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Voorwoord

Gezondheid, vitaliteit, fit zijn: in deze tijd is het misschien wel belangrijker dan 

ooit. Door de pandemie zijn we ons sterker bewust van onze kwetsbaarheid en 

van het belang om fit te zijn, gezond te leven. In een jaar tijd is de sportwereld er 

totaal anders uit gaan zien. Waar veel verenigingen hun activiteiten lange tijd niet 

mochten voortzetten, zijn de wandelaars, hardlopers en fietsers zichtbaarder dan 

ooit in ons straatbeeld. 

Met partners als Sport Fryslân, Topsport NOORD, Koninklijke Nederlandse 

Kaatsbond, Frysk Ljeppers Boun, Dambûn Frysk Spul, Stichting Foar de Neiteam, 

het CIOS en vele andere partijen hebben wij gewerkt aan het nieuwe sportbeleid 

van de provincie Fryslân. Een sportbeleid dat zich inzet voor sporten voor iedereen 

en ruimte biedt voor talent. Een provincie waarin iedereen de gelegenheid heeft 

om te sporten en waarbij talent herkent wordt en ruimte is om dat talent verder te 

ontwikkelen.

Fryslân is een sportprovincie. Reedriden, Keatsen, Skûtsjesilen, Fierljeppen, Frysk 

Damjen: sporten waar we trots op zijn en sporten die bij ons Friese erfgoed horen. 

Ze zijn daarom belangrijk in ons Friese sportbeleid: het behoud van de Fryske 

Sporten en ook de doorontwikkeling daarvan. 

Met trots presenteer ik u de beleidsnota Sport 'Altyd priis'. Samen met onze 

partners gaan we de komende jaren verder werken aan een sportief en fit Fryslân.

Sander de Rouwe,

Gedeputeerde provincie Fryslân 
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Inleiding

Het jaar 2028 gaat voor Fryslân de boeken in als het recordjaar. Nog nooit doen 

zoveel Friezen aan sport, zijn ze zo fit en halen ze zoveel prijzen binnen. De in 2021 

ingezette koers om in 2028 bekend te staan als DE sportregio van Europa betaalt 

zich volop uit. Verenigingen bloeien, de voorzieningen zijn op orde, recordregens 

in Thialf en De Welle, de topsportclubs trekken Europa in, elke basisschool is een 

sportschool, iedereen doet mee, van kinderen met een beperking tot de grijze 

gymende golf. 

Na de mooiste en gelukkigste provincie is Fryslân nu ook de gezondste regio om 

te wonen. Het is Altyd Priis.

Het hierboven geschetste beeld is waar deze Beleidsbrief Sport naartoe werkt. 

Fryslân is een provincie die met sport verbonden is. Naast gelouterde ambassadeurs 

als SC Heerenveen, SC Cambuur, VC Sneek, LDODK, Aris Leeuwarden en Flyers 

Heerenveen gaat het hier ook de hele zomer door. Met als hoogtepunt: de PC 

in Franeker, het skûtsjesilen en het concours hippique Buitenpost op één en 

dezelfde dag!

Een provincie met veel verenigingen en veel vrijwilligers. Naast sportdeelname is het 

sociale element van grote waarde. Emotie, trots en verbondenheid komen samen. 

Als provinciale overheid zetten we in op het vergroten van de brede welvaart en 

het geluk van de inwoners. Of sportdeelname daar nu aan bijdraagt of juist een 

uiting van is, ze biedt volgens het Mulier Instituut 1 in ieder geval gelegenheid om 

euforie/geluk te beleven en los te komen van de dagelijkse zorgen, al is het soms 

maar even. 

Fryslân is een provincie met hart voor sport en daar zijn we trots op. Trots op het 

gevarieerde Friese landschap dat uitnodigt tot bewegen, trots op haar specifieke 

sporten die een lange historie kennen. Emotie is hét bindende element in de 

Friese identiteit en sportbeleving. De verbondenheid met elkaar, erbij willen zijn. 

Of het nu gaat om de Elfstedentocht, de PC in Franeker of de finaledag van het 

skûtsjesilen, op zo’n dag voelt Fryslân voor Friezen als het centrum van de wereld 

1 https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/22916/naar-meer-bruto-nationaal-sportgeluk/

waarvan je onderdeel bent. Het geeft een groot gevoel van saamhorigheid.

Daarnaast zijn er alle fysieke voordelen die aan het actief deelnemen aan sport 

verbonden zijn. Het in conditie houden van het lichaam, de geestelijke afleiding en 

de beperking van overgewicht. Sporten draagt bij aan een gezond en vitaal leven.

Hoe sportief en gezond we nu al zijn, een wezenlijk onderdeel van sport is dat het 

altijd beter kan en we niet te snel tevreden moeten zijn. Iedereen moet kunnen 

meedoen. Vandaar dat we doelen stellen, aangeven hoe die te bereiken zijn en wat 

de provinciale rol is.

Via het schetsen van trends en ontwikkelingen in hoofdstuk 1, de lessen uit eerder 

sportbeleid in hoofdstuk 2 en de beschrijving van de rollen van verschillende 

overheden in hoofdstuk 3, wordt in het 4e en 5e hoofdstuk de koppeling gemaakt 

tussen onze ambities, de doelen die wij ons stellen, en de wijze waarop we als 

provincie Fryslân daaraan willen bijdragen. 

Deze beleidsbrief Sport is een vervolg op de Startnotitie Sport waarmee Provinciale 

Staten op 23 september 2020 hebben ingestemd. De aandachtspunten die door 

Provinciale Staten en betrokken instanties en personen zijn genoemd, zijn zoveel 

mogelijk verwerkt in de Beleidsbrief Sport.

Sport is een breed begrip en raakt tal van andere beleidsterreinen en 

ontwikkelingen, zoals onder meer Brede Welvaart, Bloeizone Fryslân, gezondheid, 

leefbaarheid, mobiliteit, inclusieve samenleving, sociale veiligheid, beleidsbrief 

Fyts, Gastfry Fryslân 2028 en economie. De focus van deze Beleidsbrief Sport ligt 

uiteraard op sport. De genoemde thema’s komen in andere (beleids-)documenten 

naar voren. Waar nodig leggen we hier verbindingen. Corona heeft een behoorlijke 

invloed gehad op de actieve en sportieve sportbeleving. In deze Beleidsbrief Sport 

gaan we er vanuit dat dit van tijdelijke aard is.

Uit al deze elementen komt de ambitie van deze beleidsbrief naar voren:
We streven naar een vitale gemeenschap, waarin iedereen in Fryslân iedere 

dag met plezier kan sporten en bewegen. Fryslân als brede en bijzondere 

sportprovincie, als sportregio van Europa. 



HOOFDSTUK

10    Beliedsbrief Sport 2021-2024 ALTYD PRIIS  |  Fryslân Brede Sportprovinsje    11

Sport en verbinding

Sport komt de laatste jaren nadrukkelijker op de politieke provinciale agenda, 

vooral op het gebied van gezondheid en evenementen. Aandacht voor sport vanuit 

gezondheid komt onder meer voort uit zorgen over de motorische vaardigheid 

van kinderen, over de lage sportdeelname onder specifieke doelgroepen, over de 

omgangsvormen op en langs het veld en over de verenigingsinfrastructuur die onder 

druk staat. 

Vanuit de ambitie van het Friese Bestuursakkoord “Lok op 1” wil de provincie 

met sport een positieve inzet leveren aan het geluksgevoel van haar inwoners. 

Onderzoek van het Mulierinstituut (2017) koppelt een hoog geluksgevoel aan de 

sociale verbondenheid die sport met zich meebrengt: zowel door te sporten als door 

vrijwilliger of toeschouwer te zijn. 

