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Sport(clubs) in het nieuwe normaal:  
Aanjager voor de herstart van het  
sociaal-maatschappelijk leven

Veerle De Bosscher, Margot Ricour, Sebastiaan De Cocq (VUB), 
Jeroen Scheerder en Erik Thibaut (KULeuven), Annick willem (UGent)  
en Bram Constandt

De coronamaatregelen maakten Europa en België kortstondig vleugellam. Op straffe 
van boetes werden in alle sectoren sociale samenkomsten verboden. Feitelijk werd 

‘uit uw kot komen’ voor elk doeleinde ontmoedigd, op één uitzondering na: het naar bui-
ten gaan voor sport en fysieke activiteit. Sterker nog, de Nationale Veiligheidsraad sti-
muleerde om te blijven sporten en bewegen. Zelden werden sport en beweging zo sterk 
aangemoedigd, juist bij gebrek aan alternatieve maatschappelijke activiteiten. 

Het aanmoedigen om te blijven sporten en bewegen is niet verwonderlijk aangezien 
wetenschappers concluderen dat beweging het afweersysteem versterkt en dus sport-
actieven beter bestand zijn tegen het coronavirus.1 Bovendien kan sport en bewegen 
een belangrijke bijdrage leveren aan de algehele fysieke en mentale gezondheid van elk 
individu. Anderzijds wordt snel voorbijgegaan aan de sociale en maatschappelijke rol van 
sport en het belang van sociale relaties op de fysieke en mentale gezondheid. Sport als 
sociale katalysator krijgt overwegend gestalte binnen sportclubs, waar verschillende 
mensen verzamelen om samen te sporten. Door de stopzetting van sportclubactivitei-
ten tijdens de coronalockdown, komt (het gemis van) de sociale functie van sportclubs 
steeds meer op de voorgrond te staan. Sportclubs kunnen een belangrijke bijdrage leve-
ren als sociaal vangnet in het toekomstige ‘nieuwe normaal’. 

Mede door afwezigheid van sportclubactiviteiten en de regels rond social distancing, 
kwam de digitale sportvorm als alternatief in een stroomversnelling. De vraag rijst nu of 
dit een duurzaam alternatief is voor de traditionele, georganiseerde sportvorm. Digitaal 
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sporten kan tijdelijk soelaas bieden maar het sociale gemis van sportclubactiviteiten 
en het sporten met vrienden is te groot en is voor velen geen volwaardig en duurzaam 
alternatief. 

Voorzichtig starten sportclubs intussen weer op. De georganiseerde sportsector zal het 
sociale aspect van de sportclub moeten (blijven) promoten. Niet om simpelweg de vir-
tuele digitale sportalternatieven te verslaan, maar omdat sportclubs kunnen dienen als 
maatschappelijk vangnet en bron van sociaal kapitaal. Júist ten tijde van onzekerheid 
en crisis waarin sociaal contact geen vanzelfsprekendheid (meer) is: collega’s zien we 
nauwelijks, samen sportwedstrijden bezoeken is niet mogelijk en ook een pint drinken op 
terras met een vriendengroep is nog niet evident. Sportclubs kunnen dus een belangrijke 
katalysator zijn om het sociaal-maatschappelijke leven weer op gang te trekken.

Sporten in tijden van corona

Sportinactieven bereikt

Om de impact van de coronacrisis op het sport- en beweeggedrag van de Vlaamse be-
volking te onderzoeken, is door de VUB in samenwerking met onderzoekers van de KU-
Leuven en de UGent tijdens de lockdown (van 30 maart tot 5 april) een online vragenlijst 
afgenomen bij meer dan 13 500 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar oud2. 

Meer dan de helft (58 %) van de mensen die vóór de coronamaatregelen niet of nauwe-
lijks aan sport en bewegen deden, zeggen nu juist méér te sporten en te bewegen en 
maar 7 % geeft aan minder te sporten en te bewegen. Dat is opvallend, omdat deze inac-
tieve doelgroep met vorige overheidscampagnes net moeilijk te bereiken was. Ze hebben 
naar eigen zeggen ook meer tijd om te sporten/bewegen: 84 % van de normaal gezien 
sportinactieven geeft ‘meer tijd’ te hebben om aan sport- of bewegingsactiviteiten te 
doen sinds de coronacrisis. Anderzijds geeft een groot deel (40 %) van de normaliter 
inactieve groep ook aan meer te zitten (zie fig. 1).
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FIGUUR 1. Beweeggedrag van de niet-actieve Vlamingen (N = aantal respondenten = 1.753) 
tijdens de coronalockdown.

