Indeling sessies
Thema 1: Sport- en beweegdeelname
Coördinator: Annet Tiessen-Raaphorst
1a - Sportdeelname: trends en diversiteit
Rabina Cozijnsen - Trends in sportdeelname van vroeg gepensioneerden tussen 1983 en 2007
Annet Tiessen-Raaphorst - Sportdeelname naar tijd, cohort en levensfase
Remko van den Dool - Het onderscheiden van sporters
Marije van ’t Verlaat - Marktgerichte sportbonden: een paradox?
1b - Sportdeelname: lokaal, provinciaal, internationaal
Chris de Vries en Gerard van der Linden - Rotterdam: het meten van groeiende
sportdeelname als politieke doelstelling
Marieke van Vilsteren, Nynke Schouwenaars - Provinciaal onderzoek naar sport- en
beweegdeelname
Paul Hover - Sportdeelname in cross-nationaal perspectief
1c - Zelfbeeld en motieven om (niet) te sporten
Kirsten Verkooijen - Kenmerken van jongeren met en zonder sportief zelfbeeld
Inge Claringbould - De constructie van identiteiten: jongeren, volwassenen en sport
Lianne van der Wijst - De relatie tussen sportdeelname, motivatie om te sporten en
doelgroepen
Noortje van Amsterdam - Het oog wil ook wat. Beelden en betekenissen die jongeren
toekennen aan een (niet) atletisch/sportief lichaam
1d - Leefstijlsporten
Jeroen Boesmans - De toekomst van golf in Nederland: een factbased analyse
Lotte Salomé - The indoorisation of outdoor sports: een overview
Froukje Smits - Zo vrij als een vogel?!
Ester Wisse - ‘Vechtsport veranderde mijn leven!’ Vechtsport als bron van persoonlijke
ontwikkeling en maatschappelijke integratie
1e - Sportdeelname en nieuwe media
Marcel Demper - Hoe het gebruik van nieuwe media zich kan ontwikkelen tot een waardevol
onderzoeksinstrument!
Jo Lucassen - (Breedte)sport en nieuwe media
Janne Kuipers - Sport 2.0, een kwalitatief onderzoek
Wilko de Graaf - Sport en Nieuwe Media

Thema 2: Ruimte en accommodaties
Coördinator: Jan van Eck
2a - Sport in de Stad
Thijs Kemmeren - Tilburg Sport. 1844 – 1971. Een onderzoek naar de relatie tussen
urbanisatie en sportontwikkeling
Hugo van der Poel - Sport in de stad
Gerard van der Linden - Effecten van sport en overheidsbeleid
2b - Lokaal sportbeleid
Sanne de Vries - Beweegvriendelijke wijken voor kinderen
Astrid Cevaal - Sport terug in de wijk
Remco Hoekman - Lokaal accommodatiebeleid: clustering en multifunctionaliteit
Jan van Eck - Sport en sportvoorzieningen Amsterdam Nieuw West

Thema 3: Sportbeleid en -bestuur
Coördinatoren: Maarten van Bottenburg en Mark van den Heuvel
3a - De maatschappelijke rol van sportverenigingen
Eralt Boers - Sportverenigingen maatschappelijk actief
Marieke de Groot - Maatschappelijk actieve sportaanbieders in Amsterdam Zuid
Jan-Carel Bast - Maatschappelijke waarde sportvereniging
3b - Sportbestuur
Henk Hille - Een onderzoek naar het functioneren van sportbonden
Maarten van Bottenburg - Totdat de bom barst. Een analyse van de continue en
veranderende spanningen tussen NOC*NSF en de sportbonden
Marian ter Haar - In Beweging!
Annelies Knoppers - Sociale diversiteit en topfuncties in sportorganisaties

Thema 4: School en sport
Coördinator: Johan Steenbergen
4a - Effecten van bewegingsonderwijs
Ger van Mossel - School, Bewegen en Sport: beweeg- en sportmotieven van scholieren
Lars Borghouts - Bijdrage van het bewegingsonderwijs aan de fysieke activiteit van de jeugd
Menno Slingerland - Bijdrage van lichamelijke opvoeding en andere schoolgerelateerde
activiteiten aan energieverbruik bij adolescenten
Hilde Bax - De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport op school

4b - Sport en bewegen op school
Niek Pot - Schoolsport in Nederland: een ander verhaal?
Mirjam Stuij - School, Bewegen en Sport: het beweegbeleid van de school
Jarno Hilhorst - Lokale Monitoring Combinatiefuncties
Elise van Casteren en Johan Steenbergen - SportMpower

Thema 5: Sportevenementen
Coördinator: Egbert Oldenboom
5a - Sportevenementen: beleving en effecten
Albert van Schendel - How the host community experiences the effects of major sports
events
Bouwe Postma - De Giro komt naar Middelburg! - onderzoek naar de verwachte beleving van
de Ronde van Italië onder de bevolking van Middelburg
Hans Slender - De invloed van topsportevenementen op de participatie in verenigingen
Joost Kock - Kunnen sportverenigingen profiteren van topsportevenementen?
5b - Meten en evalueren van sportevenementen
Harold van der Werff en Coen van den Bemt - Effect meten van collectieve sportpromotie
Egbert Oldenboom - Het meten van bezoekersaantallen tijdens sportevenementen
Wil van Bussel - Richtlijnen voor evaluatie sportevenementen