Aandacht voor sport en evenementen komt voort uit het verbindend vermogen 

van sport, en de positieve invloed die een groot sportevenement kan hebben op 

promotie van een regio, werkgelegenheid en beleving.

Het is goed om te beseffen dat we vaak met een verschillend beeld naar sportbeleid 

kijken. De Sport Toekomstverkenning van het RIVM onderscheidt vier perspectieven, 

waarbij verschillende drijfveren horen om doelen te halen. 

1
Trends en ontwikkelingen

Wie de perspectieven naast elkaar ziet, merkt wat we vanuit elk perspectief 

onder ‘sport’ kunnen verstaan. In Door Vriendschap Verenigd gaat het vooral om 

georganiseerde sport in verenigingsverband. Terwijl in het perspectief Voel je fit ook 

wandelen en bedrijfsfitness onder sport vallen. Voor topsporters betekent sport je 

grenzen verleggen, terwijl volgens Voel je fit bewegen vooral leuk en gezond moet 

zijn. Gaming en e-sports zijn volgens Leef mee ook tot sport te rekenen. De andere 

perspectieven plaatsen hier vraagtekens bij. 

Sport biedt voor elk wat wils. Of je nu sport beoefent of er naar kijkt. Of je een 

team begeleidt of een club bestuurt. Of je wedstrijden speelt of alleen traint. Die 

veelzijdigheid is er tegelijkertijd de reden van dat aan sport vrijwel nooit eenduidige 

effecten, functies en betekenissen toe te schrijven zijn. De sportwereld bestaat 

(alleen in Nederland al) uit miljoenen mensen, met uiteenlopende motieven, 

opvattingen, gedragsregels en vaardigheden.

Veranderingen in bevolkingssamenstelling

Fryslân heeft te maken met demografische veranderingen. Ontgroening (minder 

jongeren) en vergrijzing (meer ouderen) zijn samen met een geleidelijke 

bevolkingsdaling en een afnemende huishoudensgroei, structurele trends waar 

Fryslân al langere tijd mee te maken heeft. Het aantal 65-plussers zal met zo’n 35% 

toenemen van circa 140.000 in 2020 tot bijna 188.000 personen in 2040. Binnen 

deze groep zijn het vooral de oudste groepen die relatief gezien de grootste groei 

kennen: het aantal 85-plussers zal tot 2040 meer dan verdubbelen.

Fryslân is daarin niet uniek. In de provincies en regio’s aan ‘de randen van 

Nederland’ zien we vergelijkbare trends. Trends die door de bevolkingsopbouw 

uiteindelijk in heel Nederland en westelijk Europa zichtbaar zullen zijn. De afname 

in huishoudens zien we het eerst in dorpen, maar al snel ook in onze steden. 

Minder jongeren en (fors) meer ouderen hebben ook hun invloed op sportgebied, 

bijvoorbeeld op het ledental van verenigingen, het aantal vrijwilligers of het gebruik 

van sportvoorzieningen.

 Drijfveren van de vier perspectieven

 Door Vriendschap Verenigd

	n Iedereen in de wijk mag meedoen

	n Sportiviteit en integriteit

	n  Een veilige omgeving om samen te spelen

	n  Dankzij de vereniging vinden mensen elkaar

 Voel je fit

	n  Een gezonde geest in een gezond lichaam

	n Lekker bewegen

	n Ontspanning en vitaliteit

	n Flexibel en met eigen regels

 Naar de top

	n Medailles winnen voor Nederland

	n De beste zijn

	n Je grenzen verleggen

	n Talentontwikkeling

 Leef mee

	n Supporter ben je voor het leven

	n  Sporters volgen, aanmoedigen en steunen

	n Evenementen beleven

	n Uitslagen voorspellen
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	n  Wat betekent de vaststelling dat de motorische ontwikkeling van kinderen op de 

basisschool nu achteruit gaat op de langere termijn? 

	n  Wat gaan krimp en vergrijzing van de bevolking betekenen voor ons 

verenigingsleven en voor de leefbaarheid in onze dorpen en kernen? 

	n  Wat zijn de gevolgen van 30% 65+ers en 260.000 Friezen met één of meerdere 

chronische aandoeningen in 2035? 

We willen meer inzetten op bewustwording en preventie. Met als doel dat iedereen 

meer gezonde jaren beleeft. Zodat we een gezonde generatie stimuleren. Met 

kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben. 

Met actieve volwassenen die zo fit mogelijk hun pensioen in gaan. Met ouderen die 

langer gezond blijven en zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

Overgewicht per doelgroep
In onderstaand grafiek wordt weergegeven welk percentage per doelgroep matig 

tot ernstig overgewicht heeft. Matig overgewicht is een BMI tussen 25 en 30. Ernstig 

overgewicht is een BMI dat hoger dan 30 ligt. De Body Mass Index (BMI) is een index 

voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van 

het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht.

65 jaar en ouder

19 jaar en ouder

19 - 64 jaar

12 - 18 jaar

4 - 12 jaar

0 10 20 30 40 50 60 70

2018 2016 2015 20122019

Bronnen:
4 - 12 jaar: GO-jeugd 4-12 jaar, GGD Fryslân 2018 
12 - 18 jaar : GO-jeugd 12 - 18 jaar, GGD Fryslân 2019
19+ : GO-jeugd 19 jaar en ouder, GGD Fryslân 2016 

Gezondheid

Regelmatig bewegen en sporten heeft een grote invloed op gezondheid en is 

daarmee een belangrijke basis voor geluk. Samen met gezond eten en drinken, is 

het belangrijk voor onze kwaliteit van leven. Sport brengt mogelijkheden om het 

sociale netwerk van inwoners te vergroten. Daarom is het van belang dat kinderen 

en volwassenen meer bewegen en de gelegenheid hebben om te (kunnen) sporten.

Veel sporten houdt ook de samenleving gezond. Wie beter in conditie is, 

kent minder uitval voor het werk en hoeft minder een beroep te doen op de 

gezondheidszorg.

 

Als we Fryslân vergelijken met andere regio’s in binnen- en buitenland scoren we 

goed op het gebied van sport en bewegen. We bewegen bovengemiddeld en we 

geven onszelf het hoogste rapportcijfer voor hoe gelukkig we zijn. 

Overgewicht en vergrijzing

Toch moeten we ons hier niet door in slaap laten sussen. Want:

	n Hoe fit en gezond ben je als de helft van de Friese bevolking te zwaar is?

	n Als ruim 10% worstelt met ernstig overgewicht? 

Sport en bewegen

Demografie en gezondheid
Fryslân vergrijst en ontgroent

Het aandeel ouderen stijgt tot 
een kwart van de bevolking in 2030.

Toename van verschil in 
levensverwachting

Toename 
welvaartsziektenDe levensverwachting is voor 

laagopgeleiden gemiddeld 6 jaar 
korter dan voor hoogopgeleiden. Dit 
verschil loopt op naar 19 jaar als het 
gaat om hoe goed gezond zij zich 
voelen.

Ruim 50% van de 
volwassenen
in Fryslân heeft 
overgewicht.

Toename huisartsenzorg

De vraag naar Friese huisartsenzorg 
is de afgelopen jaren met ruim 20% 
gestegen.

Het aantal mensen met een chronische ziekte 
zal landelijk stijgen van 5,3 miljoen in 2011 (32 
procent bevolking) naar 7 miljoen in 2030 (40 
procent bevolking).

