
 

  

2015 

Anika Heijman 

SportDrenthe 

16-12-2015 

Adviesrapport      

Behoeftepeiling Grolloo e.o. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens 

Naam:   Anika Heijman 

Hogeschool:  Chr. Hogeschool Windesheim 

Opleiding:  Sport & Bewegen, Sportmanagement 

Klas:   HMS3SA 

Datum:  16 december 2015 

 

Stageorganisatie gegevens 

Naam:   SportDrenthe 

Adres:   Eisenhowerstraat 35 

  7901 AG Hoogeveen  

Website: www.sportdrenthe.nl  

 

Adviesrapport n.a.v. een behoeftepeiling in opdracht voor: 

Naam: Sportdorp Grolloo e.o. 

 

  



3 

 

Voorwoord 
Naar aanleiding van de behoeftepeiling in Grolloo, Schoonloo, Vredenheim en Papenvoort heb ik, 

Anika Heijman, een adviesrapport gemaakt met de respons van de vragenlijsten van de 

behoeftepeiling. Het rapport is geschreven voor de projectgroep van Sportdorp Grolloo e.o.. Zij 

kunnen gebruik maken van de respons met de wensen en behoeften op het gebied van sport en 

bewegen van de inwoners en hier een passend sport- en beweegaanbod voor creëren. 

 

Ik wil de inwoners van Grolloo e.o., die de vragenlijst hebben ingevuld, bedanken voor hun respons. 

Daarnaast wil ik de projectgroep bedanken voor hun input in de vragenlijst en wil ik iedereen die 

mee heeft geholpen de vragenlijst te verspreiden en weer op te halen bedanken. 

 

Ik wens u veel leesplezier.   
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Samenvatting 
Aan de hand van de respons van de vragenlijsten is er een analyse gemaakt met daarop een 

toelichting over de wensen en behoeften op het gebied van sport en bewegen van de inwoners van 

Grolloo e.o.. Er zijn 1047 vragenlijsten uitgedeeld. Hiervan zijn er 360 (ingevuld) teruggekomen en 

hebben 198 personen gezegd niet mee te willen werken. Dit geeft een totale respons van 53,3%. Uit 

de resultaten is gebleken dan 280 van de 360 respondenten aan sport doet. De sport die het meest 

wordt beoefend is de wandelsport. En de sport waarin de meeste interesse is, is fitness. Bijna een 

kwart van de respondenten geeft aan hier interesse in te hebben. Daarnaast geven veel 

respondenten aan interesse te hebben in conditietraining en een avond4daagse. Onder de ouders 

met kinderen onder de 8 jaar is peuter/kleutergym erg populair. 
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1. Inleiding 

1.1 Sportdorp Grolloo e.o. 

Sportdorp Grolloo e.o. is ontstaan naar aanleiding van de gekregen sportimpuls subsidie. Een 

Sportdorp is een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen en andere lokale partijen in een 

wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners, vanuit hun eigen behoefte, meer en vaker 

te laten sporten en bewegen door het ontwikkelen van een sportaanbod op maat. Een Sportdorp 

zorgt voor toename van leefbaarheid in een dorp of wijk en vitaliteit van de inwoners. Sportdorp 

Grolloo e.o. wil zich voornamelijk richten op de categorie 40+. Uit de gegevens van SGO 

(Sportvereniging Grolloo en Omstreken) blijkt dat minder mensen uit de categorie 40+ aan sport 

doen onder de vlag van SGO.  

1.2 Aanleiding 

De aanleiding van dit adviesrapport is een uitgevoerde behoeftepeiling over de wensen en 

behoeften op het gebied van sport en bewegen van de inwoners van Grolloo e.o.. Met dit rapport 

kan de projectgroep van het Sportdorp inspelen op de wensen en behoeften van de inwoners en 

hier een passend sportaanbod voor creëren.  

1.3 Probleemstelling 

Het vraagstuk wat moet worden opgelost is dat er geen inzicht is in wat de inwoners van Grolloo e.o. 

graag willen doen op het gebied van sport- en bewegen. Dit moet inzichtelijk worden naar aanleiding 

van de vragenlijst die alle inwoners vanaf 8 jaar mogen invullen. Er is door de gemeente Aa en Hunze 

al een enquête gehouden onder de inwoners tussen de 65 en 85 jaar. Dit is maar een klein deel van 

de inwoners en daar zijn dus geen duidelijke conclusies uit te trekken. Er zal nu gekeken worden 

naar de alle inwoners vanaf 8 jaar. Ook dorpen uit de omgeving worden ondervraagd omdat veel 

mensen uit deze (kleinere) dorpen ook betrokken zijn bij Grolloo.  

1.4 Contextschets 

De vragenlijst is huis-aan-huis bezorgd bij alle inwoners vanaf 8 jaar van Grolloo, Schoonloo, 

Papenvoort en Vredenheim. Dit waren in totaal 1.047 vragenlijsten. Bijna een week na de bezorging 

zijn er 310 vragenlijsten opgehaald en 198 mensen hebben aangegeven niet mee te willen werken 

met de behoeftepeiling. Een week na het ophalen van de vragenlijsten zijn er alsnog 50 vragenlijsten 

ingeleverd in de zogenaamde brievenbussen op een aantal centrale punten in Grolloo en Schoonloo. 

Dit brengt het totaal op 360 ingevulde vragenlijsten. Samen met de mensen die niet mee willen 

werken brengt dit op een totale respons van 558. Wat betekent dat de respons 53,3% is. Er was 

ingezet op een respons van tussen de 60% en 75%. Deze doelstelling is niet behaald maar voor een 

vragenlijst kan van een hoge respons worden gesproken. Er kan een reëel beeld van de wensen en 

behoeften van de inwoners op het gebied van sport en bewegen worden gecreëerd. 

1.5 Onderzoeksvraag  

De onderzoeksvraag die is geformuleerd is: 

“Wat zijn de wensen en behoeften van de inwoners (met voornamelijk de focus op 40+’ers) van 

Grolloo e.o. op het gebied van sport en bewegen?” Daarnaast geeft het onderzoek antwoord op de 

vraag hoeveel mensen als aan sport doen, al dan niet georganiseerd. 

Er moet antwoord worden gegeven op deze vraag om te weten te komen wat de inwoners graag 

willen doen op het gebied van sport en bewegen om zo meer inwoners meer actief in de eigen 
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omgeving te laten worden. Daarnaast is de focus op 40+’ers erg belangrijk omdat het sportdorp zich 

hier graag op wil richten. Dit onderwerp zal dan ook regelmatig terugkomen in dit adviesrapport. 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de persoonlijke gegevens uitgezet. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de 

sportbeoefening weergegeven. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de sporters geanalyseerd en in 

hoofdstuk 5 de niet sporters. In hoofdstuk 6 wordt het onderwerp kinderen toegelicht. Gevolgd door 

gezondheid in hoofdstuk 7 en overige in hoofdstuk 8. Tot slot wordt in hoofdstuk 9 de conclusie 

gegeven en in hoofdstuk 10 de aanbevelingen.   
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2. Persoonlijke gegevens 
In dit hoofdstuk worden de persoonlijke gegevens van de respondenten weergegeven. Het gaat om 

de woonplaats, geslacht, leeftijd en lengte/gewicht. De lengte en het gewicht zijn om de BMI van de 

respondenten te berekenen. Er zijn 1047 vragenlijsten rondgebracht in Grolloo e.o.. In totaal hebben 

360 personen de vragenlijst ingevuld en hebben 198 personen aangegeven niet mee te willen 

werken aan het behoefteonderzoek. Er is dus een totale respons van 558. Dit is een respons van 

53,3%. Er wordt vanuit gegaan dat de overige 46,7% minder geïnteresseerd is. Deze personen 

worden dan ook niet meegenomen in de conclusie en aanbevelingen. 

2.1 Dorpen 

 

In het bovenstaande diagram wordt de respons in percentages per dorp weergegeven. In totaal 

hebben 360 inwoners de vragenlijst ingevuld. Het gaat om 260 inwoners uit Grolloo, 65 inwoners uit 

Schoonloo, 7 inwoners uit Vredenheim, 4 inwoners uit Papenvoort en 24 personen hebben hun 

woonplaats anoniem gehouden. Naar verhouding is de respons in Grolloo het hoogst. Dit komt 

waarschijnlijk omdat hier de betrokkenheid bij de sportactiviteiten het grootst is (dichtbij de 

voorzieningen en bij de verenigingen). 

2.2 Geslacht 

 

In het bovenstaande diagram wordt het geslacht van de respondenten in percentages weergegeven. 

148 respondenten zijn mannelijk, 196 respondenten zijn vrouwelijk en 16 respondenten hebben hun 

geslacht anoniem gehouden. Dit geeft een totaal van 360 respondenten. 

 

  

72,22%

18,06%

1,94%
1,11%

6,67%
Dorpen

Grolloo

Schoonloo

Vredenheim

Papenvoort

Anoniem

41,11%

54,44%

4,44%

Geslacht

Mannen

Vrouwen

Anoniem



10 

 

2.3 Leeftijd  

 Mannen Vrouwen Anoniem Totaal 

8-12 jaar 4 14 0 18 

13-19 jaar 15 24 1 40 

20-29 jaar 13 14 0 27 

30-39 jaar 9 13 0 22 

40-49 jaar 14 39 0 53 

50-64 jaar 58 46 1 105 

65+ jaar 30 43 0 73 

Anoniem 5 3 14 22 

Totaal 148 196 16 360 

In de bovenstaande tabel wordt de verdeling van de leeftijdscategorieën weergegeven. Er zijn 22 

personen die geen geboortejaar dan wel geslacht hebben ingevuld, deze zijn ‘anoniem’. Er zijn 231 

40+’ers. Dit geeft aan dat 64,17% van de respondenten 40+’ers zijn. 

2.4 Lengte en gewicht (BMI) 

 

In het bovenstaande diagram wordt per leeftijdscategorie de gemiddelde BMI* van de respondenten 

weergegeven. Van 86 respondenten waren niet alle gegevens bekend om de BMI te kunnen 

berekenen. Deze respondenten hebben geen geboortejaar, gewicht en/of lengte ingevuld. In de 

leeftijdscategorie 65+ is de gemiddelde BMI het hoogst. Het beeld in de categorieën 8-12 jaar en 13-

19 jaar is niet reëel omdat in die categorieën de kinderen nog in de groei zijn. Hier is de gemiddelde 

BMI veel lager omdat veel kinderen eerst in de lengte groeien en daarna in de breedte waardoor de 

verhouding in lengte en gewicht niet reëel zijn. Er is sprake van overgewicht wanneer de BMI boven 

de 25 is en er is sprake van ondergewicht wanneer de BMI onder de 18,5 is. 

* BMI = Body Mass Index, het geeft aan of je lichaamsgewicht goed in verhouding is met je lengte. 

Het is een indicatie voor de gezondheidsrisico’s van je gewicht. Het wordt berekend als je 

lichaamsgewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van je lengte in meters. Voor het berekenen is 

ook het geboortejaar belangrijk, wanneer de persoon onder de 18 jaar is wordt er nog gesproken 

over de groeifase en is de indicatie niet reëel.   
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In de onderstaande tabel wordt per leeftijdscategorie weergegeven hoeveel personen een gezond of 

ongezond BMI hebben.  

 BMI onder 18,5 Gezonde BMI BMI boven 25,0 Totaal 

8-12 jaar 15 2 0 17 

13-19 jaar 7 24 2 33 

20-29 jaar 0 20 5 25 

30-39 jaar 0 13 6 19 

40-49 jaar 1 23 16 40 

50-64 jaar 0 50 36 86 

65+ jaar 0 19 35 54 

Totaal: 23 151 100 274 

274 respondenten hebben alle benodigde gegevens voor de BMI ingevuld. Hiervan hebben 151 een 

gezond BMI en 123 een ongezond BMI. Dit betekent dat 55,11% van de 274 respondenten een 

gezond BMI heeft. Naar 22 van de 23 respondenten met een BMI onder de 18,5 kan niet reëel 

worden gekeken. Dit i.v.m. de groeifase waarin deze respondenten zitten. Het is reëel om te zeggen 

dat 101 respondenten een ongezond BMI hebben.98 van de 274 respondenten boven de 20 jaar 

hebben overgewicht dan wel obesitas (35,77%). Dit zit onder het landelijke gemiddelde van 50,9%. 

