
 

 

 

 

 

Naast de huidige stand van zaken kijken we in deze factsheet naar de ontwikkelingen sinds 

2008. In welk verband sport men? Hoeveel mensen zijn lid van een sportvereniging en doen 

er (ook) vrijwilligerswerk en wat zijn daarin de ontwikkelingen? We hebben deze keer ook 

vragen gesteld over het bezoeken van sportevenementen.  

 

 

1 Conclusies 
 

De belangrijkste bevindingen van de Sportmonitor 2018 op een rij: 

 De sportdeelname onder Dordtenaren van vier jaar en ouder ligt op 63%. Dat wil 

zeggen dat ruim zes op de tien inwoners in het afgelopen jaar twaalf keer of meer 

hebben gesport. Dit is hoger dan in 2014 (59%).  

 De meest populaire sport in Dordrecht is fitness, gevolgd door hardlopen en zwemmen. 

 De meeste sporters sporten ongeorganiseerd (zelf of door familie, vrienden en/of 

kennissen georganiseerd) of bij een sportvereniging. 

 Sporters sporten vooral omdat het gezond (85%), ontspannend (70%) en leuk (68%) 

is. 

 Ruim de helft van alle sporters van vier jaar en ouder is lid van een sportvereniging 

(56%). Dit is gelijk aan 2014. 

 Net zoals in 2014, doet 15% van de Dordtenaren van dertien jaar en ouder wel eens 

vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een even grote groep (16%) heeft in het 

afgelopen jaar vrijwilligerswerk bij een sportevenement- of activiteit gedaan. 

 Ruim zes op de tien Dordtenaren bezoeken wel eens een sportwedstrijd, -activiteit of 

–evenement als toeschouwer.  

 

Inwoners kunnen op verschillende manieren meedoen aan sport. Zij kunnen actief sporten, 

maar ook bijdragen aan sport door vrijwilligerswerk of sport beleven door het bijwonen van 

sportwedstrijden. We kunnen concluderen dat 78% van alle Dordtenaren van vier jaar en 

ouder is betrokken bij sport, ofwel door zelf te sporten, door vrijwilligerswerk in de sport te 

doen en/of door het bezoeken van sportwedstrijden. 

 

 

2 Sporten 
 

Sportdeelname 

In 2018 kunnen ruim zes op de tien Dordtenaren van vier jaar en ouder (63%) getypeerd 

worden als sporter. Dit betekent dat de sportdeelname hoger is dan in 2014, toen 59% 

sportte (laatste regel tabel 1). 

 

 

 

Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de 

gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor 2018 blijkt 

dat de sportdeelname van de Dordtse bevolking gestegen is ten opzichte van 

2014; de vorige meting. Ruim zes op de tien Dordtenaren voldoen nu aan de 

Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Wel is men anders gaan sporten. 

U leest de belangrijkste bevindingen van de Sportmonitor Dordrecht 2018 

in deze factsheet. 
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De Richtlijn Sportdeelname 

Onderzoek (RSO) spreekt van 

een sporter wanneer iemand in 

de afgelopen 12 maanden 12 

keer of meer heeft gesport. 
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Tabel 1 Sportdeelname in de afgelopen 12 maanden (%), 2008-2018 

 sportdeelname 

 2008 2010 2014 2018 

geslacht     

man 59 62 63 62 

vrouw 57 55 56  64 
     

leeftijd     

4-12 jaar 86 83 83  86 

13-17 jaar 87 83 80  87 

18-34 jaar 60 57  72  77 

35-54 jaar 56 53 60 58 

55-64 jaar 45 54 48  55 

65 jaar e.o. 39 39 43  50 
     

etniciteit     

Nederlandse achtergrond 60 58 62  67 

migratieachtergrond 51  58 53 53 
     

beperking     

geen 65 66 67 70 

wel 41 45 45 45 
     

stadsdeel     

Centrum 59 59 61  66 

West 49 50 56 54 

Oost 68 63 60  66 
     

opleiding     

laag - - - 40 

midden - - - 67 

hoog - - - 75 
     

huishoudsamenstelling     

2 persoonshuishouden - - - 61 

2 persoonshuishouden + 

kind(eren) 

- - - 73 

1 persoonshuishouden - - - 44 

1 persoonshuishouden + 

kind(eren) 

- - - 60 

     

economische situatie     

werkend - - - 64 

niet werkend - - - 54 
     

totaal 58 58  59  63 

Toelichting: alle respondenten (2018: n= 1.135).  

Vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde.  

 = significante toename t.o.v. vorige meting;  = significante afname t.o.v. vorige meting. 

- = de uitsplitsing naar opleiding, huishoudsamenstelling en economische situatie is alleen te maken voor 2018, 

deze achtergrondkenmerken zijn niet vastgelegd in eerder metingen. 

 

 

Als we de sportdeelname uitsplitsen naar achtergrondkenmerken (tabel 1), zien we het 

volgende: 
 

 Voor het eerst sinds 2008 (toen de Sportmonitor voor de eerste keer werd uitgevoerd) 

ligt de sportdeelname van vrouwen (64%) hoger dan die van mannen (62%). 

 Vergeleken met vier jaar geleden nam de sportdeelname onder jongeren tot de leeftijd 

van 35 jaar toe, voor 35-54 jarigen bleef ze gelijk en ook 55-plussers sporten meer 

dan in 2014. Vooral onder 18- tot 34-jarigen is de sportdeelname sterk gestegen. In 

2008 sportte nog 60% en tien jaar later is dat 77%. 

 Dordtenaren met een migratieachtergrond (53%) sporten minder dan Dordtenaren 

met een Nederlandse achtergrond (67%).  

 Dordtenaren met een beperking (45%) sporten minder dan degenen zonder een 

beperking (70%) en het verschil tussen deze groepen neemt toe. 

 Inwoners van stadsdeel Centrum en Oost sporten meer dan in 2014 (66%). In West 

(54%) groeide de sportdeelname niet. 

 Laag opgeleiden (40%) sporten veel minder dan hoog opgeleiden (75%).  

 In 2-persoonshuishoudens met kinderen wordt vaker dan gemiddeld gesport (73%). 

Kinderen sporten meer dan volwassenen en zorgen voor dit gunstige cijfer voor deze 

huishoudens. In 1-persoonshuishoudens zonder kinderen wordt juist minder dan 

gemiddeld gesport (44%). Dit type huishoudens bestaat voor een groot deel uit 

ouderen, die minder sporten.  

 Werkenden (64%) sporten vaker dan niet-werkenden (54%). 

 
 

Met 'beperking' wordt bedoeld: 

lichamelijke, auditieve, visuele 

en/of verstandelijke beperking 

en/of chronische aandoening. 
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Sportfrequentie 

In figuur 1 zien we hoe vaak Dordtenaren in het afgelopen jaar hebben gesport.  
 

 Zeven op de tien Dordtenaren van vier jaar en ouder (71%) hebben het afgelopen jaar 

wel eens gesport. Drie op de tien (29%) hebben het afgelopen jaar helemaal niets aan 

sport gedaan. 

 Zeven procent sportte één tot elf keer (gemiddeld minder dan één keer per maand) en 

wordt volgens de RSO dus niet geclassificeerd als sporter.  

 Twee op de tien Dordtenaren (22%) sportten in het afgelopen jaar tussen 12 en 59 

keer (gemiddeld één tot vijf keer per maand).  

 Een even grote groep (23%) sportte tussen 60 en 119 keer (gemiddeld vijf tot tien 

keer per maand).  

 Eveneens twee op de tien Dordtenaren (19%) sportten 120 keer of meer (gemiddeld 

tien keer per maand of meer).   

 Ten opzichte van 2014 is de groep Dordtenaren die in het afgelopen jaar niets aan 

sport heeft gedaan gedaald (van 34% naar 29%). Het aandeel dat tussen de 60 en 

119 keer sportte is gestegen (van 17% naar 23%).  
 

 

Figuur 1 Sportfrequentie per jaar, 2018 

 

 
 

Toelichting: alle respondenten (n= 1.135) 
 

 

Populaire sporten 

Fitness is de meest populaire sport in Dordrecht. Ruim een kwart van de Dordtse bevolking 

(27%) doet aan fitness in een groep of individueel (figuur 2). Op de gedeelde tweede plaats 

staan hardlopen en zwemmen met allebei 15%.  
 