De sportactieven daarentegen geven vaker aan minder te bewegen (23 %) tegenover de 
sportinactieven (7 %). Hoewel er 36 % aangeeft wel méér te sporten, is dat proportioneel 
veel lager in vergelijking met de positieve verandering in sport- en beweeggedrag bij de 
sport inactieve groep. 46 % van de sportactieven geven aan tevens meer te zitten sinds 
de lockdown. In elk geval is ‘tijd’ ook hier mogelijk de verklaring waarom mensen ander 
sport- en beweeggedrag tonen. 
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FIGUUR 2. Beweeggedrag van de actieve Vlamingen (n=11.763) tijdens de coronalockdown.

Jeugd grote verliezer 

Aan ouders werd ook de vraag gesteld of ze thuiswonende kinderen hadden en of die 
sinds de coronacrisis meer of net minder bewegen. De resultaten tonen aan dat het be-
weeggedrag van kinderen niet dezelfde lijn volgt als dat van volwassenen. Integendeel, 
volgens de ouders beweegt meer dan de helft (55 %) van de kinderen minder, 28 % even-
veel en 17 % van de kinderen beweegt meer in vergelijking met hun sport- en beweeg-
gedrag voor de coronamaatregelen. Samen met het gegeven dat sporten in clubverband 
een veelvoorkomende activiteit vormt bij kinderen, doet dit het vermoeden opwekken 
dat de noodzakelijke stopzetting van sportclubtrainingen één van de redenen is voor het 
afnemende beweeggedrag. 
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Afwezige sportclubactiviteiten als belangrijke hindernis om sportactief te blijven 

Als een inactieve Vlaming zich verhinderd voelt om te sporten of bewegen, is dat te wij-
ten aan de angst om buiten te komen vanwege mogelijke besmetting met het corona-
virus (29 %), aan het sluiten van sportinfrastructuur (27 %) en/of aan de afwezigheid 
van vrienden om mee te sporten (21 %). Voor sportactieven speelt de gesloten sportin-
frastructuur (50 %) eveneens een grote factor bij het bepalen van verhinderd sport -en 
beweeggedrag. De afwezigheid van sportclubactiviteiten (38 %), afgelaste sportevene-
menten (32 %) en de afwezigheid van vrienden om mee te sporten (30 %) zijn andere 
redenen dat sport actieven aanduiden als hindernissen om het oorspronkelijk sport- en 
beweeggedrag uit te oefenen. 

Een profielschets van de coronasporter

Dat sport- en beweeggedrag aan verandering onderhevig zijn geweest, is duidelijk op 
basis van de geschetste onderzoeksresultaten. De vraag rest dan ook hoe dat verande-
rende sport- en beweeggedrag vorm krijgt ten tijde van crisis. Na de introductie van de 
coronamaatregelen werden fitnesscentra, sportaccommodaties en sportclubs gesloten 
en waren mensen genoodzaakt creatieve alternatieven te zoeken om te sporten en be-
wegen. Er zijn nog wel groeimogelijkheden in digitale sport, met platformen als Zwift of 
Strava. Dit sporten en bewegen ten tijde van de coronacrisis kon volgens Scheerder et 
al. (2020) op basis van de vragenlijst verdeeld worden in een vijftal type sporters: (1) de 
sport-escapist, (2) de schermsporter, (3) de digitale competitiesporter, (4) de salonspor-
ter en de (5) natuursporter (zie fig. 3).

Sport-escapist

De escapist (N = 503) is geen sporter. Deze persoon sportte niet voor de coronamaatre-
gelen en is ook na de coronamaatregelen niet sportactief. Deze groep kenmerkt zich door 
de aanwezigheid van vrouwen en 55+’ers. Ook lager opgeleiden zijn meer vertegenwoor-
digd in deze groep. 

