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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere 

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNHB. 



 

 

Samenvatting 

 

Het aantal hockeyers in Nederland stijgt, met vooral een flinke aanwas bij de junioren. Maar 

hoe zorg je er als verenigingen voor dat deze jongeren ook echt betrokken raken bij de 

vereniging, zodat ze bereid zijn wat terug te doen voor de club en ook na hun middelbare 

school loyaliteit met de hockeysport blijven voelen. Voor veel clubs blijkt het een lastige 

opgave de jeugd echt te bereiken. 

 

Eén van de doelgroepen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond is de doelgroep jong 

volwassenen. Deze doelgroep bestaat uit 11.930 vrouwen en 14.638 mannen van de totale 

groep hockeyers in Nederland. Binnen deze doelgroep is zowel intern binnen de KNHB als 

extern vanuit de vereniging een ontwikkeling gesignaleerd. Het verloop binnen de doelgroep 

is namelijk groter dan onder andere doelgroepen. 

 

Wanneer een hockeyer zich bevindt in de doelgroep jong volwassenen, krijgen ze te maken 

met veranderingen in de leef- en werksituatie. Van jeugdlid worden ze seniorenlid, en gaan 

veelal studeren. Er ontstaat mogelijk een wijziging in de woonplaats gedurende de studie, de 

invloed van ouders daalt en er worden andere activiteiten en interesses belangrijk. Het is 

mogelijk dat deze aspecten de oorzaak zijn van het grote verloop onder de doelgroep jong 

volwassenen. Echter, hier is nog weinig over bekend binnen de KNHB. Dit onderzoek heeft 

dan ook tot doel inzichtelijk te maken wat de belevingen en betekenissen zijn die de 

doelgroep aangeeft wanneer ze besluiten een vereniging te verlaten, te blijven bij een 

vereniging of te switchen van vereniging gedurende de levensfase waarin ze zich bevinden. 

Dit kan de levensfase zijn van rond de achttien jaar wanneer er een verandering plaatsvindt in 

de studiesituatie en dit kan in de levensfase zijn van rond de vierentwintig jaar wanneer een 

verandering ontstaat van een studiesituatie naar een werksituatie. 

 

Alle verenigingen schetsen een probleem binnen de doelgroep jong volwassenen. Uitval 

binnen desbetreffende groep zorgt voor problemen met betrekking tot de ontwikkeling van 

kader. Deze groep zorgt namelijk in de toekomst voor potentieel kader voor een vereniging. 

De jong volwassenen worden ingezet als trainer, coach, fungeren als commissielid en zijn 

toekomstige bestuursleden. De verenigingen zijn opzoek naar een goed functionerend 

vrijwilligersapparaat met kennis van hockey. 

Daarnaast veroorzaakt de uitval van jong volwassenen binnen een vereniging tevens voor 

problemen onder de groep die blijft hockeyen en voor een onevenwichtige opbouw van het 

ledenbestand. De groep hockeyers binnen de leeftijdscategorie jong volwassenen wordt 

kleiner. Er kan minder met leeftijdsgenoten gespeeld worden en de hockeyers worden eerder 

ingedeeld met niet leeftijdsgenoten en in verschillende teams.  

De aanwas voor zowel breedtesport als topsport is daarnaast van belang om een vereniging 

bloeiend te houden. 



 

 

De onderzoeksvraag die in het onderzoek centraal staat luidt als volgt: 

� Hoe veranderen de motieven en betekenissen van jongeren tussen de 18 en 25 jaar 

ten aanzien van de hockeysport als gevolg van een veranderende leef- en 

werksituatie en hoe gaan ze hiermee om? 

 

De deelvragen die onderzocht dienen te worden om inzicht te krijgen in de onderzoeksvraag 

zijn als volgt geformuleerd: 

� Wat zijn de motieven en betekenissen van de jong volwassenen die blijven 

hockeyen? 

� Wat zijn de motieven en betekenissen van de jong volwassenen die stoppen met 

hockeyen? 

� Welke betekenissen worden toegekend aan een hockeyomgeving? 

� Op wat voor gebied kunnen de verenigingen en de KNHB ondersteuning bieden? 

 

Het theoretisch kader is opgebouwd in twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op de 

vraag waarom jong volwassenen participeren in de sport. Sportparticipatie wordt aan de hand 

van verschillende theorieën uiteengezet. Uit de verschillende perspectieven zijn een drietal 

thema’s geformuleerd die als basis hebben gediend van het empirisch onderzoek. De 

thema’s zijn: 

� Plezier en genieten als motivatie 

� Competenties als motivatie 

� Waardering en acceptatie als motivatie 

Daarnaast wordt ingegaan op de maatschappelijke waarde van sport. 

 

In het tweede gedeelte van het theoretisch kader wordt antwoord gegeven op de vraag 

waarom jong volwassenen niet meer participeren in de sport. Het begrip uitval wordt 

beschreven om vervolgens verder te beschrijven wat de redenen van het stoppen kunnen 

zijn. Tevens worden maatschappelijke ontwikkelingen uiteengezet die te maken kunnen 

hebben met het stoppen. 

 

Voortvloeiend uit de data analyse zijn de conclusies beschreven. In de conclusie is een 

antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag aan de hand van de verschillende 

thema’s die als basis hebben gediend van het empirisch onderzoek. 

In het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de motieven en betekenissen van jongeren 

tussen de achttien en vijfentwintig jaar niet of nauwelijks veranderen. De veranderende leef- 

en werksituatie is er, maar het is een feit dat er binnen de doelgroep een andere tijdsindeling 

en tijdsinvulling ontstaat waardoor de hockeysport op dat moment niet meer in het leven van 

de respondenten past. Voor de KNHB is het goed te concluderen dat er een groep bestaat 

die tijdelijk de sport de rug toe keert, maar vaak wel de wens uitspreken terug te keren binnen 

de hockeysport. 

 

Echter, er zijn mogelijkheden om de doelgroep beter te bedienen, zodat een deel van de 

doelgroep de veranderende leef- en werksituatie voor lief neemt en blijft hockeyen. Deze 

mogelijkheden hebben betrekking op het tegemoet komen van de doelgroep en op de juiste 

manier bedienen van de doelgroep.  

De mogelijkheden zijn als vijf aanbevelingen voor de KNHB in het onderzoek beschreven. 



 

 

Verenigingen 

1. Focus op een soepele overgang jeugd/senioren 

De overgang van de jeugd naar de senioren zorgt voor menig uitval onder de hockeyers. De 

overgangen binnen de eerstelijns teams verlopen veelal goed, maar vooral bij de lagere 

teams worden de spelers aan hun lot overgelaten en is de overgang groot. 

Het laten meetrainen van de jeugd met de senioren zorgt voor een eenvoudigere overgang 

vanwege het feit dat ze gewend zijn om met “oudere” mensen te hockeyen. Daarnaast is het 

wellicht haalbaar voor de KNHB om een leeftijdsgrens in te stellen voor de reguliere 

competitie, zoals de reeds bestaande achttien plus competitie in een bepaalde regio van het 

land. 

 

2. Focus op het contact met uitvallers binnen een vereniging 

Het is van belang om het contact met de uitvallers te behouden. Niet alleen de gestopte 

hockeyers zijn daarin van belang maar zeker ook de hockeyers die elders zijn gaan spelen. 

Contact in de vorm van reünies, nieuwsbrieven en feestjes zijn methoden om toch in contact 

te blijven met de uitstromende leden. De reden van het contact blijven houden ligt in het feit 

dat respondenten aangeven ooit weer terug te willen keren naar hun oude vereniging of 

binnen de hockey sport in het geval van de gestopte respondenten. In dat opzicht zou een 

oude vereniging een rol kunnen spelen in het zoeken naar een nieuwe vereniging. Echter, 

een vereniging zal een inventarisatie moeten maken welke leden dit waarderen en welke niet. 

 

Kijkend naar de aanbevelingen voor de verenigingen heeft de eerste aanbeveling betrekking 

op de achttien jarigen en de tweede aanbeveling op de gehele leeftijdscategorie te weten 

achttien tot en met vijfentwintig jarigen. 

 

Verenigingen en KNHB 

3. Creëer een rol voor de KNHB en de vereniging als bemiddelaar 

De KNHB en de verenigingen zouden als bemiddelaar kunnen fungeren wanneer hockeyers 

in een studie/werk traject komen. De leeftijdscategorie van drieëntwintig en vierentwintig jaar 

gaat zich na de studie oriënteren op de arbeidsmarkt. Een bemiddelaar kan ervoor zorgen dat 

de betreffende leeftijdscategorie in contact komt met verschillende sponsoren van een 

vereniging. De KNHB daarentegen zou contacten kunnen leggen met haar verschillende 

partners en de doelgroep. Daarbij valt te denken aan toernooien waar bedrijven en hockeyers 

binnen de doelgroep twintig tot dertig jaar samen worden gebracht, bedrijfshockey waar 

hockeyers van een bepaalde vereniging in kunnen stromen en mee kunnen spelen en road 

shows, waarbij bedrijven langs verenigingen trekken met stands om op die manier toekomstig 

personeel te werven. 

 

4. Focus op primaire faciliteiten, voorzieningen en activiteiten 

De doelgroep jong volwassenen is geen veeleisende groep. De focus binnen deze groep ligt 

op goede velden, voldoende materialen en een verzorgd clubgebouw. Naast de faciliteiten 

worden feestjes, toernooien, teamweekenden en cursussen van belang geacht. Extra 

voorzieningen als internetfaciliteiten, fitnessfaciliteiten en restaurantfaciliteiten genieten niet 

de voorkeur binnen de doelgroep. 

 

Kijkend naar de aanbevelingen voor de verenigingen en de KNHB heeft de derde 

aanbeveling betrekking op de vierentwintig jarigen en de tweede aanbeveling op de gehele 

leeftijdscategorie te weten achttien tot en met vijfentwintig jarigen. 



 

 

KNHB 

5. Creëer een verenigingsoverzicht 

Om de overgangen van de ene vereniging naar de andere vereniging te vergemakkelijken 

zou de KNHB een overzicht kunnen verstrekken met de mogelijkheden binnen de 

verschillende grote steden wat betreft de hockeyverenigingen. Om tussentijdse uitval te 

voorkomen vanwege het feit dat de hockeyers niet weten welke verenigingen zich in een stad 

begeven is het uitvalsproces een stuk hoger. Het document kan een kort overzicht bevatten 

waarin de verschillende verenigingen beschreven worden en het huidige niveau naar voren 

komt. 

 

De laatste aanbeveling voor de KNHB heeft betrekking op de gehele leeftijdscategorie. Het 

moment om over te stappen naar een nieuwe vereniging kan binnen de leeftijdscategorie 

achttien tot en met vijfentwintig jaar voorkomen. 
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Voorwoord 

 

Tot mijn grote spijt heeft het einde van de studie Bestuurskunde zich aangediend. Met 

ontzettend veel plezier heb ik aan de Master Sportbeleid & Sportmanagement de afgelopen 

twee jaar invulling gegeven. De combinatie tussen enerzijds de colleges en anderzijds de 

praktijkervaring bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond was voor mij een ideale 

werksituatie. 

Voor iemand met een bijzonder groot sporthart vormt een stage bij één van de grotere 

sportbonden in Nederland een enorme uitdaging. 

In de afgelopen twee jaar heb ik een kijkje mogen nemen in de keuken van de KNHB, een 

prachtige sportbond met innovatieve, gedreven, bevlogen mensen. En bovenal heerst er een 

enorm familiegevoel. 

 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie als afronding van de studie Bestuurskunde, Master 

Sportbeleid en Sportmanagement aan de Universiteit van Utrecht. Gestart in September 2007 

zowel op de USBO als bij de KNHB en geëindigd in Juni 2008. Twee jaar die voor mij zijn 

omgevlogen en waar ik mezelf heb kunnen ontplooien tot een persoon die weet wat ze wil en 

uiteindelijk haar droombaan zal ambiëren in de sportsector. 

 

Graag wil ik middels dit voorwoord een aantal mensen bedanken die mij op verschillende 

manieren fantastisch gesteund en geholpen hebben. 

Allereerst dank ik hartelijk mijn familie voor de onvoorwaardelijke steun die zij mij gedurende 

de afgelopen twee jaar gegeven hebben. Daarnaast ben ik Anton zeer erkentelijk voor de 

juiste inschatting van de match tussen de KNHB en mijzelf. Hij heeft er mede voor gezorgd 

dat ik stage kon lopen bij de KNHB 

Uiteraard wil ik alle collega’s van de bond bedanken voor de fijne samenwerking en voor de 

unieke sfeer zowel op kantoor als met een aantal leuke uitjes.  

Graag wil ik mijn directe begeleiders Marijke, Martine en Arno ontzettend bedanken voor de 

momenten van feedback, voor de hulp en voor het enthousiasme waarmee jullie mij begeleid 

hebben. 

Daarnaast wil ik Inge graag bedanken voor de fijne samenwerking vanuit de universiteit. Voor 

al mijn vragen kon ik altijd bij haar terecht en zij heeft mij af en toe weer op het goede pad 

gebracht en de inzichten gegeven om de scriptie tot een goed einde te brengen. 

Dit onderzoek had nooit kunnen plaatsvinden zonder de enthousiaste respondenten.  

Irma, Sander, Sophie, Jet, Willemijn, Malou, Wouter, Laurens, Eric-Jan, Merel, Carolien, 

Susanne, Joost, Gerben, Annette, Leon, Diewertje en Niels. Allemaal ontzettend bedankt 

voor jullie medewerking! 

 

 

Utrecht, 14 mei 2008 

Sophie Willemijn Benus 
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1. Inleiding op het thema 

 

Het aantal hockeyers in Nederland stijgt, met vooral een flinke aanwas bij de junioren. Maar 

hoe zorg je er als vereniging voor dat deze jongeren ook echt betrokken raken bij de 

vereniging, zodat ze bereid zijn wat terug te doen voor de club en ook na hun middelbare 

school loyaliteit met de hockeysport blijven voelen. Voor veel clubs blijkt het een lastige 

opgave de jeugd echt te bereiken (KNHB, 2007). 

 

Als een hockeyvereniging het goed doet, de jongeren betrekt bij activiteiten en 

verantwoordelijkheden overdragen aan de groep, voelt de jeugd zich thuis en zullen ze de 

club langer trouw blijven. Al bestaat er wel degelijk het besef dat het een illusie is dat ze bij de 

provincieclub blijven spelen als ze in Amsterdam of Groningen gaan studeren. Als iemand in 

een andere stad gaat studeren, verplaatst het sociale leven zich en de vriendenclub 

verandert. Het verlaten van de oude hockeyvereniging is veelal een logisch gevolg, maar dat 

betekent niet dat jongeren uit beeld hoeven te raken. ‘Als de vereniging echt voelt of ie van 

hen is, dan zijn ze bereid om in de zomer terug te komen voor een hockeykamp, of om af en 

toe training te geven’, weet Keesie medewerker Maaike van Schuppen. ‘ En als je als club 

zorgt dat ze zich verbonden voelen met de sport, dan gaan ze weer hockeyen zodra het weer 

in hun leven past (KNHB, 2007). 

 

1.1. De KNHB 

Om voort te kunnen borduren op bovenstaand thema wordt er in deze paragraaf een 

inleidend stuk beschreven over de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Deze uiteenzetting 

van de KNHB met daarbij het aanbod van de verschillende diensten is nodig om de context te 

schetsen waarin het onderzoek heeft plaats gevonden. 

 

De KNHB is een non-profit organisatie die hockeyverenigingen met een kwalitatief aanbod 

van diensten en producten ondersteunt, onder andere door middel van signalering van trends 

en ontwikkelingen in de (hockey)sport. Daarnaast doormiddel van nieuwe vormen van 

samenwerking. Het doel van de KNHB is om de verenigingen zo optimaal mogelijk te laten 

functioneren. In theorie werkt het bondsbureau in opdracht van het bondsbestuur aan het 

vastgestelde beleid. 

Op het bondsbureau in het huis van de sport te Nieuwegein werken ongeveer 35 betaalde 

krachten, verspreid over verschillende afdelingen.  

Het belangrijkste voor de KNHB zijn de 309 hockeyverenigingen, met een ledenaantal van 

rond de 202.000 leden. Dit zijn de primaire leden van de KNHB.  

Naast de reguliere competitie en de zaalcompetitie is er ook aandacht voor studentenhockey, 

schoolhockey, trimhockey zonder competitie, beachhockey, knotshockey en hockey voor 

mensen met een lichamelijke en of geestelijke beperking. De KNHB zet zich in voor nieuwe 

ontwikkelingen, onder het motto: hockey is voor iedereen. 
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1.1.1. Diensten 

De KNHB levert diverse diensten aan haar leden. Enkelen van deze diensten zijn: 

 Het organiseren van de competitie voor alle verschillende doelgroepen van de 

verenigingen en houdt de standenmotor bij. 

 Het begeleiden en ondersteunen van de nationale elftallen die uitkomen binnen de 

wereldhockeysport. Hier wordt relatief veel aandacht aan besteed, omdat de oranjeteams een 

voorbeeldfunctie hebben. Zij zijn volgens de KNHB een belangrijke promotor van de 

hockeysport in Nederland.  

 Op de afdeling Arbitrage worden alle scheidsrechterszaken behandeld: Hier komen 

zowel praktische zaken als strategische kwesties naar voren; van verenigingsarbitrage tot 

bondsarbitrage; van opleidingen tot bijscholing en van clubniveau tot internationaal niveau. 

 Op de afdeling opleidingen/ technisch kader worden opleidingen en bijscholingen 

voor trainers en coaches verzorgd. Enerzijds worden beleid en producten ontwikkeld om de 

hockeytrainers en – coaches in Nederland kwalitatief te verbeteren. Anderzijds wordt 

administratief het proces tussen cursisten, docenten en verenigingen optimaal begeleid. 

 

 Op het gebied van jeugdkader ondersteunt de KNHB de verenigingen om jeugd te 

enthousiasmeren voor kaderfuncties binnen de vereniging. Zelf heeft de KNHB een 

jeugdpanel opgericht. Zij organiseert onder andere een jeugdkader congres, een promotour 

en ze leveren een bijdrage aan de website. 

 Binnen het kader van sportmedisch beleid organiseert de KNHB activiteiten die 

gericht zijn op voorlichting en deskundigheidsbevordering via het jaarlijks medisch congres, 

de website en de gezondheidsmodules in de kaderopleidingen. 

 De KNHB vindt het tevens belangrijk dat kinderen op school op een leuke en 

verantwoorde wijze kennis maken met hockey. Het schoolhockey project wordt gesponsord 

door Shell en is gericht op kennismaking en promotie van de hockeysport. Tevens wordt de 

kennis en het hockeyenthousiasme van de docenten lichamelijke opvoeding verbreed. Voor 

de docenten zijn er lespakketten, clinics en er is ieder jaar de Nationale Shell 

Schoolhockeycompetitie. 

 Ook wil de KNHB mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking het 

plezier van hockey laten beleven en streeft het naar integratie van gehandicapte sporters 

binnen de reguliere verenigingen. 

 Op de afdeling dienstverlening levert men professionele bijdrage aan de ontwikkeling 

van het KNHB- en verenigingsbeleid, zodat er goed wordt ingespeeld op nieuwe 

ontwikkelingen op het terrein van accommodaties en algemene ontwikkelingen. Met als 

uiteindelijke doel toekomstgerichte en goed functionerende hockeyverenigingen. 

 Het huidige imago van de KNHB heeft mede betrekking op normen & waarden. De 

KNHB vindt Sportiviteit & Respect zo belangrijk dat er continu aandacht voor moet zijn. De 

KNHB voert de campagne Sportiviteit & Respect met als doel het ongewenste gedrag voor, 

tijdens en na de wedstrijd bespreekbaar te maken.  

De campagnes die de KNHB voert zijn herkenbaar door de felle kleuren die worden gebruikt 

met daarop nieuwe illustraties van Dhr. Toon van Driel.  
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1.2. De KNHB en Jong Volwassenen 

Aansluitend op de algemene beschrijving van de KNHB volgt in onderstaande paragraaf een 

uiteenzetting van de KNHB en de doelgroep jong volwassenen. Desbetreffende doelgroep 

vormt de populatie voor het onderzoek. De leeftijdscategorie loopt van achttien tot en met 

vijfentwintig jaar. 

 

In het Strategisch Marketingplan 2015 worden acht verschillende doelgroepen geformuleerd. 

Deze zijn aan de hand van verschillende levensfases en indelingen bij verenigingen 

beschreven om uiteindelijk per doelgroep een beleid te kunnen ontwikkelen (KNHB, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1. Een overzicht van de acht doelgroepen van de KNHB (KNHB, 2006) 

 

Uit bovenstaande afbeelding valt op te maken dat één van de doelgroepen van de KNHB de 

doelgroep jong volwassenen is. Deze doelgroep bestaat in totaal uit 11.930 vrouwen en 

14.638 mannen van de totale groep hockeyers in Nederland. Binnen deze doelgroep is zowel 

intern binnen de KNHB als extern vanuit de vereniging een ontwikkeling gesignaleerd. Het 

verloop binnen de doelgroep is groter dan onder andere doelgroepen. De KNHB beoogt in 

samenwerking met de verenigingen dit te verminderen. De actoren die in dit proces een rol 

spelen zijn: de KNHB, de hockeyverenigingen, de hockeyspelers en de gestopte hockeyers 

van achttien tot vijfentwintig jaar, oftewel de doelgroep jong volwassenen.  

Om beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de leden van een vereniging, zijn acht categorieën te 

onderscheiden, op basis van levensfase. De groepen verschillen onderling in karakteristieken, mogelijke bijdrage aan de 

club en hun omgeving.

De acht doelgroepen analyseren we op:

Karakteristieken van de doelgroep Rollen die ze kunnen vervullen                     Hun omgeving

• Wat is hun tijdbesteding?

• Hoe zien ze de hockeyvereniging?

• Waar moet het ideale clubhuis aan voldoen?

• Welke competitievorm wil men?

• Welke additionele diensten wil men?

• Hockeyer

• Trainer

• Scheidsrechter

• Commissielid 

• Klant van het restaurant

• Sponsor

• Vrienden lid maken

• Ouders warm maken voor de vereniging

• Studentenvereniging

• Expertise vanuit het werk 

• Sponsors

Via bedieningsconcepten leden meer bieden, binden en betrekken bij de verenigingen

Van 3 naar 6 naar 8 doelgroepen

DoelgroepenVisie 2015

6 - 12 jaar 12 – 18 jaar 18 – 25 jaar

Masters

25 – 35 jaar 35 - 45 jaar

Jong
volwassenen Starters Ouders

Jongste 
jeugd

Jeugd

4 – 6 jaar

‘Kabouters’

Senioren

45 – 60 jaar 60 jaar en ouder
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1.3. Achtergrond en aanleiding van het onderzoek 

De doelgroep jong volwassenen is één van de acht doelgroepen die de KNHB geformuleerd 

heeft in haar Strategische Visie 2015, zoals in afbeelding één staat beschreven.  

In de visie worden de strategieën beschreven met betrekking tot trends, het ambitieniveau 

van de leden, het ambitieniveau van accommodaties, doelgroepen, beleidsconcepten, de 

identiteit van hockey, het assortiment en verenigingsbeleid. 

De beleidsconcepten, zoals deze staan beschreven in de Strategische Visie 2015, geven een 

nog in te vullen kader aan waar de focus binnen de verschillende doelgroepen moet komen te 

liggen.  

 

Wanneer een hockeyer zich bevindt in de doelgroep jong volwassenen, krijgen ze te maken 

met veranderingen in de leef- en werksituatie. Van jeugdlid worden ze seniorenlid, en gaan 

veelal studeren. Er ontstaat mogelijk een wijziging in de woonplaats gedurende de studie, de 

invloed van ouders daalt en er worden andere activiteiten en interesses belangrijk. Het is 

mogelijk dat deze aspecten de oorzaak zijn van het grote verloop onder de doelgroep jong 

volwassenen. Echter, hier is nog weinig over bekend binnen de KNHB. Dit onderzoek heeft 

dan ook tot doel inzichtelijk te maken wat de belevingen en betekenissen zijn die de 

doelgroep aangeeft wanneer ze besluiten een vereniging te verlaten, te blijven of te switchen 

van vereniging gedurende de levensfase waarin ze zich bevinden. Dit kan de levensfase zijn 

van rond de achttien jaar wanneer er een verandering plaatsvindt in de studiesituatie en dit 

kan in de levensfase zijn van rond de vierentwintig jaar wanneer gemiddeld een verandering 

ontstaat van een studiesituatie naar een werksituatie. 

 

Naar aanleiding van verschillende interne en externe gesprekken met betrokkenen uit de 

praktijk en enkele medewerkers van de KNHB is naar voren gekomen dat er sprake is van 

een behoorlijk verloop binnen de doelgroep jong volwassenen. Dit blijkt tevens uit een 

analyse van verschillende hockeyverengingen. Alle verenigingen schetsen een probleem 

binnen de doelgroep jong volwassenen. Uitval binnen desbetreffende groep zorgt voor 

problemen met betrekking tot de ontwikkeling van kader. Deze groep zorgt namelijk in de 

toekomst voor potentieel kader voor een vereniging. De jong volwassenen worden ingezet als 

trainer, coach, fungeren als commissielid en zijn toekomstige bestuursleden. De verenigingen 

zijn opzoek naar een goed functionerend vrijwilligersapparaat met kennis van hockey. 

Daarnaast veroorzaakt de uitval van jong volwassenen binnen een vereniging tevens voor 

problemen onder de groep die blijft hockeyen en voor een onevenwichtige opbouw van het 

ledenbestand. De groep hockeyers binnen de leeftijdscategorie jong volwassenen wordt 

kleiner. Er kan minder met leeftijdsgenoten gespeeld worden en de hockeyers worden eerder 

ingedeeld met niet leeftijdsgenoten en in verschillende teams.  

De aanwas voor zowel breedtesport als topsport is daarnaast van belang om een vereniging 

bloeiend te houden.  

