'among'the'visitors.''The'perceptions'of'inhabitants'and'visitors'are'comparable'
on'good'for'health'and'life'style'issues'(which'are'confirmed'from'behavior'changes'by'the'
runners).'Despite'that'the'event'also'causes'nuisance'(traffic'delays'and'extremely'crowded'
start'and'finish'areas)'the'support'for'the'event'is'much'higher'than'expected,'both'under'
visitors'and'under'non1visiting'inhabitants.(
'
(
(
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Hover,(Paul(
Mulier'Instituut'
'
Beleving(van(Sotsji(2014(en(verkenning(van(olympische(hervormingen(
(
Introductie.(Tijdens'de'Olympische'en'Paralympische'Winterspelen'in'Sotsji'in'2014'werden'
records' gebroken' en' boekten' Nederlandse' atleten' historische' successen.' Naast' de'
prijzenswaardige' sportprestaties' werden' echter' ook' financiële' en' humanitaire' grenzen'
overschreden.' De' Russische' overheid' investeerde' 37' miljard' euro' en' Sotsji' veranderde' in'
korte' tijd' van' een' bescheiden' resort' tot' een' olympische' bestemming' die' zijn' weerga' niet'
kent.'Human'Rights'Watch'luidde'de'noodklok'vanwege'de'arbeidsomstandigheden'van'de'
tienduizenden' bouwvakkers.' Dit' onderzoek' brengt' de' beleving' van' Sotsji' 2014' door' de'
Nederlandse'bevolking'in'beeld'en'geeft'het'draagvlak'voor'olympische'hervormingen'weer.'(
'
Methode.(De'vragenreeks'over'dit'thema'maakt'deel'uit'van'het'Nationaal'Sportonderzoek'
2014.' Dit' is' een' kwantitatief' online' onderzoek' onder' de' Nederlandse' bevolking' van' 16180'
jaar.'Het'veldwerk'is'verzorgd'door'MarketResponse.'Datacollectie'vond'kort'na'de'Spelen'
plaats:'van'28'april'1'12'mei'2014.'1.620'respondenten'deden'aan'het'onderzoek'mee'en'zijn'
representatief' voor' de' Nederlandse' bevolking.' Het' Mulier' Instituut' voerde' analyses' op' de'
data'uit.'(
'
Resultaten.( Ruim'acht'op'de'tien'Nederlanders'heeft'de'Olympische'Winterspelen'in'Sotsji'
minstens'eens'per'week'gevolgd'via'(sociale)'media'(50%'in'het'geval'van'de'Paralympische'
Winterspelen).'Zes'op'de'tien'Nederlanders'gaven'aan'dat'de'Winterspelen'van'2014'vaak'
onderwerp'van'gesprek'onder'vrienden,'familie'en'collega's'waren.'Een'eerste'analyse'van'
de' genoemde' associaties' bij' de' Spelen' van' 2014' leert' dat' de' sportprestaties' van' de'
Nederlandse' schaatsers' frequent' genoemd' zijn,' maar' ook' de' hoge' investeringen' worden'
aangehaald.'Circa'acht'op'de'tien'Nederlanders'vinden'dat'de'Spelen'te'duur'zijn'geworden.'
Het' idee' om' de' organisatie' van' de' Spelen' op' één' of' enkele' locaties' in' de' wereld' te'
organiseren'in'plaats'van'op'wisselende'locaties'–'een'manier'om'de'investeringen'van'de'
Spelen'te'beperken'–'kan'op'steun'van'bijna'een'kwart'van'de'Nederlanders'rekenen.'(
'
Discussie/conclusie.(De'opzet'en'het'verloop'van'Spelen'aan'de'Zwarte'Zee'zijn'symptomen'
van' een' verouderd' organisatiemodel' van' de' Spelen' dat' niet' meer' aansluit' bij' de' huidige'
tijdsgeest.'Een'andere'indicatie'hiervoor'is'de'groeiende'weerstand'onder'de'bevolking'van'
landen'en'steden'die'overwegen'een'olympisch'bid'uit'te'brengen.'Het'afgelopen'jaar'zijn'er'
meerdere' steden' geweest' die' vanwege' het' ontbreken' van' voldoende' publieke' steun' hun'
voorbereidingen' voor' een' bid' staakten,' waaronder' Wenen,' Rome' en' Toronto.'
Hervormingen'zijn'noodzakelijk.'Het'verleden'leert'dat'nieuwe'organisatiemodellen'van'de'
Spelen'het'mega1evenement'van'een'teloorgang'kunnen'redden.'Er'is'echter'geen'garantie'
voor' het' afwenden' van' een' nieuw' post1Montréal' syndroom' (na' de' Spelen' van' 1976' in'
Montréal'was'er'één'kandidaat'voor'de'Winterspelen'van'1980'en'één'voor'de'Zomerspelen'
in'1984).'
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Een(maatschappelijke(kosten(baten(analyse(van(de(Dam(tot(damloop(
(
1'
de'Nooij,'M.'1'Michiel'de'Nooij'Economisch'Advies'
2''
Horsselenberg,'P.'1'Hogeschool'van'Amsterdam''
3''
Baart'de'la'Faille1Deutekom,'M.'1'Hogeschool'van'Amsterdam''
'
'
Introductie.(De'maatschappelijke'impact'van'sportevenementen'wordt'meestal'geëvalueerd'
met' een' economische' impactanalyse' (EIA)' die' uitrekent' hoeveel' extra' uitgaven' het'
evenement'genereert.'EIA's'geven'onjuiste'(vaak'te'positieve)'uitkomsten,'daarom'verkiezen'
de' meeste' economen' maatschappelijke' kosten1batenanalyse' (MKBA)' boven' EIA' om' de'
welvaartseffecten'van'beleid'te'berekenen.'Hier'worden'een'EIA'en'een'MKBA'gemaakt'voor'
de'Dam'tot'damloop'2013,'wat'goed'de'verschillen'illustreert.'(
'
Methode.( Als' basis' zijn' vier' verschillende' vragenlijsten' uitgezet:' een' onder' de' lopers' (via'
internet,' n' =' 2963,' respons' 33,0%),' een' onder' de' bezoekers' (768' face' to' face' interviews),'
een'onder'de'inwoners'van'Amsterdam'(via'een'panel,'n'='400)'en'een'onder'de'vrijwilligers'
(via' internet,' n' =' 297,' respons' 42,2%).' Er' is' o.a.' gevraagd' naar' de' perceptie' op' het'
evenement,' bezoekmotieven,' bereidheid' om' te' betalen,' reistijd,' duur' van' het' bezoek,' en'
voor' de' deelnemers' een' aantal' vragen' over' de' voorbereiding' en' veranderingen' in' gedrag'
(o.a.'roken,'voeding).(
'
Resultaten.(In'totaal'geven'bezoekers'€'2,7'miljoen'uit,'daarvan'telt'€'1,5'miljoen'als'extra'
uitgaven' voor' Amsterdam' en' Zaanstad.' De' extra' uitgaven' van' organisatie' en' deelnemers'
moeten'nog'uitgewerkt'worden'voor'een'complete'EIA.'Het'plezier'van'de'toeschouwers'en'
het' belang' dat' bewoners' aan' het' evenement' hechten' is' gewaardeerd' met' een'
betalingsbereidheidsonderzoek' onder' de' toeschouwers' en' de' Amsterdammers:' €' 364.000'
en'respectievelijk'€1,4'miljoen'tot'€1,7'miljoen.'Deze'bedragen'overlappen'voor'€155.000.'(
Het'gezondheidseffect'is'groot:'bijna'de'helft'van'de'deelnemers'is'meer'gaan'trainen'in'de'
aanloop' naar' het' evenement' en' 41%' van' alle' deelnemers' denkt' deze' verhoging' vol' te'
houden.'De'toename'van'de'trainingsinspanning'is'het'grootst'voor'de'groep'die'vooraf'het'
minste'deed'en'waar'de'gezondheidswinst'dus'het'grootst'is.'Een'voorlopige'en'voorzichtige'
waardering' is' dat' als' een' kwart' van' de' deelnemers' door' de' Dam' tot' damloop' voldoende'
beweegt'en'dat'daarvoor'niet'deed,'als'dat'effect'een'half'jaar'aanhoudt,'mensen'gemiddeld'
60' jaar' sportief' zijn,' als' mensen' die' voldoende' bewegen' een' jaar' langer' leven,' bij' een'
waarde' van' een' extra' levensjaar' (de' QALY)' van' €20.000,' en' gegeven' dat' er' 36.757'
hardlopers'waren.'Dan'is'de'waarde'van'de'gezondheidswinst'al'€1,5'miljoen.'
'
Discussie/conclusie.( De' voordelen' van' de' extra' uitgaven' zijn' relevant,' maar' niet' zo'
belangrijk' als' de' niet1markt' effecten' (vooral' het' plezier' van' toeschouwers,'
citymarketingbaten,' optiewaarde' en' plezier' van' alle' Amsterdammers,' en'
gezondheidseffecten' voor' de' deelnemers).' De' vergelijking' tussen' de' MKBA' en' de' EIA' laat'
zien'dat'een'EIA,'zoals'die'meestal'wordt'gebruikt'bij'sportevenementen,'het'belang'van'dit'
soort'evenementen'voor'de'samenleving'flink'verkeerd'inschat.'
'
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'
1'
Pekelharing,'B.'1'zelfstandig'consultant'
2'
Schoemaker,'J.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen'
'
Introductie.(Vier'op'de'tien'gemeenten'willen'kosten'besparen'middels'privatisering'(Bakker'
&'Hoekman,'2013).'Het'doel'van'dit'onderzoek'is'om'de'financiële'gevolgen'van'privatisering'
te' onderzoeken' door' vergelijking' van' gemeentelijke' sporthallen' met' diverse' vormen' van'
geprivatiseerde' sporthallen.' Privatisering' kent' vele' verschijningsvormen' (Bruinink,' 2001).'
Hier'is'onderscheid'gemaakt'naar'4'varianten:(
1.'Exploitatie'door'stichting'
2.'Exploitatie'door'private'partij'
3.'Eigendom'en'exploitatie'door'stichting'
4.'Eigendom'en'exploitatie'door'vereniging'
'
Methode.( De' onderzoekspopulatie' werd' samengesteld' op' basis' van' een' enquête' (2006),'
een'interview'met'een'expert'van'binnensportbonden,'en'suggesties'uit'diverse'gemeenten.'
Dit' leverde' gegevens' op' van' vijftien' geprivatiseerde' sporthallen' (type' 1,3' en' 4).' Deze' zijn'
bezocht' of' telefonisch' geïnterviewd' en' hebben' hun' jaarrekening' beschikbaar' gesteld.'
Resultaten' zijn' teruggerekend' naar' opbrengst' per' m2' sportoppervlak' en' vergeleken' met'
kengetallen'van'26'gemeentelijke'sportaccommodaties'(studies'uit'Eindhoven'en'Zwolle).'De'
resultaten'betreffen'de'exploitatiecijfers,'en'gaan'niet'in'op'verschillen'in'kapitaallasten.(
'
Resultaten.(De'geprivatiseerde'sporthallen'(gem'1500m2)'zijn'gemiddeld'kleiner'zijn'dan'de'
gemeentelijke' sporthallen' (gem.' 2400m2).' Gemiddeld' haalt' een' geprivatiseerde' sporthal'
een' omzet' van' 81' €/m2' en' een' gemeentelijke' sporthal' een' omzet' van' 62' €/m2.' De'
exploitatiekosten' daarentegen' zijn' bij' een' gemeentelijke' hal' 85' €/m2' terwijl' de'
geprivatiseerde'hal'de'kosten'op'60'€/m2'weet'te'houden.'Dit'levert'voor'de'geprivatiseerde'
hallen' een' exploitatiewinst' op' van' €45' à' 50' per' m2' per' jaar.' Interviews' geven' aan' dat'
private' hallen' meer' effort' leveren' om' een' goede' bezetting' te' realiseren,' meer' horeca'
inkomsten' generen,' met' vrijwilligers' kosten' besparen' en' soms' meer' evenementen'
organiseren.'(
'
Discussie.( Ondanks' het' verschil' in' financiële' performance' is' nog' niet' direct' bewezen' dat'
privatisering'van'de'huidige'gemeentelijke'sporthallen'altijd'een'positieve'uitslag'zal'hebben.'
Sommige'(deels)'private'sporthallen'zijn'in'de'afgelopen'jaren'geprivatiseerd'en'performen'
inderdaad'sindsdien'beter,'terwijl'andere'(deels)'private'sporthallen'destijds'bij'aanvang'al'
onder'een'afwijkend'regime'zijn'gestart.'
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Sportgeschiedenis((
(
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Haverkamp,(Aad(
Radboud'Universiteit'Nijmegen'
'
Continuïteit(en(discontinuïteit(in(de(constructie(van(sporticonen(
(
Introductie.( Sporthelden'zijn'complexe'culturele'constructies.'Ideeën'en'beelden'over'een'
topsporter' komen' voor' een' groot' deel' tot' ons' via' journalisten,' biografen,' historici' of'
kunstenaars.' Iedere' publicatie' –' een' biografie,' een' foto,' een' film' –' voegt' iets' toe' aan' de'
representatie'van'de'betreffende'sporter.'In'de'loop'van'de'tijd'worden'sommige'elementen'
uit'het'leven'steeds'weer'herhaald'en'uitvergroot,'terwijl'andere'worden'gemarginaliseerd'
of'weggelaten.'Dit'betekent'dat'betekenissen'van'een'sporter'veelzijdig'en'veranderlijk'zijn.'
Jaap'Eden'is'een'dergelijke'culturele'constructie,'die'in'het'collectieve'(sport)geheugen'de'
plaats' inneemt' van' eerste' Nederlandse' sportheld,' door' aan' het' einde' van' de' negentiende'
eeuw'driemaal'wereldkampioen'op'de'schaats'en'tweemaal'op'de'fiets'te'worden.'(
'
Methode.'Om'de'veelzijdigheid'en'veranderlijkheid'van''de'sportheld''aan'te'tonen,'wordt'
de'representatie'van'Jaap'Eden'als'casus'gebruikt.'Door'bronnen'uit'verschillende'periodes'
te'analyseren,'onderzoek'ik'hoe'de'betekenissen'die'aan'Jaap'Eden'zijn'toegeschreven,'zich'
hebben' ontwikkeld.' Onder' andere' artikelen' uit' kranten' en' tijdschriften' tijdens' zijn'
gloriedagen' (189311896),' necrologieën' (1925),' biografieën' (uit' 1928,' 1983' en' 1995)' en'
berichtgeving' rondom' vernoeming' en' herinnering' (de' opening' van' de' Jaap' Edenbaan' in'
1961' en' de' instelling' van' de' Jaap' Eden1trofee' in' 1972)' zullen' worden' geraadpleegd.' Hoe'
werd' Eden' gerepresenteerd,' en' hoe' ontwikkelde' de' beeldvorming' rondom' zijn' persoon'
zich?'
'
Resultaten.(Uit'een'eerste'verkenning'blijkt'dat'het'discours'over'Jaap'Eden'ambivalent'en'
veranderlijk'is.'Ieder'jaar'komt'de'voormalig'schaatser/wielrenner'even'in'het'nieuws,'als'de'
beste' Nederlandse' sporters' van' het' jaar' worden' gelauwerd' met' de' Jaap' Eden1trofee.' Het'
beeldje,'dat'volgens'het'NOC*NSF'een''stoere''en''heldhaftige'sportfiguur''moet'voorstellen,'
is'gemodelleerd'naar'de'sportman'Jaap'Eden.'Het'onderstreept,'en'versterkt,'de'iconische'
positie'van'Eden'in'de'Nederlandse'sportwereld.'Toch'stond'hij'niet'altijd'symbool'voor'de'
ultieme' sportheld.' Tijdgenoten' bewonderden' zijn' prestaties,' maar' bekritiseerden' ook' zijn'
ongezonde' levensstijl,' hebzucht,' gebrek' aan' verstandelijke' vermogens' en' zijn'
alcoholverslaving.'Na'zijn'grote'triomfen'raakte'Eden'aan'lager'wal'en'in'de'vergetelheid,'om'
pas'na'zijn'dood'in'1925'te'worden''herontdekt'.'(
'
Discussies/conclusies.( Uit' vergelijkbaar,' buitenlands' onderzoek' naar' de' constructie' van'
individuele' sporticonen' blijkt' dat' dominante' betekenissen' van' sporters' tijd1' en'
cultuurgebonden'zijn'(Whannel;'Hutchins;'Hill).'De'manier'waarop'helden'worden'vereerd,'
en'de'idealen'die'aan'ze'worden'toegeschreven,'zeggen'veel'over'culturele'opvattingen'over'
bijvoorbeeld' mannelijkheid,' vrouwelijkheid,' topsportmentaliteit' en' rolmodelschap.'
Vervolgonderzoek'naar'de'representatie'van'andere'Nederlandse'sporters'is'nodig'om'hier'
uitspraken'over'te'kunnen'doen.'
'
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Kemper,(Fons(
Mulier'Instituut'
'
De(Paralympische(Spelen(in(Arnhem(1980:(start(met(een(handicap(
(
Inleiding.(De'allereerste'aanzetten'voor'sporten'door'mindervaliden'zijn'te'vinden'in'(para)'
medische'instellingen'waarbij'gymnastiek'en'turnen'als'revalidatie'methode'worden'ingezet.'
Pas' na' de' Tweede' Wereldoorlog' komen' ook' andere' (aangepaste)' sporten' al' dan' niet' in'
wedstrijdverband' in' beeld.' Daarbij' spiegelen' gehandicapten' sportorganisaties' zich' aan'
internationale' evenementen' als' de' Olympische' Spelen.' In' 1980' komen' de' Olympische'
Spelen' voor' gehandicapten' voor' het' eerst' naar' Nederland.' Deze' Spelen' worden' op' twee'
wijzen' in' de' politieke' sfeer' getrokken:' de' overwegend' Westerse' boycot' van' de' Spelen' in'
Moskou'en'de'Nederlandse'weigering'Zuid1Afrika'toe'te'laten'in'Arnhem.(
'
Vraagstelling(en(methode.(Bezien'wordt'hoe'in'1980'de'politiek'zich'mengt'in'de'toelating'
van'een'Zuid1Afrikaans'team'van'gehandicapte'sporters'en'welke'gevolgen'dit'heeft'voor'de'
relatie'sport'en'politiek'in'ons'land.( Voor'dit'onderzoek'is'gebruik'gemaakt'van'bestaande'
literatuur,' interviews' met' betrokkenen,' verslagen' van' de' Tweede' Kamer' en' de'
Gemeenteraad' van' Arnhem,' alsmede' correspondentie' van' het' International' Coordinating'
Committee'of'World'Sports'Organisations'for'the'Disabled'(ICC).'(
'
Resultaten.(De'oproep'van'de'politiek'ten'aanzien'van'Nederlandse'deelname'aan'de'Spelen'
in'Moskou,'is'veel'minder'effectief'geweest'dan'die'ten'aanzien'van'de'weigering'van'een'
Zuid1Afrikaans' team' gehandicapte' sporters' aan' de' Spelen' in' Arnhem.' De' nationale' en'
internationale' gehandicaptensport' organisaties' hebben' zich' fel' verzet' tegen' een' dergelijk'
besluit.' Dat' kan' deels' verklaard' worden' uit' de' rol' die' Zuid1Afrika' gespeeld' heeft' in' de'
internationalisering' van' de' gehandicaptensport.' Anderzijds' kan' de' antiapartheidsbeweging'
in'ons'land'rekenen'op'veel'maatschappelijke'en'politieke'steun.'Verder'speelt'de'overheid'
een'cruciale'rol'bij'de'organisatie'en'uitvoering'van'de'Spelen'in'Arnhem.'Dat'ligt'ten'aanzien'
van' Moskou' heel' anders.( Na' afloop' van' de' beide' Spelen' in' 1980' zijn' er' gedragsregels'
opgesteld'door'NOC*NSF'en'de'rijksoverheid'over'hoe'om'te'gaan'met'sportontmoetingen'
in' landen' met' omstreden' regimes.' Overigens' onverlet' het' politieke' primaat' in' dergelijke'
kwesties.'
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Rijpstra,(Jan(
Radboud'Universiteit'Nijmegen'

(

Het(ontstaan(van(de('Vereeniging(voor(gymnastiekonderwijzers(in(Nederland'.(Een(
reconstructie.(

'
Introductie.' De' Koninklijke' Vereniging' voor' Lichamelijke' Opvoeding' (KVLO)' bestaat' sinds'
1862.'Naar'de'ontstaansgeschiedenis'van'de''Vereeniging''is'geen'onderzoek'gedaan.'In'de'
verschillende' jaar1' en' jubileumboeken' werd' steevast' als' eerste' voorzitter' de' heer' J.J.'
Burggraaf' genoemd.' Tijdens' mijn' onderzoek' naar' de' rol' van' de' Tweede' Kamer' in' de'
ontwikkeling' van' het' sportbeleid' en' de' lichamelijke' opvoeding' vanaf' 1814,' kwam' ik' via'
advertenties' in' de' kranten' andere' namen' tegen' die' de' eerste' activiteiten' van' de'
'Vereeniging''organiseerden.'Was'de'heer'Burggraaf'wel'de'eerste'voorzitter'en'als'dat'niet'
het' geval' is' geweest' waarom' wordt' de' gekozen' voorzitter' niet' in' de' jaarverslagen' van' de'
'Vereeniging''vermeld?'
'
Methode.( Onderzoek' archieven' van' KVLO,' digitale' krantenbestanden' KB,' archieven'
'Vereeniging'voor'Gymnastiekonderwijzers'in'Nederland''in'KB.(
'
Resultaten.( Er' is' een' reconstructie' te' maken' hoe' het' ontstaan' van' de' 'Vereeniging'' is'
verlopen.'Met'deze'reconstructie'wordt'het'eerste'begin'van'de''Vereeniging''herschreven'
met'de'onthulling'van'de'eerste'gekozen'voorzitter.(
'
Conclusie.(Onderzoek'doen'naar'de'ontstaansgeschiedenis'van'een'vereniging'kan'inzicht'in'
motieven'en'achtergronden'van'de'initiatiefnemers'in'een'bepaalde'tijd'geven.'Zij'hebben'
het'fundament'gelegd'waarop'een'vereniging'wordt'gebouwd.'Onderzoek'naar'deze'roots'
verdient' meer' aandacht' omdat' er' op' deze' wijze' een' beter' beeld' van' de' samenleving' kan'
worden'verkregen.''
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Zondag,(Jelle(
Radboud'Universiteit'Nijmegen'
(
De(Waarde(van(Weerbaarheid(
(
Sinds' sport' in' Nederland' zijn' ingang' vond,' wordt' er' maatschappelijke' waarde' aan'
toegekend.'Sport'wordt'beschouwd'als'medicijn'tegen'allerlei'kwalen'in'de'samenleving.'Nu,'
maar'ook'aan'het'begin'van'de'20e'eeuw.'De'wereld'veranderde'snel'rond'de'voorlaatste'
eeuwwisseling.' Industrialisatie,' urbanisatie,' veranderende' sociale' verhoudingen' en' de'
dreiging' van' oorlog' zorgden' voor' het' gevoel' dat' het' Nederlandse' volk' 'weerbaar'' moest'
worden.' De' jonge' mannen' in' het' bijzonder' moesten' fysiek' en' mentaal' weerbaar' worden'
voor'eventuele'oorlog,'voor'de'uitdagingen'van'de'nieuwe'eeuw'en'voor'de'darwinistische'
'struggle'for'life'.'Sport'en'lichamelijke'opvoeding'werden'gezien'als'de'geijkte'instrumenten'
om'dit'te'bereiken.'
'
Het'weerbaarheidsideaal'werd'gedragen'door'(gymnastiek)onderwijzers,'militairen,'artsen,'
academici,'politici'en'journalisten.'Hoe'gaven'zij'vorm'aan'het'idee'van'weerbaarheid'en'hoe'
hebben' zij' getracht' dit' ideaal' in' praktijk' te' brengen?' Welke' rol' speelden' sport' en'
lichamelijke'oefening'in'deze'ideeën'en'praktijkvorming?'Welke'invloed'hadden'ideeën'over'
weerbaarheid'en'het'geoefende'lichaam'op'opvattingen'over'mannelijkheid,'nationaliteit'en'
andere'vormen'van'identiteit?'
'
Het' centrale' concept' in' dit' onderzoek' is' 'weerbaarheid'.' Weerbaarheid' had' zowel' een'
lichamelijke,' als' een' geestelijke' kant.' Sport' en' lichamelijke' opvoeding' moesten' fysieke'
eigenschappen'als'kracht,'lenigheid'en'uithoudingsvermogen'aankweken,'waardoor'tevens'
karaktereigenschappen' als' moed,' strijdvaardigheid,' verantwoordelijkheidsgevoel' en'
discipline'konden'worden'aangeleerd.'Het'eindresultaat'was'een'weerbare'en'zelfredzame'
jongeman,'gezegend'met'een'gezonde'geest'in'een'gezond'lichaam.''
Sport' en' lichamelijke' opvoeding' worden' niet' onafhankelijk' van' elkaar' onderzocht,' maar'
binnen' het' bredere' concept' van' 'bewegingscultuur'.' Bewegingscultuur' wordt' gedefinieerd'
als'het'geheel'van'sportieve'bewegingspraktijken'en'de'mentale'wereld'erachter,'de'codes,'
noties,'oriëntaties,'rituelen'en'symbolen'die'aan'beweging'betekenis'geven.'Sport'is'daarvan'
één' verschijningsvorm,' hieronder' vallen' ook' lichamelijke' opvoeding,' wandelen,' fietsen,'
zwemmen,'kamperen,''de'natuur'in','etc.''
'
Aan' de' hand' van' archieven,' brochures,' tijdschriften' en' andere' gedrukte' bronnen' van' een'
aantal' sleutelorganisaties' en' –personen' zal' worden' onderzocht' hoe' het' idee' van'
weerbaarheid' vorm' kreeg,' tot' welke' sociale' praktijken' dit' leidde' en' wat' de' betekenis'
hiervan'was.'
'
P.W.' Scharroo' (188311963)' is' één' van' de' actoren' die' vorm' gaf' aan' het' idee' van'
weerbaarheid'en'heeft'getracht'zijn'ideeën'in'praktijk'te'brengen.'In'diverse'brochures'en'
artikelen'zette'hij'de'waarde'van'sport'en'lichamelijke'opvoeding'voor'de'verhoging'van'de'
militaire'en'economische'weerbaarheid'van'Nederland'uiteen.'Scharroo'was'militair'en'zelf'
een' getalenteerd' ruiter.' Als' bestuurder' was' hij' betrokken' bij' het' IOC,' het' NOC,' de'
Nederlandse' Atletiek1Unie' en' de' organisatie' van' de' Olympische' Spelen' van' 1928' in'
Amsterdam.'' '
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Sportinnovatie(en(Technologie((
(
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Baart(de(la(Faille(>(Deutekom,(Marije(
Hogeschool'van'Amsterdam/Hogeschool'Inholland'
'
Wie(gebruiken(er(een(app(bij(trainen(voor(een(hardloopevenement(en(wat(zijn(de(effecten(
hiervan?(
(
((
1'
Baart'de'la'Faille'1'Deutekom,'M.'1'Hogeschool'van'Amsterdam/Hogeschool'Inholland''
2''
De'Nooij,'M.'1'Hogeschool'van'Amsterdam''
3''
Vervoorn,'C.'1'Hogeschool'van'Amsterdam''
'
'
Inleiding.( Het' gebruik' van' apps' in' de' laatste' jaren' enorm' in' opkomst' zeker' bij' individuele'
sporten' als' hardlopen' en' wielrennen.' Dit' onderzoek' kijkt' naar' de' karakteristieken' van'
gebruikers' van' een' app' en' of' er' een' relatie' is' tussen' gebruik' en' gedragsverandering' in'
aanloop'naar'een'groot'hardloopevenement.(
'
Methode.(We'hebben'random'9058'deelnemers'aan'de'Dam'tot'Damloop'(2013)'gevraagd'
om' deel' te' nemen' aan' dit' onderzoek.' Twee' dagen' na' het' evenement' kreeg' deze' groep'
gevraagd'per'mail'een'online'vragenlijst.'In'deze'vragenlijst'kwamen'de'volgende'aspecten'
aan' bod:' gebruik' van' app,' achtergrond' variabelen' (leeftijd,' geslacht,' ervaring' met'
hardlopen),' hardloop' volume' (aantal' gerende' kilometers)' en' gezondheid' en' leefstijl' (zelf'
ervaren' gezondheid,' lichaamsgewicht' en' lengte,' rookgedrag' en' alcohol' consumptie).'
Daarnaast'zijn'aan'alle'deelnemers'stellingen'voorgelegd'over'ervaren'effecten'van'trainen'
voor'de'Dam'tot'Damloop.(
'
Resultaten.(In'totaal'hebben'2969'(33%)'deelnemers'de'vragenlijst'ingevuld.'Van'deze'groep'
heeft' 35%' aangegeven' van' een' app' gebruik' gemaakt' te' hebben' (vooral' runkeeper' en'
nike/Iphone).' De' gemiddelde' leeftijd' van' alle' deelnemers' was' 40' jaar' en' 57%' was' man.'
Gebruikers'van'de'app'waren'iets'vaker'man'(59%)'en'waren'iets'jonger'dan'gemiddeld'(37'
jaar).'Ook'bleken'gebruikers'van'een'app'vaker'voor'het'eerst'mee'te'doen'aan'de'DtD'loop'
(52%'versus'33%),'voor'de'start'van'de'trainingsfase'minder'kilometers'per'week'te'lopen'
(56%' <' 10km/week' versus' 41%' <' 10' km/week)' en' finishten' ze' gemiddeld' 2,5' minuten'
langzamer.' Er' was' geen' verschil' in' BMI' tussen' beide' groepen.' Als' we' kijken' naar'
gedragsverandering' zien' we' op' alle' gemeten' aspecten' een' significant' verschil' tussen'
gebruikers' van' een' app' en' niet1gebruikers.' App' gebruikers' verhoogden' vaker' hun'
trainingsvolume'(62%'versus'41%),'gingen'vaker'gezonder'eten'(41%'vs.'28%),'voelden'zich'
gezonder'(71%'vs.'49%),'hadden'vaker'een'goed'gevoel'over'zichzelf'gekregen'(63%'versus'
46%)' en' verminderden' vaker' hun' alcoholconsumptie' (29%' vs.' 21%)' en' rookgedrag' (44%'
versus'31%)'(alle'p1waarden'<0.001).(
'
Discussie(en(conclusie.(In'dit'onderzoek'blijkt'er'een'duidelijke'relatie'te'bestaan'tussen'het'
gebruik'van'een'app'en'gedragsverandering'bij'deelnemers'aan'de'Dam'tot'Damloop.'Meer'
onderzoek'is'nodig'naar'mechanismen'achter'de'gevonden'relaties.''
(
'
'
(
(
(
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Graaf,(Wilko(de(
Hogeschool'van'Amsterdam'

(

Markt(voor(sportpartnerbemiddeling(in(Nederland(
(
1'
Lith,'P.'Van'1'Hogeschool'van'Amsterdam'' '
2''
Graaf,'W.G.'de'1'Hogeschool'van'Amsterdam''
3''
Janssens,'J.W.'1'Hogeschool'van'Amsterdam''
'
'
Introductie.( Met' de' opkomst' van' Internet' is' sportpartnerbemiddeling,' oftewel' het'
bemiddelen'tussen'twee'personen'die'gezamenlijk'willen'sporten,'in'Nederland'in'het'begin'
van'het'vorige'decennium'geïntroduceerd.'Voortbouwend'op'een'inventarisatie'uit'2010'is'
de'structuur'en'samenstelling'van'de'markt'voor'sportpartnerbemiddeling'in'2014'in'beeld'
gebracht.'(
'
Methode.( Via' het' Internet' zijn' alle' sportpartnerbemiddeling' websites' achterhaald' en' in'
beeld'gebracht.'De'samenstelling'van'de'leden'van'de'sites'uit'2010'is'vergeleken'met'die'
van'2014.'In'een'gesprek'met'oprichters/beheerders'van'een'drietal'sites'is'de'huidige'stand'
van'zaken'wat'betreft'hun'platform'en'de'markt'aan'de'orde'gekomen.'Door'middel'van'een'
online'uitgezette'vragenlijst'is'de'behoefte'aan'sportpartnerbemiddeling'gepeild'onder'een'
groep' van' 115' personen' die' via' een' steekproeftrekking' op' basis' van' de'
sneeuwbalmethodiek' zijn' gerekruteerd.' Participerend' onderzoek' door' aanmelding' met'
verschillende'profielen'op'de'drie'grootste'sites'voor'sportpartnerbemiddeling'schetst'een'
beeld'of'bepaalde'profielen'meer'gewild'zijn'dan'andere'profielen.'(
'
Resultaten.(Twaalf'aanbieders'vormen'de'markt'voor'sportpartnerbemiddeling.'De'grootste'
drie'nemen'circa'driekwart'van'de'markt'in'beslag.'De'helft'van'de'aanbieders'bestaat'uit'
commerciële' organisaties,' het' andere' deel' zijn' ledeninitiatieven' die' geen' vergoeding' voor'
de' bemiddeling' vragen.' Hoewel' de' markt' gedurende' de' afgelopen' jaren' is' gegroeid' 1sites'
maken'een'groei'door'tussen'de'15%'en'zelfs'400%1'komt'het'aantal'personen'dat'zich'heeft'
ingeschreven,'niet'uit'boven'de'125.000.'De'meerderheid'van'de'leden'is'vrouw.'In'2014'is'
de'categorie'50159'jaar'het'meest'vertegenwoordigde'leeftijdscohort.'In'2010'was'dat'nog'
de'categorie'45154'jaar.'Wandelen'en'hardlopen'blijven'de'meest'populaire'sporten.'(
Weinig' respondenten' van' het' online' onderzoek' zijn' bekend' met' sportpartnerbemiddeling'
(9%).'Niet'meer'dan'4%'van'de'ondervraagden'geeft'aan'behoefte'te'hebben'aan'deze'vorm'
van' bemiddeling.' 45%' geeft' aan' wellicht' geïnteresseerd' te' zijn.' Vrouwen' scoren' hoger' op'
motieven'om'zich'aan'te'melden'als'“een'sportpartner'motiveert'mij'om'te'sporten”'en'“een'
sportpartner' geeft' mij' een' gevoel' van' veiligheid' bij' het' sporten”.' Op' basis' van' het'
participatief'onderzoek'wordt'geconstateerd'dat'het'vrouwelijke'profiel'de'meeste'reacties'
krijgt.' De' meeste' reacties' op' dit' vrouwelijke' profiel' zijn' afkomstig' van' mannen.' Mannen'
krijgen'van'zowel'vrouwen'als'mannen'een'ongeveer'gelijk'aantal'reacties.'
'
Discussie/Conclusie.( Het' aantal' leden' op' sportpartnerbemiddeling' websites' heeft' de'
afgelopen'4'jaar'een'aanzienlijke'groei'doorgemaakt.'Omdat'de'meeste'sites'inactieve'leden'
niet'verwijderen,'is'het'maar'de'vraag'of'de'groei'daadwerkelijk'fors'is.'Gebrek'aan'middelen'
om' publiciteit' te' genereren' en' een' focus' op' het' bemiddelen' tussen' veelal' slechts' twee'
personen,'beperken'mogelijk'een'steviger'groei.' (
!

54!

Janssen,(Mark(
Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven;'Technische'Universiteit'Eindhoven'' '

(

Laagdrempelige(technologie(ter(ondersteuning(van(duurzaam(en(verantwoord(bewegen?(

'
1'
2''

Janssen,'M.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven;'Technische'Universiteit'Eindhoven''
Vos,'S.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven;'Onderzoeksgroep'Sport1'&'
Bewegingsbeleid''
3''
Brombacher,'A.'1'Technische'Universiteit'Eindhoven''
'
'
Introductie.( De' laatste' jaren' is' de' beoefening' van' recreatieve,' lichte' sport' sterk' gegroeid.'
Hardlopen'is'hier'een'goed'voorbeeld'van'(Vos'et'al.,'2014).'Aan'deze'sport'wordt'vaak'een'
gezondheidsbevorderend'effect'gekoppeld,'maar'deze'sportdeelname'vindt'lang'niet'altijd'
op'een'verantwoorde'manier'plaats.'Dit'is'vooral'te'duiden'met'cijfers'over'sportblessures.'
Ongeveer'30%'van'de'hardlopers'raakt'geblesseerd'(Hespen'et'al.,'2009).'Om'blessures'te'
voorkomen' en' hardlopers' duurzaam' en' verantwoord' te' laten' sporten' is' onder' meer' een'
gedegen'planning'en'monitoring'van'trainingen'belangrijk.'Technologie'zoals'sporthorloges'
en'applicaties'op'een'smartphone'zouden'hierin'een'ondersteuning'kunnen'bieden.'In'deze'
studie' wordt' nagegaan' (1)' in' welke' mate' deelneemsters' aan' een' laagdrempelig'
hardloopevenement'gebruik'maken'van'sporthorloges'en'applicaties'op'een'smartphone,'(2)'
welke'gegevens'hierbij'gemonitord'worden,'(3)'wat'het'profiel'is'van'deze'hardloopsters,'(4)'
wat'de'motieven'zijn'voor'het'al'dan'niet'gebruik'van'deze'producten'en'(5)'de'associaties'
die'hardloopsters'maken'met'deze'producten'en'gezondheidsconcepten.'(
'
Methode.(Er'is'gebruikt'gemaakt'van'een'mixed'model'benadering.'Kwantitatieve'data'zijn'
verzameld' aan' de' hand' van' een' online' vragenlijst' onder' de' deelneemsters' aan' de' Flow'
Ladies'Run'2014.'Vanuit'een'heterodox'benadering'werd'er'(multivariaat)'gekeken'naar'het'
gebruik' van' sporthorloges' en' applicaties' in' relatie' tot' socio1demografische' kenmerken,'
hardloopkarakteristieken' en' motieven/meningen' over' hardlopen.' Kwalitatieve' data' zijn'
verzameld' aan' de' hand' van' focusgroepen.' Motieven' over' het' gebruik' van' deze' producten'
en'associaties'met'gezondheid'en'verantwoorde'sportbeoefening'stonden'hierbij'centraal.(
'
Resultaten.( Uit' de' analyse' blijkt' dat' 37%' gebruik' maakt' van' een' sporthorloge.' Veel'
genoemde' merken' zijn' Polar,' Garmin' en' Nike.' Het' gebruik' van' applicaties' op' een'
smartphone'ligt'hoger,'namelijk'68%,'vooral'de'start1to1run'en'de'runkeeper'applicaties'zijn'
populair.' De' deelneemsters' registreren' hoofdzakelijk' tijd' (63%),' afstand' (40%)' en' snelheid'
(39%).' Slechts' 9%' van' de' deelneemsters' registreert' de' hartslag' tijdens' het' hardlopen.'
Resultaten' omtrent' profielen,' motieven' en' associaties' gericht' op' de' producten' en'
gezondheidsconcepten'zijn'begin'september'beschikbaar.(
'
Discussie/Conclusie.(Het'gebruik'van'applicaties'op'een'smartphone'lijkt'zijn'weg'te'hebben'
gevonden'bij'de'deelneemsters.'Dit'in'tegenstelling'tot'sporthorloges'welke'in'mindere'mate'
worden' gebruikt.' De' deelneemsters' die' gebruik' maken' van' één' of' beide' producten,'
registeren'voornamelijk'gemakkelijk'interpreteerbare'gegeven'als'tijd,'afstand'en'snelheid.'
De' eerder' gezondheidsgerelateerde' parameters' zoals' hartslag' worden' niet' tot' nauwelijks'
geregistreerd.' Verder' blijkt' dat' de' associatie' tussen' deze' producten' en' gezondheid' in'
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beperkte' mate' worden' gemaakt.' Deze' laagdrempelige' vormen' van' technologie' bieden'
interessante'aangrijpingspunten'voor'duurzaam'en'verantwoorde'begeleiding.'
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Tuyckom,(Charlotte(van(
Howest'1'Sport'&'Bewegen'
(

Best(practices:(We(app(to(move(
(
1'
Van'Tuyckom,'C.'1'Howest'1'Sport'&'Bewegen''
'
2''
Cappelle,'G.'1'Howest'1'Sport'&'Bewegen''
'
'
Buurtsport' Brugge' is' een' lokale' dienst' van' het' OCMW' Brugge' (Openbaar' Centrum' voor'
Maatschappelijk' Welzijn)' en' biedt' op' een' laagdrempelige,' buurtgerichte' manier' sport1' en'
bewegingsactiviteiten'aan'buurtbewoners'aan'die'geen'aansluiting'vinden'bij'het'reguliere'
sportverenigingsleven.'
'
Jongeren' vormen' een' belangrijke' doelgroep' van' Buurtsport.' Elke' jongere' is' welkom' op' de'
initiatieven'georganiseerd'door'Buurtsport,'maar'er'wordt'specifieke'aandacht'besteed'aan'
jongeren' in' maatschappelijk' kwetsbare' situaties.' Sommige' jongeren' groeien' immers' op' in'
gezinnen'waar'geen'cultuur'van'georganiseerde'vrijetijdsparticipatie'heerst.'Ze'vinden'hun'
weg' niet' naar' sportclubs,' en' plannen' hun' vrije' tijd' niet' vooraf' in' (zoals' vereist' is' voor'
bijvoorbeeld'sportclubdeelname).'Met'deze'jongeren'valt'bijgevolg'nauwelijks'af'te'spreken'
op'de'klassieke,'voor1gestructureerde'manier.''
'
Het'project''We'app'to'move''ontwikkelde'een'faciliterende'smartphone'app,'samen'met'en'
op'maat'van'kanszoekende'jongeren'(tussen'16'en'22'jaar).'Deze'digitale'tool'helpt'jongeren'
om' in' contact' te' treden' met' elkaar,' zich' te' organiseren,' zicht' te' krijgen' op' bestaande'
initiatieven'of'op'stapel'staande'initiatieven,'zodat'ze'elkaar'versterken'om'samen'aan'het'
sporten'te'gaan.''
'
Het' innovatieve' karakter' van' dit' project' weerspiegelt' zich' zowel' in' het' doel' als' in' de'
werkwijze.'Drie'zaken'zijn'innovatief:'de'digitale'tool,'de'methodiek'van'co1creatie'waarbij'
de' eindgebruiker' (de' maatschappelijk' kwetsbare' jongere)' en' andere' belanghebbenden'
betrokken'worden'bij'de'ontwikkeling'van'de'tool,'en'de'kruisbestuiving'van'de'krachten'van'
studenten'hoger'onderwijs'en'de'krachten'van'kanszoekende'jongeren.'Het'OCMW'Brugge'
deed'voor'de'ontwikkeling'van'de'tool'immers'beroep'op'studenten'van'de'afdeling''Devine''
en' 'Sport' en' Bewegen',' die' de' handen' in' elkaar' sloegen' om' samen' met' de' eindgebruikers'
(de'kanszoekende'jongeren)'deze'toegankelijke'tool'te'ontwikkelen'via'een'proces'van'co1
creatie.
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Sportpsychologie(
(
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Bijleveld,(Erik(
Radboud'Universiteit'Nijmegen'

(

Sociale(facilitatie(via(Twitter'

''
Introductie.(Wereldwijd'zijn'er'ongeveer'twee'miljard'actieve'gebruikers'van'online'sociale'
netwerken,' zoals' Facebook' en' Twitter.' Op' deze' netwerken' wordt' veel' over' sport' én' over'
sporters'gepraat.'Ik'vroeg'me'af'of'activiteit'over'sporters'op'deze'netwerken'(voorafgaande'
aan' wedstrijden)' de' prestatie' van' deze' sporters' kan' voorspellen.' Als' er' mensen' staan' te'
kijken,' kan' dit' immers' invloed' hebben' op' prestatie' (dat' wil' zeggen,' 'social' facilitation'' of'
'choking' under' pressure'' zou' kunnen' optreden).' Zou' dit' ook' zo' zijn' als' toeschouwers' niet'
fysiek'hun'aandacht'richten'op'de'sporter,'maar'dit'doen'via'sociale'media?'Ik'presenteer'
een'studie'over'deze'vraag,'waarvan'ik'de'activiteit'over'sporters'op'Twitter'–'een'bekend'
online'sociaal'netwerk'–'gebruik'als'voorspeller'van'hun'prestatie.(
'
Methode.(Met'een'script'verzamelde'ik'alle'Twitterberichten'over'alle'deelnemers'van'vier'
grand'slamtoernooien:'Roland'Garros'2012,'Wimbledon'2012,'US'Open'2012,'en'Australian'
Open' 2013.' Elk' Twitterbericht' voldeed' aan' twee' criteria:' (1)' het' was' verzonden' in' het'
weekend' dat' voorafging' aan' het' toernooi' en' (2)' het' bevatte' de' voor1' en' achternaam' van'
een' van' de' deelnemende' spelers.' Er' waren' ~220.000' berichten' die' hieraan' voldeden.'
Vervolgens' telde' ik' voor' elke' speler' het' aantal' berichten' (het' 'Twittervolume').' Ook'
gebruikte' ik' een' algoritme' om' elk' bericht' een' positiviteitsscore' toe' te' kennen' (de'
'Twittervalentie').' Deze' indicatoren' van' Twitteractiviteit' koppelde' ik' vervolgens' aan' de'
prestatie'van'de'spelers'tijdens'de'eerste'wedstrijd'van'het'toernooi.'(
'
Resultaten.( Eerst'onderzocht'ik'of'al'bekende,'goede'voorspellers'van'wedstrijdprestatie'–'
de'wereldranglijst'en'de''odds''van'wedkantoren'–'prestatie'konden'voorspellen.'Dit'was'het'
geval.'De'vraag'was'echter'of'Twitteractiviteit'nog'iets'kon'toevoegen'aan'deze'voorspellers.'
Eerst'voegde'ik'daarom'het'Twittervolume'aan'het'model'toe.'Er'was'een'hoofdeffect'van'
deze'voorspeller,'p'='.0005,'partial'eta'square'='.03.'Mensen'over'wie'meer'getwitterd'werd,'
tennisten'beter.'Belangrijk'was'dat'dit'hoofdeffect'gekwalificeerd'werd'door'een'interactie'
van'Twittervolume'en'odds,'p'='.0005,'partial'eta'square'='.03.'Vooral'als'er'vooraf'nog'geen'
duidelijke' favoriet' aan' te' wijzen' was,' was' Twittervolume' voorspellend.' Twittervalentie'
voegde'daar'niets'aan'toe.'(
'
Discussie/Conclusie.( De' hoeveelheid' Twitterberichten' over' tennissers,' geschreven'
voorafgaand'aan'een'wedstrijd,'voorspelde'hun'prestatie'tijdens'deze'wedstrijd.'Het'maakte'
niet'uit'of'deze'berichten'positief'of'negatief'waren.'De'voorspellende'waarde'ging'verder'
dan'bekende'indicatoren'(wereldranglijsten,'odds)'en'het'is'dus'onwaarschijnlijk'dat'het'hier'
alleen' om' de' bekendheid' van' de' spelers' gaat.' Hoewel' toekomstig' onderzoek' het'
psychologische' proces' nog' verder' moet' onderzoeken,' zou' het' goed' kunnen' dat' sociale'
facilitatie'–'een'klassiek'psychologisch'verschijnsel'–'door'online'sociale'netwerken'nieuwe'
verschijningsvormen'heeft'gekregen.''
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Does,(Henrike(van(der(
Hanze'Hogeschool'Groningen'
'
Veranderingen(in(ervaren(stress(en(herstel(bij(teamsporters:(gezond(vs.(Geblesseerd(
(
1'
Does,'H.T.D.'van'der'1'Hanze'Hogeschool'Groningen''
'
2''
Brink,'dr.'M.S.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
3''
Lemmink,'prof,'dr.'K.A.P.M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
'
'
Introductie.( Teamsporters' hebben' een' hoog' blessure' risico.' Verondersteld' wordt' dat'
psychosociale'stress'en'herstel'bijdragen'aan'het'blessurerisico.'Zo'zal'een'sporter'die'veel'
stress'heeft'van'werk'of'studie'dezelfde'fysieke'belasting'zwaarder'ervaren.'Het'is'daarom'
belangrijk'om'inzicht'te'krijgen'in'de'mate'van'ervaren'stress'en'herstel.'Het'doel'van'deze'
studie' is' om' te' kijken' of' veranderingen' in' ervaren' stress' en' herstel' discrimineren' tussen'
gezonde'en'geblesseerde'sporters'gedurende'een'seizoen.(
'
Methoden.( In' het' kader' van' de' Groningen' Monitoring' Athletic' Performance' Study' (MAPS)'
zijn'gedurende'2'seizoenen'in'totaal'160'teamsporters'gemonitored,'de'data'van'1'seizoen'
van' 86' mannelijke' en' vrouwelijke' teamsporters' is' geanalyseerd' voor' deze' deelstudie.' Om'
inzicht' te' krijgen' in' de' ervaren' stress' en' herstel' hebben' de' sporters' elke' 3' weken' de'
Nederlandstalige'RESTQ1Sport'ingevuld.'Er'zijn'verschilscores'berekend'over'iedere'3'weken'
voor' de' 4' hoofdschalen' en' de' 19' subschalen' van' de' RESTQ1Sport' om' te' kijken' naar'
verandering' over' het' seizoen.' Blessures' zijn' gedurende' het' seizoen' geregistreerd' volgens'
het' FIFA' registratie' systeem.' Aan' iedere' 31weekse' periode' is' voor' iedere' teamsporter' een'
blessure' status' toegekend:' gezond,' geblesseerd' geraakt' of' is' geblesseerd.' Met' behulp' van'
een'one1way'ANOVA'is'gekeken'naar'verschillen'in'de'gemiddelde'verschilscore'in'ervaren'
stress'en'herstel'over'het'seizoen'tussen'de'drie'groepen'teamsporters.'(
'
Resultaten.( Sporters' met' een' blessure' hebben' significant' (p≤0.05)' meer' “Sport' Stress”'
ervaren' over' de' voorafgaande' periode' ten' opzichte' van' gezonde' sporters' en' sporters' die'
een'blessure'hebben'gekregen.'De'score'op'de'subschaal'“fitheid/'blessures”'is'bij'gezonde'
sporters' significant' (p≤0.05)' gedaald' over' de' voorgaande' periode' ten' opzichte' van' de'
geblesseerde'sporters'die'toename'op'deze'schaal'lieten'zien.'Op'de'subschaal'“fitheid/'in'
vorm' zijn”' hebben' gezonde' sporters' significant' (p≤0.05)' beter' gescoord' ten' opzichte' van'
sporters' die' een' blessure' hebben' gekregen' of' geblesseerd' waren.' Bij' de' laatste' twee'
groepen'waren'de'scores'juist'slechter'geworden'in'de'voorafgaande'periode.'(
'
Discussie/Conclusie.( Sporters' laten' voorafgaand' aan' het' krijgen' van' een' blessure' een'
achteruitgang' zien' in' ervaren' “fitheid/' in' vorm' zijn”' ten' opzichte' van' gezonde' sporters.'
Sporters'die'geblesseerd'zijn'laten'ook'tijdens'de'blessure'andere'veranderingen'in'ervaren'
stress'en'herstel'zien.'Teamsporters'met'verschillende'blessure'statussen'lijken'dus'andere'
veranderingen'aan'te'geven'in'ervaren'stress'en'herstel.'De'monitoring'van'veranderingen'in'
ervaren' stress' en' herstel' kan' handvaten' geven' voor' zowel' preventie' als' herstel' van'
blessures'bij'teamsporters.'
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Kleinpaste,(Jaap(
Lectoraat'Bewegen,'School'en'Sport'van'Hogeschool'Windesheim''
'
'
Effecten(van(het(spelen(van(serious(beweeggames(op(het(aanleren(van(motorische(
vaardigheden(
'
'
Introductie.(Het'gebruik'van'digitale'games'in'onderwijs'met'de'bedoeling'onderwijskundige'
doelstellingen'te'realiseren'wordt'meer'en'meer'gewoon'binnen'scholen.'Niettemin'wordt'
er'weinig'aandacht'besteed'aan'de'effecten'die'het'inzetten'van'games'kan'hebben'op'het'
aanleren' van' motorische' vaardigheden' in' bewegingsonderwijs' en' sport.' Het' doel' van' dit'
onderzoek'is'gericht'op'het'inzetten'van'serious'beweeggames'om'vooruitgang'te'realiseren'
in'de'ontwikkeling'van'motorische'vaardigheden'bij'leerlingen.'(
'
Methode.(In'deze'studie'participeerden'leerlingen'(n=80)'uit'de'brugklas'van'het'voortgezet'
onderwijs,' verdeeld' over' vier' groepen.' Eén' groep' (n=25)' leerde' golfvaardigheden' op' de'
golfbaan,'de'tweede'groep'(n=18)'kreeg'les'in'de'gymzaal.'De'derde'groep'(n=16)'oefende'
golfvaardigheden'op'de'Xbox'Kinect'met'het'spel'Tiger'Woods'PGA'Tour'14.'De'laatste'groep'
was'de'controlegroep'(n=21).'Er'werden'drie'testen'uitgevoerd,'een'pretest'(13109113),'een'
posttest' (2211112013)' en' een' retentietest' (0410412014).' De' drie' testen' vonden' voor' alle'
groepen' plaats' op' de' golfbaan.' Tussen' de' pretest' en' de' posttest' kregen' alle' groepen,'
behalve'de'controlegroep,'8'weken'les.'(
'
Resultaten.(Uit'de'verzamelde'data'over'drie'tests'werden'voor'een'eerste'analyse'gegevens'
bekeken'van'de'parameter'Carry,'dat'is'de'afstand'die'de'bal'door'de'lucht'aflegt'totdat'hij'
op'de'grond'landt.'Uit'de'analyse'blijkt'dat'de'groep'die'op'de'golfbaan'heeft'les'gehad'(F(2,'
48)'='14,22,'p'='.'000)'en'de'game1groep'(F(2,'30)'='14,22,'p'=.'003)'significante'vooruitgang'
hebben' geboekt' bij' het' afslaan' bij' golf.' De' gymgroep' en' de' controlegroep' boekten' geen'
significante' vooruitgang.' In' relatie' tot' de' parameter' Carry' zullen' ook' de' lengte' afwijking'
(Carry' dispersion)' en' de' zijwaartse' afwijking' (Side' Total' dispersion)' van' het' afslaan' van' de'
deelnemers' worden' geanalyseerd,' omdat' het' er' bij' golf' om' gaat' om' met' grote'
nauwkeurigheid'de'bal'te'kunnen'spelen.(
'
Discussie/conclusie.( De' resultaten' van' deze' studie' tonen' aan' dat' er' aantoonbare'
leereffecten' optreden' door' het' spelen' van' serious' beweeggames' voor' de' vaardigheid'
afslaan' bij' golf.' Deze' resultaten' zijn' veelbelovend,' wanneer' we' in' acht' nemen,' dat'
verschillende'factoren'bij'het'gamen'nog'nadrukkelijker'te'beïnvloeden'zijn.'Vervolgstudies'
binnen' dit' onderzoek' naar' de' effecten' van' het' spelen' van' serious' beweeggames' voor' het'
aanleren'van'motorische'vaardigheden'moet'leiden'tot'een'analyse'van'de'oefenresultaten'
bij' het' putten' en' de' relatie' tussen' kwalitatieve' gegevens' en' kwantitatieve' resultaten'
(afslaan'en'putten)'van'dit'onderzoek.'
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Nieuwenhuys,(Arne(
MOVE'Research'Institute'Amsterdam,'Vrije'Universiteit'Amsterdam'