Ook dit is niet reëel omdat niet iedereen alle gegevens heeft ingevuld wat kan betekenen dat het 

gemiddelde boven de 35,77% ligt. In de categorie 40+ hebben 92 van de 180 respondenten die de 

goede gegevens hebben ingevuld een gezond BMI hebben (51,11%). 48,33%van de respondenten 

heeft overgewicht dan wel obesitas. Dit percentage zit ook onder het landelijke gemiddelde van 

50,9% met overgewicht. (Overgewicht, 2014)  
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3. Sportbeoefening 
In dit hoofdstuk worden de sporten weergegeven die de respondenten in het afgelopen jaar hebben 

beoefend. Daarnaast wordt de frequentie van het sporten weergegeven. Daaruit blijkt of een 

respondent tot de sporters of de niet sporters behoord.  

3.1 Sporten 

Sport Mannen Vrouwen Anoniem Totaal 

1. Aerobics/steps/spinning 3 23 4 30 

2. Atletiek 4 2 0 6 

3. Badminton 13 3 0 16 

4. Basketbal 7 2 0 9 

5. Biljart/poolbiljart/snooker 20 2 0 22 

6. Bowling 12 9 0 21 

7. Bridge 2 2 0 4 

8. Dammen 5 2 0 7 

9. Danssport 4 12 0 16 

10. Darts 15 3 0 18 

11. Duiksport 5 2 0 7 

12. Fitness (cardio/kracht) 27 38 1 66 

13. Golf 9 4 0 13 

14. Gymnastiek/turnen 1 27 2 30 

15. Handbal 1 1 0 2 

16. Hardlopen/joggen/trimmen 39 30 2 71 

17. Hockey 2 2 0 4 

18. Honkbal/softbal 1 2 0 3 

19. Jeu de boules 10 9 0 19 

20. Judo 2 2 0 4 

21. Kano 4 6 2 12 

22. (berg)Klimsport (indoor/outdoor) 13 4 0 17 

23. Koersbal 4 11 0 15 

24. Korfbal 1 1 0 2 

25. Midgetgolf 6 4 4 14 

26. Motorsport (auto- en motorcross/circuit) 6 0 0 6 

27. Paardensport 8 29 2 39 

28. Roeien 2 0 0 2 

29. Rugby 1 1 0 2 

30. Schaatsen 

(langebaan/marathon/kunstschaatsen/ijshockey) 

13 10 0 23 

31. Schaken 4 1 0 5 

32. Schietsport 3 1 0 4 

33. Skeeleren/skaten 6 5 0 11 

34. Skiën/langlaufen/snowboarden 33 24 0 57 

35. Squash 2 0 0 2 

36. Tafeltennis 16 9 0 25 

37. Tennis 6 4 0 10 

38. Vecht- en verdedigingssporten (excl. Judo) 5 0 0 5 

39. Voetbal (veld/zaal) 33 18 1 52 

40. Volleybal (zaalvolleybal/beachvolleybal) 25 40 2 67 
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41. Wandelsport 51 61 6 118 

42. Waterpolo 0 0 0 0 

43. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken 53 52 5 110 

44. Zeilen/surfen 4 6 0 10 

45. Zwemsport (excl. waterpolo) 10 24 4 38 

46. Andere sport: 3 25 1 29 

47. Geen sport 19 25 4 48 

Totaal: 513 538 40 1091 

 

Bij andere sporten worden bij de mannen de volgende sporten aangegeven: 

- Vliegvissen 

- Combinerace 

- Klootschieten 

Bij andere sporten worden bij de vrouwen de volgende sporten aangegeven: 

- 11x Yoga 

- 3x Pilates 

- 2x Nordic Walking  

- Klaverjassen 

- Vliegvissen 

- Hiit 

- CXWorx 

- Bodybalance 

- Bodypump 

- Boogschieten 

- Jeugdcircus 

- Meer bewegen voor ouderen in een zwembad 

- Bootcamp 

- Kickboksen 

- Combinerace 

In de bovenstaande tabel wordt per sport weergeven hoeveel respondenten het afgelopen jaar de 

desbetreffende sport hebben beoefend. Gemiddeld hebben de respondenten 3,0 sporten beoefend 

in het afgelopen jaar. De mannen hebben gemiddeld 3,5 sporten beoefend afgelopen jaar en de 

vrouwen 2,7. De anonieme respondenten gemiddeld 2,5 sporten. 

Het wielrennen/toerfietsen/mountainbiken is bij de mannen het meest beoefend en bij zowel de 

vrouwen als de anonieme respondenten is dit de wandelsport. 

Daarnaast is bij de andere sporten yoga zeer populair bij de vrouwen. 
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3.2 Frequentie sporten 
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0-11 keer (minder 

dan 1 keer per 

maand) 

M 0 2 1 0 5 15 11 2 36 22,22% 

V 0 2 3 3 6 9 15 0 38 

A 0 0 0 0 0 1 0 5 6 

T 0 4 4 3 11 25 26 7 80 

12-59 keer (1 keer 

per maand tot 1 

keer per week) 

M 0 0 0 4 2 16 8 1 31 22,22% 

V 0 4 1 2 9 11 19 1 47 

A 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

T 0 5 1 6 11 27 27 3 80 

60-119 keer (1-2 

keer per week) 

M 1 4 7 3 4 12 3 2 36 29,17% 

V 6 5 10 2 17 17 7 0 64 

A 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

T 7 9 17 5 21 29 10 7 105 

>120 keer (meer 

dan 2 keer per 

week) 

M 3 9 5 2 3 15 8 0 45 26,39% 

V 8 13 0 6 7 9 2 2 47 

A 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

T 11 22 5 8 10 24 10 5 95 

M = man, V = vrouw, A = anoniem en T = totaal 

In de bovenstaande tabel wordt per leeftijdscategorie weergegeven hoe vaak de respondenten het 

afgelopen jaar hebben gesport. In totaal sporten de meeste respondenten 1-2 keer per week 

gevolgd door meer dan 2 keer per week sporten. De meeste mannen sporten meer dan 2 keer per 

week en de meeste vrouwen sporten 1-2 keer per week. Van de anonieme respondenten sporten de 

meesten minder dan 1 keer per maand. In totaal sporten er 80 respondenten minder dan 1 keer per 

maand. Dit is 22,2% van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Dat betekent dat 

77,8% van de respondenten tot de sporters* behoren. De respondenten die minder dan 1 keer per 

maand sporten behoren tot de niet sporters, de respons van deze respondenten wordt in hoofdstuk 

5 toegelicht. De respondenten die 1 keer per maand of vaker sporten behoren tot de sporters, de 

respons van deze respondenten wordt toegelicht in hoofdstuk 4.  

Bij de 40+’ers behoren de volgende gegevens: 

- Minder dan 1 keer per maand sporten:  62 respondenten 

- 1 keer per maand tot 1 keer per week sporten: 65 respondenten  

- 1-2 keer per week:     60 respondenten 

- Meer dan 2 keer per week:    44 respondenten 

De meeste 40+’ers sporten 1 keer per maand tot 1 keer per week.  

* Men behoort tot de sporters wanneer men 12 keer of vaker per jaar sport. (Wie is de sporter?, 

2013)  
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4. Sporters 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de sporters weergegeven. Er wordt weergegeven welke 

sport(en) zij beoefenen, op welke wijze en waarom zij sporten. Daarnaast wordt de sportinteresse 

weergegeven met vragen over een (ver)nieuw(end) sportaanbod.  

4.1 Meest beoefende sporten 

Sport Mannen Vrouwen Anoniem Totaal 

1. Aerobics/steps/spinning 1 19 2 22 

2. Atletiek 1 1 0 2 

3. Badminton 6 0 0 6 

4. Basketbal 1 0 0 1 

5. Biljart/poolbiljart/snooker 8 1 0 9 

6. Bowling 0 0 0 0 

7. Bridge 2 2 0 4 

8. Dammen 0 0 0 0 

9. Danssport 2 5 0 7 

10. Darts 7 3 0 10 

11. Duiksport 1 0 0 1 

12. Fitness (cardio/kracht) 14 34 0 48 

13. Golf 2 1 0 3 

14. Gymnastiek/turnen 1 19 2 22 

15. Handbal 0 0 0 0 

16. Hardlopen/joggen/trimmen 27 19 2 48 

17. Hockey 0 0 0 0 

18. Honkbal/softbal 0 0 0 0 

19. Jeu de boules 3 2 0 5 

20. Judo 0 1 0 1 

21. Kano 1 1 0 2 

22. (berg)Klimsport (indoor/outdoor) 0 0 0 0 

23. Koersbal 2 10 0 12 

24. Korfbal 1 1 0 2 

25. Midgetgolf 0 0 0 0 

26. Motorsport (auto- en motorcross/circuit) 2 0 0 2 

27. Paardensport 4 25 1 30 

28. Roeien 1 0 0 1 

29. Rugby 0 1 0 1 

30. Schaatsen 

(langebaan/marathon/kunstschaatsen/ijshockey) 

1 0 0 1 

31. Schaken 2 0 0 2 

32. Schietsport 1 0 0 1 

33. Skeeleren/skaten 2 0 0 2 

34. Skiën/langlaufen/snowboarden 9 3 0 12 

35. Squash 1 0 0 1 

36. Tafeltennis 3 1 0 4 

37. Tennis 4 3 0 7 

38. Vecht- en verdedigingssporten (excl. Judo) 2 0 0 2 

39. Voetbal (veld/zaal) 27 14 1 42 
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40. Volleybal (zaalvolleybal/beachvolleybal) 15 37 2 54 

41. Wandelsport 29 47 4 80 

42. Waterpolo 0 0 0 0 

43. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken 39 34 3 76 

44. Zeilen/surfen 0 3 0 3 

45. Zwemsport (excl. waterpolo) 6 15 1 22 

46. Andere sport: 2 19 0 21 

Totaal: 230 321 18 569 

 

Bij andere sporten worden bij de mannende volgende sporten aangegeven:  

- vliegvissen 

- combinerace 

Bij andere sporten worden bij de vrouwen de volgende sporten aangegeven: 

- 8x Yoga 

- 3x Pilates 

- Nordic Walking 

- Klaverjassen 

- Vliegvissen 

- Hiit 

- CXWorx 

- Bodybalance 

- Bodypump 

- Jeugdcircus 

- MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) 

- Bootcamp 

- Combinerace 

In de bovenstaande tabel wordt per sport weergegeven hoeveel respondenten het afgelopen jaar 

deze sporten het meest hebben beoefend. Het wielrennen/toerfietsen/mountainbiken is bij de 

mannen het meest beoefend en bij zowel de vrouwen als de anonieme respondenten is dit de 

wandelsport. In totaal wordt de wandelsport ook het meest beoefend. 
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4.2 Manier van sportbeoefening 
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Als lid van 

vereniging 

M 4 13 11 6 4 18 2 1 59 29,96% 

V 14 18 9 3 14 13 8 2 81 

A 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

T 18 31 20 9 18 31 10 8 145 

Als abonnee/cursist 

van commerciële 

aanbieder 

 

M 0 0 1 0 2 4 2 0 9 9,71% 

V 1 6 1 5 12 12 0 0 37 

A 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

T 1 6 2 5 14 16 2 1 47 

Bedrijfssport 

 

M 0 1 2 0 0 1 0 0 4 1,45% 

V 0 1 0 0 2 0 0 0 3 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 0 2 2 0 2 1 0 0 7 

Sociaal-cultureel 

werk, 

sportbuurtwerk of 

welzijnswerk 

M 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3,31% 

V 0 0 0 0 0 2 11 0 13 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 0 0 0 0 0 2 14 0 16 

(georganiseerde) 

Sportvakanties 

M 1 3 0 0 1 0 3 1 9 3,51% 

V 4 1 0 1 0 1 1 0 8 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 5 4 0 1 1 1 4 1 17 

Sportevenement 

 

M 1 4 1 2 1 6 2 0 17 6,20% 

V 2 2 1 2 2 3 1 0 13 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 3 6 2 4 3 9 3 0 30 

Groepsverband 

 

M 1 5 2 2 3 13 4 0 30 13,02% 

V 1 2 2 1 5 14 6 1 32 

A 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

T 2 8 4 3 8 27 10 1 63 

Alleen 

 

M 0 3 3 3 5 29 12 3 58 26,45% 

V 1 4 6 4 18 22 8 0 63 

A 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

T 1 7 9 7 23 51 20 10 128 

Anders 

 

M 0 3 1 2 0 2 2 0 10 6,40% 

V 3 4 2 2 3 2 4 0 20 

A 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

T 3 8 3 4 3 4 6 0 31 

In de bovenstaande tabel wordt per manier van sportbeoefening aangegeven hoeveel respondenten 

op één of meerdere manieren sport(en) beoefenen. In de grafiek is waar te nemen dat zowel de 

meeste mannen als vrouwen sport als lid bij een vereniging beoefenen. De meeste anonieme 

respondenten beoefenen sport alleen. Ook konden de respondenten aangeven bij welke vereniging 

of commerciële aanbieder zij als lid de sport beoefenen. Daarnaast konden de respondenten ook 
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‘anders’ aangeven wanneer hun manier van sport beoefenen er niet tussen stond. In onderstaand 

schema wordt dit alles weergegeven. 