 

Zowel de KNHB als de verenigingen maken zich zorgen over het verloop. De vraag die in 

deze situatie dan ook ontstaat, is hoe de verenigingen en de KNHB deze doelgroep op de 

juiste manier kunnen bedienen, zodat enerzijds het verloop binnen de doelgroep jong 

volwassenen minder wordt en anderzijds de overgang naar een andere vereniging en 

uiteindelijk naar een nieuwe werk- en leefomgeving een prettig en goed verloop kent.  
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1.4. Maatschappelijke & wetenschappelijke relevantie  

 

Maatschappelijke relevantie 

Wanneer er gekeken wordt naar de maatschappelijke relevantie van het onderzoek kan er 

geconcludeerd worden dat binnen de huidige maatschappij steeds meer nadruk komt te 

liggen op het belang van sport en bewegen met name onder jongeren (VWS, 2006). Dit heeft 

onder andere te maken met toenemend overgewicht onder jongeren.  

Dit wordt tevens onderstreept door NOC*NSF die hier het volgende over zegt: “De feiten zijn 

bekend: wie actief is en voldoende beweegt voelt zich prettiger, heeft een betere gezondheid, 

doet minder vaak een beroep op de gezondheidszorg en heeft een lager arbeidsverzuim.  

Wie dat ook nog eens buiten doet in een groene omgeving, versterkt dat effect” (NOC*NSF, 

2006). Buiten het feit dat het hockeyen binnen een vereniging zorgt voor leuke/goede sociale 

contacten, is gezelligheid ook van belang vanwege het feit dat jongeren gaan sporten en 

vooral blijven sporten. Het onderzoek is van belang voor de KNHB, omdat veel aandacht uit 

gaat naar ledenbehoud. Het is belangrijk om tegemoet te komen aan alle hockeywensen en -

behoeften, zo ook voor de doelgroep jong volwassenen. 

Het behouden van de doelgroep jong volwassenen is van belang voor zowel de verenigingen 

als de KNHB vanwege het feit dat deze groep in de toekomst zorgt voor kader binnen een 

vereniging. De jong volwassenen worden ingezet als trainer, coach, fungeren als 

commissielid en zijn toekomstige bestuursleden. Daarnaast is de aanwas voor zowel 

breedtesport als topsport van belang om een vereniging bloeiend te houden.  

De uitkomsten van het onderzoek kunnen tevens van waarde zijn voor andere actoren binnen 

het huidige sportaanbod. Het verloop binnen de doelgroep jong volwassenen bestaat 

mogelijkerwijs niet alleen binnen de hockeysport, maar wordt binnen andere bonden wellicht 

ook als probleem ervaren. 

 

Wetenschappelijke relevantie 

De reeds uitgevoerde onderzoeken hebben enerzijds betrekking op het verloop binnen alle 

doelgroepen (Mulder, 2004) en anderzijds op jongeren die op topniveau hockeyen, oftewel op 

topsport niveau. 

In een ander onderzoek blijken sportverenigingen moeite te hebben met het behouden van de 

jeugd. Het toenemende zapgedrag en de consumentistische instelling van de jeugd zouden 

daarvoor oorzaken zijn.  

De vereniging moet met lede ogen toezien hoe het ene na het andere (jeugd) lid de deur 

uitloopt, op zoek naar een andere (sport) uitdaging. Sportuitval lijkt niet te voorkomen. 

Veranderingen in levensfase hebben nu eenmaal invloed op (a) het al dan niet sporten en (b) 

de sportkeuze.  

 

In het onderzoek wordt verenigingen aangeraden aandacht te hebben voor sfeer onder 

jeugdteams vanwege het feit dat diverse andere aspecten die de sportkeuze van jongeren 

beïnvloed, moeilijk te beïnvloeden zijn (Hoekman, 2007).  

 

Bestaande literatuur gaat niet in op de motieven en betekenissen van respondenten om te 

blijven of om de sport de rug toe te keren. Het doel van het onderzoek is om nieuwe inzichten 

te krijgen in de huidige situatie. 
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1.5. Opbouw van het Rapport 

Dit rapport is een weergave van het onderzoek dat naar bovenstaande wens van de KNHB is 

opgezet en uitgevoerd. In hoofdstuk één is de inleiding op het thema besproken. 

In hoofdstuk twee wordt het onderzoeksontwerp uiteengezet. De onderdelen die hierin 

besproken worden zijn de centrale onderzoeksvraag met de bijbehorende deelvragen, het 

onderzoeksperspectief en de onderzoeksmethoden.  

Hoofdstuk drie geeft een beschrijving van het theoretisch kader waarin de maatschappelijke 

waarde van sport naar voren komt in combinatie met de overheid en de KNHB om vervolgens 

sportparticipatie in het algemeen en specifiek op jongeren uiteen te zetten.  

In het tweede gedeelte van het theoretisch kader, beschreven in hoofdstuk vier, worden de 

redenen die sporters kunnen hebben om te stoppen en maatschappelijke ontwikkelingen die 

van invloed kunnen zijn op een persoon die stopt uiteengezet.  

In hoofdstuk vijf zal er aan de hand van de data analyse antwoord worden gegeven op de vier 

deelvragen zoals geformuleerd in het onderzoeksontwerp om vervolgens in de conclusie van 

hoofdstuk zes een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag. 

Voortvloeiend uit het theoretisch kader, de data analyse en de conclusie worden in hoofdstuk 

zeven de aanbevelingen voor de KNHB uiteengezet. 
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2. Onderzoeksontwerp  

Voortvloeiend uit de hiervoor beschreven inleiding worden in het onderstaande hoofdstuk de 

doelstelling van het onderzoek, de centrale onderzoeksvraag met de daarbij behorende 

deelvragen uiteengezet. Vervolgens komen de methodologische aspecten van het onderzoek 

aan bod met daarbij de onderzoeksbenadering, de onderzoeksmethoden en de 

analysemethode. 

 

2.1. Doel van het onderzoek 

Het doel van het afstudeeronderzoek dat vanuit de KNHB in samenwerking met de 

onderzoeker is geformuleerd luidt: 

 

Het doel van het onderzoek is het onderzoeken van de belevingen en betekenissen die de 

doelgroep achttien tot vijfentwintig jarigen aan de hockeysport geven wanneer ze besluiten 

een vereniging te verlaten, bij een vereniging  te blijven of te switchen van vereniging tijdens 

deze levensfase. Teneinde het ontwikkelen van een beleidsconcept en een advies voor zowel 

de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond als de verenigingen. 

 

2.2. Doelstelling, centrale onderzoeksvraag en deelvragen 

De KNHB voert een pro-actief beleid om tegemoet te komen aan alle hockeywensen en -

behoeften van haar leden. Eén van de doelgroepen binnen de KNHB zijn de jong 

volwassenen, oftewel de leeftijdscategorie van achttien tot en met vijfentwintig jaar. Binnen 

deze leeftijdscategorie bestaat er een behoorlijk verloop. Wanneer de jeugdige hockeyspelers 

gaan studeren, trekken ze veelal weg bij de verenigingen. Er bestaat een mogelijkheid dat ze 

verder gaan hockeyen bij een studentenvereniging, dan wel reguliere vereniging, terugkomen 

in een latere leeftijdscategorie of de hockeywereld geheel de rug toe keren.  

Daarnaast bestaat er een fase waarin de betrokkenen klaar zijn met een studie en gaan 

werken.  

Om inzicht te krijgen in het verloop binnen de verschillende fases en om vervolgens een 

beleidsconcept te kunnen ontwikkelen wordt de volgende onderzoeksvraag gesteld. 

 

De onderzoeksvraag die in het onderzoek centraal staat luidt als volgt: 

 

� Hoe veranderen de motieven en betekenissen van jongeren tussen de 18 en 25 jaar 

ten aanzien van de hockeysport als gevolg van een veranderende leef- en 

werksituatie en hoe gaan ze hiermee om? 

 

De deelvragen die onderzocht dienen te worden om inzicht te krijgen in de hoofdvraag zijn als 

volgt geformuleerd: 

 

� Wat zijn de motieven en betekenissen van de Jong Volwassenen die blijven 

hockeyen? 

� Wat zijn de motieven en betekenissen van de Jong Volwassenen die stoppen met het 

hockeyen? 

� Welke betekenissen worden toegekend aan een hockeyomgeving? 

� Op wat voor gebied kan de KNHB en de verenigingen ondersteuning bieden? 
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De belangrijkste begrippen die in de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen worden 

gehanteerd, zullen hieronder worden toegelicht om de focus van de vragen helder te krijgen. 

 

Jongeren: Mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van achttien tot en met vijfentwintig 

jaar. 

 

Veranderende leef- en werksituatie: De veranderingen die ontstaan, gedurende de levensfase 

waarin de doelgroep zich bevindt, te weten de overgang van een middelbare school naar een 

nieuwe studie, overgang thuiswonend naar kamers, een overgang van studeren naar de 

arbeidsmarkt en van kamers naar een huis kopen/huren. 

 

KNHB: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 

 

Hockeyomgeving: Een plek of plaats waar de hockeysport beoefend wordt. 

 

Motieven: Een beweegreden of reden voor een hockeyer om te blijven hockeyen of te 

stoppen met hockeyen.  

 

Betekenissen: Het begrip Betekenisgeving bestaat volgens Karl E. Weick uit een zevental 

eigenschappen die gezamenlijk zorgen voor de inhoud van het begrip betekenisgeving 

(Weick,1995).  

 

Volgens Weick staat de handelende mens centraal en niet de structuur van een organisatie of 

vereniging. Zij creëren door handelingen betekenis aan de werkelijkheid wat tot uitdrukking 

wordt gebracht in de term ‘Sensemaking’. Weick definieert een zevental eigenschappen van 

‘Sensemaking’ die gezamenlijk ervoor zorgen dat de handelende mens betekenis aan een 

bepaalde situatie toekent. Weick beschrijft de volgende zeven eigenschappen. 

 

1. Grounded in Identity Construction  

Wie ben ik ten opzichte van een ander. ‘Sensemaking’ begint over wie betekenis toekent (wie 

zijn de mensen). De betekenis staat niet los van de betekenisgever. 

2. Retrospective 

De betekenisgever kijkt altijd terug wat hij/zij eerder heeft gezegd. Om dit nader te kunnen 

verklaren volgt een kort voorbeeld: hockey is een kaksport (dit betreft een eerdere uitspraak) 

Wanneer een persoon gaat studeren komt hij/zij in aanraking met hockey, men krijgt een 

uitnodiging om te gaan hockeyen, maar de verbinding hockey/kaksport wordt wel 

meegenomen. Mensen geven betekenis aan iets omdat het speelt, het is altijd verbonden aan 

iets wat eerder was. 

3. Enactive of Sensible Environments 

Men handelt eerst en vervolgens kent men betekenis aan iets toe. De cognitie (het vermogen 

iets te leren) volgt daarop. Het is moeilijk ergens betekenis aan toe te kennen wanneer er 

geen actie ondernomen is. 

4. Social 

Je laat betekenisgeving beïnvloeden door degenen waar je op dat moment mee in 

gezelschap bent. Het hangt af van iemand anders. Het is nooit een individuele 

betekenisconstructie. 
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5. Ongoing 

Het geven van betekenissen is een continu proces. Het is voortgaand. Het moment van 

betekenisgeving stopt even met het proces wanneer er bijvoorbeeld een foto wordt gemaakt, 

maar gaat daarna weer verder.  

6. Focused on and by Extracted Cues 

Een leidraad, een voorbeeld. Op basis van een eigen referentiekader geven respondenten 

betekenis aan een situatie. Eigen voorbeelden dienen als leidraad. De respondenten doen 

vaak uitspraken over een groter geheel. 

7. Driven by Plausibility Rather Than Accuracy 

De betekenisconstructie komt voort uit het maken van een kloppend verhaal. Personen 

proberen een logisch kloppend verhaal te maken. Dit is iets anders dan alle feitelijkheden te 

benoemen. De betekenisconstructie is subjectief. 

 

Ik realiseer me dat er in een bepaalde context gehandeld wordt door de respondenten. 

Wanneer er door de respondenten betekenis toegekend wordt, kijken ze terug naar wat ze 

eerder hebben gezegd of ervaren. De betekenisgeving wordt beïnvloed door de mensen waar 

de respondenten mee te maken hebben; dit kunnen andere hockeyers zijn of mensen in de 

omgeving. 

De respondenten hebben verschillende perspectieven en geven verschillende betekenissen 

aan aspecten van het hockey.   

 

2.3. Onderzoeksperspectief 

Het onderzoek is een kwalitatief praktijkgericht onderzoek. Binnen de KNHB bestaat er een 

probleem, te weten het verloop binnen de doelgroep jong volwassenen. Het doelstreven van 

het praktijkgericht onderzoek is om het probleem op te lossen of wellicht het creëren van een 

nieuwe situatie. Binnen het praktijkgericht onderzoek bestaat het diagnostisch onderzoek, dat 

binnen het uitgevoerde onderzoek van toepassing is (Doorewaard en Verschuren, 2005). 

Middels het diagnostisch onderzoek probeer ik inzicht te krijgen in de achtergronden van en 

samenhangen in de problematiek zoals in de centrale onderzoeksvraag aan de orde wordt 

gesteld. 

 

Binnen het onderzoek zal er veelal gewerkt worden vanuit de interpretatieve benadering. 

De interpretatieve benadering houdt rekening met gevoelens en emoties van actoren (Gratton 

& Jones, 2004). De interpretaties worden ‘gemeten’ door het gebruik van woorden, 

verklaringen en andere doorgaans niet-numerieke metingen (Gratton & Jones, 2004).  

Dit perspectief past binnen de manier van onderzoek doen, omdat de onderzoeker opzoek is 

naar verklaringen, meningen en inzichten van de respondenten. 

De interpretatieve benadering heeft sterke punten. De sterke punten zijn dat deze benadering 

de onderzoeker de mogelijkheid geeft om een insiders perspectief te krijgen om zo de 

onderwerpen van binnenuit te proberen te begrijpen, daarnaast geeft de interpretatieve 

benadering de onderzoeker ook de mogelijkheid om verklaringen te onthullen en te 

ontdekken in plaats van ze te herleiden van de metingen (Gratton & Jones, 2004). 
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2.4. Onderzoeksmethoden 

Binnen het onderzoek is er sprake van een gestratificeerde selectie van respondenten, 

waarbij er een indeling gemaakt is op basis van een groep binnen een bepaalde 

leeftijdscategorie.  

Binnen het onderzoek worden semi-gestructureerde interviews afgenomen. Het voordeel van 

een interview is dat de respondenten de mogelijkheid krijgen om over hun eigen ervaring te 

praten in zijn/haar eigen woorden en hij/zij kan uitweiden over bepaalde onderwerpen die 

hij/zij interessant of belangrijk vindt (Gratton & Jones, 2004).  

Voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen binnen het 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van triangulatie. De betrouwbaarheid van het onderzoek is 

vergroot door gebruik te maken van een literatuurstudie, semi-gestructureerde interviews en 

documentenanalyse. 

 

Gedurende de dataverzameling binnen het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van 

groepsinterviews en van één op één interviews. Om een goede vergelijking te kunnen maken 

worden de groepsinterviews afgenomen bij respondenten die zich in dezelfde 

leeftijdscategorie bevinden, namelijk achttien tot en met vijfentwintig jaar.  

De groepsinterviews zijn derhalve alleen afgenomen bij hockeyende respondenten. Het was 

qua organisatie niet mogelijk om gestopte respondenten in groepen samen te brengen. 

Evenals bij de groepsinterviews worden de één op één interviews ook binnen dezelfde 

leeftijdscategorie afgenomen. Bij één op één interviews is de kans op sociaal wenselijke 

antwoorden kleiner dan bij groepsinterviews. De setting is hier een belangrijke factor in. Het 

voordeel van één op één interviews is, dat de onderzoeker gefocust kan zijn op één 

respondent en de doorvraag mogelijkheden groter zijn. Voordelen van groepsinterviews 

hebben betrekking op de setting waarbij de respondenten de mogelijkheid hebben om te 

reageren op elkaar en het vergroot de validiteit van het onderzoek. Deze voordelen van 

bovengenoemde methoden hebben er toe geleid dat ze beide gebruikt zijn om data te kunnen 

realiseren. 

 

Om een goed beeld te krijgen van de afgenomen interviews en de bijbehorende context 

waarin de interviews plaats hebben gevonden, volgt hieronder een kort overzicht van de 

verschillende fases. 

 

De doelgroep jong volwassenen is als volgt in te delen:  

 Leeftijdsfase 

Leeftijdscategorie Achttien tot vijfentwintig jarigen 

Ontwikkelingen Veranderingen in leefsituaties (studie, woonsituatie e.d) en 

overstap studentenleven naar nieuwe werk- en leefomgeving. 

Uitkomsten Motieven en betekenissen van hockeyers en gestopte hockeyers 

Methode v. onderzoek Semi-gestructureerde interviews 

 

De leeftijdsfase kan nog verder gespecificeerd worden in twee transitiemomenten, namelijk: 

� Zeventien/achttien jarigen: Binnen deze groep bestaat er een gedeelte dat helemaal 

stopt met hockeyen, een andere vereniging opzoekt of bij zijn/haar eigen vereniging 

blijft. Binnen deze groep speelt de verandering in leefsituatie wat betreft studie en 

woonomgeving. 
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� Vierentwintig/vijfentwintig jarigen: Binnen deze groep gaat het belang tussen 

studenten en het arbeidsleven spelen. Er ontstaat een uitstroomfase van spelers die 

de studie afgerond hebben. Er wordt in deze situatie vaak een nieuwe werk- en 

leefomgeving gecreëerd. Binnen deze groep speelt de verandering van 

studentenleven naar een nieuwe werk- en leefomgeving. 

 

2.5. Selectie onderzoekseenheden 

In het kader van het onderzoek zijn er zowel groepsinterviews als één op één interviews 

afgenomen. Binnen het onderzoek zijn er in totaal tien één op één interviews en twee 

groepsinterviews van ieder vier respondenten afgenomen. De één op één interviews met de 

hockeyende respondenten zijn binnen een reguliere vereniging en een studentenvereniging 

afgenomen. 

De één op één interviews met de gestopte respondenten zijn afgenomen bij drie 

heren en drie dames. De interviews hebben zowel bij verenigingen buiten een grote stad als 

verenigingen in een grote stad plaatsgevonden. De grote van een stad is gebaseerd op de 

aanwezigheid van universiteiten en HBO onderwijs of niet.  

Het eerste groepsinterview is afgenomen bij een studentenvereniging met leden van rond de 

negentien jaar. Het tweede groepsinterview heeft plaats gevonden op een reguliere 

vereniging met respondenten van rond de drieëntwintig jaar.  

In bijlage twee zijn de verenigingen in kaart gebracht om een helder beeld te kunnen 

schetsen van de verdeling over Nederland. 

 

Voorafgaand aan de semi-gestructureerde interviews, die in bijlage één beschreven worden, 

zijn een aantal topics opgesteld die gedurende de interviews naar voren zouden moeten 

komen. De interviews zijn opgenomen op een recorder, zodat deze uiteindelijk letterlijk 

uitgewerkt konden worden.  

Voor de groepsinterviews heb ik gebruik gemaakt van zowel meerdere notulisten als 

opnamemateriaal. 

De semi-gestructureerde interviews zorgen ervoor dat de onderzoeker zich aan een bepaalde 

structuur vast kan houden door middel van de verschillende topics. Echter, de interviews zijn 

veelal uitgeschreven om te voorkomen dat er thema’s vergeten zouden worden en daarnaast 

gebruikt konden worden als kapstok en hou vast. 

 

2.6. Analysemethode 

De hoeveelheid data die verkregen worden uit de verschillende bronnen is omvangrijk. 

Hoofdactiviteit in de analyse is het coderen. Coderen is ontwikkeld als techniek in de 

gefundeerde theoriebenadering en is later steeds meer verfijnd (Boeije, 2004). Coderen is 

volgens Boeije (2004) het belangrijkste hulpmiddel voor de analyse. Bij het coderen 

onderscheid ik thema’s in de onderzoeksgegevens en benoem ik deze met een code. De 

thema’s waaronder ik in eerste instantie gecodeerd heb zijn overeenkomstig met de thema’s 

voortvloeiend uit het theoretisch kader en de verschillende interviews, te weten algemene 

informatie, motieven voor sportparticipatie, wat biedt hockey, waarom de hockeysport, 

behoeftes ten aanzien van ondersteuning en betekenissen ten aanzien van de 

hockeyomgeving. Ik heb gecodeerd door codes te schrijven in de kantlijn van het document. 
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Binnen het onderzoek is gebruik gemaakt van selectief coderen. Na de uiteenrafeling zijn de 

gegevens in elkaar geschoven en is er structuur in aangebracht. In deze fase van de 

selectieve codering ligt de nadruk op integratie en het leggen van verbanden tussen de 

categorieën (Boeije, 2004). In de laatste fase van de analyse zijn de definitieve resultaten tot 

stand gekomen. In plaats van chronologisch zijn de gegevens geordend in het licht van de 

probleemstelling. 

 

Uit bovenstaande hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat in dit onderzoek is in gegaan op 

de vraag welke belevingen en betekenissen de doelgroep achttien tot vijfentwintig jarigen 

geven aan de hockeysport wanneer ze besluiten een vereniging te verlaten, bij een 

vereniging te blijven of te switchen van vereniging. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de 

interpretatieve benadering en er is sprake van een selectie van respondenten.  

Er wordt binnen het onderzoek gebruik gemaakt van één op één interviews en 

groepsinterviews, enerzijds om de focus te kunnen leggen op één respondent en anderzijds 

op middels de groepsinterviews de validiteit te vergroten. De interviews hebben zowel bij 

verenigingen buiten een grote stad als verenigingen in een grote stad plaatsgevonden. 
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3. Waarom jong volwassenen participeren in de sport 

In het onderstaande hoofdstuk wordt eerst de maatschappelijke waarde van sport beschreven 

om een context te kunnen schetsen waarin het vraagstuk zich afspeelt. Vervolgens wordt de 

sportparticipatie in het algemeen toegelicht en daarna die van jongeren in het bijzonder. Het 

vervolg gaat in op sportparticipatie in combinatie met sportmotivatie en presteren. 

 

3.1. Maatschappelijke waarde van sport 

In onderstaande paragraaf wordt de maatschappelijke waarde van sport uiteengezet. 

Allereerst zal ik een algemene beschrijving geven van het belang van sport in de samenleving 

om vervolgens de ontwikkeling van sociaal kapitaal te kunnen behandelen. Vervolgens wordt 

in paragraaf 3.2 het belang van de sport voor de KNHB beschreven. Hiervoor zal eerst een 

uiteenzetting worden gedaan van de overheid en sport om vervolgens specifiek in te kunnen 

gaan op het belang van sport voor de KNHB. 

 

3.1.1. Het belang van sport 

Enerzijds lijken politiek en overheden er steeds meer van overtuigd dat sport en bewegen 

bijdragen aan gezondheidsbevordering en participatie in de samenleving. Op die manier 

wordt sport ingezet als middel om deze doelen te bereiken. 

Anderzijds wordt er door onderzoekers voor gewaarschuwd om sport en bewegen niet tot 

slechts een middel te reduceren (Breedveld, 2007). Deze nuancering is zeker op zijn plaats. 

Mensen gaan wellicht sporten omdat het gezond is, maar blijven dat alleen doen als ze ook 

een zekere mate van plezier eraan beleven. Om een middel te kunnen zijn, moet sport 

daarom een doel blijven (ter Haar, Hagedoorn, Rutten, 2007). 

 

3.1.2. De ontwikkeling van sociaal kapitaal door sport 

Volgens Putnam heeft sociaal kapitaal zowel een individueel als een collectief aspect, oftewel 

een privaat goed en een publiek goed. Eén van de strategieën van mensen die een baan 

zoeken is netwerken, de meeste mensen krijgen een baan door de mensen die ze kennen, 

niet door wat ze weten. Dat is je sociaal kapitaal niet je menselijk kapitaal.  

 

Sociale netwerken zijn belangrijk in ons leven, voor het vinden van een baan (publiek goed) 

en ook voor het krijgen van een helpende hand, een schouder om op uit te huilen of voor 

vriendschap. Sociaal kapitaal kan dus zowel een privaat goed zijn voor een particulier of 

publiek goed waarbij het voor het hele volk is, dat wil zeggen openbaar. Soms is het voordeel 

van een investering in sociaal kapitaal voor alle medestanders en soms alleen maar voor 

degene die de investering zelf gedaan heeft.  

Netwerken en de bijbehorende normen van wederkerigheid zijn vaak goed voor degenen die 

betrokken zijn in het netwerk, maar de externe effecten van sociaal kapitaal zijn niet altijd 

positief. 

Er wordt door Putnam onderscheid gemaakt tussen bonding en bridging.  

Bonding sociaal kapitaal is vooral gericht op solidariteit binnen de eigen homogene groep. 

Bonding biedt zelfvertrouwen en dit zorgt uiteindelijk voor bridging.  
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Bridging sociaal kapitaal wordt gevormd door knopen in sociale netwerken, individuen die 

relaties onderhouden met leden van verschillende netwerken en zo uitwisseling tussen beide 

netwerken mogelijk maken. Voorbeelden van bonding zijn kerkgebaseerde leesgroepjes van 

vrouwen en country clubs. Voorbeelden van bridging zijn service groepen van jongeren en 

wereldomvattende religieuze organisaties.  

 

Hockeygerelateerde voorbeelden voor bonding zijn verenigingsgebonden toernooien; 

hockeygerelateerde voorbeelden voor bridging zijn hockeykampen die georganiseerd worden 

bij andere verenigingen en waar verschillende verenigingen uit alle delen van het land 

aanwezig zijn. En de uitgeschreven competitie van de KNHB met de daarbij behorende 

regels. 

De kern van het sociaal kapitaal is het principe van de genormaliseerde wederkerigheid, te 

weten: ik doe dit nu voor jou, zonder meteen iets terug te verwachten en misschien zelfs 

ondanks dat ik je niet ken, vol vertrouwen dat gedurende de jaren jij of iemand anders de 

gunst  terug zal doen (Putnam, 2000). 

 

Verweel, Janssens en Roques beschrijven evenals Putnam de begrippen bonding en bridging 

social capital, waarbij bonding social capital gaat om de versterking van de eigen 

groepsidentiteit en bridging om het vermogen te leren omgaan met anderen en 

andersdenkenden. Bonding social capital biedt individuen het gevoel en de mogelijkheid mee 

te doen in de samenleving, bridging social capital daarentegen helpt individuen om vooruit te 

komen in de samenleving (Verweel, Janssens & Roques, 2005). 

