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Methode: verantwoording Win & fun project

Het win & fun project is uitgevoerd in opdracht van Manon Crijns, Business Unit 
Manager Sporters & Fans. 

Het projectteam heeft onder leiding van Esther Cachet een inventarisatie 
uitgevoerd en vervolgens de verschillende activiteiten beoordeeld met een 
rapportcijfer (1-10) voor: 

- Fit met pedagogische visie van de KNGU;

- Mate waarin het evenement ‘succesvol’ is denk daarbij aan een combinatie 
van het aantal deelnemers, verschillende typen deelnemers, een goed 
verdienmodel;

- Mate waarin het een innovatief event is bijvoorbeeld qua discipline, opzet, 
marketing en jurering.

Het marktonderzoek (interviews + focusgroepen met ouders en sporters) is door 
Esther Cachet en Bianca Wieman uitgevoerd, enkele teamleden hebben het 
marktonderzoek bijgewoond en zij hebben de gesprekken live gevolgd via een 
video-verbinding.

Naast de inventarisatie en het marktonderzoek zijn de resultaten in deze 
Management Summary gebaseerd op de volgende activiteiten en analyses:

1. Interviews met KNGU-medewerkers: Herman Jansen (turnen), Melissa 
Schoppers (Dans, RG), Marit Jonker (Nijntje Beweegprogramma).

2. Interview met Kennis Centrum Sport: Dayenne L'abée, senior adviseur.

3. Bezoek congres Keeping Youngsters Involved in Sports en analyse van de 
resultaten van dit onderzoeksprogramma. Een mooie tool vanuit dit project 
om in gesprek te gaan met jongeren en verenigingen is het kaartspel dat 
zij hebben ontwikkeld, in bezit van de KNGU en te downloaden via: 
https://www.kenniscentrumsport.nl/en/international-projects/keep-
youngsters-involved/card-game/

4. Analyse van diverse eerder uitgevoerde onderzoeken door de KNGU: KTO 
Wedstrijdsporters (waarin ook extra vragen voor het win & fun-project zijn 
opgenomen), e-Safari de trainer/coach centraal, Top-10 plezier bij 
Gymnastiek, KNGU exit-onderzoek 2015.

5. Analyse van diverse eerder uitgevoerd onderzoeken door overige partijen: 
onderzoek jongens handbal, diverse onderzoeken van Kennis Centrum 
Sport en artikelen over sportbehoeften van jongens en meisjes.

6. Input van LTC/DTC en vrijwilligers die een oproep hebben gekregen om 
mee te denken over win & fun activiteiten van de KNGU.

7. Input van diverse KNGU-medewerkers die inspirerende voorbeelden 
hebben aangeleverd van succesvolle gymactiviteiten en voorbeelden 
vanuit andere sporten.
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Win-aanbod: bestaand aanbod en meest kansrijke activiteiten

Bestaand win-aanbod en meest kansrijke activiteiten

Het win-aanbod van de KNGU bestaat uit het aanbod aan wedstrijden voor de verschillende disciplines, waarbij ‘turnen dames’ de grootste discipline 

is. Voor al het win-aanbod in Nederland geldt dat de KNGU hier in veel gevallen bij betrokken is. 

Analyse bestaande win-aanbod

Op basis van eerdere onderzoeken, gesprekken met KNGU-medewerkers feedback van sporters en diverse betrokkenen zoals vrijwilligers en juryleden 

blijkt dat het bestaande win-systeem dat onderstaande eigenschappen kenmerkend zijn voor het bestaande win-aanbod.

• Het systeem werkt goed voor sporters op topniveau. Het systeem sluit aan bij de internationale standaard, topsporters kunnen er goed mee 

omgaan, zij willen bijvoorbeeld alle toestellen turnen, hebben geen moeite met individueel presteren en zij willen het systeem met D- en E-scores 

behouden. 

• Op lagere wedstrijdniveaus werkt het systeem minder goed, daar willen sporters minder verplichtingen en liever sporten in teamverband. De regels 

(bv. tijdstraf) en jurering worden als (te) streng ervaren en voor toeschouwers is de jurering lastig te volgen. 