 Mannen Vrouwen Anoniem 

Lid van vereniging - 34x SGO 

- 4x SGO/Rolderboys 

- 2x Rolderboys 

- 3x DCS ‘98 

- 1x Country Golf Ees 

- 1x sv Borger  

- 1x tv Rolde 

- 1x Zwarte Wife 

- 1x Pakulan Freestyle 

- 1x FTC Rolde 

- 1x ARC 

- 1x Noord 

Nederlandse Vliegvis 

Vereniging 

- 1x sv Beilen 

- 1x Bridge Club Rolde 

- 1x Bridge Club 

Boerhorn 

- 1x Assist Assen 

- 1x Hofsteenge 

- 1x n’ boel plezier 

- 1x FC Assen 

- 1x AVO Assen 

- 1x SDO Schoonoord 

- 1x BC Borger 

- 50x SGO 

- 5x vv Rolde 

- 1x Country Golf Ees 

- 2x tv Rolde 

- 1x Aangepaste 

sportver. ‘ de Stroom’ 

- 2x Stichting Bartje 

- 1x NNVV 

-3x  Zeilvereniging 

Zuidlaardermeer 

- 1x Sudosa Desto 

Assen 

- 6x MBvO 

- 1x Boel plezier Assen 

- 1x Oostermoer 

- 1x kv SDO 

- 1x ZZG de Boskikkers 

5x SGO 

1x Stichting Bartje 

Als abonnee/cursist 

van commerciële 

aanbieder 

- 1x Fit for Free 

- 2x Fitland Assen 

- 1x Fitcenter Borger 

- 2x Paramedics 

Valkensteijn 

- 1x APF Sportness 

Assen 

- 1x Manege de 

Hondsrug Bronneger 

- 1x Dansschool 

Dokman 

- 6x Fitcenter Borger 

- 9x Manege 

Knollegruunruiters 

- 2x Manege de 

Hondsrug Bronneger 

- 2x Yoga senses 

- 3x Paramedics 

Valkensteijn 

- 4x Fitland Assen 

- 1x Fysio 

Musselkanaal 

- 4x Fitnesscentrum 

Westerbork 

- 1x Pr. Margriet 

Manege 

- 1x Ria Ferment 

- 1x Fit Sports  

- 2x Hof van Saksen 

- 1x Dana Scheringa 

- 3x Jan Postema Assen 

- 1x Fit for Free 

- 2x Active Lady Assen 

- 1x Manege Gasselte 

- 1x Paramedics 

Valkesteijn 
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- 1x Zwembad Borger 

- 1x Fit en vitaal 

- 1x Bag Fysiofitness 

- 1x Dansschool 

Dokman 

- 1x Jeugdcircus 

Bombari Assen 

Anders - 2x Met mijn partner 

- Opleiding Sport en 

Bewegen 

- Therapie via GGZ 

- Naar school 

- Op vakantie 

- In het dorpshuis 

- Opleiding VEVA 

- Alleen of met 

kennissen 

- Thuis 

- Scheidsrechter 

trainer/coach 

- 4x Met school 

- Alleen en samen met 

mijn man 

- Mijn zoon had 

zwemles en ouders 

mochten (goedkoop) 

baantjes zwemmen 

- Voor mezelf en bij 

een vriendin rijd ik 1x 

in de week paard 

- Op deze leeftijd doe 

je niet veel aan 

sporten. Ik fiets nog 

wel veel 

- Met partner 

- Yoga in 

groepsverband 

- Rode Kruis 

- 2 pers. 

- Bij ZZP’er 

(yogadocent) 

- 2x Fysio/revalidatie 

- Onderlinge leiding 

van een 

zweminstructrice in 

groepsverband 

- Bij een stal rijd ik 

paard 

- Met familie 

- Privé 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten lid zijn van de vereniging SGO. 47 

respondenten geven aan lid te zijn van een commerciële aanbieder. Daarvan geven 37 respondenten 

aan lid te zijn van een fitnesscentrum o.i.d..  Bij ‘anders’ wordt er vaak weergegeven dat ze samen 

sporten met de partner, familie of anderen. Ook wordt er een aantal keer weergegeven ‘met school’. 
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4.3 Soort sportbeoefening 

 

In het bovenstaande diagram wordt de soort sportbeoefening weergegeven. Bij zowel de mannen, 

vrouwen en de anonieme respondenten wordt het meest deelgenomen aan trainingen. Een 

opvallend verschil is dat vrouwen veel meer deelnemen aan lessen/cursussen als mannen.  

4.4 Redenen om te sporten 

 

In het bovenstaande diagram wordt weergegeven wat de redenen van de respondenten zijn om te 

sporten. Bij zowel de mannen als de vrouwen is gezondheid/fitheid/lichaamsbeweging de meest 

gekozen reden om te sporten, 228 respondenten kiezen hiervoor. Daarnaast geven 168 

respondenten plezier beleving/leuke activiteit en 154 respondenten sociale contacten/gezelligheid 

als reden aan om te sporten. Bij de anonieme respondenten zijn dit twee redenen. Te weten 

ontspanning/uitlaatklep voor dagelijks leven en plezier beleving/leuke activiteit.  
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4.5 Aanraking met de sport(en) 

 

In het bovenstaande diagram wordt weergegeven hoe de respondenten in aanraking zijn gekomen 

met de sport(en) die zij beoefenen. De meeste respondenten zijn zelf met de sport(en) begonnen of 

hebben zichzelf aangemeld bij de vereniging. Dit geldt voor zowel de mannen, vrouwen als de 

anonieme respondenten.  
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4.6 Vaker sporten 

 

In het bovenstaande diagram wordt in percentages weergegeven of de respondenten vaker willen 

sporten. Een kleine meerderheid zegt vaker te willen sporten. Dit zijn 147 respondenten. 133 

respondenten willen niet vaker sporten.  

 

In het onderstaande diagram wordt per leeftijdscategorie aangegeven hoeveel personen vaker 

willen sporten. 

 

In de leeftijdscategorie van 50-64 jaar willen de meeste respondenten vaker sporten. In totaal willen 

91 van de 231 40+’ers vaker sporten. Dit is 39,39% van het totale aantal 40+’ers. 
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4.7 Aantal keer vaker sporten 

 

In het bovenstaande diagram wordt het aantal keer dat de respondenten die vaker willen sporten 

weergegeven. De meesten, 50 respondenten, willen graag 1 keer per week vaker sporten en een iets 

kleiner deel, 40 respondenten wil 2 keer per week vaker sporten.  

 

In het onderstaande diagram wordt weergegeven hoe vaak de 40+’ers meer willen sporten. 

 

78 40+’ers hebben aangegeven hoe vaak ze vaker willen sporten. De overige 13 hebben geen 

voorkeur aangegeven. 28 40+’ers willen 1 keer per week vaker sporten en 27 40+’ers willen 2 keer 

per week vaker sporten. 
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4.8 Andere sport(en) 
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Aerobics/ steps/ spinning M 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7,74% 

V 0 0 1 3 3 3 0 0 10 

A 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

T 0 1 1 3 3 5 0 0 13 

Danssport M 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5,95% 

V 2 1 0 2 1 2 0 0 8 

A 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

T 2 1 0 2 1 2 0 1 10 

Fitness M 0 3 1 4 4 10 4 0 26 39,29% 

V 0 3 3 3 9 15 2 1 36 

A 0 1 0 0 0 0 0 3 4 

T 0 7 4 7 13 25 6 4 66 

Hardlopen/ joggen/ trimmen M 0 0 0 0 2 1 0 0 3 7,14% 

V 1 1 0 2 2 3 0 0 9 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 1 1 0 2 4 4 0 0 12 

Squash M 0 0 0 0 1 2 0 0 3 6,55% 

V 0 0 2 3 3 0 0 0 8 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 0 0 2 3 4 2 0 0 11 

Tennis M 0 0 0 1 1 4 0 0 6 11,31% 

V 5 1 0 3 2 1 1 0 13 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 5 1 0 4 3 5 1 0 19 

Wandelsport M 0 0 0 0 2 1 0 0 3 7,14% 

V 0 0 0 2 2 4 1 0 9 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 0 0 0 2 4 5 1 0 12 

Wielrennen/ toerfietsen/ 

mountainbiken 

M 0 0 0 1 1 3 0 0 5 7,74% 

V 1 0 0 2 1 3 1 0 8 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 1 0 0 3 2 6 1 0 13 

Zwemsport M 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7,14% 

V 1 0 0 3 2 3 0 0 9 

A 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

T 1 0 0 3 2 3 2 1 12 

In de bovenstaande tabel wordt weergegeven welke andere sport(en) de respondenten willen doen 

wanneer ze meer gaan sporten. De sporten waar 10 of meer respondenten interesse in hebben 

worden weergegeven. De meeste respondenten willen dan Fitnessen. 44 van de 91 40+’ers die vaker 

willen sporten geeft aan te willen fitnessen. Dit is 48,35%. 
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4.9 Vernieuwd sportaanbod 
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Conditietraining M 0 1 1 4 2 9 2 0 19 38,24% 

V 4 5 3 4 11 13 2 0 42 

A 0 1 0 0 0 0 0 3 4 

T 4 7 4 8 13 22 4 3 65 

Nordic Walking M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,06% 

V 0 0 0 0 2 6 4 0 12 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 0 0 0 0 2 6 4 0 12 

Speedminton M 1 1 0 0 1 4 0 0 7 12,35% 

V 3 0 2 3 3 2 1 0 14 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 4 1 2 3 4 6 1 0 21 

Bootcamp M 1 2 0 4 5 9 0 0 21 27,06% 

V 3 4 3 3 8 4 0 0 25 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 4 6 3 7 13 13 0 0 46 

Skike M 0 1 0 0 2 1 0 0 4 5,88% 

V 1 0 0 2 1 2 0 0 6 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 1 1 0 2 3 3 0 0 10 

Freerunning M 1 1 0 1 1 1 0 0 5 9,41% 

V 7 1 0 2 1 0 0 0 11 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 8 2 0 3 2 1 0 0 16 

In de bovenstaande tabel wordt weergegeven aan welk vernieuwend sportaanbod de respondenten 

willen deelnemen wanneer ze meer gaan sporten. De sporten waar 10 of meer respondenten 

interesse in hebben worden weergegeven. De meeste respondenten willen graag conditietraining 

doen gevolgd door bootcamp. De 40+’ers zijn voornamelijk geïnteresseerd in conditietraining en 

bootcamp.  
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4.10 Manier van beoefening (nieuwe) sport(en) 

 

In het bovenstaande diagram wordt weergegeven op welke manier de respondenten de nieuwe 

sport(en) willen beoefenen. Het beoefenen van nieuwe sport(en) als lid van een sportvereniging 

wordt het meest gekozen door de respondenten. Gevolgd door het abonnee/lid/cursist van een 

commerciële aanbieder zijn.  

4.11 Overige activiteiten 
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Cursus zelfverdediging T 5 4 2 1 2 5 1 2 22 9,95% 

Cursus valpreventie T 0 0 0 0 1 2 3 0 6 2,71% 

E-bike cursus T 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1,36% 

Algemene sportinstuif T 5 5 1 4 4 4 2 2 27 12,22% 

Sportief dorpsevenement T 8 5 1 6 4 6 0 0 30 13,57% 

Survival/outdoor-activiteiten T 7 4 1 7 9 12 0 0 40 18,10% 

Avond4daagse T 1 0 3 7 10 18 4 2 45 20,36% 

Anders T 1 0 0 1 1 3 1 0 7 3,17% 

Geen interesse T 0 2 3 2 6 17 7 4 41 18,55% 

In de bovenstaande tabel wordt weergegeven in welke overige activiteiten de respondenten 

interesse hebben. De meeste interesse gaat uit naar een avond4daagse. Daarnaast is er ook veel 

interesse voor survival/outdoor-activiteiten. Voor de cursus ‘veilig op pad met de rollator’ is geen 

interesse. Ook bij de categorie 40+’ers zijn avond4daagse en survival/outdoor-activiteiten het meest 

populair.  
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5. Niet sporters 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de niet sporters weergegeven. Er wordt weergegeven wat 

hun redenen zijn om niet te sporten, redenen om eventueel weer/meer te gaan sporten, aan welke 

sporten ze dan willen deelnemen en op welke manier ze die sporten willen beoefenen.  