Ongeorganiseerd en zelfgeorganiseerd 
sporten neemt toe

Aantal sportverenigingen in Fryslân daaltKinderen worden motorisch minder vaardig

Kinderen spelen minder buiten

Ledenaantallen klassieke sporten nemen af 

Grotere bereidheid om verder 
te reizen naar sportlocatie

Meer aandacht voor rookvrije 
generatie en gezonde sportkantine

Behoefte aan flexibelere 
sportabonnementen neemt toe

Aandacht voor verduurzaming van 
sportaccommodaties neemt al enkele 
jaren toe

Openbare ruimte wordt
belangrijker voor sportbeoefening Meer dan de helft van de Friezen doet 

vrijwilligerswerk, maar dit percentage 
neemt af

Toename chronisch zieken
De helft van alle Friezen heeft 
één of meer chronische 
aandoeningen

Toename eenzaamheid

In 2012 voelde 37% van 
de Friese bevolking zich 
eenzaam, in 2016 was 
dat 42%

Factsheet Sport Fryslân Trends & ontwikkelingen op de volgende pagina »
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Bloeizone Fryslân

Een Blue Zone 1 is een gebied waar mensen bovengemiddeld gezond en vitaal een 

hoge leeftijd bereiken. Dit komt onder andere door een gezonde levensstijl en 

onderlinge verbondenheid. Wereldwijd zijn er zeven benoemde Blue Zones 

In het Bestuursakkoord 2019-2023 “Lok op 1” is aangegeven dat we de 

mogelijkheden willen verkennen of elementen uit de ‘Blue Zone’ -aanpak passen bij 

Fryslân en kunnen bijdragen aan meer gezonde en gelukkige levensjaren voor alle 

Friezen.

In het voorjaar van 2020 is Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) 

in opdracht van de initiatiefgroep Blue Zone Fryslân en de provincie gestart met 

het Ontwikkelplan Bloeizone Fryslân (brief GS aan PS 29 mei 2020, 01770537). 

Geïnspireerd door de Blue Zones is het de bedoeling om (naast het formele 

zorgsysteem) de komende 2 jaar een beweging aan te jagen die gezondheid en 

geluk bevordert en werkt aan een hechte sociale gemeenschap met een actief leef- 

en gezond eetpatroon.

Een actief provinciaal sportbeleid draagt bij aan de realisatie van Bloeizone Fryslân. 

In deze Beleidsbrief Sport ligt de focus op sport en bewegen. De bredere insteek van 

Bloeizone Fryslân komt naar voren in het Ontwikkelplan Bloeizone Fryslân.

Het vervullen van dit hoofddoel zorgt ervoor dat het voor iedereen in Fryslân op 

sportgebied “Altyd Priis” is, of je nu op een podium komt of niet. 

Het hoofddoel willen we bereiken via de volgende ambities:

1.  We verhogen de sportdeelname in Fryslân met het oog op gezondheid en 

ontmoeting.

2.  We willen de beoefening van breedtesport en topsport in Fryslân stimuleren.

3.  We willen breedtesport stimuleren door ondersteuning van structuren zoals het 

stimuleren van vitale sportverenigingen.

4.  Er zijn goede faciliteiten voor de breedtesport en de topsport aanwezig in 

Fryslân (o.a. TSN/CTO, Thialf, De Welle).

5.  Bij het stimuleren van beoefening van de breedtesport is er speciaal aandacht 

voor (aangepast) sporten en doelgroepen zoals ouderen.

6.  De Fryske cultuursporten geven we door: de inzet is dat elk kind op de 

basisschool kennis heeft gemaakt met de 'Fryske Sporten'.

7.  De positie van topsport in Fryslân is structureel verankerd, zodat uitbouw van de 

internationale topsportinfrastructuur mogelijk is. 

8.  Er vinden internationale topsportevenementen in Fryslân plaats, waaronder een 

internationale wielerronde. 

In de volgende hoofdstukken werken we deze ambities uit.

1 Sardinië en Acciaroli in Italië, Okinawa in Japan, Loma Linda in Californië, Ikaria in 
Griekenland, öland, Zuid-Smaland en Noordoost Skane in Zweden, Nicoya in Costa Rica.

Het provinciale hoofddoel op sportgebied is:
We streven naar een vitale gemeenschap, waarin iedereen in Fryslân iedere 

dag met plezier kan sporten en bewegen. Fryslân als brede en bijzondere 

sportprovincie, als sportregio van Europa. 

12-18 jarigen met matig 
of ernstig overgewicht

2012

8%

Sportlidmaatschap in Fryslân 
schommelt sterk

19 jaar en ouder met matig of ernstig overgewicht

2012 2016

47%

50%

47%

Fryslân Nederland

Overgewicht in
Fryslân neemt toe

Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen

4-12 jarigen met matig 
of ernstig overgewicht

Percentage volwassenen dat voldoet 
aan de NNGB

52%

2015

11%

12-18 jarigen die 
lid zijn van een 
sportvereniging4-12 jarigen die lid zijn van 

een sportvereniging

2015

2018

82%

79%

2019

77%

2012

201665%

76%

2012
2016

46%
61%

19 jaar en ouder die lid zijn 
van een sportvereniging / 
fitness

2018

12%
2019

10%

2016

9%

52% 49%

in Fryslân: in Nederland:



HOOFDSTUK

16    Beliedsbrief Sport 2021-2024 ALTYD PRIIS  |  Fryslân Brede Sportprovinsje    17

Het huidige provinciaal sportbeleid bestaat uit de onderdelen Breedtesport, Fryske 

cultuursporten, Talentontwikkeling en Topsport. De benoemde (sport)doelen bij het 

uitvoeringsplan Mei Hert, Holle en Hannen voor de periode 2017/2018 en 2019/2020 

zijn vrijwel allemaal gehaald. We kunnen concluderen dat de doelstellingen een 

goed effect hebben behaald, en dat we dit willen voortzetten. 

Wat de breedtesport betreft zien wij een veranderende behoefte om meer te gaan 

sporten en of bewegen in de openbare ruimte. Een andere ontwikkeling is dat een 

groot aantal nieuwe sporten, Urban sports, plaatsvindt in de openbare ruimte, in 

een park en of op een pleintje om de hoek.

Voor het behoud van de Fryske cultuursporten subsidiëren we verschillende 

specifieke organisaties. Fryske Sport-sportbonden hebben niet altijd voldoende 

(financiële) ruimte om de Fryske Sporten een nieuwe impuls te geven. 

Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport zijn in het 

bijzonder gericht op Thialf, Topsport NOORD (TSN) en het Centrum voor Topsport en 

Onderwijs (CTO).

De rol van topsport betreft het faciliteren van de begeleiding en ontwikkeling van 

talenten en Topsporters in het Centrum voor topsportonderwijs (CTO) of één van de 

Regionale Training Centra’s (RTC’s) in Noord-Nederland. De continuering van de rol 

van topsport was tot voor kort onvoldoende gewaarborgd. 

2
Lessons learned vorig beleid
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3
Rolverdeling provincie en andere 

Inzet provincie:

Het provinciaal sportbeleid richt zich met name op:

	n de Fryske Sporten, 

	n  de infrastructuur voor topsportaccommodaties (zoals Thialf, de 11 stedenhal en 

het 50 meter zwembad De Welle),

	n grootschalige (top)sportevenementen. 

Daarnaast ondersteunen we, aanvullend op lokaal beleid, de breedtesport en uniek 

sporten (ook wel aangepast sporten, G-sport of gehandicaptensport genoemd).

Voor het ondersteunen en stimuleren van de breedtesport hebben we het kennis- en 

expertisecentrum Sport Fryslân ingesteld. Via Sport Fryslân zetten we als provincie 

in op lokaal sport- en beweegbeleid, jeugd en sportplezier, mensen die drempels 

ervaren, uniek sporten (G-sport), werkgeverschap en scholing, verenigingsprojecten 

en het delen van kennis en expertise.

De Fryske cultuursporten ondersteunen we door subsidiëring aan specifieke 

verenigingen, en jongeren via het onderwijs kennis te laten maken met deze Fryske 

sporten. Het project 'Fryske Sport in dyn Klasse' is hiervan een mooi voorbeeld 

(www.fryskesportyndynklasse.frl).