• Voor verenigingen is het soms lastig om juryleden te vinden, omdat men alleen met opleiding kan jureren. De verplichting om bij wedstrijddeelname 

juryleden mee te nemen leidt soms tot problemen.

• Voor veel wedstrijdsporters is het aantal wedstrijddeelnames per jaar te beperkt, wanneer er geen (halve) finale wordt gehaald zijn er 2-3 

wedstrijddeelnames per jaar. 



Win-aanbod: ontstaan van alternatief win-aanbod

Alternatief win-aanbod

Op verschillende plekken in Nederland ontstaan alternatieve wedstrijd-systemen. Hier zijn verschillende redenen voor:

- Het centraal stellen van ‘plezier’ bij wedstrijden en minder nadruk leggen op winnen en presteren, 

- Het benadrukken van ‘plezier’ door alle deelnemers iets te laten winnen (medaille, vaantje, speldje, diploma),

- Het faciliteren van meer wedstrijddeelnames per jaar door extra of alternatieve wedstrijden, 

- Het verlagen van druk/spanning voor kinderen door ze in duo’s of team te laten deelnemen en de beste scores te laten tellen en de focus te leggen 

op teamresultaat.

- Het verlagen van druk/spanning en vergroten van het plezier door kinderen toestellen te laten kiezen, 

- Behoefte aan systeem dat pedagogische meer verantwoord is, bijvoorbeeld positief en opbouwend jureren,

- Behoefte een eenvoudiger jureringssysteem, dat met minder opleiding uit te voeren is, dat minder streng is en dat voor toeschouwers makkelijker te 

volgen is.

- Behoefte aan het betaalbaar houden van wedstrijden: minder reistijd en reiskosten voor ouders.

- Behoefte aan kortere wedstrijddagen voor ouders en kinderen. 

De alternatieve win-formats zijn nog vrij traditioneel en niet echt innovatief. Het zijn systemen die iets afwijken van het basissysteem met keuze-

toestellen of het toepassen van teamscores. In Nederland en in het buitenland ontstaan nieuwere wedstrijdsystemen zoals kleuren-turnen, Level-up 

(NL), Gymnatics Xcel (USA) en Turn10 (Duitsland, Oostenrijk). Deze systemen ontstaan ook omdat het lastig blijkt om kinderen vast te houden voor de 

gymsport, zonder een duidelijk doel haken kinderen gemakkelijker af.



Win-aanbod: aanpassingen in het win-aanbod

Voor dit project zijn ook LTC/DTC-leden geraadpleegd door middel van een oproep in de LTC- en DTC-overleggen, hier is input op binnen gekomen:

LTC-ers en DTC-ers benoemen aanpassingen die vergelijkbaar zijn met wensen van kinderen en ouders

• Ook hier komt de behoefte aan kortere wedstrijden naar voren, het lange wachten is niet wenselijk voor ouders en kinderen. Daarnaast is het 

wenselijk dat de  jongste leeftijdscategorieën niet hele land door hoeven te reizen, naar dat zij dichtbij huis, in het eigen district wedstrijden hebben.

• Minder leeftijdscategorieën, want in het huidige systeem zijn er heel veel verschillende oefeningen (bijna honderd voorgeschreven oefeningen, want 

6 niveaus x 4 leeftijdscategorieën x 4 toestellen). Dit betekent ook dat sporters zich niet langduriger ontwikkelen binnen een categorie, omdat ze het 

volgende jaar reeds door moeten naar andere oefenstof. Tot slot is 7 leeftijdscategorieën bij TD is lastig, omdat je dan een oneven aantal groepen 

hebt voor een dubbele wedstrijd ronde van 1 wedstrijdronde met 1 wedstrijdgroep

• Minder tot geen verplichte/voorgeschreven oefenstof bij jongste leeftijdscategorieën, zodat kinderen meer vrijheid hebben in hun oefening.

• Wat betreft wedstrijden meer teamwedstrijden en beweeg/coördinatie testen bij jongste leeftijdscategorieën en het accent leggen op technische 

uitvoering, niet op choreografie en alternatieve beweegactiviteiten naast 4-kamp bij Turnen dames en 6-kamp bij turnen heren. 