 

Figuur 2 Top-10 meest beoefende sporten in de afgelopen 12 maanden, 2018 

 
Toelichting: alle respondenten (n= 1.135)  
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Net als in Dordrecht is fitness 

landelijk gezien de meest 

beoefende sport onder 

inwoners van 13 jaar en ouder.  

 

Onder kinderen t/m 12 jaar 

staat landelijk gezien voetbal 

bovenaan.  

(bron: Gezondheidsenquête/ 

Leefstijlmonitor CBS/RIVM 

2016)  

In Dordrecht is zwemmen de 

meest beoefende sport bij 

kinderen t/m 12 jaar. Voetbal 

volgt op de tweede plaats. 

(bron: Sportmonitor 2018) 

 
 

De top 10 meest beoefende 

sporten is vanwege 

veranderende vraagstelling niet 

goed vergelijkbaar met 

voorgaande jaren. 
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Sportverband 

Hiervoor zagen we dat het aandeel sporters in Dordrecht hoger is dan vier jaar geleden. Als 

we kijken naar de drie meest beoefende sporten per sporter dan is de manier waarop gesport  

wordt echter nog steeds het vaakst ongeorganiseerd, gevolgd door het sporten bij een 

vereniging (figuur 3). Dit is hetzelfde als in 2014. Het aandeel ongeorganiseerde sporters is 

wel teruggelopen ten opzichte van vier jaar geleden, net zoals het aandeel sporters in 

verenigingsverband. Het verschil tussen beide is nu iets kleiner geworden. Met 43% is de 

groep verenigingssporters nog steeds groot. Bij de commerciële aanbieder en anders 

georganiseerde sport zijn geen noemenswaardige veranderingen te zien.  

 

Kinderen en jongeren sporten vaker dan gemiddeld bij een vereniging (ruim zeven op de 

tien). De groep 18 t/m 54 jaar is oververtegenwoordigd bij de commerciële sportaanbieder 

(ongeveer vier op de tien). Binnen de ongeorganiseerde sporters vinden we relatief veel 35 

t/m 54 jarigen (58%), hoogopgeleiden (53%) en werkenden (56%).  

 

 

Figuur 3 Sportverband (voor de drie meest beoefende sporten in de afgelopen 12 maanden), 2008-2018 

 

  

 
Toelichting: alle sporters (2018: n= 789). De omkaderde staven wijzen op een toename of afname t.o.v. 2014. 

 

 

Dit jaar hebben we ook gevraagd wat de redenen zijn voor het kiezen van een bepaald 

sportverband.  

 

De ongeorganiseerde sporters kiezen deze vorm vooral vanwege de flexibiliteit en het niet 

gebonden zijn aan vaste tijden (66%). De helft vindt het prettig dat er geen verplichtingen 

zijn en dat men op eigen tempo kan sporten. Eveneens de helft geeft aan dat men samen 

met vrienden/bekenden sport. Ook prettige locatie (43%), lage kosten (30%) en korte 

reistijd (29%) worden genoemd.  

 

Ruim de helft van de verenigingssporters (55%) kiest voor de vereniging vanwege de sociale 

contacten en gezelligheid. De helft zegt graag in een groep en samen met anderen te 

sporten. Voor 44% geldt dat zij hun sport alleen in verenigingsverband kunnen uitoefenen 

en dus voor een vereniging moeten kiezen. Andere genoemde redenen zijn nabijheid van 

de vereniging (27%), vrienden/bekenden sporten ook bij de vereniging (27%) en 

lidmaatschap van jongs af aan (26%). Een kwart (24%) vindt het leuk om in competitie te 

sporten. 

 

Flexibiliteit wordt ook door sporters bij een commerciële aanbieder het meest genoemd 

(55%). Een grote groep kiest voor dit sportverband omdat men hier in eigen tempo kan 

sporten (50%) en de korte reistijd (48%). Een derde geeft aan dat hun sport alleen op deze 

manier beoefend kan worden. Zij moeten dus wel voor een commerciële aanbieder kiezen. 