Doel is om de Fryske cultuursporten levend te houden en op de (inter)nationale 

kaart te zetten.

We ondersteunen het Centrum Topsport en Onderwijs Heerenveen, en bevorderen 

talentontwikkeling door ondersteuning van sporttalenten. Bij gemeente-

overstijgende dossiers stimuleren wij een goede onderlinge samenwerking. We 

ondersteunen de samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe over de 

Noordelijke Topsportagenda en met andere provincies over recente ontwikkelingen 

zoals Corona en met NOC*NSF over topsporten.

De provincie investeert niet in topsportlocaties. Uitzonderingen zijn er voor De Welle 

in Drachten (toezegging 2017) en Thialf. Met betrekking tot Thialf heeft de provincie 

als aandeelhouder een bijzondere verantwoordelijkheid, die erin voorziet om Thialf 

te behouden als topsportlocatie. Voor de schaatssport is Thialf provinciaal, nationaal 

en internationaal van groot belang. Juist de schaatssport past bij Fryslân, vandaar 

dat deze bijzondere positie te verklaren is.

Waar dat wenselijk is leggen we verbindingen met andere beleidsvelden zoals 

recreatie & toerisme (Gastfrij Fryslân), gezondheid (Bloeizone Fryslân), economie, 

leefbaarheid, mobiliteit (beleidsbrief Fyts), etc.

Inzet gemeenten:

Het gemeentelijk beleid richt zich met name op:

	n ondersteuning van plaatselijke verenigingen, 

	n (verduurzaming) accommodatiebeleid, 

	n sport in de openbare ruimte. 

Gemeenten hebben extra taken gekregen op het terrein van gezondheid en 

jeugdzorg. Dit betekent ook een focus op preventie en meer bewegen. 

In 2018 is het nationaal sportakkoord (www.allesoversport.nl/sportakkoord)

gesloten met vele bij de sport betrokken organisaties en overheden. 

Doel van dit sportakkoord is om de organisatie en financiën van sport 

toekomstbestendig te maken. Bijzondere aandacht is er voor de diversiteit in 

de samenstelling van sportbonden, de ontwikkeling van open sportclubs en een 

laagdrempelige toegang tot sport voor kinderen.

Inmiddels hebben de meeste gemeenten in Nederland een lokaal sportakkoord 

uitgewerkt, in Fryslân doen alle gemeenten mee. In Noord-Oost Fryslân is een 

regionaal sportakkoord uitgewerkt. Via Sport Fryslân is de provincie betrokken bij 

alle lokale sportakkoorden. 

Inzet Rijk:

Het nationale sportbeleid van het ministerie van VWS richt zich met name op:

	n  stimulering lokaal beleid met subsidies (bv. voor de buurtsportcoaches 

of de Sportimpuls),

	n verkoepelende signalerende functie voor een veilig sportklimaat,

	n gezondheidswinst als gevolg van omgevingsfactoren.

De werkzaamheden betreffen met name de uitvoering van het Nationaal 

Sportakkoord. Hierbij willen de bij sport betrokken organisaties en overheden de 

kracht van sport in Nederland nog beter benutten.
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Binnen het nationaal Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd, die weer 

zijn uitgewerkt in een deelakkoord: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame 

sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan 

vaardig in bewegen en Topsport die inspireert.

Ook de nieuwe Omgevingswet, die naar het nu lijkt in 2022 in werking zal 

treden, biedt kansen. Met de Omgevingswet komt er namelijk ook aandacht 

voor de mogelijke gezondheidswinst van omgevingsfactoren. Het opnemen van 

beweegvriendelijke inrichtingsmaatregelen in omgevingsplannen verdient dan ook 

de aandacht van gemeenten, met steun vanuit de hogere overheden.

Wekelijkse sportdeelname 1

In Nederland doet gemiddeld 51,3% van de bevolking van 19 jaar en ouder minstens 

een keer per week aan sport. In Fryslân is dat percentage iets lager.

Voldoen aan de beweegrichtlijn 2

Wel bewegen Friezen volgens de richtlijnen voor gezond bewegen iets meer dan 

het landelijk gemiddelde.

Waarschijnlijk ligt de oorzaak in het feit dat in landelijk gebied de loop- en 

fietsafstanden vaak groter zijn dan in stedelijk gebied

Provinciale rol in Fryslân

Inzet van de provincie op het gebied van sport heeft in Fryslân een grote 

meerwaarde, zo hebben ook betrokken partners aangegeven. Deze rol varieert 

van het ondersteunen met kennis en advies, het inzetten van instrumenten 

als subsidieverlening, het verbinden van verschillende beleidsvelden tot het 

internationaal positioneren van Fryslân en een lobby voor grootschalige 

sportevenementen. De provinciale inzet vormt een (bescheiden) deel van de totale 

inzet van vele andere betrokken en enthousiaste partijen. 

Het is van belang provinciaal en gemeentelijk sportbeleid goed op elkaar aan te 

laten sluiten. De partners op sportgebied in Fryslân geven aan dat, in aanvulling 

op de inzet van gemeenten, rijk en (inter-)nationale sportorganisaties, het 

provinciaal sportbeleid zich vooral zou moeten richten op de Fryske Sporten, op 

de mogelijkheden voor topsport en op grootschalige (top)sportevenementen. 

Daarnaast is soms provinciale inzet gewenst bij gemeente-overschrijdende dossiers, 

bijvoorbeeld bij uniek sporten (G-sport). 

1  Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, CBS en RIVM
2 Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, CBS en RIVM

Doelgroep 19 jaar en ouder (%)

Friesland 47%

Nederland 51%

Doelgroep 19 jaar en ouder (%)

Friesland 52%

Nederland 49%
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Op het gebied van breedtesport en sportdeelname van zoveel mogelijk inwoners 

van onze provincie zorgen ambitie 1 tot en met 5 voor de volgende dertien doelen:

Doel 1 | Eenzaamheid en discriminatie via sport verminderen

 Rol van provincie: inzicht bieden in sportmogelijkheden (kennisdelen); training van 

sportprofessionals; ondersteuning projecten gericht op specifieke doelgroepen.

Mede door corona heeft de provincie in het voorjaar van 2020 ‘Fryslân in Ferbining’ 

opgestart. Hierin zijn regelingen en activiteiten verzameld van diverse organisaties, 

gericht op kwetsbaren in onze samenleving, om eenzaamheid te verminderen 

en discriminatie te bestrijden. Het project ‘Sûnens en Mienskip’ richt zich op 

maatschappelijke thema’s als gezondheid, participatie, het laten meedoen van 

iedereen en het tegengaan van discriminatie (een samenwerking tussen Tûmba, 

COC, HANNN en provincie Fryslân). 

In het kader van dit project zijn er trainingen voor sport-, zorg- en welzijns- 

professionals, zodat op een creatieve en vernieuwende manier het gesprek met 

inwoners wordt gevoerd over deze thema’s. Het doel is om samen te werken aan een 

veilige en respectvolle leefomgeving, waarin iedereen mee kan doen. Het sportbeleid 

heeft op onderdelen nauwe verbintenis met dit bredere Plan van Aanpak Sociale 

Leefbaarheid 2020-2030). We volgen de uitkomsten om waar nodig afspraken aan te 

scherpen en instrumenten te verbeteren.

Doel 2 | Sport is bereikbaar voor iedereen

Rol van provincie: inzicht bieden in sportmogelijkheden (kennisdelen); instellen van 

een Fonds Inclusiviteit Sport.