• Met betrekking tot jurering: het jurymodel eenvoudiger inrichten en overgang van ene naar andere brevet drempelverlagend maken, de 

juryopleiding ook binnen GAL-2, GL-3, TT3, TTD4 en TTH4 opleiding aanbieden en een juryvacaturebank opzetten



Win-aanbod: uitkomsten KTO-onderzoek voorkeur type wedstrijden

In het doorlopende KTO-

onderzoek loopt sinds april 2019 

een aantal stellingen mee in 

het kader van het win & fun

project, deze stellingen zijn heel 

2019 uitgevraagd. 

De uitkomsten voor voorkeuren 

voor wedstrijden worden 

hiernaast weergegeven. 

Wedstrijdsporters zijn 

enthousiast over een aantal 

alternatieve wedstrijdvormen: 

- Keuze-oefeningen (74%)

- Beoordeling met cijfers (40%)

- Samen deelnemen (35%)

- Keuze toestellen (32%)

Sporters ouder dan 10 jaar 

hebben een sterkere voorkeur 

voor teamwedstrijden dan 

jongere sporters. Sporters op 

hoger niveau (landelijk) 

hebben een grotere voorkeur 

voor individuele wedstrijden.



Win-aanbod: uitkomsten KTO-onderzoek Top 5 wedstrijden om aan deel te nemen

In het KTO-onderzoek is ook 

gevraagd aan welke 5 

activiteiten/wedstrijden de 

sporters het liefst zouden willen 

deelnemen.

De top 5 bestaat uit: 

1. Toestelwedstrijd met keuze

2. Traditionele meerkamp

3. Teamwedstrijd

4. Koppelwedstrijd in duo/trio

5. Demonstratie/show

Oudere sporters (en in het 

bijzonder divisie 4 en 5) hebben 

een grotere voorkeur voor 

teamwedstrijden (82%) dan de 

jongere sporters. Bij jongere 

sporters zien we weinig verschil 

tussen de D en N niveaus als 

het gaat om voorkeur voor 

type wedstrijd. 



Toelichting op KTO: vragen + aantallen

De KNGU voert, in samenwerking met marktonderzoeksbureau Motivaction, doorlopend klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) uit onder diverse doelgroepen. Eén 
van de onderzoeken wordt uitgevoerd onder wedstrijdsporters in verschillende disciplines. Voor het win & fun onderzoek zijn destijds (2019) specifieke vragen 
toegevoegd aan het KTO binnen Turnen Dames. 

Feiten, cijfers en context op een rij:

• In 2019 is het KTO ingevuld door 883 sporters. Binnen turnen dames waren in het seizoen 2018-2019 (het laatste volledige seizoen) 21.600 unieke sporters 
ingeschreven. Voor een statistisch betrouwbare steekproef op basis van een foutmarge van 5% en een betrouwbaarheidspercentage van 95% zijn 378 
respondenten nodig. Dat betekent dat de uitkomsten van de vragenlijst statistisch betrouwbaar zijn. 

• Het KTO is verstuurd naar een steekproef van wedstrijdsporters, verdeeld over alle leeftijdscategorieën, niveaus, plaatsingswedstrijden & finales en verdeeld over 
alle gebieden van regio tot landelijk*. Daarbij is gecorrigeerd voor mogelijke bias (bijvoorbeeld: als een sporter laatste is geworden, kan dat het oordeel over de 
wedstrijd beïnvloeden. Om na te gaan of dit soort effecten optreden, voert Motivaction regelmatig statistische toetsen uit om dit te controleren en waar nodig te 
corrigeren). Nb. Het KTO is statistisch betrouwbaar voor de hele populatie; maar niet representatief voor iedere afzonderlijke leeftijdscategorie, niveau etc. 

• De twee vragen in het KTO zijn extra toegevoegd om de eerste uitkomsten en ideeën uit het win & fun onderzoek kwantitatief te toetsen. Door te werken met 
tegenstellingen enerzijds en het samenstellen van een top 5 anderzijds komen specifieke voorkeuren duidelijker naar boven. Zo lijken in de top 5 toestel wedstrijden 
heel populair, maar als er gekozen moet worden ligt de voorkeur bij meerkamp wedstrijden. 