Goede begeleiding speelt voor één op de drie een rol. Ook sociale contacten/gezelligheid 

(25%), vrienden/bekenden die er ook sporten (24%) en individuele aandacht (20%) worden 

regelmatig genoemd.  
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Met 'ongeorganiseerde sport' 

wordt bedoeld:  

alleen of in groepsverband 

sporten, georganiseerd door 

iemand zelf, familie, vrienden 

en/of kennissen. 

 

Met 'anders georganiseerde 

sport' wordt o.a. bedoeld: 

bedrijfssport, sporten via 

sociaal-cultureel werk, 

sportbuurtwerk of welzijnswerk, 

sportvakanties, deelname aan 

sportevenementen of sporten 

tijdens na-schoolse opvang.  
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Sportaccommodatie en -locatie 

Sporters maken voor hun drie meest beoefende sporten het meest gebruik van officiële 

binnensportaccommodaties in Dordrecht (60%, figuur 4). Een kwart van hen sport op een 

officiële buitensportaccommodatie in Dordrecht. Niet-officiële sportaccommodaties en 

sportvoorzieningen in de openbare ruimte worden minder vaak gebruikt. Dordtenaren 

sporten meer binnen dan buiten de gemeente. 

 

 

Figuur 4 Sportlocatie (voor de drie meest beoefende sporten in de afgelopen 12 maanden), 2018  

 
Toelichting: alle sporters (n=789) 

 
 
Wanneer sporten Dordtse sporters het liefst 

Flexibel, zonder verplichting en op vaste tijden sporten zijn belangrijk voor meer dan de 

helft van de sporters van 18 jaar en ouder (figuur 5, stelling 1 en 3). Slecht weer en het 

seizoen hebben ook voor meer dan de helft van de sporters invloed op of en hoeveel men 

sport (figuur 5 stelling 2 en 4). De invloed van kinderen of werk is minder groot en wordt 

door ongeveer een derde genoemd.  

 

 
Figuur 5 Stellingen over sport, 2018 

 

 
Toelichting: alle sporters van 18 jaar en ouder (n=411) 

 

 

Redenen om te sporten 

Sporters sporten vooral omdat het gezond (85%) en ontspannend (70%) is (figuur 6). Deze 

twee redenen worden vaker genoemd dan in 2010 en 2014. Met name de grote toename 

van 'ontspannend' valt op. Daarnaast sporten veel Dordtenaren omdat zij het leuk vinden 

(68%). Kinderen (92%) en jongeren (91%) sporten beduidend vaker omdat zij het leuk 

vinden dan 65+-ers (51%). Sporten vanwege sociale contacten is een minder belangrijke 

reden (35%). Wel wordt deze reden in 2018 vaker genoemd dan in de voorgaande metingen. 
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Ik vind het fijn om te sporten tijdens of

aansluitend op mijn werk.

Ik vind het fijn om te sporten op het moment

dat mijn kind(eren) ook sport(en).

Ik vind het fijn om te sporten als mijn

kind(eren) op school/opvang zit(ten).

Het seizoen heeft invloed op hoeveel ik sport.

Ik sport het liefst op een vast tijdstip (of vaste

tijdstippen) in de week.

Als het slecht weer is, ga ik liever niet buiten

sporten.

Ik sport het liefst flexibel, zonder verplichting

op vaste tijden.

(helemaal) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (helemaal) mee oneens

 

 

. 

 
 

Met een andersoortige 

voorziening wordt bedoeld: 

park, bos, bergen, strand, 

meer, openbare weg, huis/tuin, 

etcetera. 
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Figuur 6 Redenen om te sporten, 2010-2018  

 

Toelichting: alle sporters (2018: n= 789). De omkaderde staven wijzen op een toename of afname t.o.v. 2014. 
 

 

Redenen om niet te sporten 

De meest genoemde reden van niet-sporters om niet te sporten is dat zij 

gezondheidsproblemen (31%) of blessures (6%) hebben. Bijna een kwart beleeft meer 

plezier aan andere hobby’s (24%) en 21% zegt hiervoor geen tijd te hebben. Jongeren van 

18-34 jaar zeggen opvallend vaker dat ze meer plezier beleven aan andere hobby's (52%) 

en dat ze een gebrek aan tijd hebben (50%). Ook 35-54 jarigen (36%) en personen in 

tweepersoonshuishoudens met kinderen (38%) noemen het gebrek aan tijd vaker dan 

gemiddeld als reden om niet te sporten.  