Schermsporter

Een sporter die actief aanwezig is op de online platformen zoals Strava, TikTok, Zwift, 
MyFitnessPall en Runkeeper en vooral binnenshuis sport, is te classificeren als scherm-
sporter (N = 1.552). Tot deze groep behoren relatief meer mannen, sporters jonger dan 
55 jaar, studenten en hoger opgeleiden. Ploegsporters en vechtsporters zijn in deze ca-
tegorie significant meer aanwezig. 
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Digitale competitiesporter

Een digitale competitiesporter (N = 1.669) kenmerkt zich door een aanwezigheid op 
online platformen maar verkiest buiten sporten boven binnenshuis sporten. De achter-
grondkenmerken van deze sporten gelijken op die van een schermsporter. Van de res-
pondenten geeft 15 % aan van de online platformen gebruik te maken en 4 % van hen 
zegt sinds de coronamaatregelen meer te sporten

Salonsporter

Bij de salonsporters (N = 7.416) vinden we significant meer vrouwen terug. Deze sporters 
sporten het liefst binnenshuis maar zijn niet actief op online platformen. 

Natuursporter

De natuursporters (N = 9.185) zijn de grootste groep. Het zijn de offline sporters die voor 
hun sport- en bewegingsactiviteiten de buitenlucht opzoeken. Ze zijn het liefst in de na-
tuur en hebben geen nood aan online platformen.

Escapist*
Vrouwen ↑ 
Ouderen  
(> 55-jarigen) ↑
Lager opgeleiden ↑

Schermsporter
Mannen ↑ 
Jongeren (< 55-jarigen) ↑
Studenten en hoger opgeleiden ↑
Thuiswonende kinderen ↑
Ploegsporter en vechtsporter ↑

Salonsporter
Vrouwen ↑ 

Digitale competitiesporter
Mannen ↑ 
Jongeren (< 55-jarigen) ↑
Studenten en hoger opgeleiden ↑
Thuiswonende kinderen ↑
Ploegsporter en vechtsporter ↑

Natuursporter
Vrouwen ↑ 
Ouderen (> 55-jarigen) ↑
Studenten ↓
Thuiswonende kinderen ↓

Online

Offline

Binnen Buiten

* Escapist = iemand die wegvlucht (in dit geval 
liever niets met sport te maken heeft)

FIGUUR 3. Typologie van de coronasporter. 

De creatieve oplossingen van de Vlaming om sportactief te blijven zijn noemenswaardig 
en lijken op korte termijn soelaas te kunnen bieden. Dat neemt echter niet weg dat spor-
tactieven hun oorspronkelijke sport- en beweeggedrag missen. Dit geldt voornamelijk 
voor leden van sportclubs.
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Belang van de sportclub als bron van sociaal kapitaal

Voornamelijk sportclubleden missen het oorspronkelijk sport- en beweeggedrag: 84 % 
van de sportclubleden mist het oorspronkelijk sportgedrag tegenover slechts 66 % van 
de andere sportactieven (fig. 4). 
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FIGUUR 4.  Mist men het oorspronkelijk sportgedrag/beweeggedrag?  
(% i.f.v. sportactieven die beweeggedrag hebben aangepast) (N = 9.360)

De vraag die opdoemt is waarom juist sportclubleden hun oorspronkelijke sport- en be-
weeggedrag missen (zie fig. 5). Vooral het sociale contact (90 %), de gezelligheid (48 %) 
en het competitiegevoel (33 %) worden substantieel meer gemist door sportclubleden 
dan anders-actieven. Dit lijkt weinig verrassend in de context van de bredere academi-
sche literatuur. Aan sportclubs wordt een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol toe-
bedeeld en ze kunnen fungeren als bron van sociaal kapitaal. Het behoren tot een groep, 
informele en formele relaties en wederkerigheid als elementen van sociaal kapitaal, krij-
gen namelijk vaak vorm binnen sportclubs. Het zijn deze sociale relaties die momenteel 
niet of in beperkte mate plaats kunnen vinden en waardoor sociaal kapitaal niet opge-
daan of onderhouden kan worden. Niet getreurd, er is licht aan het einde van de tunnel: 
vanaf 1 juli 2020 zouden alle sportvormen, inclusief contactsporten, in georganiseerd 
verband, weer kunnen doorgaan.
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FIGUUR 5. Wat missen sportclubleden het meest? (N = 9.360)