• Opvallend: als sporters moeten kiezen tussen individuele wedstrijden of team wedstrijden, komt er een voorkeur voor individuele wedstrijden naar voren. Als ze 
daarentegen zelf een top 5 van wedstrijden kiezen, komen team wedstrijden juist heel sterk naar voren. Niveau is ook van invloed: op hoger niveau is er een 
grotere voorkeur voor individuele wedstrijden. Uiteindelijk is daarom voor de bovenbouw gekozen voor zowel team als individuele wedstrijden op de hogere 
niveaus en juist voor teamwedstrijden op de lagere niveaus. Voor jongere sporters hebben we de keuze voor het werken in teams gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten en de ontwikkelingsfasen van het kind. 

• Aan sporters is niet via de KTO vragenlijst gevraagd of zij meer wedstrijden wilden; deze wens is naar voren gekomen in het kwalitatieve en deskresearch gedeelte 
van het win & fun onderzoek. Hierbij is in de gesprekken doorgevraagd; want vindt iemand het te weinig wedstrijden omdat ze na 2 voorwedstrijden niet geplaatst 
zijn voor finales of vinden ze het na 5 of 6 wedstrijden nog steeds te weinig. 

• Uiteraard zijn we ons bewust van het feit dat sporters (en jonge kinderen) vanuit hun eigen perspectief vragen beantwoorden. Daarom zijn in het win & fun
onderzoek ook nadrukkelijk ouders, vrijwilligers en experts betrokken en zijn daarnaast andere onderzoeken, bijvoorbeeld onder trainers, meegenomen. Alle 
uitkomsten gezamenlijk hebben tot de inzichten en conclusies geleid. Hierbij is niet alleen gekeken naar de antwoorden vanuit de vragenlijst. 

* Zie tabellen in bijlage



Wetenschappelijke inzichten

Het nieuwe wedstrijdsysteem en oefenstof is niet alleen gebaseerd op de uitkomsten van het win & fun onderzoek. Een aantal wetenschappelijke 

inzichten, modellen en onderzoeken hebben mede ten grondslag gelegen aan het nieuwe systeem en de visie gelegen:

• Het Long-Term Athlete Development Model (Balyi & Hamilton, 2004)

• Het Developmental Model of Sport Participation (Côte ́ & Abernethy, 2012) 

• Het Groninger Sports Talent Model (Elferink-Gemser & Visscher, 2012)

• ATDE-model (Hendrikson et al, 2010)

• Holistisch Ontwikkelmodel (Wylleman & Lavallee, 2004)

• Constraints-led approach (e.g. Renshaw et al, 2012)

• Zelf-determinatietheorie die als basis dient voor de pedagogische visie van de KNGU (Deci en Ryan, 2000)

• Inzichten neuropsycholoog Jelle Jolles, expert op het gebied van de ontwikkeling van het brein van kinderen tot aan de volwassenheid. Auteur van 

“Leer je kind kennen” en “Het tienerbrein”.

Het verinorm rapport kwam te laat om als input te gebruiken maar de uitkomsten en aanbevelingen onderschrijven de gemaakte keuzes ten aanzien 

van wedstrijdsysteem en oefenstof (inclusief verhogen van de senioren leeftijd). 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Veilig-sporten/Verinorm/Verinorm_Ongelijke_leggers_rapport.pdf


Bijlage 1. Tabellen KTO – wedstrijdsporters Turnen Dames 2019

Verdeling over niveaus

D1, D2, D3 327

N1, N2, N3, N4 169

Div. 1 t/m 3 144

Div. 4 t/m 6 243

Verdeling over leeftijdscategorieën

(pre) Instap 192

Pupil 1 135

Pupil 2 108

Jeugd 1 61

Jeugd 2 91

Junior 109

Senior 187

In totaal hebben 883 sporters de vragenlijst in 2019 ingevuld; uitsplitsen van de resultaten is beperkt mogelijk, omdat de aantallen per categorie 

(te) klein worden. Op hoofdlijnen kan wel worden uitgesplitst naar leeftijd (onder en bovenbouw) en niveau (regionaal/district en landelijk).

Verdeling over regios

Landelijk 92

Mid West 112

Noord 217

Oost 119

Zuid 161

Zuid Holland 182

Verdeling naar type

Regio 531

District 261

Landelijk 91