Meedoen aan sport en plezier kunnen beleven aan sport is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. In Nederland is de sportparticipatie stabiel, maar er zijn bepaalde 

groepen die onvoldoende mee (kunnen) doen. Een deel van de Nederlanders, onder 

wie veel kinderen in Fryslân, doen weinig of niets aan sport. Veel organisaties en het 

onderwijs willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen 

mogelijk te maken. 

We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier zo lang mogelijk mee kan doen, 

zich welkom en geaccepteerd voelt, erbij hoort en eigen sportkeuzes kan maken. 

Zodat alle inwoners van Fryslân een leven lang sport- en beweegplezier ervaren. 

Het ontwikkelen van sportaanbod voor specifieke doelgroepen als jongeren, (jong-) 

volwassenen, gehandicapten en ouderen verdient aandacht in het sportbeleid. 

Via Sport Fryslân zetten wij buurtsportcoaches in die verbinding leggen tussen zorg, 

sport en bewegen. De buurtsportcoach stimuleert samenwerking tussen organisaties 

in verschillende sectoren. Naast deze schakelfunctie verzorgen buurtsportcoaches 

vaak zelf trainingen. 

Om verenigingen en organisaties te stimuleren actief sportactiviteiten te 

ontwikkelen waarbij iedereen mee kan doen, stellen we een Fonds Inclusiviteit Sport 

in. Dit Fonds Inclusiviteit Sport biedt een subsidiemogelijkheid voor initiatieven die 

gericht zijn op het betrekken van inwoners (jong en oud) die drempels ervaren om 

te gaan sporten. 

4
Breedtesport en sportdeelname

Kunnen en mogen 
meedoen aan sport 
betekende voor mij 
niet alleen een plek 
om fitter en beter 

te worden maar ook 
een plek om vele 
en verschillende 

mensen te 
ontmoeten.

Shorttracker Sjinkie Knegt
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Doel 3 | Toegankelijkheid sport verbreden en dichter bij huis aanbieden

 Rol van provincie: inzicht bieden in sportmogelijkheden (kennisdelen); afstemming 

met gemeenten bij knelpunten (fysieke) bereikbaarheid; op scholen kinderen kennis 

laten maken met allerlei Sporten.

Niet in alle regio’s of dorpen is hetzelfde aanbod van sporten. Sommige groepen in 

Fryslân ervaren naast fysieke drempels, financiële of sociale drempels om te kunnen 

sporten.

De insteek van het provinciaal sportbeleid is dat de toegankelijkheid naar sport 

verbreedt en waar mogelijk dichter bij huis te vinden is. Via Sport Fryslân geven we 

inzicht in het lokale sportaanbod.

Op scholen kunnen kinderen via het project ‘ Fryske Sport yn dyn Klasse’ 

kennismaken met allerlei sporten, en zo spelenderwijs ervaren welke sport bij hen 

past. Sportverenigingen, sportscholen en werkgevers bieden mogelijkheden voor 

(jong)volwassenen en ouderen 

Doel 4 | Mensen met een smalle beurs meer laten sporten

Rol van provincie: onderzoek mogelijkheden voor vergroting sportdeelname 

specifieke doelgroepen (waaronder Sportbibliotheek); onderzoek/afstemming met 

gemeenten financiële ondersteuning specifieke doelgroepen.

Wie minder te besteden heeft, doet in het algemeen ook minder aan sport. Het 

leven met geldzorgen, schulden of armoede zorgt vaker voor stress, een ongezonde 

leefstijl en chronische ziekten. In Nederland worden de gezondheidsverschillen 

tussen lager en hoger opgeleiden groter. Er zijn diverse landelijke en lokale 

financiële regelingen voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Namens de 

provincie Fryslân biedt Sport Fryslân daarin ondersteuning en begeleiding. 

Wij gaan onderzoeken hoe de sportdeelname van Friese inwoners met een smalle 

beurs kan worden vergroot. We willen hen laten kennismaken met sporten en zo 

mogelijk verbinden aan een sportvereniging van hun keuze. We willen het gebruik 

van (lokale) sport-apps om samen te gaan sporten stimuleren en ondersteunen.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van een sportbibliotheek. We 

nodigen inwoners en organisaties uit hiervoor met ideeën te komen. Leden van een 

sportbibliotheek kunnen bijvoorbeeld zelf hun maandelijkse sportbudget bepalen en 

zijn niet afhankelijk van het lidmaatschap van één vereniging. Een sportbibliotheek 

kan beheerd worden door een overkoepelende organisatie. Ook een sport-

strippenkaart kan de sportdeelname van deze doelgroep vergroten.

Doel 5 | Meer kwetsbare kinderen laten sporten

Rol van provincie: verbindende en coördinerende rol op bovenlokaal niveau.

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of 

geaardheid. Sport biedt jongeren en kwetsbare groepen kansen om mee te doen in 

de maatschappij. 

Vooral kinderen zijn soms kwetsbaar. Denk aan LHBTI+ kinderen, kinderen met een 

migratieachtergrond of kinderen met een beperking. Zij hebben recht op een veilig 

sportklimaat binnen en buiten het veld bij sportverenigingen.

 

Een veilig sportklimaat waarbij iedereen kan meedoen, staat ook centraal in het 

recent gestarte project Sûnens en Mienskip, onderdeel van Fryslân in Ferbining 

(zie hiervoor).

De sociale infrastructuur rondom sport is een belangrijke bindende factor in 

de samenleving. We willen verenigingen ondersteunen in het begeleiden van 

doelgroepen zoals kwetsbare kinderen. Dat doen we in samenwerking met o.a. 

Tûmba en Sport Fryslân.

Er is een stijgende lijn te zien van het aantal kinderen dat in Friesland dankzij het 

Jeugdfonds Sport 1 kan sporten

Doel 6 | Grensoverschrijdend gedrag in de sport terugdringen

Rol van provincie: vast aandachtspunt bij verstrekking sportsubsidies.

 

Helaas blijkt geregeld dat sporters slachtoffer kunnen zijn van (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag door medesporters, een coach of andere betrokkenen. 

Vaak blijven meldingen van grensoverschrijdend gedrag uit schaamte achterwege. 

Dit gebeurt zowel in de breedtesport als in de topsport.

1 Bron: factsheets Jeugdfonds Sport Fryslân
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Diverse sportaanbieders 

bieden activiteiten 

voor mensen met een 

beperking aan. In 

onderstaande afbeelding 

valt af te lezen hoeveel 

activiteiten er per gemeente 

in Friesland zijn. 

(Bron: Sport Fryslân)

Doel 8 | Individueel sporten makkelijker maken

Rol van provincie: stimulering (digitale) mogelijkheden vergroting sportdeelname; 

kennisdelen met gemeenten betreffende inrichting openbare ruimte.

Ongeveer 28%, van de Friezen is in 2019 lid van een sportvereniging (exclusief 

fitness), dit zijn circa 183.950 inwoners (bron: Sport Fryslân). Dit aandeel loopt, net 

als in heel Nederland, langzaam terug. 

Mensen gaan steeds vaker individueel of in zelfgeorganiseerde groepen sporten en 

minder in verenigingsverband. Steeds vaker wil iemand zelf bepalen wanneer, waar 

en met wie hij of zij sport. 

Er ontstaan nieuwe manieren om elkaar te stimuleren om te gaan sporten. Afspreken 

voor hardlopen of wielrennen via WhatsApp groepen, gymoefeningen in de open-

bare ruimte of het volgen van lessen via internet en YouTube. Digitalisering, sociale 

media en flexibilisering spelen ook in ons sportleven een steeds belangrijkere rol. 

Andere varianten van sporten en nieuwe sporten zijn in opkomst. Het aantal 

mensen dat individueel of in zelfgeorganiseerde groepen sport of beweegt, zal 

verder toenemen. 

(bron: www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstvisie). 

Deze ontwikkelingen betekenen niet per definitie dat de sportdeelname afneemt, 

maar wel dat deze verandert.