 

Walseth (2006) heeft onderzoek gedaan naar de begrippen sport en ‘belonging’, oftewel het 

erbij horen. Het beoefenen van een sport creëert een gevoel van het horen bij een 

gemeenschap. Walseth is van mening dat er verschillende vormen van erbij horen 

geproduceerd worden doormiddel van sport. Ook Weiss (2001) beschrijft hoe erkenning door 

sport kan ontstaan. De volgende punten komen in de beschrijving van Weiss naar voren.  

Erkenning als een groepslid, waarbij de erkenning gaat over hetzelfde zijn als anderen; 

erkenning in een toegewezen rol, dit is een erkenning gebaseerd op het erbij horen van 

iemand bij een sociale categorie zoals geslacht of etniciteit; erkenning in een verworven rol, 

dit is een erkenning die een persoon ontvangt wanneer hij/zij een succesvol sporter is; 

erkenning in een publieke rol, dit is een erkenning waarbij een persoon beroemd is en 

opereert in de media; erkenning van persoonlijke identiteit, waarbij de erkenning zich focust 

op het verschillend zijn (Weiss, 2001). 

Sportparticipatie leidt wellicht tot gevoelens van het erbij horen. Sportparticipatie geeft 

sporters een gevoel van speciaal zijn en hoe belangrijk deze gevoelens zijn voor hun 

identiteit. Walseth stelt echter dat er geen automatische link tussen sportbetrokkenheid en 

gevoelens van erbij horen bestaat (Walseth, 2006). 

 

Verweel en Janssens gaan in op het vraagstuk met betrekking tot de relatie tussen sporten in 

verenigingsverband en het vertrouwen in de medemens. In een door het NWO-programma 

Sociale Cohesie en de Multi-pluriforme Samenleving gesubsidieerd onderzoek naar sociaal 

kapitaal in de sport vonden Verweel en Janssens vergelijkbare uitkomsten door meer dan 

achthonderd respondenten te interviewen en tien onderzoekers een jaar lang via 

lidmaatschap te laten participeren en observeren in sportverenigingen.  
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De onderzoekers waren van mening dat grosso modo een deel van de mensen die aan sport 

doen, hun netwerken, hun zelfvertrouwen en hun vertrouwen in anderen primair danken aan 

de sport. Voor een gedeelte geldt dat sport naast andere levenssferen daar een bijdrage aan 

heeft geleverd. Slechts voor een derde geldt dat sport niet heeft bijgedragen aan deze drie 

belangrijke kenmerken van sociaal kapitaal (zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, 

maatschappelijke netwerken) (Verweel, 2007). 

 

3.2. De Overheid en sport 

Van Nederland wordt gezegd dat het een sportland is. Dat komt omdat een groot deel van de 

Nederlandse bevolking actief aan sport doet of daarbij op andere wijze zijn betrokken.  

Vele sportverenigingen, bonden en sportkoepels in dit land hebben hier een aandeel in 

gehad. Gemeentebesturen voeren een actief sportbeleid en nemen de belangrijkste 

investeringen in sportvoorzieningen voor hun rekening. Het komt voort uit scholen waar sport 

wordt gestimuleerd of bedrijven waar de bedrijfsfitness van belang wordt geacht. 

Het kabinet steunt de totstandkoming van een sportieve samenleving. Sport vertegenwoordigt 

waarden die het kabinet hoog in het vaandel heeft: gezond leven, meedoen en topprestaties 

leveren, een samenleving waarin men sportief met elkaar omgaat.  

Het sportbeleid richt zich vooral op het benutten van sport voor maatschappelijke doelen. De 

sport moet daarvoor voldoende toegerust zijn. Zorg voor kwaliteit van het sportaanbod is 

derhalve een taak voor de rijksoverheid. In de nota Tijd voor Sport wordt tot uitdrukking 

gebracht dat de overheid vindt dat sport nu extra aandacht moet hebben, zowel van burgers, 

maatschappelijke organisaties als van de overheid zelf. 

Om sport en bewegen mogelijk te maken zijn voldoende accommodaties en ruimte als 

randvoorwaarde belangrijk. Er zijn weliswaar veel sportaccommodaties in Nederland, maar 

die zijn niet altijd even goed bereikbaar en passen ook niet altijd bij de kwaliteitseisen van de 

gebruiker (Nota Tijd voor Sport, 2005). 

 

Het ministerie van VWS vindt sport aantrekkelijk en belangrijk. Het biedt volgens hen 

spelplezier, motiveert om te presteren en combineert ontspanning met ontplooiing. Daarom 

kiezen zoveel mensen voor sport volgens het ministerie.  

Het zijn deze aan sport verbonden kwaliteiten die maken dat sport ook een grote 

maatschappelijke waarde heeft. Hier kan een vergelijking met cultuur gemaakt worden. 

Volgens het ministerie van VWS vormt sport, geeft sport richting,stimuleert sport mensen. De 

sport bevordert volgens het ministerie een gezonde leefstijl, voorkomt ziekte, verhoogt de 

arbeidsproductiviteit en de leerprestaties. Sport draagt bij aan integratie van specifieke 

groepen of individuen, het draagt bij aan de sociale samenhang en geeft een zinvolle invulling 

aan vrije tijd. Het kabinet streeft naar een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport 

wordt gedaan als van sport wordt genoten (Nota Tijd voor sport, 2005) 

Daarbij zijn de volgende doelen gekozen: 

� mensen gaan meer sporten en bewegen voor hun gezondheid; 

� via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke 

activiteiten; 

� mensen gedragen zich sportief en respecteren (spel) regels; 

� de topsport in Nederland wordt bevorderd als symbool voor ambitie, als bron van 

ontspanning en voor ons nationale imago in binnen- en buitenland. 
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In de nota staat beschreven hoe het ministerie van VWS de rol van de sport in de 

maatschappij ziet. De sport wordt gezien als ontmoetingsplaats. Verschillen tussen burgers in 

opleiding, religie, politieke voorkeur, klasse, seksuele geaardheid of kleur worden in de sport 

overbrugd. Mensen met een beperking kunnen via de sport er weer bij gaan horen. Volgens 

het ministerie is de sportvereniging niet alleen maar de toevallige facilitator van 

sportwedstrijden maar biedt het veel meer. De moderne sportvereniging zoekt partners op in 

de maatschappij, zoals scholen en bedrijven. De moderne sportvereniging tracht via nieuwe 

diensten mensen aan zich te binden en haar maatschappelijke rol te vergroten (Nota Tijd voor 

Sport, 2005). 

 

3.3. De KNHB over de rol van sport in de maatschappij 

Volgens de KNHB is de hockeyvereniging een ontmoetingsplaats waar mensen elkaar 

ontmoeten via de sport en meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Hockeyverenigingen 

die aantrekkelijk willen blijven voor een brede doelgroep voelen steeds meer de noodzaak tot 

vernieuwing. De KNHB introduceert daarom nieuwe hockeyvormen om aantrekkelijk te 

kunnen blijven voor een brede doelgroep, zoals beach hockey voor de jeugd, trimhockey voor 

ouders zonder hockeyachtergrond, gehandicapten hockey en knotshockey voor mensen die 

al redelijk op leeftijd zijn. Hiermee wordt ingesprongen op een veranderende interesse van de 

bevolking en op hoge eisen en groeiend consumentengedrag van de leden. De KNHB vindt 

het belangrijk dat aandacht voor waarden en normen in de samenleving niet verslapt. De 

sport is bij uitstek de sector waar het belang van waarden en normen overduidelijk en alom 

aanwezig is. Sportiviteit en respect zijn essentiële begrippen in de sport en dragen bij aan 

een positieve sportbeoefening. Onlangs is er door de KNHB wederom een campagne gestart 

betreffende sportiviteit en respect, er worden regels voor goed gedrag opgesteld.  

 

Volgens de KNHB moet de hockeyvereniging een centrale rol gaan spelen in een bepaalde 

wijk. Functionaliteit is een begrip wat hier duidelijk naar voren komt. Een vereniging moet niet 

alleen fungeren als plek waar de hockeysport beoefend kan worden, maar ook een plek waar 

ouders hun kinderen naar de kinder- en naschoolse opvang kunnen brengen, een plek waar 

eventueel huiswerkbegeleiding aanwezig is, waar normen en waarden hoog in het vaandel 

staan en waar sociale activiteiten plaatsvinden van leden, sponsoren of sociëteiten.  

Het te verwachten tekort aan leerkrachten op scholen en het tekort aan trainers op het 

recreatie niveau binnen hockeyverenigingen worden aangepakt via een (duale) inzet van 

docenten lichamelijke opvoeding, de zogeheten combibanen (KNHB, 2006). 

 

3.4. Sportparticipatie 

In deze paragraaf wordt een algemene beschrijving gegeven van de sportparticipatie en 

sportdeelname in Nederland. 

 

In de nota Tijd voor Sport worden verscheidene beleidsdoelstellingen geformuleerd, deze 

richten zich op het creëren van voorwaarden die het burgers mogelijk moeten maken om zelf 

te kiezen voor sport. Als doelstelling wordt vermeld dat mensen meer gaan sporten en 

bewegen voor hun gezondheid (VWS 2005:5). Meer specifiek richten doelstellingen zich op 

ouderen en mensen met een beperking. In 2010 is het aantal ouderen en mensen met een 

beperking binnen de georganiseerde sport toegenomen met 5% en op de allochtone jeugd is 

in 2010 de achterstand in sportdeelname van de allochtone jeugd ingelopen (VWS 2005:13).  
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Bevolkingsbrede doelstellingen ten aanzien van de sportdeelname worden wel geformuleerd 

door sportkoepel. 

 

 In de sportagenda 2005-2008 worden behoud van het marktaandeel, van 33,2% 

georganiseerde sporters en behoud van minimaal 4.9 miljoen leden tot doel gesteld 

(NOC*NSF, 2004).  

 

Er is de afgelopen jaren sprake van een stijgende sportdeelname, zeker onder ouderen en 

vrouwen, maar juist in de tweede helft van de jaren negentig was er sprake van een minder 

sterke groei van de sportdeelname (vgl. Van Bottenburg et al. 2005; Van den Heuvel en Van 

der Werff 1998; Hover 2002). 

 

Tussen 1999 en 2003 is de sportdeelname onder mannen en vrouwen in gelijke mate 

gestegen. Op de langere termijn echter overstijgt de groei in de sportdeelname van vrouwen 

die van mannen minimaal. Evenals in 1999 doen er in 2003 meer vrouwen dan mannen aan 

sport, maar dat geldt alleen als de fiets-wandelsport niet wordt meegeteld en als men geen 

ondergrens van minimaal twaalf keer per jaar hanteert. Echter, deze vergelijking is minimaal. 

De afgelopen decennia is de sportdeelname onder de groep 65-79 jarigen verviervoudigd en 

onder de groep 50-64 jarigen bijna verdrievoudigd. Verschillen in sportdeelname naar 

opleidingsniveau en inkomen zijn tussen 1999 en 2003 niet veel kleiner geworden (vgl. Van 

Bottenburg et al. 2005; Scheerder en Vanreusel 2004). Wel zijn verschillen in sportdeelname 

naar etniciteit tussen 1999 en 2003 iets kleiner geworden. Het afnemen van die verschillen is 

niet terug te voeren op een veranderende leeftijdsopbouw binnen autochtonen of allochtonen 

of op een veranderende samenstelling van de groep allochtonen. 
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Tabel 2. Deelname aan sport, bevolking 6-79 jaar, naar enkele achtergrondkenmerken, 1979-2003 (in procenten) 

(VWS, 2006) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 1. Deelname aan sport, bevolking 6-79 jaar, naar enkele achtergrondkenmerken, 1979-2003 (in procenten) 

(VWS, 2006) 

 

In de nota Tijd voor Sport is bewegen een van de drie hoofddoelen. Het kabinet wil dat 

mensen voor hun gezondheid meer gaan sporten en bewegen, en ‘de keuze voor een 

gezonde en actieve leefstijl de logische keuze van de burger zelf wordt’ (VWS 2005b:27). 

Meer concreet wil het kabinet bereiken dat in 2010 minstens 65% van de Nederlandse 

volwassenen de beweegnorm haalt (dat was in 2004 60%) en dat het deel van de 

volwassenen dat geen enkele dag per week voldoende beweegt met 1 procentpunt wordt 

teruggedrongen van 8% naar 7%.  
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3.5. Sportparticipatie van jongeren 

Als vervolg op de hiervoor beschreven paragraaf over sportparticipatie in Nederland gaat 

onderstaande paragraaf specifiek in op de sportparticipatie van jongeren in Nederland. 

 

De middelbareschoolleeftijd wordt vaak gezien als een leeftijd waarop jongeren andere 

interesses ontwikkelen en mede daardoor stoppen met sporten. Verbijzondering van de 

leeftijdscategorie twaalf tot negentien jarigen laat in afbeelding 1 zien dat aan het begin van 

deze levensfase de sportdeelname hoger ligt dan aan het einde. Dit is overeenkomstig met 

tabel 1 waarin geschetst wordt dat de sportdeelname onder de leeftijdscategorie zes tot elf 

jaar hoger ligt dan de leeftijdscategorie twaalf tot negentien en twintig tot vierendertig jaar. 

Cijfers uit 2003 laten zien dat, de sportdeelname bij jongens vrij sterk daalt tijdens het 

veertiende levensjaar. Dit gaat van 97% in het dertiende levensjaar naar 88% in het 

veertiende levensjaar. Bij meisjes worden breekpunten gezien bij het 15e en bij het 18e 

levensjaar. Bij meisjes daalt de sportdeelname van 97% in het veertiende levensjaar naar 

87% in het vijftiende levensjaar. Deze daling geldt zoals hierboven beschreven tevens voor 

het achttiende levensjaar waarbij de daling gaat van 93% in het zeventiende levensjaar naar 

84% in het achttiende levensjaar. Voor zowel jongens als meisjes geldt echter dat de 

sportdeelname hoger ligt dan in 1983, zeker op jongere leeftijd (VWS, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1. Sportdeelname (excl. Fietsen en wandelen), bevolking 12 – 19 jaar, naar leeftijd, 1983 en 2003 (in 

procenten) (VWS, 2006) 
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3.6. Sportparticipatie en motivatie 

In onderstaande paragraaf worden redenen en motieven voor sportparticipatie uiteengezet. In 

paragraaf 3.6.1 worden de verschillende theorieën beschreven die betrekking hebben op 

sportparticipatie in combinatie met motivatie en presteren om vervolgens in paragraaf 3.6.2 in 

te gaan op de overeenkomsten en verschillen en hoe de theorieën zich tot elkaar verhouden. 

In paragraaf 3.6.3 wordt uiteengezet welke motieven de basis vormen voor het empirisch 

onderzoek. 

 

3.6.1. De theorieën over sportparticipatie in combinatie met motivatie en presteren  

Redenen waarom individuen doorgaan of stoppen met participeren binnen een bepaalde 

activiteit ligt aan de basis van het begrijpen van motieven. De vraag in deze is: Waarom 

kiezen kinderen ervoor ieder seizoen terug te keren naar een bepaalde sport? En waarom 

kiezen sommige kinderen ervoor om niet terug te keren maar in plaats daarvan een andere 

sport of activiteit te kiezen (Weiss & Williams, 2003). 

 

Volgens Gill, Weiss en Ferrer-Caja is een perspectief om de motivatie discussie theoretisch 

en empirisch te leiden het ‘interactionist’ perspectief (Gill, 2000; Weiss & Ferrer-Caja, 2002).  

Het motivatie gedrag is het beste te begrijpen en te verklaren door na te gaan hoe individuele 

verschillen (zelfperceptie) en sociale omgevingsfactoren (significant andere invloeden) 

gecombineerd kunnen worden. Een keuze van een kind om al dan niet door te gaan met de 

voetbalcompetitie van het ene jaar naar het andere wordt waarschijnlijk beïnvloed door 

factoren zoals waargenomen competenties en plezier (individuele verschillen) en ook door 

gedrag van coaches en ouders (Weiss & Williams, 2003). 

 

Om de motivatie van jongeren voor de sportparticipatie te begrijpen worden in Weiss (2003) 

verschillende redenen beschreven die betrekking hebben op de sportbetrokkenheid van 

jongeren. 

. 

Volgens Weiss (2003) heeft Alderman (1978; Alderman & Wood, 1976) gekeken naar 

prikkelende motieven die betrekking hebben op sportparticipatie. De prikkelende motieven 

waren: 

1. Het scheppen van een band (mogelijkheden om warme persoonlijke relaties op te 

bouwen) 

2. Motieven om uit te blinken (mogelijkheden om iets heel goed te doen) 

3. Motieven betrekking hebbende op plezier/genieten (mogelijkheden voor 

opwinding en interessante ervaringen)  

4. Waarderingsmotieven (mogelijkheden voor sociale herkenning en een bijval van 

succes) (Weiss, 2003). 
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Volgend op de hierboven beschreven theorie van Alderman wordt in Weiss (2003) een 

samenvoeging van verschillende studies beschreven waarin drie consistente redenen naar 

voren komen om in sport te participeren (Weiss & Ferrer-Caja, 2002). 

Deze zijn:  

1. Om psychische competenties of geschiktheid te ontwikkelen en te demonstreren. 

Hierbij valt te denken aan het leren en ontwikkelen van vaardigheden, fit zijn, 

sterker worden en het bereiken van doelen. 

2. Het bereiken van acceptatie en goedkeuring. Hierbij valt te denken aan het 

maken van vrienden, onderdeel van een groep voelen en het ontvangen van 

goedkeuring van ouders en coaches. 

3. Het genieten van ervaringen die gerelateerd zijn aan sportbetrokkenheid. Hierbij 

valt te denken aan het hebben van plezier en genieten van de sport. 

 

Adolescenten hechten het meeste waarde aan sociale status motieven, oftewel het verhogen 

van je status binnen een groep vanwege het participeren of presteren binnen een bepaalde 

sport. Het scheppen van een band was hoog genoteerd binnen alle doelgroepen. Jong 

volwassenen geven gezondheid en fitheid als belangrijkste argument. Deze resultaten komen 

overeen met eerder genoemde motieven als, psychische competenties (competitie aspecten, 

gezondheid, fitheid), sociale acceptatie (status en waardering) en plezier (Weiss, 2003). 

 

Naast de hierboven beschreven theorieën uit Weiss (2003) heeft de keuze van jongeren om 

voor een sport te kiezen volgens Coackley en Donnely te maken met vier factoren. 

1. Jongeren maken zich zorgen over hun eigen sportcompetenties. Als ze het 

gevoel hebben niet competent genoeg te zijn zullen ze niet snel deelnemen in de 

sport. 

2. Jongeren stellen zichzelf regelmatig de vraag wie ze zijn en wat ze belangrijk 

vinden in hun leven. Is de keuze voor een sport er één van hoge prioriteit of zijn 

andere interesses belangrijker. 

3. Geldmogelijkheden, de regels en wensen van de ouders en de verwachtingen 

van vriendjes en vriendinnetjes hebben invloed op de sportkeuze. Wanneer de 

financiële middelen niet aanwezig zijn om een sport te kiezen, of wanneer 

vriendjes of vriendinnetjes geen sport beoefenen wordt de sportkeuze van een 

jong volwassene beïnvloed.  

4. De keuze om te gaan sporten kan te maken hebben met ervaringen of 

herinneringen van een jong volwassene aan vroeger. Dit kunnen vervelende 

ervaringen zijn bijvoorbeeld wanneer hij/zij altijd als laatste werd gekozen bij een 

gymles. Daarnaast kunnen dit ook positieve ervaringen zijn wanneer een jong 

volwassene vroeger op de basisschool een leuke en fanatieke sportdocent had 

die de sport goed gepromoot heeft. 

 

De vier factoren die hierboven beschreven staan, hebben invloed op de keuze om te gaan 

sporten. Jongeren vragen zich af of ze competent genoeg zijn om mee te kunnen doen aan 

sport en of sport een middel is om gezien te worden als iemand die competent genoeg is.  

 

Daarnaast komt de vraag bij jongeren naar voren wie ze zijn en welke dingen belangrijk zijn in 

hun leven en in hoeverre sport daar een rol in kan spelen.  
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Financiële mogelijkheden om überhaupt lid te worden van een sportverenigingen zijn tevens 

aan de orde en daarnaast spelen herinneringen en vroegere ervaringen die zowel positief als 

negatief kunnen zijn een rol in de keuze om te gaan sporten (Coackley & Donnely, 1999). 

Positieve ervaringen kunnen betrekking hebben op een enthousiaste en leuke sportleraar op 

de basisschool die de sport in het algemeen goed gepromoot heeft of een negatieve ervaring 

wanneer een jong volwassene vroeger altijd als laatste gekozen werd tijdens de gymles.  

 

Alle vier factoren spelen een geheel andere betekenis in de manier van leven van jongens en 

van meisjes. Toch zijn geslacht en het behoren tot een bepaalde sociale klasse verwant aan 

de keuzes die jongeren maken voor een bepaalde sport, hierbij valt te denken aan 

vechtsporten (lagere klasse) en mannen sporten. Sportparticipatie is een integraal gedeelte 

van het leven van jongeren en valt het beste te begrijpen in de context van hun leven als 

geheel.  

 

Sportparticipatie in het leven van jongeren blijkt voor te komen wanneer de jongeren besluiten 

dat het helpt controle over hun leven te krijgen, zich te presenteren voor de rest van de 

wereld als een competent persoon en een bevestiging krijgen over de manier waarop ze 

tegen zichzelf aankijken (Coackley & Donnely, 1999). 

 

Naast de theorieën die betrekking hebben op de redenen voor sportparticipatie beschrijft 

Buisman het begrip presteren in combinatie met sportparticipatie. Mensen zetten zich 

gemotiveerd in om het beste uit zichzelf te halen en dat ook aan anderen te laten zien. In 

sommige gevallen duidelijk in competitie met anderen, maar de sporter in competitie met 

zichzelf wordt ook gezien.  

Presteren heeft niet altijd een positieve klank. In een flink aantal sporten geldt dat men op 

jonge leeftijd met gerichte training moet beginnen. Anders haalt een kind nooit z’n 

prestatieplafond. Daar komt nog bij dat, getalenteerde kinderen vaak bevoorrechte posities 

krijgen in de sport. ‘Sport is namelijk prestatief elitair’. Zij die presteren gaan voor. In de 

wedstrijdsport is presteren zo belangrijk dat aan de hoogst geplaatste ploegen of atleten 

veelal de beste leiding en de meeste aandacht gegeven wordt (Rijsdorp, 1973).  

De betekenis van individueel presteren behelst het verkennen van de eigen mogelijkheden, 

zonder dat er direct sprake is van rivaliteit met anderen. Plezier en motivatie worden gezien 

als basis van presteren. De sporter moet van binnen uit gemotiveerd zijn tot sportief 

presteren. Wanneer het presteren door anderen wordt bepaald, zal het voor de sporter niet 

gemakkelijk zijn om overeind te blijven. 

 

De sport kan veel vreugde teruggeven en wat men aan kwaliteit van leven in de breedte mist 

kan men door intense sportbeoefening in de diepte terugkrijgen. Het ligt wel anders bij 

kinderen en jongeren, waarbij het niet zeker is of ze zelf wel een stem hebben in dat proces 

van betekenisverenging (Buisman, 1995). 
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3.6.2. De verhoudingen binnen de verschillende theorieën 

Op basis van de hierboven beschreven theorieën over sportparticipatie in combinatie met 

motivatie en presteren kan ik concluderen dat de thema’s die naar voren komen bij Gill, 

Weiss & Ferrer-Caja (2000), Alderman (1978), Weiss & Ferrer-Caja (2002), Coackley & 

Donnely (1999) en Buisman (1995) grotendeels overeenkomen. 

 

Binnen het ‘interactionist’ perspectief (Gill, 2000; Weiss & Ferrer-Caja, 2002) komt een 

individueel verschil, te weten plezier naar voren, die grotendeels overeenkomt met de 

motieven die betrekking hebben op plezier/genieten, plezierige ervaringen en herinneringen 

en plezier als basis van presteren van Alderman, Weiss & Ferrer-Caja en Buisman. 

 

Plezier als motivatie: 

� Plezier als individueel verschil binnen het interactionist perspectief (Gill, Weiss & 

Ferrer-Caja) 

� Motieven betrekking hebbende op plezier en genieten (Alderman) 

� Genieten van ervaringen, hierbij valt te denken aan plezier en genieten van de sport  

( Weiss & Ferrer-Caja) 

� Plezier als basis van presteren (Buisman) 

 

Naast het thema plezier dat grotendeels overeenkomsten schetst binnen de verschillende 

perspectieven worden competenties ook als motivatie van sportparticipatie beschreven. 

 

Competentie als motivatie: 

� Competentie als individueel verschil binnen het interactionist perspectief (Gill, Weiss 

& Ferrer-Caja) 

� Motieven om uit te blinken (Alderman) 

� Competenties en geschiktheid ontwikkelen ( Weiss & Ferrer-Caja) 

� De vraag over in het bezit zijn van sportcompetenties ( Coackley & Donnely) 

� Verkennen van eigen mogelijkheden (Buisman) 

 

Tevens is het thema waardering en acceptatie van belang in de motivatie voor 

sportparticipatie. 

� Gedrag van ouders en coaches als sociale factor binnen het interactionist perspectief 

( Gill, Weiss & Ferrer-Caja) 

� Het scheppen van een band en waarderingsmotieven (Alderman) 

� Het bereiken van acceptatie en goedkeuring (Weiss & Ferrer-Caja) 

� Vroegere ervaringen met betrekking tot waardering en acceptatie (Coackley en 

Donnely) 

 

De drie thema’s binnen de verschillende perspectieven komen grotendeels overeen. Echter, 

er zijn tevens componenten te onderscheiden binnen de perspectieven op sportparticipatie in 

combinatie met motivatie en presteren waar verschillen optreden.  
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De perspectieven van Coackley & Donnely die betrekking hebben op de sportkeuze komen 

niet geheel overeen met de perspectieven van Alderman, Weiss & Ferrer-Caja, Coackley en 

Donnely en Buisman. Een keuze die betrekking heeft op een prioriteitsvraagstuk,  

geldmogelijkheden of de beïnvloeding van vriendjes en vriendinnetjes zijn niet 

overeenkomstig met de overige perspectieven. Het prioriteitsvraagstuk heeft te maken met de 

keuze voor een sport. Wanneer een jong volwassene op een bepaald moment geen prioriteit 

geeft aan een sport, maar aan andere interesses, heeft sport geen hoge prioriteit. 