(

Sportpsychologische(Interventies(in(de(Politiepraktijk(
1'
Colin,'L.'1'Vrije'Universiteit'(VU)'Amsterdam,'Nederland'
2'
Nieuwenhuys,'A.'1'Radboud'Universiteit'Nijmegen'
3'
Visser,'A.'1'Nationale'Politieacademie'Ossendrecht'
4'
Oudejans,'R.'1'Vrije'Universiteit'(VU)'Amsterdam'
'
Introductie.( Mentale' vaardigheden' die' door' sportpsychologen' gedoceerd' worden' (bijv.'
aandachtscontrole,' spanningsregulatie,' doelen' stellen,' verbeelding,' gedachtencontrole)'
kunnen'–'op'zijn'minst'in'potentie'–'ook'een'belangrijke'bijdrage'leveren'aan'prestatie'op'
het' werk.' Een' voorbeeld' hiervan' is' het' werk' van' politieagenten.' In' de' huidige' studie'
onderzochten' we' het' effect' van' een' imagery' (verbeeldings1)interventie' op' de'
schotnauwkeurigheid'van'politieagenten'onder'hoge'druk.''
(
Methode.(66'politieagenten'voerden'een'realistische'schietoefening'uit'tegen'een'opponent'
die' wel' (hoge1druk' conditie)' of' niet' (lage1druk' conditie)' terugschoot' met' verfpatronen.'
Tussen' beide' condities' volgden' de' deelnemers' een' zogenaamd' ‘guided’' imagery' protocol:'
een' eerste' groep' verbeelde' een' “successvolle' schotuitvoering”' (uitvoering' groep),' een'
tweede' groep' verbeelde' een' “successvolle' schotuitvoering' onder' druk”' (uitvoering1emotie'
groep),'en'een'derde'groep'luisterde'naar'een'controlescript'(controlegroep).''
(
Resultaten.(Terwijl'de'controlegroep'een'typische'achteruitgang'in'schotnauwkeurigheid'liet'
zien' onder' hoge' druk' (p' =' .01),' waren' beide' imagerygroepen' in' staat' om' hun' prestatie' –'
ondanks'de'toegenomen'druk'en'spanning'–'op'peil'te'houden'(uitvoering1emotie'groep;'p'='
.40)'of'zelfs'licht'te'verbeteren'(p'='.09).''
(
Discussie/Conclusie.( Op' basis' van' deze' resultaten' wordt' geconcludeerd' dat' imagery' een'
zinvolle'bijdrage'kan'leveren'aan'de'schietprestatie'van'politieagenten.'Met'betrekking'tot'
de' inhoud' van' de' verbeelding' lijkt' het' –' in' ieder' geval' m.b.t.' de' huidige'
schotnauwkeurigheidstaak' –' dat' het' concentreren' op' een' successvolle' schotuitvoering'
doorslaggevend' is,' terwijl' het' toevoegen' van' de' emotionele' context' (druk/spanning)' geen'
duidelijke'meerwaarde'heeft.'
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Sportsociologie(
(
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Cevaal,(Astrid(
Mulier'Instituut'
'
Representatie(en(stilering:(meisjes(en(vrouwen(voetbal(in(/(en(de(media(
(
Introductie.( Hoewel' de' focus' op' de' sporten' van' vrouwen' onlangs' is' vergroot,' krijgt'
mannensport' 1' mannenvoetbal' in' het' bijzonder' 1' in' de' traditionele' media' wereldwijd' de'
meeste' aandacht.' Toch' is' de' media1aandacht' voor' het' vrouwenvoetbal' in' Nederland'
toegenomen,'waarschijnlijk'beïnvloed'door'de'professionaliteit'van'het'vrouwenvoetbal'en'
de' komst' van' de' nationale' eredivisie.' Binnen' tien' jaar' is' het' aantal' actieve' vrouwelijke'
voetballers'bijna'verdubbeld'van'70.000'leden'naar'132.000'leden'(KNVB,'2014).'(
'
Hoe' is' de' traditionele' media' de' afgelopen' decennia' met' (de' ontwikkeling' van)' het'
vrouwenvoetbal'omgegaan'en'wat'kan'er'verwacht'worden'in'de'toekomst?''
'
Methodiek.( Deze' studie' richt' zich' op' de' veranderingen' die' zich' hebben' voorgedaan' in' de'
representatie' van' het' vrouwenvoetbal' en' analyseert' de' structurele' factoren,' zoals'
commerciële' belangen' en' /' of' sociale' en' politieke' druk,' die' deze' veranderingen'
beïnvloeden.'Via'semi'1'gestructureerde'interviews'met'20'sportredacteuren'van'landelijke'
en' regionale' dagbladen,' sportbladen,' online' websites' en' televisiezenders' is' relevante'
informatie'verzameld'over'de'besluitvormingsprocessen'en'mechanismen'binnen'de'media.'
Dit' onderzoek' richt' zich' op' een' paar' belangrijke' momenten' in' de' geschiedenis' van' het'
Nederlandse' vrouwenvoetbal,' zoals' de' start' van' de' eredivisie' in' 2007,' het' Europees'
Kampioenschap' van' 2009' (halve' finale' voor' het' Nederlands' team),' het' Europees'
Kampioenschap' van' 2013' en' de' recente' transfers' van' een' aantal' Nederlandse' speelsters.'
Ook' is' de' rol' van' sociale' media' in' het' portretteren' van' het' vrouwenvoetbal' door' de'
traditionele'media,'(vrouwen)'voetbal'organisaties'en'speelsters'geanalyseerd.'(
'
Resultaten.(Tijdens'de'DSO'2014'worden'de'(voorlopige)'resultaten'weergeven'en'toelicht.'
Zij'zijn'onder'andere'als'volgt:(
! Sinds' 2007' ontvangt' het' vrouwenvoetbal' iets' meer' (serieuze)' media1aandacht'
(verhalen);''
! Sportmedia' voelen' de' behoefte' om' de' huidige' ontwikkelingen' te' volgen,' maar' zijn'
lang'niet'altijd'intrinsiek'geïnteresseerd;'
! Het'nationale'vrouwenteam'moet'internationaal'succes'boeken'om'serieus'genomen'
te'worden'door'de'Nederlandse'bevolking'en'de'sportmedia;''
! Bestaande' (online)' media' vrouwenvoetbalplatforms' zijn' niet' erg' professioneel' en'
bereiken'niet'het'grote'publiek.''
'
Verschil'van'inzicht'bestaat'er'over'de'gewenste'wijze'van'beeldvorming'en'het'bevorderen'
van' het' vrouwenvoetbal.' Ook' variëren' de' percepties' wat' betreft' het' vrouwenvoetbal' op'
zich,'het'wel'of'niet'kunnen'of'willen'vergelijken'met'mannenvoetbal.'
'
Discussie/conclusies.( Vrouwenvoetbal' wordt' steeds' meer' erkend' en' geaccepteerd' als'
mainstream' in' plaats' van' afwijkend,' zowel' onder' de' Nederlandse' bevolking' en' de'
sportmedia.' Echter,' weinig' voetbaljournalisten' en' overwegend' mannelijk' publiek' (' 40+)'
nemen'het'vrouwenvoetbal'serieus.''
(
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'

Leek>Overdevest,(Judith(van(der(
Vrije'Universiteit'Amsterdam'
(
Socialisatie'in'sport:'hoe'de'sporthabitus'van'kinderen'gevormd'wordt'
'
Introductie.( Sportparticipatie'wordt'steeds'belangrijker'geacht,'zowel'om'problemen'zoals'
bijvoorbeeld'de'toename'van'obesitas'tegen'te'gaan'als'om'verschillende'sociale'doelen'te'
bereiken.'Hoewel'er'op'verschillende'manieren'een'poging'gedaan'wordt'om'niet1sportende'
volwassenen'aan'het'sporten'te'krijgen,'zijn'er'aanwijzingen'dat'het'beweeggedrag'op'deze'
leeftijd'al'grotendeels'is'ingeslepen.'Kinderen,'bij'wie'deze'sporthabitus'nog'gevormd'wordt,'
lijken'een'betere'doelgroep'als'wij'de'sportparticipatie'op'latere'leeftijd'willen'vergroten.'De'
huidige' studie' onderzocht' dit' proces,' met' een' focus' op' welke' personen' bijdragen' aan'
socialisatie'in'sport'en'hoe'zij'dit'doen.(
'
Methode.(Bij'9'kinderen'(6'jongens,'3'meisjes)'uit'groep'6'van'het'primair'onderwijs'en'bij'
11'van'hun'ouders'(9'moeders,'2'vaders)'zijn'semi1gestructureerde'interviews'afgenomen.'
Alle'kinderen'waren'actief'in'een'of'meer'vormen'van'georganiseerde'sport'en'de'gezinnen'
hadden'een'hoge'SES.'Tijdens'de'interviews'werden'onder'andere'de'activiteiten'van'ouders'
en'kinderen,'gedrag'van'ouders'thuis'en'op'het'sportveld'en'het'buiten'spelen'bevraagd.(
'
Resultaat.( Ouders'stimuleren'participatie'in'georganiseerde'sport'met'name'omdat'ze'het'
normaal' vinden,' maar' laten' hun' kinderen' zelf' de' sport' kiezen' die' ze' willen' doen,' waarbij'
kinderen'vaak'een'sport'kiezen'die'ouders,'broers'en'zussen'of'vrienden'al'beoefenen.'Als'
ouders' bekend' zijn' met' een' sport,' kunnen' zij' sport1specifieke' kennis' leveren,' anders' doet'
alleen' de' coach' dit.' Ouders' menen' dat' sport' vooral' leuk' moet' zijn,' dat' het' helpt' bij' de'
sociale'ontwikkeling'en'dat'het'een'supplement'kan'zijn'voor'gezondheid'als'een'kind'in'het'
dagelijks'leven'niet'voldoende'beweegt.'Kinderen'daarentegen'zien'een'directe'link'tussen'
sport'en'gezondheid,'onafhankelijk'van'hoeveel'er'verder'bewogen'wordt.(
'
Discussie/Conclusie.( De' resultaten' laten' zien' dat' ouders' vooral' willen' overbrengen' dat'
sporten' normaal' is,' en' dat' kinderen' dit' ook' op' die' manier' ervaren.' Door' de' nadruk' op'
plezier'en'het'autonoom'keuzes'maken'voor'een'sport,'samen'met'deze'notie'van'sporten'
als'norm'lijkt'het'waarschijnlijk'dat'kinderen'dit'internaliseren'als'sporthabitus.'Dit'vergroot'
de'kans'dat'ze'ook'op'latere'leeftijd'blijven'sporten.'Vervolgonderzoek'moet'uitwijzen'hoe'
de' socialisatie' van' niet1sportende' kinderen' en' kinderen' uit' gezinnen' met' een' lage' SES'
verloopt.'
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Slender,(Hans(
Hanzehogeschool'Groningen'
(
Systematische(review(van(sociale(effecten(van(sportevenementen(
'
Introductie.( Hoewel' de' focus' van' evenementenonderzoek' veelal' ligt' op' de' economische'
impact,' wordt' er' door' organisatoren' en' lokale' bewoners' steeds' meer' aandacht' gevraagd'
voor' de' sociale' waarde' van' sportevenementen' (Chalip,' 2006).' Veel' onderzoek' wordt'
uitgevoerd' in' opdracht' van' beleidsmakers' en' politici' om' de' publieke' financiering' van'
sportevenementen' te' legitimeren.' De' legitimering' wordt' veelal' gezocht' in' korte' termijn'
economische' effecten,' maar' de' aandacht' verschuift' steeds' meer' richting' lange' termijn'
effecten' (legacy)' die' zowel' positief' als' negatief' kunnen' uitpakken' (Preuss,' 2007).'
Sportevenementen'kunnen'een'sociale'impact'hebben'op'deelnemers,'vrijwilligers'en'lokale'
communities' door' het' creëren' van' sociale' netwerken,' trots,' in1' en' uitsluiting,' cohesie,'
veranderingen' in' attitudes,' tradities' etc' (Richards,' De' Brito' &' Wilks,' 2013).' Hoe' kunnen'
positieve'sociale'effecten'versterkt'en'bestendigd'worden?'(
'
Methode.(In'deze'systematische'review'worden'onderzoeken'naar'de'korte'termijn'effecten'
(sociale' impact),' lange' termijn' effecten' (social' legacy)' en' de' strategische' inzet' van'
evenementen' voor' sociale' doelstellingen' (social' levarage)' geanalyseerd.' Belangrijk' inclusie'
criterium'was'publicatie'in'een'peer'reviewed'wetenschappelijke'tijdschriften'op'het'gebied'
van' sportsociologie,' event' management' of' sport' management.' De' literatuur' is'
gecategoriseerd' en' geanalyseerd' op' onderwerp,' theoretische' invalshoek,' methodiek' en'
belangrijkste'uitkomsten.(
'
Resultaten.( Ruim' vijftig' onderzoeken' werden' meegenomen' in' deze' studie.' De' meeste'
onderzoeken' focussen' zich' op' mega' of' major' sportevenementen.' Er' zijn' twee' dominante'
stromingen:'(1)'empirisch1analytisch'onderzoek,'veelal'met'behulp'van'vragenlijsten,'waarbij'
de' effecten' op' korte' termijn' centraal' staan;' (2)' interpretatief' onderzoek,' veelal' gebruik'
makend'van'kwalitatieve'methoden,'waarbij'het'proces'en'strategieën'om'het'evenement'in'
te' zetten' voor' sociale' doeleinden' centraal' staat.' Daarbij' worden' effecten' en' effectieve'
strategieën'door'veel'onderzoekers'als'zeer'context'gebonden'bestempeld.(
'
Discussies/conclusies.(Onderzoek'naar'de'sociale'rol'van'sportevenementen'staat'nog'in'de'
kinderschoenen.' Er' worden' veel' verschillende' sociale' invalshoeken' gekozen' worden' en' de'
vergelijkbaarheid' van' de' onderzoeken' is' gering.' Er' is' nog' weinig' generaliseerbare' kennis'
over'effectieve'strategieën'om'de'sociale'effecten'te'vergroten'of'beter'te'bestendigen.'In'
de'presentatie'worden'geformuleerde'hypotheses'over'strategieën'en'de'rol'van'beleving'en'
participatie'bediscussieerd.'
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Spaaij,(Ramon(
Universiteit'van'Amsterdam;'Victoria'University'
'
Thuisvoelen(in(en(door(sport:(ervaringen(van(vluchtelingen(
(
Introductie.( Sport' wordt' vaak' ingezet' om' 'integratie'' te' bevorderen' en' mensen' met'
uiteenlopende' achtergronden' met' elkaar' in' contact' te' brengen.' Dit' gebeurt' vooral' ook' in'
steden' die' worden' gekenmerkt' door' een' groter' wordende' diversiteit' die' consequenties'
heeft'voor'sociale'interacties'en'voor'ongelijkheid'en'kansen.'De'huidige'studie'onderzocht'
in' welke' mate' en' hoe' vluchtelingen' zich' thuis' (kunnen)' voelen' in' en' door' sport' en' welke'
processen'dit'gevoel'bevorderen'of'belemmeren.'(
'
Methode.(Drie'jaar'lang'werd'etnografisch'onderzoek'verricht'onder'Somalische'en'Eritrese'
vluchtelingen' in' Melbourne,' een' multiculturele' stad' in' Australië' met' ruim' 4' miljoen'
inwoners.' 39' sporters' (voetbal' en' basketbal)' en' 12' niet1sporters' werden' meerdere' malen'
geïnterviewd.' Observaties' werden' verricht' tijdens' wedstrijden,' trainingen,' in' het'
verenigingsleven'en'in'andere'levensdomeinen,'zoals'het'gezin,'de'wijk,'school'en'werk.'(
'
Resultaten.(Thuisvoelen'in'en'door'sport'is'een'dynamisch'proces'dat'meerdere'vormen'en'
niveau's'omvat.'Het'kan'plaatsvinden'binnen'het'eigen'team'en'de'eigen'vereniging,'maar'
ook'op'een'breder'niveau,'bijvoorbeeld'door'interetnische'vriendschappen'op'wijkniveau'en'
transnationale' bindingen.' De' mate' waarin,' en' de' wijze' waarop,' Somalische' en' Eritrese'
vluchtelingen'in'Melbourne'zich'thuisvoelen'in'deze'verschillende'verbanden'kan'echter'niet'
los'worden'gezien'van'sociale'in1'en'uitsluitingsprocessen'die'de'grenzen'tussen''wij''en''zij''
(tijdelijk)' kunnen' doen' vervagen' of' juist' versterken.' Nieuwkomerstatus,' taal,' etniciteit,'
religie,'sekse'en'discriminatie'worden'ervaren'als'belangrijke'invloeden'op'wie'er'wel'of'niet'
bij'mag/kan'horen'en'wie'er'wel'of'niet'bij'wil'horen.(
'
Discussie/conclusie.( De' resultaten' van' deze' studie' tonen' aan' dat' voor' Somalische' en'
Eritrese' vluchtelingen' thuisvoelen' in' en' door' sport' een' actief' proces' is' dat' sterk' wordt'
beïnvloed' door' sociale' in1' en' uitsluitingsprocessen.' Er' worden' verschillende' vormen' van'
thuisvoelen'gecreëerd'in'en'door'sport,'maar'die'zijn'niet'voor'iedereen'even'toegankelijk.'
Problemen'ontstaan'vooral'wanneer'hybride'identiteiten'als'ongewenst'worden'beschouwd'
en' van' vluchtelingen,' als' nieuwkomers,' wordt' verwacht' dat' zij' zich' schikken' naar' de'
dominante'waarden.''
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Sport(en(Bewegen(in(de(buurt(>(Parallelsessie(1(
(
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Bakermans,(Thijs(
Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
(
Aandacht(voor(gezonde(leefstijl(in(aandachtswijken?(
Hoe(kunnen(betrokken(organisaties(in(aandachtsgebieden(leefstijl(bevorderende(
interventies(duurzaam?(
'
Introductie.( Leefstijlbevordering' wordt' de' laatste' jaren' steeds' meer' opgenomen' binnen'
beleid'van'verschillende'organisaties.'Dit'geldt'ook'voor'organisaties'die'gericht'zijn'op'het'
bevorderen'van'het'welzijnsniveau'van'buurtbewoners.'Het'blijkt'dat'de'grootste'problemen'
op'het'gebied'van'gezondheid'en'bewegen'zich'bevinden'in'zogenoemde'aandachtswijken.'
Binnen'deze'wijken'wordt'vaak'nog'onvoldoende'effectief'samengewerkt'door'de'betrokken'
organisaties.' De' doelstelling' van' het' onderzoek' is' inzicht' krijgen' in' hoe' organisaties' in'
aandachtsgebieden'leefstijlbevorderende'interventies'duurzaam'kunnen'implementeren.'(
'
Methode.( Er' zijn' zes' semigestructureerde' interviews' afgenomen' bij' organisaties' die' zich'
inzetten'om'het'welzijn'van'de'buurtbewoners'te'bevorderen.'De'topic'list'was'gebaseerd'
op' de' dimensies' van' de' community' benadering' (o.a.' participatie,' sociale'
netwerkbenadering,' intersectorale' samenwerking).' Ook' de' mate' van' empowerment' werd'
hierin'meegenomen.'(
'
Resultaten.( Resultaten' laten' zien' dat' de' participatie' in' aandachtswijken' gemiddeld' laag'
beoordeeld' wordt' en' dat' intersectorale' samenwerking' aanwezig' is,' maar' veelal'
ongestructureerd'verloopt.'Daarbij'kwam'naar'voren'dat'de'mate'van'empowerment'in'deze'
aandachtwijken' laag' is' en' dat' zowel' de' bewoners' als' de' organisaties' van' deze' wijken' niet'
bewust' bezig' zijn' met' de' bevordering' van' gezonde' leefstijl.' Ook' blijkt' dat' deze' bewoners'
niet' over' middelen' zoals' financiën' en' kennis' beschikken' om' te' werken' aan' een' gezonde'
leefstijl.' Als' laatste' blijkt' dat' de' visie' van' organisaties' gericht' op' gezondheidsbevordering'
nog'onvoldoende'praktisch'wordt'uitgezet'in'de'wijk.(
'
Discussie.( Vooralsnog' is' er' onvoldoende' intersectorale' samenwerking' op' het' gebied' van'
gezondheidsbevordering.'Mogelijk'vertaald'zich'dit'door'naar'een'lage'mate'van'participatie'
en' empowerment.' Projecten' die' zich' richten' op' gezondheidsbevordering' zouden' deze'
samenwerking' kunnen' verbeteren' door' verbindingen' te' leggen' en' de' regie' op' zich' te'
nemen.'Hierdoor'zou'het'niveau'van'participatie'en'empowerment'toe'kunnen'nemen'en'als'
impuls'voor'de'wijk'kunnen'gelden.'
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Chudy,(Nadine(
Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'

(

‘Beweegmaatje’(als(motivator?!(
Onderzoek(naar(het(effect(van(het(programma('Beweegmaatjes'(op(het(beweegplezier(en(
–motivatie(van(kinderen.(

(
1'
Chudy,'N.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven' '
2''
Janssen,'M.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'1'Lectoraat'Move'to'Be''
'
Introductie.(Overgewicht'en'obesitas'komen'op'steeds'jongere'leeftijd'voor'en'zorgen'voor'
een'slechtere'algemene'gezondheid,'meer'huisartscontacten,'meer'schoolverzuim'vanwege'
ziekte'en'een'negatief'zelfbeeld'(Berger'&'Reijneveld,'2011).'Eenzelfde'ontwikkeling'is'ook'
te' zien' bij' de' kinderen' in' Gemeente' Maastricht.' Daarom' hebben' Maastricht' Sport' en' het'
project'COACH'(Centre'for'Overweight'Adolescent'and'Children's'Healthcare)'onderdeel'van'
MUMC+' (Maastricht' Universitair' Medisch' Centrum)' in' samenwerking' met' Fontys'
Sporthogeschool' het' programma' 'Beweegmaatjes'' ontwikkeld.' De' doelstelling' van' dit'
onderzoek' is' inzicht' krijgen' in' het' beweegplezier' en' 1motivatie' van' de' deelnemende'
kinderen.'(
'
Methode.('Beweegmaatjes''is'een'10'weken'durend'beweegprogramma'waarin'23'Kinderen'
(waaronder' 8' jongens,' leeftijdsrange' 7115' jaar)' met' overgewicht' of' obesitas' hebben'
deelgenomen.' Aan' het' begin' (M0)' en' aan' het' eind' (M1)' van' het' programma' is' een'
gevalideerde'vragenlijst'(Bogaards'e.a.,'in'press)'afgenomen.'Deze'vragenlijst'bestond'uit'(a)'
beweegplezier,'een'Nederlandse'vertaling'van'de'Physical'Activity'Enjoyment'Scale'(PACES)'
en' (b)' beweegmotivatie,' aan' de' hand' van' de' Behavioral' Regulation' of' Physical' Activity' in'
Children' (BRePAC).' De' vragenlijst' is' gebaseerd' op' de' Self' Determination' Theory' en' beide'
onderdelen'zijn'gemeten'op'een'41puntsschaal'(mean±sd).(
'
Resultaten.( Uit' analyses' met' gepaarde' T1testen' blijkt' dat' de' scores' op' de' beweegplezier'
gelijk'zijn'gebleven'(M0'=3,38±0,31,'M1=3,39±0,44).'Binnen'de'beweegmotivatie'heeft'een'
verschuiving'plaatsgevonden'naar'de'meer'autonome'vormen'van'motivatie.'Zo'is'de'extern'
gereguleerde' motivatie' (niet1autonome' vorm)' significant' gedaald' (M0=1,90±0,50' naar'
M1=1,32±0,51,' p<0,001).' Terwijl' er' een' significante' stijging' (p<0,05)' te' zien' is'
(M0=2,73±0,50'naar'M1=3,08±0,82)'binnen'de'geïdentificeerd'gereguleerde'motivatie,'een'
autonome' vorm' van' extrinsieke' motivatie.' De' intrinsieke' motivatie' is' gelijk' gebleven'
(M0=3,66±0,57,'M1=3,70±0,54).(
'
Discussie.( Het' programma' 'Beweegmaatjes'' lijkt' een' positief' effect' te' hebben' op' de'
motivatie' van' de' kinderen.' Niet' zozeer' een' directe' stijging' van' de' intrinsieke' motivatie,'
maar'een'verschuiving'van'niet1autonome'motivatie'naar'autonome'vormen'van'motivatie.'
In' hoeverre' een' duurzame' verandering' kan' plaatsvinden' binnen' 10' weken' staat' nog' ter'
discussie.' Vervolgonderzoek' moet' uitwijzen' of' deze' verandering' duurzaam' is' en' welke'
omgevingsfactoren' kunnen' bijdragen' aan' deze' verandering' in' beweegmotivatie.'
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Hordijk,(D(–(van(Herpen,(N(
De'Haagse'Hogeschool'

(

De(optimalisatie(van(fitplaatsen(in(de(gemeente(Den(Haag(
(
1'
Hordijk,'D.'1'De'Haagse'Hogeschool' '
2''
van'Herpen,'N.A.'1'De'Haagse'Hogeschool'1'Lectoraat'Gezonde'Leefstijl'in'een''
3''
de'Vries,'S.'1'De'Haagse'Hogeschool'1'Lectoraat'Gezonde'Leefstijl'in'een'Stimulerende'
Omgeving''
'
'
Introductie.'Sport'en'bewegen'wordt'in'onze'samenleving'steeds'belangrijker.'De'gemeente'
Den' Haag' wil' het' percentage' inwoners' dat' aan' de' Nederlandse' Norm' Gezond' Bewegen'
voldoet' verhogen,' door' o.a.' het' aanbieden' van' sportvoorzieningen' in' de' directe'
woonomgeving,' in' de' vorm' van' zeven' fitplaatsen.' Fitplaatsen' zijn' plekken' waar'
buurtbewoners'gebruik'kunnen'maken'van'veilige'en'laagdrempelige'fitnesstoestellen'in'de'
openbare' ruimte.' Voor' het' optimaliseren' en' verder' uitrollen' van' fitplaatsen' is' het' nodig'
meer'inzicht'te'krijgen'in'de'huidige'situatie'van'de'fitplaatsen;'in'het'gebruik'ervan,'in'het'
type'gebruiker,'de'randvoorwaarden'en'in'de'succes1'en'faalfactoren.''
'
Methode.( Aan' de' hand' van' een' systematische' observatie' methode' (SOPARC,' McKenzie' et'
al.,'2006)'is'gedurende'een'uur'iedere'vijf'minuten'een'scan'gemaakt'van'de'fitplaatsen'(12'
keer' per' uur' van' links' naar' rechts' x' 3' x' 4' =144)' en' is' het' volgende' genoteerd:' aantal'
gebruikers,'leeftijdscategorie,'geslacht,'etniciteit,'type'activiteit.'Dit'is'gedaan'in'de'ochtend,'
middag' en' avond' op' drie' doordeweekse' dagen' en' een' weekenddag.( Door' middel' van'
surveyonderzoek'is'aanvullende'informatie'verkregen'over'de'achtergrondgegevens'van'de'
(niet1)' gebruikers,' het' deelnamemotief,' de' gebruikersfrequentie' en' de' algehele' mate' van'
lichamelijke'activiteit.(
'
Resultaten.(In'totaal'is'er'2719'keer'een'activiteit'geobserveerd'op'de'zeven'fitplaatsen.'Op'
drie'fitplaatsen'is'regelmatig'activiteit'(gemiddeld'14,'2'en'1'personen'per'uur),'maar'op'de'
overige' fitplaatsen,' is' per' uur' gemiddeld' minder' dan' 1' persoon' aanwezig.' Het' aantal'
mannelijke' en' vrouwelijke' gebruikers' is' gelijk.' Qua' leeftijdscategorie' maken' vooral'
volwassenen'(21155'jaar)'gebruik'van'de'fitplaatsen'(47%),'gevolgd'door'kinderen'tot'12'jaar'
(30%).' Het' percentage' allochtone' gebruikers' is' bijna' vier' keer' zo' hoog' als' het' percentage'
autochtone'gebruikers'(78'vs'22%).'De'meest'voorkomende'beweegredenen'van'gebruikers'
zijn' het' verbeteren' van' gezondheid,' kracht' en' conditie.' Niet1gebruikers' geven' aan' het' (te)'
druk' te' hebben,' het' te' ver' te' vinden' en' het' raar' te' vinden' om' buiten' te' sporten.' In' de'
presentatie' worden' andere' resultaten' zoals' de' intensiteit' van' het' gebruik' maar' ook' wat'
(niet1)' gebruikers' belangrijk' vinden' aan' fitplaatsen' en' sportbeoefening' in' het' algemeen'
nader'toegelicht.'(
'
Discussie/Conclusie.( Hoewel' nog' niet' alle' data' verzameld' en' geanalyseerd' is' kan' al' wel'
worden'gesteld'dat'het'gebruik'van'de'fitplaatsen'in'Den'Haag'voor'verbetering'vatbaar'is.'
Zo' weten' veel' inwoners' niet' van' het' bestaan' van' de' fitplaatsen' af.' Promotie' is' dus' een'
belangrijke' factor.' Verder' spelen' ligging/zichtbaarheid' en' sfeer' een' grote' rol.' Daarnaast'
geven' de' resultaten' aan' dat' als' er' eenmaal' gebruikers' aanwezig' zijn' dit' een' stimulerende'
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werking'kan'hebben.'Het'is'daarom'van'belang'om,'o.a.'door'samen'te'werken'met'lokale'
professionals,'er'voor'te'zorgen'dat'de'fitplaatsen'meer'gebruikt'gaan'worden.''
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Rooijen,(Martin(van(
Stichting'Harten'voor'Sport'Utrecht'

(

Motieven(van(niet>actieven(in(een(aandachtswijk(en(de(rol(van(de(lokale(
sportstimuleringsorganisatie(
(
1'
Well,'R.'van'1'Radboud'Universiteit'Nijmegen''
'
'
'
Inleiding.( De' gemeente' Utrecht' heeft' bij' een' aantal' doelgroepen' te' maken' met' een' lage'
sport1' en' beweegdeelname.' Harten' voor' Sport' is' de' stedelijke' organisatie' voor'
sportstimulering' die' in' opdracht' van' de' gemeente' werkt' aan' het' verhogen' van' de'
sportparticipatie.' Zij' werkt' hierbij' met' beweegmakelaars' als' professionals' die' rechtstreeks'
contacten' leggen' met' bewoners' en' sportaanbieders.' De' organisatie' hanteert' een'
wijkgerichte' aanpak' en' heeft' de' 'eigen' kracht'1' gedachte' als' uitgangspunt.' Om' meer'
bewoners'aan'het'sporten'en'bewegen'te'krijgen'is'het'van'belang'te'onderzoeken'wat'hun'
motieven'zijn'om'niet'te'sporten'en'bewegen,'en'de'rol'van'Harten'voor'Sport'in'beeld'te'
brengen'binnen'het'netwerk'van'samenwerkingspartners.'(
'
Methode.( Om' de' motieven' van' bewoners' om' niet' te' sporten' en' bewegen' te' achterhalen'
zijn' interviews' gehouden' met' bewoners' en' professionals.' Hiervoor' zijn' een' aantal'
doelgroepen' geselecteerd:' mannen' van' 25' –' 45' jaar,' vrouwen' van' 25' –' 45' jaar' en' jonge'
kinderen'van'2'–'4'jaar.'De'casus'is'de'subwijk'Zambesidreef/Tigrisdreef'in'de'aandachtswijk'
Overvecht.' Om' de' rol' van' Harten' voor' Sport' in' het' netwerk' in' de' wijk' te' onderzoeken' is'
tevens'een'kwalitatieve'netwerkanalyse'uitgevoerd.'(
'
Resultaten.( Een' aantal' belangrijke' motieven' zijn:' het' niet' gemengd' willen' sporten,' het'
ervaren' van' een' financiële' barrière,' het' onbewust' onbekwaam' met' sport' te' zijn' en' het'
vanuit' de' cultuur' niet' mee' hebben' gekregen' van' het' belang' van' sport' en' bewegen.' Bij'
vrouwen' is' van' belang' dat' zij' vanuit' hun' cultuur' niet' gewend' zijn' tijd' voor' zichzelf' in' te'
plannen.' Bij' de' mannen' is' het' vooral' de' bewustwording' van' een' gezonde' leefstijl.' Uit' de'
interviews' blijkt' dat' burgers' uit' deze' subwijk' onvoldoende' in' staat' zijn' zichzelf' te'
organiseren.' Ook' het' contact' tussen' beweegmakelaar' en' burger' is' soms' gecompliceerd.'
Vandaar' dat' de' samenwerking' met' partners' uit' de' wijk' cruciaal' is.' Zij' hebben' toegang' tot'
bepaalde'groepen'waar'de'beweegmakelaar'geen'toegang'tot'heeft.(
'
Conclusie.( Bewoners'uit'deze'subwijk'blijken'vaak'niet'in'staat'om'zelf'te'gaan'sporten'en'
bewegen.' De' beweegmakelaar' kan' hen' helpen' om' de' drempels' te' verlagen.' Voor' de'
sportstimuleringsorganisatie' is' het' van' belang' op' de' motieven' te' sturen.' De'
beweegmakelaar'moet'hiervoor'de'samenwerking'met'andere'organisaties'aangaan.'Harten'
voor' Sport' wordt' door' de' partners' gezien' als' een' expertiseleider,' signaleur' en' verbinder.'
Het'lijkt'dus'van'belang'dat'Harten'voor'Sport'de'partners'in'de'wijk'verbindt'om'samen'de'
sportstimulering' te' vergroten.' De' zelforganisaties' lijken' een' belangrijke' rol' in' te' nemen' in'
het'bereiken'van'de'doelgroep.'Daarnaast'kunnen'in'de'doelgroep''trekkers''geïdentificeerd'
worden'die'kunnen'fungeren'als'ambassadeur.'Zij'kunnen'de'boodschap'voor'Harten'voor'
Sport'overdragen'naar'de'moeilijk'bereikbare'doelgroepen.'
'
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Sport(en(Bewegen(in(de(buurt(–(Parallelsessie(3(
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Huberts,(Rudolf(en(Holtman,(Erik(
(
Best(practices:(Sportpas,(draagt(digitaal(sportplatform(bij(aan(sportdeelname?(
(
1'
Huberts,'R.'1'gemeente'Oldebroek'' '
2''
Holtman,'E.'1'Sportscan''
'
'
Introductie.( Sportstimuleringsactiviteiten' richten' zich' veelal' op' de' schoolgaande'
basisschooljeugd.'Samenwerking'met'de'scholen'ligt'daarbij'voor'de'hand'maar'is'niet'altijd'
vanzelfsprekend.' Via' het' digitaal' sportplatform' sportpas.nl' is' het' eenvoudig' om' leerlingen'
en'hun'ouders'rechtstreeks'te'benaderen'met'gerichte'informatie'over'activiteiten.'Draagt'
dit'gericht'en'rechtstreekse'informeren'van'de'doelgroep'bij'aan'de'sportdeelname'van'de'
basisschooljeugd'in'Oldebroek?(
'
Methodiek.( Na' een' meer' vrijblijvende' aanpak' in' het' eerste' schooljaar' is' Oldebroek'
overgestapt' naar' een' dwingender' wijze' van' inschrijven' voor' sport1' en' beweegactiviteiten'
van' buurtsportcoaches' en' andere' aanbieders.' Groepsgewijs' zijn' leerlingaccounts'
aangemaakt'op'sportpas.nl.'Alle'activiteiten'worden'steevast'gepubliceerd'op'de'website'en'
regelmatig'wordt'de'doelgroep'per'e1mail'geïnformeerd'over'het'aanbod.'Inschrijven'voor'
deelname'is'verplicht.'(
'
Resultaten.(Na'afloop'van'een'introductieles'over'sportpas.nl'steeg'het'aantal'accounts'met'
150%.' Een' derde' van' de' kinderen' in' de' gemeente' beschikt' nu' over' een' account' en' wordt'
rechtstreeks'geïnformeerd.'Ook'andere'partners'als'scholen,'aanbieders'en'ouders'zien'de'
voordelen'van'het'platform'en'werken'ermee.'Sportaanbieders'en'scholen'zien'aanbod'op'
sportpas' nu' als' kwaliteitswaarborg' maar' vooral' als' centraal' platform' voor' aanbod.' Het'
aantal' inschrijvingen'voor' activiteiten'neem'toe,' waarmee' de' basis' wordt' gelegd' voor' een'
zorgvuldige' analyse' en' monitoring' van' de' sportdeelname.' Weerstanden' worden'
ondervonden'bij'scholen'en'ouders.'(
'
Discussie/(conclusies.(De'eerste'inspanningen'zijn'erop'gericht'het'aantal'gebruikers'van'het'
platform' te' laten' stijgen.' In' de' tweede' fase' wordt' het' platform' gebruikt' om' het' aanbod'
beter' af' te' stemmen' op' de' 'sportwensen'' van' de' deelnemers' en' om' te' volgen' of' de'
kennismaking'met'de'sport'(via'het'volgen'van'de'activiteiten)'leidt'tot'structureel'sport1'en'
beweeggedrag.' In' de' derde' fase' wordt' het' platform' ingezet' om' maatwerk' aanbod' te'
organiseren'voor'subdoelgroepen.'In'de'eindfase'wordt'de'site'het'platform'om'te'bewegen'
zonder'lid'te'hoeven'worden'van'een'sportaanbieder.''
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Keulers,(Odile(en(Broek,(Hans(van(den(
Hogeschool'Rotterdam'
'
Implementatie(van(een(Raamwerk(voor(sportieve(interventies(voor(risicojongeren(
'
Introductie.( Op' basis' van' praktijkgericht' onderzoek' beantwoorden' we' in' deze' presentatie'
de' vraag' hoe' organisaties' uit' de' jeugdsector' en' sportorganisaties' (sportverenigingen' en'
sport' in' de' wijk)' gezamenlijk' sportieve' sociale' interventies' voor' risicojongeren' (jeugdigen'
met' problemen' op' een' of' meerdere' leefgebieden)' kunnen' organiseren' en' uitvoeren.' De'
literatuurstudie'is'uitgevoerd'door'Niels'Hermens'van'het'Verwey1Jonker'Instituut'voor'het'
SIA/RAAK1project' GOAL!,' een' initiatief' van' Hogeschool' Rotterdam.' Dit' onderzoeksproject'
heeft' als' doelstelling' om' samen' met' sociale' professionals' en' sportprofessionals' –' en'
vrijwilligers' 1' sportieve' interventies' te' ontwikkelen' voor' risicojongeren' tussen' de' 12' en' 23'
jaar.'Organisaties'uit'de'jeugdsector'en'sportorganisaties'ontwikkelen'in'co1creatie'(sociale)'
condities'in'de'sportcontext'zó'dat'met'sportdeelname'de'kans'groter'is'de'ontwikkeling'van'
jeugdigen,'van'risicojongeren,'positief'te'beïnvloeden.'(
'
Methode.( De'literatuurstudie'heeft'geleid'tot'een'raamwerk'met'een'drietal'factoren'voor'
sportieve' sociale' interventies' voor' risicojongeren:' persoonlijke' kenmerken,'
organisatiekenmerken' en' voorwaarden' voor' duurzame' samenwerking.' Omdat' bij'
interventies'die'in'het'project'GOAL!'worden'ontwikkeld'sprake'is'van'samenwerking'tussen'
organisaties'uit'verschillende'sectoren'is'het'HALL'raamwerk'gebruikt'als'theoretisch'kader.'
Binnen'het'project'GOAL'worden'deze'factoren'binnen'een'drietal'Pilots'geconcretiseerd'ten'
behoeve' van' regie' en' monitoring' van' leer1en' samenwerkingsprocessen' voor' ontwikkeling'
van'de'gewenste'sportcontext.'Iedere'Pilot'heeft'een'eigen'focus:'1)'signaleren,'motiveren'
en' doorverwijzen,' 2)' sportpedagogische' competenties' en' 3)' samen' risicojongeren'
begeleiden.'(
'
Resultaten.(De'factoren'van'het'raamwerk'komen'aan'bod'in'de'presentatie.'Hoe'realiseren'
betrokken' sportleiders' en' professionals' uit' de' jeugdsector' door' middel' van' co1creatie' een'
positief'opvoed1'en'opgroeiklimaat'op'een'sportvereniging'(persoonlijke'kenmerken)?'Met'
welke' kenmerken' van' sportorganisaties' moeten' organisaties' uit' de' jeugdsector' rekening'
houden' als' zij' samen' met' sportorganisaties' de' sport' willen' gebruiken' als' middel' voor'
preventie' van' ernstiger' problemen' bij' jeugdigen' (organisatiekenmerken)?' En' welke'
voorwaarden' zorgen' voor' een' duurzame' samenwerking' tussen' de' jeugdsector' en'
sportverenigingen?(
'
Discussie.(Onderzoekers'van'Hogeschool'Rotterdam'hebben'de'interventies'binnen'de'pilots'
van' het' project' GOAL!' afgelopen' jaar' begeleid' en' gemonitord' op' basis' van' het' raamwerk'
voor' sportieve' interventies' voor' risicojongeren.' Dit' geeft' inzichten' in' welke' factoren' het'
belangrijkst' zijn' voor' een' succesvolle' samenwerking' tussen' organisaties' uit' de' jeugdsector'
en'sportorganisaties.'
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Leijenhorst>Nieuwenhuis,(Marja(
Kennispraktijk'

(

Buurtsportcoaches(van(start!(Nulmeting(buurtsportcoaches(in(de(gemeente(Rotterdam'
(2014)(
(
1'
Leijenhorst1Nieuwenhuis,'M.'1'Kennispraktijk''
'
2''
Daalder,'N.'1'Kennispraktijk''
3''
Hilhorst,'J.'1'Kennispraktijk''
'
'
Introductie.( Vanuit' de' Brede' impuls' combinatiefuncties' is' door' diverse' partijen' in'
Rotterdam' vanaf' het' najaar' 2012' tot' begin' 2014' totaal' 32,3' fte' buurtsportcoaches'
aangesteld.'Maatschappelijke'partners'konden'via'de'gemeente'een'aanvraag'indienen'voor'
een'buurtsportcoach.'Het'Rijks'subsidieert'via'de'gemeente'40%'van'de'loonkosten'van'een'
buurtsportcoach.' De' aanvragende' organisatie' is' zelf' verantwoordelijk' voor' het'
werkgeverschap'en'60%'cofinanciering.'Door'de'inzet'van'buurtsportcoaches'te'monitoren'
kan'ingezet'beleid'waar'wenselijk'en'haalbaar'worden'aangescherpt.'De'effectiviteit'van'het'
beleid' met' buurtsportcoaches' kan' zo' doorlopend' worden' versterkt.' Ook' zorgt' monitoring'
voor'legitimering'van'de'inzet'van'Rijksmiddelen.'Het'gaat'in'deze'nulmeting'voornamelijk'
om'het'helder'uiteen'zetten'van'de'startsituatie'en'beoogde'effecten.'(
'
Methode.(In'opdracht'van'de'gemeente'Rotterdam'zijn'twee'online'vragenlijsten'opgesteld'
en'uitgezet.'Eén'voor'de'buurtsportcoaches'(n=29;'100%)'en'één'voor'de'betrokken'partijen'
(n=96;' 45%)' (sportverenigingen,' scholen,' welzijnsorganisaties' etc.).' Daarnaast' zijn' er' twee'
interviewleidraden' gemaakt,' daarmee' zijn' verdiepende' interviews' met' buurtsportcoaches'
(n=29)' en' betrokken' partijen' (n=49)' gehouden.' Dit' om' de' achterliggende' opvattingen' en'
beweegredenen'meer'specifiek'te'beschrijven.'(
'
Resultaten.( De' meeste' buurtsportcoaches' werken' in' een' specifieke' wijk' met' specifieke'
doelgroepen.' De' beginsituatie' is' mede' hierdoor' (maar' ook' afhankelijk' van' bijvoorbeeld'
historie'en'bestaand'netwerk)'per'buurtsportcoach'sterk'verschillend.'De'buurtsportcoaches'
werken' naast' de' sportsector' vooral' samen' met' organisaties' uit' de' sectoren' onderwijs,'
welzijn' en' (jeugd)zorg.' De' belangrijkste' doelen' voor' de' inzet' van' de' buurtsportcoaches'
waren:'verbeteren'van'beweeggedrag/'gezonde'leefstijl'van'Rotterdammers;'verhogen'van'
sportparticipatie' van' Rotterdammers;' verbeteren' van' sociale' cohesie' &' maatschappelijke'
participatie'van'Rotterdammers.( De'buurtsportcoaches'zien'hun'taken'vooral'in'het'leggen'
of' verbeteren' van' samenwerkingsverbanden,' coördineren' en' organiseren' &' plannen' van'
activiteitenaanbod.' De' vaardigheden' om' zowel' op' strategisch,' tactisch' als' operationeel'
niveau' te' communiceren' zijn' cruciaal' om' de' beoogde' effecten' te' realiseren,' aldus' de'
buurtsportcoaches'en'betrokken'partijen.(
'
Discussies/(Conclusies(
Een' belangrijk' kenmerk' van' de' Rotterdamse' aanpak' is' dat' er' grote' verschillen' in' doelen,'
functieprofielen' en' startsituaties' van' buurtsportcoaches' zijn' doordat' de' aanvragen' vanuit'
uiteenlopende'partners'worden'gedaan.'Door'werkgeverschap'en'cofinanciering'volledig'bij'
samenwerkingspartners'te'beleggen'is'er'geen'financiële'inbreng'vanuit'de'gemeente'nodig'
en'is'de'inzet'minder'afhankelijk'van'het'lokale'politiek1bestuurlijke'klimaat.''
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Ooms,(Linda(
NIVEL'

'

Bevorderende(en(belemmerende(factoren(bij(implementatie(van(sportconcepten(in(de(
wijk.(
1'
Ooms,'L.'1'NIVEL''
'
2''
Veenhof,'C.'1'NIVEL''
'
'
Introductie.( Het' huidige' kabinet' investeert' in' meer' mogelijkheden' om' te' sporten' en'
bewegen' in' de' buurt.' Zeven' sportbonden' hebben' financiering' ontvangen' om'
sportconcepten' te' ontwikkelen,' gericht' op' doelgroepen' die' nog' onvoldoende' worden'
bereikt'door'sport.'In'totaal'zijn'acht'sportconcepten'ontwikkeld'en'in'een'pilotfase'(20111
2012)'op'verschillende'plekken'in'Nederland'geïmplementeerd'bij'sportverenigingen.'Voor'
een' succesvolle' implementatie' van' de' sportconcepten' is' inzicht' in' bevorderende' en'
belemmerende'factoren'belangrijk.'(
'
Methode.( Halverwege' de' pilotfase' zijn' per' sportconcept' twee' groepsinterviews' gehouden'
met'vertegenwoordigers'van'sportverenigingen'(een'vereniging'waarbij'de'uitvoer'goed'liep'
en'een'vereniging'waarbij'de'uitvoer'minder'goed'verliep).'Daarnaast'zijn'aan'het'eind'van'
de' pilotfase' interviews' gehouden' met' de' projectleiders' van' de' sportbonden.' De'
(groeps)interviews' richtten' zich' op' het' verloop' van' het' sportconcept' en' factoren' die' de'
implementatie' ervan' bevorderden' dan' wel' belemmerden.' De' (groeps)interviews' werden'
opgenomen'met'een'digitale'geluidsrecorder'en'zijn'vervolgens'uitgewerkt'in'de'vorm'van'
een'verslag.'Op'basis'van'de'verslagen'zijn'de'belangrijkste'bevorderende'en'belemmerende'
factoren'geïdentificeerd.''
'
Resultaten.( Alhoewel' bevorderende' en' belemmerende' factoren' per' sportconcept'
verschilden,' was' er' een' aantal' factoren' dat' vaker' werd' genoemd' door' zowel' de'
sportbonden' als' sportverenigingen.' Belangrijke' generieke' bevorderende' factoren' waren'
bijvoorbeeld:' Het' hebben' van' enthousiaste' mensen' lokaal,' de' beschikbaarheid' van'
kwalitatief' goed' kader' en' de' opname' van' sociale' activiteiten' in' het' sportprogramma.' Een'
belangrijke' generieke' belemmerende' factor' was' het' ontbreken' van' enthousiaste' mensen'
lokaal.' De' afhankelijkheid' van' vrijwilligers' lokaal' is' een' voorbeeld' van' een' belemmerende'
factor' specifiek' benoemd' door' de' sportbonden,' enthousiaste' deelnemers' was' een'
belangrijke'bevorderende'factor'voor'de'sportverenigingen.'(
'
Discussie/conclusies.(Er'is'nu'goed'zicht'op'factoren'die'het'implementatieproces'(op'lokaal'
niveau)' bevorderen' dan' wel' belemmeren.' De' factoren' die' de' sportbonden' en'
sportverenigingen' noemden' komen' grotendeels' overeen.' Dit' laat' wel' zien' dat' de'
sportbonden'een'redelijk'goed'zicht'hebben'op'deze'factoren.'De'kennis'over'bevorderende'
en' belemmerende' factoren' kan' gebruikt' worden' bij' de' (door)ontwikkeling' van' deze' en'
andere'gelijksoortige'sportconcepten.'Dit'zal'succesvolle'implementatie'bevorderen.'
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Sport(en(Bewegingsonderwijs(–(Parallelsessie(1(
(
(
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Kernebeek,(Tim(van(
Hogeschool'van'Amsterdam'

(

Bepalen(van(grof>motorische(vaardigheden(binnen(het(basisonderwijs:(een(motoriekscan(
tijdens(de(gymles(