We zullen actief kennis delen met gemeenten en andere betrokkenen over nieuwe 

mogelijkheden voor individueel sporten.

Doel 9 | Nieuwe sporten en Urban Sports versterken

Rol van provincie: Stimulering Urban sports in buitenlucht; kennisdelen met 

gemeenten betreffende inrichting openbare ruimte.

De wijze van beoefening en de behoefte aan sport en cultuur is de afgelopen 

20 jaar sterk veranderd. De Urban Sports culture scene is een lifestyle die aan deze 

veranderende behoefte invulling geeft. Urban Sports is een verzamelnaam voor een 

groot aantal nieuwe sporten die bij uitstek in een park, op een pleintje of ‘om de 

hoek’ te beoefenen is. 

Voorbeelden hiervan zijn skateboarden, BMX freestyle, freerunning, inline skating, 

urban climbing, 3x3 basketball, breakdance, streethockey, tricking, calesthenics, 

slackline en kitesurfen. Sommige daarvan zijn verbonden aan ‘traditionele’ sporten 

als schaatsen, gymnastiek en turnen. 

De Urban Sports hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren en zijn 

verbonden met Urban Cultures. De provincie wil onderzoeken welke mogelijkheden 

er zijn om de Urban Sports in de buitenruimte te faciliteren. Ook het Internationaal 

Olympisch Comité herkent die veranderende sport- en beweegcultuur: nieuwe 

sporten uit de urban scene zoals snowboarden, golfsurfen en skateboarden zijn of 

worden toegevoegd aan het Olympische programma.

Sporters kunnen zich bij ongewenst gedrag wenden tot een vertrouwenspersoon bij 

hun club of bond of bij instanties als het Centrum Veilige Sport. 

(www.centrumveiligesport.nl)

Buiten de sport kan dit bij de politie en Openbaar Ministerie. Daarnaast zijn 

verschillende hulpverleners vertrouwelijk te benaderen, zoals het Centrum Seksueel 

Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit 

NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt over hoe om te gaan met 

meldingen van ongewenst gedrag en is er jaarlijks overleg.

De provincie Fryslân wil misstanden zoals fysieke en mentale mishandeling, 

uitsluiting en seksueel misbruik in de (top)sport tegengaan en voorkomen. 

We spreken actief alle betrokkenen hierop aan en nemen bij het verstrekken 

van sportsubsidies hierover standaard een voorwaarde op. Via Sport Fryslân 

ondersteunen wij verenigingen in hun bewustwording en met het opstellen van 

protocollen voor een vertrouwenspersoon en voor het omgaan met meldingen. We 

trekken hierbij samen op met organisaties zoals Tûmba.

Een veilig sportklimaat staat ook centraal in het recent gestarte project Sûnens en 

Mienskip, onderdeel van Fryslân in Ferbining (zie hiervoor).

Doel 7 | Meer mensen met een beperking laten sporten

Rol van provincie: verbindende en coördinerende rol op bovenlokaal niveau. 

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn vaak afhankelijk van 

anderen om te kunnen sporten. We willen sport en bewegen bereikbaar maken 

voor mensen die niet op een natuurlijke manier met sport en bewegen in aanraking 

komen. Dit levert nieuwe sociale netwerken op en bevordert de vitaliteit. 

In aanvulling op 

gemeentelijk beleid wil 

de provincie waar nodig een 

verbindende en coördinerende 

rol oppakken om uniek sporten 

mogelijk te maken. 

(NB: Uniek sporten is de 

landelijke gebruikte term voor 

G-sport, gehandicaptensport en 

aangepast sporten)
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Doel 10 | Sport toegankelijker maken via E-sports

 Rol van provincie: waar mogelijk faciliteren door het instellen van een 

Innovatiefonds Sport. 

E-sports is de laatste jaren een grote opkomende trend. E-sports kunnen bijdragen 

aan het reactievermogen, strategisch inzicht, taal, maar ook aan sociale interactie bij 

E-spelen in teamverband. 

Bij traditionele sporten is de digitale trend eveneens te zien. Zo heeft de stichting 

Wereldkampioenschap Frysk Damjen (WFD) een site ontwikkeld (www.lidraughts.org) 

om geïnteresseerden uit binnen- en buitenland kennis te laten maken met het Frysk 

Damjen en deel te laten nemen aan wedstrijden. 

E-sports geeft de mogelijkheid om op een interactieve manier sport te beoefenen en 

te beleven. De hometrainer, loopband of roeimachine leidt je via het digitale scherm 

sportend door steden en natuurgebieden.

Wereldwijd is er een groei in belangstelling voor diverse E-sports te zien, waarbij 

vele E-sporters inmiddels ook een goede boterham kunnen verdienen. De game-

industrie laat zowel landelijk als in Fryslân een positieve groei zien. Als provincie 

willen we de ontwikkelingen in E-sports volgen, en waar mogelijk faciliteren. 

Om verenigingen en organisaties te stimuleren actief bij te dragen aan de 

ontwikkeling bij E-sports waarbij iedereen mee kan doen, stellen we een 

Innovatiefonds Sport in. Dit Innovatiefonds Sport biedt een subsidiemogelijkheid 

voor initiatieven die gericht zijn op het betrekken van inwoners bij bijvoorbeeld 

E-sports. De toegankelijkheid om te gaan sporten wordt daarmee vergroot.  

Doel 11 | Meer sporten in de buitenlucht

 Rol van provincie: delen van kennis en ervaringen.

Bewegen en sporten in de openbare ruimte wint aan populariteit. Zo zien we 

steeds meer initiatieven als beweegparken en -parcours, Cruijff-courts en Krajicek-

playgrounds.

Een meer sportieve inrichting van de bebouwde omgeving verlaagt de drempel om 

in het dagelijks leven te bewegen en te sporten. Door bewegen vanzelfsprekend te 

maken, leggen we een basis voor een gezondere leefstijl. Een sportieve inrichting 

van de buitenruimte sluit aan op de maatschappelijke trend dat mensen meer 

individueel willen sporten. Ze is daarnaast een verrijking van de kwaliteit van 

de omgeving. Helemaal als er aandacht is voor de kunstzinnige en ruimtelijke 

vormgeving. 

Sport en bewegen in de bebouwde omgeving draagt bij aan de leefbaarheid, 

doordat bewoners elkaar in de directe woonomgeving actief ontmoeten. 

Het kan bijdragen aan de sportparticipatie, de Friese (vrijetijds-) economie, 

recreatiemogelijkheden en de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving. Door de 

vergrijzing is de verwachting dat vormen van recreatie in de nabije omgeving, zoals 

wandelen, de komende jaren verder groeien.

De volgende maatregelen leveren al snel een positieve bijdrage aan het vergroten 

van de mogelijkheden om buiten te sporten en bewegen 2: 

	n voldoende verlichting langs routes;

	n het plaatsen van toestellen, bijvoorbeeld buitenfitness; 

	n het aanleggen van ommetjes en routes; 

	n communicatie over de mogelijkheden in de openbare ruimte; 

	n meer/verbeteren van speelplekken; 

	n de toegankelijkheid van groen;

	n verbeteren van parkeermogelijkheden.

Een sportieve inrichting van de bebouwde buitenruimte is bij uitstek een thema dat 

zich op lokaal niveau afspeelt. Gemeenten staan hiervoor in principe als eerste aan 

de lat. 

Vanuit de provincie Fryslân ondersteunen we deze ontwikkeling door het delen van 

kennis en ervaring.

Doel 12 | Sporten in verenigingsvorm versterken

 Rol van provincie: ondersteunen en professionaliseren van besturen 

(kennisdeling en sturing).