Wanneer er over geldmogelijkheden gesproken wordt gaat het om de vraag of er financiële 

mogelijkheden genoeg zijn om een jongere te laten sporten. Tevens wordt de sportkeuze 

beïnvloed door vrienden en vriendinnen die reeds een bepaalde sport beoefenen of niet 

sport-gerelateerde interesses hebben.  

Bovengenoemde verschillen zijn niet direct meegenomen als basis van het empirisch 

onderzoek, maar hebben wel degelijk invloed op een eventuele sportkeuze. Vandaar dat 

deze onderwerpen terugkomen in het empirisch onderzoek en tevens terugkomen in de 

conclusies. 

 

 
3.6.3. De theoretische perspectieven en het empirisch onderzoek 

Op basis van de beschreven theoretisch perspectieven wordt in dit onderzoek de volgende 

motieven onderscheiden. Deze drie motieven dienen als basis voor het empirisch onderzoek. 

1. Plezier als motivatie 

2. Competentie als motivatie 

3. Waardering en acceptatie als motivatie 

 

3.7. Sportparticipatie en de sportaanbieder 

In onderstaande paragraaf wordt nader ingegaan op de sportparticipatie in combinatie met de 

sportaanbieder. Op welke manier kan een sportaanbieder zorgen voor sportparticipatie om 

vervolgens de sporter aan zich te blijven binden. 

 

Volgens Van Wijk wil een sporter zich alleen aan een club binden wanneer de aangeboden 

producten voor hem voldoende waarde hebben. Deze klantwaarde leidt dan tot het 

klantvermogen (onder andere lid blijven bij een vereniging), wat ervoor zorgt dat de 

toegevoegde waarde van de sportorganisatie toeneemt en de continuïteit van de club 

gewaarborgd is. Vervolgens is een klantfocus noodzakelijk om de specifieke behoeftes van 

de sporter te leren kennen, zodat de organisatie zich op de sporter kan toeleggen (Van Wijk, 

2003).  

 

Op de sportmarkt heeft de verenigingssport het wellicht niet altijd gemakkelijk, maar staat ze 

zeker niet met lege handen. Sporters die onderlinge competitie, spelplezier en gezelligheid 

wensen, zijn bij de sportvereniging nog altijd aan het goede adres. Eén van de belangrijkste 

sterke punten van sport in verenigingsverband vormt het elkaar ontmoeten en samen bezig 

zijn. 

De verenigingssport heeft daarbij de luxe dat zij de sporter in het begin van zijn sportcarrière 

aan de hand mag nemen. Een derde van alle volwassen sporters (39 procent) beoefent nog 

steeds zijn eerste sport. Verbeterpunten voor de verenigingen liggen met name bij de kwaliteit 

van de accommodaties en begeleiding.  
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Bijna de helft van de sporters (40 procent) toont zich bereid meer te betalen voor betere 

dienstverlening, bijvoorbeeld meer deskundige trainers, schonere douches of fitnessruimtes. 

Dit schept ruimte om hier werk van te maken.  

 

Het ontstaan van een heuse sportmarkt is voor sportverenigingen niet alleen een bedreiging, 

maar biedt ook kansen. Voorwaarde is dan wel dat verenigingen hun aanbod van diensten, 

en met name de flexibiliteit en kwaliteit daarvan, blijven doorontwikkelen (Lucassen & 

Breedveld, 2008). 

 

3.8. Sportparticipatie en veranderingen in de maatschappij 

Volgens de Knop, Wylleman, Theeboom, de Martelaer, van Hoecke en van Heddegem 

spelen verschillende contextuele factoren een rol bij de participatie van jongeren. 

Jongerensport speelt zich niet af in een sociaal vacuüm, dit betekent dat ontwikkelingen en 

veranderingen in de maatschappij een bepaalde invloed hebben op de manier waarop 

jongeren starten en betrokken blijven bij de georganiseerde sport. Veranderingen en 

ontwikkelingen in de maatschappij kunnen ervoor zorgen dat de motivatie van jongeren om in 

de sport te participeren daalt. Sociale en sportgerelateerde ontwikkelingen en veranderingen 

worden genoemd, zoals demografische veranderingen, sociaal-economische ontwikkelingen, 

sociaal psychische ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de georganiseerde sport.  

 

De hierboven beschreven ontwikkelingen, te weten demografische veranderingen, sociaal-

economische ontwikkelingen en sociaal psychische ontwikkelingen kunnen zowel een positief 

als een negatief effect hebben op de sportparticipatie. De ontwikkelingen op het gebied van 

de democratisering binnen de sportwereld en de nadruk die gelegd wordt op sociale integratie 

en het goed voelen door sport zorgen voor een verhoging van de jongerenparticipatie binnen 

de georganiseerde sport (de Knop, Wylleman, Theeboom, de Martelaer, van Hoecke en van 

Heddegem, 1999). 

 

3.9. Conclusie ten aanzien van sportparticipatie 

Bovenstaand hoofdstuk gaat in op de vraag waarom jong volwassenen participeren in de 

sport. De middelbareschoolleeftijd wordt vaak gezien als een leeftijd waarop jongeren andere 

interesses ontwikkelen en mede daardoor stoppen met sporten. Redenen van jongeren op te 

sporten en te blijven sporten zijn van belang om de sportparticipatie te begrijpen. 

 

Op basis van de hierboven beschreven theorieën over sportparticipatie in combinatie met 

motivatie en presteren kan ik concluderen dat de thema’s die naar voren komen bij Gill, 

Weiss & Ferrer-Caja (2000), Alderman (1978), Weiss & Ferrer-Caja (2002), Coackley & 

Donnely (1999) en Buisman (1995) grotendeels overeenkomen. 

 

De thema’s die overeenkomen hebben betrekking op: 

1. Plezier en genieten als motivatie 

2. Het ontwikkelen of hebben van competenties als motivatie 

3. Waardering en acceptatie als motivatie 
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De perspectieven van Coackley & Donnely die betrekking hebben op de sportkeuze komen 

niet geheel overeen met de perspectieven van Alderman, Weiss & Ferrer-Caja, Coackley en 

Donnely en Buisman. Een keuze die betrekking heeft op een prioriteitsvraagstuk,  

geldmogelijkheden of de beïnvloeding van vriendjes en vriendinnetjes zijn niet 

overeenkomstig met de overige perspectieven.  

 

Deze perspectieven zijn niet direct als basis van het empirisch onderzoek meegenomen maar 

hebben wel degelijk invloed op de sportkeuze, vandaar dat deze onderwerpen terugkomen in 

het empirisch onderzoek en in de conclusies. 

 

Op basis van de beschreven theoretisch perspectieven wordt in dit onderzoek de volgende 

motieven onderscheiden. Deze drie motieven dienen als basis voor het empirisch onderzoek. 

1. Plezier als motivatie 

2. Competentie als motivatie 

3. Waardering en acceptatie als motivatie 

 

 Volgens Van Wijk (2003) wil een sporter zich alleen aan een club binden wanneer de 

aangeboden producten voor hem voldoende waarde hebben. Het ontstaan van een heuse 

sportmarkt is voor sportverenigingen niet alleen een bedreiging, maar biedt ook kansen. 

Voorwaarde is wel dat verenigingen hun aanbod van diensten en met name de flexibiliteit en 

kwaliteit daarvan, blijven doorontwikkelen (Lucassen & Breedveld, 2008). 

Volgens Putnam (2000)  zijn sociale netwerken belangrijk in ons leven. Voor het vinden van 

een baan en ook voor het krijgen van een helpende hand, een schouder om op uit te huilen of 

voor vriendschap. Putnam beschrijft twee vormen van sociaal kapitaal, te weten bonding 

sociaal kapitaal en bridging sociaal kapitaal. Voorbeelden van bonding sociaal kapitaal zijn 

verenigings gebonden toernooien en bridging kapitaal is daarentegen een hockeykamp bij 

een andere vereniging.  

 

Volgens de KNHB is de hockeyvereniging een ontmoetingsplaats waar mensen elkaar 

ontmoeten via de sport en meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Hockeyverenigingen 

die aantrekkelijk willen blijven voor een brede doelgroep voelen steeds meer de noodzaak tot 

vernieuwing. 
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4. Waarom jong volwassenen niet meer participeren in de sport 

In de inleidende paragraaf beschrijf ik een korte inleiding op het niet meer participeren in de 

sport om vervolgens de redenen van het stoppen in de sport uiteen te zetten. Vervolgens 

geef ik een beschrijving van maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen 

zijn op een eventuele reden om te stoppen van een jong volwassene. 

 

4.1.  Niet meer participeren in de sport 

In onderstaande paragraaf geef ik een beschrijving van het niet meer participeren in de sport 

om vervolgens uiteen te kunnen zetten wat de redenen van het stoppen in de sport zouden 

kunnen zijn. In de subparagraaf 4.1.3 staat een onderzoek van hockeyclub Rotterdam 

verwoord waarin resultaten en aanbevelingen worden beschreven die een hulpmiddel kunnen 

zijn om het stoppen binnen desbetreffende hockeyvereniging tegen te gaan. 

 

Sportverenigingen hebben moeite met het behouden van jeugd. Het toenemende zapgedrag 

en de consumentistische instelling van de jeugd zouden daarvoor oorzaken zijn. In reactie 

hierop worden verenigingen aangespoord om te professionaliseren, beleid te maken en beter 

te luisteren naar ‘de doelgroep’.  

Op het eerste gezicht lijkt de jongere generatie (15 –24 jaar) trouw in hun sportgedrag. 

Slechts een klein deel (9 procent) sport niet en zestig procent beoefent een sport die zij voor 

het twaalfde jaar zijn begonnen. Bij de oudere, jongvolwassen generatie (25-34 jaar) doet 

bijna een kwart momenteel niet aan sport en beoefent slechts 21 procent een sport die zij 

voor het twaalfde jaar zijn begonnen. Deze resultaten laten dus zien dat ontrouw in het 

sportgedrag met name plaatsvindt bij de generatie jongvolwassenen en niet bij de jongeren 

(Hoekman, 2007). 

 

Stoppen betekent in een bepaalde sport niet altijd stoppen in alle sporten. De redenen voor 

het participeren en het niet participeren in de sport zal mogelijk hetzelfde zijn (Coackley, 

1998). 

 

4.1.1. Redenen om te stoppen in de sport 

Sportuitval blijkt in de meeste gevallen het gevolg van veranderende interesses en 

veranderingen in de school- of werksituatie. Men vond de sport niet leuk meer en wilde wat 

anders gaan doen en/of school/studie of werk dwongen tot een (tijdelijke) stop. 

De ´slechte groepssfeer´ en het in de tweede sportloopbaan vaak genoemde `onvoldoende 

talent´ zijn veel gehoorde motieven op te stoppen voor de generatie 15 t/m 24 jaar. Bij de 

oudere generatie worden fysieke en relationele redenen (blessures, vrienden stoppen, te druk 

met gezin) vaker genoemd. Van al die redenen om met sport te stoppen is een slechte 

groepssfeer nog het gemakkelijkst door sportorganisaties te beïnvloeden. De andere redenen 

voor sportuitval zijn voor verenigingen nauwelijks beïnvloedbaar, want ze zijn gerelateerd aan 

veranderingen in levensfasen en interesses of voorkeuren (Hoekman, 2007). 
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 Sport 1 Sport 1 Sport 2 Sport 2 

 15 - 24 jaar 25 – 34 jaar 15 – 24 jaar  25 – 34 jaar 

Niet leuk meer 41 29 44 31 

Te druk met studie-werk 24 22 25 27 

Wilde wat anders 24 22 19 18 

Blessures 10 18 10 12 

Slechte groepssfeer 12 4 10 3 

Vrienden stoppen 6 7 5 10 

Onvoldoende talent 6 7 19 7 

Verhuizing 7 7 4 6 

Conflict met trainer 5 3 3 1 

Club 

opgeheven/verplaatst 

5 3 4 0 

Te duur 2 4 5 5 

Te druk met gezin 0 5 0 5 

Tabel 2. Redenen op te stoppen met een sport, 15 – 34 jarigen, in procenten (Hoekman, 2007) 

 

Sportuitval lijkt niet te voorkomen. Veranderingen in levensfase hebben nu eenmaal invloed 

op (a) het al dan niet sporten en (b) de sportkeuze (Hoekman, 2007). 

 

Door Dacyshyn wordt een ervaring beschreven waar personen zich terugtrekken van de 

sportwereld. Hij beschrijft ervaringen waarin een dramatische verandering in leefstijl en een 

identiteitsverandering, dat vaak geassocieerd wordt met terugtrekking.  

De terugtrekking uit de sport werd als verschrikkelijk moeilijk ervaren, vooral in het eerste 

jaar. Eén van de terugtrekkingen van een sporter werd toegeschreven aan een traumatische 

ervaringen met een coach. De ervaring van het terugtrekken uit de sport is een tijd van 

denken en analyseren. Het terugtrekken wordt geassocieerd met de leeftijd waarop de 

sporters zijn begonnen met het intensief betrokken zijn bij de sport.  

Het is tevens belangrijk dat sporters ontmoedigd worden voor het maken van sport als enige 

context waar zij een betekenis van persoonlijke waarde uit verkrijgen. De data impliceren dat 

sporters die zich terug getrokken hebben een tussenkomst en een support programma nodig 

hebben dat langs gaat bij traditionele concerns met carrière raadgeving en planning. 

Wanneer sporters zich op een jonge leeftijd terugtrekken hoeft carrière planning geen 

belangrijke issue meer te zijn. Zelfs oudere sporters die een carrière planning hebben 

geformuleerd, hebben wellicht assistentie nodig in het om gaan met moeilijke emotionele 

kwesties (Dacyshyn, 1999).  

 

Volgens de Knop, Wylleman, Theeboom, de Martelaer, van Hoecke en van Heddegem 

hebben demografische veranderingen betrekking op de sport betrokkenheid. Een daling in de 

sportbetrokkenheid van jongeren in de georganiseerde sport is gerelateerd aan 

veranderingen in de participatie. De ontwikkeling van andere activiteiten, gebaseerd op de 

nieuwe technologieën, zoals video en computerspelletjes hebben er tevens voor gezorgd dat 

kinderen daar meer tijd aan zijn gaan besteden.  
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Zestig procent van alle jongeren die voor de eerste keer betrokken zijn bij een sportvereniging 

op negenjarige leeftijd, stoppen drie jaar later met sporten. Tegenwoordig gaan jonge 

sporters “shoppen” tussen verschillende sporten totdat ze gevonden hebben wat ze zochten. 

Groeiende invloeden van televisie, computer spelletjes en de rol van de ouders (willen ze 

participeren in een vereniging) hebben een negatief effect op de participatie van de 

jongerensport (de Knop, Wylleman, Theeboom, de Martelaer, van Hoecke en van Heddegem, 

1999). 

 

4.1.2. Kwantitatief onderzoek ledenverloop  

Een kwantitatief onderzoek uitgevoerd bij Hockeyclub Rotterdam toont verschillende redenen 

voor het ledenverloop bij desbetreffende vereniging aan. Bij hockeyclub Rotterdam valt in de 

opbouw op dat er een terugloop is op het moment dat leden van de junioren naar de senioren 

gaan. In het onderzoek zijn enquêtes afgenomen bij drie verschillende groepen, te weten A 

en B junioren, senioren (18-21 jaar) en oud leden (18-21 jaar). Uit de enquêtes is naar voren 

gekomen dat de respondenten voornamelijk stoppen met hockeyen vanwege de studie in 

combinatie met de reistijd. Wat tevens opvalt volgens de onderzoekers is het feit dat 

juniorleden hoe ouder ze worden steeds meer beginnen te twijfelen of ze blijven hockeyen. 

Dit bevestigt het probleem dat de respondent stopt op het moment dat men naar de senioren 

gaat en rond desbetreffende leeftijd een vervolgopleiding kiest. Een ander punt dat uit de 

enquêtes naar voren komt is dat de respondenten de communicatie vanuit het bestuur en 

commissies als verbeterpunt ervaren. 

In het kwalitatief onderzoek worden een drietal aanbevelingen uiteengezet. Hockeyclub 

Rotterdam dient naar de leden toe te gaan. De concurrerende verenigingen in Rotterdam te 

weten Leonidas en Victoria trekken op dit moment nieuwe studenten in Rotterdam aan. 

Momenteel bestaat er een samenwerking tussen Hockeyclub Rotterdam en 

studentenvereniging Neverless, deze kan het beste uitgebreid worden volgens de 

onderzoekers, naar het opzetten van een gezamenlijke studentencompetitie in de sporthallen 

van de Erasmus Universiteit. 

Een tweede aanbeveling is gebaseerd op het feit dat veel juniorleden de stap naar de 

senioren te groot vinden en niet meer met het eigen team kunnen spelen. De onderzoekers 

geven aan dat kleine groepjes (2e jaars A) mee gaan trainen met seniorenteams. De derde 

en laatste aanbeveling heeft betrekking op de beoordeling vanuit de respondenten op de 

communicatie vanuit de vereniging. Er moet volgens de onderzoekers een extra 

contactpersoon aangesteld worden die precies weet wat er leeft onder de junioren (Smit, 

Huitsing, Lodewijk, Dijkstra & Hokke,  2008).  

 

4.2. Maatschappelijke ontwikkelingen 

Volgens het ministerie hebben de verenigingen het met alle maatschappelijke veranderingen 

moeilijk. Ze zien soms dat commerciële aanbieders nieuwe delen van de sportmarkt voor zich 

opeisen. Van de sportverenigingen geeft 72 procent aan dat ze in 2003 problemen hebben 

gehad met het vinden van trainers, begeleiders en voor andere vormen van kader. 

Verenigingen komen steeds vaker in de knel met het realiseren van hun sportaanbod (Nota 

tijd voor sport, 2005). 

 

In het strategisch plan van de KNHB (1999) worden drie trends onderscheiden die 

kenmerkend zullen zijn voor de samenleving in 2010.  

� Tijd: je kostbaarste bezit 

� Sport: toenemende invloeden 

� Behoefte aan veiligheid en geborgenheid 
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4.2.1. Tijd: je kostbaarste bezit 

De KNHB stelt dat mensen steeds bewuster tijd vrijmaken voor zichzelf. Mensen leven nu en 

willen daarvan genieten. De beschikbare tijd en het beschikbare geld worden over steeds 

meer goederen en activiteiten verspreid, met als gevolg dat men steeds meer doet, maar wel 

gedurende een kortere periode (KNHB, 2006). 

 

4.2.2. Toenemende invloeden 

De KNHB vermoedt dat hockey een toenemende concurrentie zal gaan ondervinden van 

andere sporten en andere vormen van vrijetijdsbesteding (KNHB, 2001). De druk op 

verenigingen wordt hierdoor groter. Er is een grotere pluriformiteit aan sportvormen ontstaan 

(Anthonissen en Boessenkool, 1996) waarbij sinds 1988 het aantal commerciële 

sportorganisaties met 20 procent gestegen is (SCP, 2003). 

Er bestaat een multifunctioneel aanbod in de Nederlandse sportsamenleving. De vergrijzing 

verjongt en neemt toe. Daarnaast bestaat er veel keuzes in activiteiten (vrije tijd, sport en 

zapp-cultuur).  

Volgens Vanreusel en Tolleneer is de sportloopbaan niet langer gestroomlijnd, maar meer 

een keten geworden van verwisselbare modules en opties. Volgens hen wordt deze 

flexibiliteit de norm om een sportactiviteit vol te houden of af te breken, waarbij plezier in de 

sport centraal staat (Vanreusel en Tolleneer, 2002). Dit komt overeen met het eerder 

beschreven zap-gedrag onder jongeren (Hoekman, 2007). 
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Afbeelding  2. Trend 2. Sport: toenemende invloeden (KNHB, 2006) 
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4.2.3  Behoefte aan veiligheid en geborgenheid 

Volgens de KNHB zijn mensen opzoek naar herkenning, familie en buurt zijn belangrijk en er 

bestaat een zoektocht naar geestverwanten en gezelligheid mede ook binnen de sport. Door 

het ontstaan van een multiculturele samenleving bestaat er een dreiging van een cultuurkloof. 

Wanneer er gedacht wordt aan veiligheid en geborgenheid zijn mensen opzoek naar waarden 

en normen en gedragsregels en hopen dit binnen een sportvereniging te vinden (KNHB, 

2006). 

 

4.2.4. Vrijetijdsdruk 

Breedveld geeft aan dat in de afgelopen decennia, en met name de afgelopen twintig jaar, het 

aanbod van te bezoeken vrijetijdsvoorzieningen en activiteiten in een enorm snel tempo 

uitgegroeid is. 

Het vrijetijdslandschap is aangevuld met megabioscopen, skihellingen, kartbanen, stadions, 

kinderparadijzen, kuuroorden, pretparken e.d. De commercialisering van de vrije tijd heeft 

hierin een belangrijke rol gespeeld (Breedveld, 2006). 

De toenemende invloeden op sport worden steeds groter. Gezondheid wordt steeds 

belangrijker, er bestaat een vercommercialisering van het goed voelen. Er is een 

multifunctioneel aanbod en de consument heeft veel keuzes in activiteiten (KNHB, 2006). 

 

4.3. De kritische sportconsument 

In onderstaande paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de kritische sportconsument 

waardoor er een situatie ontstaat dat de sportconsument steeds meer behoeften krijgt en de 

sportvereniging daaraan moet proberen te voldoen. 

 

Het beleid van NOC*NSF en veel sportbonden is gericht op vergroting van marktaandeel, 

aanbodvernieuwing een vergroting van de maatschappelijke taakstelling van 

sportverenigingen. Op hun beurt worden sportverenigingen geconfronteerd met de 

ontwikkeling van de sport tot een echte markt en daarbij ondervinden ze steeds meer 

concurrentie van bijvoorbeeld fitnesscentra. Veel sportverenigingen zijn echter nog nauwelijks 

toegerust op deze ontwikkeling. Toch biedt de opmars van een serieuze sportmarkt kansen 

voor de traditionele verenigingssport, mits de vereniging daar adequaat op inspeelt (Lucassen 

& Breedveld, 2008). 

 

Na het twintigste levensjaar daalt het aandeel verenigings- en teamsporters sterk en neemt 

het aandeel commerciële sporters toe. De recreatiesporter van twintig jaar geleden heeft 

plaatsgemaakt voor een kritische sportconsument. Winnen en presteren zijn niet het enige 

waar  hij mee bezig is. Sporters doen vooral aan sport om op een plezierige wijze gezond 

bezig te zijn. 

De moderne sporter is gewend aan kwaliteit en schroomt niet om die ook van de 

sportvereniging te eisen. Bij veel sporters leeft dan ook scepsis ten aanzien van het imago 

van verenigingen.  

De meerderheid van de ‘commerciële’ en ongebonden sporters is van mening dat 

verenigingssport duur is, te veel regels en verplichtingen kent, te veel tijd kost en plaatsvindt 

op ongeschikte tijden. De nadelen worden ook door jongeren onderschreven. De sporter van 

tegenwoordig wenst nette douches en kleedkamers, rookvrije ruimten, (sociale) veiligheid en 

daarnaast vriendelijk en deskundig personeel (Lucassen & Breedveld, 2008). 

 

 

 



 
Jong Volwassenen: “ Een behoud voor de hockeysport”  37

Een hindernis bij het realiseren van ledengroei en behoud vormt de veelal nog beperkte 

kennis bij de verenigingen van de wensen van hun eigen leden. Iets meer dan een derde van 

de clubs heeft inzicht in de redenen van mensen om zich aan te melden of te vertrekken bij 

een club. 

Ook blijkt het sport- en activiteitenaanbod bij veel verenigingen nog tamelijk traditioneel 

gekleurd. Slechts zeven procent van alle clubs beschikt over een fitnessfaciliteit. En dat terwijl 

sporters fitnessfaciliteiten, na fysiotherapie, het vaakst noemen als gewenste extra 

voorziening. Het accent ligt op het aanbieden van trainingen en wedstrijdsport. Op beperkte 

schaal zijn nieuwere vormen van (kortdurend) aanbod te vinden, zoals cursussen en clinics. 

Een klein deel van de clubs (10-25%) werkt nu al met innovatieve lidmaatschaps- en 

contributievormen (Lucassen & Breedveld, 2008). 

 

In bovenstaand hoofdstuk wordt beschreven waarom jong volwassenen niet meer 

participeren in de sport. Sportverenigingen hebben moeite met het behouden van de jeugd. 

Het toenemende zapgedrag en de consumentistische instelling van de jeugd zouden 

daarvoor oorzaken zijn (Hoekman, 2007).  Sportuitval blijkt in de meeste gevallen het gevolg 

van veranderende interesses en veranderingen in de school- of werksituatie te zijn. Men vond 

de sport niet leuk meer en wilde wat anders gaan doen en/of school/studie of werk dwongen 

tot een (tijdelijke) stop. 

Daarnaast hebben volgens de Knop, Wylleman, Theeboom, de Martelaer, van Hoecke en van 

Heddegem (1999) deomgrafische veranderingen betrekking op de sport betrokkenheid. 

In het strategisch plan van de KNHB (1999) worden tevens drie trends onderscheiden die 

kenmerkend zullen zijn voor de samenleving in 2010 en die invloed hebben op de drop out in 

de sport. Toenemende concurrentie van andere sporten en andere vormen van 

vrijetijdsbesteding zijn hierop van invloed volgens de KNHB (2001). 

Tevens ontstaat er een kritische sportconsument waardoor er een situatie ontstaat dat de 

sportconsument steeds meer behoeften krijgt en de sportvereniging daaraan moet proberen 

te voldoen. Een hindernis bij het realiseren van ledengroei en behoud vormt de veelal nog 

beperkte kennis bij de verenigingen van de wensen van hun eigen leden (Breedveld & 

Lucassen, 2008) 
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5. Motieven voor sportparticipatie 

In het onderstaande hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvragen van het onderzoek, 

te weten:  

• Wat zijn de motieven en betekenissen van de Jong Volwassenen die blijven 

hockeyen en die stoppen met hockeyen? 