'
1'
Van'Kernebeek,'W.G.'1'Hogeschool'van'Amsterdam,'ALO'' '
2''
De'Schipper,'A.W.'1'Hogeschool'van'Amsterdam,'ALO''
3''
Toussaint,'H.M.'1'Hogeschool'van'Amsterdam,'ALO''
4''
Savelsbergh,'G.J.P.'1'VU'Amsterdam,'FBW''
'
'
Introductie.( Gymdocenten' krijgen' te' maken' met' een' steeds' grotere' variatie' van' grof1
motorische' vaardigheden' van' leerlingen' binnen' een' klas.' Om' gymlessen' te' verzorgen' die'
aansluiten' bij' de' naast' zone' van' ontwikkeling' van' elke' leerling,' is' het' belangrijk' te' weten'
waar'die'zone'zich'bevindt.'Een'motoriekscan'kan'hierin'inzicht'verschaffen'en'over'de'tijd'
een' beeld' geven' van' de' ontwikkeling.' Bovendien' wordt' het' bijhouden' van' ieders'
ontwikkeling' in' een' leerlingvolgsysteem' binnenkort' een' taak' van' de' gymdocent.( Doel' van'
deze' studie' is' het' in' kaart' brengen' van' de' grof1motorische' vaardigheden' van'
basisschoolleerlingen' in' Amsterdam' en' inzicht' krijgen' in' de' relatie' met' BMI' en' sociaal'
economische'status'(SES).(
'
Methode.(Op'12'scholen'is'tijdens'gymlessen'een'41items1motoriekscan'afgenomen'bij'1537'
basisschoolleerlingen'(groep'3't/m'8).'De'motoriekscan'werd'digitaal'afgenomen'met'behulp'
iPads.'Daarnaast'werd'lengte'en'gewicht'gemeten.'De'SES'van'de'school'werd'bepaald'aan'
de' hand' van' de' postcode.' Met' een' one1way' ANOVA' en' een' independent' T1toets' werden'
verschillen' in' motorische' voorsprong' en' gewichtsklasse' (ondergewicht,' normaal' gewicht,'
overgewicht' en' obesitas)' bepaald.' Een' lineaire' regressie' is' uitgevoerd' om' de' correlatie'
tussen'de'SES'en'de'motorische'vaardigheid'te'bepalen.(
'
Resultaten.( Op'basis'van'gebruikte'normscores'liepen'de'leerlingen'gemiddeld'binnen'elke'
gewichtsklasse' achter' op' hun' verwachte' motorische' leeftijd.' Leerlingen' met' normaal'
gewicht'bleken'gemiddeld'223'dagen'voor'te'lopen'op'leerlingen'met'overgewicht'(p<0.01,'
BI195:1651282).'Leerlingen'met'overgewicht'liepen'gemiddeld'101'dagen'voor'op'leerlingen'
met'obesitas'(p=0.03,'BI195:111191).'Van'alle'leerlingen'had'58%'een'normaal'gewicht,'26%'
overgewicht'en'11%'obesitas.'Van'de'leerlingen'met'meer'dan'een'jaar'achterstand'op'de'
verwachte'motorische'leeftijd,'bleek'48%'een'normaal'gewicht'te'hebben.'Verder'bleek'er'
sprake'van'een'toenemende'correlatie'tussen'BMI'en'motorische'voorsprong'bij'het'ouder'
worden;' de' correlatie' (Pearsons' r)' tussen' motorische' voorsprong' en' BMI,' uitgezet' tegen'
leeftijd'was'0.78.(
'
Discussie/conclusie.(Resultaten'uit'deze'studie'wijzen'erop'dat'gebruikte'normscores'(deels)'
niet' toepasbaar' zijn' op' de' hedendaagse' basisschoolpopulatie' en/of' op' een' selectieve'
inclusie'van'scholen.( Een'groter'dan'verwacht'aandeel'van'de'onderzochte'populatie'heeft'
overgewicht'of'obesitas.( De'BMI'is'een'confounder'in'de'relatie'tussen'kalenderleeftijd'en'
verwachte'motorische'leeftijd'waarvan'de'sterke'afhankelijk'is'van'leeftijd.( Veel'leerlingen'
met' een' normaal' gewicht' vertonen' toch' een' achterstand' in' de' grof1motorische'
vaardigheden.' Een' te' hoge' BMI' is' dus' niet' de' enige' oorzaak' voor' deze' achterstand.(
!
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Vervolgonderzoek'zal'nodig'zijn'om'tevens'de'rol'van'andere'variabelen'in'kaart'te'brengen.'
Daarnaast' is' het' van' belang' nieuwe' normscores' te' bepalen' voor' basisschoolleerlingen' in'
grootstedelijk'gebied.''
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Lucassen,(Jo(
Mulier'Instituut'
'
Bewegingsonderwijs(op(de(basisschool:(stand(van(zaken(en(perspectief(
'
1'
Lucassen,'J.'1'Mulier'Instituut''
'
2''
Reijgersberg,'N.'1'Mulier'Instituut''
'
'
Introductie.( In' het' regeerakkoord' 'Bruggen' Slaan'' (2012)' heeft' het' kabinet' aangegeven' te'
streven'naar'uitbreiding'van'het'aantal'lesuren'voor'bewegingsonderwijs'op'de'basisschool.'
In'een'reactie'daarop'vroeg'de'Tweede'Kamer'om'een'Nulmeting'Bewegingsonderwijs'in'het'
primair' onderwijs' die' het' Mulier' Instituut' in' 2013' heeft' uitgevoerd.' De' kamer' heeft' zich'
inmiddels'over'de'resultaten'geïnformeerd,'maar'het'wachten'is'nog'op'de'formele'reactie'
van' de' staatssecretaris.' Het' doel' van' dit' onderzoek' is' om' meer' inzicht' te' krijgen' in' de'
kwalificatie'van'de'leerkrachten'voor'bewegingsonderwijs,'de'lestijd'en'de'kwaliteit'van'het'
bewegingsonderwijs' in' het' primair' onderwijs.' Het' is' voor' het' eerst' dat' op' deze' schaal' de'
stand'van'zaken'in'het'basisonderwijs'in'beeld'is'gebracht.(
'
Methode.(Voor'dit'onderzoek'hebben'ruim'1000'schooldirecteuren'in'het'basisonderwijs'en'
speciaal' (basis)onderwijs' in' het' voorjaar' van' 2013' een' online1vragenlijst' ingevuld.' De'
steekproef' onder' basisscholen' is' gewogen' naar' onderwijssoort,' denominatie,' regio' en'
stedelijkheid.'Tijdens'de'analyses'is'gekeken'naar'het'primair'onderwijs'als'geheel'en'naar'
mogelijke'verschillen'tussen'basisscholen'in'omvang'(aantal'leerlingen)'regio's,'denominatie'
en'of'er'één'of'meerdere'vakleerkrachten'zijn.'(
'
Resultaten.( Resultaten' van' dit' onderzoeken' laten' flinke' (regionale)' verschillen' zien' in' de'
mate' waarin' basisscholen' vakleerkrachten' bewegingsonderwijs' inzetten' en' op' welke' wijze'
de'inzet'van'groepsleerkrachten'voor'het'bewegingsonderwijs'is'georganiseerd.'Verder'geeft'
de' nulmeting' bewegingsonderwijs' een' beeld' van' de' lesfrequentie' en' ingeroosterde' en'
effectieve' lestijd' op' groepsniveau.' Ook' daarin' blijken' de' verschillen' tussen' basisscholen'
aanzienlijk.''
Bij' dit' onderzoek' hebben' wij' gevraagd' naar' een' aantal' aspecten' van' de' proceskwaliteit.'
Daarbij' gaat' het' om' de' aanwezigheid' van' een' vakwerkplan' of' jaarplanning' voor'
bewegingsonderwijs,' de' mate' waarin' basisscholen' bewegingsondersteuning' bieden' aan'
kinderen'die'minder'goed'meekomen.'Daarnaast'hebben'we'gekeken'naar'de'deskundigheid'
van' de' leraar,' de' beschikbare' accommodatie' en' de' wijze' waarop' het' leerproces' wordt'
vormgegeven.' Tussen' de' kwalificatie' van' de' ingezette' leerkrachten' de' ervaren'
onderwijskwaliteit'blijkt'een'duidelijke'relatie.'(
'
Discussie/conclusie.( De'resultaten'van'dit'onderzoek'laten'zien'hoe'het'in'Nederland'anno'
2013' staat' met' de' kwantiteit' en' kwaliteit' van' het' bewegingsonderwijs' op' de' basisschool.'
Duidelijk'wordt'dat'het'onderwijs'bij'een'deel'van'de'scholen'te'wensen'over'laat.'Om'de'
wens'van'het'kabinet'te'realiseren'om'de'lestijd'voor'bewegingsonderwijs'uit'te'breiden'zal'
er'nog'heel'wat'moeten'gebeuren.'We'geven'een'aantal'opties'aan'voor'beleidsmaatregelen'
die' tot' een' optimaler' organisatie' van' het' bewegingsonderwijs' op' de' basisschool' zouden'
kunnen' leiden,' waarbij' we' ook' resultaten' van' ander' recent' onderzoek' betrekken.'
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Reijgersberg,(Niels(
Mulier'Instituut'

(

Nulmeting(lichamelijke(opvoeding(in(het(voortgezet(onderwijs(
(
1'
Reijgersberg,'N.'1'Mulier'Instituut'' '
2''
Beth,'J.'1'Mulier'Instituut''
3''
Lucassen,'J.'1'Mulier'Instituut''
'
'
Introductie.( Sport' en' bewegen' zijn' onderdeel' van' een' gezonde' leefstijl' van' mensen.'
Lichamelijke'opvoeding'is'een'verplicht'vak'in'het'voortgezet'onderwijs'en'kan'in'die'zin'een'
directe' bijdrage' leveren' aan' de' fysieke' activiteit' van' leerlingen.' Misschien' wel' de'
belangrijkste'doelstelling'van'het'vak'is'leerlingen'motiveren'voor'sport'en'bewegen'en'ze'
wegwijs'maken'in'de'bewegingscultuur,'zodat'dit'resulteert'in'een'actieve'leefstijl'nu'en'in'
de' toekomst.' Het' doel' van' dit' onderzoek' is' meer' zich' krijgen' op' de' stand' van' zaken' rond'
lichamelijke' opvoeding' en' sport' in' het' voortgezet' onderwijs.' Sinds' het' verdwijnen' van' de'
adviestabel' voor' lichamelijk' opvoeding' is' onduidelijk' hoeveel' lestijd' scholen' besteden' aan'
dit'vak.'Dit'onderzoek'richt'zich'voornamelijk'op'lestijd'voor'lichamelijke'opvoeding'en'het'
aanvullend' lesaanbod' voor' lichamelijke' opvoeding,' in' de' vorm' van' sportklassen' en' keuze1
examenprogramma's.(
'
Methode.( Voor' dit' onderzoek' hebben' 455' sectieleiders' lichamelijke' opvoeding' en' 343'
schooldirecteuren' in' het' voortgezet' onderwijs' een' online' vragenlijst' ingevuld.' Om' de'
uitkomsten' representatief' te' laten' zijn' voor' het' gehele' voortgezet' onderwijs' zijn' de'
uitkomsten' gewogen' naar,' denominatie,' regio' en' stedelijkheid.' Daarnaast' is' secundaire'
analyse'gedaan'op'de'onderwijsdata'van'de'Dienst'Uitvoering'voor'het'achterhalen'van'het'
aantal'scholen'met'keuze1examenvakken'voor'lichamelijke'opvoeding'en'het'aantal'leerling'
dat'daarin'examen'aflegt.'(
'
Resultaten.(De'lestijd'voor'lichamelijke'opvoeding'komt'redelijk'overeen'met'de'lestijd'in'de'
oude' adviestabel,' die' als' richtinggevend' wordt' gezien' voor' een' 'acceptabele'' hoeveelheid'
lestijd' per' week.' In' de' onderbouw' wordt' meer' lestijd' ingeroosterd' dan' in' de' hogere'
leerjaren'van'het'voortgezet'onderwijs.'Het'gebruikt'van'een'jaarplanning'en'het'hanteren'
van' doorgaande' leerlijnen' lijkt' voor' bijna' alle' vaksecties' vanzelfsprekend.' Daarentegen'
wordt' weinig' gebruik' gemaakt' van' een' digitaal' leerlingvolgsysteem' en' is' er' minimale'
aandacht'voor'extra'ondersteuning'van(motorisch)'minder'vaardige'leerlingen.'De'afgelopen'
jaren' is' het' aantal' schoollocaties' met' een' keuze1examenprogramma' toegenomen,' met'
name'lichamelijke'opvoeding'2'op'het'vmbo.'Dat'zelfde'geldt'voor'het'aantal'leerlingen'dat'
kiest' voor' lichamelijke' opvoeding' als' examenvak.' Ook' biedt' een' derde' van' schoollocaties'
sportklassen'voor'leerlingen'met'interesse'of'talent'voor'bewegen'en'sport.'(
'
Discussie/conclusie.( Hoe' verhoudt' de' lestijd' en' middelen' die' scholen' inzetten' voor'
lichamelijke'opvoeding'zich'tot'de'beoogde'doelen'voor'het'vak?'De'lestijd'voor'lichamelijke'
opvoeding'lijkt'redelijk'stabiel,'maar'er'zijn'ook'scholen'die'hier'minder'stevig'op'inzetten.'
Bovendien' zijn' directeuren' beduidend' positiever' over' de' beschikbare' middelen'
(accommodatie,' materiaal' en' budget)' dan' sectieleiders' lichamelijke' opvoeding' en' zijn'
minder'bereid'iets'aan'het'vak'te'willen'veranderen.''
!

83!

Schipper,(Antoine(de(
Hogeschool'Amsterdam'
'
Bewegingsonderwijs(van(kleuters;(het(effect(van(de(vakleerkracht(op(de(motorische(
vaardigheid(
''
1'
de'Schipper,'A.W.'1'Domein'Bewegen,'Sport'&'Voeding,'Hogeschool'Amsterdam''
2''
Bouthoorn,'B.'1'Dienst'Maatschappelijke'Ontwikkeling,'Gemeente'Amsterdam''
3''
Deerenberg,'H.'1'Dienst'Maatschappelijke'Ontwikkeling,'Gemeente'Amsterdam''
4''
Toussaint,'H.M.'1'Domein'Bewegen,'Sport'&'Voeding,'Hogeschool'van'Amsterdam''
5''
Savelsbergh,'G.J.P.1Faculteit'Bewegingswetenschappen,'Vrije'Universiteit'Amsterdam''
'
'
Introductie.'Een'groeiend'aantal'basisschool'leerlingen'ervaren'problemen'in'de'motoriek.'
Er' bestaan' sterke' aanwijzingen' voor' het' 7e' levensjaar' de' leerbaarheid' van' motorische'
vaardigheid' het' grootst' is.' Op' dit' ogenblik' wordt' het' bewegingsonderwijs' voor' kleuters'
voornamelijk'door'reguliere'leerkrachten'gegeven.''
'
Doel.' In' dit' onderzoek' zijn' de' motorisch' vaardigheden' van' 7' jarige' leerlingen' die' in' de'
kleuterleeftijd' bewegingsonderwijs' hebben' genoten' van' een' vakleerkracht' vergeleken' met'
leerlingen'die'dit'onderwijs'hebben'gevolgd'onder'een'reguliere'leerkracht.'
'
Methode.' In' een' cross1sectioneel' design' is' op' 30' 1bij' Jumpin' aangesloten1' Amsterdamse'
basisscholen' bij' 826' leerlingen' uit' groep' 3' een' motorische' scan' afgenomen' (sprongkracht,'
coördinatie,' balans' &' balvaardigheid).' Scholen' waren' met' enquêtemateriaal' op' grond' van'
de'begeleidingsvorm'van'bewegingsonderwijs'bij'kleuters'in'een'1'van'3'condities'ingedeeld:'
groepsleerkracht' gestuurd' (GL),' door' specialist' begeleidde' groepsleerkracht' (BGL)' en' de'
conditie'die'minimaal'1'maal'per'week'les'had'gehad'van'een'vakleerkracht'(VL).'Groepen'
zijn'met'Excel'en'SPSS'op'gemiddelden'en'spreiding'statistisch'vergeleken.'
'
Resultaten.' Op' scholen' met' de' inzet' van' een' vakleerkracht' bij' de' kleutergym' hebben'
leerlingen'een'motorische'ontwikkelingsvoorsprong'van'ruim'drie'maanden'ten'opzichte'van'
leerlingen' die' kleutergym' hebben' genoten' van' een' groepsleerkracht' (100' dagen;' SD:' 25'
dagen,'p'='0.00004)'en'ruim'2,5'maanden'op'een'begeleide'groepsleerkracht'(78'dagen;'SD:'
28'dagen,'p'='0.005).'De'spreiding'van'de'motorische'vaardigheden'van'de'leerlingen'die'les'
hebben'gekregen'van'een'gymdocent'is'kleiner'en'evenwichtiger'verdeeld.'
'
Conclusie.'De'resultaten'van'het'onderzoek'suggereren'dat'voor'het'bereiken'van'een'grote'
motorische' leerwinst,' bewegingsonderwijs' in' de' kleuterleeftijd' het' best' verzorgd' kan'
worden'door'een'vakleerkracht.''
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Sport(en(Bewegingsonderwijs(–(Parallelsessie(2(
(
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Aart,(Ingrid(van((
Hanzehogeschool'Groningen'
'
Zijn(gemotiveerde(kinderen(ook(vaardiger(in(de(gymles?(
(
1' '
Aart,'I.'van'1'Hanzehogeschool'Groningen'
2' '
Hartman,'E.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
3' '
Elferink1Gemser,'M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen;'Hogeschool'Arnhem'en'Nijmegen'
4' '
Mombarg,'R.'1'Hanzehogeschool'Groningen'
5' '
Visscher,'C.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
'
Achtergrond.(De'motivatie'van'kinderen'voor'de'gymles'en'voor'bewegen'lijkt'in'de'laatste'
jaren'van'het'basisonderwijs'af'te'nemen.'Echter'motivatie'is'essentieel'om'vaardigheden'te'
oefenen,' waardoor' nieuwe' vaardigheden' geleerd' kunnen' worden.' Volgens' de'
zelfdeterminatietheorie' (Deci' &' Ryan,' 1985)' kan' intrinsieke' motivatie' bevorderd' worden'
door' het' ondersteunen' van' behoeftes' aan' competentie,' autonomie' en' relatie' (CAR)' en' is'
intrinsieke'motivatie'nodig'voor'het'initiëren'of'in'stand'houden'van'bepaald'gedrag'zoals'
bewegen.'Hoe'dit'proces'echter'loopt'bij'kinderen'aan'het'einde'van'de'basisschool'is'nog'
onbekend.'Het'doel'van'dit'onderzoek'is'om'de'samenhang'inzichtelijk'te'maken'tussen'de'
basisbehoeften' en' intrinsieke' motivatie' ' (voor' de' gymles)' en' verschillende'
bewegingsvaardigheden'van'kinderen'in'de'leeftijd'van'9'tot'12'jaar.'(
'
Methode.( In' totaal' hebben' 138' kinderen' in' de' leeftijd' van' 9' tot' 12' jaar' vragenlijsten'
ingevuld'over'hun'CAR'behoeftes'en'motivatie'voor'de'gymles.'Vervolgens'zijn'de'kinderen'
gedurende' twee' gymlessen' getest' op' hun' verplaatsingsvaardigheid,' balvaardigheid' en'
balansvaardigheid' (Bruininks1Oseretsky' Test' of' Motor' Proficiency' 2).' ' Door' middel' van'
regressie'is'gekeken'naar'de'samenhang'tussen'de'verschillende'variabelen.'(
'
Resultaten.( De' CAR' behoeften' hangen' samen' met' intrinsieke' motivatie,' echter' verschillen'
de' associaties' iets' voor' jongens' en' meisjes.' Voor' jongens' wordt' intrinsieke' motivatie' met'
name' voorspeld' door' de' relatie' met' de' docent' en' de' relatie' met' de' klas' terwijl' dit' bij'
meisjes' met' name' voorspeld' wordt' door' de' relatie' met' de' docent' en' hun' eigen' ervaren'
competentie.' Verder' zit' er' geen' samenhang' tussen' de' verschillende' CAR' variabelen' en' de'
verschillende'bewegingsvaardigheden.''(
'
Discussie/conclusie.(De'samenhang'tussen'CAR'behoeften'en'intrinsieke'motivatie'geldt'dus'
ook'voor'kinderen'in'het'basisonderwijs.'De'verschillen'tussen'jongens'en'meisjes'vormen'
aangrijpingspunten'voor'de'LO1docent'om'hun'leerlingen'te'motiveren.'Echter'blijkt'er'geen'
samenhang' te' zijn' met' bewegingsvaardigheden.' In' toekomstig' onderzoek' kan' gekeken'
worden' of' een' meer' procesgericht' meetinstrument' in' plaats' van' een' productgericht'
meetinstrument'van'bewegingsvaardigheden'wel'samenhang'aan'kan'tonen.'Daarnaast'zal'
er' meer' onderzoek' moeten' plaatsvinden' naar' andere' omgevingsinvloeden' op' de'
bewegingsvaardigheid'van'kinderen.'
'
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Beth,(Justus(
Mulier'Instituut'
(
Digitalisering(in(de(gymles.(Adoptie(van(ICT(door(docenten(Lichamelijke(opvoeding(
'
Introductie.( De' aandacht' voor' het' gebruik' van' ICT' in' het' onderwijs' groeit' gestaag.' In' mei'
2014' presenteerde' Sander' Dekker' (staatssecretaris' OCW)' het' Doorbraakproject' Onderwijs'
en'ICT,'waardoor'"scholen'die'dat'willen'sneller'van'de'meerwaarde'van'(adaptieve)'digitale'
leermiddelen' kunnen' profiteren".' Ook' de' lessen' lichamelijke' opvoeding' zijn' niet' langer'
immuun' voor' digitalisering,' maar' ook' daar' lopen' docenten' nog' tegen' de' nodige' drempels'
aan'(Hilvoorde'en'Kleinpaste,'2014).'Welke'(adoptie)processen'gaan'hier'achter'schuil'(vgl.'
diffusion' of' innovations' 1' Rogers,' 2003)' en' welke' kansen' en' bedreigingen' zien' docenten'
lichamelijke' opvoeding' in' de' toepassing' van' digitale' leermiddelen' binnen' de' lessen'
lichamelijke' opvoeding?' Dit' onderzoek' maakt' onderdeel' uit' van' het' SIA1RAAK' project'
Digitalisering' in' de' gymles,' uitgevoerd' door' het' lectoraat' Bewegen,' School' en' Sport' van'
Hogeschool'Windesheim.'(
'
Methode.( In' dit' onderzoek' zijn' exploratieve' interviews' afgenomen' met' docenten'
lichamelijke'opvoeding.'Er'is'op'verschillende'scholen,'afzonderlijk'met'meerdere'docenten'
binnen' dezelfde' sectie' gesproken.' De' scholen' verschillen' onderling' in' de' mate' waarin' zij'
aandacht' besteden' aan' het' gebruik' en/of' de' promotie' van' ICT' binnen' hun'
(bewegings)onderwijs.' Het' kwantitatieve' onderzoek' betreft' enkele' vragen' in' de' online'
afgenomen'enquêtes'onder'een'representatieve'groep'school1'en'sectieleiders'lichamelijke'
opvoeding' voor' de' Nulmeting' lichamelijke' opvoeding' in' het' voortgezet' onderwijs' (Mulier'
Instituut,'2014).'(
'
Resultaten.( De' literatuur1' en' pilotstudie,' in' combinatie' met' de' kwantitatieve' data' van' de'
school1' en' sectieleiders' laten' zien' dat' er' grote' interesse' bestaat' in' het' toepassen' van'
digitale' leermiddelen' binnen' de' lessen' lichamelijke' opvoeding.' Drempels' worden' zowel'
ervaren'in'de'randvoorwaardelijke'sfeer'(hard1'en'software)'als'in'het'vinden,'aanpassen'en'
(betekenisvol)'toepassen'van'geschikte'digitale'leermiddelen.'Er'bestaat'grote'diversiteit'in'
de' vraagarticulatie' met' betrekking' tot' pedagogisch1didactische' consequenties' van' het'
toepassen'van'digitale'leermiddelen.'(
'
Discussies/conclusies.( In' de' kwantitatieve' studie' is' gevraagd' naar' de' eigen' ICT1
vaardigheden' van' de' sectieleider' lichamelijke' opvoeding.' Deze' data' voorziet' niet' in'
gegevens'over'leeftijd'en'geslacht.'Gezien'de'recente'ontwikkelingen'in'de'toegankelijkheid'
van'digitale'apparaten'en'1leermiddelen'valt'te'veronderstellen'dat'leeftijd'van'invloed'is'op'
het'adoptieproces.'Uit'de'interviews'blijken'de'onderwijsbreed'beoogde'en'vooronderstelde'
meerwaarden,'zoals'makkelijker'differentiëren'en'kansen'voor'talentontwikkeling,'voor'het'
vak' lichamelijke' opvoeding' om' een' andere' benaderingswijze' te' vragen' dan' andere'
schoolvakken.' De' ontwikkeling' en' beschikbaarheid' van' geschikte' en' betekenisvol' digitaal'
lesmateriaal'speelt'hierin'mogelijk'een'rol.''
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Heijs,(Lotte(
Mulier'Instituut'
'
Een(vakleerkracht(in(het(bewegingsonderwijs?(De(keuze(van(schoolleiders(voor(een(
vakleerkracht(in(PO(
(
Introductie.( De' laatste' jaren' klinkt' steeds' meer' de' roep' naar' vakleerkrachten' in' het'
bewegingsonderwijs' op' basisscholen' vanuit' zowel' de' overheid,' media' als' andere'
belanghebbenden.' Uit' recent' onderzoek' blijkt' dat' 49%' van' de' basisscholen' geen'
vakleerkracht'inzet'voor'het'bewegingsonderwijs'(Reijgersberg'et'al.,'2013).'Ondanks'dat'uit'
verschillende' onderzoeken' blijkt' dat' vakleerkrachten' kwalitatief' beter' bewegingsonderwijs'
aanbiedt'(van'Weerden'et'al.,'2008),'kiest'een'groot'deel'van'de'scholen'hier'niet'voor.'In'dit'
onderzoek'nagegaan'wat'de'keuze'van'schoolleiders'beïnvloedt.'De'onderzoeksvraag'die'in'
dit'onderzoek'centraal'staat'is:'hoe'verloopt'het'besluitvormingsproces'op'basisscholen'om'
wel'of'niet'een'vakleerkracht'bewegingsonderwijs'in'te'zetten?'(
'
Methode.( In' dit' onderzoek' zijn' semi1gestructureerde' interviews' gehouden' met' negentien'
schoolleiders'in'de'provincie'Utrecht,'waarvan'negen'scholen'met'een'vakleerkracht'en'tien'
scholen' zonder' een' vakleerkracht.' Om' een' representatief' beeld' te' verkrijgen' is' er' bij' de'
selectie'van'de'scholen'rekening'gehouden'met'denominatie'en'stedelijkheid.'(
'
Resultaten.(De'onderzoeksvraag'is'beantwoord'door'middel'van'een'literatuuronderzoek'en'
interviews.'Uit'de'literatuur'zijn'vier'factoren'als'leidraad'gebruikt'om'besluitvorming'binnen'
een'school'te'kunnen'verklaren:'(1)'ideeën'en'ideologieën,'(2)'institutionele'regelingen,'(3)'
de' invloed' van' belanghebbende' op' het' beleid' van' een' school,' (4)' invloed' van' belangrijke'
personen'in'de'besluitvorming'(Houlihan'en'Green,'2006).'De'belangrijkste'bevindingen'zijn'
dat'de'opvattingen'over'bewegingsonderwijs'(ideeën'en'ideologieën)'een'doorslaggevende'
rol' kunnen' spelen' in' de' keuze' voor' een' vakleerkracht.' Het' belang' dat' een' schoolleider' en'
een' bestuur' hecht' aan' kwalitatief' goed' bewegingsonderwijs' (de' twee' partijen' met' de'
meeste' macht' om' besluiten' te' nemen' in' de' school)' blijkt' van' invloed' te' zijn' op' de'
besluitvorming' in' een' school.' Besluiten' worden' genomen' in' de' context' van' institutionele'
regelingen.'Zo'kan'de'druk'om'goede'resultaten'te'behalen'op'de'Cito1'toetsen'er'toe'leiden'
dat' scholen' de' investering' in' taal1' en' rekenen' verkiezen' boven' een' investering' in'
bewegingsonderwijs.' Daarnaast' zijn' scholen' genoodzaakt' keuzes' te' maken' binnen'
budgettaire' beperkingen.' Scholen' geven' aan' geen' financiële' en' organisatorische'
mogelijkheden' te' hebben' voor' een' vakleerkracht.' De' leerlingenterugloop' waar' meerdere'
scholen'mee'kampen'is'hierop'van'invloed.(
'
Conclusie.(De'visie'van'schoolleiders'en'bestuur'kan'van'groot'belang'zijn.'Het'lijkt'er'op'dat'
schoolleiders'die'bewegingsonderwijs'als'leervak'zien'eerder'voor'een'vakleerkracht'kiezen.'
De' belangen' van' schoolleiders' of' bestuur' kunnen' echter' niet' altijd' de' doorslag' geven'
vanwege' budgettaire' beperkingen' waar' scholen' mee' te' maken' hebben,' bijvoorbeeld' door'
leerlingenterugloop.' Daarnaast' weegt' de' druk' op' het' behalen' van' goede' resultaten' die'
scholen'ervaren'zwaar'mee'in'het'al'dan'niet'inzetten'van'een'vakleerkracht.''
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Mombarg,(Remo(
Hanzehogeschool'Groningen'
(
Wat(nou(als(je(elke(dag(gaat(sporten(op(de(basisschool:(effect(van(dagelijks(
bewegingsaanbod(
(
1'
Mombarg,'R.'–'Hanzehogeschool'Groningen'
'
''
2''
Sluis,'A'.'
'
''
3''
Zanten,'A.'
'
'
4''
Kingma,T.'
'
'
5''
Wildeboer,'M.'
6''
Broeders,'I.'
7''
Meijer,'J.'
8''
Hofenk,'H.'
'
Achtergrond(en(doelstellingen.(In'sommige'dorpen'en'achterstandswijken'in'Groningen'is'er'
sprake'van'ernstige'bewegingsarmoede'bij'opgroeiende'kinderen.'Ongeveer'80%'van'deze'
kinderen'haalt'de'beoogde'Nederlandse'Norm'gezond'bewegen'niet'en'heeft'daarmee'nu'al'
een'ongezonde'levensstijl.'Bovendien'zorgt'verminderde'sport1'en'beweegparticipatie'voor'
een' toenemende' motorische' achterstand' waardoor' de' drempel' tot' gezond' gedrag' steeds'
hoger' wordt.' Om' dit' probleem' te' verminderen' is' een' interventie' ontwikkeld' waarbij' elke'
dag'bewegen'onder'goede'begeleiding'centraal'staat.(
'
Methode.( Gedurende' een' half' jaar' tijd' is' er' gewerkt' aan' een' dagelijks' bewegingsaanbod'
voor' alle' kinderen' op' acht' basisscholen' in' Groningen,' Appingedam' en' Veendam.' Hierbij' is'
een'vakleerkracht'ingezet'voor'het'bewegingsonderwijs'(2'uren'per'week),'zijn'er'begeleide'
actieve'pauzes'ontwikkeld'en'is'er'een'naschools'aanbod'uitgevoerd.'De'vakleerkracht'was'
de' centrale' spil' om' binnen1,' tussen' en' naschools' aanbod' met' elkaar' te' verbinden.' Door'
middel' van' vragenlijsten' (N=106),' (focus)interviews' en' het' gebruik' van' stappentellers'
(fitbits)'is'het'effect'van'deze'interventie'onderzocht.(
'
Resultaten.( Door' de' inzet' van' de' vakleerkracht' is' het' aantal' gymlessen' dat' door' een'
vakleerkracht'gegeven'wordt'toegenomen.'Volgens'zowel'leerlingen'als'betrokkenen'uit'de'
scholen'is'de'kwaliteit'van'het'bewegingsonderwijs'verbeterd:'de'leerlingen'beoordelen'de'
kwaliteit'van'de'gymlessen'gegeven'door'de'vakdocent'hoger'(leukere'en'betere'lessen),'er'
worden'meer'verschillende'activiteiten'aangeboden'in'de'gymlessen'en'de'gymles'wordt'als'
leerzamer' ervaren.' Bovendien' komen' er' in' deze' gymles' meer' leerlijnen' aan' bod.' Met'
betrekking'tot'het'sportaanbod'tijdens'de'schooldag:'82'%'van'de'kinderen'doet'mee'aan'de'
pauze'met'sportieve'activiteiten.'Dit'resulteert'echter'niet'tot'een'verhoogd'aantal'stappen'
door'deze'pauze.'Uit'de'interviews'blijkt'dat'deze'pauzes'wel'leuker'zijn'en'leiden'tot'minder'
ruzies'op'het'schoolplein.''
De'invoering'van'de'gymles'en'de'actieve'pauze'hebben'niet'gezorgd'voor'een'verbeterde'
doorstroom' naar' het' naschools' aanbod.' Wel' geven' de' kinderen' aan' dat' er' nu' meer'
voorlichting'gegeven'wordt'over'het'naschools'aanbod.'Tot'slot'bleken'de'kinderen'die'deel'
hebben' genomen' aan' dit' project' meer' intrinsiek' gemotiveerd' te' zijn' voor' bewegen' dan'
kinderen'uit'de'controlegroep.(
'
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Discussie/conclusie.( Uit' dit' onderzoek' blijkt' dat' de' gymles' door' een' vakleerkracht' en' een'
actieve' pauze' een' positief' effect' heeft' op' de' bewegingsgedrag' en' bewegingsattitude' van'
kinderen.' Het' is' echter' nog' maar' de' vraag' welke' leerkrachtvaardigheden' en' welk' aanbod'
hierbij' effectief' is.' Om' de' positie' van' de' vakleerkracht' te' borgen' en' een' meerdaags'
sportaanbod' te' kunnen' garanderen' is' meer' onderzoek' op' het' gebied' van'
bewegingsonderwijs,'actieve'pauzes'en'naschools'aanbod'gewenst.''
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Mossel,(Ger(van(
SLO'
'

Doen(meisjes(het(slechter(bij(gym(dan(jongens?(

'
''
Introductie.( SLO' heeft' samen' met' KVLO' het' Basisdocument' bewegingsonderwijs' voor'
onderbouw' van' het' voortgezet' onderwijs' uitgegeven' als' instrument' voor' de' beoogde'
kwaliteit' voor' het' bewegingsonderwijs' in' onderbouw' vo' (Brouwer' et' al.,' 2012).' In' het'
basisdocument' zijn' 22' leer1' en' ontwikkellijnen' uitgewerkt' in' thema's' en' voorbeelden' van'
allerlei'kernactiviteiten'met'beschrijvingen'van'mogelijke'deelnameniveaus'van'leerlingen.'In'
dit'onderzoek'zijn'enkele'deelnameniveaus'in'kaart'gebracht.(
'
Methode.( Een' beoordelingspanel' van' tiendocenten' heeft' aan' de' hand' van' videobeelden'
beoordeeld' hoe' goed' leerlingen' deelnemen' aan' elf' kernactiviteiten,' bijvoorbeeld' de'
wendsprong,' speerwerpen,' handbal' en' basketbal.' Zij' scoorden' het' deelnameniveau' van'
iedere'leerling'op'een'vierpuntschaal:'zorg,'basis,'vervolg'en'gevorderd.'Aan'het'onderzoek'
deden'148'leerlingen'mee'van'leerjaar'1,'2'en'3'van'drie'vo1scholen.'(
'
Resultaten.( Van' de' onderzochte' leerlingen' neemt' 9%' deel' op' zorg,' 45%' op' basis,' 33%' op'
vervolg'en'12%'gevorderd'niveau.'Dit'komt'overeen'met'de'beoogde'normverdeling'van'het'
basisdocument:' 10%,' 40%,' 30%,' 20%.' Echter' als' de' uitkomsten' worden' onderscheiden' in'
meisjes'en'jongens,'valt'op'dat'de'meisjes,'vooral'in'de'derde'klas'en'bij'spel,'het'slechter'
doen'dan'jongens.'Omgerekend'naar'een'cijfer'voor'gym'betekent'dit'bijna'anderhalve'punt'
verschil.(
'
Discussie/conclusie.( Het'onderzoek'is'een'eerste'aanzet'tot'een'beter'kwaliteitsbewustzijn'
van' docenten.' Kijken' docenten' niet' te' veel' door' een' 'jongens1bril'?' Worden' de'
deelnamemogelijkheden'van'meisjes,'in'het'bijzonder'in'de'derde'klas'en'bij'spel,'voldoende'
gewaarborgd?'Richt'het'bewegingsonderwijs'zich'wel'in'voldoende'mate'op'de'ontwikkeling'
en'interesse'van'meisjes?'Hoe'kunnen'we'het'bewegingsonderwijs'beter'laten'aansluiten'bij'
de'deelnamemogelijkheden'en'de'beweegvraag'van'meisjes?'
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Sport(en(Bewegingsonderwijs(–(Parallelsessie(3(
(
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Bax,(Hilde(en(Dijk,(D(van((
Hogeschool'van'Amsterdam'
(
Sportactiviteiten(en(motivatie(voor(school(
(
Introductie.( De' Academie' voor' Lichamelijke' Opvoeding' (ALO)' in' Amsterdam' heeft' met'
verschillende' scholen' voor' voortgezet' onderwijs,' die' zich' profileren' met' een' sportprofiel,'
een' convenant' gesloten.' Op' deze' scholen' wordt' door' vierde' jaars' studenten' onderzoek'
gedaan' naar' relaties' tussen' sportactiviteiten' en' motivatie' voor' school' (spam4school).'
Ondertussen'hebben'er'diverse'pilots'plaatsgevonden'bij'sportklassen'in'de'onderbouw'en'
afgelopen' jaar' is' er' ook' onderzoek' gedaan' naar' de' motivatie' van' BSM' (bewegen,' sport' &'
maatschappij)' leerlingen' voor' school.' Bestaan' er' relaties' tussen' de' hoeveelheid'
sportactiviteiten'van'jeugdigen,'intrinsieke'motivatie'voor'school'en'prestaties'bij'cognitieve'
vakken?(
'
Methode.( In' alle' onderzoeken' zijn' leerlingen' die' kozen' voor' de' sportklas,' respectievelijk'
BSM,' vergeleken' met' leerlingen' zonder' sportprofiel.' Om' de' motivatie' te' meten' is' het'
afgelopen' jaar' de' Breq12' vragenlijst,' die' gemodificeerd' werd' voor' de' Nederlandse'
schoolsituatie,' gebruikt.' Deze' vragenlijst' is' gebaseerd' op' de' zelfdeterminatie' theorie' van'
Ryan' &' Deci.' Daarnaast' zijn' er' ook' vragenlijsten' gebruikt' om' de' hoeveelheid' sport' en'
beweegactiviteiten'buiten'schooltijd'te'meten.'(
De'scholen'voor'voortgezet'onderwijs'waar'de'onderzoeken'plaatsvonden'werken'allemaal'
met' het' leerlingensysteem' Magister.' Hieruit' werden' rapportcijfers' voor' cognitieve' vakken'
verzameld.'
'
Resultaten.(De'intrinsieke'motivatie'voor'school'is'bij'mavo'leerlingen'uit'de'sportklas'hoger'
dan' van' de' mavo' leerlingen' zonder' sportprofiel.' Bij' de' leerlingen' van' havo' en' vwo' zijn' er'
geen' verschillen' met' betrekking' tot' de' intrinsieke' motivatie' voor' school' gevonden.' De'
scores' voor' de' cognitieve' vakken' zijn' vergelijkbaar,' er' zijn' tussen' de' leerlingen' met' en'
zonder'sportprofiel'geen'verschillen'gevonden.'Zowel'de'leerlingen'met'het'keuzevak'BSM'
als' de' leerlingen' uit' de' sportklas' zijn' buiten' school' actiever.' De' motivatie' voor' school' van'
BSM' leerlingen' is' hoger,' maar' ze' lijken' op' de' cognitieve' vakken' lager' te' scoren' dan' de'
leerlingen'zonder'dit'keuzevak.(
'
Discussie/conclusie.( Het' onderzoek' vond' tot' op' heden' plaats' op' vijf' convenant' scholen'
gedurende' één' tot' vier' jaar.' Tot' op' heden' werd' het' onderzoek' naar' de' motivatie' voor'
school'vaker'in'de'onderbouw'dan'in'de'bovenbouw'van'de'scholen'uitgevoerd.'Het'is'zeker'
de'bedoeling'om'ook'aan'de'slag'te'gaan'met'leerlingen'die'LO2'(lichamelijke'opvoeding'2)'
respectievelijk'SDV'(sport,'dienstverlening'en'veiligheid)'kiezen'in'het'VMBO.'Verder'is'het'
interessant'om'te'achterhalen'of'en'welke'verschillen'er'tussen'jongens'en'meisjes'bestaan.'(
Scholen'met'een'sportprofiel'bieden'leerlingen'die'houden'van'bewegen'en'sporten'sowieso'
mooie'kansen.''
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Elfring,(Meike(>(Boers,(Eralt(
Kennispraktijk'
'
Effecten(van(de(inzet(van(vakleerkrachten(bewegingsonderwijs(
'
Introductie.( Bewegingsonderwijs' op' basisscholen' is' van' groot' belang' voor' kinderen.'
Kinderen'moeten'fundamentele'bewegingsvaardigheden'en'plezierige'bewegingservaringen'
bezitten'om'nu'en'in'de'toekomst'te'sporten.'De'kwaliteit'van'de'gymlessen'en'de'kennis'
van' de' docent' zijn' hierbij' cruciaal.' Met' het' project' 'Sport' op' basisscholen'' hebben' De'
Friesland' Zorgverzekeraar' en' Sport' Fryslân' zich' ten' doel' gesteld' om' een' structurele'
kwaliteitsimpuls'aan'het'bewegingsonderwijs'op'basisscholen'te'geven.'Het'project'moet'er'
voor' zorgen' dat' meer' kinderen' goed' en' voldoende' bewegen' door' de' inzet' van'
(brede)vakleerkrachten'bewegingsonderwijs.'(
Kennispraktijk' en' de' Hanzehogeschool' onderzoeken' hierbij' de' effecten' van' het' project.'
Daarbij' wordt' onder' andere' gekeken' naar' motorische' vaardigheden,' houding' ten' opzichte'
van'bewegen'en'beweeggedrag'tijdens'de'les.'
'
Methode.( In' het' longitudinale' onderzoek' participeren' scholen' met' en' scholen' zonder' een'
(brede)'vakleerkracht'bewegingsonderwijs.'In'een'jaarlijkse'meting,'gedurende'4'jaar'(20111
2015),' worden' de' kinderen' in' groep' 5' t/m' 8' tijdens' de' gymles' getest' op' motorische'
vaardigheden' (M1ABC12)' en' vullen' ze' een' vragenlijst' in' over' bewegen' en' gymlessen.'
Daarnaast' wordt' hun' beweeggedrag' één' keer' per' jaar' geobserveerd' tijdens' een' reguliere'
gymles'(Sofit1methode).'Ook'de'context'en'houding'van'de'school'ten'opzichte'van'bewegen'
en' sport' worden' in' kaart' gebracht.' De' metingen' worden' voor' een' groot' deel' uitgevoerd'
door' studenten' van' de' Academie' voor' lichamelijke' opvoeding' (ALO)' van' de'
Hanzehogeschool'Groningen.'(
'
(Voorlopige)(Resultaten.(In'het'eerste'jaar'van'het'onderzoek'(201112012)'is'gestart'met'de'
metingen' op' zes' verschillende' scholen.' Hieruit' bleek' dat' slechts' één' op' de' vijf' kinderen'
(20,9%)' voldoet' aan' de' NNGB.' Gedurende' de' 11meting' is' gebleken' dat' kinderen' op' een'
school'met'een'vakleerkracht,'gemiddeld'vaker'voldoen'aan'de'NNGB'dan'kinderen'op'een'
school' zonder' vakleerkracht.' Daarnaast' beschikken' deze' kinderen' gemiddeld' gezien' ook'
over'een'grotere'bewegingsvaardigheid.'De'resultaten'van'de'21meting'die'in'201312014'is'
gehouden'zijn'in'september'bekend.(
'
Discussie/conclusie.( Uit' het' onderzoek' blijkt' dat' de' vakleerkracht' mogelijkerwijs' een'
essentiële' rol' speelt' in' het' verwerven' van' motorische' vaardigheden' en' het' voldoende'
bewegen' van' kinderen' in' het' basisonderwijs.' Tijdens' de' presentatie' zal' een' overzicht'
gegeven'worden'van'de'resultaten'uit'de'eerste'twee'jaren'van'het'onderzoek'en'een'blik'
geworpen'worden'op'de'komende'twee'jaren.'Om'de'positie'van'de'vakleerkracht'te'borgen'
en'kinderen'een'sportieve'toekomst'te'kunnen'garanderen'is'meer'onderzoek'op'het'gebied'
van'bewegingsonderwijs'zeer'wenselijk.''
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Hoeboer,(Joris(
Haagse'Hogeschool'

(

Een(beweegparcours(als(snelle,(leuke(en(praktische(motoriektest(in(het(
bewegingsonderwijs?(
(
1'
Hoeboer,'J.'1'Haagse'Hogeschool'' '
2''
Krijger,'M.'1'Haagse'Hogeschool''
3''
de'Vries,'S.'1'Haagse'Hogeschool''
'
'
Introductie.( Er' wordt' in' de' huidige' literatuur' weinig' aandacht' besteed' aan' het' motorisch'
leerproces' van' kinderen' en' de' bijdrage' van' deze' verworven' “motor' competence”' in' hun'
lichamelijke' activiteit' als' ze' ouder' worden.' Motor' competence' wordt' in' de' basis' gevormd'
door' de' “fundamental' motor' skills”' (FMS).' De' FMS' zorgen' ervoor' dat' kinderen' in' hun'
ontwikkeling' kunnen' groeien' naar' lichamelijk' actieve' individuen.' Het' bewegingsonderwijs'
kan' een' grote' rol' spelen' in' het' ontwikkelen' en' monitoren' van' deze' FMS.' Door' tijdens' de'
gymlessen' de' motorische' ontwikkeling' van' kinderen' te' registreren' en' programma's' aan' te'
bieden' om' de' FMS' te' ontwikkelen' kan' de' lichamelijke' opvoeding' een' positieve' bijdrage'
leveren'aan'een'actieve'leefstijl.'De'huidige'leerlingvolgsystemen'en'motorische'testen'zijn'
echter' kostbaar.' Er' moeten' speciale' testmaterialen' en' software' aangeschaft' worden.' Ook'
nemen'deze'testen'veel'tijd'in'beslag.'In'deze'studie'is'een'eerste'stap'gezet'om'te'komen'
tot'een'praktisch'toepasbare,'snelle'en'leuke'test,'een'beweegparcours,'om'de'motorische'
ontwikkeling'van'kinderen'te'monitoren'tijdens'de'gymlessen.'De'scores'op'de'nieuwe'test'
zijn'afgezet'tegen'een'gevalideerde'motorische'test,'de'Körperkoordinationstest'für'Kinder'
(KTK1test).'
'
Methode.( Er' hebben' ruim' 700' kinderen' (6' tot' 12' jaar)' van' 6' verschillende' basisscholen' in'
Den'Haag'deelgenomen'aan'deze'studie.'De'motorische'ontwikkeling'van'deze'leerlingen'is'
vastgelegd' met' de' KTK1test.' Daarnaast' hebben' de' leerlingen' een' tweetal' beweegparcours'
afgelegd'met'verschillende'toestellen'en'materialen'die'in'elke'gymzaal'aanwezig'zijn,'zoals'
banken,'valmatjes,'ringenstel'en'hoepels.'De'kinderen'kregen'allemaal'een'instructiefilm'te'
zien' met' als' opdracht' om' het' beweegparcours' zo' snel' mogelijk' af' te' leggen.' Na' drie' keer'
oefenen'werd'het'parcours'twee'keer'afgelegd'waarbij'de'tijd'werd'geregistreerd.(
'
Resultaten.(Met'een'correlatietest'(Pearson)'is'onderzocht'of'de'gemiddelde'tijd'(in'sec)'die'
een'kind'nodig'heeft'om'het'beweegparcours'af'te'leggen'samenhangt'met'de'motorische'
quotiënt'(MQ)'waarde'van'de'KTK1test.'De'eerste'resultaten,'gebaseerd'op'287'kinderen'van'
3'scholen,'laten'zien'dat'er'een'significante'correlatie'is'tussen'de'gemiddelde'tijd'en'de'MQ'
waarde' (r' =' 10,455;' p' <' 0,001);' hoe' hoger' de' MQ' waarde,' hoe' sneller' het' kind' het'
beweegparcours'aflegde.'(
'
Discussie/Conclusie.( De' voorlopige' resultaten' van' deze' studie' laten' zien' dat' het'
beweegparcours' een' redelijk' valide' en' praktisch' toepasbare' test' is' om' de' motorische'
ontwikkeling' van' kinderen' van' 6' tot' 12' jaar' te' meten' in' het' bewegingsonderwijs.' Het'
afleggen'van'het'beweegparcours'nam'inclusief'op1'en'afbouwen'aanzienlijk'minder'tijd'in'
beslag'dan'de'KTK1test.'Verder'onderzoek'zal'zich'moeten'richten'op'het'optimaliseren'van'
de' verschillende' testonderdelen' binnen' het' beweegparcours' en' het' ontwikkelen' van'
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normwaarden' per' leeftijdscategorie' als' indicator' voor' de' gesteldheid' van' de' motorische'
ontwikkeling'van'kinderen.''
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Mullender>Wijnsma,(Marijke(
Rijksuniversiteit'Groningen'
(
Het(verbeteren(van(academische(vaardigheden(door(fysieke(activiteit(in(de(klas.(
'
1'
Mullender1Wijnsma,'M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
2''
Hartman,'E.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
3''
de'Greeff,'M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
4''
Bosker,'R.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
5''
Doolaard,'S.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
6''
Visscher,'C.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
'
'
Introductie.(Lesprogramma's'waarin'fysieke'activiteit'wordt'gecombineerd'met'het'leren'op'
school' laten' op' lange' termijn' positieve' fysieke' en' cognitieve' effecten' zien' (o.a.' Kibbe' e.a.'
2011).' In' het' algemeen' lijkt' matig' tot' intensief' bewegen' een' belangrijke' voorwaarde' voor'
positieve'effecten.'Gedurende'de'interventie''Fit'&'Vaardig'op'school''krijgen'kinderen'drie'
keer'per'week'reken1'en'taalles'op'een'fysiek'actieve'manier.'Het'doel'van'de'huidige'studie'
was' om' a)' de' implementatie' van' het' programma' en' b)' de' effecten' op' academische'
vaardigheden'na'één'implementatiejaar'te'beschrijven.(
'
Methode.(Kinderen'van'groepen'4'en'5'van'zes'basisscholen'deden'mee'aan'het'onderzoek'
(n'='228;'gemiddelde'leeftijd'='8.1;'106'meisjes,'122'jongens).'Drie'experimentele'groepen'4'
en' drie' experimentele' groepen' 5' participeerden' in' 20130' minuten' durende' fysiek' actieve'
reken1'en'taallessen.'Drie'controlegroepen'4'en'drie'controlegroepen'5'volgden'de'reguliere'
(zittende)'lessen.'De'interventieleerkrachten'werden'geobserveerd'en'ze'vulden'na'elke'les'
evaluaties' in' om' de' mate' van' implementatie' te' bepalen.' Bij' de' experimentele' kinderen'
werden' gedragsobservaties' en' intensiteitsmetingen' met' hartslagmeters' gedaan.' Om'
effecten' van' de' interventie' op' academische' vaardigheden' te' bepalen' werd' bij' de'
experimentele' en' controlegroepen' een' reken' (tempo1test1rekenen)' en' leestest' (één1
minuut1test)'afgenomen'(voor1'en'nameting).'(
'
Resultaten.( De' resultaten' van' de' leerkrachtobservaties' en' lesevaluaties' lieten' zien' dat' de'
fysiek' actieve' lessen' grotendeels' werden' gegeven' zoals' ze' gepland' waren.' Uit' de'
gedragsobservaties'bleek'dat'de'kinderen'in'meer'dan'70%'van'de'lestijd'taakgericht'waren.'
Uit'de'hartslagmetingen'bleek'dat'de'kinderen'tijdens'de'lessen'gemiddeld'64%'van'de'tijd'
matig' tot' intensief' bewogen.' In' experimentele' groepen' 5' scoorden' de' kinderen' significant'
hoger'op'de'natoets'rekenen'en'lezen'in'vergelijking'met'de'kinderen'in'de'controlegroepen'
5.' In' de' experimentele' groepen' 4' scoorden' de' kinderen' significant' lager' op' de' natoets'
rekenen' in' vergelijking' met' de' kinderen' in' de' controlegroepen' 4,' op' de' natoets' lezen'
werden'in'groep'4'geen'verschillen'gevonden.(
'
Discussie( en( conclusie.( 'Fit'&'Vaardig'op'school''werd'met'succes'geïmplementeerd'en'de'
lessen'droegen'bij'aan'de'academische'vaardigheden'van'kinderen'in'groep'5.'In'een'cluster'
gerandomiseerd'onderzoek'op'12'basisscholen'zal'verder'onderzoek'worden'gedaan'om'het'
effect'van'de'interventie'op'academische'vaardigheden'en'fitheid'te'bepalen.'
'
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Arts,((Dennis(
Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'

(

Actief(met(de(Activ8?(Implicaties(voor(de(consument,(professional(en(onderzoeker.(
(
1'
Arts,'D.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
'
2''
Oomen,'J.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
3''
Goudsmit,'J.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
4''
Vos,'S.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'&'KU'Leuven''
'
'
Introductie.( De' tendens' naar' zelfregie' in' het' gezondheids1' en' beweegdomein' sluit' aan' bij'
maatschappelijke'tendensen'zoals'individualisering,'medicalisering'en'informatisering'(Vos'&'
Scheerder,'2013).'Door'het'gebruik'van'meetapparaatjes'is'verzamelen'van'informatie'over'
sedentair1' en' beweeggedrag' vrij' eenvoudig' (Barrett,' 2013).( In' deze' bijdrage' staat' een' van'
deze' consumententoepassingen' centraal:' de' Activ8,' een' triaxiale' accelerometer' die'
gedragen' wordt' in' de' broekzak,' die' houdingen' en' bewegingsactiviteiten' kan' herkennen.'
Door' middel' van' een' combinatie' van' (sub)studies' wordt' nagegaan' (i)' hoe' nauwkeurig' de'
Activ8'energieverbruik'meet'en'activiteiten'onderscheidt,'(ii)'hoe'gebruikers'dit'apparaatje'
ervaren'en'(iii)'hoe'bruikbaar'dit'apparaat'is'voor'zowel'de'consument,'de'professionals'als'
de'onderzoeker.(
'
Methode.(Gegevens'werden'verzameld'door'middel'van'een'combinatie'van'methoden.'Om'
de' nauwkeurigheid' van' de' Activ8' te' bepalen' zijn' er' twee' valideringsstudies' uitgevoerd'
waarbij' de' schatting' van' het' energieverbruik' van' de' Activ8' werd' vergeleken' met' de'
Actigraph' en' hartfrequentie' (n=19)' en' met' indirecte' calorimetrie' (n=6).'
Gebruikerservaringen' werden' door' middel' van' een' online' enquête' verzameld' na' een'
draagperiode'van'1'week.'In'een'eerste'pilotstudie'namen'26'gebruikers'deel.'Middels'twee'
workshopsessies' met' (zorg)professionals' en' onderzoekers' werden' verwachtingen' ten'
aanzien'van'de'bruikbaarheid'in'kaart'gebracht.(
'
Resultaten.( De' valideringstudies' tonen' aan' dat' de' Activ8' een' goede' inschatting' lijkt' te'
maken' van' het' energieverbruik.' De' correlatie' tussen' de' Activ8' en' de' andere'
meetinstrumenten' (Actigraph,' hartfrequentie' en' indirecte' calorimetrie)' is' respectievelijk'
0,893,'0,912'en'0,874.(Gebruikers'zijn'over'het'algemeen'tevreden'over'het'gemak'van'het'
dragen' van' de' Activ8' en' invloed' die' de' Activ8' lijkt' te' hebben' op' het' beweeggedrag.' De'
gebruikers'zijn'minder'tevreden'over'de'bruikbaarheid'bij'intensief'sporten'en'het'achteraf'
aanpassen' of' toevoegen' van' beweegactiviteiten' in' het' dashboard.( Uit' de' workshopsessies'
blijkt' dat' professionals' het' gebruiksgemak' van' de' coachingsomgeving' als' hoog' wenselijk'
aangeven' en' voor' onderzoekers' de' nauwkeurigheid' om' houdingen' en'
houdingsveranderingen'in'kaart'te'brengen'keuzebepalend'is.(
'
Discussie/conclusie.( Betaalbare' en' vooral' betrouwbare' beweegmeters' kunnen' een'
duidelijke' meerwaarde' bieden.' Dit' geldt' voor' zowel' de' consumentenmarkt' als' voor' de'
professionals' die' het' kunnen' inzetten' als' een' monitorings1' en' coachingstool' voor' hun'
cliënten.'Onderzoekers,'die'op'grotere'schaal'metingen'en'interventies'willen'opzetten,'zijn'
gebaat'bij'beweegmeters'die'gebruiksvriendelijk'zijn'en'een'relatief'hoge'betrouwbaarheid'
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en' validiteit' kennen' in' het' in' kaart' brengen' van' sedentair1' en' beweeggedrag.' De' Activ8' is'
dan'ook'een'beloftevolle'beweegmeter'die'betaalbaarheid'combineert'met'gebruiksgemak.''
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Bliekendaal,(Sander(
Hogeschool'van'Amsterdam'