Fryslân kent een rijk verenigingsleven met vrijwilligers die veel organiseren. Het 

belang van verenigingen voor een vitale mienskip is bijzonder groot. Naast hun 

rol op sportief vlak hebben verenigingen een belangrijke maatschappelijke rol. Zij 

versterken de leefbaarheid en de sociale netwerken, soms gewoon door een bakje 

koffie in de kantine.

Veel Friese sportverenigingen worstelen met hun verenigingstaken en hebben 

ondersteuning nodig. Het vergt inspanningen van bestuurders om vrijwilligers 

en leden betrokken te houden bij een vereniging. Clubs staan onder druk door 

individualisering, vergrijzing, afname van inwoners, bezuinigingen en strengere 

wet- en regelgeving. Mede daardoor is er een gebrek aan vrijwilligers en 

bestuurskracht.

Veel vrijwilligers willen wel incidenteel helpen, bijvoorbeeld bij specifieke projecten, 

maar minder vaak in een vaste structuur. Leden en vrijwilligers willen zich soms 

minder binden aan één vereniging en zoeken meer de beleving van sport op. 

We willen verenigingen ondersteunen in hun organisatiewijze, en 

verenigingsbesturen professionaliseren. Hiervoor zetten wij Sport Fryslân in.

2 (bron: Nationaal SportOnderzoek Mulierinstituut 2017)
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Doel 13 | Nieuwe samenwerkingsvormen stimuleren

 Rol van provincie: ondersteuning en stimulering professionalisering van 

verenigingen (kennisdeling en sturing).

De voornoemde ontwikkelingen maken dat sportverenigingen meer dan voorheen 

een gezamenlijk belang hebben en nieuwe samenwerkingsvormen moeten zoeken. 

Omni- sportverenigingen kunnen hierbij een rol vervullen. Het ondersteunen van 

vrijwilligers en het zoeken van verbinding en samenwerking tussen verenigingen 

(sport-/cultuur-/dorpshuis overstijgend) verdient daarom onze aandacht. 

We willen samen op een andere manier naar sportverenigingen en organisatiewijzen 

kijken. Daarbij moeten we open staan voor vernieuwingen en elkaar ook wat 

gunnen. Door deel uit te maken van een groter geheel, met behoud van eigenheid 

en herkenbaarheid, kun je met elkaar meer bereiken. 

De provincie wil verenigingen stimuleren om open te staan voor nieuwe 

ontwikkelingen en nieuwe manieren van organiseren, en hoe zij hierop kunnen 

anticiperen. We ondersteunen de professionalisering van besturen, en zetten 

hiervoor actief Sport Fryslân in.



HOOFDSTUK
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5
Fryske Sporten, Topsport en grootschalige 
sportevenementen

Naast het beleid om inwoners van Fryslân aan het sporten en bewegen te krijgen 

en te houden, zijn er nóg twee belangrijke pijlers in het provinciaal sportbeleid: 

het ondersteunen van de Fryske Sporten, en die van de topsportbevordering en de 

grootschalige sportevenementen. Deze pijlers raken de ambities 2, 4, 6, 7 en 8.

Fryske Sporten en topsportactiviteiten dragen bij aan de Friese identiteit en het 

beeld van Fryslân als sportprovincie. In deze paragraaf komen ze beide aan de orde, 

met daarbij de inzet van de provincie en wat dit oplevert, onderverdeeld in drie 

doelen (doel 14 t/m 16). 

Fryske Sporten

Doel 14 |  Het stimuleren van het meedoen aan, beleven van en verdiepen

  in de Fryske Sporten

 Rol van provincie: Fryske Sporten ondersteunen en promoten; onderzoeken 

haalbaarheid Olympische Fryske Spelen.

Het provinciaal sportbeleid heeft speciale aandacht voor 4 typisch Fryske Sporten: 

skûtsjesilen, keatsen, Frysk damjen en fierljeppen. Ze zijn onderdeel van “it Frysk 

eigene”, ons cultureel erfgoed.

Beoefening van deze Fryske Sporten gebeurt soms tot ver buiten de Friese grens. De 

positieve uitstraling en de digitalisering bieden daarbij veel nieuwe mogelijkheden.

Fryske Sporten dragen bij aan de identiteit van Fryslân. Ze geven extra profiel aan 

Fryslân als brede sportprovincie. Waar andere sporten stille zomers kennen, is het 

dan juist de toptijd voor Fryske Sporten , zoals het skûtsjesilen, het keatsen en het 

fierljeppen. Een hoogtepunt: de PC in Franeker, het skûtsjesilen en het concours 

hippique Buitenpost op één en dezelfde dag! Fryske sportevenementen zetten 

Fryslân op de kaart. 

Een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid voor het organiseren van de 

Olympische Fryske Spelen om de 2 of 4 jaar kan hier zeker aan bijdragen.

Daarnaast fungeren Fryske Sporten als exportproduct. Zo was Rusland (Moskou) 

in 2018 de thuisbasis van een groot toernooi Frysk Damjen! Internet biedt allerlei 

mogelijkheden voor internationale denksporttoernooien.  We willen Fryske Sporten 

nog meer positioneren door ze gezamenlijk te promoten en ze een duidelijk gezicht 

te geven. We willen de onderlinge samenwerking vergroten. 

Scholen

Op scholen kunnen kinderen via het project ‘Fryske Sport yn dyn Klasse’ 

kennismaken met zowel de Fryske Sporten als veel andere sporten. Zo kunnen zij 

spelenderwijs ervaren welke sport bij hen past. Het kennismaken gebeurt op drie 

manieren: doch, lear en belibje. 

Doch:  scholen kunnen zich inschrijven voor één van de Fryske Sport clinics via: 

www.fryskesportyndynklasse.frl.

Lear:  kinderen leren over de cultuurhistorische waarden en spelregels via het 

lespakket Fryske Sporten. 

Belibje:  kinderen stimuleren één van de grote evenementen of een museum 

te bezoeken. 

CIOS

De Fryske Sporten worden eveneens geïntroduceerd in het lesaanbod van 

CIOS Heerenveen-Leeuwarden. De leerlingen maken als keuzedeel en middels 

Fryske sportdagen kennis met het schaatsen, zeilen, fierljeppen en keatsen. 

De Fryske Sporten kunnen later worden toegepast in het eigen werk. Er wordt 

samengewerkt met het project Fryske Sport yn dyn Klasse, de Fryske Sportbonden, 

sportverenigingen en basisscholen. Samenwerking richt zich ook op het integreren 

van het onderwijs in de vorm van bijvoorbeeld stages dan wel via projecten. Of via 

accommodatieverhuurders, zoals bijvoorbeeld Sportstad (fjierljepskâns).

Keatsen

Kaatsen is één van de typisch Fryske Sporten, met de PC in Franeker als hoogtepunt. 

Al op 13 mei 1928 is in Brussel door Nederland, België en Frankrijk de Confédération 

Internationale du Jeu de Balle (CIJB) opgericht. In datzelfde jaar was het kaatsen 

ook een demonstratiesport bij de Olympische Spelen in Amsterdam. 

Om de aandacht voor het (internationale) kaatsen te verhogen zou het een 

boppeslach zijn als het kaatsen weer op de Olympische agenda komt. Het 

Keatsmuseum onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om een (variant) van het 

kaatsen op de olympische wedstrijdagenda te krijgen.
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De Friese kaatsverenigingen werken steeds meer samen en verbreden hun 

aanbod. Samenwerking met scholen vergroot de zichtbaarheid en zorgt via het 

schoolkaatsen voor een kwaliteitsimpuls. Het levert nieuwe leden op. 

Het Friese kaatsspel heeft vele broertjes en zusjes. Afhankelijk van de gekozen 

balsoort, de ondergrond waarop wordt gespeeld, het gebruik van wel of 

geen muren en de grootte van het speelveld wordt een verscheidenheid aan 

kaatsvarianten verkregen. Globaal zijn er 2 varianten: Vrije veld kaatsvarianten en 

Muurkaatsvarianten.