Juist tijdens en na deze crisis lijkt een sportclub dus een belangrijk sociaal-maatschap-
pelijk vangnet te kunnen zijn en als middel te kunnen fungeren om het sociaal-maat-
schappelijke leven weer te starten. En dat bij afwezigheid van alternatieve vormen van 
interactie (collega’s, bezoeken sportwedstrijden, festivals). 

Sportclubs en het nieuwe normaal 

Door de coronacrisis zullen sportclubs geconfronteerd worden met verregaande uit-
dagingen om hun dagelijkse werking te kunnen blijven garanderen. De huidige situatie 
heeft volgens de Vlaamse sportfederatie verstrekkende gevolgen voor bijna alle sport-
clubs in Vlaanderen, zowel op organisatorisch als financieel vlak. Een eerste interne be-
vraging toont dat alle clubs financieel in de klappen delen, maar dat er uiteraard grote 
verschillen inzake (onmiddellijke) impact worden vastgesteld. Enerzijds zullen commer-
ciële sponsors en altruïstische weldoeners zich potentieel moeten terugtrekken om hun 
eigen financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Anderzijds kan de omzet van de exploi-
tatie van een clubhuis terugvallen of kunnen andere middelen-genererende activiteiten 
door federale beperkingen niet plaatsvinden. Als gevolg beginnen geldstromen om de 
werking van sportclubs te garanderen op te drogen en kunnen sportclubs (te) afhankelijk 
worden van contributiegelden van hun leden om onkosten te dekken. Een daadkrachtige 
overheid lijkt bijgevolg noodzakelijk om de dagelijkse werking van sportclubs te blijven 
garanderen. Desondanks is het ook vanuit overheden nog maar de vraag of zij werkings-
subsidies naar sportclubs kunnen blijven garanderen, laat staan intensiveren. Hoewel 
het sportbeleidsplan 2021-2024, dat zal ingaan op 1 september 2020, ‘tot nader order’ 
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behouden blijft, zal in de sport- en cultuursector ongetwijfeld bezuinigd worden. Voor-
namelijk omdat de Belgische overheidsfinanciën al voor de crisis onder druk stonden. 

Focusbeleid om sport-culturele erfgoed te bewaken

Ondanks deze onzekerheid zetten sportclubs en organisaties voorzichtig en creatief hun 
eerste stappen in het nieuwe normaal. Deze vlieger gaat ten tijde van schrijven op voor 
zowel de binnen- als buitensporten en in het bijzonder voor de niet-contactsporten waar 
social distancing gegarandeerd kan worden zoals tennis, golf, atletiek en varianten op 
de traditionele sporten, bijvoorbeeld beachvolleybal. Zo kan op afspraak getennist of 
golf gespeeld worden in kleine groepen zolang men zich aan maatregelen houdt; eigen 
tennisballen markeert; de vlag bij golf in de hole te laten bij het uitputten. Voorzichtig 
gloort daardoor weer een hoop voor sportclubs die niet-contactsporten in de buitenlucht 
aanbieden. Risico’s zijn bij opvolging van maatregelen voor de buitensporten over het al-
gemeen relatief goed beheersbaar. Bovendien blijkt dat het draagvlak voor versoepeling 
van maatregelen in deze sporten groot is, zo blijkt uit een representatieve steekproef 
van een tweede vragenlijst, afgenomen begin mei 2020.3 Vooral de slagsporters (tennis, 
golf …) en de duursporters (atletiek, lopen …) geven aan dat de overheid toelating zou 
moeten geven om zijn of haar sport met respect voor social distancing maatregelen uit 
te kunnen oefenen (fig. 6).
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FIGUUR 6. Mening van de Vlaming (N = 2869): de overheid zou toelating moeten geven om 
mijn sporttak opnieuw te beoefenen mits respecteren van de sociale afstand (1,5 m).
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Op basis van het relatief grote draagvlak voor het voorzichtig opstarten van de breed-
tesport-competities, zullen beleidsprioriteiten en exitstrategieën op sportgebied eerst 
vorm krijgen rondom deze slag- en duursporten om het maatschappelijk draagvlak van 
maatregelen binnen de sportcontext te kunnen blijven waarborgen. Deze sporten zullen 
op korte termijn tot op zekere hoogte operationeel zijn en blijven. Donkerder zijn de wol-
ken die zich samenpakken voor de contactsporten die overwegend binnen georganiseerd 
worden. In gesloten ruimtes langdurig bij elkaar zijn én in fysiek contact komen zijn cru-
ciale factoren in eventuele virusverspreiding. Denk hier bijvoorbeeld aan judo of boksen. 
Onder normale omstandigheden en zonder heropflakkering van het coronavirus, zullen 
ook deze activiteiten vanaf 1 juli 2020 weer kunnen plaatsvinden. Echter, er dient reke-
ning gehouden te worden met een mogelijke tweede golf van het virus en de effecten op 
deze vormen van sportbeoefening.