Thema 6: Topsport en talentontwikkeling
Coördinator: Agnes Elling
6a - Efficiency en rendement
Willem Gosens - Een nieuwe inspanningstest voor COPD-patiënten
Jos de Koning - Efficiëntie en maximaal vermogen met een handbike: kniezit- versus ligpositie
Matthijs Hofmijster - Roeiers vastbinden aan hun zitje verbetert de roeiprestatie
6b - Efficiency en rendement 2
Thomas Janssen - Visuele aandachtstraining verbetert de schotvaardigheid van elite
rolstoelbasketballers
John van der Kamp - De (on-)grijpbare strafschop
Joost Omen - Meerwaarde van Real Life Video bij fietstraining
6c - Coping en talentontwikkeling
Steffie Jansen - Meer dan sportmetaforen: een systematische review van teamdynamiek in
sportteams
Geert Savelsbergh - Kijk- en bewegingsgedrag in de sport: een manier van talent identificatie?
Raoul Oudejans - Presteren onder druk
Niels Reijgersberg - Dromen van de top. Over Investeringen van (ex) talenten en de invloed
van topsportbeoefening op hun leven

Thema 7: Sport en cohesie
Coördinator: Nanne Boonstra
7a - Gedragsproblemen en morele ontwikkeling door sport
Remo Mombarg - Gedragsproblemen in de sport
Ester Hartman - Relatie tussen motoriek en cognitie bij kinderen met een beperking
Nanne Boonstra - Respect op het plein. Werken aan gedragsverandering in de buurt
Frank Jacobs - Onderzoek naar de invloed van sport op de sociale en morele ontwikkeling van
kinderen en jongeren. De eerste resultaten van een interventie uitgevoerd bij achtenveertig
voetbaltrainers en coaches in Nederland
7b - Topsport en de Nederlandse samenleving
Desirée Verbeek - Langs de kant en voor de buis: een leven lang?
Agnes Elling - Verbindend oranje: kent sportieve nationale trots geen gender en etniciteit?
Jan-Willem van der Roest - Mozes, Mohammed en Messi: onderzoek naar betekenisgeving in
sport en religie
Jacco van Sterkenburg - Vertogen over etniciteit in Nederlands voetbalcommentaar op
televisie
7c - Vernieuwend sportaanbod
Giel Kirkels - Fan Onderzoek 2009/2010
Ester van de Berg - Doe-het-zelf in de sport: het sociale profijt van informele sportgroepen
Niels Hermens - Schoolsportvereniging in Rotterdamse wijken
Janine van Kalmthout - Sportverenigingen en hun core business

Thema 8: Sport en gezondheid
Coördinator: Janine Stubbe
8a - Beweeg- en sportstimulering op scholen en in bedrijven
Liesbeth Jans - Touwtjespringen en fysieke activiteit tijdens schoolpauzes: een
interventieonderzoek
Alien van der Sluis - FitalSports: beweegprogramma voor werknemers onderzocht
Huib Valkenberg - Vallen is ook een sport! Een lespakket om valvaardigheden bij
basisschoolleerlingen te verbeteren
8b - Sportblessures
Ariette van Hespen - Tennisblessures
Jasper Stege - Epidemiologie en etiologie van blessures in het betaalde voetbal
Wim Schoots - Van cijfers naar blessurepreventie: wat heeft prioriteit?!
Ingrid Vriend - Effectiviteit van blessurepreventieve maatregelen in de sport

Thema 9: Sport en economie
Coördinator: Erik Puyt
9 - Sport en economie
Bjorn Duis en Mees Heller - Zonder Vrees geen Veerkracht. Een regionaal onderzoek naar de
effecten van de economische crisis bij sportverenigingen
Erik Puyt - Stemmen met de voeten. Een welvaartstheoretisch kader voor het analyseren van
de vraag en aanbod naar sport en bewegen
Jarno Hilhorst - Instroom, studierendement en arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden
van de hbo-sportinstituten

Thema 10: Open/vrije sessies
Coördinator: Koen Breedveld
10a - Naar meer en beter sportonderzoek
Hanno van der Loo - De nationale sportinnovatie agenda
Koen Breedveld - Doeners, geen denkers: over de Kennisagenda sport 2011-2016, en de
vraag hoe we sportonderzoek beter op het netvlies krijgen van sportbeleid en -praktijk
Nicolette van Veldhoven - "Fundament onder de olympische ambities, samen op weg naar
een sectorplan sportonderwijs en -onderzoek in het hoger onderwijs"
Ivo van Hilvoorde - Olympische ambities: de rol van (on)afhankelijk sportonderzoek
10b - Sportgeschiedenis
Ruurd Kunnen - Integratie en isolatie van Friese sporten
Daniël Rewijk - Pim Mulier en de toe-eigening van voetbal en cricket in Nederland,
1848 – 1898
Fons Kemper, Jan-Willem van der Roest en Jan Rijpstra - Sport en politiek - in twee cases
nader beschouwd
Pieter Breuker - De 'Internationale Sport-, Visscherij- en Paardententoonstelling' (1892) te
Scheveningen