• Welke betekenissen worden toegekend aan een hockeyomgeving? 

• Op wat voor gebied kan de KNHB en de verenigingen ondersteuning bieden? 

 

Echter, de eerste drie deelvragen worden specifiek in het komende hoofdstuk behandeld door 

in iedere paragraaf eerst in te gaan op de respondenten die zijn gebleven en daarna op de 

respondenten die gestopt zijn. De eerste deelvraag wordt uiteengezet in de paragrafen 5.2, 

5.3, 5.4 en 5.5 met de daarbij behorende subparagrafen en de tweede deelvraag wordt 

behandeld in paragraaf 5.6. 

De laatste deelvraag komt naar voren in hoofdstuk zeven, wanneer er aanbevelingen worden 

gedaan ten aanzien van de ondersteuning die de verenigingen en de KNHB kunnen bieden 

aan de doelgroep jong volwassenen. 

 

De data analyse is vanuit de interpretatieve benadering uitgevoerd.  

De interpretatieve benadering houdt rekening met gevoelens en emoties van actoren (Gratton 

& Jones, 2004). Daarnaast worden mensen binnen de interpretatieve benadering gezien als 

actieve betekenisgevende wezens (Alvesson & Deetz, 2001). De onderzoeker heeft de 

resultaten op een bepaalde manier geïnterpreteerd en er betekenis aan gegeven. 

 

5.1. Respondenten 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de verschillende respondenten. Van 

belang is te melden dat de onderzoeker in totaal achttien respondenten geïnterviewd heeft, 

onderverdeeld in tien respondenten één op één en twee groepsinterviews van vier 

respondenten.  

 

5.1.1 Algemene informatie Respondenten 

De leeftijd van de hockeyende respondenten ligt tussen de achttien en vijfentwintig jaar. Van 

de twaalf hockeyende respondenten wonen er acht in Utrecht, twee in Heiloo en twee in 

Groningen. Elf respondenten wonen op kamers en één respondent woont nog thuis bij 

zijn/haar ouders. De hockeycarrière is minimaal tien jaar. Dit geldt zowel voor de dames als 

voor de heren. De twee respondenten van een studentenvereniging hebben eerder bij een 

andere hockeyvereniging gespeeld, de respondenten uit Heiloo altijd bij één en dezelfde 

vereniging. De keuze voor de hockeyvereniging is door de respondenten van een reguliere 

vereniging gemaakt op basis van geografische ligging, hockeyde familieleden bij 

desbetreffende vereniging en het prestatieniveau. Daarentegen wordt de keuze van de 

respondenten voor een studentenvereniging gebaseerd op de gezelligheid om met studenten 

te hockeyen. Bij een studenten hockeyvereniging ontstaat een combinatie tussen 

studentenvereniging en gezelligheid. 
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De respondenten van de reguliere vereniging geven aan dat gezelligheid binnen de 

vereniging, de aanwezigheid van vrienden en vriendinnen en de saamhorigheid hun 

aansprak. Een respondent geeft aan: 

“Nou, allereerst heel erg belangrijk, een stukje gezelligheid binnen de vereniging dus gevoel 

van saamhorigheid en daarnaast werd dat nagestreefd met een stukje prestatie en dat lag me 

wel”. Bij de respondenten van een studentenvereniging komt tevens gezelligheid kijken, 

echter anders dan bij de reguliere vereniging wordt er door de respondenten van een 

studentenvereniging expliciet de aanwezigheid van leeftijdsgenoten die in een zelfde 

levensfase zitten genoemd.  

Andere sporten die naast het hockey werden beoefend door de respondenten van de 

reguliere vereniging en de studentenvereniging waren hardlopen, tennis en fitness. Zowel de 

respondenten van een studentenvereniging als een reguliere vereniging hebben een 

hockeyachtergrond. De hockeyachtergrond is gebaseerd op het feit dat de ouders en familie 

van de respondenten reeds geïntegreerd zijn in de hockeywereld en de respondenten veelal 

van huis uit de liefde voor de sport meegekregen hebben. 

 

De leeftijd van de gestopte respondenten ligt eveneens tussen de achttien en vijfentwintig 

jaar. Van de zes respondenten wonen er twee in Nijmegen, één in Breda, één in Utrecht en 

één in Heiloo. Alle zes de respondenten wonen op kamers. Evenals bij de hockeyende 

respondenten is de hockeycarrière van de gestopte respondenten minimaal tien jaar geweest; 

dit geldt zowel door de dames als voor de heren. Vier van de zes respondenten hebben altijd 

bij de oorspronkelijke club gespeeld. Twee respondenten zijn tussentijds overgestapt naar 

een nieuwe vereniging. 

De keuze destijds voor een hockeyvereniging komt overeen met de hockeyende 

respondenten, namelijk de geografische ligging, de sfeer en de aanwezigheid van vrienden 

en familie. Andere sporten die naast het hockey werden beoefend door de respondenten 

waren tennis, fitness, klimmen, softbal en ballet. Evenals de hockeyende respondenten 

hebben de gestopte respondenten ook allemaal een hockeyachtergrond. 

 

Deze paragraaf samenvattend kan ik concluderen dat de respondenten van achttien tot 

vijfentwintig jaar minimaal tien jaar hockeycarrière achter de rug hebben en veelal de keuze 

voor een hockeyvereniging baseren op geografische ligging en gezelligheid. 

 De gestopte respondenten vallen eveneens binnen een leeftijdsgroep van achttien tot 

vijfentwintig jaar. De hockeycarrière bedraagt bij deze groep ook minimaal tien jaar en de 

keuze voor de hockeyvereniging is gebaseerd op geografische ligging, de sfeer en de 

aanwezigheid van vrienden en familie. 
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5.2. Begrijpen van motieven ten aanzien van de keuze voor hockey 

In onderstaande paragraaf worden de motieven uiteen gezet die ervoor hebben gezorgd dat 

de respondenten hebben gekozen voor de hockeysport.  

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de eerste twee deelvragen: Wat zijn de 

motieven van de Jong Volwassenen om te blijven hockeyen en wat zijn de motieven van de 

Jong Volwassenen om te stoppen met hockeyen. De motieven die in deze paragraaf worden 

beschreven hebben zowel betrekking op de hockeyende respondent als op de gestopte 

respondenten.  

 

5.2.1     De juiste sport 

De hockeyende respondenten maken allemaal weer de keuze voor de hockeysport wanneer 

ze het over mochten doen. Opvallend hierbij is dat dit ook geldt voor vijf van de zes gestopte 

respondenten. Het maakt daarbij tevens niet uit of de respondent net is gestopt of al enkele 

jaren, de antwoorden komen overeen. Slechts één respondent geeft aan niet meer te kiezen 

voor de hockeysport vanwege het feit dat hij verder had kunnen komen in een andere sport. 

De respondent beschrijft dit als volgt. 

“Ik denk dat ik er wel aanleg voor had en talent maar ik denk dat ik in een andere sport verder 

had kunnen komen als ik daar op jongere leeftijd al mee begonnen was, dus bijvoorbeeld met 

voetbal of met atletiek.” Het feit dat respondenten opnieuw zouden kiezen voor de 

hockeysport heeft te maken met normen en waarden, teamsport, actief zijn, buitensport, 

leuke mensen, sfeer en gezellig. De respondenten geven aan. “Het is wel een sport waarbij je 

toch een bepaald slag mensen tegenkomt wat je meer kan liggen en je zal daar niet met heel 

veel gescheld, vechten of ongemanierdheden te maken krijgen. Het is toch een wat nettere 

sport. Waarbij je inderdaad kijkt naar normen en waarden die jezelf liggen en dat is toch heel 

belangrijk vind ik zelf.”   

Dit geldt eveneens voor de gestopte respondenten, echter deze merken tevens op dat de klik 

met de soort sporters aanwezig is. Er wordt gesproken over type mensen en een bepaald 

milieu waar de hockeyer in opgegroeid is, oftewel een bepaalde cultuur wat van belang is om 

voor de hockeysport te kiezen. De respondenten geven aan. “Als je zo gaat kijken naar de 

achtergrond van m’n vrienden bijvoorbeeld, zitten de meeste vrienden  ook op hockey. Het is 

gewoon het milieu waarin je bent opgegroeid.” 

 

5.2.2  Beleving van hockey 

De beleving van de respondenten komt vooral naar voren in de woorden plezier, ontspanning, 

ontmoeten van vrienden, levensvreugde, sociaal en sportiviteit. Er is wel degelijk verandering 

opgetreden in de sportbeleving van de hockeyende respondenten de afgelopen jaren. De 

overgang van de junioren naar de senioren wordt als minder leuk ervaren door één van de 

respondenten van een reguliere vereniging. De respondenten zijn minder met de sport bezig 

en het is minder intensief. De beleving van de respondenten verandert van een op prestatie 

gerichte motivatie naar een meer gezelligheidsmotivatie.  
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De respondent beschrijft dit als volgt. 

“Nou ik moet eerlijk zeggen toen ik inderdaad  9/10/11 jaar was, toen ik echt begon kon ik de 

hele week uitzien naar de zaterdag. Dat is wel een stuk veranderd omdat je nu gewoon 40+ 

aan het werk bent. Je bent er wat dat betreft toch minder mee bezig.  Ik heb altijd gecoacht 

en dat doe ik nu ook niet meer. Eigenlijk omdat ik geen tijd er meer voor heb, vanwege het 

werken maar ik blijf absoluut zelf hockeyen omdat ik daar gewoon heel veel lol uit haal en 

heel veel vrienden.” 

De sportbeleving van de gestopte respondenten komt overeen met de hockeyers. Plezier, het 

sociale aspect, ontspanning en het in stand houden van de conditie zijn belevingen binnen de 

groep gestopte respondenten. Twee van de zes respondenten geven aan dat de 

sportbeleving niet veranderd is. Vier respondenten daarentegen geven aan dat de 

sportbeleving wel degelijk veranderd is. De veranderding in sportbeleving bij de gestopte 

respondenten is negatiever te noemen ten opzichte van de hockeyende respondenten.  

Dit komt naar voren in het minder thuis voelen op een vereniging. De respondent geeft aan. 

“Op een gegeven moment zijn er een heleboel vrienden van mij binnen de vereniging 

vertrokken, waardoor ik me op de vereniging minder thuis voelde.” De sportbeleving werd 

tevens op een andere manier ervaren dan teamgenoten en het ontstaan van groepsvorming 

binnen het team en de vereniging vormen de negatieve verandering in de sportbeleving.” 

 “ Als kinderen in de pubertijd komen dan krijg je in het team heel vaak afzonderlijke groepjes 

en dat is toch wel slecht voor de team samenhang.” 

 

De rol van de coach is in de beleving van zowel de hockeyende respondenten als de 

gestopte respondenten veranderd ten opzichte van de beginnende hockeyjaren. Dit heeft 

vooral te maken met de aanstelling van een coach. De rol van de coach werd in een eerder 

stadium vervuld door een familielid van één van de teamleden. De afgelopen jaren hebben de 

respondenten de rol van de coach veelal zelf ingevuld of werd er een trainer/coach 

aangesteld.  

 

5.2.3 Prestaties in het hockey 

De hockeyende respondenten geven aan dat prestaties belangrijk zijn, toch moet dit gepaard 

gaan met gezelligheid. In de begin jaren van de hockeycarrière was de prestatiedrang toch 

enigszins meer aanwezig.  

De gestopte respondenten geven aan het bereiken van plezier, het eerste team, het 

leren van elkaar, het sociale contact en prestaties belangrijk te vinden. De respondent merkt 

op. “Ja m’n eerste keus was gewoon het sociale contact en tweede keus was prestatie 

natuurlijk. Ik ga wel m’n best doen, ik wil wel hoog scoren. Het hoogste wat we hebben 

gespeeld was zeg maar 1e klasse, dus dat was toch wel prestigieus.” 

De prestatiedrang was vroeger meer aanwezig, maar over het algemeen is het doel om iets 

te bereiken en te presteren niet veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden. 

Zowel de hockeyende respondenten als de gestopte respondenten hebben op een hoog 

niveau gespeeld, een enkele uitzondering daargelaten. De hockeyprestaties hebben wel 

degelijk invloed gehad op het plezier dat beleefd werd door de respondenten. Een respondent 

verwoordt dit als volgt. 

“Als het goed gaat heb je natuurlijk nog meer plezier erin dan wanneer je aan het verliezen 

bent. Dus ja het heeft wel invloed gehad.”   
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Desalniettemin ontstaat er een spanningsveld wanneer prestaties en belevingen naar voren 

komen. Er wordt door één van de gestopte respondenten aangegeven dat de serieuze 

sportbeleving niet door iedereen gedeeld werd binnen een team.  

Prestatie is in deze ook een bron van teleurstelling vanwege het feit dat de motivatie om te 

presteren niet door alle teamleden gedeeld wordt. De respondent merkt op. “Op het moment 

dat ik zelf wat serieuzer met hockey bezig ging en mijn teamgenoten niet werd het voor mij 

eigenlijk minder leuk omdat ik me ging storen aan m’n teamgenoten.” 

 

5.2.4 Omgeving 

De keuze voor de hockeysport is zowel bij de hockeyende respondenten als de gestopte 

respondenten beïnvloed door de omgeving. Familie, coaches en vrienden komen naar voren 

als degene die invloed hebben gehad op de keuze. Een respondent legt uit. “Ik ben  met een 

vriendinnetje vroeger gaan kijken en  toen zijn we samen ook lid geworden van die club. M’n 

broer hockeyde toen ook al. Dus dat heeft mij wel beïnvloed.”   

Eén van de hockeyende respondenten geeft aan dat het een eigen keuze is geweest. “Ja, ik 

denk dat ik op een gegeven moment die switch wel zelf heb gemaakt. Altijd gevoetbald  tot 

m’n veertiende en ook gewoon een leuk team.  

Toen ben ik ook een paar keer gaan kijken bij mijn zusje, de hockeysport trok me zo wie zo 

wel. En in combinatie met dat het bij het voetbal steeds ruwer eraan toeging en ik op die 

leeftijd een heel iel persoon was en niet echt m’n mannetje stond, dacht ik van nou stappen 

we even uit het voetbal en gaan we hockeyen, daar is het fysieke contact wel een stuk 

minder.”  

 

De coaches hebben bij geen van de gestopte respondenten invloed gehad in de keuze om te 

stoppen. Een gestopte respondenten geeft dit als volgt aan. “Nee, die hebben daar geen 

invloed op gehad. Nee ik zou alleen al voor hun willen blijven hockeyen. Dit jaar hebben we 

een nieuwe coach, de man van één van onze teamgenoten en het bevalt echt super goed. 

Het is echt nog een stapje professioneler. Hij heeft altijd in heren 2 gehockeyd en ja hij weet 

gewoon helemaal hoe het spelletje in elkaar zit.” 

 

5.2.5 De sfeer binnen het hockey 

Het ideale team bestaat voor de respondenten uit mensen die er allemaal voor willen gaan, 

het hoeft niet per definitie een team te zijn met alleen maar vrienden, maar wel een team 

waarvan de spelers goed met elkaar op kunnen schieten oftewel een combinatie tussen 

prestatie en gezelligheid. Opvallend is de mengeling binnen verschillende teams die ontstaat 

bij een studentenvereniging. Dit wordt als positief ervaren. Een respondent van een 

studentenvereniging geeft aan. “Ik vind het juist wel leuk. Bij een studentenvereniging zit je in 

jaarclubs en in huizen en in zo’n team mengt dat allemaal met elkaar en heb je gewoon uit 

verschillende jaren, uit verschillende clubs en verschillende huizen, zitten er gewoon mensen 

bij elkaar en dat vind ik juist wel leuk. Ik vind het juist leuk als het andere contacten zijn dan je 

standaard vriendengroep.”   
 

De sfeer op een reguliere vereniging wordt door hockeyende respondenten beschreven als 

gezellig en goed. Dit geldt tevens voor de studentenvereniging waar studenten onder elkaar 

wordt beschreven als erg gezellig.  
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Opvallend is echter wel dat één respondent van een studentenvereniging omschrijft dat er 

geen sprake is van een community, ze verwoord dit als volgt. “Ik ben weinig bij de club 

aanwezig omdat er geen sprake is van een community. Het is daar niet gezellig in het 

sportcafé, deze wordt namelijk gedeeld met meerdere sporten en je kan je daar vaak niet 

mee identificeren.”  

 

Opvallend is dat de andere respondenten van dezelfde vereniging een hechte en gemoedelijk 

sfeer benadrukken. Deze respondent geeft aan. “Ik vind het wel gemoedelijk. Ja het zijn 

meestal inderdaad wel dezelfde mensen die je op zondag ziet maar ja buiten m’n team om 

ken ik ook wel genoeg mensen. Omdat het een studentenclub is die gerund wordt door 

studenten en omdat je allerlei commissies hebt en daar leer je ook weer mensen kennen.” 

 

Daarnaast zorgt de overgang van de junioren naar senioren voor een negatief gevoel bij één 

van de hockeyende respondenten wat betreft de omgang met de nieuwe teamgenoten. 

De hockeyende respondent vertelt. ” Een groot verschil met vorig jaar. Ze zijn veel ouder dus 

ik voel me veel minder op m´n gemak. Ik voel me er nog niet echt ertussen horen, de sfeer is 

goed we winnen veel dus dan is het gewoon altijd al veel beter en de sfeer ja gezellig.”   

 

De sfeer op de verenigingen van de gestopte respondenten is negatiever. De respondent 

kreeg weinig tijd om te integreren, er was geen sprake van echte commitment en 

groepjesvorming werd als negatief ervaren. De respondent geeft aan. “Ik zat met heel veel 

jongens die waren gaan studeren, die studeerden in een andere stad en kwamen wel 

vrijdagavond trainen en op zondag spelen maar het werkte gewoon niet. Dat ze er eigenlijk 

toch niet helemaal voor konden gaan en dat ze er vaak niet waren of gewoon niet fit waren en 

dat ze toch blijkbaar te weinig aandacht ervoor konden of wilden geven. De opkomst was 

vaak laag, we hadden moeite om spelers bij mekaar te krijgen dus de echte commitment was 

er niet vond ik.” 

 

Bij een gestopte respondent heeft de sfeer te maken met prestaties. De gestopte respondent 

merkt op. “Op momenten was het echt gewoon één groot feest en heel gezellig, maar we 

vochten het hele jaar tegen degradatie en dan ontstaan er spanningen. Dan merk je toch dat 

het team niet echt een hele hechte groep was. Er waren wat sterke vriendschapsbanden 

tussen bepaalde mensen maar als team was het niet echt zo’n hechte groep dat we daar heel 

goed mee om konden gaan dus er ontstonden wel wat spanningen tegen het einde van het 

jaar en je merkt wel dat zo gauw de degradatiegrens wat dichterbij kwam dat de sfeer wat 

minder was en zo gauw we weer iets hoger stonden dat de sfeer weer iets beter was.”  

 

Wanneer er gesproken wordt over de sfeer op een vereniging valt het op dat de beschrijving 

van de gestopte respondent haaks staat op de beschrijvingen van de hockeyende 

respondenten van dezelfde vereniging. De gestopte respondent geeft aan dat de vereniging 

achteruit gaat en verwoord dit als volgt. “ Ik vind dat die echt heel erg achteruit gegaan is, 

maar ik denk dat dat grotendeels mijn mening is en dat een heleboel mensen het daar niet 

mee eens zouden zijn. Ik denk persoonlijk dat de club zich niet een duidelijk doel kan stellen. 

Ze willen altijd de gezellige vereniging zijn, een beetje richting recreatie hockey maar ze 

willen toch ook eigenlijk wel voornamelijk met de eerste teams prestatie hockey spelen en er 

is niet echt een lijn binnen de club wat doen we wel en wat doen we niet en daardoor denk ik 

dat er heel vaak verkeerde beslissingen worden genomen op dat gebied.”  
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De hockeyende respondenten daarentegen geven aan dat de sfeer goed en gezellig is en 

geven dit als volgt aan. “Die is heel goed. Ja vind ik wel. Altijd leuk. Gewoon feesten iedereen 

is gezellig, iedereen komt ook bij dames 1 kijken en bij dames 2, je kan altijd met elkaar 

praten, ik heb het altijd heel erg naar mijn zin. De sfeer die er heerst is gewoon goed.” 

 

5.2.6. Samenvatting ten aanzien van motieven voor sportparticipatie 

Op basis van de resultaten kunnen conclusies getrokken worden ten aanzien van 

sportbeleving en de invloed die de omgeving daarop heeft. De hockeyende respondenten 

zouden allemaal weer voor de hockeysport kiezen wanneer ze het over mochten doen. 

Opvallend is dat dit tevens geldt voor vijf van de zes gestopte respondenten. Er bestaat een 

transitiemoment in de sportbeleving van de respondenten, dit geldt zowel voor de 

hockeyende respondent als voor vier van de zes gestopte respondenten. Er ontstaat een 

verschuiving van prestatie gerichte motivatie in de jeugd naar een meer 

gezelligheidsmotivatie bij de senioren. Deze transitie is zowel waar te nemen bij de 

achttienjarigen die net zijn begonnen aan een studie als bij de vijfentwintigjarigen die gestart 

zijn op de arbeidsmarkt.  

Echter de verandering in sportbeleving bij de gestopte respondenten is negatiever te noemen 

in vergelijking met de hockeyende respondenten. Het minder thuis voelen op een vereniging 

en de sportbeleving op een andere manier ervaren ten opzichte van teamgenoten wordt 

ervaren als een negatieve verandering. 

 

De keuze voor de hockeysport is beïnvloed door de omgeving bij zowel de hockeyende 

respondent als de gestopte respondent. Familie, coaches en vrienden hebben invloed gehad 

op de keuze. De sfeer wordt onder de hockeyende respondenten beschreven als gezellig en 

goed. 

 De sfeer op de verenigingen van de gestopte respondenten is negatiever te noemen. 

Te weinig tijd om te integreren, geen sprake van echte commitment en groepjesvorming 

zorgen voor een negatieve sfeer. 

 

Opvallend is dat de beschrijving van een gestopte respondent wat betreft de sfeer op de 

vereniging haaks staat op de beschrijving van de hockeyende respondent van één en 

dezelfde vereniging. De hockeyende respondenten geven aan dat de sfeer op de vereniging 

gezellig en goed is terwijl de gestopte respondent aangeeft dat de vereniging achteruit gaat. 

  

5.3. Wat biedt hockey? 

In deze paragraaf worden evenals in de vorige paragraaf motieven voor de keuze 

beschreven.  

De deelvragen waar een antwoord op gegeven wordt komen overeen met de vorige 

paragraaf. De betreffende deelvragen zijn: Wat zijn de motieven van de jong volwassenen die 

blijven hockeyen en wat zijn de motieven voor jong volwassenen die stoppen met hockeyen.  
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5.3.1 Motieven om te sporten 

De redenen om in de jeugd te gaan hockeyen waren bij de respondenten tweeledig. Enerzijds 

het beoefenen van een sport, waarbij een teamsport erg van belang was. Anderzijds was het 

opdoen van sociale contacten, het leren kennen van nieuwe mensen belangrijk voor de 

respondenten. De belangrijkste reden voor de hockeyende respondenten om op dit moment 

te hockeyen is het feit dat hockey leuk, gezellig is en er veel vrienden aanwezig zijn op de 

vereniging. 

 

De motieven om te stoppen met hockeyen zijn enigszins divers te noemen. Desondanks valt 

op dat de factoren tijdsindeling en tijdsbesteding in belangrijke mate meespelen in de 

beslissing.  

 

Eén van de respondenten geeft als motief aan dat vrienden de vereniging hadden verlaten en 

dat de vereniging zelf achteruit ging. De respondent verwoordt dit als volgt. “Nou er waren 

meerdere redenen. Een heleboel van m’n vrienden gingen bij de vereniging weg, ten tweede 

vond ik de vereniging zelf achteruit gaan omdat er geen duidelijk beleid is en er af en toe rare 

beslissingen genomen worden. Ten derde coachte ik dat jaar een meisje B1 en werd ik op het 

einde van het jaar geïnformeerd dat ik dat team niet meer mocht doen en dat ik een meisjes 

B2 of een meisjes A2 kon gaan doen.  

Dat zag ik niet echt zitten dus toen ben ik met coachen gestopt wat voor mij toch wel een 

groot deel van de hockeybeleving was.” Blessure is tevens een motief van één van de 

respondenten om te stoppen met de hockeysport. Tevens geeft deze respondent aan dat de 

werkelijke passie voor de hockeysport ontbrak. Desbetreffende respondent gaf ook als enige 

aan niet meer voor de hockeysport te kiezen wanneer hij de keuze opnieuw zou mogen doen. 

 

Zowel de gestopte respondenten als de hockeyende respondenten van zowel een reguliere 

vereniging als een studentenvereniging hebben een netwerk opgebouwd via het hockey. Er 

worden contacten opgebouwd en er ontstaan vriendengroepen. De respondenten geven aan. 

“Nou connecties met het oog op ver komen in de hockeywereld of het zoeken van een baan 

of wat dan ook niet, maar wel gewoon simpel het opbouwen van een vriendengroep zeg maar 

sociaal. “ De gesloten vriendschappen blijven ook na het hockey bestaan. 

 

Een hockeyende respondent van een reguliere vereniging geeft aan dat ze veel mensen heeft 

leren kennen en het netwerk ook kan gebruiken buiten het hockey, dit geeft de respondent als 

volgt aan. “Ik heb natuurlijk wel veel mensen leren kennen. Niet alleen m’n eigen team maar 

ook in andere teams en ook uit mijn eigen netwerk koppelt dat zich automatisch weer aan 

Kampong omdat die mensen toevallig hier ook weer hockeyen of voetballen. Ik heb wel het 

idee dat ik mijn netwerk kan gebruiken wat ik hier heb. Ik heb één keer een teamgenoot 

gebeld voor een juridische kwestie omdat ze advocaat is dus dat vond ik wel makkelijk. Ik 

denk dat het te gebruiken is en ik, denk dat ik ook wel te gebruiken ben voor iemand uit mijn 

team bijvoorbeeld.” Het is voor de respondenten in zoverre belangrijk om een netwerk op te 

bouwen,  dat men mensen leert kennen op een leuke manier en je bouwt connecties op. 