(

Sportblessures(bij(eerstejaars(ALO(studenten(

'
1'
Bliekendaal,'S.'1'Hogeschool'van'Amsterdam'
2''
van'Beijsterveldt,'A.M.''
3''
Brink,'M.''
4''
Stubbe,'J.''
'
Introductie.( Sportblessures' zijn' een' groot' probleem' bij' ALO' studenten,' omdat' dit' leidt' tot'
fysieke'beperkingen,'afwezigheid'en'in'ernstige'gevallen'studievertraging.'Het'doel'van'dit'
onderzoek' is' om' de' aard' en' omvang' van' sportblessures' bij' ALO' studenten' in' kaart' te'
brengen' en' te' onderzoeken' welke' risicofactoren' bepalend' zijn' voor' het' oplopen' van' een'
blessure.'(
'
Methode.( In' deze' prospectieve' cohort' studie' zijn' gedurende' 5' maanden' gegevens'
verzameld' over' eerstejaars' ALO' studenten' (n=278,' 79' vrouwen,' 199' mannen).' Deze' groep'
had'een'gemiddelde'leeftijd'van'19,7'jaar'(±2,2).'Voor'de'start'van'het'studiejaar'vulden'alle'
studenten' een' vragenlijst' in' over' onder' andere' persoonskenmerken' en' sportgeschiedenis.'
Gedurende'de'daaropvolgende'5'maanden'werden'op'wekelijkse'basis'gegevens'verzameld'
over'sportblessures'en'ziektes'(OSTRC'Overuse'Injury'Questionnaire)'(Clarsen'et'al.,'2013).'
Verder'werd'aan'het'eind'van'elk'lesblok'van'10'weken'gevraagd'om'expositie'en'blessures'
retrospectief'te'registreren'(Fuller'et'al.,'2006).'(
'
Resultaten.'Tijdens'de'eerste'twee'kwartalen'van'het'studiejaar'sportten'de'eerstejaars'ALO'
studenten'gemiddeld'276'minuten'tijdens'lestijd'en'414'minuten'buiten'lestijd.'Gedurende'5'
maanden'zijn'in'totaal'2.071'vragenlijsten'ingevuld'door'258'studenten.'In'479'vragenlijsten'
zijn' fysieke' problemen' geregistreerd.' Deze' problemen' resulteerden' onder' andere' in' een'
vermindering' van' de' sportprestaties' (24%),' moeite' tijdens' sporten' (23%)' en' verminderde'
fysieke' activiteit' (21%).' Daarnaast' werden' er' gezondheidsklachten' ervaren' (15%).' De'
gemiddelde'ernstscore'voor'al'de'geregistreerde'fysieke'problemen'was'32'(op'een'schaal'
van' 01100).' In' totaal' zijn' door' 144' studenten' 197' blessures' geregistreerd' die' leidden' tot'
sportuitval.'Voor'studenten'die'zijn'hersteld'van'de'blessure'varieerde'de'duur'van'de'uitval'
van'1'tot'44'dagen,'met'een'mediaan'van'6'dagen.'De'meeste'blessures'waren'acuut'(56%)'
en' werden' opgelopen' tijdens' lestijd' (62%).' Blessures' kwamen' het' meest' voor' aan' het'
onderbeen'(19%),'de'knie'(16),'de'enkel'(14%)'en'de'schouder'(13%)'en'werden'opgelopen'
tijdens' turnen' (21%),' atletiek' (16%)' en' voetbal' (16%).' Risicofactoren' voor' een' blessure'
waren:' een' blessure' in' het' voorgaande' jaar' (p=0,04)' en' een' blessure' bij' de' start' van' het'
studiejaar' (p=0,01).' Geslacht' (p=0,06),' leeftijd' (p=0,71),' sportgeschiedenis' (3' categorieën:'
geen'sport,'<'7'uur'per'week,'>'7'uur'per'week;'p=0,35)'en'chronische'ziekte'(p=0,17)'bleken'
geen'risicofactoren.''
'
Discussie/conclusie.( Het' risico' voor' het' oplopen' van' sportblessures' en/of' ziekte' is' groot'
voor' eerstejaars' ALO' studenten.' De' belangrijkste' risicofactoren' voor' het' oplopen' van' een'
sportblessure'zijn'een'blessure'in'het'voorgaande'jaar'en'een'blessure'bij'aanvang'van'het'
studiejaar.
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Hirdes,(Barbara'
Universiteit'Leiden'
'
Korte(termijn(effecten(van(fysieke(activiteit(op(de(mentale(gezondheid'
'
''
1'
Venemans1Jellema,' A.' 1' De' Onderzoekerij;' Faculteit' der' Sociale' Wetenschappen'
Universiteit'Leiden'' '
2''
Hirdes,'B.'1'Faculteit'der'Sociale'Wetenschappen'Universiteit'Leiden''
3''
Kraaij,'V.'1'Faculteit'der'Sociale'Wetenschappen'Universiteit'Leiden''
'
'
Introductie.( In' dit' onderzoek' is' gekeken' naar' de' korte' termijn' effecten' van' fysieke'
activiteiten' op' de' mentale' gezondheid' onder' psychisch' gezonde' mensen.' Hierbij' is'
onderzocht'of'de'mentale'gezondheid'onder'sporters'na'een'training'beter'is'dan'voor'de'
training' en' of' er' wat' dit' betreft' een' verschil' is' tussen' prestatiegerichte' sporters' en'
recreatieve' sporters.' Om' na' te' gaan' of' de' sociale' context' waarbinnen' de' fysieke' activiteit'
plaats' vindt' een' rol' speelt,' zijn' de' resultaten' onder' de' sporters' vergeleken' met' leden' van'
een'zangkoor.(
'
Methode.( In' een' observationeel' onderzoek' hebben' bestaande' groepen' twee' maal' een'
vragenlijst'ingevuld'die'de'mentale'gezondheid'meet:'één'keer'voorafgaand'aan'de'fysieke'
activiteit' (hockeytraining)' of' de' controle' activiteit' (zingen)' en' één' keer' na' afloop' van' de'
activiteit.'Hierbij'is'gebruik'gemaakt'van'de'Profile'of'Mood'States'(POMS).'Om'te'kunnen'
controleren' voor' mogelijke' confounders' vulden' de' deelnemers' eenmalig' een' vragenlijst'
over' persoonlijkheidskenmerken' in' (Big' Five' Inventory:' BFI110).' In' totaal' hebben' 97'
deelnemers' aan' het' onderzoek' geparticipeerd:' 55' hockeyspeelsters' en' 42' leden' van' een'
zangkoor.' De' groep' hockeyspeelsters' is' onderverdeeld' in' 28' prestatiegerichte' speelsters'
(spelen'in'het'eerste'team)'en'27'recreatieve'speelsters'(spelen'in'een'lager'team).'(
'
Resultaten.( Met' behulp' van' ANCOVA' is' de' verschilscore' in' de' mentale' gezondheid' tussen'
hockeyers'en'zangeressen'bestudeerd'waarbij'is'gecorrigeerd'voor'confounders.'Er'is'geen'
significant' verschil' tussen' beide' groepen' gevonden' (F(1,88)=0.31,' p=0.58).( Wanneer' de'
recreatieve'sporters'met'de'prestatiegerichte'sporters'worden'vergeleken,'blijkt'dat'de'twee'
groepen'significant'van'elkaar'verschillen'in'de'verschilscore'op'de'POMS,'F'(1,48)'='6.34,'p'<'
.05.'Bij'de'recreatieve'sporters'is'na'een'training'een'verbetering'in'de'mentale'gezondheid'
gevonden,' terwijl' bij' de' prestatiegerichte' sporters' sprake' is' van' een' verslechtering' in' de'
mentale'gezondheid'na'afloop'van'een'training.(
'
Discussie.( Deze'studie'laat'geen'duidelijk'korte'termijn'associatie'zien'van'fysieke'activiteit'
op'de'mentale'gezondheid.'Opvallend'is'echter'dat'er'voor'recreatieve'sporters'sprake'is'van'
een'positieve'korte'termijn'associatie,'terwijl'er'bij'prestatiegerichte'sporters'juist'sprake'is'
van' een' negatieve' korte' termijn' associatie' op' de' mentale' gezondheid.' Mogelijke'
verklaringen'hiervoor'zouden'het'effect'van'competitie'of'de'sociale'omgeving'kunnen'zijn.'
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Wisse,(Ester(
Mulier'Instituut'
'

Sport>ziekte(verhalen(van(mensen(met(borstkanker(en(hiv(
(
1'
Wisse,'E.'1'Mulier'Instituut'' '
2''
Twisk,'S.'1'Mulier'Instituut''
'
'
Introductie.( Medisch' onderzoek' laat' zien' dat' bewegen/sport' goed' is' voor' het' (medische)'
herstel'van'een'ernstige'ziekte'zoals'borstkanker'of'voor'het'leren'leven'met'een'chronische'
aandoening'zoals'hiv.'Maar'het'leven'met'een'chronische'aandoening'en'de'betekenis'van'
bewegen' en/of' sport' daarbinnen' is' niet' voor' alle' mensen' gelijk.' Niet' voor' iedereen' heeft'
bewegen/sport'een'positieve'betekenis'en'ook'voor'sportliefhebbers'kunnen'mogelijkheden'
en'betekenissen'veranderen'na'diagnose.'Adviezen'over'bewegen'en'sport'die'voorbij'gaan'
aan' de' betekenis' van' sport' voor' patiënten' lijken' weinig' effectief.' In' ons' onderzoek' staan'
deze' (veranderende)' betekenissen' van' sport' en' bewegen' voor' vier' patiëntengroepen'
(borstkanker,' depressie,' diabetes,' hiv)' centraal.' Wij' willen' meer' inzicht' krijgen' in' de'
diversiteit'van'sport1ziekteverhalen'en'(veranderingen'in)'sport1'en'beweeggedrag.'In'onze'
bijdrage'presenteren'we'de'eerste'resultaten'van'mensen'met'borstkanker'en'hiv.'(
'
Methode.( Het' accent' ligt' op' kwalitatieve' dataverzameling' door' middel' van' narratieve'
interviews' (+/1' N=15' per' groep)' en' interviews' met' (para)' medische' professionals' (streven'
totaal' N=40).' Dit' wordt' aangevuld' met' etnografisch' onderzoek' (observaties' bij'
beweeginterventies' of' sportieve' groepsactiviteiten)' en' vragenlijsten' inclusief' open' vragen'
die'inmiddels'zijn'afgenomen'onder'104'mensen'met'borstkanker'en'252'mensen'met'hiv.'In'
deze' presentatie' staan' de' eerste' resultaten' van' de' kwalitatieve' studie' onder' mensen' met'
borstkanker' en' hiv' en' hun' (para)medische' professionals' centraal,' aangevuld' met'
interessante'(kwalitatieve)'uitkomsten'van'de'vragenlijst.'(
'
Resultaten.(Eerste'resultaten'wijzen'uit'dat'ziekte'verhalen'van'mensen'met'borstkanker'en'
hiv' zeer' uiteenlopen.' Waar' de' één' vrijwel' moeiteloos' lijkt' om' te' gaan' met' zijn/haar'
aandoening,' heeft' het' op' het' leven' van' de' ander' veel' impact.' Ook' de' manier' waarop' zij'
betekenis' geven' aan' bewegen' en' sport' verschilt' sterk.' Het' restitutieverhaal' waarbij' het'
normale' leven' weer' snel' opgepakt' wordt,' en' het' sportziektewinst' verhaal' waarbij'
bewegen/sport'ingezet'wordt'als'middel'bij'het'herstel,'is'bij'een'groot'deel'van'de'mensen'
herkenbaar.' Andere' verhalen' –' met' weinig' toekomstperspectieven' en' sportief' verlies' 1'
komen'echter'ook'voor.'(
'
Discussie/Conclusie.( Adviezen' van' (para)' medische' professionals' en' aangeboden'
interventies' lijken' niet' altijd' aan' te' sluiten' bij' de' betekenissen' en' interpersoonlijke'
omstandigheden' van' met' name' groepen' die' kampen' met' multi1problematiek,' zoals' co1
morbiditeit,' lage' ervaren' gezondheid,' lage' ses' en' niet1Nederlandse' achtergrond.' Zowel' de'
persoonlijke' als' de' sociale' context' spelen' een' belangrijke' rol' in' hoe' mensen' omgaan' met'
hun' aandoening' en' welke' betekenissen' zijn' geven' aan' bewegen' en' sport.' Naar' aanleiding'
van'de'resultaten'van'de'verdere'studie'hopen'we'concrete'aanbevelingen'te'doen'gericht'
op'verdere'ontwikkeling/verfijning'van'sport/beweeg'adviezen'en'interventies'voor'mensen'
met'borstkanker'en'hiv.''
(

!

103!

Sport(en(Gezondheid(–(Parallelsessie(2(

!

104!

Bommel,(Majke(van(
Radboud'UMC'
'

Invloed(van(langdurige(inspanning(op(hartfunctie(in(ouderen(
(
1'
van'Bommel,'M.'1'Radboud'UMC' '
2''
Thijssen,'D.'1'Radboud'UMC'
3''
Eijsvogels,'T.'1'Radboud'UMC'
'
'
Introduction.( Cardiovascular' disease' (CVD)' is' the' leading' cause' of' death,' contributing' to'
approximately'30%'of'all'deaths.'In'contradiction'with'its'long1term'preventive'effect'on'the'
development' of' CVD,' an' acute' bout' of' exercise' has' potentially' harmful' effects' on' the'
cardiovascular' system.' Cardiac' function,' in' particular' right' ventricular' function,' is' reduced'
immediately' after' prolonged' strenuous' exercise' in' healthy' young' athletes,' a' phenomenon'
known' as' cardiac' fatigue.' Whether' such' changes' also' occur' in' older' individuals,' who'
typically'demonstrate'impaired'cardiac'function,'is'currently'unknown.'
(
Purpose.( Examine'the'impact'of'prolonged'exercise'on'right'ventricular'function'in'healthy'
older'individuals.'
''
Methods.(To'examine'this'effect,'fourteen'octogenarians'performed'a'single1day'thirty1one1
km'self1paced'march'starting'at'08.00'AM;'systolic'and'diastolic'cardiac'function'(using'two'
dimensional1echocardiography)' were' measured' before' and' immediately' after' exercise.'
During'the'march,'heart'rate'and'physical'activity'level'were'measured'continuously.(
'
Results.( All' participants' completed' the' march' within' 5h49min±51min' at' 72±12%' of' their'
maximal' heart' rate.' Right' atrial' end1diastolic' volume' was' decreased' with' 19%' (p=0.010),'
whilst' end1systolic' volume' showed' a' strong' trend' towards' a' decrease' (48±12' to' 41±12,'
p=0.058).' Right' ventricular' area,' both' systolic' and' diastolic,' were' not' altered' pre1' to' post1
march' (p=0.513' and' p=0.129' respectively),' while' the' RV' diameter' from' apex' to' base' was'
significantly'decreased'with'5%'(p=0.016).'Furthermore,'right'ventricular'outflow,'only'in'the'
parasternal1short1axis'view,'showed'a'6%'increase'post1march'(p=0.018),'strain'rate'during'
ventricular' systole' was' decreased' significantly' (11.7±0.4' to' 11.9±0.4,' p=0.027),' while' other'
strain'rates'were'not'altered'after'the'march.'(
'
Conclusion.( This'study'reveals'that'healthy'octogenarians'are'well'capable'of'performing'a'
thirty1one1km' walking' march' at' moderate1intensity,' whilst' we' revealed' a' reduced' RV' size'
after' prolonged' walking' exercise.' This' observation' is' in' marked' contrast' with' previous'
findings'in'younger'peers,'and'suggests'distinct'changes'in'right'ventricle'function'between'
young'and'older'subjects.'
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Greeff,(Marck(de(
Rijksuniversiteit'Groningen'&'UMCG'
(
Effect(van(fysiek(actieve(reken>(en(taallessen(op(fysieke(fitheid(van(basisschoolleerlingen(
(
1'
de'Greeff,'J.W.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'&'UMCG''
'
2''
Hartman,'E.'–'Rijksuniversiteit'Groningen''
3''
Mullender1Wijnsma,'M.J.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
4''
Visscher,'C.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
'
'
Introductie.( Steeds' meer' kinderen' zijn' minder' fit' en' hebben' vaker' overgewicht,' vooral' de'
kinderen'met'een'lage'sociaal'economische'status'(achterstandsleerlingen).'Overgewicht'en'
een' lage' fysieke' fitheid' vergroten' de' kans' op' gezondheidsrisico's,' zoals' cardiovasculaire'
aandoeningen,' maar' kunnen' ook' gerelateerd' zijn' aan' slechte' schoolprestaties.' Op' school'
kan' het' combineren' van' matig' tot' intensieve' fysieke' activiteit' met' academische'
vaardigheden'bijdragen'aan'het'verkleinen'van'de'kans'op'overgewicht,'het'verbeteren'van'
de' fysieke' fitheid' en' het' verbeteren' van' de' schoolvaardigheden.' Het' voordeel' van' deze'
lessen'is'dat'het'alle'kinderen'bereikt,'het'niet'ten'koste'gaat'van'de'reken1'en'taallessen,'en'
het'de'aandacht'en'concentratie'van'de'kinderen'kan'verbeteren'tijdens'de'les.'Het'doel'van'
de'huidige'studie'was'het'onderzoeken'van'de'effecten'van'fysiek'actieve'lessen'op'fysieke'
fitheid'bij'reguliere'leerlingen'en'achterstandsleerlingen.(
'
Methode.( Het' huidige' onderzoek' is' een' onderdeel' van' het' programma' 'Fit' en' Vaardig' op'
school'.' Kinderen' van' groep' 4' en' 5' van' zes' basisscholen' (leeftijd' =' 8.0;' BMI' =' 16.7)' deden'
mee' aan' het' onderzoek' en' werden' als' groep' verdeeld' in' een' experimentele' (n' =' 92)' of'
controle'groep'(n'='91).'Beide'groepen'bevatten'zowel'reguliere'als'achterstandsleerlingen.'
De' experimentele' groepen' participeerden' in' een' programma' van' 22' weken,' waarin'
gedurende' 20130' minuten,' 3' dagen' in' de' week,' fysieke' activiteit' werd' gecombineerd' met'
reken1' en' taallessen.' De' controle' groepen' volgden' reguliere' lessen.' Fysieke' fitheid,'
onderverdeeld'in'kracht'(verspringen,'sit1ups'en'handknijpkracht)'en'uithoudingsvermogen'
(10x5m'shuttle'run'en'20m'shuttle'run),'werd'voor'en'na'het'programma'gemeten.(
'
Resultaten.( Tijdens' de' voormeting' werden' er' geen' verschillen' gevonden' in' fysieke' fitheid'
tussen' reguliere' leerlingen' en' achterstandsleerlingen.' De' ANCOVA,' met' de' voormeting' als'
controle,' liet' zien' dat' de' experimentele' groepen' significant' hoger' scoorden' op' de' 20m'
shuttlerun'test'tijdens'de'nameting,'vergeleken'met'de'controle'groepen'(F1,185'='3.8,'p'='
.027).' Er' werden' geen' significante' verschillen' gevonden' voor' verspringen,' sit1ups,'
handknijpkracht' en' de' 10x5m' shuttle' run.' Interactie' effecten' lieten' een' significante'
verbetering'zien'voor'sit1ups'bij'achterstandsleerlingen'(p'='.038)'en'voor'de'10x5m'shuttle'
run'bij'groep'4'(p'='.015).(
'
Discussies/conclusies.( Achterstandsleerlingen' blijken' niet' minder' fit' te' zijn' dan' reguliere'
leerlingen.' Er' kan' worden' geconcludeerd' dat' fysiek' actieve' lessen,' voor' zowel'
achterstandsleerlingen' als' reguliere' leerlingen,' het' uithoudingsvermogen' verbetert' na' 22'
weken.' In' een' cluster' gerandomiseerd' onderzoek' op' 12' nieuwe' basisscholen' zal' verder'
onderzoek' worden' gedaan' om' het' effect' van' de' interventie' op' fysieke' fitheid' en'
academische'
vaardigheden'
te'
bepalen'
na'
1'
en'
2'
jaar.'
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Lier,(Dirk(van(
Radboud'UMC'
'
Doorbloeding(van(de(arteria(brachialis(tijdens(een(fietsinspanning(bij(patiënten(met(
hartfalen(
(
1'
Benda,'N.'1'Radboud'UMC' '
2''
Seeger,'J.'1'Radboud'UMC,'Liverpool'John'Moores'University''
3''
Van'Lier,'D.'1'Radboud'UMC'
4''
Bellersen,'L.'1'Radboud'UMC'
5''
Van'Dijk,'A.'1'Radboud'UMC'
6''
Hopman,'M.'1'Radboud'UMC'
7''
Thijssen,'D.'1'Radboud'UMC,'Liverpool'John'Moores'University''
'
'
Introductie.( Herhaalde' verhoging' van' de' doorbloeding' van' bloedvaten,' zoals' optreedt'
tijdens' inspanning,' is' een' belangrijke' prikkel' voor' verbetering' van' de' vaatfunctie' in' zowel'
actieve'als'inactieve'ledematen.'Tevens'is'bekend'dat'de'stroomrichting'van'het'bloed'door'
de' vaten' een' direct' effect' heeft' op' de' vaatfunctie,' waarbij' voorwaartse' (anterograde)'
doorbloeding' geassocieerd' is' met' een' positief' effect' op' de' vaatfunctie' en' terugwaartse'
(retrograde)' doorbloeding' een' negatief' effect' heeft' op' de' vaatfunctie.' Van' patiënten' met'
hartfalen' is' bekend' dat' zij' een' verminderde' vaatfunctie' hebben.' Mogelijk' dat' hierdoor' de'
doorbloeding' tijdens' inspanning,' en' daarmee' ook' het' effect' van' inspanning' op' de'
vaatfunctie,'wordt'beïnvloedt.'Om'meer'inzicht'te'verkrijgen'in'de'effecten'van'inspanning'
op' de' vaatfunctie' bij' deze' patiënten,' onderzoeken' wij' de' doorbloeding' van' de' arteria'
brachialis'tijdens'een'fietsinspanning'van'40'minuten'bij'patiënten'met'hartfalen'en'gezonde'
controle'personen.'(
'
Methode.( Bij' 14' patiënten' met' hartfalen' (65±7' jaar,' 13:1' man:vrouw)' en' 14' gezonde'
controles' (61±5' jaar,' 12:2' man:vrouw)' hebben' wij' de' doorbloeding' in' de' arteria' brachialis'
gemeten' tijdens' een' fietsinspanning' van' 40' minuten' op' matige' intensiteit' (65%' van' de'
maximale'zuurstofopname).'Voorafgaande'en'tijdens'het'fietsen'is'de'doorbloeding'om'de'5'
minuten' gemeten' met' een' echo1Doppler' apparaat.' De' hoeveelheid' anterograde' en'
retrograde' doorbloeding' en' de' verhouding' hiertussen' (de' oscillatie' index)' werd'
geregistreerd.(
'
Resultaten.( Patiënten' met' hartfalen' hebben' een' verminderde' toename' in' anterograde'
doorbloeding' in' vergelijking' met' controles' ('tijd*groep1interactie':' P<0.001).' In' beide'
groepen' neemt' de' retrograde' doorbloeding' toe' bij' het' starten' van' de' inspanning' en' deze'
toename'houdt'gedurende'de'hele'inspanningsperiode'aan'('tijd*groep1interactie':'P=0.11).'
Na' aanvang' van' de' inspanning' wordt' bij' de' controles' een' onmiddellijke' toename' in' de'
oscillatie'index'gezien'('tijd:'P<0.001)'welke'zich'normaliseert'na'35'minuten'fietsen.'Echter,'
bij' patiënten' met' hartfalen' blijft' de' oscillatie' index' gedurende' de' hele' inspanningsperiode'
verhoogd'('tijd*groep1interactie':'P=0.029).(
'
Conclusie.(Patiënten'met'hartfalen'laten'een'minder'gunstige'doorbloeding'zien'tijdens'een'
fietsinspanning' vergeleken' met' gezonde' controles.' Deze' doorbloeding' wordt' gekenmerkt'
door' een' verminderde' toename' in' anterograde' doorbloeding' en' een' verhoogde' oscillatie'
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index.' Mogelijk' geeft' fietstraining' hierdoor' minder' optimale' effecten' met' betrekking' tot'
verbetering' van' de' vaatfunctie' in' patiënten' met' hartfalen' vergeleken' met' gezonde'
controles.''
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Vries,(Juriena(de(
Behaviourial'Science'Institute'

(

Een(RCT(naar(het(effect(van(bewegen(op(burnout(en(vermoeidheid(bij(studenten(
(
1'
De'Vries,'J.'1'Behaviourial'Science'Institute'''
2''
Van'Hooff,'M.'1'Behaviourial'Science'Institute''
3''
Geurts'1'Behaviourial'Science'Institute''
4''
Kompier,'M.'1'Behaviourial'Science'Institute''
'
'
Introductie.( De'prevalentie'van'(studiegerelateerde)'psychische'klachten'is'hoog'en'gezien'
de'nadelige'effecten'op'gezondheid'en'bijkomende'kosten'(i.e.'studievertraging),'is'het'van'
belang' te' onderzoeken' welke' interventievormen' effectief' zijn' om' deze' klachten' te'
verminderen.' In' deze' studie' werd' onderzocht' of' regelmatig' hardlopen' effectief' is' om' 1)'
burnout' en' vermoeidheid' bij' studenten' te' verminderen;' en' 2)' de' (mentale)' gezondheid'
(zoals'geloof'in'eigen'kunnen'en'cognitief'functioneren)'te'verbeteren.(
'
Methode.( 99' studenten' met' burnout' en' vermoeidheidsklachten' (i.e.' ≥' 2.2' op' the' Utrecht'
Burnout' Schaal' voor' Studenten' en' ≥' 22' op' de' Fatigue' Assessment' Scale,' momenteel' niet'
onder'psychologische'en'farmacologische'behandeling'en'niet'regelmatig'sportend)'werden'
random' toegewezen' aan' een' experimentele' conditie' (hardloopinterventie;' n' =' 50)' of' aan'
een' controle' conditie' (wachtlijst;' n' =' 49).' Tijdens' de' interventie' liepen' de' deelnemers'
gedurende'6'weken'drie'keer'per'week'hard'op'een'rustig'tempo:'twee'keer'per'week'onder'
begeleiding'van'een'trainer'in'een'groep'en'één'keer'per'week'zelfstandig.'(
'
Resultaten.(Deelnemers'die'de'hardloopinterventie'hadden'gevolgd'waren'na'afloop'van'de'
interventie' minder' vermoeid' (F' [1,93]' =' 5.15,' p' =' .03)' en' hadden' minder' behoefte' aan'
herstel'(F'[1,93]'='6.34,'p'='.01)'dan'de'deelnemers'die'op'de'wachtlijst'stonden.'Er'was'een'
grotere'afname'in'burnout'bij'deelnemers'uit'de'hardloopinterventie'dan'de'wachtlijst'(T1:'
M'='3.73'voor'de'hardloopconditie'en'M'='3.79'for'the'controle'conditie;'T2:'respectievelijk'
M'='2.71'en'M'='3.01),'maar'dit'verschil'was'niet'significant.'Verder'bleek'dat'deelnemers'
die'de'hardloopinterventie'hadden'gevolgd'na'6'weken'een'grotere'verbetering'lieten'zien'
op' verschillende' indicatoren' van' (mentale)' gezondheid' dan' deelnemers' op' de' wachtlijst,'
zoals'cognitief'functioneren'en'geloof'in'eigen'kunnen.'(
'
Conclusie.( Regelmatig' hardlopen' is' een' effectieve' methode' om' vermoeidheid' te'
verminderen'en'geloof'in'eigen'kunnen'en'cognitief'functioneren'te'verbeteren.'Toekomstig'
onderzoek'zou'moeten'uitwijzen'hoe'bewegen'het'beste'ingezet'kan'worden'om'burnout'te'
verminderen.'
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Sport(en(Gezondheid(–(Parallelsessie(3(
(

!

110!

Beijsterveldt,(Anne>Marie(van(
TNO'Leiden'

Blessures(en(ziekten(bij(eerstejaars(studentenroeiers(

(
1'
Beijsterveldt,'A.M.C.'van'1'TNO'Leiden'
2'
Jong,'M.'de'1'TNO'Leiden'
3'
Lemmink,'K.A.P.M.1Rijksuniversiteit'Groningen;'Hanzehogeschool'Groningen'
4'
Stubbe,'J.H.'1'TNO'Leiden;'Hogeschool'van'Amsterdam'
'
Inleiding.( Eerstejaars' studentenroeiers' krijgen' te' maken' met' een' forse' toename' van' de'
trainingsbelasting' tijdens' hun' roeiseizoen.' Het' doel' van' deze' studie' is' om' te' onderzoeken'
welke'effecten'dit'heeft'op'het'ontstaan'van'blessures'en'ziekten.'(
'
Methode.( In' deze' prospectieve' cohortstudie' hebben' eerstejaars' studentenroeiers' van' 5'
studentenverenigingen' tijdens' het' seizoen' 201312014' wekelijks' een' online' vragenlijst'
ingevuld' over' expositie' (duur' en' intensiteit' van' trainingen' en' wedstrijden)' en' gezondheid'
(blessures' en' ziekten)' verzameld.' Hierbij' werd' gebruik' gemaakt' van' de' OSTRC' Overuse'
Injury'Questionnaire,'die'vragen'bevat'over'mogelijke'fysieke'problemen'die'consequenties'
hebben'voor'sportdeelname'(Clarsen'et'al.,'2013).(
'
Resultaten.(Er'zijn'137'wedstrijdroeiers'opgenomen'in'dit'onderzoek'(63%'man,'37%'vrouw;'
gemiddelde' leeftijd' 20,4' ±' 1,5' jaar).' Tussentijdse' resultaten' laten' zien' dat' gedurende' de'
eerste'13'weken'van'het'seizoen'in'totaal'1490'vragenlijsten'ingevuld'zijn'(gemiddeld'10'per'
roeier,' range' 1113).( De' roeiers' trainden' gemiddeld' ruim' 6,5' uur' per' week' (393' minuten;'
range' 011500' minuten)' en' roeiden' gemiddeld' 2,1' kilometer' (range' 0145' kilometer)' tijdens'
wedstrijden.' De' intensiteit' van' het' roeien' werd' gemiddeld' als' “redelijk' inspannend' tot'
inspannend”'ervaren,'14'op'een'schaal'van'6'tot'20'(='Rate'of'Perceived'Exertion/RPE).( Bij'
37%' van' de' wekelijkse' ingevulde' vragenlijsten' is' aangegeven' dat' er' problemen' waren'
tijdens' het' roeien' in' de' afgelopen' week.' Bij' 28%' werd' aangegeven' dat' er'
gezondheidsklachten' waren' in' de' afgelopen' week,' De' gezondheidsproblemen' betroffen'
vooral'blessures'(55%),'gevolgd'door'ziekten'(32%).'Ruim'65%'van'de'roeiers'(n=90)'heeft'1'
of'meerdere'blessures'opgelopen'tijdens'de'eerste'helft'van'het'seizoen.'Bijna'60%'(n=86)'
meldde'een'ziekte'en'32%'een'andere'klacht'(geen'letsel'door'roeien'of'ziekte).''De'relatieve'
impact'van'blessures'(gebaseerd'op'de'cumulatieve'ernstscores)'was'het'grootst'bij'letsels'
aan'de'knie'(36%)'en'onderrug'(20%).'(
'
Discussie( &( conclusie.( Het' risico' op' een' blessure' of' ziekte' is' groot' voor' eerstejaars'
studentenroeiers.' Er' is' echter' weinig' kennis' beschikbaar' over' de' epidemiologie' van'
roeiblessures' en' ziekten' bij' deze' doelgroep.' De' gepresenteerde' data' kunnen' een' basis'
vormen' voor' verdere' analyses' naar' blessuremechanismen.' Door' vervolgonderzoek' kan'
nieuwe' kennis' ontstaan' over' risicofactoren.' Dit' is' essentieel' om' uiteindelijk' effectief'
preventieve'maatregelen'in'de'roeisport'te'implementeren.'
''
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Dijk,(Jan>Willem(van(
HAN'University'of'Applied'Sciences,'Maastricht'University''

(

'

Regulatie(van(de(bloedglucose(tijdens(langdurige(fysieke(inspanning(bij(type(1(diabetes(
(
1'
van'Dijk,'J.'1'HAN'University'of'Applied'Sciences,'Maastricht'University'' '
2''
Eijsvogels,'T.'1'Radboud'UMC''
3''
Nyakayiru,'J.'1'Maastricht'University''
4''
Schreuder,'T.'1'Radboud'UMC''
5''
Hopman,'M.'1'Radboud'UMC''
6''
Thijssen,'D.'1'Radboud'UMC,'LMJU''
7''
van'Loon,'L.'1'Maastricht'University''
'
'
Introductie.( Steeds' meer' patiënten' met' type' 1' diabetes' nemen' deel' aan' matig' intensieve'
fysieke'activiteiten'met'een'lange'duur,'zoals'hiking,'toerfietsen'en'skiën.'Bij'patiënten'met'
type' 1' diabetes' kan' dit' soort' langdurige' fysieke' inspanning' leiden' tot' te' lage'
bloedglucosewaarden' (hypoglycemie)' of' juist' te' hoge' bloedglucosewaarden'
(hyperglycemie).'Er'is'daarom'meer'inzicht'nodig'in'veranderingen'in'het'insulinegebruik'en'
de' voedingsinname' die' noodzakelijk' zijn' om' de' bloedglucose' te' handhaven' tijdens' en' na'
langdurige' inspanning.' Het' doel' van' dit' onderzoek' was' om' veranderingen' in'
voedingsinname,' insulinegebruik' en' 241uurs' glycemische' controle' te' monitoren' tijdens' en'
na' langdurige' wandelinspanning' (~8' uur' wandelen' per' dag)' bij' patiënten' met' type' 1'
diabetes.(
'
Methode.(Tien'patiënten'met'type'1'diabetes'namen'deel'aan'dit'observationele'onderzoek.'
Het' onderzoek' werd' uitgevoerd' tijdens' de' Nijmeegse' Wandelvierdaagse' 2013.' De'
onderzoeksperiode' bestond' uit' een' controledag' zonder' wandelinspanning' en' drie'
opeenvolgende'dagen'met'langdurige'wandelinspanning'(dagelijks'40'of'50'km).'Tijdens'de'
onderzoeksperiode'werden'metingen'uitgevoerd'van'de'bloedglucose'over'24'uur'(continue'
glucosemonitoring),' het' insulinegebruik' (dagboek' met' dosis' en' frequentie)' en' de'
voedingsinname' (voedingsdagboek).' Aangezien' er' geen' verschillen' werden' waargenomen'
tussen' de' afzonderlijke' wandeldagen' wat' betreft' voedingsinname,' insulinegebruik' en' 241
uurs' glycemische' controle,' werden' de' wandeldagen' gepoold.' Potentiële' verschillen' tussen'
de' controledag' en' wandeldagen' werden' geanalyseerd' met' een' Student's' t1test' (normaal'
dataverdeling)'of'een'Wilcoxon'signed'rank'test'(niet1normale'dataverdeling).(
'
Resultaten.( Het' wandelevenement' werd' succesvol' volbracht' door' alle' deelnemers.'
Gedurende' de' wandeldagen' wandelden' de' deelnemers' voor' een' duur' 8u12min±0u41min'
per' dag,' met' een' gemiddelde' wandelsnelheid' van' 5.0±0.3' km/u.' Ondanks' een' forse'
toename'in'energie1'(31±18%;'p<0.01)'en'koolhydraatconsumptie'(82±71g;'p<0.01),'was'het'
totale' insulinegebruik' 26±16%' lager' tijdens' de' wandeldagen' in' vergelijking' met' de'
controledag'(p<0.01).'Deze'afname'in'insulinegebruik'werd'grotendeels'verklaard'door'een'
afname'in'snelwerkende'insuline'bij'de'maaltijden.'Er'werd'geen'verschil'waargenomen'in'
gemiddelde' bloedglucosewaarden' over' 24' uur' tussen' de' controledag' (8.1±2.7' mmol/L)' en'
wandeldagen' (8.7±1.7' mmol/L;' p=0.36).' Daarnaast' was' er' geen' significante' verandering' in'
de'aanwezigheid'van'hyperglycemie'en'hypoglycemie.(
'
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Conclusie.(Op'dagen'met'langdurige'wandelinspanning'kan'er'fors'minder'insuline'gebruikt'
worden'door'patiënten'met'type'1'diabetes,'ondanks'een'verhoogde'behoefte'aan'energie'
en' koolhydraten.' Deze' aanpassingen' in' insulinegebruik' en' voedingsinname' leiden' niet'
noodzakelijk'tot'een'verslechtering'in'de'regulatie'van'de'bloedglucose.''
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Gastel,(Peter(van(
Haagse'Hogeschool'' '

(

De(beweegintensiteit(en(beweeggedrag(op(verschillende(type(speelpleinen(

(
1'
Gastel,'P.J.'van'1'Haagse'Hogeschool''
'
2''
Ruiten,'A.'van'1'Student'Academie'voor'Sportstudies,'HALO''
3''
Terink,'N.'1'Student'Academie'voor'Sportstudies,'HALO''
4''
Vries,'S.I.'de'
'
Introductie.( Veel' basisschoolleerlingen' voldoen' niet' aan' de' Nederlandse' Norm' Gezond'
Bewegen'(NNGB),'waardoor'er'te'veel'kinderen'zijn'met'overgewicht.'De'schoolpauze'wordt'
vaak'gezien'als'een'beweegmoment,'maar'lang'niet'altijd'nodigt'het'schoolplein'uit'om'te'
bewegen.'Steeds'meer'basisscholen'in'Nederland'zijn'dan'ook'bezig'met'het'aanleggen'van'
een' beweegvriendelijk(er)' schoolplein.' De' keuze' aan' concepten' en' initiatieven' is' echter'
groot,'waardoor'het'moeilijk'is'om'een'passend'schoolpleinconcept'te'selecteren.'Dit'riep'de'
volgende' vraag' op:' In' hoeverre' verschillen' groene,' gekleurde' en' grijze' schoolpleinen' van'
elkaar'als'gekeken'wordt'naar'de'beweegintensiteit'en'het'beweeggedrag'van'leerlingen?'(
'
Methode.( Het'onderzoek'is'uitgevoerd'bij'ruim'300'leerlingen'(grp'618)'op'6'verschillende'
basisscholen' in' Den' Haag.' Twee' scholen' hadden' een' gekleurd' schoolplein,' 2' een' groen'
schoolplein'en'2'een'traditioneel'grijs'schoolplein.'Op'drie'meetmomenten'werd'tijdens'de'
ochtendpauze'het'schoolplein'geobserveerd'om'het'beweeggedrag'van'de'kinderen'in'kaart'
te' brengen.' Het' daarbij' gebruikte' observatieformulier' is' gebaseerd' op' de' methode' van'
SOPLAY'en'categoriseerde'het'beweeggedrag'in'4'intensiteit'niveaus'(sedentair,'licht,'matig'
en'zwaar).'(
'
Resultaten.( Uit' de' uitgevoerde' chi' kwadraat' toetsen' bleek' dat' kinderen' op' de' groene'
schoolpleinen'meer'sedentair'gedrag'vertoonden'dan'op'de'grijze'schoolpleinen'en'dat'dit'
ten' koste' ging' van' de' mate' van' zwaar' intensieve' activiteit' (χ2' 102,355;' p' =' 0,00).' Hierbij'
verruilden'met'name'de'meisjes'zwaar'intensieve'activiteit'voor'meer'sedentair'gedrag'(χ2'
107,320;' p' =' 0,00)' en' de' jongens' werden' meer' matige' actief' (χ2' 35,005;' p' =' 0,00).' Op' de'
gekleurde'schoolpleinen'kwam'matig'intensief'gedrag'in'de'plaats'van'het'zwaar'intensieve'
en'het'sedentaire'gedrag'(χ2'47,095;'p'='0,00).'Meisjes'vertoonden'hier'meer'licht'intensief'
i.p.v.'zwaar'intensief'gedrag'(χ2'78,349;'p'='0,00),'terwijl'bij'jongens'het'sedentaire'gedrag'
minder' was' ten' gunste' van' matig' intensief' gedrag' (χ2' 50,628;' p' =' 0,00).' Ook' het' type'
beweeggedrag' op' de' verschillende' schoolpleinen' verschilt' van' elkaar' waarbij' op' de'
gekleurde' schoolpleinen' 22' van' de' 34' mogelijke' activiteiten' voorkwamen' t.o.v.' 19' op' de'
groene'en'15'op'de'grijze'schoolpleinen.(
'
Discussie/Conclusie.( De' resultaten' van' het' onderzoek' laten' zien' dat' het' gekleurde'
schoolplein' het' meest' diverse' beweeggedrag' met' de' hoogste' intensiteit' uitlokt.' En' dat' op'
het' grijze' schoolplein' vervolgens' het' meest' intensief' bewogen' wordt' en' dat' het' groene'
schoolplein'achterblijft'qua'beweegintensiteit.'Het'beweeggedrag'op'het'groene'schoolplein'
is'echter'wel'meer'divers'van'aard.'Het'lijkt'er'op'dat'er'verschillen'zijn'in'effectiviteit'van'
diverse'speelplein'interventies'op'beweegstimulering.'Geadviseerd'wordt'om'kritisch'te'zijn'
op'de'gewenste'beweegeffecten'bij'het'(her)inrichten'van'het'schoolplein.(
!
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Reuser,(Anke(
Radboud'UMC'

(

Exercise>induced(Cardiac(Troponin(Release:(The(Impact(of(Cardiovascular(Pathology(
(
Background.( Cardiac' troponin' (cTn)' is' currently' the' biomarker' of' choice' for' diagnosing'
myocardial'infarction.'However,'amongst'other'causes,'endurance'exercise'may'also'elevate'
cTn' levels.' Previous' studies' indicated' that' up' to' 83%' of' subjects' exceed' the' 99%' upper'
reference' limit' (URL)' used' for' diagnosing' myocardial' infarction.' It' is' also' suggested' that'
subjects' with' cardiovascular' disease' show' a' greater' cTn' release' after' exercise.' To' further'
examine' this,' we' investigated' whether' the' presence' of' cardiovascular' risk' or' disease'
impacted'upon'the'exercise'induced'cTn'levels'in'a'large'heterogeneous'group'of'walkers.'
'
Methods(and(Results.(We'included'356'participants'of'the'Nijmegen'Four'Days'Marches.'We'
measured'baseline'and'post1exercise'cTnI'levels'in'healthy'subjects'(n=133)'and'those'with'
CV'risk'(n=131)'or'CVD'(n=92)'after'performing'8.0'±'1.4'hours'of'walking.'Baseline'as'well'as'
post1exercise' cTnI' levels' were' higher' in' the' CVD' group' compared' to' the' control' group'
(p<0.001' and' p=0.008,' respectively).' The' absolute' increase' (Δ)' in' cTnI' post1exercise' was'
higher' in' the' CVD' group' (9.8' ±' 34.2' ng/L)' versus' the' control' (7.4' ±' 23.1' ng/L)' and' CV' risk'
group' (6.5' ±' 18.7' ng/L)' (p=0.048).' Despite' these' differences,' the' number' of' subjects'
exceeding'the'99%'upper'reference'limit'was'comparable'across'groups:'7%'in'the'CV'risk'
and'control'group'versus'11%'in'the'CVD'group'(p=0.512).'
'
Conclusions.( Subjects' with' CVD' showed' higher' baseline' and' post1exercise' cTn' levels' and'
demonstrated' a' larger' exercise1induced' cTn' increase.' These' findings' should' be' taken' into'
account' when' interpreting' cTn' levels' at' the' Emergency' Department' in' individuals' that'
performed'prolonged'exercise.'
'
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Deelen,(Ineke(
Universiteit'Utrecht'

(

Het(belang(van(bereikbare(sportvoorzieningen(voor(sportdeelname(
(
1'
Deelen,'I.'1'Universiteit'Utrecht''
'
2''
Ettema,'D.E.'1'Universiteit'Utrecht''
'
'
Introductie.( Relatief' weinig' onderzoek' is' gedaan' naar' sportdeelname' in' relatie' tot' de'
bereikbaarheid'van'sportvoorzieningen,'ondanks'het'feit'dat'in'Nederland'ongeveer'90%'van'
het' sportbudget' van' gemeenten' besteed' wordt' aan' sportvoorzieningen.' Om' inzicht' te'
krijgen'in'het'belang'van'bereikbaarheid'van'sportvoorzieningen,'wordt'in'het'kader'van'het'
NWO' onderzoek' 'Sportvoorzieningen' en' Sportdeelname'' onderzocht' welke' factoren' van'
invloed'zijn'op'de'bereikbaarheid'van'sportvoorzieningen,'in'relatie'tot'sportmotivatie'en'de'
intentie' om' sportgedrag' te' veranderen.( Deze' presentatie' richt' zich' op' de' relatie' tussen'
sportdeelname' en' bereikbaarheid' en' kwaliteit' van' sportvoorzieningen,' waarbij' zowel'
ingegaan'wordt'op'objectieve'als'op'subjectieve'aspecten.(
'
Methode.( Respondenten' (sporters' en' niet1sporters)' uit' 6' verschillende' gemeenten' die'
variëren'van'stedelijke'tot'plattelandsgemeenten'(Amsterdam,'Utrecht,'Heerlen,'Alphen'aan'
den'Rijn,'Berkelland'en'Roerdalen)'vulden'een'digitale'vragenlijst'in.'Daarnaast'kon'een'App'
gedownload' worden' voor' de' smartphone,' die' op' basis' van' GPS' (routemapping,'
placemapping,' snelheidspatroon' analyse)' gedurende' 214' weken' heeft' bijgehouden' welke'
locaties' en' (sport)activiteiten' men' heeft' bezocht,' met' wie' dit' was' en' welke' vervoerswijze'
gebruikt'is.'(
'
Resultaten.( Op'basis'van'de'onlangs'verzamelde'data'zijn'statistische'analyses'uitgevoerd,'
waarvan' de' eerste' resultaten' op' het' DSO' worden' gepresenteerd.' Ingegaan' wordt' op'
verschillen' per' gemeente' in' sportdeelname' (naar' sportfrequentie' en' type' sport),'
bereikbaarheid' van' sportvoorzieningen' (naar' type' sportvoorziening,' afgelegde' afstand,'
perceptie' van' bereikbaarheidsaspecten)' en' kwaliteit' van' sportvoorzieningen' (perceptie' en'
tevredenheid).(
'
Conclusie.( De' eerste' verkenning' van' resultaten' draagt' bij' aan' inzicht' in' het' belang' van'
bereikbaarheid' van' sportvoorzieningen' voor' sporters' en' niet1sporters' in' verschillende'
stedelijke' en' plattelandsgemeenten' in' Nederland' en' geeft' daarnaast' inzicht' in' toekomstig'
onderzoek'op'dit'gebied.''
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Dool,(Remko(van(den(
Mulier'Instituut'

(

Gedragsverandering(bij(moeilijke(groepen.(Kansen(om(sport(en(bewegen(te(stimuleren?(
'
'
Introductie.(Slechts'9'procent'van'de'mensen'die'niet'of'weinig'sport'geeft'aan'niet'te'willen'
sporten.'Van'deze'niet/weinig'sporters'heeft'41'procent'de'intentie'om'in'de'komende'twee'
jaar'(weer)'te'gaan'sporten.'De'sportdeelname'onder'de'bevolking'neemt'echter'nauwelijks'
toe.'Hoe'komt'het'dat'velen'ondanks'de'sportintentie'er'niet'toe'komen'om'te'gaan'sporten'
en' bewegen?( In' de' jaren' zeventig' hebben' Fishbein' en' Azjen' een' model' ontwikkeld' om'
gedrag' te' voorspellen' (Model' for' reasoned' action/planned' behaviour' en' daarvan' afgeleid'
ASE1'of'I1Change1model).'Het'model'is'sterk'cognitief'gericht:'attituden'die'gebaseerd'zijn'op'
overtuigingen' (beliefs).' In' de' praktijk' is' de' mens' echter' minder' rationeel.' Zie' hiervoor' het'
werk' van' Tversky' en' Kahneman.' Zij' toonden' o.m.' aan' dat' risicoschatting' lastig' is,' kleine'
kansen'overdreven,'grote'kansen'gebagatelliseerd'(mijn'opa'rookte'en'werd'100).'Men'kan'
overtuigd'zijn'dat'gedrag'nadelen'heeft'(roken,'vet'eten)'maar'als'er'op'korte'termijn'geen'
nadelen' zijn' (voordelen' wel:' lekker)' maakt' dit' uitstellen' makkelijker.' Een' dag' later' maakt'
ook'niet'uit.'Het'doorbreken'van'dergelijke'gewoonten'is'daarmee'moeilijk.((
Gedragsbeïnvloeding'via'een'cognitief'model'bestaat'uit'geven'van'informatie'om'te'kunnen'
kiezen.' Deze' werkwijze' kan' zinvol' zijn' als' er' sprake' is' van' een' keuze' (tussen' producten,'
opleidingen' etc.)' maar' niet' als' verandering' van' gewoonten' in' het' spel' zijn.' Dan' speelt'
wilskracht' ook' een' belangrijke' rol.' Het' betekent' dat' er' andere' strategieën' nodig' zijn' om'
mensen' te' laten' bewegen' en' sporten.' Waarom' lukt' het' sommigen' wel' en' anderen' niet?'
Welke'gedragsbeïnvloeding'is'kansrijk'bij'lastig'in'beweging'te'krijgen'groepen?(
'
Methode.( Het' onderzoek' bestaat' uit' een' gedegen' literatuuronderzoek' van' sociaal'
psychologische' literatuur.' Wat' zijn' de' theoretische' ontwikkelingen' rond'
gedragsverandering,'welke'experimenten'zijn'uitgevoerd'bij'vergelijkbare''lastige''domeinen'
(stoppen'met'roken,'gezonder'eten),'welke'strategieën'zijn'kansrijk'om'mensen'tot'sport'te'
verleiden?' Bij' de' literatuurstudie' wordt' gebruik' gemaakt' van' de' literatuurkennis' van'
relevante'deskundigen.(
'
Resultaten.( De' eerste' resultaten' wijzen' uit' dat' mensen' met' een' lagere' SES' een' andere'
levensverwachting'hebben'die'zich'al'op'jonge'leeftijd'uit.'Onder'andere'deze'theorie'uit'de'
ecologische'psychologie'kan'een'licht'werpen'op'de'vraag'waarom'sommige'mensen'meer'
gedreven'zijn'om'zijn'of'haar'leefstijl'te'veranderen'dan'anderen.(
'
Discussie/Conclusie.( Een' groot' deel' van' de' analyse' vindt' in' de' zomer' van' 2014' plaats.'
Derhalve'zijn'conclusies'over'het'literatuuronderzoek'nog'niet'te'trekken.'
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Hermens,(Niels(
Wageningen'Universiteit'en'Verwey1Jonker'Instituut'

(

Sport(als(middel(voor(een(positieve(ontwikkeling(van(kwetsbare(jeugd;(een(
literatuurreview(
(
Introductie.( We' weten' dat' sportdeelname' positief' samenhangt' met' eigenschappen' en'
vaardigheden'als'zelfvertrouwen,'zelfregulatievaardigheden'en'zelfcontrole.'Maar,'is'het'ook'
zo' dat' sport' gericht' kan' worden' ingezet' voor' een' positieve' ontwikkeling' van' kwetsbare'
jeugd?' In' deze' presentatie' gaan' we' in' op' deze' vraag.' Op' basis' van' een' systematische'
literatuurreview' bespreken' we' wat' bekend' is' over' de' resultaten' van' sportinterventies'
gericht' op' een' positieve' ontwikkeling' van' kwetsbare' jeugd.' Denk' bij' dit' soort'
sportinterventies'aan'sport'als'onderdeel'van'een'jeugdzorgtraject,'of'sportinterventies'voor'
leerlingen' die' storend' gedrag' vertonen' of' voor' leerlingen' met' weinig' zelfvertrouwen.' De'
literatuurreview'is'uitgevoerd'voor'het'onderzoeksproject'Jeugd,'Zorg'en'Sport,'één'van'de'
projecten'binnen'de'Pijler'Meedoen'van'het'onderzoeksprogramma'Sport.(
'
Methode.( Voor' de' systematische' literatuurreview' is' in' zeven' internationale'
literatuurdatabases'gezocht'naar'studies'naar'de'resultaten'van'sportinterventies'gericht'op'
een' positieve' ontwikkeling' van' kwetsbare' jeugd.' In' iedere' database' is' dezelfde'
zoekopdracht' uitgevoerd.' Vervolgens' zijn' de' titels' en' abstracts' (samenvattingen)' van' de'
gevonden' studies' beoordeeld' op' relevantie.' De' studies' die' voldeden' aan' de' vooraf'
geformuleerde' inclusiecriteria' zijn' daarna' gelezen' en' daarna' opnieuw' beoordeeld' op'
relevantie'en'op'kwaliteit.'De'studies'die'voldeden'aan'alle'inclusiecriteria'zijn'geanalyseerd.(
'
Resultaten.(Met'de'zoekopdracht'in'de'zeven'literatuurdatabases'vonden'wij'1.161'studies.'
110' van' deze' studies' leken' op' basis' van' de' titel' en' het' abstract' te' kunnen' helpen' bij' het'
beantwoorden'van'de'onderzoeksvraag.'Na'het'lezen'van'de'studies'bleven'er'hiervan'nog'
14' over.' De' in' deze' 14' studies' onderzochte' sportinterventies' verschillen' sterk' van' elkaar.'
Sommigen' vinden' bijvoorbeeld' plaats' binnen' de' schoolcontext,' anderen' binnen' de'
hulpverlening' en' weer' anderen' in' een' wijkcontext.' We' bespreken' in' de' presentatie' de'
sportinterventies'die'zijn'onderzocht'en'de'resultaten'van'deze'interventies.'Ook'werkzame'
elementen'binnen'de'verschillende'interventies'komen'aan'bod.(
'
Discussie/conclusie.( In' de' presentatie' bespreken' we' ten' slotte' wat' de' resultaten' van' de'
literatuurreview' betekenen' voor' de' beroepspraktijk' en' voor' toekomstig' onderzoek.' Wat'
kunnen' ontwikkelaars' van' sportinterventies' gericht' op' een' positieve' ontwikkeling' van'
kwetsbare' jeugd' met' de' resultaten' van' deze' literatuurreview?' Wat' kunnen'
beleidsmedewerkers'sport'en'beleidsmedewerkers'jeugd'van'gemeenten'met'de'resultaten'
van'deze'review?'En,'welke'vragen'zijn'nog'onbeantwoord?''
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Scheijmans,(Inge(en(Nuijten,(N(
Hogeschool'Utrecht;'Vereniging'Sport'Utrecht'