5.1 Redenen om niet te sporten 

 

In het bovenstaande diagram worden de redenen weergegeven waarom de niet sportende 

respondenten niet sporten. De meest voorkomende reden is bij zowel de mannen als de vrouwen 

dat ze al voldoende lichaamsbeweging hebben. Voor de anonieme respondenten is de belangrijkste 

reden dat ze andere vrijetijdsbezigheden hebben.  

5.2 Redenen om eventueel weer/meer te sporten. 

 

In het bovenstaande diagram worden de redenen weergegeven waarom de niet sporters eventueel 

weer/meer gaan sporten. De meest genoemde reden bij zowel de mannen als de vrouwen is 

wanneer ze het minder druk krijgen. Voor de anonieme respondenten is de reden wanneer ze weten 

welke sporten ze in de buurt kunnen doen het belangrijkst. Opvallend is dat veel mannen geen 

reden hebben en niet willen sporten. 
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5.3 Sportaanbod 
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Badminton T 0 0 0 1 2 1 0 1 5 

Fitness T 0 0 1 0 5 9 3 2 20 

Gymnastiek/turnen T 0 0 0 0 1 2 1 1 5 

Schaatsen T 0 1 1 0 3 0 1 0 6 

Wandelsport T 0 1 0 1 1 7 2 1 13 

Wielrennen/ toerfietsen/ 

mountainbiken 

T 0 1 1 0 2 8 0 1 13 

Zwemsport T 0 0 0 0 2 3 1 1 7 

Andere sport T 0 0 0 1 1 1 4 0 7 

In de bovenstaande tabel wordt weergegeven welke sport(en) de niet sporters eventueel willen 

gaan doen wanneer ze weer/meer gaan sporten. De sporten waar 5 of meer respondenten interesse 

in hebben worden hier weergegeven. De meest gekozen sport is fitness gevolgd door de 

wandelsport en het wielrennen/toerfietsen/mountainbiken. Bij andere sport worden suggesties 

gedaan als recreatie volleybal, yoga en senioren gymnastiek. Ook bij de categorie 40+’ers is de meest 

gekozen sport fitness gevolgd door de wandelsport en het wielrennen/toerfietsen/mountainbiken.  

5.4 Vernieuwd sportaanbod 
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Conditietraining T 0 2 2 0 3 10 3 2 22 

Bootcamp T 0 0 0 3 1 3 0 1 8 

Anders T 0 1 0 1 1 1 0 1 5 

In de bovenstaande tabel wordt weergegeven in welk vernieuwend sportaanbod de niet sporters 

eventueel interesse hebben wanneer ze weer/meer gaan sporten. De sporten die worden 

weergegeven is de meeste interesse in. In de overige vernieuwende sporten is weinig tot geen 

interesse. De vernieuwende sport waar het meest interesse voor is, is de conditietraining. Hier 

hebben de 40+’ers ook het meeste interesse in.  
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5.5 Manier van sportbeoefening 

 

In het bovenstaande diagram wordt weergegeven op welke manier de niet sporters de nieuwe 

sport(en) willen beoefenen wanneer ze weer/meer gaan sporten. De manieren van het beoefenen 

van sport die worden weergegeven is de meeste interesse in. De overige manieren van beoefenen 

worden weinig tot niet gekozen. Het beoefenen van nieuwe sport(en) als lid van een sportvereniging 

wordt het meest gekozen door de respondenten.  

5.6 Overige activiteiten 
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Cursus zelfverdediging T 0 0 0 1 2 1 2 0 6 

Sportief dorpsevenement T 0 1 1 0 1 2 1 1 7 

Survival/outdoor-activiteiten T 0 1 1 1 0 2 0 0 5 

Avond4daagse T 0 1 2 1 1 6 1 2 13 

Geen interesse T 0 2 1 0 7 13 12 3 38 

In de bovenstaande tabel wordt weergegeven in welke overige activiteiten de niet sporters interesse 

hebben. De cursussen waarin 5 of meer respondenten in geïnteresseerd zijn worden weergegeven. 

De meeste niet sporters hebben geen interesse in de overige activiteiten. Wel is er interesse voor 

een avond4daagse. Onder de 40+’ers is de avond4daagse het meest populair. Echter zeggen 32 

40+’ers geen interesse te hebben in de overige activiteiten.  
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6. Kinderen 
In dit hoofdstuk wordt weergegeven of de respondenten kinderen hebben onder de 8 jaar en of zij 

wellicht interesse hebben in één of meerdere activiteiten.  

6.1 Kinderen onder de 8 jaar 

28 respondenten geven aan kinderen onder de 8 jaar te hebben. Bij deze 28 respondenten kunnen 

ook beide ouders van de kinderen zijn. Hieruit is ook niet weer te geven hoeveel kinderen de 

respondenten hebben.  

6.2 Sportaanbod kinderen 

 

In het bovenstaande diagram wordt weergegeven in welke sport(en) de ouders van kinderen onder 

de 8 jaar interesse hebben. Het sportaanbod waar vijf of meer ouders in geïnteresseerd zijn worden 

weergegeven. De meeste ouders hebben de meeste interesse in peuter/kleutergym. Er zijn twee 

ouders die geen interesse in het sportaanbod voor kinderen hebben.   

6

15

21

13

8

0

5

10

15

20

25

Sportaanbod kinderen

Sportaanbod kinderen



31 

 

7. Gezondheid 

7.1 Vrijwilligerswerk 

Er zijn 121 respondenten die in het afgelopen jaar aan vrijwilligerswerk hebben gedaan. Dit is 33,6% 

van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Zij hebben met elkaar 201 vrijwilligerstaken 

gedaan. Zij hebben vrijwilligerstaken vervuld in de functie als bestuurslid, trainer/coach, 

scheidsrechter/jurylid, commissielid, inzet bij acties, verkeersregelaar/parkeerhulp en ook vele 

andere taken zoals: 

- Maken beleidsplan SGO 

- Uitmesten (3x per week) + ringmeester bij dressuurwedstrijden 

- Hand en spandiensten 

- 9x Bardienst SGO 

- 9x Omloop SGO 

- Ledenadministratie 

- Met allerlei bezigheden 

- Organisatie SGO 70 jaar feest 

- Lijntrekker sportveld 

- Parcours op/af bouwen tijdens concours (paardensport) 

- 2x Wedstrijdsecretaris  

- Inzet bij acties voor maspunten 

- Buurtbemiddelaar 

- Wintertriatlon 

- Voor SGO 

- Ondersteuning website 

- Tellen bij volleybal 

- Toernooi van de mini's 

- Consul 

- 3x Onderhoud sportveld  

- Reparatie van materiaal 

- Vrijwilliger in het dorpshuis 

Op de vraag of de respondenten (ander) vrijwilligerswerk willen doen kwamen de volgende 

antwoorden: 

- Kranten lezen en TV kijken naar turnkampioenschappen 

- Gewoon af en toe meehelpen 

- 3x Ik wat ouder ben 

- Sporter 

- Helpen met acties 

- Trainer f-team 

- Ik vrij ben 

- Commissielid - scheidsrechter 

- Inzet/hulp bij acties. Tot nu toe vaak aan het werk als er iets is. 

Daarnaast zijn er ook 12 respondenten die mee willen werken in een werkgroep met het thema 

sport en bewegen. Deze personen zijn inmiddels benaderd en vormen samen met een aantal 

anderen de klankbordgroep voor Sportdorp Grolloo e.o. 

Er zijn 214 respondenten die geen belangstelling hebben om vrijwilligerswerk te gaan doen.  
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7.2 Lichaamsbeweging zomer 

 

In het bovenstaande diagram wordt het aantal dagen per week in de zomer weergegeven waarin 

minstens 30 minuten lichaamsbeweging per dag voorkomt. Zowel de meeste mannen, vrouwen als 

de anonieme respondenten bewegen (gemiddeld) 7 dagen per week.  

7.3 Lichaamsbeweging winter 

 

In het bovenstaande diagram wordt het aantal dagen per week in de winter weergegeven waarin 

minstens 30 minuten lichaamsbeweging per dag voorkomt. De meeste mannen bewegen in de 

winter (gemiddeld) 7 dagen. Zowel de meeste vrouwen als de anonieme respondenten bewegen in 

de winter (gemiddeld) 5 dagen per week. Een duidelijk verschil met de zomer is dat er in de zomer 

meer bewogen wordt dan in de winter. 
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7.4 Inspannende lichaamsbeweging zomer 

 

In het bovenstaande diagram wordt het aantal dagen per week in de zomer weergegeven waarin 

minstens 20 minuten inspannende lichaamsbeweging per dag voorkomt. Bij zowel de meeste 

mannen als de vrouwen is dit (gemiddeld) 2 dagen per week.  

7.5 Inspannende lichaamsbeweging winter 

 

In het bovenstaande diagram wordt het aantal dagen per week in de winter weergegeven waarin 

minstens 20 minuten inspannende lichaamsbeweging per dag voorkomt. Bij zowel de meeste 

mannen als de vrouwen is dit (gemiddeld) 2 dagen per week. In vergelijking met de zomer is de 

intensieve lichaamsbeweging gelijk. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mannen

Vrouwen

Anoniem

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mannen

Vrouwen

Anoniem



34 

 

8. Overige 
De opmerkingen/suggesties die aan het eind van de vragenlijst werden gegeven worden hieronder 

weergegeven. 

- Zorg voor verbindingen tussen verschillende verenigingen en evenementen. Betrek de 

buitendorpen echt en niet omdat het moet. Bewandel niet de geijkte paden. Max 15% van totaal 

subsidie gebruiken voor proces/programma kosten. Subsidie moet naar initiatieven!!! Alternatief: 

Hoe verdienen de procesbegeleiders zich terug door bijvoorbeeld extra subsidies? Ik wil altijd 

meedenken hierover! 

- 3x Te veel vragen met meerkeuze antwoorden/te lang 

- Ik maak korte wandelingen. Ik maak korte fietstochtjes. Verder veel lezen.  

- Vanaf bouw dorpshuis in 1972 tot 1993 ben ik gymleidster geweest in huisvrouwen. Ik heb een 2 

uur durend gestart: gymtrucjes met ouder + kind, vanaf baby ben ik opgegroeid met leuke dingen 

met mijn vader + oom (was acrobaat). Niemand had interesse. Nu train ik mijn kleinzoon als ik hem 

zie. Verder vullen we onze tijd met lezen omdat ik zoveel cursussen heb gevolgd, is het niet gauw 

naar mijn inzicht 'goed' en weet ik zelf wel wat voor oefeningen ik moet doen.  

- 12x Succes met de enquête/benieuwd naar resultaten/bedankt voor de inzet/goed initiatief etc. 

- Ik werk zelf als lichaamsgericht psychotherapeut. Binnen dit kader geef ik in Schoonloo groepen 

voor (emotioneel) lichaamswerk. Misschien kunnen wij een keer praten, of dit aanbod ook 

interessant is om uit te breiden binnen het sportdorp Grolloo/Schoonloo. 

- Ik zelf sport elke dag en vind dit erg prettig. D.m.v. deze vragenlijst worden mensen bewust voor de 

vrije keuze om aan meer lichaamsbeweging te doen of om leuke activiteiten te beoefenen voor de 

gezelligheid. Ik vind dit een leuke manier om weer eens bewust te worden van de mogelijkheden in 

en om ons woongebied. Dankjewel hiervoor. Veel gezondheid en levensplezier. Elloise 

- Ik ben opzoek naar iemand die met mij wil tennissen. Recreatief en op mijn tempo en dat is laag.  

- Vrienden komen binnenkort in Grolloo wonen en hebben belangstelling voor pilatus en 

zaalvoetbal. Schoonouders ook, zij hebben belangstelling voor hardlopen, fitness en do-in yoga 

- 5x Graag anoniem  

- Een oosterse vorm van vechtsport met yoga-achtig iets, een mix zou ook kunnen. 