Conclusie

Tijdens de lockdown heeft het belang van sport en bewegen meer dan ooit een onmis-
kenbare plaats verworven in het dagelijks leven van de Vlaming. Waar het sport-voor-
allen-beleid jaren op heeft ingezet, wordt nu plotseling in sneltempo gerealiseerd: zowel 
de actieve als de moeilijk te bereiken niet-actieve Vlaming zijn meer gaan bewegen sinds 
de coronacrisis. De bewustmakingscampagnes over de vele voordelen van beweging, 
de adviezen van verschillende experts en de aandacht die deze positieve beweegeffec-
ten krijgen in de media dragen hiertoe bij. Dat schept mogelijkheden voor een toekomst 
waarbij sport en beweging centrale begrippen dienen te worden in het dagelijkse leven 
van de bevolking.

Zelforganisatie, maar ook heel wat discipline blijken daarbij kenmerkend. Omdat de 
sportclub of het zwembad gesloten is en er van sportwedstrijden en sportevenementen 
geen sprake meer is, zijn mensen in de eerste plaats op zichzelf aangewezen om sport-
actief te blijven. ‘Silosport’ of ‘bubblefitness’ mogen dan klaarblijkelijk aan populariteit 
winnen, de vraag rijst of het hier om het ‘nieuwe sportnormaal’ gaat dan wel om een tij-
delijke rage, en of iedereen dat wel als een waardevol en aantrekkelijk beweegalternatief 
beschouwt. 

Duidelijk is dat de huidige inperking van beweegmogelijkheden voor heel wat mensen op 
langere termijn geen vervanger kan zijn van het oorspronkelijke en geliefkoosde sportge-
drag. Vooral voor mensen die normaliter in sportclubs actief zijn, kan het veranderende 
sportgedrag tijdens de crisis dus hoogstens als een tijdelijk beweegsurrogaat bestem-
peld kan worden. De heropening van sportclubs zal dus een belangrijke aanjager zijn 
om het sociaal-maatschappelijke leven weer op gang te trekken. Sportclubs kunnen dus 
voorzien in het sociaal contact dat over het algemeen zo gemist is, en wordt, door men-
sen ten tijde van de crisis. Sport en bewegen lijken dankzij de gezondheidscrisis zonder 
meer aan populariteit te winnen. Sportclubs kunnen en moeten daarop inspelen door 
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zichzelf opnieuw uit te vinden, door de wijze waarop men kan sporten binnen sportclubs 
in verschillende (gedigitaliseerde) vormen aan te bieden. Dit om zo (1) een breder doelpu-
bliek te kunnen bereiken en bedienen, (2) zichzelf staande te houden om (financiële) uit-
dagingen het hoofd te bieden door (3) sportclubs aan een groter doelpubliek als sociaal 
vangnet en aanjager van sociaal contact te presenteren zolang alternatieve vormen van 
sociaal contact beperkt blijven. 
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