 

Bijna de helft (46%) van de niet-sporters geeft aan zeker of misschien (weer) te gaan 

sporten. Dit is vergelijkbaar met 2014. Het aandeel dat aangeeft zeker weer te willen gaan 

sporten lag toen echter wel hoger (29% in 2014 vs. 19% in 2018). Onder 65+-ers (25%) 

en laag opgeleiden (30%) is de animo om zeker of misschien (weer) te gaan sporten 

beduidend lager. 

 

Op de vraag of men iets mist op het gebied van sport in Dordrecht, antwoordt 17% van de 

respondenten bevestigend. Zwemfaciliteiten worden het meest genoemd, op de voet 

gevolgd door voetbal- en buitensportvoorzieningen. Ruim acht op de tien Dordtenaren 

ervaren dus geen gemis aan sportfaciliteiten.  

 

 

3 Sportverenigingen 

 

Iets meer dan de helft van alle sporters (56%) is op dit moment lid van een sportvereniging 

(laatste regel, tabel 2). Dit is ongeveer evenveel als in 2014. Dit percentage verschilt van 

het percentage genoemd in figuur 3. Het verschil wordt veroorzaakt door het verschil in 

vragen waarop beide uitkomsten zijn gebaseerd. Het percentage in figuur 3 (43%) is 

gebaseerd op de drie meest beoefende sporten in de afgelopen 12 maanden (ten tijde van 

het onderzoek hoefde men niet meer lid te zijn). Het tweede percentage (56%) is berekend 

op de vraag of men tijdens het onderzoek lid was van een sportvereniging. Ook is het 

mogelijk dat men lid is van een sportvereniging zonder er actief te sporten.  

 

Mannen zijn vaker lid van een sportvereniging dan vrouwen. Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn 

vaker lid dan gemiddeld (73%), 55 t/m 64 jarigen zijn juist minder vaak lid (33%). Als we 

binnen de groep 4 t/m 12 jarigen kijken naar stadsdeel, zien we dat kinderen in Centrum 

(80%) en Oost (83%) vaker lid zijn dan in West (52%). 

 

Ten opzichte van 2014 zijn jongeren van 13 t/m 17 jaar minder vaak lid van een 

sportvereniging, de 18 t/m 54 jarigen juist vaker. Opvallend is de flinke daling onder 55 t/m 

64 jarigen (van 56% in 2008 en 2010 naar 33% in 2018). Het aandeel dat lid is van een 

sportvereniging is ook gedaald onder sporters in stadsdeel Centrum. Sporters met een 

beperking zijn, na een afname in 2014, weer vaker lid. 
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Tabel 2 Lidmaatschap sportvereniging (%), 2008-2018 

 lidmaatschap 

 2008 2010 2014 2018 

geslacht     

man 58 64 58 60 

vrouw 54 56 51 51 

     

leeftijd     

4-12 jaar 75 74 78 73 

13-17 jaar 64 65 73  68 

18-34 jaar 49 59  42  56 

35-54 jaar 49 51  42  52 

55-64 jaar 56 56 48  33 

65 jaar e.o. 54 57 52 56 

     

etniciteit     

Nederlandse achtergrond 58 64  57 58 

migratieachtergrond 49 49 48 50 

     

beperking     

geen 59 62 59 58 

wel 46  55  43  49 

     

stadsdeel     

Centrum 55 57 56  51 

West 52 53 46 50 

Oost 62 65 59 60 

     

opleiding     

laag - - - 50 

midden - - - 58 

hoog - - - 55 

     

huishoudsamenstelling     

2 persoonshuishouden - - - 47 

2 persoonshuishouden + 

kind(eren) 

- - - 64 

1 persoonshuishouden - - - 50 

1 persoonshuishouden + 

kind(eren) 

- - - 54 

     

economische situatie     

werkend - - - 49 

niet werkend - - - 55 

     

totaal 56  60  54 56 

Toelichting: alle sporters (2018: n= 789).  

vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde.  