- Ik snap niet waarom sport tijdens vakantie wel sport is en waarom sport tijdens de 

gymnastieklessen geen sport is (of in ieder geval niet mee telt in deze enquête). 1x bv bergklimmen 

tijdens een vakantie telt zwaarder in de meting als wekelijks 2 uur basketballes/hardlooples o.i.d. 

tijdens de gymnastiekles. Volgens mij moet je schoolgymnastiek juist promoten en leuk maken op 

school b.v. Terra Assen organiseert voor hun 4e jaars leerlingen sportclinics (bv. 8 wk 

mountainbiken/tennis/dans etc.). Scholen of sportverenigingen zouden meer clinics kunnen 

organiseren zodat sporten vooral op scholen leuk blijft.  

- Deze vragenlijst lijkt me zinloos. Zoals een paar jaar geleden ook al is geconcludeerd is er in Grolloo 

geen ruimte voor nieuw sportaanbod. Welke vorm van sport ook wordt opgestart het zal altijd ten 

koste gaan van de bestaande sportactiviteiten. 

- 3x Fitness met (persoonlijke) begeleiding. Dit geeft meer stimulans. Fitness work-out programma 

aanbieden. 

- Omdat ik 70+ ben en met suikerziekte zit moet ik een geregeld leven leiden, dus niet extreem 

sporten! Mijn tuin, en alle huishoudelijke werkzaamheden in een rustig tempo.  
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- 2x Volgens mij heb ik deze vragenlijst een half jaar geleden ook al ingevuld. 

- Inspannende sporten doe ik niet meer, wel ontspannende. Fitness vind ik voor spieren en beweging 

goed om klachten te voorkomen vooral in winterperiode. 

- I.v.m. mijn avondwerk kies ik voor kortere acties. Bv korte cursus van 3 a 5 x. bv Nordic Walking, 

steppen. Ik zou graag fitnessen in Grolloo. Ik ben erg benieuwd wat haalbaar is.  

- Er is niet gedacht aan gehandicapten. Geestelijk of lichamelijk (rolstoel) Of zijn die er niet in 

Grolloo? 

- Voor kinderen: zelfverdediging cursus (zelfvertrouwen en weerbaarheid) 

- Rudi Westendorp en David van Bodegom. Oud worden in de praktijk: "Huishoudelijk werk is de 

gezondste vorm van sport" maar… als je daar niet van houdt, wat is het dan fijn om in Sportdorp 

Grolloo te wonen! (En anders ook) 

- Vraag 2.11 is/lijkt me superleuk vooral: een sportief dorpsevenement. Ik hoop dat zoiets in Grolloo 

komt! 

- Ik zou graag een overzicht willen van alle sporten in de omgeving. Het zou mooi zijn om een 

strippenkaart te kopen waarbij je bij (sport) verenigingen kunt sporten i.p.v. overal lid te worden 

voor 1 jaar. Ik wil niet bij alle sporten lid worden maar wil wel meedoen met verschillende sporten 

(wil ik ook wel voor betalen). Dit is flexibeler. Je zit niet gelijk overal aan vast.  

- Bij sporten voor ouderen is een goede begeleiding essentieel. Ik denk daarbij vooral aan 'fitness' 

(cardio/kracht) 

- We hebben op dinsdagmiddag 1x p maand in de zomer fietsen, en 's winters wandelen. Misschien 

zijn er meerdere mensen die hier belangstelling voor hebben. Dit kan ook bv. 2x p maand.  

- Onze fiets en wandelgroep wordt erg klein. We willen graag dat zich hiervoor nieuwe mensen 

aanmelden (deze is ontstaan als subgroep van de Vrouwen van Nu) 

- In de zomer probeer ik wel elke dag een eind te fietsen op mijn driewieler met ondersteuning, 

omdat ik zoveel mogelijk moet bewegen van mijn neuroloog.  

- 4x Geen vragenlijsten ontvangen. Daarom op deze manier gedaan. Heb de lijst via mail gekregen 

nadat ik zelf iemand heb gemaild. 

- Ja bij punt 2,6 wordt aangegeven of je meer wilt sporten, daar is mijn antwoord nee op, echter heb 

ik bij fitland mijn abonnement opgezegd en daarvoor wil ik wel wat anders gaan doen, hierdoor kan 

ik niet aangeven wat ik nog zou willen. 

- Een dartbord voor in de kantine. 

- 2x Onze dochter van 10 jaar vindt hardlopen erg leuk. Misschien een idee om een keer een clinic of 

eens mee rennen met de hardloopgroep ook om haar tips te geven zodat ze alleen kan hardlopen. 

- Overdag genoeg beweging. Werk in de groenvoorziening. 

- Vanwege enkelblessure al 3 maanden niet kunnen hardlopen. Daarom wat wisselende 

antwoorden. Ik rij nog wel paard, maar vaak voor ontspanning en soms voor training --> meer 

inspanning! 

- Mijn afgelopen 12 maanden zijn anders op sport en inspannende lichaamsbeweging vanwege 

herstel na een operatie. Daardoor vond ik het lastiger in te vullen. Omdat ik neig naar de gewoonte 

voor de operatie en mijn wens voor komend jaar.  
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9. Conclusie 
Algemene gegevens 

Van de 1047 uitgedeeld vragenlijsten is er van 558 personen respons gekomen. Hiervan hebben er 

360 respondenten de vragenlijst ingevuld. De totale respons is 53,3%. 

Van de 360 respondenten waren er 148 mannen (41,11%), 196 vrouwen (54,44%) en 16 

respondenten hebben hun geslacht anoniem gehouden (4,44%).  

43,94% van het totale aantal respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld hebben een gezond 

BMI. Bij de 40+’ers heeft 51,67% van de 40+’ers die de goede gegevens hebben ingevuld een gezond 

BMI.  

Uit hoofdstuk 3.2 kan geconcludeerd worden dat er 80 respondenten tot de niet sporters behoren 

(22,22%). Dat betekent dat er 280 respondenten zijn die tot de sporters behoren.  

Sporters 

De meest beoefende sporten onder de sporters* zijn: 

1. Wandelsport       (80 respondenten) 

2. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken   (76 respondenten) 

3. Volleybal (zaalvolleybal/beachvolleybal)  (54 respondenten) 

4. Fitness (cardio/kracht)     (48 respondenten) 

5. Hardlopen/joggen/trimmen    (48 respondenten) 

6. Voetbal (veld/zaal)     (42 respondenten) 

145 sporters beoefenen hun sport(en) als lid van een vereniging. De meest genoemde 

sportvereniging waar zij lid van zijn is SGO (89 respondenten). 

Opvallend is dat er 47 respondenten lid zijn van een commerciële aanbieder. Daarvan zijn er 37 lid 

van een fitnesscentrum o.i.d..  

De meest genoemde reden om te sporten is om de gezondheid/fitheid/lichaamsbeweging (228 

respondenten). 

147 van de 280 respondenten wil vaker sporten (52,5%). Hiervan vallen 91 respondenten in de 

categorie 40+. Dit is 39,39% van het totale aantal 40+’ers. 

De meest gekozen traditionele sport die de respondenten willen doen wanneer zij vaker gaan 

sporten is fitness (66 respondenten). Hiervan zijn 44 van de 91 40+’ers die vaker willen sporten. 

De meest gekozen vernieuwde sport die respondenten willen doen wanneer zij vaker gaan sporten is 

conditietraining (65 respondenten). Hiertoe behoren 39 40+’ers. Daarnaast is bootcamp ook erg 

populair onder de 40+’ers (26 respondenten). 

De meest gekozen overige activiteit onder de niet sporters is een avond4daagse (45 respondenten). 

Bij de 40+’ers is dit ook een populaire activiteit gevolgd door survival/outdoor-activiteiten.  
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Niet sporters 

De meest voorkomende redenen om niet te sporten zijn: 

1. Ik heb voldoende lichaamsbeweging.   (38 respondenten) 

2. Ik heb geen tijd om te sporten.    (24 respondenten) 

3. Andere vrijetijdsbezigheden vind ik leuker.  (22 respondenten) 

4. Mijn gezondheid staat het (momenteel) niet toe. (20 respondenten) 

De meest voorkomende redenen om eventueel weer/meer te gaan sporten zijn: 

1. Als ik het minder druk krijg.    (29 respondenten) 

2. Geen enkele reden, ik wil niet sporten.    (19 respondenten) 

Opvallend is dat veel meer mannen 14 respondenten) dan vrouwen (4 respondenten) geen reden 

hebben en helemaal niet willen sporten. 

Wanneer de niet sporters weer/meer gaan sporten wordt er het meest gekozen voor: 

1. Fitness       (20 respondenten, 17 40+’ers) 

2. Wandelsport      (13 respondenten, 10 40+’ers) 

3. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken  (13 respondenten, 10 40+’ers) 

Wanneer ze mogen kiezen uit het vernieuwde sportaanbod wordt er het meest gekozen voor 

conditietraining (22 respondenten). Hiervan zijn er 16 40+’ers. 

Bij de overige activiteiten wordt er het meest gekozen voor de avond4daagse (13 respondenten). Dit 

zijn 8 40+’ers. Opvallend is dat 38 respondenten zeggen geen belangstelling te hebben. Hiervan zijn 

32 respondenten die tot de 40+’ers behoren.  

Totaal van sporters en niet sporters 

Wanneer de sporters en de niet sporters weer/meer willen gaan sporten wordt er het meest voor 

fitness gekozen. Dit geven 86 van de 360 respondenten aan (23,89%). De meest gekozen activiteit 

onder de sporters en niet sporters is conditietraining. Dit wordt door 87 van de 360 respondenten 

aangegeven (24,17%). De avond4daagse is onder de sporters en niet sporters de meest populaire 

overige activiteit. 58 van de 360 respondenten geven dit aan (16,11%) 

Kinderen 

Er zijn 26 van de 28 ouders van kinderen onder de 8 jaar die interesse hebben in een sportaanbod 

voor kinderen. De meeste interesse gaat uit naar peuter/kleutergym (21 respondenten) gevolgd 

door kaboutervoetbal (15 respondenten).  

Overig 

121 van de 360 respondenten hebben het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan (33,61%). 

11 respondenten willen vrijwilligerswerk gaan doen in de toekomst en 12 respondenten hebben 

aangegeven mee te willen denken in een werkgroep met het thema sport en bewegen.  

De meeste respondenten hebben in de zomer 7 dagen per week tenminste 30 minuten 

lichaamsbeweging per dag. In de winter hebben de meeste respondenten 5 dagen per week 

tenminste 30 minuten lichaamsbeweging per dag. In de zomer hebben de meeste respondenten 2 

dagen per week tenminste 20 minuten inspannende lichaamsbeweging. Voor de winter geldt 

hetzelfde.  

* Men behoort tot de sporters wanneer men 12 keer of vaker per jaar sport. (Wie is de sporter?, 

2013) 
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10. Aanbevelingen 
Mijn aanbeveling is om z.s.m. de fitnessruimte in Grolloo te realiseren zodat bijna een kwart (86 van 

de 360 respondenten, 23,89%) van de respondenten meer/weer kan gaan sporten. Hierna beveel ik 

aan om vanuit de fitness activiteiten te gaan organiseren zoals conditietraining, bootcamp, aerobics 

en spinning. Uit de analyse blijkt dat er onder de sporters ook interesse in is. Wanneer dat eenmaal 

op is gestart volgen er hoogstwaarschijnlijk meer mensen die op dat moment alleen aan fitness 

doen. Aerobics wordt al wekelijks aangeboden via SGO. Hiervoor is het zaak dat er meer 

ruchtbaarheid aan wordt gegeven.  

Voor de sporten die de komende tijd worden geïntroduceerd of opgezet is het belangrijk om 

rekening te houden met de factoren die de respondenten aangeven wat voor hen belangrijke 

redenen zijn om te gaan sporten. Dit zijn gezondheid/fitheid/lichaamsbeweging, plezier 

beleving/leuke activiteit en sociale contacten/gezelligheid. 