 

De motieven van teamgenoten of verenigingsgenoten om te vertrekken bij de vereniging ligt 

volgens de respondenten vooral aan het elders studeren, andere bezigheden, een 

wegebbende motivatie, men vindt het niet meer leuk of om prestatieredenen. 
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Eén van de respondenten van een studentenvereniging geeft aan dat in de lagere teams 

weinig binding bestaat. De respondent verwoordt dit als volgt. “Ik denk voor de wat lagere 

teams misschien te weinig bonding met elkaar, juist dat vrijheid blijheid wat ik juist wel relaxt 

vind, dat dat door sommige niet fijn wordt gevonden. Ik denk dat die dan wat meer misschien 

bij familieclubs ja meer die commitment willen zien. Gewoon net wat fanatieker trainen en 

fanatieker op komen dagen bij trainingen en dat soort dingen. Kan me voorstellen dat dat een 

reden is.” 

 

Het aanmelden bij een nieuwe vereniging heeft bij de gestopte respondenten niet 

plaatsgevonden. Redenen hiervoor zijn divers. Geen team op niveau, blessure, weekenden 

naar huis en geen tijd vrij maken zijn motieven om niet opnieuw voor de hockeysport te 

kiezen. De respondent vertelt. “Simpelweg omdat er hier in de buurt niet echt een vereniging 

is met een team op een niveau waarop ik wil hockeyen dus de teams zijn of het niveau is net 

even te hoog of het niveau is gewoon een stuk te laag. “  

 

Een nieuwe vereniging zal moeten voldoen aan een gezellige sfeer, geen onderscheid in 

niveaus, openheid en goede faciliteiten zoals een goed veld, gezellig clubhuis en fatsoenlijke 

kleedkamers. Opvallend is wel dat de gestopte respondenten veelal positief over de sport 

vertellen en één van de respondenten nog heel betrokken bij de vereniging is.  

 

Ze is zodanig enthousiast over de hockeysport dat het opvallend is te noemen dat de keuze 

om weer te gaan hockeyen niet heeft plaatsgevonden. De respondent geeft aan. “ Toen ik 

nog echt druk op school zat had ik gewoon geen zin om tijd vrij te maken. Gewoon hele 

andere prioriteiten opeens dan het hockeyen. En op een gegeven moment wordt het ook echt 

van als ik nu weer zou beginnen met hockeyen dan zou ik echt in dames 26 komen en dat zie 

ik niet zitten.” Hieruit valt te concluderen dat de respondent niet op een lager niveau uit dient 

te komen. Dit heeft mede te maken met het prestatieniveau van vroeger. 

 

5.3.2 Omgang binnen het hockey 

De hockeyende respondenten sporten graag met mensen waar ze goed mee overweg 

kunnen, mensen die het spelletje serieus nemen en met motiverende mensen. De 

respondenten geven aan. “Ja ik wil wel met mensen sporten waar je een beetje tegenkracht 

bij hebt, niet dat je zomaar kunt winnen want dat is ook geen concurrentie. Uitdaging moet er 

zijn, een stuk gezelligheid  en goed sociaal contact.” 

Er valt hier geen verschil te ontdekken in de beleving van de hockeyende respondent en de 

gestopte respondent.  

 

De hockeyende respondenten beschrijven de omgang van leden met elkaar als goed, 

informeel, gemoedelijk en op gelijke basis. Twee gestopte respondenten daarentegen zijn 

negatiever over de omgang binnen hun vereniging en zeggen. De respondenten merken op. 

“Ja het was altijd heel goed, maar ook dat is op de één of andere manier achteruit gegaan. 

De club wordt wat groter en proberen wat strenger te worden waardoor  vooral de relatie 

tussen de mensen die het voor het zeggen hebben en de rest van de club toch wel wat 

minder goed wordt heb ik het idee. ” Tevens merkt een respondent op dat er sprake was van 

groepjesvorming. De respondent geeft aan. “Ja, binnen de vereniging was dat toch ook wel 

een beetje. Zo was de hele mentaliteit van de vereniging ja.”   
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Spelers van verschillende teams gaan zowel bij de reguliere vereniging als bij de 

studentenvereniging goed met elkaar om. De respondenten verwoorden dit als volgt. “Nou ik 

denk dat in het begin de teams wel redelijk op zichzelf gericht zijn maar na de wedstrijd in de 

kantine mengt het gewoon. Ik vind het juist gezellig om met je eigen team wat te drinken en 

op een gegeven moment dan loopt iedereen een beetje door elkaar heen denk ik.” 

 

Opvallend is dat de twee gestopte respondenten van één en dezelfde hockeyvereniging 

beiden de omgang evenals de unieke sfeer beschrijven binnen hun oude vereniging. De 

tegenstrijdigheid is echter wel bij desbetreffende vereniging te ontdekken. De hockeyende 

respondenten geven aan de omgang goed en informeel te vinden.  

De gestopte respondent daarentegen merkt dat de omgang achteruit gaat en zegt. “Ja het 

was altijd heel goed, maar ook dat is op de één of andere manier achteruit gegaan. De club 

wordt wat groter en proberen wat strenger te worden waardoor vooral de relatie tussen de 

mensen die het voor het zeggen hebben en de rest van de club toch wel wat minder goed 

wordt heb ik het idee.” 

 

De gestopte respondenten geven aan dat er niet gepest werd op de vereniging maar dat 

uitsluiting op subtiele wijze plaats vond. De respondenten geven dit als volgt aan. “Het is 

meer toch een beetje het uitsluiten of negeren van. Er zijn jongens die na de training altijd 

meteen weggingen en daar werden toch wel grapjes over gemaakt. Er werd toch wel achter 

iemands rug om een beetje slecht over iemand gepraat. Ja dat werd toch niet echt 

geaccepteerd eigenlijk door de groep. Maar goed ja er werd niet echt op de persoon af 

gepest. Dat viel geloof ik wel mee.” 

De rol van vriendschap is voor de gestopte respondenten altijd belangrijk geweest. Vrienden 

zijn even belangrijk gebleven. Eén van de respondenten geeft aan dat vriendschap een hele 

andere betekenis heeft dan vroeger. De respondent zegt. “Nee vriendschap betekent gewoon 

iets heel anders vroeger. Vroeger was het gewoon echt leuke gezellige dingen doen en 

vooral veel lol hebben en tegenwoordig betekent vriendschap veel meer dat je elkaar begrijpt 

en met elkaar kan praten. Je kan ook leuke dingen doen natuurlijk dat blijft wel maar ik merk 

wel dat met mensen waar ik vroeger in een team heb gezeten dat ik daar een ander soort 

vriendschap mee heb dan met mensen waarmee ik later een vriendschap heb gesloten. Dat 

het niet voor elkaar onder doet maar dat je gewoon andere vriendschappen met andere 

mensen vanuit andere groepen hebt zeg maar.” 

 

5.3.3 Stimulering vanuit verenigingen 

Stimulering vanuit de vereniging om haar leden te behouden komt bij verenigingen voor. Eén 

van de hockeyende respondenten geeft aan dat zij het organiseren van feestjes en dergelijke 

door de activiteitencommissie als een vorm van stimulering beschouwt. Daarnaast probeert 

de studentenvereniging de faciliteiten zo goed mogelijk op orde te hebben. Tevens is het 

aanbieden van goede trainers en coaches en het aanbieden van studententarieven ook een 

mogelijkheid om de leden te stimuleren verbonden te blijven aan een vereniging. Ook wordt 

er in een informeel gesprek aangegeven door een respondent dat er auto’s worden 

aangeboden. De respondent geeft aan. “Ik speel zelf in een H1 team. Bij ons blijven spelers 

die in Utrecht of Amsterdam wonen door middel van 3 auto’s. Deze worden door ons zelf 

bekostigd via sponsorgeld en dergelijke.”  
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Eén van de respondenten geeft aan dat verenigingen niet-hockeyers aan zich moeten binden 

en verwoord dit als volgt. “Het hoofddoel van de verenigingen is om niet-hockeyers aan zich 

proberen te binden. Er bestaat een grote doelgroep die nooit gehockeyd hebben maar die wel 

zouden willen.” 

 

De stimulering voor het behouden van de leden gebeurt bij alle verenigingen alleen met de 

goede leden. Dit geldt zowel voor de gestopte respondenten als de hockeyers bij een 

reguliere- en studentenvereniging. De stimulering vanuit een vereniging om mensen te laten 

vertrekken komt bij alle respondenten niet voor, hooguit wanneer een speler bovengemiddeld 

talent heeft en door kan stromen naar een vereniging die op een hoger niveau actief is. 

 

Mogelijkheden voor een vereniging om de leden op topsport niveau te behouden moet 

volgens de respondenten zitten in kleine vergoedingen, sponsoring van materialen.  

Tevens krijgen de spelers van dames 1 een vrijwaring van contributie.  

Een gestopte respondent geeft aan. “ Voor Roermond vind ik het wel lastig omdat het 

niet echt een studentenstad is. Ja ze hadden het natuurlijk wel kunnen stimuleren doormiddel 

van een kleine vergoeding misschien voor het op en neer reizen, dat je ergens anders 

vandaan kunt komen of ja sponsoring, goede shirts, sticks misschien, gaat misschien wel ver 

maar het is wel een mogelijkheid om de mensen te houden. “ 

 

Eén van de hockeyende respondenten geeft aan dat het stimuleren van spelers om te blijven 

een proces is dat vanzelf gaat en niet als verenigingsaangelegenheid gezien moet worden. 

De respondent zegt. “Ik denk dat het iets is wat vanzelf gaat omdat je gezelligheid met je 

teams onderling hebt en omdat er natuurlijk in een vereniging  altijd een groep is die er het 

meeste voor doet en vanuit daar denk ik ook dat je die stimulans hebt om te blijven. Als het 

gezellig is in jou team kom je er graag voor terug. Als ik bijvoorbeeld in Amsterdam zou gaan 

wonen, wat best wel relevant is zou ik zeker ook gewoon naar mijn vereniging terug komen, 

omdat al mijn vrienden daar zitten en omdat die groep bij elkaar blijft.”   

 

Opmerkelijk is dat een gestopte respondent van een zelfde vereniging juist aangeeft dat de 

vereniging de leden probeert weg te jagen. De gestopte respondent merkt op. “Nee, ik denk 

meer dat ze de leden probeerden weg te jagen. Je ziet ook gewoon heel veel mensen weg 

gaan daar.”  

 

Zowel de gestopte als de hockeyende respondenten hebben waardering gevoeld vanuit de 

vereniging. Het ontvangen van complimenten, bedankjes en het gevoel dat je welkom bent 

draagt mede bij aan het gevoel van waardering die de respondenten ontvangen vanuit de 

verengingen. De respondent vertelt. “Misschien nog wel het tastbaarste voorbeeld is dat ik 

een JIH certificaat heb gekregen voor verdienste geloof ik. Ik weet niet precies meer. Maar in 

ieder geval het is wel ja dat krijgen dan een aantal of nou als vereniging kan je dan 

aandragen en dat certificaat heb ik gekregen toen, ja volgens mij toen ik daar wegging als 

trainer.” 

 

De hockeyende respondenten van zowel de reguliere vereniging als de studentenvereniging 

geven aan dat de waardering niet veranderd is in de afgelopen jaren. 
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Eén van de gestopte respondenten geeft aan dat de waardering minder werd na de overgang 

van de jeugd naar de senioren. De gestopte respondent merkt op. “Ja, tot de A was het 

gewoon goed. Ik had het gewoon druk dus ik vergat gewoon dingen. Ik probeerde hier te 

komen en toen kwam ik net te laat omdat de trein dan anders reed en dan ja niemand 

begreep het eigenlijk gewoon dus niet echt waardering voor dat ik nog wel probeerde te 

komen.” 

 

5.3.4 Samenvatting ten aanzien van wat biedt hockey 

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de respondenten voor de sport 

gekozen hebben vanwege het feit dat hockey een teamsport is en vanwege de sociale 

contacten. 

 De motieven om te stoppen waren daarentegen zeer divers. Desondanks valt op dat 

de motieven veelal te maken hadden met een veranderingsmoment in de tijdsindeling en 

tijdsbesteding van de respondenten. Dit geldt voor de gehele leeftijdscategorie, er bestaat 

geen verschil in de beleving van de achttienjarige die begint met een studie en een 

vijfentwintigjarige die start op de arbeidsmarkt.  

Het opbouwen van een netwerk is voor zowel de hockeyende respondent als de gestopte 

respondent van belang en het hockey heeft ook een rol gespeeld in het opbouwen van een 

netwerk. De motieven van teamgenoten om te vertrekken hebben volgens de respondenten 

veelal te maken met het elders studeren en andere bezigheden. Dit komt overeen met de 

motieven van de gestopte respondenten, namelijk een veranderende tijdsindeling en 

tijdsbesteding De omgang van leden met elkaar wordt beschreven als goed, informeel en 

gemoedelijk. Opvallend is dat er tegenstrijdige antwoorden ontstaan bij respondenten van 

één en dezelfde vereniging. De hockeyende respondenten beschrijven de omgang als goed 

terwijl de gestopte respondent de omgang binnen de vereniging achteruit vindt gaan. Vanuit 

de verenigingen worden de respondenten op verschillende manieren gestimuleerd om te 

blijven.  

 

Het aanbieden van vervoersmiddelen, vrijwaring van contributie en sponsorpakketten hebben 

normaliter te maken met teams die op een hoog niveau spelen, oftewel topsport beoefenen. 

 

5.4. Waarom de hockeysport? 

In deze paragraaf worden redenen van de verschillende respondenten beschreven om te 

sporten.  

 

5.4.1 Leerervaringen 

De hockeyende respondenten vinden het belangrijk om binnen het hockey zowel technische 

als tactische vaardigheden te leren. Daarnaast is samen spelen en samenwerken en omgang 

met andere spelers ook een belangrijk leerpunt. De gestopte respondenten delen de mening 

over het leren van technische en tactische vaardigheden en daarnaast is het winnen en 

verliezen tevens een leerpunt.  

 

De respondenten geven dit als volgt aan. ” Alles, ik leer nogal graag dus; hockeytechniek, 

hockeytactiek, sociale vaardigheden, zowel binnen een team als coach en als trainer. Dat zijn 

toch wel dingen die ik belangrijk vond om te leren.” 
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De belangrijkste redenen om bij de huidige vereniging te blijven is voor de hockeyende 

respondenten de aanwezigheid van vrienden, het thuis voelen, de gezelligheid en het hockey 

zelf. 

 

Acceptatie is voor zowel de gestopte respondenten als de hockeyende respondenten 

uitermate belangrijk. De acceptatie vanuit een vereniging is niet veranderd in de afgelopen 

jaren. De respondenten geven aan. ” Ik vond dat wel erg belangrijk. Ik had ook bepaalde 

maniertjes of gewoontes hoe ik met mijn sport om wilde gaan en als ik dan daar druk voor 

voelde omdat het niet gewaardeerd wordt of geaccepteerd wordt dan vond ik dat wel 

vervelend.” 

De hockeysport zorgde bij zeventien van de achttien respondenten van zowel de gestopte 

respondenten als de hockeyende respondenten voor zelfvertrouwen. Het bereiken van 

bepaalde prestaties, het professioneler gaan spelen en het ontvangen van waardering zorgt 

voor meer zelfvertrouwen. De respondenten verwoorden dit als volgt. “Ik denk ook dat het 

een soort uitlaatklep is. Dat je daarna gewoon weer lekkerder in je vel zit. En als je natuurlijk 

lekker in een team staat dan gaat je zelfvertrouwen ook wel omhoog. Dat heeft dus niet alleen 

tijdens een wedstrijd te maken maar ook daarbuiten.” 

De link tussen makkelijker op mensen afstappen en sporten is voor de respondenten moeilijk 

te leggen. Het is niet direct sport-gerelateerd, hoewel één van de gestopte respondenten 

aangeeft dat hij binnen de club wel makkelijker op mensen afstapt.  

 

De hockeyende respondenten worden toleranter in hun omgang met mensen door de sport. 

Je leert van elkaar in een groep en je sociale vaardigheden worden wel versterkt. De 

respondent merkt op. “Ja, ik denk dat je wel leert van elkaar in zo’n groep. Je sociale 

vaardigheiden worden wel versterkt. Ik denk buiten mijn eigen omgeving ook wel. Ik denk 

gewoon überhaupt het omgaan met meerdere mensen en rekening houden met elkaar. Als je 

kijkt naar vroeger over dingen als sinaasappeltjes meenemen, de rij schema’s en dat soort 

dingen.” 

Opvallend is dat drie van de zes gestopte respondenten aangeven altijd tolerant te zijn 

geweest, dit heeft niet direct met de sport te maken. De respondenten geven dit als volgt aan 

“Ik ben over het algemeen wel redelijk tolerant in m’n omgang met mensen dus ik weet niet of 

dat precies door de sport is verbeterd. Ik heb wel een sterk oordeel of ik mensen aardig vind 

of niet. Maar als ik ze niet aardig vind, betekent het niet dat ik ze niet tolereer.”  

 

De gestopte respondenten hebben negatieve ervaringen ondervonden gedurende de 

hockeyperiode. Eén van de respondenten geeft aan dat de druk gewoon te hoog lag en dit 

uiteindelijk ook heeft geleid tot de keuze om te stoppen. Ongemotiveerde trainingshouding, 

groepjesvorming en blessures zijn tevens negatieve ervaringen. Twee van de zes gestopte 

respondenten zijn door de negatieve ervaring gestopt. De overige vier hebben de ervaring als 

vervelend ervaren maar het heeft niet de doorslag gegeven om uiteindelijk te stoppen met 

hockeyen. Desondanks heeft het wel de motivatie beïnvloed. 
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Er werd geen druk op de gestopte hockeyers uitgeoefend om te blijven. De respondenten 

geven aan. “ Natuurlijk vriendinnetjes en dat soort mensen waarmee ik al heel lang hockeyde 

die hadden wel zoiets van het zou toch leuk zijn als je bleef maar ik ging in eerste instantie 

toch naar Amsterdam dus er was niemand die van mij verwachte dat ik twee uur heen en 

twee uur terug ging om eventjes een partijtje te hockeyen of een keer te trainingen.  

Dus toen was het al helemaal niet dat mensen zeiden van nou ja waarom blijf je niet. Maar ik 

merk nu wel steeds meer mensen vragen van ga je nou weer eens een keer hockeyen. 

Omdat ik nu gewoon nog steeds wel erbij betrokken ben omdat ik elke zondag op de club ben 

en als het kan ook op andere dagen als ze trainen maar zelf gewoon niet meer hockey en nu 

krijg je wel van die vragen dat mensen echt zo zeggen van je kon toch best een leuk potje 

hockeyen dus waarom doe je niet meer mee. Nu heb ik dat meer dan dat ik het toen had zeg 

maar.” 

De invloeden van buitenaf die te maken hadden met de reden om te stoppen zijn toe te 

schrijven aan andere tijdsbesteding, tijdsindeling, praktische overwegingen en vanwege 

school. 

 

Opvallend is dat drie van de vijf gestopte respondenten aangeven ooit weer voor de 

hockeysport te kiezen. De overige twee gestopte respondenten sluiten het in ieder geval niet 

uit.  

 

Uit de vorige paragraaf kan geconcludeerd worden dat zowel de hockeyende respondenten 

als de gestopte respondenten het belangrijk vinden om technische en tactische aspecten van 

het hockey te leren. De hockeysport zorgt wel degelijk voor zelfvertrouwen geven zeventien 

van de achttien respondenten aan. Het bereiken van prestaties en het ontvangen van 

waardering liggen hieraan ten grondslag.  

 

De hockeyende respondenten worden toleranter in hun omgang door de sport. Drie van de 

zes gestopte respondenten daarentegen geven aan dat de tolerantie altijd aanwezig is 

geweest. 

 De negatieve ervaringen die de gestopte respondenten hebben ondervonden zijn toe 

te schrijven aan de druk die te hoog lag, ongemotiveerde trainingshouding, groepjesvorming 

en het ontstaan van blessures. De ervaring is als vervelend ervaren maar heeft geen 

doorslaggevende rol gespeeld in de beslissing om te stoppen. De invloeden van buitenaf om 

te stoppen met de hockeysport zijn toe te schrijven aan andere tijdsbesteding en tijdsindeling. 

Opvallend is dat drie van de vijf gestopte respondenten aangeven ooit weer voor de 

hockeysport te kiezen, de overige twee sluiten het in ieder geval niet uit. 

 

5.5. Behoeftes aan ondersteuning vanuit de verenigingen 

In onderstaande paragraaf worden de behoeftes beschreven van de hockeyende en de 

gestopte respondenten. De deelvraag die in deze paragraaf behandeld zal worden heeft 

betrekking op de vraag op wat voor gebied de KNHB en de verenigingen ondersteuning 

kunnen bieden. De behoeftes hebben betrekking op omgang, faciliteiten en activiteiten binnen 

een hockeyvereniging.  
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5.5.1 Omgang binnen en buiten de vereniging 

Zowel de gestopte respondenten als de hockeyende respondenten zochten contact met 

hockeyers buiten hun eigen team. De respondenten verwoorden dit als volgt. “Ja, bij mij op 

de middelbare school zo wie zo en dan zaten er een hele hoop mensen die hockeyden 

allemaal. En als je op vrijdagmiddag met iedereen in café Jansen stond dat was dan toen je 

nog jong was de hippe tent, ja dat was alles wat daar rondliep hockeyde. Ik ging met heel 

veel hockey mensen om maar dat hoeft dus niet mensen binnen mijn team of binnen de club 

te zijn maar overal zeg maar, overal in Breda.” 

Zowel de gestopte respondenten als de hockeyende respondenten hebben het idee dat de 

vereniging het belangrijk vond dat de leden onderling elkaar kenden. Dit werd volgens de 

respondenten gerealiseerd door het organiseren van feesten, activiteiten en het samen 

indelen met fluiten. De respondenten zeggen. “Ik denk dat het goed is voor een bepaald 

clubgevoel, je bent toch samen bij een club en je moet het samen doen dus ik denk dat ze dat 

wel belangrijk vinden. Stimuleren ze dat op één of andere manier? Ja door dingen die ze 

organiseren en na het hockeyen een mail sturen van kom allemaal kijken heren 1 speelt of 

dames 1 speelt.” 

 

Het vervullen van één of meerdere rollen ten aanzien van commissies, trainingen geven en 

dergelijke wordt bij de verenigingen van de hockeyende respondenten niet verwacht maar 

zeker  wel gewaardeerd. De respondenten merken op. ” Het wordt wel heel erg gewaardeerd 

en er wordt wel altijd een beroep op iedereen gedaan. Maar ja ook hier geldt  vrijheid blijheid, 

doe je het niet dan niet. Ik denk ook niet dat iedereen daarvoor even geschikt is.”  De invulling 

van verschillende rollen zorgt voor betrokkenheid bij de vereniging geven de hockeyende 

respondenten aan. “Ja, denk dat je op een andere manier betrokken bent bij een vereniging 

behalve het spelen. Je krijgt wel meer hart voor je club en als je er veel mee bezig bent en 

dat het wel echt jou club wordt en veel minder snel weg zou gaan.” 

 

5.5.2. Welke faciliteiten zijn van belang 

De primaire faciliteiten velden, materialen, clubgebouw en overige voorzieningen genieten de 

voorkeur bij zowel de hockeyende respondenten als de gestopte respondenten. Een 

hockeyende respondent merkt op. “Ik heb juist liever een authentiek gezellig gebouw, dat vind 

ik mooier. Bij onze vereniging zitten we eigenlijk gewoon in een oude schipholbunker. Ik vind 

dat iets moois hebben, iets authentieks iets romantischachtig.” De “luxere” faciliteiten zoals 

internet, fitness en uitgebreide restaurantfaciliteiten worden niet als noodzakelijk beschouwd. 

De faciliteiten die nog verbeterd kunnen worden zijn de kleedkamers, extra materialen en 

extra velden. De wensen op het punt van verbeteringen werden zowel door gestopte 

respondenten als hockeyende respondenten aangegeven aan de verschillende verenigingen. 

Opvallend is hierbij dat de respondenten van de studentenvereniging dicht bij de vereniging 

zitten en de lijntjes daar ook kort zijn. De respondenten zitten zelf in het bestuur of hebben 

huisgenoten in het bestuur zitten.  

 

Jongeren worden volgens alle respondenten betrokken bij beslissingen, veelal in de vorm van 

een jeugdbestuur. Echter, hier moet worden opgemerkt dat het bij deze beslissingen veelal 

om de organisatie van feesten en dergelijke gaat. Wanneer het betrekking heeft op werkelijke 

besluitvormingen over bepaalde faciliteiten hebben jongeren minder inbreng. 
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De gestopte respondenten geven aan dat bepaalde faciliteiten later belangrijker werden. “Ik 

vind bijvoorbeeld bepaalde faciliteiten nu belangrijker. Vroeger vond je het belangrijk dat je 

ergens even kon zitten en wat ranja kreeg, dan was het goed. Nu denk je meer in praktische 

zaken. Vroeger kwam ik ook vanaf het mini veld tot aan hier in het clubgebouw en dat was 

het en hoe ouder je wordt hoe meer dingen je nodig denkt te hebben of nodig hebt tijdens 

trainingen en tijdens de tijd dat je hier bent.” 
 

5.5.3. Welke activiteiten zijn van belang 

Sport-gerelateerde activiteiten bij een vereniging vinden zowel de gestopte respondenten als 

de hockeyende respondenten belangrijk. Toernooien, teamweekenden, cursussen, specifieke 

trainingen komen hierin naar voren. Een hockeyende respondent geeft aan. “Ja toernooien 

zijn absoluut belangrijk, met name de niet prestatie gerichte toernooien. Fantastisch! Ja daar 

doen we ook altijd fervent aan mee drie, vier keer per jaar.” 

 

Een verandering in competitiedag wordt niet aangegeven als specifieke behoefte. Dit is 

opvallend te noemen vanwege het feit dat veel jongeren in het begin van de studieperiode de 

weekenden naar huis gaan, dus geen sport in het weekend kunnen beoefenen in de stad 

waar ze studeren.  