 = significante toename t.o.v. vorige meting;  = significante afname t.o.v. vorige meting. 

- = de uitsplitsing naar opleiding, huishoudsamenstelling en economische situatie is alleen te maken voor 2018, 

deze achtergrondkenmerken zijn niet vastgelegd in eerder metingen. 

 

 

Ruim zes op de tien Dordtenaren (63%) hebben het lidmaatschap van een sportvereniging 

wel eens opgezegd. Dit is gelijk aan 2014. De meest genoemde reden voor het opzeggen 

van het lidmaatschap is het ontbreken van tijd (32%), net als vier jaar geleden. Een vijfde 

deed liever een andere sport. Slechts een enkeling gaf aan dat hij/zij gepest of 

gediscrimineerd werd. Bij de optie ‘anders’ (38%) wordt aangegeven dat men het niet meer 

zo naar de zin had bij de vereniging en/of de sport niet meer leuk vond. Blessures werden 

ook genoemd.  

 

 

4 Vrijwilligerswerk 

 

Van de Dordtenaren van 13 jaar en ouder doet 15% wel eens vrijwilligerswerk bij een 

sportvereniging, net als in 2014 (figuur 7). In 2010 was dit nog 23% en in 2008 33%. Leden 

van sportverenigingen doen logischerwijze vaker vrijwilligerswerk bij een sportvereniging, 

namelijk 35%. Dit is vrijwel gelijk aan 2014. In 2010 was dat nog 44% en in 2008 52%.  
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Figuur 7 Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging / sportevenement, 2008-2018 

 

 
Toelichting: alle respondenten van 13 jaar en ouder (2018: n=896) / alle leden van een sportvereniging van 13 

jaar en ouder (2018: n=341) / alle sporters van 13 jaar en ouder (2018: n=587) 

* in 2018 is voor het eerst gevraagd of men vrijwilligerswerk bij een sportevenement deed. 

 

 

De kantinedienst is de populairste vorm van hulp (57%), gevolgd door het geven van 

trainingen (50%) en het lidmaatschap van commissies (43%). Bijna vier op de tien 

vrijwilligers (39%) rijden kinderen naar wedstrijden en een vijfde voert onderhoud uit 

(22%). Eveneens een vijfde (22%) is actief lid van het bestuur van een sportvereniging.  

Dit jaar vroegen we ook of men in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk bij een 

sportevenement of –activiteit heeft gedaan. Zestien procent van alle Dordtenaren van 13 

jaar en ouder gaf aan zich op deze manier te hebben ingezet (figuur 7). Onder de groep 

sporters is dit 24%. 

In figuur 8a zien we dat 21% van de Dordtenaren van 13 jaar en ouder vrijwilligerswerk in 

de sport doet. Zij doen vrijwilligerswerk bij een vereniging en/of bij een evenement. Vijf 

procent doet alleen vrijwilligerswerk bij een sportvereniging, 5% doet alleen 

vrijwilligerswerk bij een sportevenement en 11% doet allebei.  

In de groep sporters doet 31% vrijwilligerswerk in de sport (figuur 8b). Zes procent zet zich 

enkel in bij een vereniging, 8% deed dit alleen bij een sportevenement en 17% combineert 

beide vormen van vrijwilligerswerk.  

 

 

Figuur 8a  Vrijwilligerswerk in de sport door Dordtse inwoners van 13 jaar en ouder, 2018 

 
Toelichting: alle respondenten van 13 jaar en ouder (2018: n=896)  
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Figuur 8b  Vrijwilligerswerk in de sport door sporters van 13 jaar en ouder, 2018 

 
Toelichting: alle sporters van 13 jaar en ouder (2018: n=587)  

 

Vrijwilligers in de sport doen hun werk vooral omdat ze het leuk vinden (58%), uit 

betrokkenheid bij de vereniging (42%) of om een bijdrage te leveren aan de maatschappij 

(39%). Deze laatste reden wordt door 55-64 jarigen veel vaker genoemd (68%). Het feit 

dat hun kinderen sporten bij de vereniging, nu of in het verleden, is voor 30% een reden 

om actief te zijn als vrijwilliger. Voor 35-54 jarigen is dit voor meer dan de helft (één van) 

de reden(en) voor het doen van vrijwilligerswerk (53%). Bijna één op de vijf (18%) geeft 

aan alleen actief te zijn als vrijwilliger omdat hij of zij daarvoor gevraagd.  