Om de sporten die reeds worden aangeboden in het dorp te promoten beveel ik aan om een 

strippenkaart in het leven te roepen. Met deze strippenkaart kan de inwoner iedere sport twee keer 

vrijblijvend beoefenen. Ook voor nieuwe inwoners is dit een mooie opstap om kennis te maken met 

de verschillende sporten net als voor de niet sporters. Zij kunnen dan ook gemotiveerd worden om 

te gaan sporten. Voor veel respondenten geven aan alleen te willen sporten maar daarentegen 

vinden zij de sociale contacten en gezelligheid een belangrijke reden om te sporten (154 

respondenten). Doordat het laagdrempelig is willen zij wellicht de stap nemen om toch samen te 

gaan sporten voor de sociale contacten.  

Voor de ongeorganiseerde sporten zoals wandelen, fietsen etc. beveel ik aan om een aantal clubjes 

in het leven te roepen. Dit kunnen clubjes zijn die meerdere dagen of 1 bepaalde dag in de week 

gaan bewegen. Ook kan er gekeken worden naar de clubjes die al bestaan. Bij de 

opmerkingen/suggesties heeft iemand een verzoek geplaatst of er meer mensen geïnteresseerd zijn 

in een fiets- en wandelclub want hun huidige clubje wordt erg klein.  

Voor het organiseren van activiteiten in het dorp zou ik de (net nieuwe) avond4daagse promoten. 

Hier is veel interesse in. Daarnaast is een survival/outdoor-activiteit (evt. jaarlijks terugkerend?) erg 

populair. Dit zou net voor de zomervakantie plaats kunnen vinden, misschien in samenwerking met 

de school en Joytime als afsluiting van het schooljaar met daaropvolgend een survival/outdoor run 

voor de ouders en andere geïnteresseerden. Er is ook interesse in sportieve dorpsevenementen 

hiermee kan er ingespeeld worden op grote nationale/internationale evenementen. Bijvoorbeeld de 

Nationale Sportweek, die in september plaatsvindt. Hier kan er vanuit het Sportdorp op ingespeeld 

worden door in die week meerdere activiteiten te organiseren zoals een wandel/fietstocht, een 

toernooi en een spelletjesmiddag voor de kinderen. Daarnaast zijn EK’s/WK’s ook goede 

aanknopingspunten om activiteiten te organiseren. 

Ook zou ik aanbevelen om meerdere keren per jaar cursussen te organiseren. Cursus valpreventie, 

cursus zelfverdediging en veilig op pad met de rollator zijn cursussen die voor veel inwoners van 

belang zijn of waar ze geïnteresseerd in zijn. Activiteiten als een voorlichting over een gezonde 

leefstijl kan mooi aansluiten op de slogan van Sportdorp Grolloo e.o. “Een leven lang fit”. Er kan een 

avond gehouden worden waarbij een diëtiste vertelt over gezonde voeding en het belang van 

bewegen. Daarna kunnen er aansluitende activiteiten plaatsvinden naar aanleiding van de 
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voorlichting. Hier zou ook een programma van gemaakt kunnen worden vanuit de fitness. Dit is dan 

voornamelijk gericht op de inwoners met overgewicht en obesitas. 

Voor de specifieke doelgroep van 40+’ers beveel ik aan om een try-out te organiseren van 

verschillende sporten. Hierbij valt te denken aan stuitbal, walking football, wielrennen, 

mountainbiken, badminton, jeu de boule, koersbal, squash, gymnastiek, bootcamp etc.. Een aantal 

van deze sporten kwam ook naar voren bij het aanbod wat de respondenten wensen. Bij deze try-

out worden de sporten geïntroduceerd en gedemonstreerd. Ook kunnen de bezoekers de sporten 

zelf proberen. Voor een aantal van de bovengenoemde sporten was weinig animo zoals blijkt uit de 

behoeftepeiling (dit kan komen doordat de inwoners niet weten wat de sporten inhouden) maar dit 

zijn toch sporten waarin de sociale contacten en gezelligheid duidelijk naar voren komen. In de week 

erna kan er worden aangemeld voor de activiteiten zodat de sporten eventueel structureel gemaakt 

kunnen worden.   

Voor het sportaanbod voor kinderen moet ook meer promotie gemaakt worden. Er zijn veel ouders 

die aangeven dat zij interesse hebben in peuter/kleutergym en kaboutervoetbal. Dit is voor deze 

kinderen een opzetje naar de vereniging en misschien voor de ouders ook een stimulans om 

weer/meer te gaan sporten. Deze sporten zijn al wel aanwezig in het dorp maar veel ouders hebben 

hier waarschijnlijk geen weet van. Dit kan gepromoot worden in het Sportblad van SGO. Daarnaast 

kan er meerdere keren per jaar een evenementje georganiseerd worden met bijvoorbeeld 

pietengym, een einduitvoering aan het eind van het seizoen of een kaboutervoetbaltoernooi. Ook 

kunnen de kaboutervoetballers eens per jaar een wedstrijdje spelen tegen de kabouters van een 

andere voetbalverenigingen. Dit zou dan voor de wedstrijd van de eerste elftallen van deze 

verenigingen kunnen. 

De 12 personen die mee willen denken in een werkgroep met het thema sport en bewegen moet 

z.s.m. bij elkaar geroepen worden voor een kennismaking zodat ze daarna (bijna) direct aan de slag 

kunnen.  

De overige opmerkingen en suggesties staan veel dingen waar iets mee gedaan moet worden. Er 

zitten zeer waardevolle tips, vragen en suggesties tussen zoals een lichaamsgericht psychotherapeut 

die eventueel haar aanbod wil uitbreiden binnen het Sportdorp, korte cursussen organiseren voor 

mensen die vaak ’s avonds werken, een overzicht van alle sporten (met daarbij de 

leeftijdscategorieën) in de dorpen en inwoners die graag anderen bij hun al bestaande clubje willen 

betrekken om het gezelliger en iets groter te maken. 

Met het verwerken van de vragenlijsten ben ik nog een aantal leuke en opvallende dingen 

tegengekomen zoals dat er werd aangegeven bij ‘andere sport’ combinerace. Ook werd er een 

aantal keer aangegeven dat de persoon niet aan sport deed maar wel heel veel fietst en/of loopt. Zij 

hadden dan ook ingevuld bij de frequentie van het sporten 0-11 keer per jaar, dus niet sporter 

terwijl ze wel bij de sporters behoren. Ook ben ik iemand tegen gekomen die bij een jeugdcircus zit. 

Dit behoort dan wel niet tot de sporten maar ik vind dat een aantal activiteiten die daar gedaan 

worden wel tot de sport behoren. Als laatst vond ik het opvallend dat er geen enkele interesse is in 

de cursus ‘veilig op pad met de rollator’. Veel ouderen krijgen op een bepaald moment toch met een 

rollator te maken dus ik denk dat dit voor velen toch aan te bevelen is daarom heb ik dat ook 

aanbevolen als cursus om te organiseren. 
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Het beeld wat de projectgroep vooraf aan het behoefteonderzoek had wijkt niet veel af van de 

uitkomsten en conclusies van het behoefteonderzoek. Het is meer een bevestiging die zij nu hebben 

gekregen. De uitkomsten van het behoefteonderzoek zijn niet heel verrassend en er zijn ook geen 

rare uitkomsten of conclusies. Daarom vind ik dat deze informatie wel aan de klankbordgroep en 

andere belangstellenden gepresenteerd kan worden.  

Mijn conclusie van de aanbevelingen is om z.s.m. de fitness te openen omdat er heel erg veel 

interesse in is. Daarna zou ik een try-out organiseren met in ieder geval tennis, wandelen, 

wielrennen/toerfietsen/mountainbiken, bootcamp en conditietraining omdat blijkt uit het 

behoefteonderzoek dat hier veel animo voor is. Wanneer dit aanslaat zou het structureel gemaakt 

kunnen worden. 
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Bijlagen 

Vragenlijst 
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Onderwerp: Behoeftepeiling 

 

 

Beste inwoner van Grolloo en omstreken, 

Om de wensen en behoeften van de inwoners van Grolloo op het gebied van sport- en 

beweegaanbod te peilen wordt er een behoeftepeiling gehouden. Om een goed inzicht te krijgen in 

wat u momenteel aan sport en/of bewegen doet of wat u graag zou willen doen, vragen wij u om 

bijgaande vragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten van deze vragenlijst proberen we het sport- en 

beweegaanbod in Grolloo e.o. zo goed mogelijk op uw wensen/behoeften aan te laten sluiten. 

 

De behoeftepeiling is opgemaakt in het kader van Sportdorp Grolloo en is bedoeld voor iedereen 

vanaf 8 jaar. Dit kan betekenen dat er op uw adres meerdere vragenlijsten zijn bezorgd. Wij vragen u 

nadrukkelijk om de vragenlijst naar uw eigen inzicht in te vullen. 

Aan het begin van de vragenlijst vragen wij uw persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens zijn 

erg belangrijk voor het onderzoek en het vervolg ervan. De gegevens worden niet aan derden 

verstrekt en worden alleen gebruikt voor de interne communicatie binnen het onderzoek. 

 

Sportdorp Grolloo e.o. is ontstaan naar aanleiding van de gekregen sportimpuls subsidie. Een 

Sportdorp is een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen en andere lokale partijen in een 

wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners, vanuit hun eigen behoefte, meer en vaker 

te laten sporten en bewegen. Een Sportdorp zorgt voor toename van leefbaarheid in een dorp of 

wijk en vitaliteit van de inwoners.  

 

Het invullen van de vragenlijst lijkt veel werk, maar dat valt mee omdat niet alle onderwerpen op u 

van toepassing hoeven te zijn; u kunt sommige delen overslaan. U wordt per onderdeel 

doorverwezen naar het onderdeel wat voor u van belang is. 

 

De ingevulde vragenlijst(en) worden dinsdag 10 november tussen 17.30 uur en 21.00 uur bij u thuis 

opgehaald. Wanneer u niet thuis bent op dat moment verzoeken wij u de vragenlijst(en) in een 

plastic zak aan de deur te hangen of bij uw buren af te geven, zodat wij een zo hoog mogelijke 

respons kunnen krijgen. Deze personen zijn te herkennen aan een geel ‘Sportdorp’ veiligheidshesje. 

 

Meer informatie over het Sportdorp kunt u verkrijgen tijdens de kick-off van het Sportdorp op 

6 november a.s. vanaf 19.00 uur in het Markehuis te Grolloo. 

 

Wij hopen op uw medewerking en alvast bedankt! 

 

Sportdorp Grolloo e.o.: 

Hilbert Stel 

Roelof Dilling 

Rosanke Widman 

Maarten Snoep (sportcombi) 

Nelleke Ensing (gymleerkracht en sportcombi) 

Dorien van de Kant (SportDrenthe) 
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Persoonlijke gegevens 
 

Achternaam 
 

 

Tussenvoegsel 
 

 

Voornaam 
 

 

Adres + huisnummer 
 

 

Postcode 
 

 

Plaats 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Emailadres 
 

 

Geslacht 

 

Man / Vrouw* 

 

Geboortejaar 
 

 

Gewicht 
                                                kg 

 

Lengte 
                                               cm   

 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

Ga door naar 1. Sportbeoefening op pagina 4.  
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De volgende vragen gaan over sportbeoefening. Het gaat om activiteiten die u in de afgelopen 

twaalf maanden heeft verricht volgens gebruiken of regels uit de sportwereld. U moet dus denken 

aan bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet aan tuinieren, puzzelen of 

fietsen naar de bakker. Sporten die u tijdens de vakanties heeft beoefend tellen wel mee; sporten 

tijdens de gymlessen op school niet. 

