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Onderwerp: Binnensport niet buitenspel

c.c. Zijne Excellentie de heer M. Rutte 
Hare Excellentie mevrouw drs. T. van Ark
Zijne Excellentie de heer H.M. de Jonge

Geachte voorzitter,

Wij weten hoe belangrijk u de sport vindt, zeker in deze tijd. Met deze woorden gaf demissionair minister-president Rutte 
op de persconferentie van 8 maart jl. erkenning aan de sport als deel van de oplossing: 

“U hebt misschien ook de berekeningen gezien dat we gezamenlijk miljoenen coronakilo’s zijn 
aangekomen. Omdat er weinig dingen gezonder zijn dan samen sporten, en dan denk ik ook aan 

de geestelijke volksgezondheid, wordt het vanaf dinsdag 16 maart mogelijk met maximaal vier 
mensen vanaf 27 jaar in de buitenlucht te sporten, op 1,5 meter en georganiseerd op een 

sportaccommodatie. Het is een kleine aanpassing die weer een verschil kan maken.”

Sporten en bewegen is echter voor een groot deel van onze bevolking nog steeds onmogelijk. 
Op dit moment staan bijna zes miljoen mensen buitenspel, waaronder veel kinderen. Het gaat om al die mensen die 
tot vorig jaar maart bij binnensportclubs, zwembaden, sport- en dansscholen met grote regelmaat actief waren. Van 
deze zes miljoen mensen die in januari 2020 nog actief hun sport beoefenden was in januari 2021 nog slechts een 
derde over. Zeker vier miljoen binnensporters missen daardoor de mogelijkheid om met hun sport geluk, plezier en 
ontspanning te vinden. Deze groep heeft ook nauwelijks de gelegenheid om aan hun sterk afgenomen mentale en 
lichamelijke gezondheid te werken. 

Uit de sportdeelname index blijkt dat deze daling o.a. het grootst is onder kinderen en jongeren. En dat terwijl, zoals 
ook u zo terecht constateert, vitaliteit en weerbaarheid juist nu nodig zijn om uit de crisis te komen. We noemen hierin 
specifi ek nog één van de vele verontrustende cijfers. Op dit moment sport nog maar de helft van de jeugd minimaal 
één keer per week, terwijl we in Nederland eraan gewend waren dat 80% van deze leeftijdsgroep wekelijks actief aan 
sport doet. Ruim één miljoen kinderen tot 18 jaar sport hiermee niet of veel minder. De cijfers spreken voor zich!

Juist in het belang van de volksgezondheid vragen wij u daarom zeer dringend om bij de volgende keuzes die de 
Tweede Kamer moet maken, oog te hebben voor de helft van sportend Nederland die nu noodgedwongen inactief 
is. Wij staan klaar met al onze binnensportsportclubs, zwembaden, sport- en dansscholen om ook deze groep een 
gezond en veilig sportaanbod te bieden en zo ook deze sportinfrastructuur levend te houden. Dat hoeft niet in één 
keer, maar stapsgewijs gelijklopend met het verminderde risico door het vaccineren en testen. Geef de (binnen)
sporters perspectief. Op die manier werken we samen aan een fi t en vitaal Nederland, nu en in de toekomst. 

Laat de binnensport niet buitenspel staan!

#binnensportnietbuitenspel
#wewillenweer

Namens alle binnensporters,

Nederlandse Tafeltennisbond
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