Redenen om niet aan vrijwilligerswerk binnen de sport te doen zijn gebrek aan tijd (37%), 

geen interesse (33%), men wil zich niet vastleggen (25%), beperkingen op het gebied van 

gezondheid (14%) of men weet niet wat men kan doen (9%). In de categorie 'anders' (14%) 

zien we terug dat sommigen al vrijwilligerswerk doen op een andere manier. Ook wordt 

leeftijd genoemd, men vindt zichzelf nog te jong of juist te oud. Gebrek aan tijd speelt vooral 

een rol voor 18-34 jarigen (64%), voor huishoudens met kinderen (tweeoudergezinnen: 

51% en eenoudergezinnen: 57%) en werkenden (53%). 

 

5 Sportevenementen bezoeken 
 

Ruim zes op de tien Dordtenaren (62%) bezoeken wel eens een sportwedstrijd, -activiteit 

of –evenement als toeschouwer (figuur 9). Eén op de zes (16%) doet dit regelmatig, een 

kwart gaat soms en 22% gaat zelden. Vier op de tien (38%) bezoeken nooit een 

sportwedstrijd. Ouderen van 65 jaar en ouder (48%), mensen met een beperking (49%), 

personen in eenpersoonshuishoudens (50%), laagopgeleiden (49%) en niet-werkenden 

(45%) zeggen vaker dan gemiddeld nooit een sportevenement te bezoeken. 

 

 

Figuur 9 Bezoek van sportwedstrijden, -activiteiten of -evenementen, 2018 

 

 
 

Toelichting: alle respondenten (n=1.135) 
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Op de vraag waarom Dordtenaren sportwedstrijden en -evenementen bezoeken antwoordt 

59% om familie, vrienden en bekenden te zien sporten. Bijna de helft (49%) vindt het leuk 

om sport te kijken en 23% gaat mee met familie, ouders, vrienden of bekenden. Eén op de 

vijf gaat om bekende professionele sporters te zien sporten. We zien een groot verschil 

tussen mannen en vrouwen. Zo bezoekt tweederde van de mannen een sportwedstrijd 

omdat ze het leuk vinden tegenover slechts één derde van de vrouwen. De meeste vrouwen 

(71%) bezoeken een sportwedstrijd om familie, vrienden of bekenden te zien sporten. Dit 

is voor 47% van de mannen een reden. Mannen gaan ook vaker dan vrouwen om bekende 

sporters te zien (26% vs. 14%). 

 

Tweederde van de Dordtenaren die nooit sportwedstrijden bezoeken heeft hierin geen 

interesse. Eén op de vijf zegt hiervoor geen tijd te hebben. Kosten (8%) en problemen met 

vervoer (4%) spelen slechts voor een kleine groep een rol. 
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Onderzoeksverantwoording 

Voor de Sportmonitor 2018 hebben we een steekproef van 3.500 personen van vier 

jaar en ouder getrokken uit de BRP van Dordrecht (bewoners van verzorgings- en 

verpleegtehuizen uitgezonderd). Deze Dordtenaren hebben van ons in maart 2018 

schriftelijk het verzoek gekregen de vragenlijst op internet in te vullen. Voor kinderen 

tot en met 12 jaar hebben we de ouders gevraagd de vragenlijst in te vullen 

(eventueel samen met het kind). Indien gewenst kon men ook door middel van een 

schriftelijke vragenlijst aan het onderzoek deelnemen.  

 

In totaal hebben we 1.135 ingevulde vragenlijsten binnengekregen; een respons van 

32%. Deze respons hebben we herwogen naar de achtergrondkenmerken geslacht, 

leeftijd, etniciteit en stadsdeel. Hierdoor zijn de resultaten van het onderzoek 

representatief voor de gehele Dordtse bevolking van vier jaar en ouder. 

 
 

Alle resultaten van de 

Sportmonitor 2018, uitgesplitst 

naar achtergrondkenmerken, 

vindt u in een apart 

tabellenboek. 