Opvallend is dat alle hockeyende respondenten aangeven dat de organisatie van sport-

gerelateerde activiteiten een rol spelen in de beslissing om te blijven. Een hockeyende 

respondent geeft aan. “Ja, 100% met name omdat de toernooien die georganiseerd worden 

binnen Terriers zoals het take five toernooi en het Maddocks toernooi. Maddocks toernooi 

waarvan ik zelf ook vijf jaar commissielid  ben geweest en take five wat een fantastisch 

internationaal toernooi is, dus dat zijn dingen waar je voor terug komt en waar je dingen voor 

afzegt. Dat mag je niet missen.”  Echter, het ontbreken van sportgerelateerde of niet-

sportgerelateerde activiteiten heeft niet meegespeeld in de beslissing van de respondenten 

om te stoppen. 

 

Behoeftes wat betreft activiteiten die in een brainstorm sessie met studenten naar voren 

komen hebben betrekking op zomeravondcompetities of een doordeweekse zaalcompetitie 

zoals bij het voetbal. 

 

Niet-sportgerelateerde activiteiten die van belang worden geacht zijn feesten, thee dansen en 

teamuitstapjes. Deze activiteiten hebben geen invloed op de beslissingen om bij een 

vereniging te blijven of te vertrekken. De respondenten merken op. “Ik kom bij een club om er 

eigenlijk te hockeyen en in een team te spelen en niet voor die faciliteiten daarbuiten. Het is 

misschien mooi meegenomen als het erbij zou zitten maar het is niet waarom ik bij een club, 

nee helemaal niet.” 

 

De activiteiten (prioriteiten) die buiten het hockey belangrijker zijn geworden,zijn voor zowel 

de gestopte respondenten als de hockeyende respondenten zijn overeenkomstig. Werk, 

studie, vrienden, uitgaan en bij de studentenvereniging de invulling van 

commissiewerkzaamheden zijn belangrijker geworden.  
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De invulling van het leven verandert. Een respondent geeft aan. “Ja, veranderd heel erg. Je 

hebt natuurlijk zo’n goed ritme als je naar school gaat. Je gaat van negen tot drie naar school, 

dan ga je naar training, gaat slapen en de volgende dag doe je weer hetzelfde. Terwijl nu heb 

je zo nu en dan college en dan ga je uit ben je laat thuis, sta je laat op en dat is natuurlijk een 

heel ander ritme.” De activiteiten binnen het hockey die voor de hockeyende respondenten 

belangrijker zijn geworden zijn feestjes en toernooien. Met andere woorden de gezelligheid 

die belangrijker is geworden ten opzichte van prestatie. 

 

5.5.4. De bestaande activiteiten 

Binnen één van de verenigingen bestaat een tweetal achttien plus teams, blijkt uit een 

informeel gesprek met betreffende vereniging. De competitie bestond uit één poule waar 

verschillende verenigingen in uitkwamen. Ondertussen zijn er meerder poules opgezet. 

Binnen de desbetreffende vereniging wordt aangegeven dat de meiden het ontzettend leuk 

vinden vanwege het feit dat ze met teamgenoten kunnen hockeyen en ze gedwongen worden 

met ouderen te spelen. 

 

5.5.5. Samenvatting ten aanzien van de ondersteuning 

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de primaire faciliteiten te weten 

velden, materialen, clubgebouw en overige voorzieningen de voorkeur genieten bij zowel de 

hockeyende respondenten als de gestopte respondenten. Sportgerelateerde activiteiten die 

van belang worden geacht door de hockeyende respondenten en de gestopte respondenten 

zijn toernooien, teamweekenden, cursussen en specifieke trainingen. Een andere 

competitiedag wordt niet als specifieke behoefte naar voren gebracht.  

Dit is opvallend te noemen vanwege het feit dat vooral eerstejaars studenten in de 

weekenden veelal een bezoek brengen aan het ouderlijk huis.  

Niet-sportgerelateerde activiteiten die van belang worden geacht zijn feesten, teamuitstapjes 

en theedansen. 

In de belevingswereld van zowel de hockeyende respondenten als de gestopte respondenten 

ontstaat er een verandering in activiteiten en prioriteiten die belangrijker geworden de 

afgelopen jaren. De veranderingen hebben te maken met werk, studie, uitgaan en vrienden. 

Dit geldt voor zowel voor de respondenten die beginnen met een studie en voor 

respondenten die starten op de arbeidsmarkt.  

 

5.6. Betekenissen ten aanzien van de hockeyomgeving 

In de volgende paragraaf worden betekenissen van de respondenten beschreven, hiermee 

zal een antwoord worden gegeven op de vraag welke betekenissen er door de respondenten 

worden toegekend aan een hockeyomgeving. De betekenissen hebben betrekking op de 

overgang van de jeugd naar de senioren en het traject na de studieloopbaan ten aanzien van 

hulp bij de start op de arbeidsmarkt.  

 

5.6.1 Overgang jeugd naar senioren 

De respondenten hebben een overgang meegemaakt van de jeugd naar de senioren. Over 

het algemeen zijn de overgangen soepel verlopen. Het vroegtijdig laten meetrainen van 

jeugdleden met senioren zou een belangrijke stap hierin zijn volgens de respondenten.  

 

Desondanks ontstaan er enige spanningsvelden wat betreft de overgang van de jeugd naar 

de senioren, vanwege de leeftijdscategorieën.  

 

 



 
Jong Volwassenen: “ Een behoud voor de hockeysport”  55

Een respondent geeft aan. “Voor mij heel goed. We richten een nieuw team op met allemaal 

mensen die net uit de jeugd overkwamen. Allemaal mensen die ik kende dus ja dat was een 

hele makkelijke overgang.  

Het enige verschil was dat ik op zondag speelde in plaats van op zaterdag. Maar je merkt wel 

bij een heleboel andere mensen dat er in ieder geval een stuk minder, er is niet echt 

begeleiding voor. Je wordt maar in een team gedropt, het is maar te hopen dat je het daar 

naar je zin hebt. Dus je ziet ook wel mensen die gewoon stoppen omdat ze senioren hockey 

niet zien zitten. Dat ze dan in een ander team terechtkomen.  

Of dat soort dingen dus ja ik denk dat voor mij heel makkelijk is gegaan maar dat het zeker 

binnen de vereniging ook anders kan zijn. De vereniging zou meer aandacht kunnen 

schenken aan de samenstelling van de teams voor volgend jaar, dus echt met de mensen die 

uit de jeugd komen rond de tafel gaan zitten. Op die manier zorgen dat mensen aan de ene 

kant wat meer in een omgeving komen waar ze thuishoren en ten tweede ook meer een idee 

hebben wat er met ze gaat gebeuren. In plaats van dat je zo maar ergens gedropt wordt.” 

 

Tevens geeft één van de hockeyende respondenten van een studentenvereniging aan dat het 

sociale vlak belangrijk is wanneer er een overstap plaatsvindt van de jeugd naar de senioren. 

Om hockeyers te behouden voor een vereniging moeten ze een bepaalde invulling geven aan 

een wedstrijddag op zondag. De hockeyende respondent geeft aan. 

 “De zondag moet gewoon leuker worden. Er waren nooit heel veel leeftijdsgenoten op 

zondag en ik denk dat je dat toch nodig hebt. De zondag aantrekkelijker maken qua dingen 

na een wedstrijd organiseren, vooral voor mensen die iets minder hoog hockeyen. Als je die 

ook wil houden dan moet je juist zorgen dat het sociale vlak goed georganiseerd is dat je veel 

leuke dingen hebt, want anders gaan al die mensen weg, of die gaan liever ergens in de buurt 

hockeyen waar dat wel goed geregeld wordt.” 

 

De KNHB zou volgens twee gestopte respondenten senioren in bepaalde leeftijdsgroepen 

moeten indelen. De problemen doen zich niet zozeer voor bij de eerstelijns teams, maar meer 

bij de niet-prestatie teams, er wordt gesproken over een onder eenentwintig competitie. De 

gestopte respondent merkt op. “Ja het gaat vooral om de mensen die bijvoorbeeld van een 

A2 naar de senioren gaan daar zou best wat beter naar om worden gekeken.Hoe gaan die 

jongens en meiden verder en in welk team komen ze terecht. “  

 

De betekenis die aan een teamindeling gegeven wordt is bij beide groepen respondenten 

gelijk. In prestatieteams moet een teamindeling niet zelf bepaald worden maar gebaseerd 

worden op niveau en aan de hand van selectiemogelijkheden. 

 

5.6.2 Het betreden van de arbeidsmarkt 

Een rol die weggelegd zou kunnen zijn voor de vereniging in het traject studie en werk wordt 

door de respondenten matig positief ontvangen.  

De hockeyende respondenten zien wel degelijk een rol weggelegd voor de vereniging en/of 

de bond. De respondenten merken op. “ Nou je hebt nu de vrienden van Kampong ten eerste. 

Dat is gewoon een groep die sponsort hier de club. En die hebben één keer in de zoveel tijd 

een netwerkdag hier en dan gaan ze dames en heren 1 kijken. Ik denk dat je zo via via met 

redelijk veel mensen in contact kan komen.” 
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Opvallend is dat de resultaten van een brainstormsessie met studenten wel degelijk laten zien 

dat er een rol voor een vereniging dan wel de KNHB is weggelegd in het zoeken naar een 

geschikte baan. Voorbeelden voor een invulling hebben betrekking op een road show waarbij 

bedrijven langs verenigingen gaan met standjes, het hulp zoeken bij een stageplaats of een 

bedrijventoernooi. Echter, er wordt aangegeven dat een gecombineerd niet tot de 

mogelijkheden behoord vanwege de sfeer die aanwezig is bij een studententoernooi. Er 

bestaan verenigingen die via inventarisaties achter de studies komen van haar leden zodat er 

eenvoudiger contacten gelegd kunnen worden met verschillende bedrijven. 

 

De gestopte respondenten zien geen rol voor de vereniging weggelegd om dit traject 

enigszins te begeleiden. De gestopte respondenten geven aan. “In de richting die ik op wil als 

antropoloog is het niet mijn interesse om in het bedrijfsleven terecht te komen dus ik denk niet 

dat ik daar iets aan heb. Misschien meer aan oud teamgenoten waarvan ik weet dat ze in het 

buitenland hebben gezeten dat ik daar dan iets zou kunnen maar niet echt aan bedrijven of 

aan sponsoren denk ik.“ Een andere respondent geeft aan. 

“Voor mijn studie maakt het niet zoveel uit aangezien ik dan wel in zo’n soort branche terecht 

kan komen, maar het is meer gewoon de sociale contacten die je op doet. En verder denk ik 

niet dat je van je vereniging  moet verwachten dat ze iets voor jou toekomst gaan betekenen, 

vind ik niet.” 

 

5.6.3. Contact met vereniging 

Een oude vereniging kan contact houden met alle respondenten doormiddel van het 

organiseren van reünies, feestjes en het bezorgen van een nieuwsbrief. Eén van de gestopte 

respondenten beschrijft de unieke sfeer op haar oude vereniging. Een gestopte respondent 

verwoordt dit als volgt. “ Op de vereniging blijven heel veel mensen hangen dus er zijn ook 

een heleboel teams waar dat absoluut niet van toepassing is, waar dat niet nodig is en Breda 

blijft wat dat betreft ook echt een klein dorp. Een vriendinnetje van mij woont nu in Amsterdam 

maar op het moment dat zij een weekend in Breda is dan staat ze op zondag hier aan de lijn. 

Dat blijft gewoon op de één of andere manier. De binding is heel sterk. Ja mensen die gaan 

naar het buitenland, naar andere steden en die krijgen kinderen en gaan terug naar Breda en 

de kinderen zitten dan weer op de vereniging. Ik weet niet hoe ze dat doen en hoe dat 

allemaal komt maar bijna iedereen heeft echt wel een hele sterke binding met de vereniging. 

Het blijft gewoon een beetje iedereen kent iedereen. De voorzitter loopt hier net zo makkelijk 

rond als het nieuwste lid en dat is ook wel gewoon één van de krachten. Iedereen is gewoon 

heel benaderbaar, alle mensen van het bestuur en het is heel erg open wie wat te doen 

heeft.” 

 
5.6.4. Samenvatting ten aanzien van de betekenissen aan de hockeyomgeving 

Op basis van de resultaten kunnen conclusies getrokken worden ten aanzien van de 

betekenissen die gegeven worden aan de hockeyomgeving. De conclusies hebben 

betrekking op de overgangen van de jeugd naar de senioren, het betreden van de 

arbeidsmarkt en het contact met de vereniging.  

 

Over het algemeen verlopen de overgangen soepel, het vroegtijdig laten meetrainen is een 

belangrijk stap die gemaakt kan worden volgens de respondenten. Desondanks ontstaan er 

enige spanningsvelden wat betreft de overgang vanwege de leeftijdscategorieën. Het indelen 

op leeftijd of een leeftijdsgrens aanbrengen zou volgens de respondenten een manier zijn om 

de overgangen beter te laten verlopen. 
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Een rol die weggelegd zou kunnen zijn voor de vereniging in het traject studie en werk wordt 

door de respondenten matig positief ontvangen.  

 

De hockeyende respondenten zien wel degelijk een rol weggelegd voor de vereniging en/of 

de bond. 

De gestopte respondenten zien geen rol voor de vereniging weggelegd om dit traject 

enigszins te begeleiden. 

 

Een oude vereniging kan contact blijven houden met de respondenten doormiddel van het 

organiseren van reünies, feestjes en het aanbieden van een nieuwsbrief. 
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6. Conclusies  

In het komende hoofdstuk geef ik een antwoord op de centrale onderzoeksvraag: 

 “Hoe veranderen de motieven en betekenissen van jongeren tussen de 18 en 25 jaar ten 

aanzien van de hockeysport als gevolg van een veranderende leef- en werksituatie en hoe 

gaan ze hiermee om?”  

 

Sportparticipatie in combinatie met motivatie en presteren 

Aan de hand van de drie beschreven thema’s ten aanzien van sportparticipatie in combinatie 

met motivatie en presteren worden de conclusies betreffende het onderzoek beschreven. 

Daarnaast komen de conclusies naar voren wat betreft het niet meer participeren in de sport 

en de behoeftes ten aanzien van ondersteuning om uiteindelijk in de slotconclusie antwoord 

te geven op de centrale onderzoeksvraag. 

  

1. Plezier en genieten als motivatie 

De resultaten voortvloeiend uit de data analyse leren dat binnen het onderzoek 

overeenkomstige motieven naar voren komen wat betreft de keuze voor de hockeysport.  

Plezier, gezelligheid en het sociale contact hebben betrekking op die keuze. 

Plezier en motivatie worden gezien als basis van presteren. De sporter moet van binnen uit 

gemotiveerd zijn tot sportief presteren. Wanneer het presteren door anderen wordt bepaald, 

zal het voor de sporter niet gemakkelijk zijn om overeind te blijven zie ook Buisman (1995).  

De hockeyende respondenten geven aan dat prestaties belangrijk zijn, echter dit moet wel 

gepaard gaan met gezelligheid. Het presteren wordt bij hockey mede bepaald door het team. 

Het ontbreken van een gedeelde sportbeleving is in deze een bron van teleurstelling. De 

sportbelevingen binnen een team kunnen ver uit elkaar liggen. De teleurstelling is in die zin 

ook niet geheel onnatuurlijk te noemen vanwege het feit dat de ene persoon prestatiever 

ingesteld is dan een ander. De karaktereigenschappen botsten op die manier en hebben 

invloed op de plezierbeleving. 

Opvallend is dat drie van de vijf gestopte respondenten aangeven ooit weer voor de 

hockeysport te kiezen, de overige twee sluiten het in ieder geval niet uit. Het plezier en de 

gezelligheid die de respondenten hebben ondervonden bij de verschillende verenigingen 

liggen mogelijk ten grondslag aan het feit dat de wens om terug te keren binnen de 

hockeysport aanwezig is. 

 

2. Het ontwikkelen of hebben van competenties als motivatie 

Opvallend is dat geconcludeerd kan worden dat competentie gerichte motieven niet van 

invloed zijn op de motivatie van de respondenten. Mogelijk komt dit door de veranderende 

perspectieven van sporters. De respondenten zijn minder prestatief. 

Er ontstaat een verschuiving van prestatie gerichte motivatie in de jeugd naar meer een 

gezelligheidsmotivatie bij de senioren. Deze transitie is zowel waar te nemen bij de 

achttienjarigen die net zijn begonnen aan een studie als bij de vijfentwintigjarigen die gestart 

zijn op de arbeidsmarkt.  

De verschuiving valt wellicht te verklaren vanwege het feit dat jong volwassenen opzoek zijn 

naar gezelligheid en het sluiten van vriendschappen. Het ontwikkelen van competenties komt 

veelal in een eerder stadium naar voren wanneer de jongeren prestatiever ingesteld zijn. 
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3. Waardering en acceptatie als motivatie 

Verweel en Janssens geven aan dat een groot deel van de mensen die aan sport doen, hun 

netwerken, hun zelfvertrouwen en hun vertrouwen in anderen primair danken aan de sport. 

Slechts voor een gedeelte geldt dat sport niet heeft bijgedragen aan deze drie belangrijke 

kenmerken van sociaal kapitaal (zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, maatschappelijke 

netwerken (Verweel, 2007).  

 

De resultaten van Verweel en Janssens zijn overeenkomstig met de resultaten die in het 

onderzoek naar voren zijn gekomen. Maar liefst zeventien van de achttien respondenten 

geven aan dat zelfvertrouwen gecreëerd wordt door de hockeysport. Dit ligt ten grondslag 

aan omgang binnen een team, goede prestaties en het ontvangen van waardering. 

In dit onderzoek wordt het creëren van meer vertrouwen in anderen niet als kenmerk van 

sociaal kapitaal genoemd door de respondenten. Mogelijk creëren de jong volwassenen het 

vertrouwen in anderen veelal buiten de sport om in plaats van binnen de sport. 

 

Uit de data analyse komt naar voren dat binnen het onderzoek het opbouwen van een 

netwerk voor zowel de hockeyende respondent als de gestopte respondent van belang is.  

Hockey heeft ook een rol gespeeld in het opbouwen van een netwerk, oftewel sport als 

netwerk is belangrijk. De gesloten vriendschappen blijven ook bestaan na de hockeycarrière 

volgens de gestopte respondenten zie ook Putnam (2000). 

Bonding vindt vooral plaats op verenigingsgebonden toernooien. Bridging daarentegen vindt 

vooral plaats op hockeykampen bij andere verenigingen en gedurende de reguliere 

competitie van de KNHB. Beide vormen van het ontwikkelen van sociaal kapitaal worden door 

de respondenten belangrijk geacht, niet alleen voor het opbouwen van een vriendengroep 

maar zeker ook voor de ontwikkeling van een netwerk voor de start van een maatschappelijke 

carrière.  
 

Coackley & Donnely bespreken in aanvulling op Alderman ook de financiële mogelijkheden 

om sport te kunnen beoefenen en daarnaast bespreken zij hoe de vroegste sportervaringen 

de sportbeleving hebben beïnvloed.  

Als er gekeken wordt naar de financiële mogelijkheden die Coackley & Donnely bespreken 

kan ik concluderen dat deze motieven geen rol spelen in de sportkeuze van de respondenten 

binnen het onderzoek. Zowel de motieven om te sporten als de motieven om te stoppen 

hebben niet te maken met financiële redenen. 

Het feit dat een financiële situatie geen rol speelt in de sportkeuze valt voor de hockeysport te 

begrijpen. De hockeysport bestaat veelal uit mensen, die uit hogere sociale klasse komen, 

waar geld over het algemeen geen rol speelt. 

 

Niet meer participeren in de sport 

De theorieën over het niet meer participeren in de sport beschrijven veranderende interesses, 

te druk met school/werk, niet meer leuk, concurrentie van andere sporten, slechte 

groepssfeer en onvoldoende talent die ten grondslag liggen aan het stoppen met een 

bepaalde sport. 

 Uit de data analyse valt te concluderen dat de motieven in het onderzoek veelal te 

maken hebben met een verandering in tijdsindeling en tijdsbesteding van de respondenten.  
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Dit geldt voor de gehele leeftijdscategorie, er bestaat geen verschil in de beleving van een 

achttienjarige die begint met een studie en een vijfentwintigjarige die start op de 

arbeidsmarkt.  

 

In de belevingswereld van zowel de hockeyende respondenten als de gestopte respondenten 

ontstaat er een verandering in activiteiten en prioriteiten die belangrijker geworden zijn de 

afgelopen jaren. De veranderingen hebben te maken met werk, studie, uitgaan en vrienden. 

Dit geldt voor zowel voor de respondenten die beginnen met een studie en voor 

respondenten die starten op de arbeidsmarkt.  

 

De motieven voor het stoppen zijn daarnaast toe te schrijven aan demografische 

ontwikkelingen binnen de leefwereld van de gestopte respondenten, zie ook (de Knop, 

Wylleman, Theeboom, de Martelaer, van Hoecke en van Heddegem, 1999) en de 

veranderende interesse en veranderingen in de school- of werksituatie (Hoekman, 2007).  

 

Opvallend is dat het onderzoek van Hoekman (2007) beschrijft dat 41% van de jongeren 

tussen de vijftien en vierentwintig jaar de sport niet meer leuk vindt, dit is een ruime 

meerderheid ten opzichte van de overige redenen. Een tweede plaats wordt ingenomen door 

studie en werk en sporters die wat anders wilden, beide 24%. Echter, de gestopte 

respondenten geven dit in tegenstelling tot het onderzoek van Hoekman niet aan als reden. 

De respondenten geven aan dat de hockeysport op een bepaald moment niet in het leven 

past van studeren, werken, afspreken met vrienden en andere verplichtingen.  

 

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek niet dat de vermindering van de sportbetrokkenheid te 

maken heeft met nieuwe technologieën, zoals video en computerspelletjes waardoor kinderen 

daar meer tijd aan zijn gaan besteden, zoals de Knop, Wylleman, de Martelaer, van Hoecke 

en van Heddegem (1999) in hun onderzoek beschrijven. 

Een toenemende concurrentie van andere sporten zoals de KNHB zelf verwacht liggen niet 

ten grondslag aan het stoppen (KNHB, 2001).  

Daarnaast geeft Coackley aan dat het uitval in een bepaalde sport niet altijd een uitval in alle 

sporten betekent (Coackley, 1998). Echter, in mijn data analyse komt naar voren dat de 

gestopte respondenten veelal niet binnen de georganiseerde sport teruggekeerd zijn, maar 

vaak wel de wens uitspreken terug te keren binnen de hockeysport. 

 

Behoeftes ten aanzien van ondersteuning 

Binnen het onderzoek geven de respondenten aan dat de primaire faciliteiten in combinatie 

met de overige voorzieningen de voorkeur genieten zie ook Lucassen en Breedveld (2008).  

Als aanvulling op de primaire faciliteiten bespreken Lucassen en Breedveld ook sociale 

veiligheid en deskundig personeel. Als er gekeken wordt naar veiligheid en deskundig 

personeel kan ik concluderen dat deze punten niet in het onderzoek naar voren komen. 

Mogelijk ligt dit ten grondslag aan het feit dat de respondenten veelal niet veeleisend zijn. 

Echter, veiligheid achten ze wellicht wel van belang.  

Binnen het onderzoek van Lucassen & Breedveld beschreven dat sporters fitnessfaciliteiten 

het meeste noemen als gewenste uitbreiding. 

Echter, voorzieningen zoals fitnessruimten worden niet belangrijk geacht door de 

respondenten.  
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Sport gerelateerde activiteiten die van belang worden geacht door de hockeyende 

respondenten en de gestopte respondenten zijn toernooien, teamweekenden, cursussen en 

specifieke trainingen. Bovengenoemde activiteiten bestaan reeds veelal bij de verenigingen. 

Uitbreiding van het bestaande aanbod wordt niet wenselijk geacht. Dit in tegenstelling tot wat 

de KNHB beweert dat de hockeyverenigingen die aantrekkelijk willen blijven voor een brede 

doelgroep vernieuwend moeten werken (KNHB, 2006).  

Een andere competitiedag wordt niet als specifieke behoefte naar voren gebracht. Dit is 

opvallend te noemen vanwege het feit dat vooral eerstejaars studenten in de weekenden 

veelal een bezoek brengen aan het ouderlijk huis. Mogelijk ligt het competitieaanbod van de 

zondag niet ten grondslag aan het wel of niet blijven bij de hockeysport. 

 

Slotconclusie 

Terugkomende op de centrale onderzoeksvraag kan geconcludeerd worden dat de motieven 

en betekenissen van jongeren tussen de achttien en vijfentwintig jaar ten aanzien van de 

hockeysport niet of nauwelijks veranderen. De veranderende leef- en werksituatie is er, maar 

het is een feit dat er binnen de doelgroep een andere tijdsindeling en tijdsinvulling ontstaat 

waardoor de hockeysport op dat moment niet meer in het leven van de respondenten past. 

Voor de KNHB is het goed te concluderen dat er een groep bestaat die tijdelijk de sport de 

rug toe keert, maar wel degelijk in een later stadium weer terug hopen te komen. 

 

Echter, er zijn wel mogelijkheden om de doelgroep beter te bedienen, zodat een deel van de 

doelgroep de veranderende leef- en werksituatie voor lief neemt en blijft hockeyen. Deze 

mogelijkheden hebben betrekking op het tegemoet komen van de doelgroep en het op de 

juiste manier bedienen van de doelgroep. De mogelijkheden worden als vijf aanbevelingen 

geformuleerd. 
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7. Aanbevelingen 

Voortvloeiend uit de conclusies worden in het komende hoofdstuk vijf aanbevelingen aan de 

verenigingen en de KNHB gedaan. De aanbevelingen hebben betrekking op het uiteindelijk te 

formuleren beleidsconcept en worden ook als zodanig uiteengezet in het hoofdstuk.  

 

Verenigingen 

1. Focus op een soepele overgang jeugd/senioren 

De overgang van de jeugd naar de senioren zorgt voor menig uitval onder de hockeyers. De 

overgangen binnen de eerstelijns teams verlopen veelal goed, maar vooral bij de lagere 

teams worden de spelers aan hun lot overgelaten en is de overgang groot. 