1. Sportbeoefening 

1.1 Welke sport of sporten heeft u in de afgelopen twaalf maanden 

beoefend? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ 1. Aerobics/steps/spinning € 25. Midgetgolf 

€ 2. Atletiek € 26. Motorsport (auto- en motorcross/circuit) 

€ 3. Badminton € 27. Paardensport 

€ 4. Basketbal € 28. Roeien 

€ 5. Biljart/poolbiljart/snooker € 29. Rugby 

€ 6. Bowling € 30. Schaatsen 

(langebaan/marathon/kunstschaatsen/ijshockey) 

€ 7. Bridge € 31. Schaken 

€ 8. Dammen € 32. Schietsport 

€ 9. Danssport € 33. Skeeleren/skaten 

€ 10. Darts € 34. Skiën/langlaufen/snowboarden 

€ 11. Duiksport € 35. Squash 

€ 12. Fitness (cardio/kracht) € 36. Tafeltennis 

€ 13. Golf € 37. Tennis 

€ 14. Gymnastiek/turnen € 38. Vecht- en verdedigingssporten (excl. Judo) 

€ 15. Handbal € 39. Voetbal (veld/zaal) 

€ 16. Hardlopen/joggen/trimmen € 40. Volleybal (zaalvolleybal/beachvolleybal) 

€ 17. Hockey € 41. Wandelsport 

€ 18. Honkbal/softbal € 42. Waterpolo 

€ 19. Jeu de boules € 43. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken 

€ 20. Judo € 44. Zeilen/surfen 

€ 21. Kano € 45. Zwemsport (excl. waterpolo) 

€ 22. (berg)Klimsport 

(indoor/outdoor) 

€ 46. Andere sport: 

  

€ 23. Koersbal 

€ 24. Korfbal € 47. Geen sport 

 

 

1.2 Hoeveel keer heeft u in de afgelopen twaalf maanden in totaal gesport? 

€ 0-11 keer (minder dan 1 keer per maand) � ga verder met 3. Niet sporters, op pagina 10 

€ 12-59 keer (1 keer per maand tot 1 keer per week) � ga verder met 2. Sporters, op pagina 5 

€ 60-119 keer (1-2 keer per week) � ga verder met 2. Sporters, op pagina 5 

€ >120 keer (meer dan 2 keer per week) � ga verder met 2. Sporters, op pagina 5 
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2. Sporters 

2.1 Welke (maximaal) drie sporten heeft u in de afgelopen twaalf maanden 

het meest beoefend? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ 1. Aerobics/steps/spinning € 25. Midgetgolf 

€ 2. Atletiek € 26. Motorsport (auto- en motorcross/circuit) 

€ 3. Badminton € 27. Paardensport 

€ 4. Basketbal € 28. Roeien 

€ 5. Biljart/poolbiljart/snooker € 29. Rugby 

€ 6. Bowling € 30. Schaatsen 

(langebaan/marathon/kunstschaatsen/ijshockey) 

€ 7. Bridge € 31. Schaken 

€ 8. Dammen € 32. Schietsport 

€ 9. Danssport € 33. Skeeleren/skaten 

€ 10. Darts € 34. Skiën/langlaufen/snowboarden 

€ 11. Duiksport € 35. Squash 

€ 12. Fitness (cardio/kracht) € 36. Tafeltennis 

€ 13. Golf € 37. Tennis 

€ 14. Gymnastiek/turnen € 38. Vecht- en verdedigingssporten (excl. Judo) 

€ 15. Handbal € 39. Voetbal (veld/zaal) 

€ 16. Hardlopen/joggen/trimmen € 40. Volleybal (zaalvolleybal/beachvolleybal) 

€ 17. Hockey € 41. Wandelsport 

€ 18. Honkbal/softbal € 42. Waterpolo 

€ 19. Jeu de boules € 43. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken 

€ 20. Judo € 44. Zeilen/surfen 

€ 21. Kano € 45. Zwemsport (excl. waterpolo) 

€ 22. (berg)Klimsport 

(indoor/outdoor) 

€ 46. Andere sport: 

  

€ 23. Koersbal 

€ 24. Korfbal 

 

2.2 Beoefende u deze sport(en) in de afgelopen twaalf maanden… 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Als lid van een sportvereniging 

Naam vereniging:  

€ Als abonnee/lid/cursist van een fitnesscentrum of andere commerciële aanbieder 

Naam commerciële aanbieder: 

 

€ In het kader van bedrijfssport 

€ Via sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 

€ Tijdens een (georganiseerde) sportvakantie 

€ Als deelnemer aan een georganiseerd sportevenement 

€ In groepsverband, georganiseerd door uzelf, familie, vrienden en/of kennissen 

€ Alleen, ongeorganiseerd 

€ Anders, namelijk… 
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2.3 Heeft u voor deze sport(en) in de afgelopen twaalf maanden 

deelgenomen aan… 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Lessen/cursussen 

€ Trainingen 

€ Competitie 

€ Toernooien/sportevenementen 

€ Losstaande/individuele sporten 

€ Geen van bovenstaande  

 

2.4 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om deze sport(en) te 

beoefenen? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Boeiende activiteiten/ leren vaardigheden 

€ Gezondheid/fitheid/lichaamsbeweging 

€ Presteren/competitie/winnen 

€ Sociale contacten/gezelligheid 

€ Ontspanning/uitlaatklep voor dagelijks leven 

€ Plezier beleving/leuke activiteit 

€ Afvallen 

€ Strak/slank lichaam 

€ Opbouw conditie/kracht/lenigheid 

€ Natuurbeleving/lekker buiten zijn 

€ Netwerken/bedrijfsmatige contacten 

€ Kwaliteit van de sportvereniging 

€ Lokaal sportaanbod 

€ Niet duur 

€ Advies opvolgen van arts/fysiotherapeut 

€ Teambuilding/samenwerken 

€ Anders, namelijk… 

 

 

2.5 Hoe bent u in eerste instantie in aanraking gekomen met deze 

sport(en)? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Zelf mee begonnen/aangemeld bij vereniging 

€ Via school 

€ Via familie 

€ Via kennissen, vrienden en/of collega’s 

€ Via bedrijf/werkgever 

€ Via een proefles/clinic 

€ Via een wervingsactie van de sportvereniging/sportaanbieder 

€ Via media (televisie, krant, internet) 

€ Via aanbod lokale verenigingen 

€ Anders, namelijk… 
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2.6 Zou u vaker willen sporten? 

€ Nee � ga verder met 4. Kinderen, op pagina 14 

€ Ja � ga verder met de volgende vraag 

 

2.7 Hoeveel keer wilt u vaker kunnen sporten? 

€ Een paar keer per week 

€ 1 keer per maand 

€ 1 keer per 2 weken 

€ 1 keer per week 

€ 2 keer per week 

€ Vaker dan 2 keer per week 

 

 

De volgende vragen gaan over uw sportinteresse. Geef aan waar u belangstelling voor heeft, maar 

niet wat u al doet.  

2.8 Als u zou overwegen om (ook) een andere traditionele sport te 

beoefenen, welke sport komt dan voor u als eerste in aanmerking? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ 1. Aerobics/steps/spinning € 25. Midgetgolf 

€ 2. Atletiek € 26. Motorsport (auto- en motorcross/circuit) 

€ 3. Badminton € 27. Paardensport 

€ 4. Basketbal € 28. Roeien 

€ 5. Biljart/poolbiljart/snooker € 29. Rugby 

€ 6. Bowling € 30. Schaatsen 

(langebaan/marathon/kunstschaatsen/ijshockey) 

€ 7. Bridge € 31. Schaken 

€ 8. Dammen € 32. Schietsport 

€ 9. Danssport € 33. Skeeleren/skaten 

€ 10. Darts € 34. Skiën/langlaufen/snowboarden 

€ 11. Duiksport € 35. Squash 

€ 12. Fitness (cardio/kracht) € 36. Tafeltennis 

€ 13. Golf € 37. Tennis 

€ 14. Gymnastiek/turnen € 38. Vecht- en verdedigingssporten (excl. Judo) 

€ 15. Handbal € 39. Voetbal (veld/zaal) 

€ 16. Hardlopen/joggen/trimmen € 40. Volleybal (zaalvolleybal/beachvolleybal) 

€ 17. Hockey € 41. Wandelsport 

€ 18. Honkbal/softbal € 42. Waterpolo 

€ 19. Jeu de boules € 43. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken 

€ 20. Judo € 44. Zeilen/surfen 

€ 21. Kano € 45. Zwemsport (excl. waterpolo) 

€ 22. (berg)Klimsport 

(indoor/outdoor) 

€ 46. Andere sport: 

  

€ 23. Koersbal 

€ 24. Korfbal 
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2.9 Als u een vernieuwend sportaanbod wilt, welke sport komt dan voor u 

als eerste in aanmerking? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Conditietraining 

Training gericht op verbetering van het uithoudingsvermogen. 

€ MBvO 

Meer Bewegen voor Ouderen is bewegen voor senioren, waarbij verschillende activiteiten aan 

bod komen, bijvoorbeeld gymnastiek en volksdansen. 

€ Nordic Walking 

Intensieve manier van wandelen in groepsverband. Door het gebruik van stokken worden naast 

beenspieren ook de spieren in het bovenlichaam volop gebruikt. 

€ Speedminton 

Een mix van tennis, squash en badminton met verzwaarde shuttles, met of zonder net. Kan 

overal gespeeld worden.  

€ Stuitbal 

Een makkelijkere vorm van volleybal. Dit wordt gespeeld zonder net en de bal mag tussen elke 

pass en slag 1 keer stuiteren. 

€ 35+ of 45+ voetbal 

Geen pijlsnelle aanvallers op roze schoenen en verdedigers die spelen op buitenspel, maar 

gewoon lekker een potje voetballen met leeftijdsgenoten. Dat is 7x7 35+/45+ voetbal. een 

welkome aanvulling voor de bestaande competities. 

€ Bootcamp 

Een afwisselend pakket aan oefeningen die je bij voorkeur in een park of bos uitvoert, zodat je 

binnen korte tijd je hele lichaam traint. Zo werk je aan je conditie, doe je rek- en 

strekoefeningen en komen er leuke, uitdagende spierversterkende oefeningen voorbij. Doordat 

je in groepsverband traint, ontstaat er al snel een leuke, ontspannen sfeer.  

€ KanJam (frisbee) 

Een laagdrempelig frisbee spel waar mikken, teamwork, inspanning en ontspanning prachtig 

samenkomen in één uitdagend spel voor jong en oud. 

€ Biketrial 

Een uitdagende activiteit waarbij de fiets centraal staat. Bij Biketrial gaat het om balans, 

coördinatie en beheersing. Et de speciale trialbike overwinnen deelnemers verschillende 

obstakels en worden speciale moves gemaakt.  

€ Skike 

Een combinatie van skaten (de langlauftechniek) en Biken (vanwege de luchtbanden en de 

sensationele remtechniek). Met de Nordic Cross skates kun je op alle verharde en bijna alle 

onverharde wegen skaten (dus skiken!). 

€ Walking football 

Voor 60-plussers die vanwege fysieke beperkingen niet kunnen deelnemen aan het traditionele 

voetbal maar wel weer de kans krijgen om een balletje te trappen. Een ideale oplossing voor 

spelers die daarnaast ook nog het sociale aspect van het voetbal willen beleven. 

€ Freerunning 

Freerunning is een spectaculaire sport waarbij je zo snel mogelijk verplaatst over en met 

obstakels. Denk aan muren, daken en railings, op grote hoogte of bijzondere locaties. 

€ Curling 

Een precisiesport die lijkt op bowlen, maar op ijs of andere gladde ondergrond wordt gespeeld 

met zware stenen in plaats van metalen (of plastic) ballen.  

€ Anders, namelijk… 
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2.10 Hoe zou u de (nieuwe) sport(en) het liefst willen beoefenen? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Als lid van een sportvereniging 

€ Als abonnee/lid/cursist van een fitnesscentrum of andere commerciële aanbieder 

€ In het kader van bedrijfssport 

€ Via sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 

€ Tijdens een (georganiseerde) sportvakantie 

€ Als deelnemer aan een georganiseerd sportevenement 

€ In groepsverband, georganiseerd door uzelf, familie, vrienden en/of kennissen 

€ Alleen, ongeorganiseerd 

€ Anders, namelijk… 

 

 

 

2.11 Hieronder staan een aantal overige activiteiten. Deze activiteiten 

kunnen eenmalig worden georganiseerd of jaarlijks terugkerend. Naar 

welke activiteiten/cursussen gaat uw interesse uit als mogelijke 

deelnemer? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Cursus zelfverdediging 

Tijdens deze training staat vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid centraal. 

€ Cursus valpreventie 

Een gerichte training, een verbetering van evenwicht bereiken en hiermee de kans om te vallen 

aanzienlijk verkleinen. Angst om te vallen laten afnemen waardoor de leefcirkel vergroot kan 

worden en sociale contacten behouden kunnen worden.  

€ Cursus ‘veilig op pad met de rollator’ 

Een middag waarin wordt uitgelegd hoe u veilig van uw rollator gebruik kunt maken. 

Daarnaast wordt er uitgelegd hoe de rollator het best kan worden onderhouden. Hiermee 

worden valongevallen met een rollator voorkomen.  

€ E-bike cursus 

Door het aanleren van nieuwe e-bike vaardigheden en specifieke kennis over het gebruik van 

de e-bike, draagt de cursus bij aan de verkeersveiligheid en aan de bevordering van het 

fietsgebruik onder senioren. 