(

Vereniging(in(bedrijf,(naar(vitaliteit(in(Utrechtse(Voetbalverenigingen(
(
1'
Scheijmans,'I.'1'Hogeschool'Utrecht'''
2''
Nuijten,'N.'1'Vereniging'Sport'Utrecht''
'
'
Introductie.(Over'Nederlandse'sportverenigingen'bestaan'twee'verhalen.'Het'eerste'verhaal'
gaat' over' de' kracht' van' het' verenigingsleven' en' het' andere' over' de' teloorgang' ervan.'
Paradoxaal'genoeg'zijn'beide'verhalen'waar'en'met'cijfers'te'onderbouwen.'Of'het'glas'half'
vol'of'half'leeg'is'lijkt'deels'een'kwestie'van'interpretatie'te'zijn.'Feit'is'dat'zelfs'de'meest'
vitale' voetbalverenigingen' kampen' met' kwesties,' variërend' van' vrijwilligerstekorten' tot'
dalende' sponsorinkomsten,' het' vormgeven' van' een' wijkfunctie' en' veranderende'
ledenaantallen.' Maatschappelijke' ontwikkelingen' als' de' 'vermaatschappelijking' van' de'
sport'' en' de' veranderende' binding' van' mensen' aan' verenigingen' hebben' invloed' op' het'
functioneren'van'verenigingen.'Bij'10'Utrechtse'voetbalverenigingen'leidde'dit'tot'de'vraag:'
“hoe' kunnen' clubs' zo' vitaal' worden/blijven' dat' ze' adequaat' kunnen' omgaan' met' de'
ontwikkelingen' die' op' hen' afkomen?”.' Gedurende' twee' jaar' hebben' deze' verenigingen'
samen'met'vijf'kennis1'en'sportinstellingen'verkend'hoe'zij'hun'vitaliteit'kunnen'verhogen.'
Hoe' kun' je' het' vrijwilligersaanbod' vergroten,' de' communicatie' versterken,' het'
verenigingsklimaat'positiever'maken'of'de'identiteit'van'de'club'versterken?(
'
Methode.(Veel'onderzoek'naar'vitaliteit'van'verenigingen'richt'zich'op'de'indicatoren'en'het'
meten'van'vitaliteit.'In'dit'project'lag'de'focus'op'hoe'vitaliteit'tot'stand'komt.'We'hebben'
daarom' gekozen' voor' handelingsgerichte' onderzoeksaanpak' waarbij' onderzoeks1' en'
verbeteractiviteiten'met'elkaar'zijn'gecombineerd.'.'(
'
Resultaten( en( conclusie.( Door' deze' werkwijze' ontdekten' we' dat' kennis' van' processen'
binnen' de' vereniging' van' belang' is' om' vitaliseringsinstrumenten' adequaat' te' kunnen'
inzetten.Vooral'het'omgaan'met'diversiteit'binnen'de'vereniging'is'cruciaal.(
Het' project' heeft' geresulteerd' in' praktische' aanknopingspunten' voor' verenigingen' om'
vitaliteit' tot' stand' te' brengen.' Zichtbaar' wordt' ook' hoe' mooi' en' waardevol' het' is' om' in'
verenigingsverband' tot' verbeteringen' te' komen,' maar' dat' dit' bijna' niet' mogelijk' is' zonder'
ploeteren,' steggelen' en' stug' doorgaan.' Tijdens' de' presentatie' op' de' Dag' van' het'
Sportonderzoek'gaan'we'hier'dieper'op'in.''
'
De'publicatie'over'dit'onderzoek'is'te'vinden'op'de'website'van'het'lectoraat'Participatie'en'
Maatschappelijke'Ontwikkeling'van'de'Hogeschool'Utrecht:'www.stijnverhagen.nl/''
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Werff,(Harold(van(der(
Mulier'Instituut''

Wie(ziet(zichzelf(als(sporter?(
(
1'
Werff,'H.'van'der'1'Mulier'Instituut'' '
2''
Elling,'A.'1'Mulier'Instituut''
'
'
Introductie.(Wanneer'is'iemand'een'sporter?'In'de'literatuur'worden'verschillende'definities'
gehanteerd.'Vaak'geldt'een'bepaald'aantal'keren'sporten'per'jaar'als'criterium(maandelijks,'
wekelijks).' In' hoeverre' sluiten' deze' beleids1' en' onderzoeksmatige' definities' aan' bij' of'
mensen' zichzelf' als' sporter' zien?' In' deze' studie' is' ingegaan' op' de' vraag' in' welke' mate'
mensen' zichzelf' als' sporter' beschouwen' en' waardoor' dat' (zelf)beeld' wordt' bepaald.' Het'
antwoord' op' deze' vragen' biedt' handvatten' bij' het' stimuleren' van' de' sportdeelname' in'
Nederland.(
'
Methode.( De' data' zijn' afkomstig' uit' het' onderzoek' Ongevallen' en' Bewegen' in' Nederland'
(200612012).' OBiN' is' een' continu' uitgevoerde' enquête' naar' ongevalletsels' en'
sportblessures,' sportparticipatie' en' bewegen' in' Nederland.' Iedere' dag' worden' er' mensen'
ondervraagd,' zowel' telefonisch' als' via' internet.' Elk' jaar' worden' ruim' 11.000' personen'
ondervraagd.' De' uitkomsten' zijn' (na' weging)' representatief' voor' Nederland.' Voor' de'
multivariate' analyse' is' gebruik' gemaakt' van' het' multiple' mediator' model' (Preacher' en'
Hayes,'2006).'Daarbij'is'uitgegaan'van'een'direct'effect'van'sportfrequentie'op'zelfbeeld'en'
van' een' indirect' effect' via' meedoen' aan' trainingen,' competitie' of' andere' wedstrijden,'
deelname'aan'cursussen/'clinics'en'het'verband'waarin'men'sport'(bijv.'bij'een'vereniging'of'
sportschool).'In'het'model'zijn'ook'socio1demografische'achtergronden'opgenomen.(
'
Resultaten.( Sportfrequentie' blijkt' een' zeer' bepalende' factor.' Hoe' meer' men' sport,' des' te'
eerder' beschouwt' men' zichzelf' als' sporter.' Sportfrequentie' bepaalt' voor' 30' procent' het'
zelfbeeld.' Het' effect' van' de' sportfrequentie' wordt' versterkt' als' iemand' trainingen' volgt,'
meedoet' aan' wedstrijden' of' toernooien' en' lid' is' van' een' sportvereniging' of' sport' bij' een'
fitnesscentrum.' Dit' indirecte' effect' van' sportfrequentie' verklaart' nog' eens' 15' procent' van'
het'zelfbeeld.(
'
Discussie/Conclusie.( De' uitkomsten' maken' duidelijk' dat' sportfrequentie' een' zeer'
belangrijke'variabele'is'bij'het'verklaren'in'welke'mate'iemand'zichzelf'als'sporter'ziet,'maar'
dat'ook'andere'factoren'dit'zelfbeeld'bepalen,'zoals'de'aard'van'de'sportieve'activiteit'en'
wijze' waarop' deze' beoefend' wordt.' Vervolgonderzoek' moet' uitwijzen' welke' andere'
factoren'dat'zijn'en'in'welke'mate'zij'het'zelfbeeld'bepalen.'
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Breedveld,(Koen(
Radboud'Universiteit'Nijmegen'
'
Hockey>kakkers(en(turndames.(Dertig(jaar(sociale(ongelijkheid(in(sportdeelname(
(
1'
Breedveld,'K.'1'Radboud'Universiteit'Nijmegen'' '
2''
Pulles,'I.'1'Mulier'Instituut'
3''
Dool,'R.'van'
'
'
Introductie.( Sport' is' ooit' begonnen' als' vrijetijdsverdrijf' van' jonge,' met' name' mannelijke'
hoger' opgeleiden.' Er' is' veel' beleid' gevoerd' om' daar' verandering' in' aan' te' brengen,' en'
iedereen' te' laten' deelnemen' aan' sport.' Welke' ontwikkelingen' zien' we' hierin?' Hoezeer'
houdt' deelnemen' aan' sport' anno' 2013' verband' met' m.n.' opleidingsniveau,' en' hoe' is' dat'
anders'dan'in'1983?(
'
Methode.(Voor'dit'paper'zijn'secundaire'analyses'uitgevoerd'op'twee'databestanden:'AVO1
onderzoeken'van'het'SCP'(1983,'1999)'en'de'Obin1onderzoeken'(200612013)'waarin'onder'
andere'het'Mulier'Instituut'in'participeert.'Gekeken'is'naar'de'deelname'aan'16'takken'van'
sport,' en' de' mate' waarin' dat' samenhangt' met' opleidingsniveau.' Via' logistische' regressie'
analyse'is'ook'gekeken'naar'de'relatie'tussen'opleidingsniveau'en'leeftijd.'(
'
Uitkomsten.(Sporten'verschillen'sterk'naar'de'mate'waarin'hun'deelname'samenhangt'met'
opleidingsniveau.' Hockey' is' in' 2013' de' sport' waarbij' de' deelname' het' meest' samenhangt'
met'opleidingsniveau,'turnen'is'de'sport'waarvan'de'deelname'het'minst'samenhangt'met'
opleidingsniveau.' Die' constatering' geldt' zowel' als' géén' rekening' wordt' gehouden' met'
verschillen'in'de'leeftijden'van'de'beoefenaren,'als'wanneer'dit'wel'gebeurt.'Dat'is'relevant,'
want' sommige' sporten' kennen' vooral' oudere' beoefenaren' terwijl' bij' andere' de' jeugd' de'
overhand' heeft.' Rekening' houden' met' leeftijdsverschillen' van' beoefenaren' heeft' voor'
sommige'sporten'(voetbal,'tafeltennis,'tennis,'wandelen)'grote'gevolgen'voor'het'verband'
tussen' deelname' en' opleidingsniveau.' Een' vergelijking' met' 1983' leert' dat' er' zich' in' de'
sociale'gelaagdheid'van'deze'zestien'sporten'weinig'veranderingen'hebben'voorgedaan.(
'
Conclusie.( Ook' anno' 2013' bestaat' er' nog' een' duidelijk' verband' tussen' sportdeelname' en'
opleidingsniveau.'Hoe'hoger'opgeleid,'hoe'groter'de'kans'dat'men'aan'sport'doet.'Dat'geldt'
voor'sportdeelname'in'het'algemeen,'maar'ook'voor'bijna'alle'individuele'takken'van'sport.'
Er'is'hierin'de'afgelopen'drie'decennia'veel'minder'veranderd'dan'men'geneigd'is'te'denken.'
Sport' blijft' sociaal' gelaagd,' sociale' patronen' blijken' robuuster' dan' men' soms' zou'
vermoeden.'
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Casteren,(Elise(van(
Radboud'University'Nijmegen''

(

'

Meedoen(met(een(Motorische(Beperking:(Sporttraining(en(–coaching(op(Maat(
(
Introductie.( Het' vierjarige' onderzoeksproject' “Meedoen' met' een' Motorische' Beperking:'
Sporttraining' en' –coaching' op' Maat”,' beoogt' door' training' en' coaching' op' maat' de'
(sport)participatie' van' kinderen' met' een' motorische' beperking' te' faciliteren.' De' centrale'
vraag'in'het'project'is'hoe,'toegesneden'op'de'individuele'mogelijkheden'van'deze'kinderen,'
motorische' vaardigheden' het' best' kunnen' worden' aangeleerd,' en' hoe' dit' via' training' en'
coaching' op' maat' in' de' praktijk' kan' worden' toegepast.' Het' huidige' abstract' presenteert'
Work' Package' 2.' Het' doel' van' dit' deelonderzoek' is' het' in' kaart' brengen' van' kennis' en'
vaardigheden' van' professionals' over' training' en' coaching' van' kinderen' met' Cerebrale'
Parese'(CP).'(
'
Methode.(In'de'uitvoering'van'het'onderzoek'werd'samengewerkt'met'vier'Hbo1instellingen'
(opleidingen' Toegepaste' Psychologie' en' ALO).' De' dataverzameling' is' uitgevoerd' door' 22'
vierdejaars' Hbo1studenten.' Studenten' waren' zelf' verantwoordelijk' voor' de' werving' van'
onderzoekssubjecten:' tien' kinderen' met' Cerebrale' Parese,' hun' bewegingsonderwijzer' en'
eventueel'hun'sporttrainer.'In'totaal'leidde'dit'tot'ca.'60'kinderen'met'CP'(waarvan'er'ca.'25'
gevolgd'zijn'naar'hun'sportclub),'15'bewegingsonderwijzers'en'10'sporttrainers.'In'totaal'zijn'
ca.'10'verschillende'scholen'en'10'verschillende'sportverenigingen'verspreid'over'het'land,'
geïncludeerd'in'het'onderzoek.'(
'
Dataverzameling'vond'plaats'volgens'een'vaststaand'protocol.'De'studenten'maakten'eerst'
video1opnamen'van'ca.'drie'gymlessen.'Deze'beelden'gebruikten'zij'met'twee'doeleinden:'
1.'Aan'de'hand'van'het'Observatieprotocol'Motorisch'Leren'brachten'zij'in'kaart'hoe'vaak'
impliciete1' en' expliciete' leermethoden' tijdens' de' gymles' worden' ingezet' door' de'
bewegingsonderwijzer.'
2.'Uit'de'opnames'van'de'les'knipten'zij'één'goed'voorbeeld'van'een'impliciete'leermethode'
en'één'goed'voorbeeld'van'een'expliciete'leermethode.''
Deze'beelden'werden'vervolgens'gebruikt'voor'de'diepte1interviews'die'gehouden'werden'
met' zowel' de' kinderen' met' CP' als' de' bewegingsonderwijzer.' Vervolgens' werd' nagegaan'
welke' kinderen' met' CP' ook' bij' een' vereniging' sporten.' Bij' deze' kinderen' vond' op' de'
sportvereniging'dezelfde'procedure'plaats:'er'werden'video1opnamen'van'de'sporttraining'
gemaakt'die'later'gescoord'werden'op'impliciete1'en'expliciete'leermethoden'en'studenten'
voerden'diepte1interviews'uit'met'de'sporttrainer'en'het'kind.'Daarnaast'werden'onder'alle'
onderzoeksdoelgroepen'vragenlijsten'uitgezet.''
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Herens,(Marion(
Wageningen'UR'Health'&'Society'

(

Validiteit(vragenlijst(effectonderzoek(Communities(in(Beweging:(Een(goed(alternatief(
ontbreekt!(
(
1'
Herens,'M.'1'Wageningen'UR'Health'&'Society'' '
2''
Schuitemaker,'S.'1'Wageningen'UR'Health'&'Society''
3''
Wagemakers,'A.'1'Wageningen'UR'Health'&'Society''
4''
Vaandrager,'L.'1'Wageningen'UR'Health'&'Society''
'
'
Introductie.(Communities'in'Beweging'(CiB)'is'een'interventie'van'het'Nederlands'Instituut'
voor' Sport' en' Bewegen' (NISB)' met' als' doel' om' inactieve' mensen' met' een' lage' sociaal'
economische' status' (SES)' te' stimuleren' tot' een' actieve' leefstijl.' Sinds' 2012' wordt' CiB'
geëvalueerd'op'(kosten)effectiviteit.'Effecten'op'deelnemersniveau'worden'via'vragenlijsten'
gemeten.' Deelnemers' worden' 18' maanden' gevolgd' en' vullen' 4' keer' een' lijst' in.' De'
vragenlijst'omvat'gevalideerde'instrumenten:'voor'het'meten'van'gezondheid'gerelateerde'
kwaliteit' van' leven' de' EuroQoL5D13L,' voor' beweeggedrag' de' SQUASH' vragenlijst,' en' voor'
plezier' de' Physical' Activity' Enjoyment' Scale' (PACES).' Twijfel' over' de' validiteit' van'
EuroQoL5D13L,'SQUASH'en'PACES'onder'mensen'met'een'lage'SES'vormde'aanleiding'voor'
dit'onderzoek.'De'centrale'vraag'was:'Wat'is'de'face,'content'en'concurrent'validiteit'van'de'
instrumenten'EuroQoL5D13L,'SQUASH'en'PACES'onder'mensen'met'een'lage'SES?(
'
Methode.( Via' diverse' methoden' zijn' face,' content' en' concurrent' validiteit' van' de'
vragenlijsten'EuroQoL5D13L,'SQUASH'en'PACES'onderzocht.'Literatuuronderzoek'is'gedaan'
naar' alternatieve' instrumenten.' Observaties' zijn' gedaan' bij' het' invullen' van' vragenlijsten.'
Interviews' zijn' gedaan' met' (beweeg)begeleiders' en' experts' over' de' instrumenten'
EuroQoL5D13L,' SQUASH' en' PACES.' Op' basis' hiervan' is' een' alternatieve' vragenlijst'
ontwikkeld'om'de'concurrent'validiteit'te'toetsen'bij'deelnemers'van'beweeggroepen'1'geen'
CiB' 1' in' 5' gemeenten' (n=119).' De' alternatieve' vragenlijst' bestond' uit' de' EuroQoL5D13L,'
SQUASH' en' PACES' en' een' EuroQoL5D13L' met' plaatjes,' de' Physical' Activity' Scale' (PAS)' en'
observaties' op' basis' van' de' Mood,' Interest' &' Pleasure' Questionnaire' (MIPQ).' Interviews'
met' deelnemers' zijn' gedaan' omtrent' begrijpelijkheid,' taakzwaarte' en' relevantie' van' de'
instrumenten.' Concurrent' validiteit' is' beschreven' op' basis' van' gepaarde' t1testen' en'
correlaties'voor'EuroQoL5D13L,'SQUASH'en'PACES'en'de'alternatieve'instrumenten.(
'
Resultaten.(EuroQoL5D13L'bleek'een'goede'face,'content'en'concurrent'validiteit'te'hebben.'
De' correlatie' tussen' EuroQoL5D13L' en' de' aangepaste' EuroQoL5D13L' was' 0,73.' SQUASH'
bleek' een' matige' face,' een' goede' content' en' een' twijfelachtige' concurrent' validiteit' te'
hebben.' De' correlatie' tussen' SQUASH' en' PAS' was' 0,22.' De' gemiddelde' waarden' in'
minuten/dag' verschilden' weinig' (10,21),' maar' niet' significant.' PACES' had' een' slechte' face,'
een' matige' content' en' twijfelachtige' concurrent' validiteit.' De' correlatie' tussen' PACES' en'
MIPQ'was'0,13.'De'gemiddelden'van'PACES'en'MIPQ'waren'significant'verschillend'(17,81).(
'
Discussie/conclusie.( De'alternatieve'instrumenten'leverden'geen'betere'resultaten'dan'de'
oorspronkelijke' EuroQoL5D13L,' SQUASH' en' PACES,' ook' niet' na' correctie' voor'
opleidingsniveau' of' land' van' herkomst.' Het' verdient' aanbeveling' om' de' EuroQoL5D13L,'
!
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SQUASH'en'PACES'in'het'effectonderzoek'van'CiB'te'handhaven.'Assistentie'bij'het'invullen'
blijft'een'noodzakelijke'randvoorwaarde'voor'het'verkrijgen'van'betrouwbare'gegevens.''
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Pulles,(Ine(
Mulier'Instituut'

(

De(sportdeelname(van(de(Nederlandse(jeugd:(stand(van(zaken(en(ontwikkeling(
(
Introductie.(Maatschappelijk'blijft'het'een'belangrijke'uitdaging'om'te'zorgen'dat'de'gehele'
Nederlandse' bevolking' aan' sport' doet.' Beleidsdoelstellingen' zijn' er' op' gericht' om'
Nederlanders' hun' leven' lang' aan' sport' te' laten' deelnemen.' Het' Ministerie' van'
Volksgezondheid,' Welzijn' en' Sport' (VWS)' heeft' in' haar' beleid' dan' ook' aandacht' voor'
verschillende' groepen' in' de' samenleving.' De' afgelopen' jaren' is' veel' beleid' gericht' op' de'
sportdeelname' van' jeugd' (voorbeelden:' Impuls' brede' scholen,' sport' en' cultuur,' Meedoen'
allochtone' jeugd' door' sport,' Beleidskader' sport,' bewegen' en' onderwijs).' Tijdens' de'
presentatie'zal'geschetst'worden'hoe'de'sportdeelname'van'Nederlandse'jeugd'in'de'leeftijd'
van' 6' tot' en' met' 23' jaar' er' anno' 2013' voor' staat' en' hoe' deze' zich' door' de' tijd' heeft'
ontwikkeld.' Ook' zal' er' aandacht' zijn' voor' de' leeftijd' waarop' de' sportdeelname' onder'
jongeren'afneemt'en'de'verschillen'in'sportdeelname'naar'enkele'achtergrondkenmerken.(
'
Methode.(De'cijfers'die'zullen'worden'gepresenteerd'zullen'voornamelijk'afkomstig'zijn'uit'
het' Ongevallen' en' Bewegen' in' Nederland' (OBiN)' onderzoek.' Met' dit' onderzoek' worden'
sinds'2006'op'een'consistente'manier'sportdeelnamecijfers'verzameld.'Het'onderzoek'wordt'
jaarlijks' onder' ruim' 11.000' Nederlanders' uitgevoerd.' Ook' zullen' cijfers' afkomstig' uit' het'
Aanvullende'Voorzieningen'Onderzoek'(AVO)'gebruikt'worden'om'een'trend'te'schetsen'die'
verder'terug'in'de'tijd'gaat.'Dit'onderzoek'is'vanaf'1979'vierjaarlijks'uitgevoerd'en'is'gestopt'
in'2007.(
'
Resultaten.( De' sportdeelname' van' de' jeugd' heeft' zich' in' de' periode' 198312013' positief'
ontwikkeld.' In' 2013' sportte' 83%' van' de' 6' tot' en' met' 231jarigen.' Tussen' leeftijdsgroepen'
bestaan' grote' verschillen' in' sportdeelname.' De' jongste' groep' jeugd,' de' 61' tot' en' met' 111
jarigen,'sport'meer'dan'de'andere'twee'leeftijdsgroepen.'Onder'18'tot'en'met'231jarigen'is'
de'sportdeelname'het'laagst.'Waar'de'sportdeelname'van'de'jongste'groepen'in'een'redelijk'
constante'lijn'stijgt'fluctueert'de'sportdeelname'van'de'18'tot'en'met'231jarigen'over'de'tijd'
met' in' de' periode' 200612013' een' lichte' afname.' Anno' 2013' is' er' nog' steeds' sprake' van'
enige' ongelijkheid' in' sport,' zo' sporten' kinderen' van' laagopgeleide' ouders' en' kinderen' uit'
gezinnen'met'een'laag'inkomen'nog'altijd'minder'dan'hun'tegenpolen.(
'
Conclusie/discussie.( De' resultaten' tonen' aan' dat' de' sportdeelname' van' de' Nederlandse'
jeugd'zich'positief'ontwikkeld'heeft,'ongeacht'het'feit'dat'18'tot'en'met'231jarigen'minder'
sporten' dan' andere' leeftijdsgroepen.' Uitval' in' sportdeelname' onder' de' jeugd' blijkt' niet'
alleen'iets'van'deze'tijd'te'zijn.'Wel'schuift'de'leeftijd'waarop'jongeren'stoppen'met'sporten'
iets'op'naar'voren.'De'vraag'is'of'we'deze'ontwikkeling'als'negatief'moeten'bestempelen'of'
dat' we' de' uitval' in' sportdeelname' accepteren' en' ervoor' proberen' te' zorgen' dat' de'
Nederlandse'jeugd'op'latere'leeftijd'hun'sportcarrière'weer'oppakt.'De'sociale'ongelijkheid'
in'sport'blijft'daarentegen'wel'een'aandachtspunt.'
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Avoort,(Cindy(van(der(
Expertiseteam'Sport'&'Exercise'Nutrition'
'
Salutogenese:(een(geschikt(raamwerk(voor(het(verbeteren(van(de(voedingsinname(en(
Sense(of(Coherence(van(jonge(atleten.(Een(pilot(studie(
Introductie.( Het' is' algemeen' bekend' dat' een' uitgebalanceerde' voeding' essentieel' is' voor'
jonge'atleten'voor'een'optimale'groei,'ontwikkeling'en'sportprestatie'[1].'De'voeding'dient'
te'voldoen'aan'de'aanbevolen'hoeveelheiden'voor'energie,'macro1'en'micronutriënten.'Dit'
geldt' in' het' bijzonder' voor' koolhydraten' en' eiwitten,' om' te' zorgen' voor' de' juiste'
lichaamssamenstelling' [2,3],' voldoende' glycogeenvoorraden' [4]' en' optimaal' herstel' [3,4].'
Helaas' blijkt' uit' verschillende' onderzoeken' dat' een' inadequate' voeding' een' veel'
voorkomend' probleem' is' bij' jonge' sporters' [517].' Naast' een' inadequate' voedingsinname'
blijkt'dat'jonge'atleten'beperkte'kennis'hebben'van'gezonde'voeding'[8,9].'Ze'worden'vaak'
verkeerd' geïnformeerd' of' hebben' verkeerde' ideeën' over' gezonde' voeding' [10,11].' Het'
gebrek' aan' kennis' en' vaardigheden' kan' de' prestatie' negatief' beïnvloeden' [12,13].' Het' is'
daarom' belangrijk' om' jonge' atleten' juist' te' informeren' over' voeding.' Een' interventie'
programma' lijkt' hiervoor' de' meest' geschikte' manier' [14,15].' Een' individueel' kenmerk' dat'
sterk' gerelateerd' blijkt' te' zijn' aan' voedingsinname' is' de' ‘Sense' of' Coherence’' (SOC).' SOC,'
een'belangrijk'construct'binnen'de'salutogenese,'is'het'vermogen'om'gebruik'te'maken'van'
bronnen'in'de'omgeving'en'daarmee'succesvol'om'te'gaan'met'stressvolle'gebeurtenissen'
en' bestaat' uit' drie' dimensies:' begrijpelijkheid,' handelingsvermogen' en' zingeving' [16,17].'
Studies'suggereren'dat'het'verhogen'van'de'SOC'via'een'interventie'een'goede'manier'is'om'
aspecten' van' gezondheid,' waaronder' mentale' gezondheid' en' voedingsgedrag' [18120],' te'
verbeteren' [21,22].' Beide' aspecten' zijn' van' belang' bij' het' leveren' van' een' goede'
sportprestatie.'Er'is'echter'naar'ons'weten'nog'geen'wetenschappelijk'onderzoek'uitgevoerd'
naar'de'relatie'tussen'voedingsinname'en'SOC'bij'jonge'atleten.'Het'doel'van'de'pilotstudie'
was'het'evalueren'van'de'voedingsinname'van'jonge'talentvolle'sporters.'Tevens'wilden'we'
een' op' de' SOC' gebaseerde' vragenlijst' m.b.t.' sportvoeding' testen' bij' deze' doelgroep.' Het'
tweede' doel' van' de' studie' was' het' bepalen' van' het' effect' van' een' voedingsinterventie,'
gebaseerd'op'het'salutogene'perspectief,'op'de'voedingsinname'en'SOC.''
'
Methode.(Jonge'talentvolle'sporters'van'Topsport'Gelderland'(12120'jaar)'werden'gevraagd'
deel'te'nemen'aan'dit'quasi1experimenteel'onderzoek.'Een'zeven'weken'durend'interventie'
programma' werd' ontwikkeld' door' de' expertiseteams' ‘Sports' &' Exercise' Nutrition’' en'
‘Health' &' Performance’' van' HAN' Sport' en' Bewegen.' Voorafgaand' en' na' afloop' van' de'
interventie'werd'een'sportvoeding'gerelateerde'SOC'vragenlijst'afgenomen.'De'vragenlijst'is'
door' beide' expertise' teams' ontwikkeld' op' basis' van' de' originele' gevalideerde' SOC129'
vragenlijst' waarmee' de' drie' dimensies' van' SOC' gemeten' kunnen' worden' [17].' Ook' het'
aangepaste'instrument'bestaat'uit'29'vragen'en'is'gericht'op'het'sportvoedingsgedrag'van'
atleten.' Daarnaast' werd' de' voedingsinname' online' geregistreerd' via' een' drie' daagse' 24h1
recall.' Deze' resultaten' werden' vergeleken' met' voedingsrichtlijnen' om' zo' de' voeding' te'
beoordelen' op' volwaardigheid.' Paired' sample' test' analyses' werden' uitgevoerd' om' zowel'
verschillen'in'SOC'als'voedingsinname'voor'en'na'de'interventie'te'bepalen.''
'
Resultaten.( In' totaal' namen' elf' jonge' (16.7' ±' 2.2' jaar)' atleten' deel' aan' de' interventie,'
waaronder' vijf' meiden' en' zes' jongens,' participerend' in' verschillende' sporten.' Drie'
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deelnemers' hebben' de' totale' interventie' niet' volbracht.' De' voedingsanalyse' suggereerde'
dat' de' voedingsinname' onvolwaardig' was.' Met' name' de' totale' energie,' koolhydraat,'
voedingsvezel,'calcium,'ijzer,'vitamine'B11'en'vitamine'D'inname'was'ontoereikend'(>'90%'
probability'of'inadequacy).'Hoewel'er'een'positieve'verandering'was'te'zien'in'de'distributie'
van' de' totale' SOC' score,' werd' er' geen' significant' verschil' aangetoond' (mediaan' (Q11Q3)'
voorafgaand:' 140.0' (116.01145.0),' na' afloop:' 140.0' (123.01158.0)).' Tevens' werden' er' geen'
significante'verschillen'gezien'in'de'totale'voedingsinname'en'productkeuzes.'
'
Discussie/Conclusie.(De'resultaten'van'de'pilotstudie,'onder'een'kleine'groep'jonge'atleten,'
suggereren' een' inadequate' voedingsinname,' zoals' eerder' werd' gevonden' in' andere'
vergelijkbare'studies'[7,14,23130].'Het'doel'van'deze'studie'was'tevens'het'testen'van'een'
sportvoedingspecifieke' SOC1vragenlijst' en' interventieprogramma.' Het' sterke' punt' van' dit'
onderzoek' was' het' feit' dat' beide' aspecten' niet' eerder' zijn' onderzocht' in' een' groep' jonge'
talentvolle'sporters.'Er'werden'echter'geen'significante'verbeteringen'gevonden'in'zowel'de'
voedingsinname' als' de' SOC' na' afloop' van' het' programma.' Het' uitblijven' van' een' effect'
heeft' mogelijk' te' maken' met' de' kleine' onderzoekspopulatie' en' het' hoge' aantal' drop1outs'
onder'de'jongste'atleten.'Op'basis'van'het'hoge'aantal'jonge'drop1outs'kan'de'vraag'worden'
gesteld'of'de'interventie'geschikt'was'voor'sporters'jonger'dan'zestien'jaar.'Daarnaast'dient'
te' worden' opgemerkt' dat' de' sportvoedingspecifieke' SOC1vragenlijst' niet' gevalideerd' is.'
Samenvattend' kan' worden' gesteld' dat' er' grote' behoefte' is' aan' een' gecontroleerde'
interventie' studie' onder' sporters' tussen' de' zestien' en' twintig' jaar' om' te' bepalen' of' de'
interventie' al' dan' niet' effectief' is.' Daarnaast' is' onderzoek' nodig' naar' de' klinimetrische'
eigenschappen' van' de' SOC129' sportvoeding.' Een' validatie' studie' is' tevens' essentieel' om'
klinimetrische'eigenschappen'van'de'SOC1vragenlijst'te'optimaliseren.'Beide'expertise'teams'
van'HAN'Sport'en'Bewegen'zullen'daarom'komende'periode'opnieuw'praktijkstudies'gaan'
uitvoeren'ter'optimalisering'van'het'programma'en'het'meetinstrument.''
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Jonvik,(Kristin(
Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen;'Maastricht'University'Medical'Centre'' '
(
Best(practices:(Beet>ing(your(competitors:(dietary(nitrate(to(enhance(sports(performance(
(
1'
Jonvik,'K.'1'Hogeschool'Arnhem'en'Nijmegen;'Maastricht'University'Medical'Centre''
2''
Nyakayiru,'J.'1'Maastricht'University'Medical'Centre''
3''
Verdijk,'L.'1'Maastricht'University'Medical'Centre''
'
'
Introductie.(Recent'onderzoek'heeft'uitgewezen'dat'orale'inname'van'nitraat'(NO31),'in'de'
vorm' van' nitraatzouten' of' rode' bietensap,' kan' leiden' tot' een' verlaging' van' de' bloeddruk'
tijdens' rust' en' tot' een' significante' daling' van' de' pulmonale' zuurstofopname' tijdens'
inspanning.'Daarnaast'is'aangetoond'dat'nitraatsuppletie'onder'bepaalde'omstandigheden'
de' (sport)prestatie' kan' verbeteren.' Er' is' echter' nog' veel' onduidelijkheid' over' de' optimale'
wijze' van' nitraatsuppletie' en' over' welke' sportdisciplines' baat' kunnen' hebben' bij'
nitraatsuppletie.' Bovendien' is' tot' nu' toe' vooral' veel' bekend' over' de' effecten' van'
nitraatsuppletie' bij' niet1' of' matig1getrainde' proefpersonen.' Eventuele' effecten' bij' goed1
getrainde'(top)sporters'moeten'nog'uitgebreid'bestudeerd'worden.(
In' een' recent' gestart' promotieonderzoek,' in' samenwerking' tussen' de' HAN' en' de'
Universiteit' Maastricht,' worden' de' effecten' van' nitraatsuppletie' op' (elite)' sportprestatie'
verder'onderzocht,'met'als'hoofddoel'het'ontwikkelen'van'richtlijnen'voor'nitraatsuppletie'
als'prestatie'bevorderend'middel'voor'topsporters.''
'
Methodiek.( In' het' huidige' promotieproject' wordt' onder' andere' onderzocht' wat' de' beste'
wijze'van'nitraatsuppletie'is'bij'(top)sporters'en'bij'welke'sportdisciplines'positieve'effecten'
te'verwachten'zijn.'De'vertaalslag'naar'de'praktijksituatie'bij'topsporters'in'Nederland'vormt'
hierbij'een'belangrijk'onderdeel.(
'
Bevindingen.( Van' het' nitraat' uit' de' voeding,' wordt' in' het' speeksel' 518%' omgezet' naar'
nitriet.' Nitriet' wordt' geabsorbeerd' en' gereduceerd' tot' stikstofmonoxide' (NO)' in' bloed' en'
weefsels.' Door' verwijding' van' de' bloedvaten' verbetert' NO' onder' andere' de' doorbloeding'
van' de' spieren.' Ook' wordt' gesuggereerd' dat' NO' een' positief' effect' heeft' op' de'
calciumhuishouding'in'de'spier,'en'daardoor'op'de'contractiekracht.'Bovendien'is'gebleken'
dat'minder'zuurstof'nodig'is'bij'eenzelfde'inspanningsintensiteit'na'inname'van'nitraat.'Het'
precieze'mechanisme'van'deze'verhoogde'efficiëntie'is'nog'onduidelijk.'(
Een'aantal'studies'laat'zien'dat'nitraat'een'gunstig'effect'heeft'op'het'uithoudingsvermogen,'
vooral'in'situaties'waar'zuurstof'een'beperkende'factor'is.'De'directe'effecten'op'prestatie'
zijn' vooral' onderzocht' bij' recreatieve' sporters' door' middel' van' tijdritten' op' de' fiets,' waar'
positieve'prestatie'effecten'vaak'zijn'gevonden.'Recentelijk'wordt'er'steeds'meer'onderzoek'
verricht'bij'beter'getrainde'sporters'en'vanuit'verschillende'sportdisciplines.''
'
Discussie/conclusie.( Tijdens' de' presentatie' zullen' de' recente' bevindingen' met' betrekking'
tot' effecten' van' nitraatsuppletie' op' (elite)' sportprestatie' worden' toegelicht' en' zal' een'
overzicht' worden' gegeven' met' betrekking' tot' de' opzet' van' het' onlangs' gestarte'
promotieproject.''
'
'
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Oomen,(Joost(
Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'

(

Effect(van(koolhydraatbeperkt(dieet(op(lichaamssamenstelling,(substraatgebruik(en(
prestatie.(
(
1'
Oomen,'J.M.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven' '
2''
Verdoorn,'V.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
'
'
Inleiding.(Gezonde'mensen'wordt'aangeraden'om'50170%'van'hun'voedingsenergie'te'halen'
uit'koolhydraten.'De'laatste'tijd'zijn'er'echter'ook'geluiden'dat'koolhydraten'ook'nadelige'
gevolgen' kunnen' hebben' (Lustig,' Schmidt,' &' Brindis,' 2012).' In' de' literatuur' is' er' dan' ook'
discussie' over' de' vraag' of' koolhydraatbeperking' voor' sportprestaties' van' niet1topsporters'
een'negatief'effect'zou'hebben'(Noakes,'Volek,'&'Phinney,'2014).'Huidige'studie'onderzoekt'
de' invloed' van' koolhydraatbeperking' in' de' voeding' gedurende' 4' weken' op'
lichaamssamenstelling,' substraatgebruik' tijdens' submaximale' inspanning' en'
prestatievermogen.(
'
Methode.(De'interventie'bestond'uit'een'4'weken'durende'koolhydraatbeperking'(maximaal'
30En%' uit' koolhydraten' (bijgehouden' via' FatSecret)).' De' voor1' en' nameting' bestonden' uit'
bepaling'van'het'lichaamsgewicht,'het'lichaamsvetpercentage'en'het'rustmetabolisme'(via'
indirecte' calorimetrie),' gevolgd' door' een' bepaling' van' substraatoxidatie' tijdens' een'
submaximale'fietstest'met'een'oplopende'blokbelasting'van'5'min'per'blok'tot'een'hartslag'
van'170'slagen'per'minuut'en'een'prestatietest'(12'minuten'tijdrit).'De'verschillen'tussen'de'
voor1'en'nameting'zijn'berekend'en'geanalyseerd.(
'
Resultaten.( Er' hebben' 21' proefpersonen' deelgenomen' aan' het' onderzoek.' Tijdens' de'
interventie' was' gemiddeld' per' week' de' energie1inname' 248' kcal' lager' dan' gedurende' de'
uitgangsweek.'Gedurende'de'interventieperiode'was'het'gemiddelde'energiepercentage'van'
koolhydraten' per' week' 27,1%' (SD' 3,9).' Gemiddeld' is' het' lichaamsgewicht' afgenomen' met'
1,17' kg' (SD' 0,9' en' p' <.0001)' en' het' vetpercentage' met' 1,36%' (SD' 1,7' en' p' <.001).' De'
vetmassa' is' afgenomen' met' 1,18' kg' (SD' 1,2' en' p' <.001).( Er' was' een' significante' daling' in'
gemiddelde'koolhydraatverbranding'na'de'interventieperiode'(p'<'.005)'en'een'significante'
stijging'in'vetverbranding'(p'<'.001).(De'prestatiemeting'gaf'geen'verschil'tussen'de'voor1'en'
nameting.(
'
Discussie.( De' lagere' energieinname' gedurende' de' interventie' verklaart' niet' de' afname' in'
lichaamsgewicht.' Daarnaast' is' deze' afname' enkel' een' afname' in' vetmassa' wat' bij'
energiebeperkt'dieet'niet'gezien'wordt'(Kempen,'Saris,'&'Westerterp,'1995).'Een'verlaagde'
absolute' koolhydraatinname' gaat' gepaard' met' een' verlaagde' koolhydraatverbranding'
zonder'verlies'van'inspanningsvermogen'gedurende'een'12'minuten'inspanningstest.''
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Wardenaar,(Floris(
Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen'1'HAN'Sport'&'Bewegen'
'
Voedingssupplementen(en(sportvoedingsproducten:(welke(producten(adviseren(
sportprofessionals?(
(
1'
Wardenaar,'F.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen'
2''
Pannekoek,'S.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen'
3''
Ceelen,'I.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen'
'
'
Introductie.( Een' groot' deel' van' de' sporters' gebruikt' voedingssupplementen.' Het' is'
onbekend' welke' voedingssupplementen' en' sportvoedingsproducten' worden' geadviseerd'
door'sportprofessionals'aan'welke'producten'zij'een'ergogene'werking'toedichten.(
'
Methode.'152'sportprofessionals'vulden'van'november'2013'tot'en'met'februari'2014'een'
online' vragenlijst' in' (Qualtrics,' 2013).' Respondenten' bestonden' uit' sportdiëtisten' (SD,'
n=34),' sportartsen' (SA,' n=38),' fysiotherapeuten' (FY,' n=17),' sportmasseurs' (SM,' n=38)' en'
soigneurs'(SO,'n=25).'Het'thema'vitamines'en'mineralen'was'onderdeel'van'de'vragenlijst.'
De'resultaten'van'de'meest'geadviseerde'producten'uit'deze'sectie'worden'beschreven'en'
tussen' haakjes' weergegeven' als' percentage' per' groep' sportprofessionals.' Er' is' niet'
statistisch'getoetst'op'verschillen.''
'
Resultaten.(Multivitamine'werd'het'meest'geadviseerd'door'sportprofessionals'(SD'94,1;'SA'
57,1;'FY'52,9;'SM'40,7;'SO'42,9),'het'ergogeen'effect'van'een'multivitamine'werd'het'hoogst'
gescoord' door' fysiotherapeuten' (SD' 35,3;' SA' 20,0;' FY' 41,2;' SM' 14,8;' SO' 38,1).' Vitamine' D'
advies'werd'vooral'geadviseerd'door'sportdiëtisten'en'sportartsen'(SD'70,6;'SA'51,4;'FY'5,9;'
SM'14,8;'SO'19,1'),'zij'schatte'ook'het'ergogeen'effect'van'vitamine'D'het'hoogst'in'(SD'41,2;'
SA' 37,1;' FY' 5,9;' SM' 3,7;' SO' 14,3).' Advies' voor' ijzersuppletie' was' vooral' afkomstig' van'
sportdiëtisten'en'sportartsen'(SD'47,1;'SA'40,0;'FY'11,8;'SM'18,5;'SO'19,1),'ergogeen'effect'
van' ijzer' werd' vooral' door' sportartsen' en' soigneurs' hoog' gescoord' (SD' 14,7;' SA' 31,4;' FY'
17,7;' SM' 7,4;' SO' 28,6).' Advies' voor' magnesiumsuppletie' werd' het' meest' door'
fysiotherapeuten' en' soigneurs' gegeven' (SD' 21,0;' SA' 25,7;' FY' 52,9;' SM' 22,2;' SO' 43,0),' een'
ergogeen'effect'voor'magnesium'werd'ook'in'dezelfde'groepen'hoog'gescoord'(SD'8,8;'SA'
22,9;'FY'35,3;'SM'14,8;'SO'38,1).(
'
Discussie/conclusie.( Er' lijkt' een' verschil' te' zijn' in' de' mate' waarin' sportprofessionals'
vitamine1' en' mineralen' supplementen' adviseren' aan' sporters.' Waarbij' de' sportdiëtisten'
aangeven' vaker' multivitamine,' vitamine' D' en' ijzer' te' adviseren' dan' andere'
sportprofessionals.'Alleen'in'het'geval'van'magnesium'adviseren'fysiotherapeuten'dit'vaker'
dan' andere' sportprofessionals.( Opvallend' zijn' de' hoge' scores' in' de' verschillende' groepen'
sportprofessionals' voor' de' ergogene' werking' van' bepaalde' producten.' Op' basis' van'
literatuur' kan' worden' aangenomen' dat' bij' een' voldoende' status' multivitamines,' ijzer' en'
magnesium'geen'ergogene'werking'hebben.'In'het'geval'van'vitamine'D'is'op'dit'moment'
geen' consensus' over' het' mogelijke' ergogene' effect' als' bloedwaarden' hoger' liggen' dan' 40'
ng/mL.' Behalve' de' mogelijk' ergogene' werking' zijn' er' verschillende' redenen' waarom'
sportprofessionals'supplementen'adviseren.'Er'lijken'echter'grote'verschillen'in'kennis'over'
de' ergogene' werking' van' supplementen' tussen' de' verschillende' sportprofessionals.'
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Onderbouwing' van' adviezen' in' relatie' tot' ergogene' werking' van' supplementen' verdient'
binnen'alle'beroepsgroepen'in'de'sport'de'aandacht.'
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Hilhorst,(Jarno(
Kennispraktijk'

(

Trainer>kind(INterACTIE:(Hoe(creëer(je(als(trainer/coach(een(ontwikkelingsgericht(
sportklimaat?(

'
1'
Hilhorst,'J..'1'Kennispraktijk'' '
2''
Schipper'1'van'Veldhoven,'N.'1'NOC*NSF''
3''
Jacobs,'F.'1'Haagse'Hogeschool''
4''
Theeboom'1'Vrije'Universiteit'Brussel''
5''
Steenbergen,'J.'1'Kennispraktijk''
'
'
Introductie.( Sport' kan' op' verschillende' manieren' van' waarde' zijn' voor' opgroeiende'
kinderen,' maar' die' meerwaarde' is' niet' vanzelfsprekend.' Vooral' de' interactie' van'
jeugdsporters'met'hun'trainer/coach'is'bepalend'voor'de'mate'waarin'sport'bijdraagt'aan'de'
ontwikkeling' van' jeugd/jongeren.' In' opdracht' van' het' programma' 'Naar' een' veiliger'
sportklimaat'' (VSK)' is' een' verdiepend' onderzoek' uitgevoerd' naar' het' gedrag' van'
trainer/coaches' en' de' betekenis' ervan' voor' de' ontwikkeling' van' kinderen' in' de'
georganiseerde'sport.(
'
Methode.( In' samenwerking' met' drie' hogescholen' (Haagse' Hogeschool,' Chr.' Hogeschool'
Windesheim,' Fontys' Hogescholen)' hebben' bijna' vijftig' vierdejaars' studenten' in' het'
sportseizoen' 2012/2013' observaties' (video1opnamen),' interviews,' enquêtes' en' registraties'
uitgevoerd' bij' jeugdtrainers' en' hun' sportgroepen.' In' het' onderzoeksrapport,' dat' voorjaar'
2014'verscheen,'zijn'de'gegevens'verwerkt'over'37'jeugdtrainers,'waarbij'naast'het'gedrag'
van'de'trainer'ook'de'ervaringen'van'de'jongeren'zelf'centraal'staan.(
'
Bevindingen.( Gemiddeld' geven' trainers' 42' keer' per' training/wedstrijd' een' positieve'
belonende' reactie' na' een' gewenste' prestatie' en' ze' reageren' 40' keer' na' een' fout' of'
vergissing.'Relatief'positief'valt'het'aanmoedigen'van'trainers'en'de'zorg'voor'een'prettige'
sfeer'op.'Relatief'negatief'valt'het'weinig'stellen'van'vragen'op.'Trainers'lijken'zich'overigens'
vrij' bewust' van' het' gedrag' dat' ze' vertonen.' Er' bleken' zes' succesfactoren' te' zijn' voor' de'
wijze'waarop'trainers'van'betekenis'zijn'voor'de'ontwikkeling'van'jeugdsporters:'1)'Focus'op'
plezier' beleven' en' leren;' 2)' Leren' via' competentiebeleving,' zelfvertrouwen' en' inzet;' 3)'
Aanleren'van'sportieve'vaardigheden;'4)'Inzet'en'structuur'als'voorwaarden;'5)'Regie'bij'de'
jeugdsporters'zelf;'6)'Een'sociaal'groepsklimaat'voor'ontwikkeling'van'alle'jeugdsporters.'
'
Conclusies.( Het' gedrag' van' trainers' in' relatie' tot' de' ontwikkeling' van' jeugdsporters' wordt'
gekenmerkt' door' complexe' mechanismen' en' kent' veel' diepgang.' Vooral' complimenten,'
aanmoedigingen,'aanwijzingen,'benoemde'fouten,'correcties'van'gedrag'en'het'stellen'van'
vragen'door'de'trainer'lijken'te'leiden'tot'plezier,'zelfvertrouwen,'inzet'en'een'verbeterde'
sportieve'vaardigheid'van'jeugdsporters.'Toch'biedt'een'dergelijke'koppeling'tussen'gedrag'
en' betekenissen' weinig' houvast' voor' het' handelen' van' trainers.' Het' lijkt' belangrijker' dat'
trainers'zich'bewust'zijn'van'de'zes'succesfactoren/mechanismen'en'leren'hoe'ze'het'eigen'
gedrag'flexibel'kunnen'aanpassen'aan'waar'de'specifieke'sportsituatie'en'het'specifieke'kind'
om'vraagt.'Zie'voor'meer'tips'en'info'www.veiligsportklimaat.nl/tkionderzoek.'
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Idema,(Wietske(en(Torenbeek,(Marjolein(
Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen'–'HAN'Sport'&'Bewegen'
'
Best(practices:(Best(practice:(het(bevorderen(van(zelfregulatie(in(het(bewegingsonderwijs(
'
'
Introductie.( Onderzoek' laat' zien' dat' sporters' en' leerlingen' met' een' groot' zelfregulerend'
vermogen' een' grotere' kans' hebben' om' te' slagen' in' de' sport' of' op' school.' De'
metacognitieve'vaardigheden'(plannen,'monitoren,'evalueren,'reflecteren)'en'motivationele'
aspecten'(inzet'en'geloof'in'eigen'kunnen)'die'nodig'zijn'om'dit'zelfregulerend'vermogen'te'
ontwikkelen' kun' je' aanleren,' zo' tonen' experimenten' aan' (o.a.' Dignath' en' Büttner,' 2008).'
Het'is'dan'wel'van'belang'dat'de'sociale'omgeving'een''zelfregulatieklimaat''creëert,'waarin'
om'deze'vaardigheden'en'aspecten'wordt'gevraagd.'Deze'studie'beschrijft'de'resultaten'van'
drie' interventiestudies' die' zijn' gedaan' in' het' bewegingsonderwijs,' ter' bevordering' van' de'
ontwikkeling'van'de'zelfregulatie'van'de'leerlingen.'(
'
Methode.(In'totaal'deden'er'170'brugklasleerlingen'(regulier'onderwijs'voor'vmbo,'havo'en'
vwo)'mee,'verdeeld'over'drie'experimentele'groepen'(EG)'A'(n=25),'B'(n=27)'en'C'(n=26)'en'
drie'controlegroepen'(CG)'A'(n=25),'B'(n=21)'en'C'(n=46).'De'interventie'in'de'experimentele'
groepen' bestond' uit' een' didactische' methode' die' de' docenten' uitvoerden' tijdens' het'
reguliere'beweegprogramma'van'de'school.'Deze'didactische'methode'was'erop'gericht'het'
plannen,' monitoren,' reflecteren,' evalueren,' de' inzet' en' het' geloof' in' eigen' kunnen'
structureel' te' bevorderen' gedurende' vijf' tot' negen' weken.' Om' deze' aspecten' van'
zelfregulatie' in' kaart' te' brengen,' vulden' de' leerlingen' voor' en' na' de' interventie' een'
vragenlijst'in'(Self1Regulation'of'Learning'–'Self'Report'Scale).'(
'
Resultaten.( De'leerlingen'uit'alle'drie'de'experimentele'groepen'(A,'B'en'C)'hadden'na'de'
interventie'een'groter'geloof'in'eigen'kunnen.'De'leerlingen'uit'de'experimentele'groep'A'en'
C'verbeterden'zich'in'de'vaardigheid'monitoren.'Daarnaast'gingen'de'leerlingen'vooruit'op'
de'vaardigheid'plannen'(EG'C),'evalueren'(EG'A)'en'reflecteren'(EG'B).'(
'
Discussie( en( conclusie.( Het' doel' van' de' interventiestudies' was' het' bevorderen' van' de'
zelfregulatie' van' brugklasleerlingen' in' de' les' bewegingsonderwijs.' De' resultaten' laten' zien'
dat' de' leerlingen' op' verschillende' aspecten' van' zelfregulatie' vooruit' zijn' gegaan.' Dat'
betekent'dat'je'het'gebruik'van'zelfregulatieve'vaardigheden'en'het'geloof'in'eigen'kunnen'
in' relatief' korte' tijd' kunt' bevorderen' in' het' bewegingsonderwijs.' Voor' de' toekomst' is' het'
interessant'om'te'onderzoeken'wat'de'effecten'hiervan'zijn'op'de'motorische'ontwikkeling'
en'beweegprestaties'van'leerlingen.'(
'
Literatuur(
Dignath,' C.,' &' Büttner,' G.' (2008).' Components' of' fostering' self1regulated' learning' among'
students.' A' meta1analysis' on' intervention' studies' at' primary' and' secondary' school' level.'
Metacognition'&'Learning,'3,'2311264.'
'
De' genoemde' studies' zijn' uitgevoerd' door' vierdejaars' ALO1studenten' van' HAN' Sport' &'
Bewegen,'binnen'het'lectoraat''Herkennen'en'ontwikkelen'van'sporttalent','waarvan'Marije'
Elferink1Gemser'de'lector'is.'''
'
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Kramer,(Tamara(
Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen'1'HAN'Sport'&'Bewegen'

