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Achmea Sport Index: 81% van de kinderen sport elke week
Koningsspelen zijn belangrijke impuls voor plezier in sport

Zeist, 28 april 2014 � Vorige week vrijdag vonden op veel basisscholen voor de tweede 
keer de Koningsspelen plaats. Ook Zilveren Kruis Achmea droeg hieraan bij met haar 
touwtjespringactie. Meer dan een miljoen kinderen waren op de Koningssportdag volop in 
beweging. Maar was deze massale deelname aan sport een eenmalig piek of leidt het ook 
tot structureel meer bewegende kinderen? 

De Achmea Sport Index tot 18 laat zien dat 81% van de kinderen in maart minimaal een keer 
per week heeft gesport ten opzichte van 77% in februari. Landelijke impulsen via school 
zoals de Koningsspelen zijn belangrijk om kinderen het plezier van sport te laten proeven,
maar zijn niet doorslaggevend om ze in beweging te houden. Het zijn juist het gezin en 
vrienden die er voor zorgen dat kinderen gaan sporten. Als kinderen door bij hen 
vertrouwde personen zoals de gymleraar worden gestimuleerd om te bewegen en een sport 
te ontdekken die ze leuk vinden, is de kans 3,5 keer zo groot dat ze ook op latere leeftijd 
blijven bewegen en sporten.

Vasthouden van enthousiasme
Uit de Achmea Sport Index tot 18 blijkt dat naarmate de leeftijd omhoog gaat (tussen 12 en 
18) het lidmaatschap van een vereniging afneemt. De uitdaging voor de groep tot 18 zit in 
het vasthouden van het enthousiasme om te sporten. Schoolsport helpt om jongeren aan 
het sporten te houden. Olympic Moves, de nummer 1 schoolsportcompetitie voor het 
voortgezet onderwijs, is zo�n evenement waar jongeren graag aan willen deelnemen. Het 
blijven boeien van jongeren met sport helpt ook door aan te sluiten bij sporten die jongeren
leuk vinden. Uit de Achmea Sport Index tot 18 blijkt dat drie sporten het meest populair zijn 
bij kinderen:
- Voetbal (21%), 
- Zwemmen (19%) 
- Gymnastiek (14%) 
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De Achmea Sport Index tot 18 toont de sportdeelname onder jongeren in de leeftijd van 
5 tot 18 jaar. De Sport Index tot 18 is onderdeel van de NOC*NSF Sportdeelname Index. Deze peilt maandelijks 
de sportbeoefening van een representatieve groep Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. De actuele 
stand wordt maandelijks bekendgemaakt. De Achmea Sport Index tot 18 laat zien of extra initiatieven voor 
jongeren effect hebben. Daarnaast geeft het zicht op de momenten waarop kinderen minder sporten. Samen 
met het NOC*NSF onderzoeken we of we juist op die momenten extra activiteiten kunnen ontplooien. 

Achmea is de grootste verzekeringsgroep in de Nederlandse markt met een coöperatieve achtergrond. Achmea 
staat achter merken zoals Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea, Agis en 
FBTO. Gemeenschappelijke ambitie van alle verzekeraars en dienstverleners binnen Achmea is het ontzorgen 
van klanten. Centrale vraagstukken hierbij zijn veiligheid, gezondheid, geld voor later, arbeidsparticipatie, 
bedrijfscontinuïteit en arbeidsvoorwaarden. www.achmea.nl
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