€ Algemene sportinstuif 

Diverse sporten kunnen uittesten. 

€ Een sportief dorpsevenement 

Zoals een Olympische sportdag of zeskamp 

€ Survival/outdoor -activiteiten 

€ Avond4daagse voor volwassenen 

Met misschien de extra keuze van een kortere/aangepaste route of een 15 km route. 

 4 avonden gezamenlijk wandelen door Grolloo en omgeving. 

€ Anders, namelijk… 

 

€ Geen interesse 

 

Ga verder met 4. Kinderen, op pagina 14  
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3. Niet sporters 

3.1 Kunt u toelichten waarom u ‘niet sport’ dan wel ‘af en toe sport’ (in de 

afgelopen twaalf maanden)?  

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Ik vind sporten niet leuk 

€ Ik heb voldoende lichaamsbeweging 

€ Voor sporten ben ik te oud 

€ Ik heb geen tijd om te sporten 

€ Ik heb geen zin/vind het niet nodig om te sporten 

€ Andere vrijetijdsbezigheden vind ik leuker 

€ Mijn gezondheid staat het (momenteel) niet toe 

€ Het is te duur 

€ Er is geen leuk sportaanbod (op mijn niveau) in mijn omgeving 

€ Ik ben niet goed op de hoogte van de sportmogelijkheden in de omgeving 

€ Ik ken geen mensen om mee te sporten 

€ Anders, namelijk… 

 

 

 

3.2 Wanneer zou u eventueel (weer/meer) gaan sporten? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Als mijn gezondheidsklachten afnemen 

€ Als ik het minder druk krijg 

€ Als het sportaanbod verbetert 

€ Als ik weet welke sporten ik in de buurt kan doen 

€ Als anderen (arts of familie) zeggen dat dit nodig is 

€ Als ik met een bekende kan gaan sporten 

€ Als ik meer geld te besteden heb of het sporten goedkoper wordt 

€ Anders, namelijk… 

 

€ Geen enkele reden, ik wil niet sporten 
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3.3 Als u zou overwegen (weer/meer) te gaan sporten, welke (traditionele) 

sport komt voor u als eerste in aanmerking? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ 1. Aerobics/steps/spinning € 25. Midgetgolf 

€ 2. Atletiek € 26. Motorsport (auto- en motorcross/circuit) 

€ 3. Badminton € 27. Paardensport 

€ 4. Basketbal € 28. Roeien 

€ 5. Biljart/poolbiljart/snooker € 29. Rugby 

€ 6. Bowling € 30. Schaatsen 

(langebaan/marathon/kunstschaatsen/ijshockey) 

€ 7. Bridge € 31. Schaken 

€ 8. Dammen € 32. Schietsport 

€ 9. Danssport € 33. Skeeleren/skaten 

€ 10. Darts € 34. Skiën/langlaufen/snowboarden 

€ 11. Duiksport € 35. Squash 

€ 12. Fitness (cardio/kracht) € 36. Tafeltennis 

€ 13. Golf € 37. Tennis 

€ 14. Gymnastiek/turnen € 38. Vecht- en verdedigingssporten (excl. Judo) 

€ 15. Handbal € 39. Voetbal (veld/zaal) 

€ 16. Hardlopen/joggen/trimmen € 40. Volleybal (zaalvolleybal/beachvolleybal) 

€ 17. Hockey € 41. Wandelsport 

€ 18. Honkbal/softbal € 42. Waterpolo 

€ 19. Jeu de boules € 43. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken 

€ 20. Judo € 44. Zeilen/surfen 

€ 21. Kano € 45. Zwemsport (excl. waterpolo) 

€ 22. (berg)Klimsport 

(indoor/outdoor) 

€ 46. Andere sport: 

  

€ 23. Koersbal 

€ 24. Korfbal 
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3.4 Als u een vernieuwend sportaanbod wilt, welke sport komt dan voor u 

als eerste in aanmerking? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Conditietraining 

Training gericht op verbetering van het uithoudingsvermogen. 

€ MBvO 

Meer Bewegen voor Ouderen is bewegen voor senioren, waarbij verschillende activiteiten aan 

bod komen, bijvoorbeeld gymnastiek en volksdansen. 

€ Nordic-Walking 

Intensieve manier van wandelen in groepsverband. Door het gebruik van stokken worden naast 

beenspieren ook de spieren in het bovenlichaam volop gebruikt. 

€ Speedminton 

Een mix van tennis, squash en badminton met verzwaarde shuttles, met of zonder net. Kan 

overal gespeeld worden.  

€ Stuitbal 

Een makkelijkere vorm van volleybal. Dit wordt gespeeld zonder net en de bal mag tussen elke 

pass en slag 1 keer stuiteren. 

€ 35+ of 45+ voetbal 

Geen pijlsnelle aanvallers op roze schoenen en verdedigers die spelen op buitenspel, maar 

gewoon lekker een potje voetballen met leeftijdsgenoten. Dat is 7x7 35+/45+ voetbal. een 

welkome aanvulling voor de bestaande competities. 

€ Bootcamp 

Een afwisselend pakket aan oefeningen die je bij voorkeur in een park of bos uitvoert, zodat je 

binnen korte tijd je hele lichaam traint. Zo werk je aan je conditie, doe je rek- en 

strekoefeningen en komen er leuke, uitdagende spierversterkende oefeningen voorbij. Doordat 

je in groepsverband traint, ontstaat er al snel een leuke, ontspannen sfeer.  

€ KanJam (frisbee) 

Een laagdrempelig frisbee spel waar mikken, teamwork, inspanning en ontspanning prachtig 

samenkomen in één uitdagend spel voor jong en oud. 

€ Biketrial 

Een uitdagende activiteit waarbij de fiets centraal staat. Bij Biketrial gaat het om balans, 

coördinatie en beheersing. Et de speciale trialbike overwinnen deelnemers verschillende 

obstakels en worden speciale moves gemaakt.  

€ Skike 

Een combinatie van skaten (de langlauftechniek) en Biken (vanwege de luchtbanden en de 

sensationele remtechniek). Met de Nordic Cross skates kun je op alle verharde en bijna alle 

onverharde wegen skaten (dus skiken!). 

€ Walking football 

Voor 60-plussers die vanwege fysieke beperkingen niet kunnen deelnemen aan het traditionele 

voetbal maar wel weer de kans krijgen om een balletje te trappen. Een ideale oplossing voor 

spelers die daarnaast ook nog het sociale aspect van het voetbal willen beleven. 

€ Freerunning 

Freerunning is een spectaculaire sport waarbij je zo snel mogelijk verplaatst over en met 

obstakels. Denk aan muren, daken en railings, op grote hoogte of bijzondere locaties. 

€ Curling 

Een precisiesport die lijkt op bowlen, maar op ijs of andere gladde ondergrond  wordt gespeeld 

met zware stenen in plaats van metalen (of plastic) ballen. 

€ Anders, namelijk… 
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3.5 Hoe zal u (nieuwe) sport(en) het liefst willen beoefenen? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Als lid van een sportvereniging 

€ Als abonnee/lid/cursist van een fitnesscentrum of andere commerciële aanbieder 

€ In het kader van bedrijfssport 

€ Via sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 

€ Tijdens een (georganiseerde) sportvakantie 

€ Als deelnemer aan een georganiseerd sportevenement 

€ In groepsverband, georganiseerd door uzelf, familie, vrienden en/of kennissen 

€ Alleen, ongeorganiseerd 

€ Anders, namelijk… 

 

 

 

3.6 Hieronder noemen we een aantal overige activiteiten. Deze activiteiten 

kunnen eenmalig worden georganiseerd of jaarlijks terugkeren. Naar 

welke activiteiten/cursussen gaat uw interesse uit als mogelijke 

deelnemer? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Cursus zelfverdediging 

Tijdens deze training staat vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid centraal. 

€ Cursus valpreventie 

Een gerichte training, een verbetering van evenwicht bereiken en hiermee de kans om te vallen 

aanzienlijk verkleinen. Angst om te vallen laten afnemen waardoor de leefcirkel vergroot kan 

worden en sociale contacten behouden kunnen worden.  

€ Cursus ‘veilig op pad met de rollator’ 

Een middag waarin wordt uitgelegd hoe u veilig van uw rollator gebruik kunt maken. 

Daarnaast wordt er uitgelegd hoe de rollator het best kan worden onderhouden. Hiermee 

worden valongevallen met een rollator voorkomen. 

€ E-bike cursus 

Door het aanleren van nieuwe e-bike vaardigheden en specifieke kennis over het gebruik van 

de e-bike, draagt de cursus bij aan de verkeersveiligheid en aan de bevordering van het 

fietsgebruik onder senioren. 

€ Algemene sportinstuif 

Diverse sporten kunnen uittesten. 

€ Een sportief dorpsevenement 

Zoals een Olympische sportdag of zeskamp 

€ Survival/outdoor -activiteiten 

€ Avond4daagse voor volwassenen 

Met misschien de extra keuze van een kortere/aangepaste route of een 15 km route.  

4 avonden gezamenlijk wandelen door Grolloo en omgeving. 

€ Anders, namelijk… 

 

€ Geen interesse 

 

Ga verder met 4. Kinderen, op pagina 14  
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4. Kinderen 

4.1 Heeft u (een) kind(eren) in de leeftijd van 0-7 jaar? 

€ Nee � ga verder naar 5. Gezondheid, op pagina 15  

€ Ja � ga verder met de volgende vraag 

 

 

4.2 Welk aanbod spreekt u aan voor uw kind(eren)? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

€ Peuter/kleuter yoga 

€ Taekwondo 

€ Kangoeroe korfbal 

€ Kaboutervoetbal 

€ Peuter/kleuter gym 

€ Peuter/kleuter dans 

€ Anders, namelijk… 

 

€ Geen interesse 

 

Ga verder met 5. Gezondheid, op pagina 15  
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5. Gezondheid 

5.1 Bent u als vrijwilliger in een sportorganisatie actief geweest in de 

afgelopen twaalf maanden?  

€ Ja, bestuursfunctie 

€ Ja, trainer/coachfunctie 

€ Ja, scheidsrechter/jurylid 

€ Ja, commissielid 

€ Ja, inzet bij acties Bijvoorbeeld de violenactie en de oliebollenactie etc. 

€ Ja, als verkeersregelaar/parkeerhulp 

€ Ja, anders… 

 

€ Nee, wel belangstelling als… 

 

€ Nee, maar ik wil wel meedenken in een groep met het thema sport en bewegen in Grolloo 

e.o. 

€ Nee, geen belangstelling 

 

De volgende twee vragen gaan over lichaamsbeweging, zoals bijvoorbeeld wandelen of fietsen, 

tuinieren, sporten of bewegen op het werk of op school. Het gaat om alle lichaamsbeweging die 

tenminste even inspannend is als stevig doorlopen of fietsen. 

5.2 Hoeveel dagen per week in de zomer, krijgt u tenminste 30 minuten 

(voor kinderen onder de 18 jaar 60 minuten) per dag lichaamsbeweging? 

Het gaat om het gemiddeld aantal dagen van een gewone week. 
 

…dagen per week 

  

5.3 Hoeveel dagen per week in de winter, krijgt u tenminste 30 minuten 

(voor kinderen onder de 18 jaar 60 minuten) per dag lichaamsbeweging? 

Het gaat om het gemiddeld aantal dagen van een gewone week. 
 

…dagen per week 

 

De volgende twee vragen gaan over inspannende lichaamsbeweging, zoals bijvoorbeeld 

wielrennen, voetballen of de tuin omspitten. Het gaat om inspannende sporten of zware 

lichamelijke activiteiten in uw vrije tijd die lang genoeg duren om bezweet te raken. 

5.4 Hoe vaak per week beoefent u in uw vrije tijd, in de zomer inspannende 

lichaamsbeweging die tenminste 20 minuten duurt? 
 

…dagen per week 

 

5.5 Hoe vaak per week beoefent u in uw vrije tijd, in de winter inspannende 

lichaamsbeweging die tenminste 20 minuten duurt? 
 

…dagen per week 

Ga verder met 6. Overige, op pagina 16  
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6. Overige 

6.1 Heeft u nog opmerkingen/suggesties naar aanleiding van deze 

vragenlijst? 

 

 

 

 

 

 

 

U bent klaar met de vragenlijst!  

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 