Het laten meetrainen van de jeugd met de senioren zorgt voor een eenvoudigere overgang 

vanwege het feit dat ze gewend zijn om met “oudere” mensen te hockeyen. Daarnaast is het 

wellicht haalbaar voor de KNHB om een leeftijdsgrens in te stellen voor de reguliere 

competitie, zoals de reeds bestaande achttien plus competitie in een bepaalde regio van het 

land. 

 

2. Focus op het contact met uitvallers binnen een vereniging 

Het is van belang om het contact met de uitvallers te behouden. Niet alleen de gestopte 

hockeyers zijn daarin van belang maar zeker ook de hockeyers die elders zijn gaan spelen. 

Contact in de vorm van reünies, nieuwsbrieven en feestjes zijn methoden om toch in contact 

te blijven met de uitstromende leden. De reden van het contact blijven houden ligt in het feit 

dat respondenten aangeven ooit weer terug te willen keren naar hun oude vereniging of 

binnen de hockey sport in het geval van de gestopte respondenten. In dat opzicht zou een 

oude vereniging een rol kunnen spelen in het zoeken naar een nieuwe vereniging. Echter, 

een vereniging zal een inventarisatie moeten maken welke leden dit waarderen en welke niet. 

 

Kijkend naar de aanbevelingen voor de verenigingen heeft de eerste aanbeveling betrekking 

op de achttien jarigen en de tweede aanbeveling op de gehele leeftijdscategorie te weten 

achttien tot en met vijfentwintig jarigen. 

 

Verenigingen en KNHB 

3. Creëer een rol voor de KNHB en de vereniging als bemiddelaar 

De KNHB en de verenigingen zouden als bemiddelaar kunnen fungeren wanneer hockeyers 

in een studie/werk traject komen. De leeftijdscategorie van drieëntwintig en vijfentwintig jaar 

gaat zich na de studie oriënteren op de arbeidsmarkt. Een bemiddelaar kan ervoor zorgen dat 

de betreffende leeftijdscategorie in contact komt met verschillende sponsoren van een 

vereniging. De KNHB daarentegen zou contacten kunnen leggen met haar verschillende 

partners en de doelgroep. 

Invullingen van een dergelijke bemiddeling kunnen betrekking hebben op road shows, waarbij 

bedrijven langs verenigingen trekken met stands om op die manier toekomstig personeel te 

werven, toernooien waar bedrijven en hockeyers samen worden gebracht en bedrijfshockey 

waar hockeyers van een bepaalde vereniging in kunnen stromen en mee kunnen spelen. 
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4. Focus op primaire faciliteiten, voorzieningen en activiteiten 

De doelgroep jong volwassenen is geen veeleisende groep. De focus binnen deze groep ligt 

op goede velden, voldoende materialen en een verzorgd clubgebouw. Naast de faciliteiten 

worden feestjes, toernooien, teamweekenden en cursussen van belang geacht. Extra 

voorzieningen als internetfaciliteiten, fitnessfaciliteiten en restaurantfaciliteiten genieten niet 

de voorkeur binnen de doelgroep. 

 

Kijkend naar de aanbevelingen voor de verenigingen en de KNHB heeft de derde 

aanbeveling betrekking op de vierentwintig jarigen en de tweede aanbeveling op de gehele 

leeftijdscategorie te weten achttien tot en met vijfentwintig jarigen. 

 

KNHB 

5. Creëer een verenigingsoverzicht 

Om de overgangen van de ene vereniging naar de andere vereniging te vergemakkelijken 

zou de KNHB een overzicht kunnen verstrekken met de mogelijkheden binnen de 

verschillende grote steden wat betreft de hockeyverenigingen. Om tussentijdse uitval te 

voorkomen vanwege het feit dat de hockeyers niet weten welke verenigingen zich in een stad 

begeven is het uitvalsproces een stuk hoger. Het document kan een kort overzicht bevatten 

waarin de verschillende verenigingen beschreven worden en het huidige niveau naar voren 

komt. 

 

De laatste aanbeveling voor de KNHB heeft betrekking op de gehele leeftijdscategorie. Het 

moment om over te stappen naar een nieuwe vereniging kan binnen de leeftijdscategorie 

achttien tot en met vijfentwintig jaar voorkomen. 

 

De afbeelding hieronder geeft een beeld hoe het beleidsconcept voor de doelgroep jong 

volwassenen eruit zou kunnen gaan zien. Allereerst is het aanbod beschreven, om 

vervolgens uiteen te kunnen zetten wat het oplevert voor de verenigingen en de KNHB. 

In de onderste drie kolommen wordt een concrete invulling geschetst wat ervoor nodig is om 

bovenstaande te bewerkstelligen. In deze punten komen de vijf aanbevelingen naar voren, 

zoals hierboven beschreven. 
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Bedieningsconcept; Jong Volwassenen

Bedieningsconcepten doelgroepen

Doel: Meer betrekken van jonge ouders zodat zij zich meer inzetten voor de club

Wat is het aanbod?

• Gezamenlijke overgang jeugd/senioren begeleiden

• Bemiddeling arbeidsmarkt

• Contactmomenten met de doelgroep

• Aanbieden goede primaire faciliteiten en activiteiten

• Document verenigingsaanbod

Wat levert het op?

-> ledenbehoud en vervolgens bewerkstelligen:

• Ontwikkelen kader voor de verenigingen

• Aanwas breedtesport en topsport

• Beter competitieaanbod

Wat is hier voor nodig?

KNHB

• Overzicht verenigingen per 

regio/stad

• Leeftijdsgrens competitie

Verenigingen

• Mee laten trainen van de jeugd

met de senioren in een vroeg 

stadium

• Bedrijvencompetitie, toernooien en 

road shows

Verenigingen en KNHB

• Focus op reunies en nieuwsbrieven

• Aanbieden van goede velden,

materialen, accommodaties

• Organiseren van feestjes, 

toernooien en cursussen

Visie 2015

 

Afbeelding 3. Beleidsconcept Jong Volwassenen 2015 
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Bijlagen 



 

 

Bijlage 1 Interviews 

 

Interview hockeyende respondent 

 

Inleiding 

Mijn naam is Sophie Benus en ik ben bezig met een onderzoek naar het verloop binnen de 

doelgroep 18-25 jaar. Naar aanleiding van verschillende interne en externe gesprekken met 

betrokkenen uit de praktijk en medewerkers van de KNHB is naar voren gekomen dat er 

sprake is van een behoorlijk verloop binnen de doelgroep jong volwassenen. De vraag die in 

deze situatie dan ook ontstaat is hoe de verenigingen en de KNHB deze doelgroep op de 

juiste manier kunnen bedienen. Ik heb de hockeyvereniging gekozen vanwege het feit dat het 

een vereniging buiten een grote stad is waar verschillende personen blijven hockeyen. Het 

interview wordt opgenomen met een recorder. Alle informatie zal vertrouwelijk worden 

behandeld. Het interview zal gemiddeld ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag nemen. 

Wanneer je nu of na het interview nog vragen hebt, laat het me gerust weten.  

 

Algemene informatie  

 

Wat is je leeftijd? 

In welke plaats woon je op dit moment, op kamers/ouders? 

Hoe lang hockey je al? 

Heb je altijd bij deze vereniging gehockeyd of ook bij een andere vereniging? 

Waarom de keuze voor deze vereniging? 

Wat sprak je aan binnen de vereniging? 

Beoefen je naast hockey nog meer sporten, zo ja welke sporten? 

Hoeveel tijd ben je daar gemiddeld aan kwijt? 

Heb je nog meer hockeyende familie leden? 

Beoefenen zij een andere sport? 

 

Motieven voor sportparticipatie  

 

Wanneer je het over mocht doen, zou je dan weer voor de hockeysport kiezen: waarom wel 

en waarom niet? 

Wat vind je van hockey? / Wat beleef je aan het hockey? 

Hoe is je sportbeleving veranderd vergeleken met enkele jaren geleden? 

Hoe komt dat? 

Wat wil je bereiken in je sport en is dit veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden? 

Zou je wat kunnen vertellen over je hockeyprestaties? 

Hebben deze hockeyprestaties je plezier in de sport beïnvloed?  

Hoe heeft je omgeving je keuze voor de hockeysport beïnvloed? Wie heeft deze keuze 

beïnvloed en waarom? (coaches, ouders, vrienden e.d) 

Hoe is de rol van de coach veranderd in de afgelopen jaren? 

Wat voor eigenschappen moet een goede coach bezitten? 

Beschrijf de sfeer binnen je team/vereniging eens? 

Hoe ziet je ideale team eruit? 

 

 

 

 



 

Wat biedt hockey? 

Wat was destijds voor jou de belangrijkste reden om te gaan hockeyen? 

Wat is momenteel voor jou de belangrijkste reden om te hockeyen? 

Heb je via het hockey een netwerk opgebouwd? 

Is dat belangrijk voor je, waar bestaat het uit? 

Hoe stimuleert de vereniging haar leden om te blijven? 

Stimuleert de vereniging alleen haar goede leden of gewoon alle leden? 

Stimuleert de vereniging mensen ook wel eens om te vertrekken? 

Heb je enig idee waarom jongeren van jou leeftijd/uit jou team bij de vereniging vertrokken 

zijn, zijn ze elders gaan spelen of gestopt? 

Hoe lang wil je nog bij de vereniging blijven spelen? 

Hoe vind je dat men binnen de vereniging met elkaar om gaat? 

Hoe vind je dat teams/spelers van verschillende teams onderling met elkaar omgaan? 

Heb je het gevoel dat je gewaardeerd wordt op je vereniging? 

Is dit aspect in de afgelopen jaren veranderd voor je?  

 

Waarom de hockeysport? 

Wat vind je belangrijk om binnen het hockey te leren (bijv. persoonlijk vlak)? 

Wat zou je nog meer willen leren? 

Is dit veranderd in de afgelopen jaren? 

Is het belangrijk dat je geaccepteerd wordt binnen je vereniging/team? 

Hoe merk je dat? Hoe belangrijk is dat? Is dat veranderd? 

Voel je je in dit verband wel eens beledigd of geïrriteerd? Hoe komt dat? Hoe reageer je daar 

op? 

Op wat voor manier zorgt de hockeysport voor het creëren van zelfvertrouwen? 

Stap je makkelijker op mensen af doordat je een sport beoefend? 

Word je door de sport toleranter in je omgang met mensen? 

Gaat het dan alleen om mensen in je directie omgeving of ook daarbuiten? 

 

Behoeftes ten aanzien van ondersteuning 

Wat is voor jou de belangrijkste reden om te blijven bij de vereniging? 

Heb je gevoel dat er druk op je wordt uitgeoefend om te blijven? Door wie? 

Zoek je wel eens contact met andere hockeyers, buiten je eigen team? 

Waarom, wat zijn je ervaringen daarmee? 

Heb je contact met andere hockeyers buiten het hockey om? 

Denk je dat de vereniging het belangrijk vindt dat men elkaar onderling kent? Hoe stimuleren 

ze dat? 

Welke faciliteiten vind je belangrijk bij een hockeyvereniging? 

Voorziet jouw vereniging daarin? 

Wat ontbreekt er naar jou idee nog aan? Wat zou nog verbeterd kunnen worden? 

Breng je je wensen op dit punt wel eens naar voren? Hoe wordt daarmee omgegaan? 

Worden jongeren betrokken bij beslissingen over faciliteiten en hoe? 

Is je mening over de faciliteiten veranderd in de afgelopen jaren, zo ja op welke manier? 

Welke sportgerelateerde activiteiten (competitievormen, evenementen, clubgebonden 

activiteiten) vind je belangrijk binnen je hockeyvereniging en waarom? 

Vind je dat er voldoende sportgerelateerde activiteiten worden georganiseerd? 

Hoe belangrijk is dit voor je? 

Speelt het een rol in je beslissing om bij de vereniging te blijven spelen? 

 

 



 

Welke niet- sportgerelateerde activiteiten/assortiment (kampen, verenigingsuitstapjes, 

internet, restaurantfaciliteiten, fitness) vind je belangrijk binnen je hockeyvereniging en 

waarom? 

Vind je dat deze activiteiten voldoende worden georganiseerd? 

Speelt het een rol in je beslissing om bij de vereniging te blijven spelen? 

Wordt er binnen de vereniging van je verwacht dat je één of meer rollen vervult t.a.v. 

commissies, training geven e.d? 

Zo ja, welke zijn dit dan? 

Motiveert de invulling van verschillende rollen je om bij de vereniging betrokken te blijven? 

Welke activiteiten buiten het hockey zijn de afgelopen jaren belangrijker voor je geworden?  

Hoe komt dat? 

Welke activiteiten binnen het hockey zijn de afgelopen jaren belangrijker voor je geworden? 

Hoe komt dat?  

 

Betekenissen ten aanzien van de hockeyomgeving 

Hoe is de overgang verlopen van de jeugd naar de senioren? 

Had je dit graag anders of beter willen zien? 

Wat is er goed gegaan en wat is er minder goed gegaan? 

Wat voor rol zou de KNHB hierin kunnen spelen? 

Wat vind je van de huidige teamindeling? 

Vind je dat je dit zelf zou moeten kunnen bepalen? 

Kan de vereniging een rol spelen in het traject na je studie t.a.v. het in contact brengen met 

bedrijven of iets dergelijks? 

Wat voor rol zou de KNHB hierin kunnen spelen/vervullen? 

Hoe zie je de invulling daarvan? 

Hoe belangrijk vind je dit? 

Wat vind je van de hockeyvereniging op dit moment? 

 

 

 

 



 

Interview gestopte respondent 

 

Inleiding 

Mijn naam is Sophie Benus en ik ben bezig met een onderzoek naar het verloop binnen de 

doelgroep 18-25 jaar. Naar aanleiding van verschillende interne en externe gesprekken met 

betrokkenen uit de praktijk en medewerkers van de KNHB is naar voren gekomen dat er 

sprake is van een behoorlijk verloop binnen de doelgroep jong volwassenen. De vraag die in 

deze situatie dan ook ontstaat is hoe de verenigingen en de KNHB deze doelgroep op de 

juiste manier kunnen bedienen. Ik heb de hockeyvereniging gekozen vanwege het feit dat het 

een vereniging buiten een grote stad is waar verschillende personen stoppen met hockeyen. 

Het interview wordt opgenomen met een recorder. Alle informatie zal vertrouwelijk worden 

behandeld. Het interview zal gemiddeld ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag nemen. 

Wanneer je nu of na het interview nog vragen hebt, laat het me gerust weten.  

 

Algemene informatie  

Wat is je leeftijd? 

In welke plaats woon je op dit moment? 

Woon je nog bij je ouders of op kamers, en waar? 

Hoe lang heb je gehockeyd? 

Heb je altijd bij deze vereniging gehockeyd of ook bij een andere vereniging? 

Zo ja, waarom overgestapt en wanneer? 

Waarom heb je ooit de keuze voor deze vereniging gemaakt? 

Wat sprak je aan binnen de vereniging? 

Beoefende je naast hockey nog meer sporten? 

Zo ja, welke sporten? En op dit moment? 

Hoeveel tijd was je daar gemiddeld aan kwijt? 

Heb je nog hockeyende familie leden? 

Welke andere sport beoefenen zij? 

 

Motieven voor sportparticipatie  

Wanneer je het over mocht doen, zou je dan weer voor de hockeysport gekozen hebben: 

waarom wel en waarom niet? 

Wat sprak je aan binnen de sport en waarom? 

Wat vond je van hockey? / Wat beleefde je aan het hockey? 

Hoe is je sportbeleving veranderd vergeleken met enkele jaren geleden? 

Wat wilde je bereiken in de sport en is dit veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden? 

Zou je wat kunnen vertellen over je hockeyprestaties? 

Hebben deze hockeyprestaties je plezier in de sport beïnvloed?  

Hoe heeft je omgeving destijds je keuze voor de hockeysport beïnvloed?  

Wat was de rol van de ouder? Hoe is de rol van de ouder veranderd ten aanzien van de 

sport? 

In hoeverre hebben coaches invloed gehad op je keuze om te stoppen met hockeyen? 

Hoe is de rol van de coach veranderd in de afgelopen jaren? 

Wat voor eigenschappen moet een goede coach bezitten? 

Beschrijf de sfeer die heerste binnen je team/vereniging eens? 

Hoe zag je ideale team eruit? 

 

 

 

 



 

Wat biedt hockey? 

Wat was destijds voor jou de belangrijkste reden om te gaan hockeyen? 

Wat was de belangrijkste reden om te stoppen met hockeyen? 

Heb je via het hockey een netwerk opgebouwd? 

Is dat belangrijk voor je? Waar bestaat het uit? 

Is de rol van vriendschap verandert voor je? 

Met wat voor mensen zou je graag willen sporten? 

Met welke mensen sport je minder graag? 

Hoe stimuleerde de vereniging haar leden om te blijven, wat vond je daarvan? 

Stimuleerde de vereniging alleen haar goede leden of gewoon alle leden? 

Stimuleerde de vereniging mensen ook wel eens om te vertrekken? 

Heb je enig idee waarom andere jongeren van jou leeftijd/ team bij de vereniging vertrokken 

zijn? Weet je of ze elders zijn gaan spelen of dat ze gestopt zijn? 

Werd er wel eens gepest op de vereniging, hoe dan? Wat gebeurde er dan? Wie waren 

daarbij betrokken, deed je er zelf aan mee? 

Ben je zelf wel eens gepest? 

Baalde je wel eens van bepaalde opmerkingen, of van de houding van anderen op de 

vereniging?  

Hoe komt dergelijk gedrag voor? Wat werd er op de vereniging mee gedaan? Wat vond je dat 

de vereniging zou moeten doen? 

Hoe vond je dat men binnen de vereniging met elkaar om ging? 

Had je het gevoel dat je gewaardeerd werd op je vereniging? 

Is dit aspect de afgelopen jaren veranderd voor je? 

 

Waarom de hockeysport? 

Wat vond je belangrijk om te leren binnen het hockey? 

Was het belangrijk dat je geaccepteerd werd binnen je vereniging? 

Hoe merkte je dat? Hoe belangrijk was dat? Is dit veranderd? 

Op wat voor manier zorgde de hockeysport voor het creëren van zelfvertrouwen? 

Stap je makkelijker op mensen af doordat je een sport beoefend/beoefende? 

Word je door de sport toleranter in je omgang met mensen? 

Gaat het dan alleen om mensen in je directe omgeving of ook daarbuiten? 

 

Behoeftes ten aanzien van ondersteuning 

Welke negatieve ervaringen heb je gehad? Hoe ben je daarmee omgegaan? 

Heeft dat je motivatie beïnvloed? 

Had je gevoel dat er druk op je werd uitgeoefend om te blijven? Door wie? 

Welke invloeden van buitenaf hadden te maken met het feit dat je gestopt bent? 

(Concurrentie, anders tijdsindeling/besteding) 

Zocht je wel eens contact met andere hockeyers, buiten je eigen team? 

Waarom? Hoe? Wat zijn er ervaringen daarmee?  

Denk je dat de vereniging het belangrijk vond dat men elkaar onderling kende? Hoe 

stimuleerden ze dat? 

Welke faciliteiten vind je belangrijk bij een hockeyvereniging? 

Voorzag jouw vereniging daarin? 

Wat ontbrak er naar jou idee nog aan? Wat zou nog verbeterd kunnen worden? 

Heb je je wensen op dit punt wel eens naar voren gebracht? Hoe werd daarmee omgegaan? 

Werden jongeren betrokken bij beslissingen over faciliteiten, hoe? 

Is je mening over de faciliteiten veranderd in de afgelopen jaren, zo ja op welke manier? 

Welke sportgerelateerde activiteiten vond je belangrijk binnen je hockeyvereniging en 

waarom (competitievormen, evenementen, clubgebonden activiteiten) en waarom? 



 

Vond je dat er voldoende sportgerelateerde activiteiten werden georganiseerd, hoe belangrijk 

was dat voor je? 

Speelde het een rol in je beslissing om bij deze vereniging te stoppen? 

Welke niet- sportgerelateerde activiteiten vond je belangrijk binnen je hockeyvereniging en 

waarom (kampen, verenigingsuitstapjes, internet, restaurantfaciliteiten, fitness). 

Werden deze activiteiten voldoende georganiseerd? 

Speelde het een rol in je beslissing om bij deze vereniging te stoppen? 

Welke activiteiten buiten het hockey zijn de afgelopen jaren belangrijker voor je geworden? 

Welke activiteiten binnen het hockey zijn de afgelopen jaren belangrijker voor je geworden? 

 

Betekenissen ten aanzien van de hockeyomgeving 

War voor verschil heb je ondervonden tussen dames en heren hockey? 

Werd dames hockey belangrijker gevonden dan heren hockey bij deze vereniging? 

Op welke manier kwam dat naar voren? 

Hoe is de overgang verlopen van de jeugd naar de senioren? 

Had je dit graag anders of beter willen zien? 

Wat is er goed gegaan en wat is er minder goed gegaan? 

Wat voor rol had de KNHB hierin kunnen spelen? 

Vind je dat je de teamindeling destijds zelf moeten bepalen? 

Had je vereniging een rol kunnen spelen in het traject na je studie t.a.v. het in contact 

brengen met bedrijven of iets dergelijks? 

Hoe zou je de invulling daarvan het liefste zien? 

Hoe belangrijk vind je dit? 

Zou je ooit weer gaan hockeyen? 

Wat zou je vereniging kunnen doen om toch contact met je te blijven houden? 

 

 

 

 

 



 

Het groepsinterview 

 

Inleiding 

Mijn naam is Sophie Benus en ik ben bezig met een onderzoek naar het verloop binnen de 

doelgroep 18-25 jaar. Naar aanleiding van verschillende interne en externe gesprekken met 

betrokkenen uit de praktijk en medewerkers van de KNHB is naar voren gekomen dat er 

sprake is van een behoorlijk verloop binnen de doelgroep jong volwassenen. De vraag die in 

deze situatie dan ook ontstaat is hoe de verenigingen en de KNHB deze doelgroep op de 

juiste manier kunnen bedienen. Ik heb de hockeyvereniging gekozen vanwege het feit dat het 

een vereniging in een grote stad is waar verschillende personen blijven hockeyen. Het 

interview wordt opgenomen met een recorder. Alle informatie zal vertrouwelijk worden 

behandeld. Het interview zal gemiddeld ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag nemen. 

Wanneer je nu of na het interview nog vragen hebt, laat het me gerust weten.  

 

Algemene informatie  

Voorstellen, leeftijd, waarom keuze voor de vereniging? 

 

Motieven voor sportparticipatie  

Wanneer je het over mocht doen, zou je dan weer voor de hockeysport gekozen hebben? 

Wat vind je van hockey? / Wat beleef je aan het hockey? 

Hoe is je sportbeleving veranderd vergeleken met enkele jaren geleden? 

Hoe heeft je omgeving je keuze voor de hockeysport beïnvloed? Wie heeft deze keuze 

beïnvloed en waarom?  

Beschrijf de sfeer binnen je team/vereniging eens? 

 

Wat biedt hockey? 

Wat is momenteel voor jou de belangrijkste reden om te hockeyen? 

Heb je via het hockey een netwerk opgebouwd en is dat belangrijk? 

Hoe stimuleert de vereniging haar leden om te blijven? 

Heb je enig idee waarom jongeren van jou leeftijd/uit jou team bij de vereniging vertrokken 

zijn, zijn ze elders gaan spelen of gestopt? 

Hoe vind je dat men binnen de vereniging met elkaar om gaat? 

Heb je het gevoel dat je gewaardeerd wordt, op je vereniging, is dit de afgelopen jaren 

veranderd?  

 

Waarom de hockeysport? 

Op wat voor manier zorgt de hockeysport voor het creëren van zelfvertrouwen? 

Stap je makkelijker op mensen af doordat je een sport beoefent? 

Word je door de sport toleranter in je omgang met mensen? 

 

Behoeftes ten aanzien van ondersteuning 

Zoek je wel eens contact met andere hockeyers, buiten je eigen team? 

Waarom, wat zijn je ervaringen daarmee? 

Welke faciliteiten vind je belangrijk bij een hockeyvereniging? 

Voorziet jouw vereniging daarin? 

Wat ontbreekt er naar jou idee nog aan? Wat zou nog verbeterd kunnen worden? 

Breng je je wensen op dit punt wel eens naar voren? Hoe wordt daarmee omgegaan? Wat 

zijn je eisen? 

Welke sportgerelateerde activiteiten (competitievormen, evenementen, clubgebonden 

activiteiten) vind je belangrijk binnen je hockeyvereniging en waarom? 

Vind je dat er voldoende sportgerelateerde activiteiten worden georganiseerd? 



 

Speelt het een rol in je beslissing om bij de vereniging te blijven spelen? 

Welke niet- sportgerelateerde activiteiten/assortiment (kampen, verenigingsuitstapjes, 

internet, restaurantfaciliteiten, fitness) vind je belangrijk binnen je hockeyvereniging en 

waarom? 

Vind je dat deze activiteiten voldoende worden georganiseerd? 

Speelt het een rol in je beslissing om bij de vereniging te blijven spelen? 

Welke activiteiten buiten het hockey zijn de afgelopen jaren belangrijker voor je geworden?  

 

Betekenissen ten aanzien van de hockeyomgeving 

Hoe is de overgang verlopen van de jeugd naar de senioren? 

Tips om overgangen beter te laten verlopen Jeugd/Senioren? 

Wat voor rol zou de KNHB hierin kunnen spelen? 

Waarom heb je gekozen voor een reguliere vereniging i.p.v. een studentenvereniging? 

Kan de vereniging een rol spelen in het traject na je studie t.a.v. het in contact brengen met 

bedrijven of iets dergelijks? Tips hiervoor -> invulling ervan! 

Wat voor rol zou de KNHB hierin kunnen spelen/vervullen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2 De verenigingen in kaart gebracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GSHC Forward  Groningen 

2. H.V. De Terriers Heiloo 

3. B.H.V Push  Breda 

4. H.C QZ   Nijmegen 

4. N.M.H.C Nijmegen Nijmegen 

5. R.H.C Concordia Roermond 

6. USHC   Utrecht 

6. S.V Kampong  Utrecht 

 

 