(

Talent>coach(relatie:(ontwikkelen(van(een(feedback(tool(voor((beginnende)(coaches(
(
1'
Kramer,'T.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen'
'
2''
Gijsbers,'M.'1'Topsport'Gederland''
3''
Elferink1Gemser,'M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen,'Hogeschool'Arnhem'en'Nijmegen'
'
'
Introductie.( De' coach' speelt' een' grote' rol' in' de' ontwikkeling' van' talenten' (Bakker' &'
Oudejans,' 2012).' De' coach' bepaalt' een' groot' deel' van' bijvoorbeeld' de' training,'
wedstrijdvoorbereiding' en' tactiek.' De' taak' van' de' coach' is' om' sporters' te' helpen' in' het'
halen' van' hun' prestatiedoelen.' De' coach' richt' zich' hierbij' onder' meer' op' organisatie,'
training' en' wedstrijden.' Om' gezamenlijk' doelen' te' kunnen' halen,' zullen' de' coach' en' het'
talent' samen' optimaal' moeten' functioneren.' Hierbij' kan' het' talent' een' voorkeur' hebben'
voor'bepaalde'aspecten'van'de'coach.'Dit'onderzoek'heeft'als'doel'deze'voorkeuren'in'kaart'
te'brengen'en'een'tool'te'ontwikkelen'die'coaches'kunnen'gebruiken'om'er'achter'te'komen'
wat' de' talenten' van' de' coach' vinden' en' waar' verbeterpunten' zitten' voor' de' talent1coach'
relatie.'(
'
Methode.(In'dit'onderzoek'hebben'295'sporters'(17,2±2,7'jaar,'134'jongens)'de'coach1scan'
twee'keer'ingevuld.'De'sporten'die'zij'beoefenden'waren'tennis,'voetbal,'turnen,'zwemmen,'
basketbal'en'atletiek.'De'coach1scan'is'opgesteld'op'basis'van'het'onderzoek'van'Choi,'Cho'
en' Kim' (2005)' en' Van' der' Ark' e.a.' (2009).' De' coach1scan' bestond' uit' verschillende'
onderdelen' namelijk;' eigenschappen' en' houding,' mogelijkheden' en' vaardigheden,' kennis,'
opleiding' en' ervaring,' instructie' methode,' interpersoonlijke' relaties,' management' en'
zelfregulatie.' In' totaal' waren' er' 65' stellingen' waarop' geantwoord' kon' worden' van' 11
helemaal' mee' oneens' tot' 71helemaal' mee' eens.' Met' een' factoranalyse' is' gekeken' welke'
categorieën'overbleven'en'of'de'coach1scan'betrouwbaar'was.'Vervolgens'is'de'coach1scan'
vernieuwd' en' uitgebreid' met' adviezen' van' coaches.' Hiervoor' zijn' adviezen' bij' 18' ervaren'
coaches'verzameld'door'middel'van'interviews.'(
'
Resultaten.(Uiteindelijk'bleven'er'zes'schalen'over'met'in'totaal'43'items,'te'weten;'kennis'
(11),'zelfregulatie'(11),'trainingsomgeving'(6),'coachen'en'begeleiden'(7),'gedrag'(5)'en'sfeer'
(3).'De'Cronbach's'alfa'was'.85'en'Intra'Class'Coëfficiënt'van'.74.'De'coach1scan'bestaat'uit'
43'stellingen'over'hoe'de'coach'op'alle'zes'onderdelen'zou'kunnen'verbeteren.'In'totaal'zijn'
153' tips' verzameld' van' 18' ervaren' coaches.' Een' voorbeeld' is' over' hoe' je' beter' kunt'
communiceren'als'coach;'“Spreek'verwachtingen'over'en'weer'uit'en'zorg'dat'je'open'bent'
naar'het'talent'en'de'ouders'toe”.'(
'
Conclusie.(Een'bruikbare'tool'is'ontwikkeld'die'coaches'inzicht'kan'geven'hoe'talenten'tegen'
de' coach' aankijken' en' wat' verbeterpunten' zijn' voor' wat' betreft' de' talent1coach' relatie.'
Daarnaast' kunnen' de' tips' beginnende' coaches' houvast' bieden' in' het' ontwikkelen' van'
sporters'en'hun'rol'als'coach.'Deze'tool'is'niet'alleen'geschikt'voor'talent'coaches'maar'kan'
breed'toegepast'worden'voor'iedere'coach'die'samen'met'sporters'werkt'aan'het'halen'van'
prestatiedoelen.'
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Willemse,(Bas(
Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen'

(

Fysieke(fitheid(en(executieve(functies(in(7>(tot(10>jarige(kinderen,(gerelateerd(aan(
sportdeelname(
((
Willemse,'BMM.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen''
Hartman,'E.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
de'Greeff,'J.W.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
Mullender1Wijnsma,'M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
Elferink1Gemser,'M.T.'1'Rijksuniversiteit'Groningen;'Hogeschool'Arnhem'en'Nijmegen''
Visscher,'C.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''

(
1'
2''
3''
4''
5''
6''
'
Introductie.( Over' de' rol' van' sportdeelname' op' de' fysieke' en' cognitieve' ontwikkeling' van'
kinderen' is' relatief' weinig' bekend,' terwijl' er' bij' volwassenen' en' adolescenten' een'
aantoonbare'relatie'is'tussen'fitheid'en'executief'functioneren'(EF).'EF'is'een'verzamelnaam'
voor'cognitieve'functies'die'doelgericht'gedrag'organiseren'en'controleren.'In'de'sport'is'EF'
van'toepassing'bij'het'maken'van'beslissingen,'het'snel'verwerken'van'informatie,'of'bij'het'
anticiperen'van'het'gedrag'van'teamgenoten.'Kinderen'die'aan'sport'doen'zouden'daarom'
niet'alleen'fysiek'fitter'kunnen'zijn,'maar'ook'beter'kunnen'presteren'op'EF.'Het'doel'van'
deze' studie' is' om' te' onderzoeken' in' hoeverre' sportdeelname' gerelateerd' is' aan' fysieke'
fitheid'en'EF'in'71'tot'101jarige'kinderen.'Tevens'wordt'bekeken'of'verschillen'in'EF'te'vinden'
zijn'tussen'kinderen'die'aan'open'sporten,'en'gesloten'sporten'doen.(
'
Methode.( Tweehonderdzesentwintig' kinderen' (124' jongens' en' 102' meisjes)' met' een'
gemiddelde'leeftijd'van'8.08'jaar'(SD'='.71'jaar)'werden'gemeten'op'een'aantal'onderdelen'
van' de' EU1ROFIT' test:' kracht' (verspringen' en' sit1ups),' uithoudingsvermogen' (201meter'
shuttlerun' test),' snelheid' en' wendbaarheid' (10x51meter' shuttlerun' test).' Genormaliseerde'
scores'op'deze'variabelen'werden'opgeteld,'zodat'een'algemene'maat'voor'fysieke'fitheid'
werd'vastgesteld'en'er'onderscheid'kon'worden'gemaakt'tussen'verschillende'niveaus'van'
fitheid.' EF' werd' gemeten' via' planning' (Tower' of' London),' inhibitie' (Stroop' Test),'
werkgeheugen' (Visual' Memory' Span' en' Digit' Span)' en' cognitieve' flexibiliteit' (Trail' Making'
Test).' Met' een' t1test' werden' fysieke' fitheid' en' EF' vergeleken' van' kinderen' die' of' wel,' of'
geen' sport' beoefenden.' Vervolgens' werd' onderzocht' of' er' per' verschillende' tak' van' sport'
verschil'was'tussen'de'meest'fitte'kinderen,'en'de'minst'fitte'kinderen.'(
'
Resultaten.(Kinderen'die'een'sport'beoefenden'(54'%)'scoorden'significant'beter'op'fysieke'
fitheid,'dan'hun'leeftijdsgenoten'die'geen'sport'beoefenden'(46'%)'(verspringen:'p'='.023;'
10'x'51meter'shuttlerun'test:'p'='.026;'201meter'shuttlerun'test:'p'='.022).'Wat'betreft'de'EF'
was'er'geen'significant'verschil'tussen'deze'groepen.'Voor'zowel'de'kinderen'die'een'open'
sport'(33'%,'p'='.007)'of'een'gesloten'sport'(21'%,'p'='.002)'beoefenden,'bleek'dat'fittere'
kinderen' significant' beter' presteerden' dan' de' minder' fitte' kinderen' op' de' Visual' Memory'
Span.'Tevens'was'deze'trend'zichtbaar'bij'de'kinderen'die'geen'sport'beoefenden.(
'
Discussie/conclusie.( Dit' onderzoek' toont' aan' dat' 71' tot' 101jarige' kinderen'fysiek' fitter' zijn'
dan' hun' leeftijdsgenoten' die' niet' aan' sport' doen.' Tevens' blijkt' dat' zowel' binnen' open' als'
gesloten'sporten'fittere'kinderen'een'beter'ontwikkeld'werkgeheugen'hebben.'Hiermee'kan'
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worden' aangenomen' dat' sportdeelname' belangrijk' is' voor' zowel' de' fysieke' en' cognitieve'
ontwikkeling' van' kinderen.' Toekomstig' onderzoek' moet' aanwijzen' in' hoeverre' gevonden'
verbanden'causaal'zijn.''
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Faber,(Irene(
Saxion'
'

Talentidentificatie(binnen(tafeltennis:(‘Vissen(in(de(juiste(vijver?’(
(
1'
Faber,'I.R.'1'Saxion'' '
2''
Elferink1Gemser,'M.T.'1'HAN/RUG''
3''
Oude'Essink,'C.M.'1'Saxion''
4''
Oosterveld,'F.G.J.'1'Saxion''
5''
Nijhuis1Van'der'Sanden,'M.W.G.'–'Radboud'UMC''
'
'
Introductie.( Sinds' 1998' organiseert' de' Nederlandse' Tafeltennisbond' (NTTB)' de' Landelijke'
Dag'van'het'Talent'in'het'kader'van'hun'talentontwikkelingsprogramma.'De'acht'afdelingen'
van' de' NTTB' selecteren' hiervoor' jonge' spelers' met' een' verwachte' hoge' potentie' voor'
tafeltennis.' Deze' spelers' worden' tijdens' de' dag' getoetst' op' onderliggende' perceptuo1
motorische' vaardigheden,' zoals' snelheid,' wendbaarheid' en' oog1hand' coördinatie,' welke'
essentieel' worden' geacht' voor' het' ontwikkelen' van' de' sport' specifieke' technische'
vaardigheden.'Hiervoor'wordt'gebruik'gemaakt'van'een'betrouwbare'en'valide'testbatterij'
(Faber' et' al.,2013;' Faber' et' al,,' 2014).' Het' is' echter' onduidelijk' of' de' selectie' van' de'
afdelingen'inderdaad'bestaat'uit'die'spelers'die'aanleg'hebben'voor'tafeltennis.'Deze'studie'
richt' zich' daarom' op' de' volgende' vraag:' 'Is' er' een' verschil' tussen' de' deelnemers' van' de'
Landelijke' Dag' van' het' Talent' ten' opzichte' van' leeftijdsgenoten' uit' het' reguliere'
basisonderwijs'ten'aanzien'van'de'perceptuo1motorische'vaardigheden?'.(
'
Methode.( In' deze' cross1sectionele' studie' zijn' de' resultaten' van' deelnemers' van' de'
Landelijke'Dag'van'het'Talent'van'2012'en'2013'(n=168;'♂'111,'♀'57;'6111'jaar)'vergeleken'
met'de'resultaten'van'kinderen'van'een'reguliere'basisschool'(n=141;'♂'77,'♀'64;'6111'jaar).'
Bij' alle' kinderen' is' de' testbatterij' van' de' NTTB' afgenomen' bestaande' uit' de' 8' testitems:'
sprint,'hoogtesprong,'behendigheid,'mikken,'balletje'gooien,'balgevoel,'snelheid'met'bal'en'
oog1hand' coördinatie.' Verschillen' tussen' de' tafeltennissers' en' de' basisschoolkinderen' zijn'
getoetst' aan' de' hand' van' een' univariate' General' Linear' Model' analyse' met' leeftijd' en'
geslacht'als'co1variabelen'(α=0,05).'(
'
Resultaten.( De'jonge'tafeltennissers'scoorden'significant'beter'dan'de'basisschoolkinderen'
op'de'test'items:'mikken'(pnt)'Xtt=22±10'vs'Xbs=8±8,'p<0,001;'balletje'gooien'(m)'Xtt=10±2'
vs' Xbs=8±2,' p<0,001;' balgevoel' (pnt)' Xtt=19±6' vs' Xbs=10±6,' p<0,001;' snelheid' met' bal' (s)'
Xtt=25±6' vs' Xbs=37±13,' p<0,001;' en' oog1hand' coördinatie' (pnt)' Xtt=14±7' vs' Xbs=5±5,'
p<0,001.'Er'was'geen'significant'verschil'in'het'voordeel'van'de'jonge'tafeltennissers'bij'de'
test' items:' sprint' (s)' Xtt=36±5' vs' Xbs=36±4,' p=0,053;' hoogtesprong' (cm)' Xtt=28±5' vs'
Xbs=27±7,'p=0,948;'behendigheid'(s)'Xtt=31±9'vs'Xbs=31±9,'p=0,043.'(
'
Discussie/Conclusie.(Deze'studie'toont'aan'dat'de'deelnemers'van'de'Landelijke'Dag'van'het'
Talent'beschikken'over'een'betere'balcontrole'dan'hun'leeftijdsgenootjes'uit'het'reguliere'
basisonderwijs.' Er' wordt' geen' verschil' bevestigd' ten' aanzien' van' de' explosieve' test' items'
(sprint,' hoogtesprong,' behendigheid),' echter' uit' een' eerdere' studie' blijkt' dat' een' goede'
testscore' op' deze' items' gerelateerd' is' aan' een' hogere' competitiescore' in' de' toekomst'
(Faber'et'al.,2014).'
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Lenferink,(Merle(
Rijksuniversiteit'Groningen'

(

Zonder(goede(basis(motorische(vaardigheden(geen(optimale(ontwikkeling(van(voetballers(
(
1'
Lenferink,'M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'' '
2''
De'Greef,'J.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen''
3''
Elferink1Gemser,'MT.'1'Hogeschool'Arnhem'en'Nijmegen;'Rijksuniversiteit'Groningen''
4''
Platvoet,'SWJ.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen'
'
'
Introductie.( Meerdere' studies' suggereren' dat' jonge' sporters' goede' basis' motorische'
vaardigheden'(BMV)'moeten'ontwikkelen'om'later'succesvol'te'zijn'in'één'specifieke'sport.'
Een'bewegingsprogramma'gericht'op'BMV'kan'helpen'om'talentvolle'sporters'te'begeleiden'
naar'de'top.'De'huidige'studie'onderzoekt'in'hoeverre'het'niveau'van'BMV'samenhangt'met'
het' niveau' van' voetbalspecifieke' vaardigheden' en' de' effecten' van' een' basis' motorisch'
bewegingsprogramma'op'basis'en'voetbalspecifieke'vaardigheden.'(
'
Methode.( 37' getalenteerde' voetballers' van' twee' Nederlandse' professionele' voetbalclubs'
(leeftijd' gem.' 11,28' jaar)' kregen' het' bewegingsprogramma' in' verschillende' mate'
aangeboden.' Dit' resulteerde' in' twee' groepen:' een' groep' met' in' verhouding' meer' training'
(gem.' 8,95' van' 13,88' uur' per' week)' en' een' groep' met' in' verhouding' minder' training' van'
BMV'ten'opzichte'van'het'totaal'aantal'uur'bewegingsactiviteit'(gem.'9,02'van'14,87'uur'per'
week).'De'voetballers'werden'voorafgaand'en'na'14'weken'bewegingsprogramma'gemeten'
op' BMV' (zoals' balans,' wendbaarheid,' kracht' en' oog1handcoördinatie),' met' behulp' van' de'
KörperkoordinationTest' für' Kinder' (KTK)' en' de' basketbal' slalom' dribbel' test,' en'
voetbalspecifieke' vaardigheden,' met' behulp' van' de' Loughborough' Soccer' Passing' Test'
(LSPT),'de'slalom'dribbel'test'en'shuttle'dribbel'test.'Pearson'correlaties'tussen'de'BMV'en'
voetbal'specifieke'vaardigheden'en'herhaalde'metingen'ANOVA'zijn'gebruikt'om'de'data'te'
analyseren.'(
'
Resultaten.(Er'zijn'significante'zwakke'tot'moderate'positieve'relaties'gevonden'tussen'oog1
hand1coördinatie' en' alle' voetbalspecifieke' vaardigheden' en' tussen' balans' en'
voetbalspecifieke'vaardigheden.'Beide'groepen'verbeterden'hun'BMV'en'voetbalspecifieke'
vaardigheden'na'implementatie'van'het'bewegingsprogramma'(F(11,35)=9.29;'p<0.001).'In'
de' groep' met' in' verhouding' meer' training' van' BMV' is' meer' progressie' gevonden' met'
betrekking'tot'zijwaarts'springen'(deel'van'KTK;'F=7.50;'p=0.010)'en'de'uitvoeringstijd'van'
de'LSPT'(F=5.31;'p=0.027).'(
'
Discussie/conclusie.( Deze' studie' toont' aan' dat' een' relatie' bestaat' tussen' BMV' en' voetbal'
specifieke'vaardigheden.'Daarbij'lijkt'het'bewegingsprogramma'gericht'op'BMV'een'grotere'
verbetering' in' BMV' én' voetbalspecifieke' vaardigheden' te' veroorzaken' dan' een'
bewegingsprogramma' waarin' meer' sportspecifiek' wordt' getraind.' Balans' blijkt' één' van' de'
belangrijkste' BMV' te' zijn' om' te' trainen' bij' talentvolle' jeugdige' voetballers.'
Voetbaltrainingen'zouden'niet'alleen'op'voetbalspecifieke'vaardigheden'gericht'moeten'zijn,'
maar'ook'op'BMV'voor'een'optimale'ontwikkeling'van'voetballers.'Vervolgonderzoek'moet'
uitwijzen' op' welke' wijze' een' bewegingsprogramma' gericht' op' BMV' geïmplementeerd'
worden'voor'een'optimaal'resultaat.'(
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Opstoel,(Katrijn(
Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen'
'
Antropometrische,(fysieke(en(motorische(eigenschappen(van(kinderen(uit(verschillende(
typen(sport.(
(
1'
Opstoel,'K.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen'
'
2''
Pion,'J.'1'Universiteit'Gent''
3''
Elferink1Gemser,'M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen,'Hogeschool'Arnhem'en'Nijmegen'
4''
Hartman,'E.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
5''
Willemse,'B.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen''
6''
Philippaerts,'R.'1'Universiteit'Gent''
7''
Visscher,'C.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
8''
Lenoir,'M.'1'Universiteit'Gent''
'
'
Introductie.(Naast'de'positieve'effecten'van'sportparticipatie'op'de'fysieke'gezondheid,'leidt'
sportdeelname' tot' de' ontwikkeling' van' sportspecifieke' eigenschappen.' Het' discriminerend'
vermogen'van'fysieke'en'motorische'kenmerken'bij'adolescente'sporters'werd'al'meermaals'
onderzocht'en'benadrukt'het'specifiek'karakter'van'verschillende'typen'sport.'Deze'studie'
had' als' doel' te' onderzoeken' of' 9' tot' 12' jarige' kinderen' sportspecifieke' eigenschappen'
vertonen' in' termen' van' antropometrie,' fysieke' fitheid' en' motoriek.' De' studie' is' zowel'
uitgevoerd' bij' 1)' de' volledige' populatie' kinderen,' 2)' de' kinderen' die' boven' gemiddeld'
presteren'op'fysiek'en'motorisch'vlak'en'3)'de'15%'beste'kinderen'op'fysiek'en'motorisch'
vlak'waarbij'ook'het'aantal'trainingsuren'tussen'deze'groepen'is'vergeleken.(
'
Methode.( Als' onderdeel' van' het' Vlaams' Sportkompas' (Universiteit' Gent)' werd' een'
populatie' van' 517' kinderen' die' participeerden' in' verschillende' takken' van' sport,'
geselecteerd.' De' sporten' behoorden' tot' 6' typen' sport:' balsporten,' dans,' gevechtsporten,'
gymnastiek,' racketsporten' en' zwemmen.' De' antropometrische' kenmerken,' fysieke' fitheid'
(Eurofit)'en'motorische'coördinatie'van'elk'kind'werden'gemeten'met'behulp'van'17'tests.'
Met' een' discriminant' analyse' werd' vervolgens' bij' 1)' de' volledige' populatie' van' 517'
kinderen,'2)'de'kinderen'die'boven'gemiddeld'presteren'op'fysiek'en'motorisch'vlak'en'3)'de'
15%' beste' kinderen' op' fysiek' en' motorisch' vlak' onderzocht' of' de' 6' typen' sport'
onderscheiden'konden'worden'op'basis'van'fysieke'kenmerken.'Het'aantal'trainingsuren'per'
week'werd'tenslotte'vergeleken'tussen'drie'groepen'kinderen'van'een'verschillend'fysiek'en'
motorisch'niveau.(
'
Resultaten.( Op' basis' van' fysieke' kenmerken' was' het' niet' mogelijk' om' de' kinderen' met'
voldoende' zekerheid' correct' toe' te' wijzen' aan' een' type' sport.' Met' andere' woorden,' de' 6'
typen'sporten'konden'niet'van'elkaar'onderscheiden'worden.'Uit'de'resultaten'blijkt'wel'dat'
het' discriminerend' vermogen' van' de' 17' fysieke' tests' toeneemt' bij' het' selecteren' van' de'
fysiek' en' motorisch' beste' kinderen.' Bovendien' werd' het' duidelijk' dat' de' kinderen' die' het'
best'presteren'op'fysiek'en'motorisch'vlak,'significant'meer'uren'actief'zijn'in'hun'sport.(
'
Discussie.( 9' tot' 12' jarige' kinderen' vertonen' nog' geen' sport' specifieke' eigenschappen.'
Enerzijds' spendeerden' de' kinderen' nog' onvoldoende' tijd' in' hun' sport' om' sport' specifieke'
eigenschappen'te'vertonen,'wat'bij'adolescente'sporters'wel'het'geval'is.'Anderzijds'is'het'
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mogelijk'dat'kinderen'geen'rekening'houden'met'hun'fysieke'kenmerken'bij'het'maken'van'
een'sportkeuze'en'spelen'andere'factoren'een'belangrijkere'rol.'We'zien'wel'dat'de'fysiek'
en' motorisch' sterkste' kinderen' enigszins' sport' specifieke' eigenschappen' vertonen' wat'
verklaard'kan'worden'door'het'feit'dat'deze'groep'kinderen'wekelijks'meer'uren'actief'is'in'
de'sport.'Vervolgonderzoek'moet'aantonen'wat'de'rol'is'van'andere'factoren'(vb.'cognitieve'
kenmerken,'persoonlijkheid'of'plezier)'bij'het'maken'van'een'sportkeuze.''
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Willems,(John(
Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen;'Innosportlab'Papendal'
'
Best(practices:(Optimaliseren(prestatieontwikkeling(volleybaltalent(door(longitudinale(en(
multidisciplinaire(aanpak(
(
Introductie/achtergrond.( De'Nevobo'timmert'hard'aan'de'weg'om'het'volleybal'niveau'in'
Nederland'verder'te'verhogen.'Talentidentificatie'en'talentontwikkeling'krijgen'hiertoe'veel'
aandacht.'Talentvolle'volleyballers'worden'vanuit'de'verenigingen'verder'ontwikkeld'bij'één'
van'de'negen'Regionale'Training'Centra'(RTC's).'Vanaf'ongeveer'14'jaar'(meisjes)'wordt'het'
beste'volleybal'talent'centraal'opgeleid'op'het'CTO'te'Papendal'(Centrum'voor'Topsport'en'
Onderwijs).'Op'Papendal'trainen'naast'jeugd'en'jong'oranje'ook'de'Nederlandse'teams'van'
de'heren'en'dames.'Al'deze'teams'worden'al'meerdere'keren'per'jaar'structureel'getest'op'
fysieke'eigenschappen'door'het'Innosportlab'Papendal.'(
Uiteindelijke'doelstelling'van'de'Nevobo'is'om'objectief'inzicht'te'krijgen'in'de'ontwikkeling'
van' volleybaltalent' gedurende' de' laatste' acht' jaar' voor' het' Nederlands' team' om' op' basis'
hiervan'de'talentidentificatie'en'1ontwikkeling'te'kunnen'optimaliseren.'Een'eerste'stap'om'
dit' uiteindelijk' te' bereiken' is' het' longitudinaal' volgen' van' speelsters' in' deze' periode.' De'
hieronder' beschreven' best' practice' methodiek' wordt' toegepast' op' o.a.' het' meisjes'
talentteam'wat'10'keer'per'week'traint'op'Papendal.''
'
Doel.( Inzicht' in' ontwikkeling' in' fysieke' prestaties' van' talentvolle' 15/16' jarige' volleybal'
speelsters'van'het'talentteam'op'Papendal'om'op'basis'hiervan'benchmarks'te'bepalen'en'
het'(individuele)'trainingsproces'te'optimaliseren.'(
'
Methodiek.( Om' de' ontwikkeling' van' deze' speelsters' te' kunnen' volgen' worden' fysieke'
testen' afgenomen.' In' de' macro' trainingsplanning' worden' jaarlijks' een' vast' aantal' (4)'
testmomenten'opgenomen.'Bij'deze'metingen'worden'antropometrie,'mobiliteit,'stabiliteit,'
spronghoogte,' wendbaarheid' en' uithoudingsvermogen' gemeten.' De' metingen' worden'
verwerkt'in'een'centrale'database'en'er'worden'individuele'rapportages'gemaakt'waarin'de'
individuele'ontwikkeling'in'de'tijd'kan'worden'gerepresenteerd.'(
'
Discussie/conclusie.( Na' de' uitwerking' worden' de' individuele' resultaten' besproken' met'
trainers'en'coach.'Er'blijken'grote'verschillen'tussen'de'speelsters'als'er'gekeken'word'naar'
de'ontwikkeling'op'de'diverse'prestatievariabelen.'Voor'het'goed'kunnen'interpreteren'van'
deze' ontwikkeling' is' het' noodzakelijk' inzicht' te' hebben' in' de' factoren' die' het'
prestatievermogen' kunnen' beïnvloeden.' Zo' kunnen' niet' alleen' training' maar' ook' de'
maturatie,'mate'van'talent,'blessurehistorie,'lichaamssamenstelling,'nevenactiviteiten,'slaap'
en'voeding'invloed'uitoefenen'op'het'prestatievermogen.'Als'er'inzicht'is'in'deze'factoren'
kan'een'trainingsperiode'worden'geëvalueerd.'De'factoren'worden'samen'met'ontwikkeling'
van' de' individuele' speelster' en' de' groep' multidisciplinair' besproken.' Op' basis' van'
verklaringen' voor' een' bepaalde' ontwikkeling' kunnen' dan,' indien' nodig,' adequate'
maatregelen' genomen' worden' om' de' ontwikkeling' van' de' individuele' speelster' verder' te'
optimaliseren.''
(
'
'
(
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Topsport(en(Prestatie(–(Parallelsessie(1(
(
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Doeven,(Steven(
Hanzehogeschool'

(

Inspanning(en(herstel(tijdens(een(intensieve(wedstrijdperiode;(percepties(van(coach(en(
spelers.(
(
1'
Doeven,'SH.'1'Hanzehogeschool'' '
2''
Brink,'M.S.''
3''
Voorintholt,'J.''
4''
Frencken,'W.G.P.''
5''
Lemmink,'K.A.P.M.''
'
'
Introductie.(Een'juiste'verhouding'tussen'de'trainingsbelasting'en'het'herstel'is'cruciaal'om'
prestaties'te'optimaliseren'en'overbelasting'te'voorkomen.'Uit'onderzoek'blijkt'echter'dat'
de'inspanning'van'trainingen'zwaarder'kan'worden'ervaren'door'spelers'dan'beoogd'door'
de' coach' (Brink' e.a.' 2014).' Of' coaches' in' staat' zijn' om' de' inspanning' van' trainingen' en'
wedstrijden' na' afloop' in' te' schatten' is' niet' bekend.' Hetzelfde' geldt' voor' de' mate' waarin'
spelers'herstellen.'Het'doel'van'deze'studie'is'daarom'om'de'mate'van'inspanning'en'herstel'
tussen' spelers' een' coaches' te' onderzoeken' gedurende' een' intensieve' training1' en'
wedstrijdperiode.(
'
Methoden.( De' Ervaren' Mate' van' Inspanning' (EMI)' en' de' Ervaren' Mate' van' Herstel' (EMH)'
van' 8' professionele' basketbal' spelers' (lengte' 197.2' ±' 13' cm,' gewicht' 100' ±' 15' kg,'
vetpercentage'10.3'±'3.6%'leeftijd'27'±'3)'werden'vergeleken'met'observaties'van'de'coach.'
Gedurende' een' intensieve' training1' en' wedstrijdperiode' van' 13' trainingen' en' 14'
wedstrijden,'vulde'elke'speler'na'afloop'van'iedere'training'en'wedstrijd'zijn'EMI1score'in.'
Voorafgaande'aan'de'volgende'training'of'wedstrijd'werd'de'EMH'genoteerd.'De'coach'vult'
voor'de'wedstrijd'en'voor'de'eerste'training'na'een'wedstrijd'de'EMH1score'voor'elke'speler'
in.'Na'elke'wedstrijd'vult'de'coach'de'EMI1score'voor'elke'speler'in.'(
'
Resultaten.( De'spelers'gaven'aan'dat'ze'in'hun'EMH'voor'de'wedstrijd'en'voor'de'training'
minder'goed'waren'hersteld'dan'dat'de'coach'dacht'(13.7'±'0.7'en'16.0'±'0.9)'.'De'spelers'
gaven'tevens'aan'dat'de'ervaren'mate'van'intensiteit'tijdens'de'wedstrijd'hoger'lag'dan'dat'
de' coach' dacht.' De' correlatie' tussen' de' EMH' voor' de' wedstrijd' tussen' de' coach' en' de'
spelers'(r'='.23)'en'voor'de'EMI'na'de'wedstrijd'(r'='.51)'waren'zwak'tot'matig.'(
'
Discussie/Conclusie.( De' resultaten' van' de' ervaren' mate' van' inspanning' laten' zien' dat' de'
wedstrijd'zwaarder'werd'ervaren'dan'de'coach'had'ingeschat.'Voor'wat'betreft'het'herstel'
laten' de' resultaten' zien' dat' professionele' basketbal' spelers' ook' minder' hersteld' zijn' dan'
geobserveerd' door' de' coach.' Uiteenlopende' percepties' tussen' coach' en' speler' kunnen'
leiden' tot' maladaptatie' effecten' van' training.' Door' het' nauwkeurig' monitoren' van'
individuele' training1' en' wedstrijdbelasting' en' herstel' kunnen' prestaties' geoptimaliseerd'
worden'en'overtraindheid'voorkomen.''
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Knufinke,(Melanie(
Radboud'University'Nijmegen'
(
Slaap(en(Prestatie(in(Nederlandse(Tophandbalsters(
(
1'
Knufinke,'M.'1''Radboud'University'Nijmegen'
2''
Nieuwenhuys,'A.''
3''
Geurts,'S.A.E.'
4''
Kompier,'M.A.J.'''
'
'
Introductie.(Slaap'wordt'voor'atleten'inmiddels'als'net'zo'belangrijk'beschouwd'als'training'
en' voeding.' Naast' herstel' bevordert' slaap' cognitieve' en' fysieke' prestaties.' Enkele' studies'
tonen' een' negatief' effect' van' slaaptekort' op' prestatie' aan,' terwijl' slaapextensie'
prestatiebevorderend'lijkt'te'werken.'Ondanks'deze'veelbelovende'resultaten'is'onderzoek'
naar'het'effect'van'slaap'op'sportspecifieke'prestatie'van'topsporters'schaars.'Het'huidige'
onderzoek' maakt' deel' uit' van' een' grootschalige' slaap1' prestatie' monitor' onder' ~' 100'
Nederlandse' topsporters,' die' meer' inzicht' zal' geven' in' de' relatie' tussen' slaap' en'
sportspecifieke'prestatie'van'topsporters.'(
'
Methode.( Het'onderzoek'werd'tijdens'een'gebruikelijke'trainingsperiode'uitgevoerd'bij'13'
vrouwelijke'tophandballers'(M'='17.08,'SD'='0.76'jaar),'waarvan'2'keepsters.'Gedurende'10'
opeenvolgende'dagen'werd'slaap'in'de'habituele'slaapomgeving'geregistreerd'met'behulp'
van' een' draadloze' 11kanaals' EEG' sensor' (diepe' slaap,' lichte' slaap,' REM' slaap),' pols'
actigrafie,' en' een' slaapdagboek.' Daarnaast' werden' op' dag' 1,' 4,' 7,' en' 10' op'
gestandaardiseerde' tijden' sportspecifieke' prestatietesten' afgenomen.' De' prestatietesten'
bestonden' uit' een' cognitief1' (10' minuten' Psychomotor' Vigilantie' Taak),' een' fysiek1' (20' m'
sprint' snelheid,' Spike' Jump' en' Counter' Movement' Jump),' en' een' technisch1'
(schotnauwkeurigheid' en' –snelheid)' gedeelte.' Tijdens' het' onderzoek' werd' ook' de'
trainingsbelasting'geregistreerd.(
'
Resultaten.( Een' voorlopige' analyse' van' de' ruwe' data' laat' veel' variatie' zien' in' zowel' de'
prestatie'als'de'verschillende'slaapparameters.'Uit'vervolganalyses'moet'duidelijk'worden'in'
hoeverre'variatie'in'prestatie'verklaard'kan'worden'op'basis'van'dag1'tot1'dag'veranderingen'
in'specifieke'slaapparameters.'(
'
Discussie/(Conclusie.(De'resultaten'van'het'huidige'onderzoek'moeten'–'in'combinatie'met'
data' verkregen' bij' andere' sporten' –' inzicht' geven' in' welke' aspecten' van' slaap' (bijv.'
slaapduur;' slaap' diepte)' het' sterkst' verband' houden' met' verschillende' soorten' prestatie'
(cognitief,'fysiek,'technisch).'Deze'informatie'zal'in'toekomstige'studies'gebruikt'worden'om'
slaap'–'en'daarmee'prestatie'–'gericht'te'verbeteren.'
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Krijgsman,(Manya(
Rijksuniversiteit'Groningen'

(

De(relatie(tussen(ouderlijke(betrokkenheid(in(sport(en(reflectie(bij(getalenteerde(sporters(
(
1'
Krijgsman,'M.M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'
2''
Torenbeek,'M.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen'
3''
Gijsbers,'M.'1'Topsport'Gelderland,'Arnhem''
4''
Idema,'W.'1'Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen,'HAN'Sport'&'Bewegen'
5''
Elferink1Gemser,'M.T.'1'Rijksuniversiteit'Groningen;'Hogeschool'Arnhem'en'Nijmegen'
6''
Visscher,'C.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
'
'
Introductie.(Het'doel'van'dit'onderzoek'is'om'de'relatie'tussen'de'verschillende'gedragingen'
van' ouderlijke' betrokkenheid,' van' vaders' en' moeders,' in' de' sport' en' reflectie' bij'
getalenteerde' sporters' te' onderzoeken.' Reflectie' is' belangrijk' voor' het' verbeteren' van' de'
prestatie'bij'atleten'en'hangt'samen'met'het'behalen'van'de'top.(
'
Methode.(128'Nederlandse'getalenteerde'teamsporters'(gemiddelde'leeftijd'15,2'±1,6'jaar)'
hebben' de' Nederlandstalige' versie' van' de' Parent's' Involvement' in' Sport' Questionnaire'
(PISQ;' Wuerth' et' al.,' 2004)' en' de' Self1Regulated' Learning' –' Self1Report' Scale' (SRL1SRS;'
Toering' et' al.,' 2012)' ingevuld.' Pearson' correlaties' zijn' berekend' en' er' is' een' model'
gecreëerd'in'LISREL.'(
'
Resultaten.( Ondersteunend'gedrag'van'moeders'heeft'de'grootste'invloed'op'reflectie'van'
de'getalenteerde'sporters'(factor'lading'='.21).'De'verklaarde'variantie'van'het'model'is'11%'
(R2=.11).'Op'Directief'Gedrag'en'Druk'scoren'vaders'hoger'dan'moeders'(p'<'.001),'hoewel'
het'gedrag'van'moeders'sterker'correleert'met'reflectie'(Directief'Gedrag'van'moeders:'r'='
.193,'Directief'Gedrag'van'vaders:'r'='.138,'Druk'van'moeders:'r'='.091'and'Druk'van'vaders:'
r'='.051).(
'
Discussie/conclusies.( Er' zijn' verschillen' in' gedrag' tussen' vaders' en' moeders' aangetoond.'
Lage' tot' middelmatige' scores' op' Directief' gedrag' zijn' waarschijnlijk' effectiever' voor' de'
ontwikkeling' van' reflectie,' dan' hoge' scores.' Voor' Druk' is' er' geen' relatie' gevonden' met'
Reflectie.' Ondersteunend' gedrag' (wat' onder' andere' bestaat' uit' het' bespreken' van' zorgen'
en'de'sportloopbaan,'het'ondersteunen'van'de'prestatie'en'het'laten'zien'van'waardering)'is'
het'meest'belangrijk'voor'de'ontwikkeling'van'reflectie'bij'elite'jeugdsporters'en'lijkt'bij'te'
dragen'aan'een'succesvolle'sportloopbaan'van'getalenteerde'sporters.''
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Otter,(Ruby(
Hanzehogeschool'Groningen'

(

Monitoren(van(trainingsintensiteit(gerelateerd(aan(submaximale(hartslag(maten(
gedurende(een(volledig(
(
1'
Otter,'R.T.A.'1'Hanzehogeschool'Groningen'''
2''
Brink,'M.S.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
3''
Lemmink,'K.A.P.M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
'
'
Introductie.( Het' doel' was' om' verschillen' in' trainingsintensiteit' te' onderzoeken' tussen'
getrainde' hardlopers' die' in' prestatie' achteruit' gaan,' gelijk' blijven' of' vooruit' gaan' ten'
opzichte'van'het'begin'van'het'trainingsseizoen.'(
'
Methode.( Achttien' (top)hardlopers' zijn' 46' weken' gevolgd' door' middel' van'
trainingsdagboeken' en' 7' submaximale' tests.' Trainingsduur' is' bepaald' in' minuten' en'
intensiteit'is'bepaald'door'Ervaren'Mate'van'Inspanning'(EMI).'De'duur'in'intensiteitzones'is'
berekend' over' 6' weken' voor' de' test' volgens' de' volgende' classificaties:' zone' 1,' EMI' ≤' 13;'
zone'2,'14'–'16;'zone'3,'EMI'≥'17.'Daarnaast'is'ook'totale'trainingsduur'bepaald.'Verschil'in'
submaximale'hartslag'(HR)'en'hartslag'herstel'(HRR)'met'de'eerste'test'is'onderverdeeld'in'
drie'groepen'(Achteruit,'Gelijk'en'Vooruit)'aan'de'hand'van'bekende'dag'tot'dag'variatie'in'
HR'van'4'bpm'(Achten'and'Jeukendrup'2003)'en'HRR'van'6'bpm'(Daanen'et'al.'2012).'426'
trainingsweken'en'71'tests'zijn'onderzocht'met'multilevel'analyse.(
'
Resultaten.( Totale' trainingsduur' was' 8.7' ±' 1.1' uur/week' gemiddeld' over' 6' weken.'
Trainingsduur' in' zone' 1,' 2' en' 3' was' respectievelijk' 47' ±' 11%,' 39' ±' 11%' en' 14' ±' 7%.' Het'
aantal'tests'dat'op'basis'van'HR'geclassificeerd'zijn'als'Achteruit,'Gelijk'en'Vooruit'is'23,'40'
en'8'tests.'Op'basis'van'HRR'zijn'dat'19,'41'en'11'tests.'Hardlopers'die'een'achteruitgang'in'
HR'laten'zien'trainden'4.6'uur'meer'in'6'weken'vergeleken'met'hardlopers'die'geen'verschil'
laten' zien.' Maar' er' zijn' geen' verschillen' gevonden' tussen' training' in' verschillende'
intensiteitzones.'Hardlopers'die'een'achteruitgang'laten'zien'in'HRR'trainden'2.4'uur'meer'
in' zone' 3' vergeleken' met' hardlopers' die' geen' verschil' laten' zien.' Er' zijn' geen' verschillen'
gevonden'voor'totale'duur'en'duur'in'zone'1'en'2'tussen'de'HRR'groepen.'(
'
Discussie/conclusie.( Hardlopers' die' meer' trainen' (onafhankelijk' van' intensiteit)' laten' een'
lagere' HR' zien,' wat' wijst' op' een' verbeterde' prestatie.' Meer' tijd' trainen' met' hoge'
trainingsintensiteit' is' gerelateerd' aan' een' achteruitgang' in' HRR,' wat' een' verminderde'
prestatie'betekend.'Deze'bevindingen'kunnen'coachen'en'atleten'helpen'bij'het'kiezen'van'
gepaste'trainingen'en'intensiteit.''
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Topsport(en(Prestatie(–(Parallelsessie(3(
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Dijk,(Martin(van(
Open'Universiteit;'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'

(

Associaties(tussen(objectief(gemeten(fysieke(activiteit(en(cognitieve(prestaties(van(
adolescenten(

(
1'
Van'Dijk,'M.L.'1'Open'Universiteit;'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
2''
De'Groot,'R.H.M.'1'Open'Universiteit''
3''
van'Acker,'F.'1'Open'Universiteit''
4''
Savelberg,'H.H.C.M.'1'Maastricht'University''
5''
Kirschner,'P.A.'1'Open'Universiteit''
'
'
Introductie.(Fysieke'activiteit'heeft'een'positief'effect'op'vele'structuren'en'processen'in'het'
brein.'Onderzoeken'laten'zien'dat'fysieke'activiteit'de'aanmaak'van'neuronen'en'capillairen'
in' het' brein' bevordert' en' de' concentratie' neurotransmitters' verhoogt.' Of' deze' positieve'
effecten' van' fysieke' activiteit' op' het' brein' ook' leiden' tot' betere' cognitieve' prestaties' is'
echter'minder'duidelijk,'want'onderzoeken'tonen'tegenstrijdige'resultaten.'Voornamelijk'bij'
adolescenten' is' nog' veel' onduidelijkheid,' terwijl' de' adolescentie' juist' een' interessante'
periode' kan' zijn' om' associaties' tussen' fysieke' activiteit' en' cognitieve' prestaties' te'
onderzoeken.'Het'brein,'met'name'de'prefrontale'cortex,'ontwikkelt'zich'namelijk'zeer'snel'
tijdens' de' adolescentieperiode.' De' prefrontale' cortex' is' gerelateerd' aan' vele' hogere1orde'
cognitieve' functies' zoals' plannen' en' het' inhiberen' van' informatie.' Daarom' is' de'
adolescentie'een'interessante'periode'om'factoren'te'onderzoeken'die'de'ontwikkeling'van'
de'prefrontale'cortex,'en'daarmee'de'hogere1orde'cognitieve'functies,'kunnen'stimuleren.'
Eén' van' deze' factoren' is' mogelijk' fysieke' activiteit.( De' meeste' studies' die' de' associaties'
tussen' fysieke' activiteit' en' cognitieve' prestaties' van' adolescenten' hebben' onderzocht,'
maakten' gebruik' van' een' vragenlijst' om' fysieke' activiteit' te' meten.' Deze' subjectieve'
methode' heeft' vele' beperkingen,' zoals' sociale' wenselijkheid' van' beantwoorden' en'
overschatting'van'zwaar'inspannende'activiteiten.'Daarom'is'het'doel'van'de'huidige'studie'
om' de' associaties' tussen' objectief' gemeten' fysieke' activiteit' en' cognitieve' prestaties' in'
adolescenten'te'onderzoeken.(
'
Methode.(In'totaal'namen'528'adolescenten'(gem.'13.3'jaar;'51%'vrouw)'van'HAVO'en'VWO'
deel'aan'deze'longitudinale'studie.'Hiervan'werden'330'adolescenten'met'complete'data'op'
zowel' baseline' als' de' 11jaars' meting' geïncludeerd' in' de' analyses.' Fysieke' activiteit' werd'
gemeten' met' de' gevalideerde' ActivPAL3tm' accelerometer.' Deze' accelerometer' werd'
gedragen'op'het'rechterbovenbeen'gedurende'een'volledige'schoolweek'(24/7).'Cognitieve'
prestaties' werden' gemeten' met' de' d2' Test' of' attention' (een' maat' voor' inhibitie' van'
informatie)' en' de' Symbol' Digit' Modalities' Test' (snelheid' van' informatieverwerking).' De'
resultaten'werden'gecorrigeerd'voor'onder'andere'geslacht,'cardiovasculaire'fitheid'en'body'
mass' index.' Associaties' tussen' fysieke' activiteit' en' cognitieve' prestaties' werden'
geanalyseerd'door'middel'van'multiple'lineair'regressie'analyse.'(
'
Resultaten.( De' eerste' resultaten' toonden' aan' dat' de' adolescenten' in' het' weekend,' met'
name'op'zondag,'tot'40%'minder'bewogen'dan'op'doordeweekse'dagen.'Daarnaast'voldeed'
42%' van' de' leerlingen' aan' de' norm' gezond' bewegen' voor' kinderen' en' adolescenten.' De'
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associaties'tussen'fysieke'activiteit'en'cognitieve'prestaties'zijn'nog'niet'geanalyseerd.'Deze'
zullen'gereed'zijn'tijdens'de'Dag'van'het'Sportonderzoek'2014.(
'
Discussie/Conclusie.( De' resultaten' en' conclusies' zijn' op' moment' van' schrijven' nog' niet'
volledig.''
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Graaff,(Erik(van(der(
VU'Bewegingswetenschappen'

(

De(rol(van(pelvis(en(thorax(rotatiesnelheid(tijdens(het(pitchen(in(het(honkbal.(
(
1'
van'der'Graaff,'E.'1'VU'Bewegingswetenschappen'' '
2''
Hoozemans,'M.'
3''
Hoezen,'M.''
4''
Nijhoff,'M.'
5''
Davidson,'M.''
6''
Tamminga,'R.''
7''
Veeger,'D.'
'
'
Introductie.( Het' maximaliseren' van' de' werpsnelheid' is' een' van' de' belangrijkste'
doelstellingen'tijdens'het'opleiden'van'honkbal'pitchers.'In'de'literatuur'wordt'gesuggereerd'
dat' de' kinematica' van' de' pelvis' een' belangrijke' rol' speelt' in' het' behalen' van' hoge'
werpsnelheden,'vooral'in'het'initieren'van'de'thorax'rotatie.'Het'doel'van'deze'studie'is'om'
de' rol' van' de' pelvis' en' thorax' rotatiesnelheid' tijdens' het' pitchen' in' het' honkbal' te'
bestuderen.(
'
Methode.( Tijdens' het' voorseizoen' (T1),' en' 4' maanden' later' (T2),' is' een' kinematische' 3d'
analyse'uitgevoerd'met'de'pitchers'van'het'Nederlandse'AAA'team'(n=8,'leeftijd'='16,1'SD'
0,7,'lengte'='181,7'SD'7,9'cm,'gewicht'='76,9'SD'8,1'kg).'Nadat'de'data'was'gefilterd'met'een'
recursieve'laag1doorlaat'filter,'werden'locale'segments'assenstelsels'van'de'pelvis'en'thorax'
gedefineerd.'Segments'rotatiesnelheden'werden'berekend'uit'deze'rotatiematrices'volgens'
de' formule' beschreven' in' Zatsiorski& (1998);& ω=0.5& *((& R"̇" ×" R'" )1(R# ×# R#̇'# )).# Separatie# werd#
gedefineerd'als'het'tijdsverschil'tussen'de'maximale'rotatiesnelheid'van'de'pelvis'en'thorax.'
Werpsnelheid'werd'berekend'als'de'maximale'snelheid'van'de'marker'op'de'vinger.(
'
Resultaten.(Op'T2'waren'de'maximale'thorax'rotatiesnelheid'(T1:'981'SD'51'°/s,'T2:'1016'SD'
41' °/s,' p=0,00),' alsmede' de' werpsnelheid' (T1:' 67' SD' 3' mph,' T2:' 71' SD' 3' mph,' p=0,00),'
significant'hoger'in'vergelijking'tot'T1.'De'maximale'pelvis'rotatiesnelheid'(T1:'636'SD'71'°/s,'
T2:'661'SD'105°/s,'p=0,21),'en'separatie'(T1:'41'SD'12'ms,'T2:'36'SD'17'ms,'p=0,22)'waren'
niet' significant' verschillend' tussen' T1' en' T2.' Alleen' separatie' was' een' voorspeller' van'
werpsnelheid.' Als' we' kijken' naar' de' verschillen' tussen' T1' en' T2,' dan' waren' er' ook' geen'
significante' associaties' tussen' het' verschil' in' werpsnelheid' en' het' verschil' in' maximale'
thorax' en' pelvis' rotatiesnelheid.' Maar' het' verschil' in' separaratie' tussen' de' maximale'
rotatiesnelheid' van' de' pelvis' en' thorax' was' positief' geassocieeerd' met' het' verschil' in'
werpsnelheid'(Pearson's'r'='0.58).(
'
Conclusie.( De' timing' van' de' maximale' pelvis' en' thorax' rotatiesnelheid' lijkt' erg' belangrijk'
voor'het'behalen'van'hoge'werpsnelheden.'De'separate'tussen'de'pelvis'en'thorax'verdient'
meer' aandacht' in' het' wetenschappelijk' onderzoek' alsmede' in' de' trainingsprogramma's'
gericht'op'het'behalen'van'de'maximale'werpsnelheid.'Een'volgende'stap'zou'kunnen'zijn'
om'het'effect'van'separatie'op'de''power'flow''te'berekenen.'
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Jongerius,(Nils(
Maastricht'University''

(

'

Spieractivatie(en(kinematica(in(roeiergometers(
(
1'
Jongerius,'N.'1'Maastricht'University''
'
2''
Willems,'P.'1'Maastricht'University''
3''
Savelberg,'H.'1'Maastricht'University''
'
'
Introductie.( Het' is' voor' roeiers' niet' altijd' mogelijk' om' in' de' boot' te' trainen.' Een' veel'
voorkomende,'alternatieve'training'is'het'trainen'op'een'ergometer.'De'exacte'beweging'op'
de' ergometer' is' van' belang' om' spieradaptatie' en' 1coördinatie' te' optimaliseren.' In' een'
poging' de' exacte' roeibeweging' na' te' bootsen,' worden' zowel' zogenaamde' statische' als'
dynamische' ergometers' gebruikt.' Bij' een' statische' ergometer' zijn' de' voeten' tijdens' de'
beweging' stationair' en' beweegt' de' rest' van' het' lichaam.' Op' een' dynamische' ergometer'
beweegt' het' voetenbord' en' is' de' beweging' van' de' romp' minimaal.' Ondanks' dat' er' veel'
controverse' is' over' de' meest' ideale' ergometer,' ontbreekt' een' wetenschappelijke' analyse.'
Deze'studie'brengt'verschillen'in'bewegen'en'spieractivatie'tussen'beide'ergometertypes'in'
kaart.(
'
Methode.(Negen'mannelijke'roeiers'van'nationaal'competitief'niveau'(minimaal'6'trainingen'
per'week)'werden'geïncludeerd'in'deze'studie.'Hen'werd'gevraagd'om'op'drie'verschillende'
ergometers'te'roeien:'de'statische'Concept'2'type'D'(C2),'de'dynamische'Concept'2'Dynamic'
(C2D)' en' de' dynamische' RowPerfect3' (RP3).' Op' elke' ergometer' roeiden' ze' met' hetzelfde'
slagtempo'(20'halen/min)'en'met'dezelfde'intensiteit'(hartslag:'150'slagen/min).'Tijdens'het'
roeien' op' de' verschillende' ergometers' werden' bewegingspatronen' met' een' 3D' opto1
electronisch' systeem' vastgelegd' en' werden' de' activatiepatronen' van' acht' spieren'
geregistreerd.' De' roeibeweging' kan' verdeeld' worden' in' de' haal' en' de' recover.' De' haal'
beslaat' het' deel' waar' de' boot' versneld' wordt.' Gedurende' de' recover' beweegt' de' atleet'
vanuit'het'einde'van'de'haal'terug'naar'de'beginpositie.(
'
Resultaten.(Repeated'measures'ANOVA'laat'een'kleinere'mate'van'dorsaalflexie'in'de'enkel'
zien'aan'het'begin'van'de'haal'en'een'hogere'enkel1'en'kniesnelheid'tijdens'de'recover'in'
dynamische'ergometers.'Verder'is'op'de'C2D'vergeleken'met'de'RP3'minder'plantair'flexie'
in'de'enkel'gemeten'aan'het'eind'van'de'haal,'een'lagere'en'latere'maximale'kniebuiging,'
een' latere' maximale' heupextensie' en' een' lagere' totale' spieractivatie' van' de' M.'
Gastrocnemius'Lateralis.'Deze'verschillen'zijn'significant'met'een'P<0,05.(
'
Discussie/conclusie.(De'resultaten'van'deze'studie'laten'zien'dat'de'atleet'op'een'statische'
ergometer' verder' doorschiet' op' het' keerpunt' van' de' recover' naar' de' haal.' Dit' verschil'
tussen' de' twee' types' van' ergometers' kan' geassocieerd' worden' met' een' meer'
gecontroleerde' beweging' op' de' dynamische' ergometers.' Een' gecontroleerde' beweging'
vermindert' het' blessurerisico.' Doordat' de' keerpunten' gecontroleerder' uitgevoerd' worden'
lijken' de' dynamische' ergometers' meer' op' echt' roeien' dan' statische' ergometers.' Naar'
verwachting' zal' trainen' op' een' dynamische' ergometer' daarom' een' betere' training' van'
spiercoördinatie' opleveren.' Er' blijkt' echter' ook' een' verschil' te' bestaan' tussen' de'
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dynamische'ergometers.'Verdere'analyse'van'deze'data'is'daarom'nodig'om'een'advies'te'
geven'over'de'verschillende'merken'dynamische'ergometers.'
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Wierike,(Sanne(te(
Rijksuniversiteit'Groningen'

(

Interindividuele(verschillen(in(de(ontwikkeling(van(jeugdige(basketbalspelers(op(weg(naar(
de(top(

(
1'
te'Wierike,'S.C.M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen'' '
2''
Elferink1Gemser,'M.T.'1'Rijksuniversiteit'Groningen;'Hogeschool'Arnhem'en'Nijmegen''
3''
Lenferink,'M.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
4''
Visscher,'C.'1'Rijksuniversiteit'Groningen''
'
Introductie.(Om'uiteindelijk'de'top'te'halen'binnen'een'sport'moeten'atleten'vaak'een'lang'
traject' afleggen.' De' vraag' die' hierbij' rijst,' is' welke' factoren' bepalen' of' een' sporter' de' top'
wel' of' niet' haalt.' Een' multidimensionele,' longitudinale' benadering' lijkt' nodig' om' meer'
inzicht'in'dit'onderwerp'te'krijgen'(Elferink1Gemser'e.a.,'2011).'Daarnaast'wordt'aangegeven'
dat' er' rekening' moet' worden' gehouden' met' individuele' verschillen' tussen' de' atleten'
(Tucker'en'Collins,'2012).'De'huidige'studie'beschrijft'daarom'de'interindividuele'verschillen'
in' de' ontwikkeling' van' jeugdige' basketbalspeler' tot' een' volwassen' basketbalspeler' op' het'
hoogste'niveau'in'Nederland'(eredivisie).'(
'
Methode.( Gedurende' het' seizoen' 200812009' tot' en' met' 201212013' zijn' 68' jeugdige,'
talentvolle'basketbalspelers'van'het'RTC'Noord/Gasterra'Flames'tweejaarlijks'gemeten.'De'
lengte,' fysieke' en' technische' prestatiebepalende' factoren' (sprint' en' dribbel,' gemeten' met'
de' Shuttle' Sprint' en' Dribbel' test' en' de' STARtest)' en' psychologische' prestatiebepalende'
factoren' (effort' en' reflectie,' gemeten' met' de' 'Self1regulation' of' learning' self1report' scale')'
zijn' in' kaart' gebracht.' Van' zes' spelers' die' nu' volwassen' zijn' (>18' jaar)' en' op' het'
eredivisieniveau' in' Nederland' spelen,' is' de' ontwikkeling' op' deze' prestatiebepalende'
factoren' individueel' geanalyseerd' in' de' leeftijd' van' 16117118' jaar.' Hun' scores' op'
bovengenoemde' testen' zijn' door' middel' van' z1scores' vergeleken' met' de' scores' van' hun'
leeftijdsgenoten'(n=62).(
'
Resultaten.( De' totale' groep' basketbalspelers' toont' een' vooruitgang' op' de' fysieke' en'
technische' prestatiebepalende' factoren' naarmate' de' leeftijd' toeneemt.' De' scores' met'
betrekking' tot' de' psychologische' factoren' effort' en' reflectie' blijven' over' de' jaren' heen'
stabiel.' De' zes' spelers' die' uiteindelijk' het' eredivisieniveau' hebben' behaald' binnen' het'
Nederlandse'basketbal,'scoren'met'name'op'de'technische'variabele'dribbel'(gemeten'met'
de' STARtest)' beter' dan' hun' leeftijdsgenoten.' Echter,' de' spelers' vertonen' ook' veel'
interindividuele' verschillen' in' hun' ontwikkeling' op' de' weg' naar' de' top,' deels' gerelateerd'
aan'hun'positie'in'het'veld.'Enkele'spelers'scoren'op'zowel'16,'17'en'18'jarige'leeftijd'beter'
dan' hun' leeftijdsgenoten.' Andere' basketballers' scoren' op' de' fysieke,' technische' en'
psychologische' prestatiebepalende' factoren' niet' beter' (of' zelfs' slechter)' dan' hun'
leeftijdsgenoten,'maar'blijken'vooral'qua'lengte'een'voorsprong'te'hebben.(
'
Discussie/conclusie.( De' resultaten' tonen' aan' dat' de' ontwikkeling' van' de' basketbalspelers'
die'de'top'halen'sterk'kunnen'verschillen.'De'rol'van'lengte'blijkt'hierbij'een'belangrijke'rol'
te'spelen,'vooral'bij'centers.'Met'het'oog'op'het'selecteren'van'de'juiste'basketbaltalenten,'
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is' het' belangrijk' voor' trainers,' coaches' en' scouts' om' zich' bewust' te' zijn' van' de'
interindividuele'verschillen'in'de'ontwikkeling'van'deze'spelers.'
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Themasessies(
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Aangepaste(jeugdsport(
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Gastel,(Edwin(van(
Hogeschool'van'Arnhem'en'Nijmegen'1'HAN'Sport'&'Bewegen'

(

Video>instructie(als(voorbereiding(op(de(keuze(van(een(sport(voor(mensen(met(ASS(
(
Introductie.( Voor' mensen' met' een' autisme' spectrum' stoornis' (ASS)' is' het' minder'
vanzelfsprekend' om' mee' te' doen' met' sport,' terwijl' ze' wel' graag' willen' meedoen.' Keuzes'
maken' in' de' vrije' tijd' is' voor' hen' lastig' omdat' zij' het' moeilijk' vinden' om' informatie' te'
verwerken' en' overzicht' te' verkrijgen.' De' laatste' tijd' worden' vaak' digitale' hulpmiddelen'
ingezet'om'mensen'met'ASS'te'begeleiden'en'hen'meer'zelfstandig'door'het'leven'te'laten'
gaan.' Video1modeling' wordt' daarbinnen' veel' toegepast' en' is' effectief' gebleken' bij' het'
aanleren' van' vaardigheden' als' koken' en' verzorgen' van' een' huisdier.' Zou' video1modeling'
ook'in'te'zetten'zijn'bij'het'kiezen'van'een'sportactiviteit?'(
'
Methode.( In' dit' onderzoek' is' gekeken' of' kinderen' met' ASS' zelfstandiger' en' sneller' een'
keuze' kunnen' maken' tussen' sportactiviteiten' en' of' de' tijd' van' vrij' spel' tijdens' de'
sportactiviteit' verandert' na' het' zien' van' een' voorbeeld' op' video.' De' kinderen' moesten'
individueel' in' een' gymzaal' een' keuze' maken' uit' vijf' sportactiviteiten.' Hierbij' werden' de'
mate'van'zelfstandigheid,'de'tijd'voor'het'maken'van'de'eerste'keuze,'de'tijd'van'vrij'spel'en'
het'aantal'gekozen'activiteiten'gemeten.'Er'werden'drie'metingen'gedaan:'twee'metingen'
zonder' video1instructie' en' een' derde' meting' met' video1instructie' vooraf.' Bij' elke' meting'
werden'vijf'andere'sportactiviteiten'aangeboden'waar'uit'gekozen'mocht'worden.'(
'
Resultaten.( Resultaten' laten' zien' dat' er' geen' significant' verschil' is' in' de' mate' van'
zelfstandigheid'van'de'proefpersonen'en'in'de'snelheid'waarin'zij'hun'keuze'maakten.'In'het'
vrij'spel'is'wel'gebleken'dat'er'significant'meer'activiteiten'gedaan'worden.'(
'
Discussie.( Door' het' gebruik' van' video1instructie' bleek' tijdens' dit' onderzoek' dat' er' meer'
sportactiviteiten' gedaan' werden' en' dat' de' kinderen' daardoor' eigenlijk' minder' een' keuze'
maakten.' Er' is' ook' een' leereffect' zichtbaar' bij' de' mate' van' zelfstandigheid' van' de'
proefpersonen.' Hebben' ze' door' het' zien' van' de' video1instructie' een' beter' overzicht'
gekregen' van' de' mogelijke' opties?' En' zijn' ze' daardoor' ook' de' verschillende' opties' gaan'
doen'om'te'ervaren'welke'ze'nu'echt'leuk'vinden?'Doordat'kiezen'beter'gaat'op'basis'van'
iets'wat'bekend'is'en'doordat'kinderen'met'autisme'door'middel'van'herhaling'leren'in'het'
zelfstandig' maken' van' een' keuze,' is' het' aannemelijk' van' belang' dat' mensen' met' autisme'
vaak'in'aanraking'komen'met'veel'verschillende'sportactiviteiten,'eventueel'met'behulp'van'
een'stapsgewijze'video1instructie.'Meer'onderzoek'zal'uit'moeten'wijzen'hoe'kinderen'met'
ASS'bij'passend'sportaanbod'terecht'kunnen'komen.(
'
Extra(informatie.(Het'onderzoek'is'onderdeel'van'de'Master'Sport1'en'Beweeginnovatie'van'
de'auteur.'Er'is'een'innovatie'ontwikkeld'op'verschillende'niveaus'die'geïmplementeerd'zijn'
of'nog'geïmplementeerd'worden.'Bijvoorbeeld'een'applicatie'voor'een'mobiel'die'helpt'bij'
het'keuzes'maken'tussen'verschillende'sporten'en'een'samenwerking'tussen'Uniek'Sporten'
(loket'aangepast'sporten'regio'Arnhem)'en'de'HAN'om'vraag'en'aanbod'te'koppelen.'' (
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Groot,(Janke(de(
Hogeschool'Utrecht'en'Kinderbewegingscentrum'WKZ'' '
'
Actief(of(niet?(Dat(is(de(vraag!(Faciliterende(en(Belemmerende(Factoren(voor(Fysieke(
Activiteit(
(
1'
Bloemen,'M.A.T.'1'Hogeschool'Utrecht'en'Kinderbewegingscentrum'WKZ,''
'
2''
Takken,'T.'1'Kinderbewegingscentrum'WKZ,'UMCU''
3''
Verschuren,' O.' 1' Revalidatiecentrum' de' Hoogstraat' Utrecht' en' Afdeling' revalidatie,'
sport'en'verpleging''
4''
Wittink,'H.'1'Hogeschool'Utrecht''
5''
Backx,'F.'1'Afdeling'revalidatie,'sport'en'verplegingswetenschappen,'UMCU''
6''
de'Groot,'J.F.'1Hogeschool'Utrecht'en'Kinderbewegingscentrum'WKZ''
'
'
Introductie.( De' afgelopen' jaren' is' veel' onderzoek' gedaan' naar' beweegprogramma's' voor'
kinderen'en'jongeren'met'een'fysieke'beperking.'Deze'onderzoeken'laten'positieve'effecten'
zien' op' gezondheid' gerelateerde' fitheid,' vermoeidheid' en' activiteiten' van' het' dagelijks'
leven.'Het'is'er'ook'bekend'dat'wanneer'het'trainingsprogramma'stopt,'deze'effecten'snel'
verdwijnen.' Het' is' dus' belangrijk' om' interventies' te' ontwikkelen' die' duurzame'
gedragsverandering' tot' stand' brengen' om' fysiek' actief' blijven.' Het' gaat' vaak' om' een'
combinatie' van' aandoening' gebonden,' persoonlijke' en' omgevingsfactoren' die' zowel'
belemmerend' als' bevorderend' kunnen' werken' in' deelname' in' fysieke' activiteit.' Het'
identificeren' van' deze' factoren' voor' bewegen' is' dus' belangrijk,' want' dan' kunnen' gerichte'
adviezen' gegeven' worden' over' oplossingen' en' mogelijkheden' om' deze' kinderen' in'
beweging'te'krijgen'en'te'houden'tijdens'de'verschillende'fasen'van'hun'jeugd.'(
Wat'zijn'de'belemmerende'en'faciliterende'factoren'voor'participatie'in'fysieke'activiteiten'
bij'kinderen'en'jongeren'met'een'beperking?'
'
Methode.' Een' combinatie' van' een' systematische' literatuurstudie,' aangevuld' met' een'
explorerend' kwalitatief' onderzoek' met' een' cross1sectioneel' design' kwalitatief' onderzoek'
naar' belemmerde' en' faciliterende' factoren' bij' kinderen' en' jongeren' met' met' spina' bifida.'
Voor'de'literatuur'studie'is'gezocht'in'Academic'Search'Elite,'CINAHL,'The'Cochrane'Library,'
Embase,'PEDro,'PsychINFO,'PubMed'and'SPORTDiscus'van'0110112000't/m'311512013.'Voor'
de'kwalitatieve'studie'zijn'focusgroep'interviews'gehouden'bij'33'kinderen'/'jongeren'en'bij'
34'ouders'om'de'factoren'vanuit'het'perspectief'van'de'kinderen'/'jongeren'zelf'en'vanuit'
het'perspectief'van'hun'ouders.(
'
Resultaten.(Belangrijke'factoren'waren'niet'mee'kunnen'doen'tijdens'de'gymles,'mensen'in'
de'omgeving'die'te'behulpzaam'zijn,'verzorgingsmomenten,'hulpmiddelen'die'niet'optimaal'
zijn'ingesteld,'gebrek'aan'informatie'over'voorzieningen'en'sportmogelijkheden'in'de'buurt.'
Tegelijkertijd' worden' ook' zelfstandigheid' in' het' dagelijks' leven' en' sportactiviteiten,'
rolstoelvaardigheid,' zelfvertrouwen' en' conditie' genoemd' als' factoren' die' bevorderend'
werken.''
Speciale' aandachtspunten' zijn' ook' rond' ziekenhuisopnames,' als' er' vaak' een' terugval' is' in'
functioneren' en' de' puberteit,' wanneer' het' vaak' moeilijker' wordt' om' mee' te' blijven' doen'
met' gezonde' leeftijdsgenoten.' Qua' sport,' zijn' de' geïnterviewde' kinderen' en' jongeren'
enthousiast'over'de'sportclub'Only'Friends,'waar'veel'aangepaste'sportmogelijkheden'zijn.'
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Maar'aangezien'dat'de'enige'is'in'Nederland,'blijft'het'belangrijk'dat'kinderen'en'jongeren'
kunnen'sporten'binnen'lokale'sportclubs'(in'een'team'voor'kinderen'en'jongeren'met'een'
lichamelijke'beperking'of'aangepast).''
'
Discussie/conclusie.( Deelname' in' sport' en' spel' voor' kinderen' met' een' beperking' is' niet'
altijd' vanzelfsprekend.' Een' goede' samenwerking' tussen' hulpverleners' en' sportagogen' of'
buurtcoaches'lijkt'essentieel'om'de'overstap'van'zorg'naar'sport'te'faciliteren.''
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Lankhorst,(Kristel(
Hogeschool'Utrecht'

(

(
HAYS:(Health(in(Adapted(Youth(Sports:(Effecten(van(sport(op(de(gezondheid(bij(jongeren(
met(een(chronische(ziekte(of(aandoening(
(
1'
Lankhorst,'K.'–'Hogeschool'Utrecht'
2''
van'der'Ende1Kastelijn,'K.'1'Hogeschool'Utrecht'
3'
de'Groot,'J.''
4'
Zwinkels,'M.'1'De'Hoogstraat'
5'
Verschuren,'O.'1'De'Hoogstraat'
6'
Backx,'F.'1'UMC'Utrecht'
7'
Visser1Meily,'A.'1'UMC'Utrecht'
8'
Takken,'T.'1'UMC'Utrecht'
'
Introductie.(Jongeren'met'een'chronische'ziekte'of'aandoening'zijn'vaak'minder'fit'en'fysiek'
actief,'ook'is'sportparticipatie'in'mindere'mate'aanwezig'in'vergelijking'met'leeftijdsgenoten'
die'zich'normaal'ontwikkelen.'Een'hogere'mate'van'fysieke'activiteit'heeft'niet'alleen'effect'
op'verbetering'van'fitheid'maar'resulteert'tevens'in'een'verminderd'risico'op'het'krijgen'van'
hart1' en' vaatziekten' op' latere' leeftijd' en' blessures.' Daarnaast' heeft' sporten' een' positieve'
invloed' op' psychosociaal' welbevinden' en' cognitie.' Deze' relaties' zijn' bij' jongeren' die' zich'
normaal' ontwikkelen' beschreven,' maar' of' deze' positieve' effecten' van' sport' bij' jongeren'
met'een'chronische'ziekte'of'aandoening'ook'gelden,'is'niet'bekend.'Daarom'is'het'doel'van'
de'HAYS'studie'om'de'effecten'van'sport'inzichtelijk'te'maken.'Daarbij'onderzoeken'we'de'
verschillen' tussen' sportende' en' niet' sportende' jongeren' met' een' chronische' ziekte' of'
aandoening' in' de' leeftijd' van' 12' tot' 19' jaar,' op' gezondheid,' fysieke' fitheid,' activiteit,'
(sport)blessures,'cognitie'en'psychosociaal'welbevinden.(
'
Methode.( De' HAYS' studie' zal' bestaan' uit' een' cross1sectioneel' onderzoek' waarbij' zowel'
ambulante' als' rolstoel1gebonden' jongeren' in' de' leeftijd' van' 12' tot' 19' jaar' met' een'
chronische' aandoening' of' ziekte' die' participeren' in' (top)sport' worden' onderzocht' in'
vergelijking' met' niet' sportende' leeftijd,' ambulantie1niveau' en' geslacht1gematchte'
leeftijdsgenoten.' De' onderzoekspopulatie' zal' bestaan' uit' jongeren' met' een' centraal'
neurologische1,' cardiovasculaire,' pulmonale' en' of' musculoskeletale' aandoening.' Daarbij'
willen' we' de' volgende' uitkomstmaten' onderzoeken:' fysieke' fitheid' (spierkracht,' aerobe'
fitheid,' anaerobe' fitheid,' flexibiliteit,' agility),' fysieke' activiteit,' gezondheid'
(lichaamssamenstelling,' cardiovasculaire' parameters),' (sport)blessures' en' ziekte,' cognitie'
(schoolprestaties,'attentie)'en'psychosociaal'welbevinden'(zelfbeeld,'kwaliteit'van'leven).'(
Het'onderdeel'blessures'en'ziekte'zal'prospectief'gedurende'een'jaar'gemonitord'worden.'
Het' ontstaansmechanisme' en' gevolgen' van' (sport)blessures' en' ziekte' worden' hiermee'
inzichtelijk' gemaakt.' Werving' van' deelnemers' zal' onder' andere' verlopen' via' de' BOSK,'
verschillende' sportbonden,' KNVB' CP' voetbal,' KNWU,' Ronald' McDonald' Centre,' Only'
Friends,' Fitkids,' gehandicaptensport' Nederland,' stichting' hart' en' vaatziekten,' WKZ' en'
Revalidatiecentrum'de'Hoogstraat.'
'
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Discussie.( De' HAYS' studie' wil' antwoord' geven' op' de' vraag' wat' de' effecten' zijn' van'
(aangepast)' sport' op' fysieke' fitheid,' activiteit,' gezondheid,' (sport)blessures' en' ziekte,'
cognitie'en'psychosociaal'welbevinden.'De'HAYS'studie'en'de'Sport'to'Stay'Fit'studie'(S2SF)'
zullen'gezamenlijk'inzicht'geven'in'de'effecten'van'sport'op'gezondheid'bij'deze'populatie'
kinderen'en'jong'volwassenen.''
(
'
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Zwinkels,(Maremka(
De'Hoogstraat'
'
Sport>2>Stay>Fit((S2SF):(naschools(sporten(voor(kinderen(met(een(chronische(ziekte(of(
aandoening(
'
1'
Zwinkels,'M.'1'De'Hoogstraat''
'
2''
Verschuren,'O.'1'De'Hoogstraat''
3''
Lankhorst,'K.'1'Hogeschool'Utrecht''
4''
van'der'Ende1Kastelijn,'K.'1'Hogeschool'Utrecht''
5''
de'Groot,'F.'1'Hogeschool'Utrecht''
6''
Backx,'F.'1'UMC'Utrecht''
7''
Visser1Meily,'A.'1'UMC'Utrecht''
8''
Takken,'T.'1'UMC'Utrecht''
'
'
Introductie.( Regelmatig'sporten'heeft'een'positief'effect'op'de'gezondheid.'Dit'lijkt'ook'zo'
te' zijn' voor' kinderen' en' jongeren' met' een' chronische' ziekte' of' aandoening.' Echter,' voor'
deze'doelgroep'is'het'vaak'moeilijk'om'deel'te'nemen'aan'activiteiten'of'aan'te'sluiten'bij'
een'sportvereniging.'Belemmerende'factoren'als'vervoersproblemen'of'onwetendheid'over'
sportmogelijkheden' spelen' hierbij' een' rol.' Verminderde' sportdeelname' heeft' vaak' een'
inactieve'leefstijl'tot'gevolg.'Dit'kan'leiden'tot'een'verminderde'fitheid,'verhoogd'risico'op'
obesitas' en' gezondheidsproblemen.' Daarnaast' heeft' een' lage' fitheid' bij' gezonde' kinderen'
ook' een' negatieve' invloed' op' cognitie' en' psychosociaal' welbevinden.' Verschillende'
onderzoeken'laten'zien'dat'een'trainingsprogramma'de'fysieke'fitheid'verbetert'bij'kinderen'
en' jongeren' met' een' chronische' ziekte' of' aandoening.' Echter,' door' de' terugkerende'
inactieve' leefstijl' blijven' de' positieve' effecten' op' de' fysieke' fitheid' niet' behouden.' Sport'
aanbieden'na'schooltijd'lijkt'een'oplossing'om'deze'doelgroep'structureel'te'laten'sporten'
en'de'fitheid'te'behouden.'De'Sport121Stay1Fit'(S2SF)'studie'gaat'onderzoeken'of'naschools'
sporten'voldoende'effectief'is'om'de'fysieke'fitheid'te'behouden'na'een'gestandaardiseerd'
trainingsprogramma,'en'wat'het'effect'is'van'naschools'sporten'op'gezondheid,'cognitie'en'
psychosociaal' welbevinden' bij' kinderen' en' jongeren' met' een' chronische' ziekte' of'
aandoening.(
'
Methode.(De'S2SF'studie'is'een'gecontroleerde'studie'waar'3'mytylscholen'aan'mee'zullen'
werken.'Alle'kinderen'volgen'onder'schooltijd'een'High1intensity'Interval'Training'(HIT)'van'8'
weken' om' de' fitheid' te' vergroten.' Na' de' HIT' krijgt' de' helft' van' de' kinderen' 6' maanden'
naschoolse' sport' aangeboden' en' de' andere' helft' wordt' controlegroep.' Deelnemers' zijn'
kinderen' en' jongeren' van' 6119' jaar' met' een' chronische' ziekte' of' aandoening:'
cardiovasculair,'pulmonaal,'musculoskeletaal'of'neuromusculair.'Zowel'lopende'als'rolstoel'
rijdende'kinderen'zullen'worden'geïncludeerd.'Voorafgaand'en'direct'na'de'HIT,'alsook'na'6'
maanden' vindt' er' een' meting' plaats.' Tijdens' de' metingen' wordt' fysieke' fitheid,' activiteit,'
cardiovasculaire'gezondheid'gemeten.'Ook'school'prestaties,'aandacht,'zelfbeeld,'kwaliteit'
van'leven'en'zelfredzaamheid'worden'in'kaart'gebracht.'(
'
Discussie.( De'S2SF'studie'wil'antwoord'geven'op'de'vraag'of'naschools'sporten'voldoende'
effectief' is' om' de' fysieke' fitheid' te' behouden' en' wat' het' effect' van' sporten' is' op'
gezondheid,' cognitie' en' psychosociaal' welbevinden' bij' kinderen' en' jongeren' met' een'
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chronische' ziekte' of' aandoening.' Middels' semigestructureerde' interviews' met' alle'
betrokken' zal' het' naschools' sporten' geëvalueerd' worden.' De' S2SF' studie' en' Health' in'
Adapted'Youth'Sports'(HAYS)'studie'zullen'gezamenlijk'inzicht'geven'in'de'effecten'van'sport'
op'gezondheid'bij'deze'populatie'kinderen'en'jongeren.'' (
'

(
'
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Gehandicaptensport(

!
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Duijf,(Marjo(
Onbeperkt'Sportief'

(

Special(Olympics;(Changing(lives,(changing(attitudes(
(
1'
Schapendonk,'R.'1'Special'Olympics'Nederland'' '
2''
van'Wijck,'R.'1'Special'Olympics'Nederland''
3''
Duijf,'M.'1'Onbeperkt'Sportief''
'
'
Introductie.(Alle'waarden'die'aan'sport'worden'toegekend,'gelden'zeker'en'in'veel'sterkere'
mate' voor' mensen' met' een' verstandelijke' beperking.' Mensen' met' een' verstandelijke'
beperking' worden' door' sporten' en' bewegen' niet' alleen' fysiek' en' mentaal' 'fitter',' maar' zij'
staan'met'meer'zelfvertrouwen'en'een'beter'zelfbeeld'in'het'leven.'Hierdoor'verbetert'de'
kwaliteit' van' hun' leven.' Special' Olympics' levert' een' bijdrage' aan' het' fysieke,' mentale' en'
sociale' welbevinden' van' de' sporter,' maar' daarnaast' ook' aan' een' positieve' beeldvorming'
van' mensen' met' een' verstandelijke' beperking' als' volwaardige' burgers' van' onze'
samenleving.' Als' vast' onderdeel' bij' de' Special' Olympics' Nationale' en' Wereld' Spelen' vindt'
het'Healthy'Athletes'programma'plaats.(
'
Methode.(Healthy'Athletes'test'sporters'op'6'verschillende'gezondheidsaspecten'(o.a.'oren,'
gebit'ogen).'Een'van'de'Healthy'Athletes'onderdelen'is'Fun'Fitness.'Bij'dit'onderdeel'kunnen'
de' sporters' hun' leefstijl,' lichaamssamenstelling,' lenigheid,' evenwicht,' kracht' en'
uithoudingsvermogen' laten' testen.' Deze' testen' worden' uitgevoerd' door' professionals'
(fysiotherapeuten,'bewegingswetenschappers'en'sportinstructeur)'die'dagelijks'werken'met'
mensen'met'een'verstandelijke'beperking.'(
'
Resultaten.( Aan' het' Funfitness' programma' van' de' Special' Olympics' Nationale' Spelen' van'
2012' hebben' 264' sporters' deelgenomen' en' tijdens' de' Spelen' van' 2014' zijn' 225' sporters'
getest.'De'resultaten'van'2014'zijn'op'dit'moment'nog'niet'beschikbaar'en'volgen'tijdens'de'
Dag'van'het'Sportonderzoek.'Enkele'resultaten'uit'2012:'(
! Meer'dan'de'helft'van'de'sporters'voldoet'niet'aan'de'NNGB.''
! De'mannen'bewegen'significant'meer'dan'de'vrouwen.''
! Ongeveer' de' helft' van' de' deelnemers' heeft' een' ongezond' gewicht,' gezien' de'
combinatie'van'hun'BMI'en'tailleomvang.''
! Bijna' een' kwart' van' de' deelnemers' heeft' in' het' algemeen' te' weinig' kracht' in' de'
benen'om'aan'de'testnorm'te'voldoen.'
! De' geteste' vrouwen' zijn' significant' leniger' dan' de' mannen.' Roeiers' en' turners' zijn'
het'meest'lenig'en'tafeltennissers'het'minst.'
! Meer'dan'de'helft'van'de'mannen'en'bijna'2/3'van'de'vrouwen'heeft'problemen'met'
balans'
! 37'%'van'de'sporters'heeft'onvoldoende'uithoudingsvermogen.'
'
Discussie/conclusie.( De'geteste'groep'wijkt'niet'af'van'de'normscores'die'beschikbaar'zijn'
voor' mensen' met' een' verstandelijke' handicap.' De' normscores' zijn' internationaal' een'
discussiepunt.' De' geteste' groep' is' naar' verwachting' het' meest' actieve' deel' van' de'
populatie.'Het'Funfitness'programma'levert'voor'sporters,'coaches,'ouders/begeleiders'een'
bijdrage'aan'de'bewustwording'van'het'belang'van'een'goede'fysieke'conditie.'Ook'kan'het'
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helpen'bij'het'adviseren'van'het'specifiek'trainen'van'op'onderdelen.'Door'het'beschikbaar'
hebben' van' achtergrondkenmerken' van' de' deelnemers' (functioneringsniveau,' woon1' en'
werksituatie'e.d.),'kunnen'trainingsadviezen'in'de'toekomst'meer'op'maat'gegeven'worden.''
'
(
'
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Hoekstra,(Femke(
Universitair'Medisch'Centrum'Groningen'

(

De(implementatie(van(het(programma(Revalidatie,(Sport(en(Bewegen(in(18(revalidatie>
instellingen(

(
1'
Hoekstra,'F.'1'Universitair'Medisch'Centrum'Groningen'' '
2''
Duijf,'M.'1'Stichting'Onbeperkt'Sportief''
'
'
Introductie.( Mensen'met'een'lichamelijke'handicap'en/of'chronische'ziekte'blijken'minder'
te'sporten'en'bewegen'in'vergelijking'met'de'algemene'bevolking.'Om'een'actieve'leefstijl'
bij' deze' groep' te' stimuleren' is' het' programma' Revalidatie,' Sport' en' Bewegen' (RSB)'
ontwikkeld.'Het'programma'RSB'richt'zich'op'het'stimuleren'van'een'actieve'leefstijl'zowel'
tijdens' als' na' afloop' van' een' revalidatiebehandeling.' Revalidatie,' Sport' en' Bewegen' legt'
daarmee' de' verbinding' tussen' de' revalidatiezorg' en' het' sport1' en' beweegaanbod' in' de'
regio.'Stichting'Onbeperkt'Sportief'coördineert'de'implementatie'van'het'programma'in'18'
revalidatie1instellingen' in' Nederland.' Het' proces' wordt' vanuit' een' theoretisch' kader'
uitvoerig' gemonitord' en' geëvalueerd' door' onderzoeksgroep' ReSpAct.' Het' doel' van' deze'
monitor' is' om' inzicht' te' krijgen' in' de' startpositie,' het' verloop' en' de' resultaten' van' het'
implementatieproces.'Daarnaast'zullen'mogelijke'belemmerende'en'succesfactoren'in'kaart'
worden'gebracht.(
(
Methode.( Gedurende' de' programmaperiode' (2013' –' 2015)' wordt' de' betrokken'
professionals' van' de' deelnemende' instellingen' (manager,' projectleider,' revalidatiearts,'
sport1'en'beweegconsulent)'gevraagd'om'jaarlijks'een'vragenlijst'in'te'vullen.'De'nulmeting'
vond' plaats' in' het' voorjaar' van' 2013.' De' vragenlijsten' bestaan' uit' vragen' over' de' mate'
waarin'het'programma'geïmplementeerd'en'uitgevoerd'wordt'binnen'de'instelling'en'over'
mogelijke' factoren' die' het' proces' beïnvloeden.' De' vragenlijsten' zijn' aangepast' aan' de'
functie'van'de'betreffende'professional.'Daarnaast'wordt'de'patiënten'die'deelnemen'aan'
het'programma'gevraagd'om'gedurende'een'jaar'vier'keer'een'vragenlijst'in'te'vullen.'Deze'
vragenlijst' bevat' onder' andere' vragen' over' het' beweeg1' en' sportgedrag,' de' ervaren'
gezondheid'en'hun'mening'over'het'programma'RSB.'De'dataverzameling'is'nog'volop'bezig.'
In'de'huidige'presentatie'zullen'de'resultaten'van'de'eerste'en'waar'mogelijk'ook'de'tweede'
meting'gepresenteerd'worden.'(
'
Resultaten.( Bij' de' start' van' het' implementatieproces' waren' er' 12' revalidatiecentra' en' 5'
ziekenhuizen'betrokken'bij'de'implementatie'van'het'programma'RSB.'Het'aantal'patiënten'
dat' bij' de' start' doorverwezen' werd' naar' het' programma' varieerde' tussen' de' instellingen'
van' 0' tot' meer' dan' 20' patiënten' per' maand.' De' betrokken' professionals' (n=72)'
waardeerden'het'programma'RSB'met'een'gemiddeld'cijfer'van'8,1'op'een'schaal'van'1'tot'
10.'(
'
Discussie/conclusies.(De'landelijke'implementatie'van'het'programma'RSB'wordt'gedurende'
de'hele'periode'uitvoerig'gemonitord.'Bij'de'start'van'de'monitor'waren'er'grote'verschillen'
zichtbaar' tussen' de' deelnemende' revalidatie1instellingen' met' betrekking' tot' de'
implementatie'van'het'programma'RSB.'De'dataverzameling'loopt'nog'door'tot'eind'2015.'
De' resultaten' van' de' monitor' zullen' gebruikt' worden' om' het' programma' verder' te'
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optimaliseren' en' kunnen' daarmee' een' bijdrage' leveren' aan' de' verbetering' van' de'
revalidatiezorg'in'Nederland.''
(
'
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Hollander,(Ellen(de(
RIVM'
'
Beweeg>(en(sportgedrag(bij(mensen(met(een(chronische(aandoening(of(lichamelijke(
beperkingen(
'
1'
de'Hollander,'E.'1'RIVM''
'
2''
Wendel1Vos,'W.'1'RIVM''
3''
Mohnen,'S.'1'RIVM''
4''
Proper,'K.'1'RIVM''
'
'
Inleiding.( Het'stimuleren'van'beweeg1'en'sportgedrag'is'een'goede'beleidsstrategie'om'de'
gezondheid' te' bevorderen.' Dit' geldt' niet' alleen' voor' gezonde' personen,' maar' ook' voor'
personen'met'een'chronische'aandoening'of'lichamelijke'beperking.'Er'wordt'aangenomen'
dat' personen' met' een' chronische' ziekte' of' lichamelijke' beperking' minder' bewegen' en'
minder' participeren' in' de' sport.' Om' gerichter' beleid' te' formuleren' voor' deze' heterogene'
doelgroep' is' meer' inzicht' nodig' in' hun' beweeg1' en' sportgedrag' en' de' verschillen' tussen'
groepen.'Het'doel'van'deze'studie'is'om'het'beweeg1'en'sportgedrag'van'personen'met'een'
chronische' aandoening' of' lichamelijke' beperking' (motorisch,' visueel' en' auditief)' te'
vergelijken'met'gezonde'personen.'(
'
Methode.( Zelf1gerapporteerde' data' van' de' Lokale' en' Nationale' gezondheidsmonitor' 2012'
zijn' gebruikt.' Volwassenen' van' 19' jaar' en' ouder' (n=354,453)' zijn' geclassificeerd' in' de'
volgende' groepen:' chronisch' ziek' (n=' 215,867),' motorisch' (n=' 40,977),' visueel' (n=' 20,366)'
en' auditief' beperkt' (n=' 16,885).' Personen' zonder' een' chronische' ziekte' en' lichamelijke'
beperking'zijn'geclassificeerd'als'gezond'(n='99,876).'Voor'het'meten'van'beweeggedrag'en'
deelname' aan' sport' is' gebruik' gemaakt' van' de' vragenlijst' ''Short' QUestionnaire' to' ASsess'
Health1enhancing' physical' activity''' (SQUASH).' Het' percentage' dat' voldeed' aan' de'
Combinorm'(≤5'd/wk'en'≤30'min/d'aan'tenminste'matig'intensieve'activiteiten'of'≤3'd/wk'
en' ≤20' min/d' aan' zwaar' intensieve' activiteiten)' en' het' percentage' dat' deelnam' aan' een'
sport'bij'personen'met'een'chronisch'ziekte'of'een'lichamelijke'beperking'is'vergeleken'met'
gezonde' personen,' en' getoetst' aan' de' hand' van' 'Generalized' Linear' Models'' gecorrigeerd'
voor'leeftijd,'geslacht,'opleiding'en'etniciteit.'(
'
Resultaten.(Voorlopige'resultaten'geven'aan'dat'62%'van'de'gezonde'personen'voldeed'aan'
de' Combinorm.' Bij' chronisch' zieken' (58%),' motorisch' (33%),' visueel' (45%),' en' auditief'
beperkten'(43%)'lag'dit'percentage'significant'lager'(p<0.01)'onafhankelijk'van'verschillende'
individuele' kenmerken.' Tweeënveertig' procent' van' de' gezonde' personen' nam' deel' aan'
sport.'Bij'chronisch'zieken'(36%),'motorisch'(27%),'visueel'(33%)'en'auditief'beperkten'(31%)'
lag' dit' percentage' significant' lager' (p<0.01).' Verdere' uitsplitsing' naar' ziekten' en' type'
sporten'worden'uitgevoerd'in'dit'onderzoek.(
'
Discussie/conclusie.(De'resultaten'van'de'gezondheidsmonitor'laten'duidelijke'verschillen'in'
het'beweeg1'en'sportgedrag'tussen'personen'met'en'zonder'een'chronische'aandoening'of'
beperking' zien,' met' name' voor' de' groep' motorisch' beperkten.' Onduidelijk' zijn' echter' de'
motieven' achter' deze' bevindingen.' Tijdens' de' voortgang' van' dit' onderzoek' zullen'
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mogelijkheden'van'het'koppelen'met'objectieve'datasets'geïnventariseerd'worden'en'waar'
mogelijk'gebruik'van'worden'gemaakt'om'de'vragenlijst'gegevens'te'verrijken.'' (
'
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Leonora,(Jamie>Lee(
(

Interventies(om(sportbeoefening(na(running(therapie(onder(mensen(met(een(depressie(te(
bevorderden(
((
1'
Leonora,'J.L.'1'Hogeschool'InHolland'Haarlem''
'
2''
Baart'de'la'Faille'1'Deutekom,'M.'–'Hogeschool'van'Amsterdam'
3''
Kerkstra,'A.''
'
'
Introductie.( Running'therapie'kan'een'positief'effect'hebben'op'de'psychische'gezondheid'
en'soms'als'vervanging'dienen'voor'medicatie.'Lichamelijk'actief'blijven'na'therapeutische'
beweegactiviteiten' is' nodig' om' terugval' en' verergering' van' depressieve' klachten' te'
voorkomen.' Tot' op' heden' is' nog' onbekend' hoe' bevordering' naar' reguliere' sport' en'
beweegactiviteiten' gerealiseerd' kan' worden.' De' huidige' studie' onderzocht' welke'
interventies' gebruikt' kunnen' worden' om' de' doorstroom' naar' reguliere' sport' en'
beweegactiviteiten'na'running'therapie'te'bevorderen'bij'mensen'met'een'depressie.(
'
Methode.( Tien' mensen' met' een' depressie' uit' de' provincie' Noord1Holland' (6' mannen,' 4'
vrouwen)'die'deelnemen'aan'running'therapie'zijn'aan'de'hand'van'een'semigestructureerd'
interview'dat'gebaseerd'is'op'het'ASE1model'eenmalig'geïnterviewd.'In'fase'1'van'de'data'
analyse'is'het'verbatim'open'gecodeerd,'waarbij'betekenisvolle'en'opvallende'kernwoorden'
in' het' kader' van' de' onderzoeksvraag' genoteerd' werden.' In' fase' 2' zijn' de' opvallende'
kernwoorden'door'middel'van'axiaal'coderen'gegroepeerd'in'clustergroepen,'zodat'er'een'
codeboom'ontstond.'In'de'laatste'fase'van'het'coderen'werd'gebruik'gemaakt'van'selectieve'
codering.'(
'
Resultaten.( Het' overgrote' deel' van' de' participanten' geeft' de' voorkeur' aan' doorstromen'
naar'reguliere'hardloopgroepen'vanwege'de'positieve'fysieke'en'psychische'effecten'die'zij'
op'dit'moment'ervaren'binnen'de'running'therapie.'Eveneens'blijkt'dat'de'begeleiders'van'
de' running' therapie' tot' op' heden' geen' aandacht' besteden' aan' het' stimuleren' van' de'
doorstroom'naar'reguliere'sport'en'beweegactiviteiten,'maar'dat'hier'vanuit'de'doelgroep'
wel'behoefte'aan'is.'Het'niet'stimuleren'en'benadrukken'van'het'belang'van'doorstromen'
naar' reguliere' sport' en' beweegactiviteiten' zorgt' ervoor' dat' de' onderzoekspopulatie' een'
lage' mate' van' sociale' steun' ervaart,' wat' lijdt' tot' een' lage' intentie' met' betrekking' tot'
doorstromen' naar' reguliere' sportactiviteiten.( Tevens' is' opgevallen' dat' de' eigen'
effectiviteitsverwachting' samen' lijkt' te' gaan' met' de' mate' waarin' een' persoon' barrières'
ervaart.' Een' lage' eigen' effectiviteitsverwachting' kan' maken' dat' er' meer' barrières' worden'
waargenomen'met'betrekking'tot'deelname'aan'reguliere'sport'en'beweegactiviteiten.(
'
Conclusie.( Onder'patiënten'die'vanwege'een'depressie'deelnemen'aan'running'therapie'is'
behoefte'om'door'te'stromen'naar'reguliere'sportactiviteiten.'Stimuleren'door'begeleiders'
en' een' reële' eigen' effectiviteitsverwachting' zijn' voorwaarden' voor' een' succesvolle'
doorstroming.'(
Aanbevelingen'gericht'op'het'verhogen'van'de'eigen'effectiviteit'en'het'in'kaart'brengen'van'
het'belang'van'sociale'steun'bij'depressieve'volwassenen'worden'gegeven.'' '
'
'
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Inzet(van(combinatiefunctionarissen(
(
Caroline(van(Lindert(en(Ad(Hoogendam(
Mulier'Instituut'

(

Het'doel'van'deze'sessie'is'het'bij'elkaar'brengen'van'mensen'die'geïnteresseerd'zijn'in'het'
werk'van'de'combinatiefunctionaris'en'de'buurt'sportcoach.'Daarbij'draait'het'bijvoorbeeld'
om' de' inzet' van' en' de' resultaten' en' effecten' van' deze' inzet' van' de'
combinatiefunctionaris/buurt'sportcoach,'maar'ook'om'de'factoren'die'hierop'van'invloed'
zijn.' Deze' sessie' is' bedoeld' voor' onderzoekers,' maar' ook' voor' mensen' uit' het' beleidsveld'
die'behoefte'hebben'aan'de'antwoorden'op'bovenstaande'vragen.'Tijdens'de'sessie'willen'
we' ervaringen' uitwisselen' met' het' doen' van' onderzoek' op' dit' terrein' en' nagaan' waar'
onderzoekers'elkaar'kunnen'versterken'een'aanvullen.''
'
Bij'de'start'van'de'sessie'zal'er'vanuit'de'SBB'monitor'(de'‘Sport'en'Bewegen'in'de'Buurt’'
monitor)' een' korte' schets' worden' gegeven' van' de' lopende' onderzoeken' en' belangrijke'
thema’s'ten'aanzien'van'de'buurt'sportcoach'en'de'verbindingen'met'het'programma'sport'
en'beweging'in'de'buurt.'Ieder'jaar'voert'het'Mulier'Instituut,'in'opdracht'van'ministerie'van'
VWS,' ' een' SBB' monitor' uit' waarin' verslag' wordt' gedaan' van' de' inzet' ' van' de' diverse'
beleidsinstrumenten,'effecten,'en'succes1'en'faalfactoren,'afgezet'tegen'de'ontwikkeling'van'
enkele' kernindicatoren' met' betrekking' tot' de' sport1' en' beweegdeelname,' nationaal' en'
lokaal.'
'
Tijdens' deze' sessie' krijgen' aanwezigen' volop' de' gelegenheid' te' reageren' op' deze'
bevindingen'of'deze'aan'te'vullen.'Aan'het'eind'hopen'we'een'overzicht'te'hebben'van'de'
onderzoekers'die'zich'met'het'thema'bezig'(willen)'houden.'Daarnaast'kan'deze'sessie'een'
goed' overzicht' geven' van' de' onderwerpen' waarop' het' onderzoek' zich' de' komende' twee'
jaar'richt.''

(
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Jeugdsport(
(
Cevaal,(Astrid(
Mulier'Instituut'
'

Smits,(Dirk>Wouter(

Universiteit'Utrecht'
'
Spel(en(sport(voor(peuters(en(kleuters:(noodzakelijk,(maar(hoe?(
'
Anno' 2014' zijn' sportverenigingen' nog' altijd' naarstig' op' zoek' naar' mogelijkheden' voor'
uitbreiding' van' het' ledenaantal.' Het' verlagen' van' de' minimale' leeftijd' biedt' dan'
vanzelfsprekend' mogelijkheden.' Sportbonden' en' 1verenigingen' worstelen' bij' tijd' en' wijle'
met'de'vraag'of'ze'jonge'kinderen'sport'moeten'aanbieden.'En'zo'ja,'vanaf'welke'leeftijd,'in'
welke'vorm'en'met'welke'frequentie?''
'
Specifiek(aanbod(sportbonden>(en(verenigingen(
Waar'voorheen'vanaf'tien'jaar'competitiedeelname'mogelijk'was,'is'dat'verschoven'naar'zes'
jaar.' Begin' 2000' werd' door' de' KNVB' 41tegen14' voetbal' geïntroduceerd' om' tegemoet' te'
komen'aan'de'behoeften'en'mogelijkheden'van'vijfjarige'kinderen.'Dit'aangepaste'aanbod'
werd' in' grotere' getale' omarmd' door' voetbalclubs' (Cevaal' &' Wesdorp,' 2001).' Ook' andere'
takken' van' sport' –' zoals' ' judo,' softbal1' en' honkbal,' basketball,' korfbal' ' –' ' ontwikkel(d)en'
aangepaste'spelregels'en'spel1'en'sportmateriaal'om'jongere'kinderen'op'te'kunnen'vangen.'
Uit'een'recente'exploratie''(Smits,'Boer'&'Westerlaken,'2013)'blijkt'dat'van'alle'via'internet'
gevonden' sportaanbieders' voor' peuters' en' kleuters' (21' tot' en' met' 61jarigen)' meer' dan' de'
helft'(57%)'gymnastiek'en'dans'betrof'en'bijna'een'kwart'(24%)'voetbal.'Bij'gymnastiek'en'
dans' voor' deze' doelgroep' was' de' leeftijd' waarop' kon' worden' gestart' in' de' helft' van' de'
gevallen'al'vanaf'2'jaar'en'in'alle'gevallen'vanaf'4'jaar.'Bij'voetbal'voor'deze'doelgroep'was'
de'instroomleeftijd'in'de'helft'van'de'gevallen'vanaf'4'jaar'en'in'alle'gevallen'vanaf'5'jaar.'(
'
Spel(versus(sport(
Bij' het' stimuleren' van' sport' voor' de' allerkleinsten' gaat' het' naar' ons' idee' niet' om' het'
neerzetten' van' de' allerbeste' prestatie,' het' winnen' van' een' wedstrijd' of' het' perfect'
uitvoeren' van' een' complexe' beweging.' Het' laatste' wat' we' willen' is' het' ontstaan' van'
‘wildgroei’'van'te'prestatiegericht'sportaanbod'voor'deze'toch'wel'kwetsbare'groep.'Plezier'
en'bewegingsontwikkeling'zullen'binnen'deze'context'centraal'moeten'staan,'maar'hoe'kan'
dit' dan' op' verantwoorde' wijze' vorm' krijgen?' Er' is' specifiek' beweegaanbod' voor' deze'
doelgroep' ontwikkeld.' Voorbeelden' daarvan' zijn' Beweegkriebels,' Beweegwijs' en'
Guppiesport.'Wat'kunnen'sportverenigingen'hiervan'leren?(
'
Verkenning(gewenst(
Vanuit' het' Mulier' Instituut' en' het' departement' Pedagogische' Wetenschappen' van' de'
Universiteit' Utrecht' verdiept' men' zich' o.a.' in' het' spel1' en' sportvraagstuk' bij' de' doelgroep'
peuters' en' kleuters.' Er' gebeurt' weliswaar' al' het' een' en' ander' ten' aanzien' van' peuter1' en'
kleutersport,' maar' een' totaaloverzicht' van' het' aanbod' voor' deze' doelgroepen' ontbreekt''
vooralsnog.' Daarnaast' ontbreekt' bovendien' inzicht' in' de' korte' en' lange' termijn' effecten.'
!
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Wat'brengt'sport'en'spel'in'zo’n'vroeg'stadium'teweeg'bij'de'drie'tot'vijfjarigen?'Wat'heeft'
het' voor' effecten' op' het' gebied' van' hun' motorische,' cognitieve' en' sociale' ontwikkeling'
wanneer' ze' ouder' worden?' Voldoen' deze' kinderen' aan' de' norm' wat' betreft' hun' gewicht'
zodra' ze' naar' school' gaan?' Is' een' vroege' start' een' voorbode' voor' langdurig' lidmaatschap'
van'een'vereniging'of'structurele'deelname'aan'beweegactiviteiten'anderszins?'(
'
In' onze' DSO' sessie' willen' we' met' de' aanwezigen' van' gedachten' wisselen' over' belangrijke'
hiaten'voor'praktijkgericht'onderzoek'op'het'gebied'van'sport'en'bewegen'voor'peuters'en'
kleuters.'
'
Astrid' Cevaal' is' sinds' 2008' als' onderzoeker' werkzaam' bij' het' Mulier' Instituut.' Voor' meer'
informatie:'a.cevaal@mulierinstituut.nl'
'
Dirk1Wouter' Smits' is' sinds' 2012' werkzaam' als' docent1onderzoeker' bij' het' departement''
Pedagogische' Wetenschappen' aan' de' Universiteit' Utrecht.' Voor' meer' informatie:'
H.W.Smits@uu.nl'

(
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(
Motiverend(beoordelen(in(de(les(
(
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Borghouts,(Lars(
Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
'
‘Constructive(alignment’(bij(het(beoordelen(van(Lichamelijke(Opvoeding.(
(
1'
Borghouts,'L.B.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
2''
Slingerland,'M.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
3''
Haerens,'L.'1'Universiteit'Gent''
'
'
Introductie.( Volgens' Lopez' Pastor' et' al.' (2013)' is' toetsing' “one' of' the' most' fraught' and'
troublesome' issues' [for]' physical' educators”.' Binnen' het' landelijke' project' 'Een' Punt' voor'
Gym'' is' de' stand' van' zaken' op' gebied' van' toetsen' en' beoordelen' van' Lichamelijke'
Opvoeding'in'het'voortgezet'onderwijs'(VO)'onderzocht.'Voor'een'optimale'leeromgeving'bij'
LO'moeten'doelen,'lesmethoden'en'toetsing'op'elkaar'zijn'afgestemd'(Chroinin'&'Cosgrave,'
2013).' Deze' integratie' staat' binnen' de' onderwijskunde' bekend' als' de' 'constructive'
alignment'' (Biggs,' 2013).' Onderzoeksvraag:' in' hoeverre' zijn' doelen' en' beoordeling' binnen'
LO'in'Nederland'op'elkaar'afgestemd?''
(
Methode.( Een' online' vragenlijst' werd' ontwikkeld' na' verschillende' consultatieronden' met'
experts.' De' uiteindelijk' vragenlijst' omvatte' de' volgende' thema's:' kwaliteit' van' toetsing;'
beoogde' functies' van' toetsing;' daadwerkelijke' toetspraktijken;' beoogde' doelen' van' LO.'
Voor' het' huidige' onderzoek' zijn' hieruit' enkele' relevante' items' geselecteerd.' Docenten' LO'
vulde' namens' 260' verschillende' VO1scholen' de' vragenlijst' in.' In' leerlingenaantallen'
vertegenwoordigden'zij'31%'van'het'gehele'VO.'
(
Resultaten.( Docenten' LO' hebben' een' brede' opvatting' van' de' doelen' van' LO;' alleen'
'verhogen' van' fitheid'' scoort' relatief' laag.' Fitheid' wordt' door' 81%' wel' getoetst;' kennis'
wordt' door' slechts' 34%.' 'Inzet'' wordt' door' nagenoeg' alle' docenten' beoordeeld.' Het'
belangrijkste'doel'van'beoordelen'binnen'het'vak'vinden'docenten'het'begeleiden'van'het'
leerproces' van' leerlingen.' Van' de' verschillende' aspecten' van' toetskwaliteit' scoort'
leerlingbetrokkenheid' juist' laag' (vijfpuntsschaal:' 2.9' ±' 0.8).' 69%' zegt' (zeer)vaak' vaste'
normen' te' hanteren,' tegelijk' zegt' 59%' (zeer)vaak' rekening' te' houden' met' de' individuele'
'vooruitgang''van'de'leerling.(
'
Discussie/Conclusie.( De' leerdoelen' van' LO' lijken' niet' altijd' weerspiegeld' in' de' getoetste'
aspecten.'Hoewel''evalueren'om'te'leren''volgens'docenten'LO'het'belangrijkste'doel'is'van'
beoordelen,'komt'dit'niet'tot'uitdrukking'in'de'toetspraktijk.'Er'lijkt'binnen'LO'in'Nederland'
geen' optimale' 'constructive' alignment'.' Aan' beide' zaken' zou' meer' aandacht' besteed'
moeten'worden'in'de'docentopleidingen'en'nascholing.'' (
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Jans,(Liesbeth(

Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven(

(

Motiverend(beoordelen(in(de(les(LO:(evaluatie(van(een(workshop(voor(docenten(
(
1'
Jans,'L.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
'
2''
Slingerland,'M.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
3''
Barmentlo,'H.''
4''
Dijk1van'Eijck,'B.''
'
'
Introductie.(Beoordelen'voor'LO'is'iets'vanzelfsprekends,'in'die'zin'dat'het'er'bij'hoort.'Het'
accent' ligt' immers' veelal' op' het' verbeteren' van' het' bewegen' zelf' of' de' andere'
beweegsleutels.' Om' docenten' LO' handvatten' te' geven' de' kwaliteit' van' het' beoordelen' te'
verbeteren'is'de'workshop''Punt'voor'Gym!?''ontwikkeld'(zie'presentatie'Menno'Slingerland'
elders'in'deze'sessie).'Met'de'zelf1determinatietheorie'als'uitgangspunt'(Deci'&'Ryan,'2000)'
leerden' docenten' bestaande' beoordelingssystematieken' aan' te' passen,' zodat' ze' een'
positieve' bijdrage' kunnen' leveren' aan' de' motivatie' van' leerlingen' voor' het' vak' LO.'
Gebaseerd'op'een'onderzoeksdesign'van'Aelterman'et'al.'(2013)'zijn'de'ervaringen'van'deze'
docenten' systematisch' verzameld' middels' kwantitatieve' en' kwalitatieve'
evaluatiemethoden,'waarmee'de'workshop'is'bijgesteld.'(
'
Methoden.( De' eendaagse' workshop' heeft' plaats' gevonden' in' drie' verschillende' steden' in'
Zuid1Nederland'(tussen'december'2013'en'mei'2014)'en'is'gevolgd'door'33'vakleerkrachten'
LO'van'elf'verschillende'scholen'voor'Voortgezet'Onderwijs.'Met'behulp'van'een'schriftelijke'
vragenlijst' en' een' focusgroep' per' locatie' zijn' de' drie' workshops' op' het' eind' van' de' dag'
geëvalueerd' op' de' theoretische' en' praktische' onderdelen' van' de' workshop,' de' praktische'
bruikbaarheid,'de'barrières'voor'implementatie'en'de'presentatie'en'vorm.'(
'
Resultaten.( Gemiddeld' is' de' inspirerende' workshop' met' een' 8.2' beoordeeld' (101
puntsschaal;' SD=.56),' met' positieve' scores' voor' zowel' de' theoretische' als' de' praktische'
onderdelen' (variërend' van' 3.9' tot' 4.1' op' een' 51punts' Likertschaal).' De' deelnemers' waren'
ook' positief' over' de' bruikbaarheid' voor' de' praktijk' (gemiddeld' 4.4;' SD=.39),' waarbij' de'
derde'groep'significant'meer'barrières'verwachtte'dan'groep'één'en'twee'om'motiverende'
manieren'van'beoordelen'in'te'voeren'(p<.05).'Dit'werd'bevestigd'in'de'focusgroep,'waarin'
een' aantal' deelnemers' aangaf' het' lastig' vinden' om' te' beginnen,' gezien' de' vele'
mogelijkheden.' Andere' barrières' waren' de' grootte' en' diversiteit' van' de' vaksectie' en' de'
tijdsinvestering'die'het'zal'kosten'voor'de'ontwikkeling'en'afstemming.'(
'
Discussie/conclusie.(De'vernieuwende'workshop''Punt'voor'Gym!?'zette'de'deelnemers'op'
de'juiste'manier'aan'tot'nadenken'over'beoordelen'in'de'les'LO,'waarbij'de'deelnemers'de'
intentie' hebben' het' beoordelen' met' de' eigen' vaksectie' aan' te' pakken.' Gezien' de' ervaren'
barrières'is'het'belangrijk'op'verschillende'niveaus'te'kunnen'starten:'met'iets'kleins'of'juist'
starten'met'het'aanpassen'van'het'vakwerkplan.'Een'vervolgbijeenkomst'met'hulp'van'FSH'
bij' het' proces' en' het' delen' van' ervaringen' is' gewenst,' gekoppeld' aan' een' website' met'
achtergrondinformatie'en'voorbeelden.''
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Slingerland,(Menno(

Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven(

(

Best(practices:(Motiverend(beoordelen(in(de(les(LO:(ontwikkeling(van(een(workshop(voor(
docenten(

'
1'
Slingerland,'M.'1'Fontys'Sporthogeschool'' '
2''
Borghouts,'L.'1Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
3''
Jans,'L.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
4''
Weeldenburg,'G.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
5''
van'Dokkum,'G.J.''
'
'
Introductie.(Gemotiveerde'leerlingen'tijdens'lessen'LO'tonen'meer'inzet,'meer'concentratie,'
zijn'taakgerichter'en'bovendien'is'de'kans'op'transfer'van'kennis,'vaardigheden'en'attitude'
vanuit'de'les'LO'naar'buiten'de'schoolcontext'groter'(Van'den'Berghe'et'al.,'2012).'Echter,'
een' aspect' van' het' vak' LO' waar' de' motivatie' van' leerlingen' over' het' algemeen' niet'
gestimuleerd' (en' soms' zelfs' gefrustreerd)' wordt,' is' tijdens' het' beoordelen.' Docenten'
beschouwen'het'beoordelen'van'leerlingen'als'een'van'de'moeilijkste'aspecten'van'het'vak'
LO' en' uit' onderzoek' blijkt' dan' ook' dat' de' gehanteerde' beoordelingsmethoden' vaak' niet'
voldoen' aan' de' basisvoorwaarden' voor' kwaliteit' (Borghouts' &' Slingerland,' 2014)' en' de'
leerlingmotivatie'niet'ten'goede'komen.'Met'deze'gegevens'als'achtergrond'is'er'vanuit'het'
project' Punt' voor' Gym' een' workshop' ontwikkeld' met' als' doel' docenten' LO' meer' kennis,'
inzicht' en' vaardigheden' bij' te' brengen' in' het' verbeteren' en' motiverender' maken' van' hun'
beoordelingsmethoden.(
'
Methodiek.(De'workshop'is'in'nauwe'samenspraak'met'het'werkveld'ontwikkeld'en'bestaat'
uit' een' theoretisch' deel' en' een' aansluitend' praktisch' deel.' Binnen' het' theoretisch' deel'
worden' docenten' geïnformeerd' over' kwaliteitsvoorwaarden' van' een' goede' beoordeling,'
wordt' ingegaan' op' motivatietheorie' en' op' assessment' for' learning.' Tevens' worden'
praktische'handvatten'aangereikt'om'de'beoordeling'te'verbeteren'waarmee'deelnemers'in'
het'praktijk'gedeelte'aan'de'slag'gaan.''
Elke,' 4' uur' durende,' workshop' werd' verzorgd' door' twee' opleidingsdocenten' van' Fontys'
Sporthogeschool'voor'een'groep'van'10115'docenten'LO'van'314'verschillende'vaksecties.'In'
een' cyclus' van' drie' workshops' werd' vanuit' een' iteratief' onderzoeksdesign' elke' workshop'
geëvalueerd'en'werden'waar'nodig'aanpassingen'gedaan.'Na'afloop'van'de'workshops'vond'
een' uitgebreide' evaluatie' plaats' middels' een' appreciatie1vragenlijst' en' een' focusgroep'
gesprek' waarin' deelnemers' gedetailleerd' naar' hun' mening' over' de' workshop' werd'
gevraagd.(
'
Bevindingen.(In'deze'presentatie'wordt'inzicht'gegeven'in'de'(koppeling'van)'onderliggende'
theorie' en' de' praktische' doorvertaling' daarvan' naar' de' workshop' en' wordt' een' inkijk'
gegeven' in' de' workshop' zelf.' In' de' presentatie' van' Liesbeth' Jans' (in' dezelfde'
presentatiesessie)' zal' dieper' ingegaan' worden' op' de' bevinden' vanuit' vragenlijst' en'
focusgroepen.'(
'
Discussie.(Nascholing'van'docenten'LO'vindt'meestal'plaats'in'de'vorm'van'studiedagen'die,'
ondanks' dat' ze' waardevol' kunnen' zijn,' vaak' verbredend' in' plaats' van' verdiepend' zijn.'
!
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Bovendien'ontbreekt'vaak'de'theoretische'basis'in'dergelijk'nascholingsaanbod'(Armour'&'
Makopoulou,' 2012).' Er' is' binnen' de' LO' dringend' behoefte' aan' meer' onderbouwd' en'
verdiepend' nascholingsaanbod' waarin' een' grondige' theoretische' verankering' gekoppeld'
wordt' aan' praktisch' toepasbare' en' direct' in' te' zetten' vaardigheden.' De' workshop'
Motiverend'Beoordelen'lijkt'hierin'een'waardevolle'aanvulling'te'zijn.''
'
(
'
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Weeldenburg,(Gwen(
Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'

(

Theoretische(uitgangspunten(van(een(kwalitatief(goed(beoordelingssysteem(vertaald(naar(
de(praktijk'
''
1'
Weeldenburg,'G.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'' '
2''
Borghouts,'L.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
3''
Slingerland,'M.'1'Fontys'Sporthogeschool'Eindhoven'
'
'
Introductie.( Evaluatieactiviteiten'vormen'binnen'het'onderwijs'een'van'de'meest'sturende'
factoren' voor' het' gedrag' van' de' lerende' (Sluijsmans,' 2008;' Van' der' Vleuten' &' Schuwirth,'
2005).' Ze' dienen' beschouwd' te' worden' als' strategische' en' essentiële' onderdelen' van' het'
onderwijsleerproces' (Dochy,' Heylen' &' Van' de' Mosselaer,' 2002).' Binnen' het' project' Punt'
voor'Gym'zijn'vanuit'een'theoretisch'kader''tools''ontworpen'die'inhoud'en'richting'kunnen'
geven' aan' evaluatieactiviteiten' binnen' Lichamelijke' Opvoeding' (LO).' In' deze' pilotstudie' is'
gekeken' naar' de' mate' waarin' deze' 'tools'' toepasbaar' zijn' in' de' praktijk,' wat' hierbij' de'
ervaringen'van'de'leerlingen'zijn'en'naar'effecten'op'psychologische'basisbehoeften'van'de'
Self'Determination'Theorie'(Deci'&'Ryan,'2000).'(
'
Methode.( De' onderzoeksgroep' bestond' uit' 56' leerlingen' verdeeld' over' twee' brugklassen'
van'het'Heerbeeck'College'(VO)'in'Best.'Binnen'de'lessen'softbal,'vormgegeven'vanuit'een'
spel(er)gecentreerde' benaderingswijze,' heeft' één' van' de' twee' klassen' deelgenomen' aan'
een'vier'weken'durende'interventie.'In'de'interventie'is'expliciet'gewerkt'volgens'het'feed1
up,' feedback' en' feedforward' principe' (tool' #1),' zijn' de' leerlingen' middels' self1assessment'
actief' betrokken' bij' het' leerproces' (tool' #2)' en' zijn' beoordelingscriteria' zodanig'
geformuleerd'dat'er'rekening'is'gehouden'met'de'motorische'verschillen'tussen'leerlingen'
(adaptief'beoordelen;'tool'#3).'Na'afloop'is'adhv'vragen'in'kaart'gebracht'wat'de'ervaringen'
van'de'leerlingen'waren,'in'hoeverre'ze'op'de'hoogte'waren'van'de'beoordelingscriteria,'of'
ze' het' eigen' niveau' wisten' in' te' schatten' en' waar' ze' nog' aan' moesten' werken.' Tevens' is'
middels'een'voor1'en'nameting'gekeken'naar'mogelijke'verschillen'tussen'de'groepen'op'het'
gebied' van' de' psychologische' basisbehoeften' van' de' Self' Determination' Theorie' (Deci' &'
Ryan,'2000)(
'
Bevindingen.( Het' vertalen' van' theoretische' uitgangspunten' omtrent' kwalitatief' goed' en'
motiverend'evalueren'('tools')'naar'de'onderwijspraktijk'van'LO'lijkt'haalbaar.'De'leerlingen'
waren' in' staat' adequaat' te' werken' met' de' beoordelingsformulieren' en' –criteria' en'
verbeterpunten'voor'het'eigen'leerproces'te'formuleren.'De'eerste'analyses'wijzen'erop'dat'
de'interventie'geen'effect'heeft'gehad'op'de'psychologische'basisbehoeften'en'op'het'beter'
weten'in'te'schatten'van'het'eigen'niveau.'(
'
Discussie.( Evaluatieactiviteiten'lijken'binnen'de'praktijk'van'LO'geregeld'ingezet'te'worden'
om' leeruitkomsten' te' meten' (assessment' of' learning).' Juist' de' evaluatieactiviteiten' die'
gericht' zijn' op' de' begeleiding' en' het' bevorderen' van' het' leerproces' (assessment' for'
learning)' kunnen' worden' beschouwd' als' een' krachtige' methode' om' verbetering' aan' te'
brengen' in' het' leren' leren' (Tillema,' Leenknecht' &' Segers,' 2011).' Het' vertalen' van'
theoretische'uitgangspunten'naar'de'onderwijspraktijk'blijkt'binnen'LO'goed'te'doen'te'zijn.'
!
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Het' expliciet' betrekken' van' de' leerlingen' bij' het' eigen' leerproces' lijkt' voor' de' leerling' zelf'
nog'niet'altijd'vanzelfsprekend'te'zijn.''
(

(
'
'
'
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Sport(en(Studie(
(
Cees(Vervoorn(
Universiteit'van'Amsterdam;'Hogeschool'van'Amsterdam'

(

Dit' betreft' een' interactieve' (met' publiek)' sessie' om' te' komen' tot' nieuwe' inzichten' en'
kansen'voor'de'combinatie'van'Sport'en'Studie'in'het'hoger'onderwijs.'De'sessie'zal'worden'
voorgezeten' door:' Dr' Cees' Vervoorn,' Lector' Topsport' en' Onderwijs' voor' UvA' en' HvA.' De'
volgende'aspecten'zullen'aan'bod'komen'tijdens'deze'sessie.'
'
11.45(–(12.05''''''''''''
Dr' Marije' Baart' de' la' Faille,' Lector' Kracht' van' Sport' HvA' en' Dr.' Kirsten' Verkooijen' (WuR)'
zullen' ingaan' op' onderzoek' naar' belang' van' sport' in' de' academische' omgeving.' Hierbij'
zullen' de' positie' van' het' universitair' sportcentrum' (USC)' aan' de' orde' komen' door' het'
bespreken'van'recente'(inter)nationale'literatuur.'Daarnaast'zal'informatie'worden'verstrekt'
over'de'vervolg'plannen'wat'betreft'onderzoek'naar'de'relatie'tussen'studie'(successen)'en'
sport.'Geëindigd'zal'worden'met'een'set'aanbevelingen'waarover'een'discussie'mag'worden'
gestart!'
'
12.05(–(12.15''''''''''''
De' sessie' voorzitter' zal' in' een' interview' met' Theo' van' Uden' (directeur' USC' Amsterdam)'
verder'inzoomen'op'de'relatie'sport1studiesucces1universitaire'sportcentra.'
'
12.15(–(12.30''''''''''''
Dennis' van' Vlaanderen' (HvA)' zal' een' presentatie' verzorgen' over' de' wijze' waarop' de'
Hogeschool'van'Amsterdam'om'gaat'met'topsporters'en'studiesucces.'Hij'zal'dit'doen'vanuit'
zijn' jarenlange' ervaring' bij' de' Johan' Cruijff' Universiteit' en' de' recent' gestarte' Topsport'
Academie'Amsterdam'(TAA)'waarvan'hij'coördinator'is.''
'
12.30(–(12:45''''''''''''
Tijd'voor'scherpe'discussie'onder'leiding'van'sessie'voorzitter'en'met'alle'presenters'in'het'
panel!'

(
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Sporteconomie(en(Marketing(
(
Remco(Hoekman(
Mulier'Instituut'
'

Financiële(aspecten(van(sport(
(
Het' zijn' roerige' tijden' in' sportland.' De' wet' Markt' en' Overheid' vraagt' van' gemeenten' om'
kostendekkende' tarieven' te' hanteren' voor' sportaccommodaties.' Er' wordt' gesproken' over'
een'aanpassing'van'het'Sportbesluit'en'dan'is'er'ook'nog'de'liberalisering'van'de'kansspelen.'
Dit' alles' speelt' zich' af' in' een' periode' waarin' ook' bezuinigingen' in' de' sportsector'
plaatsvinden'en'sportaccommodaties'uit'de'jaren'70'aan'vervanging'toe'zijn.'Daarbij'wordt'
de' veelal' omvangrijke' maatschappelijk' vastgoed' portefeuille' van' gemeenten' ook' nog' eens'
kritisch' tegen' het' licht' gehouden.' Allemaal' ontwikkelingen' die' gevolgen' (kunnen)' hebben'
voor'de'geldstromen'in'de'sport,'de'financiële'situatie'van'sportaanbieders'en'de'kosten'van'
sportbeoefening.'Kunnen'sportaanbieders'hun'hoofd'nog'boven'water'houden?'Is'sport'nog'
wel'betaalbaar?'
'
In'het'licht'van'de'eerder'genoemde'ontwikkelingen'neemt'de'behoefte'aan'kennis'over'de'
financiële'aspecten'van'sport'toe.'Als'eerste'stap'om'te'voorzien'in'deze'behoefte'heeft'het'
ministerie' van' VWS' het' Mulier' Instituut' gevraagd' om' een' voorstudie' uit' te' voeren.' Deze'
voorstudie' heeft' tot' doel' inzicht' te' geven' in' het' huidige' kennisniveau' om' vervolgens,' in'
afstemming' met' beleidspartners' en' onderzoekers,' de' kennislacunes' te' identificeren' en' de'
belangrijkste' beleids1' en' onderzoeksvragen' over' de' financiële' aspecten' van' sport' te'
benoemen'en'uit'te'werken.''
'
Tijdens' deze' sessie' presenteert' Remco' Hoekman' (Mulier' Instituut)' de' belangrijkste'
uitkomsten' van' de' ‘Voorstudie' financiële' aspecten' van' sport’' (Hoekman,' Straatmeijer' &'
Breedveld,' 2014).' Vervolgens' vindt' de' officiële' aanbieding' van' het' rapport' ‘Voorstudie'
financiële'aspecten'van'sport’'plaats'en'nemen'het'ministerie'van'VWS'(Mariken'Leurs,'plv'
directeur'Sport),'Vereniging'Sport'en'Gemeenten'(André'de'Jeu,'directeur)'en'NOC*NSF'(Erik'
Lenselink,' manager' sportontwikkeling)' de' eerste' exemplaren' in' ontvangst.' Aansluitend'
geven' zij' een' inhoudelijke' reactie' op' de' uitkomsten' van' de' voorstudie' en' verzorgen' de'
aftrap' voor' de' discussie' over' financiële' aspecten' van' sport' die' daarna' met' de' zaal' zal'
plaatsvinden.'De'discussie'heeft'ten'doel'om'de'belangrijkste'beleids1'en'onderzoeksvragen'
te'identificeren'en'te'bezien'hoe'deze'het'meest'effectief'beantwoord'kunnen'worden.'
De' discussie' staat' onder' leiding' van' Willem' de' Boer' van' de' Hogeschool' van' Arnhem' en'
Nijmegen.' Willem' de' Boer' heeft' ruime' expertise' in' onderzoek' naar' de' betaalbaarheid' van'
sport'en'overige'financiële'aspecten'van'sport.'Verder'was'hij'lid'van'de'klankbordgroep'van'
de'‘Voorstudie'financiële'aspecten'van'sport’.''
(
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Vitaliteit(in(de(Sportvereniging(
(
Janine(van(Kalmthout(
Mulier'Instituut'

(

Vanuit'landelijk'en'lokaal'overheden'worden'sportverenigingen'steeds'vaker'aangesproken'
om' uitvoering' aan' het' beleid' te' geven' dat' verder' reikt' dan' het' aanbieden' sport.' Of' het'
sportaanbod'zo'in'te'inrichten'dat'het'aansluit'bij'bredere'maatschappelijke'doelstellingen'
van' overheden.' Denk' daarbij' aan' de' transities' in' het' sociale' domein' en' het' programma'
Sport' Bewegen' in' de' buurt' waarbij' steeds' een' rol' is' weggelegd' voor' de' sportvereniging.'
Daarbij' komt' dat' veel' gemeenten' gaan' bezuinigen' op' sport.' ' Sportverenigingen' komen' in'
beeld'om'meer'verantwoordelijkheden'op'zich'te'nemen'in'het'beheer'en'onderhoud'van'
sportaccommodaties.' Verder' wordt' van' verenigingen' verwacht' dat' ze' een' groter' aandeel'
van'de'werkelijke'kosten'van'de'sportaccommodatie'gaan'betalen.'''
'
Maar'willen'en'kunnen'verenigingen'dergelijke'functies'vervullen'of'vervullen'ze'die'feitelijk'
al?' Steeds' meer' gemeenten' zijn' op' zoek' naar' verenigingen' die' als' samenwerkingspartner'
een'rol'kunnen'vervullen'in'het'sociale'domein'en/of'ten'aanzien'van'sportvoorzieningen.'Zij'
hebben'behoefte'aan'informatie'over'de'mogelijkheden'van'verenigingen.'Zij'willen'weten'
welke'verenigingen'in'staat'zijn,''“vitaal’’'zijn'om'dergelijke'functies'te'vervullen.'
'
Vitaliteit' is' een' lastig' te' definiëren' en' operationaliseren' begrip.' ' In' deze' themasessie''
worden' verschillende' invalshoeken' van' het' begrip' vitaliteit' van' sportverenigingen'
besproken' en' op' welke' manier' wordt' er' onderzoek' gedaan' naar' vitaliteit' van'
sportverenigingen.'Op'welke'manier'wordt'het'afgebakend,'ingevuld,''meetbaar'gemaakt'en'
onderzocht.''
Daarnaast'besteden'we'aandacht'aan'de'hanteerbaarheid'van'het'begrip'voor'bijvoorbeeld'
verenigingen,' gemeenten,' ondersteuners.' Is' het' voor' betrokkenen' in' het' beleidsveld' ook'
helder' en' bruikbaar.' Wat' levert' het' hen' op' als' je' bijvoorbeeld' gaat' segmenteren' op' basis'
van' vitaliteit.' Geeft' hen' dat' voldoende' houvast' om' te' komen' tot' die' sportvereniging' als'
samenwerkingspartner'in'beleidsuitvoering?'
'
De' sessie' start' met' een' drietal' korte' presentaties' van' verschillende' organisaties.' De'
presentaties'worden'gegeven'door'Marlies'Diepeveen,'Rob'van'de'Berg'en'Niels'Hermens.'
Daarna'is'er'ruimte'voor'discussie'over'dit'onderwerp.'
'
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Sprekers(
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Naam$

Organisatie$

Thema$

Tijd$

Lokaal$

Aart,&Ingrid&van&

Hanzehogeschool&Groningen&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

11.45@12.45&

N01.330&

Zijn%gemotiveerde%kinderen%ook%vaardiger%in%de%gymles?%%
Abswoude,&Femke&van&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

$
Leren,&Trainen,&Coachen&

10.30@11.30&

Expliciet%motorisch%leren%van%kinderen%in%het%basisonderwijs%
Arts,&Dennis&

Fontys&Sporthogeschool&

$
Sport&&&Gezondheid&

Expertiseteam&Sport&&&Exercise&Nutrition&
Hogeschool&van&Amsterdam&

p.99$

11.45@12.45&

GN4&

$

p.129$

Sport&&&Studie&

11.45@12.45&

GN7&

Sportinnovatie&&&Technologie&

15.30@16.30&

GN7&

$

p.187$

Sport&&&Voeding&

Belang%van%sport%in%de%academische%omgeving%
Wie%gebruiken%er%een%app%bij%trainen%voor%een%hardloopevenement%en%wat%zijn%de%effecten%hiervan?%
Bakermans,&Thijs&

Fontys&Sporthogeschool&

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

Hoe%kunnen%betrokken%organisaties%in%aandachtsgebieden%leefstijl%bevorderende%interventies%duurzaam%implementeren?&
Bax,&Hilde&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Sportactiviteiten%en%motivatie%voor%school%
Beijsterveldt,&Anne@Marie&van&

TNO&Leiden&

Sport&&&Gezondheid&

Blessures%en%ziekten%bij%eerstejaars%studentenroeiers%
Bekhuis,&Hidde&

HB&Research,&Sports&&&Development&

Sportbeleid&&&Management&

p.53$
10.30@11.30&

N01.320&

$

p.69$

15.30@16.30&

N01.330&

$

p.93$

15.30@16.30&

N00.310&

$

p.111$

11.45@12@45&

GN6&

Sportief!%Support:%de%kansen%en%valkuilen%voor%onderlinge%samenwerking%van%sportverenigingen%in%de%driehoek%Oss,%Uden%en%Veghel%
Berg,&Rob&van&de&&

&

N00.310&

$

Salutogenese:%een%geschikt%raamwerk%voor%het%verbeteren%van%de%voedingsinname%en%Sense%of%Coherence%van%jonge%atleten?%
Baart&de&la&Faille,&Marije&

N00.410&
p.16$

10.30@11.30&

Actief%met%de%Activ8?%Implicaties%voor%de%consument,%professional%en%onderzoeker&
Avoort,&Cindy&van&der&

p.86$

$

p.27$

Vitaliteit&in&Sportvereniging&

11.45@12@45&

GN1&

%%%%%%%%%%%%%Vitaliteit%in%de%sportvereniging&

$

$

p.$189$

Beth,&Justus&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

11.45@12.45&

N01.330&

Mulier&Instituut&
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Digitalisering%in%de%gymles.%Adoptie%van%ICT%door%docenten%Lichamelijke%opvoeding%
Bijleveld,&Erik&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

$

p.87$

15.30@16.30&

GN3&

$

p.59$

10.30@11.30&

N00.310&

$

p.101$

Sessievoorzitter&Sporteconomie&&&Marketing&

10.30@11.30&

GN7&

Sportbeleid&&&Management&

15.30@16.30&

GN6&

$

p.35$

15.30@16.30&

N01.330&

$

p.94$

11.45@12.45&

N00.310&

$

p.105$

11.45@12.45&

N01.320&

$

p.181$

Sessievoorzitter&Sportsociologie&

11.45@12.45&

N00.420&

Sport&&&Participatie&

15.30@16.30&

N00.420&

$

p.123$

10.30@11.30&

GN1&

15.30@16.30&

GN1&

$

$

15.30@16.30&

N01.320&

$

p.76$

15.30@16.30&

N00.420&

$

p.124$

10.30@11.30&

GN4&

Sportpsychologie&

Sociale%facilitatie%via%Twitter%
Bliekendaal,&Sander&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sport&&&Gezondheid&

Sportblessures%bij%eerstejaars%ALO%studenten%
Boer,&Willem&de&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Vrijwilligerswerk%en%verenigingscontributie:%%is%er%een%uitruil%mogelijk?%
Boers,&Eralt&

Kennispraktijk&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Effecten%van%de%inzet%van%vakleerkrachten%bewegingsonderwijs%
Bommel,&Majke&van&

Radboud&UMC&

Sport&&&Gezondheid&

Invloed%van%langdurige%inspanning%op%hartfunctie%in%ouderen%
Borghouts,&Lars&

Fontys&Sporthogeschool&

Motiverend&Beoordelen&in&de&les&LO&

‘Constructive%alignment’%bij%het%beoordelen%van%Lichamelijke%Opvoeding%
Breedveld,&Koen&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

HockeyRkakkers%en%turndames.%Dertig%jaar%sociale%ongelijkheid%in%sportdeelname%
Brink,&Michel&

Rijksuniversiteit&Groningen&

Sessievoorzitter&Topsport&&&Prestatie&

&
Broek,&Hans&van&den&

Hogeschool&Rotterdam&

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

Implementatie%van%een%Raamwerk%voor%sportieve%interventies%voor%risicojongeren&
Casteren,&Elise&van&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

Sport&&&Participatie&

Meedoen%met%een%Motorische%Beperking:%Sporttraining%en%–coaching%op%Maat%
Cevaal,&Astrid&

Mulier&Instituut&

Sessievoorzitter&Jeugdsport&

!
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Sportsociologie&
Spel%en%sport%voor%peuters%en%kleuters:%noodzakelijk,%maar%hoe?%

11.45@12.45&

N00.420&

$

p.178$

Representatie%en%stilering:%meisjes%en%vrouwen%voetbal%in%/%en%de%media%
Chudy,&Nadine&

Fontys&Sporthogeschool&

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

p.64$
10.30@11.30&

N01.320&

$

p.70$

10.30@11.30&

N00.420&

$

p.117$

11.45@12.45&

GN3&

$

$

Vitaliteit&in&de&Sportvereniging&

11.45@12@45&

GN1&

%%%%%%%%%%%%%%Vitaliteit%in%de%Sportvereniging&

$

$

p.$189$

Dijk,&Bake&

Sportbeleid&&&Management&

10.30@11.30&

GN6&

$

p.21$

15.30@16.30&

N01.330&

$

p.93$

15.30@16.30&

N00.310&

$

p.112$

15.30@16.30&

GN1&

$

p.153$

15.30@16.30&

GN3&

$

p.60$

10.30@11.30&

GN1&

$

p.148$

10.30@11.30&

GN6&

$

P.22$

‘Beweegmaatje’%als%motivator?!%
Deelen,&Ineke&

Universiteit&Utrecht&

Sport&&&Participatie&

Het%belang%van%bereikbare%sportvoorzieningen%voor%sportdeelname%
Derks,&Marjet&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

Sessievoorzitter&Sportgeschiedenis&

&
Diepeveen,&Marlies&

Gemeente&Den&Haag&

Hanzehogeschool&Groningen&

Effectieve%verenigingsondersteuning%in%de%provincie%Groningen%
Dijk,&Douwe&van&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Sportactiviteiten%en%motivatie%voor%school&
Dijk,&Jan@Willem&van&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Sport&&&Gezondheid&

Regulatie%van%de%bloedglucose%tijdens%langdurige%fysieke%inspanning%bij%type%1%diabetes%
Dijk,&Martin&van&

Fontys&Sporthogeschool&Eindhoven&

Topsport&&&Prestatie&

Associaties%tussen%objectief%gemeten%fysieke%activiteit%en%cognitieve%prestaties%van%adolescenten%
Does,&Henrike&van&der&

Hanzehogeschool&Groningen&

Sportpsychologie&

Veranderingen%in%ervaren%stress%en%herstel%bij%teamsporters:%gezond%vs.%geblesseerd%
Doeven,&Steven&

Hanzehogeschool&Groningen&

Topsport&&&Prestatie&

Inspanning%en%herstel%tijdens%een%intensieve%wedstrijdperiode;%percepties%van%coach%en%spelers%
Donkervoort,&Ineke&

ID&Management&&&Advies&

Aansturing%van%hybride%Organisaties%in%de%Sport%in%Nederland%

Sportbeleid&&&Management&

!
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Dool,&Remko&van&den&

Mulier&Instituut&

Sport&&&Participatie&

10.30@11.30&

N00.420&

$

p.118$

11.45@12@45&

GN2&

$

p.170$

10.30@11.30&

N00.410&

$

p.17$

Sessievoorzitter&Inspanningsfysiologie&

10.30@11.30&

GN3&

Sessievoorzitter&Sport&&&Gezondheid&

11.45@12@45&

N00.310&

$

$

15.30@16.30&

N01.330&

$

p.94$

10.30@11.30&

GN2&

15.30@16.30&

GN2&

$

$

15.30@16.30&

GN2&

$

p.142$

15.30@16.30&

GN4&

$

p.162$

15.30@16.30&

N00.310&

$

p.114$

15.30@16.30&

GN7&

$

p.54$

15.30@16.30&

GN1&

$

p.155$

11.45@12.45&

N00.310&

Gedragsverandering%bij%moeilijke%groepen.%Kansen%om%sport%en%bewegen%te%stimuleren?%
Duijf,&Marjo&

Onbeperkt&Sportief&

Gehandicaptensport&

Special%Olympics;%Changing%lives,%changing%attitudes%
Duivenvoorden,&Joop&

Hogeschool&Windesheim&

Leren,&Trainen,&Coachen&

Leeftijdsverschillen%in%het%leren%van%motorische%vaardigheden,%effecten%van%ervaren%autonomie%
Eijsvogels,&Thijs&

Radboud&UMC&

&
Elfring,&M&

Kennispraktijk&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Effecten%van%de%inzet%van%vakleerkrachten%bewegingsonderwijs&
Elferink@Gemser,&Marije&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Sessievoorzitter&Talentherkenning&&&Ontwikkeling&

&
Faber,&Irene&

Saxion&

Talentidentificatie%binnen%tafeltennis:%‘Vissen%in%de%juiste%vijver?’%%
Gastel,&Edwin&van&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Talentherkenning&&&Ontwikkeling&
%
Aangepaste&Jeugdsport&

VideoRinstructie%als%voorbereiding%op%de%keuze%van%een%sport%voor%mensen%met%ASS%
Gastel,&Peter&van&

Haagse&Hogeschool&

Sport&&&Gezondheid&

De%beweegintensiteit%en%beweeggedrag%op%verschillende%type%speelpleinen%
Graaf,&Wilko&de&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sportinnovatie&&&Technologie&

Markt%voor%sportpartnerbemiddeling%in%Nederland%
Graaff,&Erik&van&der&

Vrije&Universiteit&Amsterdam&

Topsport&&&Prestatie&

De%rol%van%pelvis%en%thorax%rotatiesnelheid%tijdens%het%pitchen%in%het%honkbal%
Greeff,&Marck&de&

Rijksuniversiteit&Groningen&

Sport&&&Gezondheid&
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Effect%van%fysiek%actieve%rekenR%en%taallessen%op%fysieke%fitheid%van%basisschoolleerlingen%
Groot,&Janke&de&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

$

p.106$

15.30@16.30&

GN4&

$

p.163$

15.30@16.30&

GN6&

$

p.36$

11.45@12.45&

GN3&

$

p.48$

10.30@11.30&

N00.410&

$

p.18$

11.45@12.45&

N01.330&

$

p.88$

15.30@16.30&

N00.420&

$

p.125$

Sport&&&Participatie&

10.30@11.30&

N00.420&

Vitaliteit&in&de&Sportvereniging&

11.45@12.45&

GN1&

$

p.119$

Aangepaste&Jeugdsport&

Actief%of%niet?%Dat%is%de%vraag!%Faciliterende%en%Belemmerende%Factoren%voor%Fysieke%Activiteit%
Haar,&Marian&ter&

NISB&

Sportbeleid&&&Management&

Communiceren%en%Improviseren%
Haverkamp,&Aad&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

Sportgeschiedenis&

Continuïteit%en%discontinuïteit%in%de%constructie%van%sporticonen%
Heijden,&Bas&van&der&

NOC*NSF&

Leren,&Trainen,&Coachen&

Meer%en%beter%sportkader%in%Nederland%door%monitoring%
Heijs,&Lotte&

Mulier&Instituut&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Een%vakleerkracht%in%het%bewegingsonderwijs?%De%keuze%van%schoolleiders%voor%een%vakleerkracht%in%PO%
Herens,&Marion&

Wageningen&Universiteit&

Sport&&&Participatie&

Validiteit%vragenlijst%effectonderzoek%Communities%in%Beweging:%Een%goed%alternatief%ontbreekt!%
Hermens,&Niels&

Wageningen&Universiteit&

Sport%als%middel%voor%een%positieve%ontwikkeling%van%kwetsbare%jeugd;%een%literatuurreview%
Vitaliteit%in%de%Sportvereniging%
Herpen,&Noud&van&

De&Haagse&Hogeschool&

p.$189$
Sporteconomie&&&Marketing&

Evaluatie%van%de%Rabobank%Hockey%World%Cup%2014%
Hilhorst,&Jarno&

Kennispraktijk&

Talentherkenning&&&Ontwikkeling&

TrainerRkind%INterACTIE:%Hoe%creëer%je%als%trainer/coach%een%ontwikkelingsgericht%sportklimaat?%
Hille,&Henk&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sportbeleid&&&Management&

Huiswerkbegeleiding%op%de%sportvereniging%
Hirdes,&Barbara&

Universiteit&Leiden&

Korte%termijn%effecten%van%fysieke%activiteit%op%de%mentale%gezondheid%

Sport&&&Gezondheid&

10.30@11.30&

GN7&

$

p.41$

10.30@11.30&

GN2&

$

p.136$

10.30@11.30&

GN6&

$

p.23$

10.30@11.30&

N00.310&

$

p.102$

!
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Hoeboer,&Joris&

Haagse&Hogeschool&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

15.30@16.30&

N01.330&

$

p.95$

Sessievoorzitter&Sporteconomie&&&Marketing&

11.45@12.45&

N00.410&

Sportbeleid&&&Management&

15.30@16.30&

GN6&

$

p.188$

Een%beweegparcours%als%snelle,%leuke%en%praktische%motoriektest%in%het%bewegingsonderwijs?%
Hoekman,&Remco&

Mulier&Instituut&

Financiële%aspecten%van%sport%
Sport%in%collegeprogramma's%2014R2018:%van%armoedebeleid%tot%zelfredzaamheid%
Hoekstra,&Femke&

Universitair&Medisch&Centrum&Groningen&

Gehandicaptensport&

De%implementatie%van%het%programma%Revalidatie,%Sport%en%Bewegen%in%18%revalidatieRinstellingen%
Hollander,&Ellen&de&

RIVM&

Gehandicaptensport&

BeweegR%en%sportgedrag%bij%mensen%met%een%chronische%aandoening%of%lichamelijke%beperkingen%
Holtman,&Erik&

Sportscan&

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

Sportpas,%draagt%digitaal%sportplatform%bij%aan%sportdeelname%
Hopman,&Maria&

Radboud&UMC&

Sessievoorzitter&Sport&&&Gezondheid&

p.37$
11.45@12@45&

GN2&

$

p.172$

11.45@12@45&

GN2&

$

p.174$

15.30@16.30&

N01.320&

$

p.75$

10.30@11.30&

N00.310&

15.30@16.30&

N00.310&

&

$

$

$

$

Hordijk,&D&

De&Haagse&Hogeschool&

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

10.30@11.30&

N01.320&

$

p.71$

10.30@11.30&

GN7&

$

p.44$

15.30@16.30&

N01.320&

$

p.75$

10.30@11.30&

GN2&

$

p.137$

11.45@12.45&

N01.320&

$

p.182$

De%optimalisatie%van%fitplaatsen%in%de%gemeente%Den%Haag%
Hover,&Paul&

Mulier&Instituut&

Sporteconomie&&Marketing&

Beleving%van%Sotsji%2014%en%verkenning%van%olympische%hervormingen%
Huberts,&Rudolf&

Gemeente&Oldebroek&

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

Sportpas,%draagt%digitaal%sportplatform%bij%aan%sportdeelname&
Idema,&Wietske&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Talentherkenning&&&Ontwikkeling&

Best%practice:%het%bevorderen%van%zelfregulatie%in%het%bewegingsonderwijs%
Jans,&Liesbeth&

Fontys&Sporthogeschool&

Motiverend&Beoordelen&in&de&les&LO&

Motiverend%beoordelen%in%de%les%LO:%evaluatie%van%een%workshop%voor%docenten%

!
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Janssen,&Kenny&

Fontys&Sporthogeschool&

Sportbeleid&&&Management&

Multifunctionele%sportaccommodaties:%meer%dan%slechts%het%delen%van%een%gebouw?%
Janssen,&Mark&

Fontys&Sporthogeschool&

Sportinnovatie&&&Technologie&

Laagdrempelige%technologie%ter%ondersteuning%van%duurzaam%en%verantwoord%bewegen?%
Janssens,&Jan&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sportbeleid&&&Management&

"Wij%hebben%mensen%niet%aan%een%touwtje"!
Jongerius,&Nils&

Maastricht&University&

Topsport&&&Prestatie&

Spieractivatie%en%kinematica%in%roeiergometers%
Jonvik,&Kristin&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Sport&&&Voeding&

BeetRing%your%competitors:%dietary%nitrate%to%enhance%sports%performance%
Kalmthout,&Janine&van&

Mulier&Instituut&

Sessievoorzitter&Vitaliteit&in&de&Sportvereniging&

Maatschappelijke%rol%sportverenigingen%
Kemper,&Fons&

Mulier&Instituut&

Sportgeschiedenis&

De%Paralympische%Spelen%in%Arnhem%1980:%start%met%een%handicap%
Kernebeek,&Tim&van&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Bepalen%van%grofmotorische%vaardigheden%binnen%het%basisonderwijs:%een%motoriekscan%tijdens%de%gymles%
Keulers,&Odile&

Hogeschool&Rotterdam&

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

Implementatie%van%een%Raamwerk%voor%sportieve%interventies%voor%risicojongeren%
Kleinpaste,&Jaap&

Hogeschool&Windesheim&

Sportpsychologie&

Effecten%van%het%spelen%van%serious%beweeggames%op%het%aanleren%van%motorische%vaardigheden%
Knufinke,&Melanie&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

Topsport&&&Prestatie&

Slaap%en%Prestatie%in%Nederlandse%Tophandbalsters%
Kramer,&Tamara&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Talentherkenning&&&Ontwikkeling&

TalentRcoach%relatie:%ontwikkelen%van%een%feedback%tool%voor%(beginnende)%coaches%
Krijgsman,&Manya&

Universitair&Medisch&Centrum&Groningen&

Topsport&&&Prestatie&

10.30@11.30&

GN6&

$

p.24$

15.30@16.30&

GN7&

$

p.55$

11.45@12@45&

GN6&

$

p.28$

15.30@16.30&

GN1&

$

p.156$

11.45@12.45&

GN4&

$

p.131$

11.45@12@45&

GN1&

$

p.189$

11.45@12.45&

GN3&

$

p.49$

10.30@11.30&

N01.330&

$

p.80$

15.30@16.30&

N01.320&

$

p.76$

15.30@16.30&

GN3&

$

p.61$

10.30@11.30&

GN1&

$

p.149$

10.30@11.30&

GN2&

$

p.138$

10.30@11.30&

GN1&

!
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De%relatie%tussen%ouderlijke%betrokkenheid%in%sport%en%reflectie%bij%getalenteerde%sporters%
Lankhorst,&Kristel&

Hogeschool&Utrecht&

Aangepaste&Jeugdsport&

$

p.150$

15.30@16.30&

GN4&

Health%in%Adapted%Youth%Sports:%Effecten%van%sport%op%de%gezondheid%bij%jongeren%met%een%chronische%ziekte%of%aandoening% $
Leek@Overdevest,&Judith&van&der&

Vrije&Universiteit&Amsterdam&

Sportsociologie&

Socialisatie%in%sport:%hoe%de%sporthabitus%van%kinderen%gevormd%wordt%%
Leijenhorst@Nieuwenhuis,&Marja&

Kennispraktijk&

%

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

Buurtsportcoaches%van%start!%Nulmeting%buurtsportcoaches%in%de%gemeente%Rotterdam%(2014)&
Lenferink,&Merle&

Rijksuniversiteit&Groningen&

Talentherkenning&&&Ontwikkeling&

Zonder%goede%basis%motorische%vaardigheden%geen%optimale%ontwikkeling%van%voetballers%
Leonora,&Jaime@lee&

Hogeschool&InHolland&Haarlem&

Gehandicaptensport&

Interventies%om%sportbeoefening%na%running%therapie%onder%mensen%met%een%depressie%te%bevorderden%
Lier,&Dirk&van&

Radboud&UMC&

Sport&&&Gezondheid&

Doorbloeding%van%de%arteria%brachialis%tijdens%een%fietsinspanning%bij%patiënten%met%hartfalen&
Lindert,&Caroline&van&der&

Mulier&Instituut&

Sessievoorzitter&Gehandicaptensport&

11.45@12.45&

N00.420&

$

p.65$

15.30@16.30&

N01.320&

$

p.77$

15.30@16.30&

GN2&

$

p.143$

11.45@12.45&

GN2&

$

p.176$

11.45@12.45&

N00.310&

$

p.107$

11.45@12@45&

GN2&

Sessievoorzitter&Inzet&van&Combinatiefunctionarissen& 15.30@16.30&
&
Lucassen,&Jo&

Mulier&Instituut&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Bewegingsonderwijs%op%de%basisschool:%stand%van%zaken%en%perspectief%
Maarseveen,&Mariëtte&van&

Vrije&Universiteit&Amsterdam&

Leren,&Trainen,&Coachen&

In%situ%onderzoek%naar%spelinzicht%bij%getalenteerde%basketbalsters!
Maessen,&Martijn&

Radboud&UMC&

Inspanningsfysiologie&

Verschillen%in%linker%ventrikelstructuur%en%–functie%tussen%sporters%en%nietRsporters%na%een%infarct%&
Mombarg,&Remo&

Hanzehogeschool&Groningen&

Sessievoorzitter&Sport&&&Bewegingsonderwijs&

p.165$

N00.410&

$

p.177$

10.30@11.30&

N01.330&

$

p.82$

10.30@11.30&

N00.410&

$

p.19$

10.30@11.30&

GN3&

$

p.11$

10.30@11.30&

N01.330&

11.45@12.45&

N01.330&

15.30@16.30&

N01.330&

!
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Wat%nou%als%je%elke%dag%gaat%sporten%op%de%basisschool:%effect%van%dagelijks%bewegingsaanbod%%
Mossel,&Ger&van&

SLO&

%

!

p.89$

11.45@12.45&

N01.330&

$

p.91$

15.30@16.30&

N01.330&

$

p.97$

15.30@16.30&

GN3&

$

p.62$

10.30@11.30&

GN7&

$

p.45$

11.45@12.45&

GN4&

$

p.132$

15.30@16.30&

N01.320&

$

p.78$

15.30@16.30&

GN2&

$

p.144$

10.30@11.30&

GN1&

$

p.151$

15.30@16.30&

N00.420&

$

p.127$

Sessievoorzitter&Sportbeleid&&&Management&

10.30@11.30&

GN6&

&

11.45@12@45&

GN6&

15.30@16.30&

GN6&

$

$

10.30@11.30&

N01.330&

$

p.83$

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Doen%meisjes%het%slechter%bij%gym%dan%jongens?%
Mullender@Wijnsma,&Marijke&

Rijksuniversiteit&Groningen&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Het%verbeteren%van%academische%vaardigheden%door%fysieke%activiteit%in%de%klas%
Nieuwenhuys,&Arne&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

Sessievoorzitter&Sportpsychologie&

Sportpsychologische%Interventies%in%de%Politiepraktijk&
Nooij,&Michiel&de&

Michiel&de&Nooij&Economisch&Advies&

Sporteconomie&&&Marketing&

Een%maatschappelijke%kosten%baten%analyse%van%de%Dam%tot%damloop%
Oomen,&Joost&

Fontys&Sporthogeschool&

Sport&&&Voeding&

Effect%van%koolhydraatbeperkt%dieet%op%lichaamssamenstelling,%substraatgebruik%en%prestatie%
Ooms,&Linda&

NIVEL&

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

Bevorderende%en%belemmerende%factoren%bij%implementatie%van%sportconcepten%in%de%wijk%
Opstoel,&Katrijn&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Talentherkenning&&&Ontwikkeling&

Antropometrische,%fysieke%en%motorische%eigenschappen%van%kinderen%uit%verschillende%typen%sport%
Otter,&Ruby&

Hanzehogeschool&Groningen&

Topsport&&&Prestatie&

Monitoren%van%trainingsintensiteit%gerelateerd%aan%submaximale%hartslag%maten%gedurende%een%volledig%
Pulles,&Ine&

Mulier&Instituut&

Sport&&&Participatie&

De%sportdeelname%van%de%Nederlandse%jeugd:%stand%van%zaken%en%ontwikkeling%
Puyt,&Erik&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

&
Reijgersberg,&Niels&

Mulier&Instituut&

Nulmeting%lichamelijke%opvoeding%in%het%voortgezet%onderwijs%

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

!
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Reuser,&Anke&

Radboud&UMC&&

Sport&&&Gezondheid&

15.30@16.30&

N00.310&

$

p.115$

10.30@11.30&

N01.320&

15.30@16.30&

N01.320&

$

$

11.45@12.45&

GN3&

$

p.50$

10.30@11.30&

N01.320&

$

p.73$

11.45@12.45&

GN6&

$

p.30$

10.30@11.30&

N00.420&

$

p.120$

10.30@11.30&

N01.330&

$

p.84$

10.30@11.30&

GN7&

$

p.46$

10.30@11.30&

GN3&

$

p.12$

Sportsociologie&

11.45@12@45&

N00.420&

Sportbeleid&&&Management&

15.30@16.30&

GN6&

$

p.66$

11.45@12.45&

N01.320&

$

p.183$

10.30@11.30&

GN4&

ExerciseRinduced%Cardiac%Troponin%Release:%The%Impact%of%Cardiovascular%Pathology%
Rijn,&Juul&van&

NISB&

Sessievoorzitter&Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

&
Rijpstra,&Jan&

KVLO&

Sportgeschiedenis&

Het%ontstaan%van%de%'Vereeniging%voor%gymnastiekonderwijzers%in%Nederland'.%Een%reconstructie%
Rooijen,&Martin&van&

Stichting&Harten&voor&Sport&Utrecht&

Sport&en&Bewegen&in&de&Buurt&

Motieven%van%nietRactieven%in%een%aandachtswijk%en%de%rol%van%de%lokale%sportstimuleringsorganisatie%%
Ruijs,&Dirk&

NEC&Nijmegen&

Sportbeleid&&&Management&

Kwaliteit%van%supportersbeleid%en%klanttevredenheid%bij%NEC%
Scheijmans,&Inge&

Hogeschool&Utrecht&

Sport&&&Participatie&

Vereniging%in%bedrijf,%naar%vitaliteit%in%Utrechtse%Voetbalverenigingen%
Schipper,&Antoine&de&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sport&&&Bewegingsonderwijs&

Bewegingsonderwijs%van%kleuters;%het%effect%van%de%vakleerkracht%op%de%motorische%vaardigheid%%
Schoemaker,&Jelle&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

%

Sporteconomie&&&Marketing&

Financiële%gevolgen%van%privatisering%indoor%sportaccommodaties&
Seeger,&Joost&

Radboud&UMC&

Inspanningsfysiologie&

Intervaltraining%beschermt%tegen%ischemische%reperfusieschade%van%het%endotheel%&
Slender,&Hans&

Hanzehogeschool&Groningen&

Systematische%review%van%sociale%effecten%van%sportevenementen%
Slingerland,&Menno&

Fontys&Sporthogeschool&

Sessievoorzitter&Motiverend&Beoordelen&in&de&les&LO&

Best%practices:%Motiverend%beoordelen%in%de%les%LO:%ontwikkeling%van%een%workshop%voor%docenten%
Smits,&Dirk@Wouter&

Universiteit&Utrecht&

Sessievoorzitter&Jeugdsport&

!
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Spel%en%sport%voor%peuters%en%kleuters:%noodzakelijk,%maar%hoe?%
Spaaij,&Ramon&

Universiteit&van&Amsterdam&

$

$

11.45@12.45&

N00.420&

$

p.67$

11.45@12.45&

GN6&

$

p.31$

10.30@11.30&

N00.410&

$

$

Inspanningsfysiologie&

10.30@11.30&

GN3&

Sessievoorzitter&Aangepaste&Jeugdsport&

15.30@16.30&

GN4&

$

p.13$

10.30@11.30&

N00.420&

15.30@16.30&

N00.420&

!

!

15.30@16.30&

GN7&

$

p.57$

11.45@12.45&

GN7&

$

p.187$

10.30@11.30&

GN3&

$

p.14$

11.45@12.45&

GN7&

$

p.187$

11.45@12.45&

GN7&

!

p.187!

15.30@16.30&

GN7&

$

$

Sportsociologie&

Thuisvoelen%in%en%door%sport:%ervaringen%van%vluchtelingen%
Splinter,&Mariëlle&

University&of&Bern&

Sportbeleid&en&Management&

Mehr%Freiwillige%im%Fussballverein:&Een%%evaluatie%%van%%een%%methode%%om%%het%%aantal%vrijwilligers%%te%vergroten&
Steenbergen,&Bert&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

Sessievoorzitter&Leren,&Trainen,&Coachen&

&
Takken,&Tim&

UMC&Utrecht&

De%steep%ramp%test%bij%gezonde%Nederlandse%kinderen%en%asolescenten:%referentiewaarden%in%relatie%to%
Tiessen@Raaphorst,&Annet&

Sociaal&en&Cultureel&Planbureau&

Sessievoorzitter&Sport&&&Participatie&

&
Tuyckom,&Charlotte&van&

Howest@Sport&&&Bewegen&

Sportinnovatie&&&Technologie&

We%app%to%move%
Uden,&Theo&van&

USC&Amsterdam&

Sport&&&Studie&

Interview:%Relatie%sportRstudiesucces%R%universitaire%sportcentra%
Veeneman,&Dineke&

Radboud&UMC&

Inspanningsfysiologie&

De%rol%van%het%hypothalame%temperatuur%setpoint%in%de%stijging%van%de%kerntemperatuur%tijdens%inspanning%
Vervoorn,&Cees&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sessievoorzitter&Sport&&&Studie&

&
Vlaanderen,&Dennis&van&

Hogeschool&van&Amsterdam&

Sport&&&Studie&

Topsporters%en%studiesucces%
Voogd,&Lenneke&de&
&

Innosport&

Sessievoorzitter&Sportinnovatie&&&Technologie&

!
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Vos,&Steven&

Fontys&Sporthogeschool&

Sportbeleid&&&Management&

One%size%fits%all%runners?%Determinanten%van%deelname%aan%diverse%types%van%hardloopevenementen&
Vries,&Juriena&de&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

Sport&&&Gezondheid&

Een%RCT%naar%het%effect%van%bewegen%op%burnout%en%vermoeidheid%bij%studenten%
Wardenaar,&Floris&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Sessievoorzitter&Sport&&&Voeding&

Voedingssupplementen%en%sportvoedingsproducten:%welke%producten%adviseren%sportprofessionals?%
Weeldenburg,&Gwen&

Fontys&Sporthogeschool&

Motiverend&Beoordelen&in&de&les&LO&

Theoretische%uitgangspunten%van%een%kwalitatief%goed%beoordelingssysteem%vertaald%naar%de%praktijk%
Werff,&Harold&van&der&

Mulier&Instituut&

Sport&&&Participatie&

Wie%ziet%zichzelf%als%sporter?%
Wierike,&Sanne&te&

Universitair&Medisch&Centrum&Groningen&

Topsport&&&Prestatie&

Interindividuele%verschillen%in%de%ontwikkeling%van%jeugdige%basketbalspelers%op%weg%naar%de%top%&
Wiggers,&Hiske&

Hanzehogeschool&Groningen&

Sportbeleid&&&Management&

Vitale%sportvereniging%of%open%sportclub?!
Willems,&John&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Talentherkenning&&&Ontwikkeling&

Optimaliseren%prestatieontwikkeling%volleybaltalent%door%longitudinale%en%multidisciplinaire%aanpak%%%&
Willemse,&Bas&

Hogeschool&van&Arnhem&en&Nijmegen&

Talentherkenning&&&Ontwikkeling&

Fysieke%fitheid%en%executieve%functies%in%7R%tot%10Rjarige%kinderen,%gerelateerd%aan%sportdeelname%%
Wisse,&Ester&

Mulier&Instituut&

Sport&&&Gezondheid&

SportRziekte%verhalen%van%mensen%met%borstkanker%en%hiv%
Zondag,&Jelle&

Radboud&Universiteit&Nijmegen&

De%Waarde%van%Weerbaarheid%%

&

Sportgeschiedenis&

%

11.45@12@45&

GN6&

$

p.32$

11.45@12.45&

N00.310&

$

p.109$

11.45@12.45&

GN4&

$

p.133$

11.45@12.45&

N01.320&

$

p.185$

10.30@11.30&

N00.420&

$

p.121$

15.30@16.30&

GN1&

$

p.158$

15.30@16.30&

GN6&

$

p.39$

15.30@16.30&

GN2&

$

p.146$

10.30@11.30&

GN2&

$

p.139$

10.30@11.30&

N00.310&

$

p.103$

11.45@12.45&

GN3&

$

p.51$

&

!
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