Bij vrije veld kaatsvarianten worden geen muren gebruikt, maar zoals het woord al 

aangeeft, een vrij en open veld. Voorbeelden zijn onder meer het Friese kaatsspel 

gespeeld op grasland, het Jeu de Pelote gespeeld in België en Noord-Frankrijk op 

een harde ondergrond (op straat/asfalt) en het LLargues gespeeld in Spanje (vooral 

regio Valencia) en in Italië. 

Een nieuwe spelvorm is het muurkaatsen (Wallball). Met name in de grote steden 

in de VS is het Wallball een populaire recreatieve buitensport dat vooral op 

straathoeken wordt gespeeld.

Fierljeppen  

‘Fier’ betekent ‘ver’ en ‘ljeppen’ is springen, polsstokverspringen dus! Fierljeppen is 

een bijzondere vorm van atletiek. De ljeppers zijn echte atleten. Sprinten, klimmen 

en verspringen in één sprong over het water. Fierljeppen is vooral een zomersport 

en je doet het alleen.   

Het Fierljeppen is internationaal bekend en populair in landen als Japan en Zuid 

Korea. Het Fierljeppen is inmiddels eveneens populair op moderne media kanalen. 

Zo is de tweevoudig Fries- en Nederlands kampioen Fierljeppen, Oane Galema, 

wereldberoemd geworden door een filmpje 1 van zijn winnende FK-sprong uit 2016. 

De video is via de Amerikaanse website Greatest Highlights op Facebook intussen 

100 miljoen keer bekeken en zo kreeg Galama de bijnaam ‘de man van 100 miljoen’.

In 2020 streek een cameraploeg van Netflix neer in It Heidenskip om opnamen te 

maken van het fierljeppen voor een documentaire over 30 wereldwijde bijzondere 

sporten (uitzending in 2022). 

Er zijn initiatieven voor nieuwe Fierljelp-activiteiten, zoals een bekerpromotie en 

de wens voor het bouwen van een Lytse Skâns in zoveel mogelijk Friese dorpen. 

De Fryske Ljeppers Boun heeft het initiatief genomen om een stappenplan uit te 

werken voor realisatie van een Lytse Skâns. Met haar nieuwe beleidsvisie wil de 

Ljeppers Boun de fierljepsport klaar maken voor de toekomst. Met nieuwe vormen, 

meer promotie en de werving van nieuwe leden. 

1 https://www.omropfryslan.nl/nieuws/962249-oane-galama-de-man-van-100-miljoen-wil-
weer-fierljeppen.

Frysk Damjen

Het Frysk Damjen was in de 18e eeuw al in Frankrijk bekend onder de naam 

Babylonisch damspel. Een schijf mag bij het Frysk damjen zowel vooruit als achteruit 

slaan in 8 richtingen. In Nederland werd het in het begin van de 18e eeuw gespeeld 

onder de naam Molkwerums dammen. Een verwijzing naar de plaats Molkwerum 

dat bekend stond als het Friese Doolhof. 

In Fryslân werd in de 19e eeuw alleen Fries gedamd. In deze periode werden 

honderden wedstrijden uitgeschreven door kasteleins, waarbij er dikwijls om prijzen 

ter waarde van een weekloon werd gespeeld. De Dambond Fries Spel werd in 1932 

opgericht, en vanaf dat moment werd er georganiseerd gespeeld met club- en 

persoonlijke kampioenschappen.

Sinds 2009 wordt in Franeker het ‘Grutmastertoernoai’ gespeeld, inmiddels 

uitgegroeid tot het ‘Fryslân Open’. In 2017 speelde onder andere de 

wereldkampioen snelschaken Vasyl Ivantsjoek uit Oekraïne mee. Hij noemde dit 

toernooi één van de mooiste in zijn loopbaan!

Recent is een nieuwe wedstrijdvariant van het Frysk damjen ontstaan: FRYSK!. Deze 

variant kent dezelfde spelregels, echter de beginstand is met vijf schijven op de 

basislijn per speler. Door deze spelvorm is het spel sneller te leren, terwijl de finesses 

van het eindspel juist sterk naar voren komen. Ook levert deze eenvoudige variant 

slechts weinig remises op.

De Werelddambond FMJD (World Draughts Federation) heeft het Frysk Damjen 

in 2017 erkend als internationale wedstrijdsport. Deze erkenning geldt zowel het 

klassieke spel als de nieuwe variant FRYSK!

Frisian draughts is 
an excellent 

way to develop 
your mind. 

Skaakgrutmaster 

Vasyl Ivanchuk



36    Beliedsbrief Sport 2021-2024 ALTYD PRIIS  |  Fryslân Brede Sportprovinsje    37

De Dambûn Frysk Spul werkt nauw samen met de stichting Wereldkampioenschap 

Frysk Damjen (WFD). De stichting WFD heeft in 2018 voor het eerst het 

Wereldkampioenschap Frysk Damjen georganiseerd. Daarnaast organiseren zij 

meerdere nationale en internationale toernooien waar landen als Tsjechië, Italië, 

Wit-Rusland, België, Oekraïne, Rusland en Kameroen aan meedoen. Dit levert 

nieuwe en vaak jongere dammers op. De site www.lidraughts.org heeft zich 

ontwikkeld tot een platform dat toernooien kan ondersteunen en mensen kennis 

laat maken met het Frysk Damjen en nodigt uit tot het deelnemen aan wedstrijden.

Skûtsjesilen

Het skûtsjesilen in Fryslân behoort bij de top van de Nederlandse toeristische 

evenementen. Jaarlijks worden tijdens de noordelijke bouwvakvakantie door 

veertien skûtsjes elf wedstrijden gezeild in de strijd om het SKS kampioenschap. 

Schippers en bemanningen strijden vol vuur om de felbegeerde kampioenswimpel 

en een prachtige wisseltrofee: het Sulveren Skûtsje. Het gaat om de eer van stad, 

dorp of streek! Startend met een wedstrijd op de Pikmar of de Wide Ie bij Grou 

wordt, via De Veenhoop, Earnewâld, Terherne, Langweer, Elahuizen, Stavoren, 

Woudsend en Lemmer, na veertien dagen de strijd op de Snitser Mar bij Sneek 

beslist.

Stichting Foar de Neiteam werkt aan een nieuw hoogwaardig lesprogramma over 

skûtsjesilen in het primair en voortgezet onderwijs. Skûtsjes zijn typisch Frysk en 

nog levend erfgoed. Een lange traditie van beurtvaart tot sportzeilen die inmiddels 

diep geworteld is in de Friese cultuur. Dit cultureel erfgoed willen we overdragen 

op volgende generaties. We doen dit door het skûtsjesilen dichtbij leerlingen in het 

primair en voortgezet onderwijs te brengen. Door middel van een goed uitgewerkt 

lesprogramma, een bezoek aan één van de musea en/of het actief beleven van het 

Skûtsje zelf worden de leerlingen bewust gemaakt van dit sportief erfgoed wat zo 

nadrukkelijk met hun eigen omgeving is verbonden. Het onderwijsprogramma krijgt 

een plek binnen de Fryske Metoade ‘Spoar 8’.

Topsport 

Doel 15 | Het versterken van het topsportklimaat in Fryslân en Noord-Nederland

Rol van provincie: ondersteunen topsportklimaat (inclusief talentenprogramma’s), 

structurele verankering subsidiëring topsportinfrastructuur, facilitering Topsport 

NOORD en CTO.

Op het terrein van topsport neemt Fryslân een bijzondere positie in. Een groot 

deel van olympische medailleoogst vindt zijn oorsprong in Fryslân. Met name bij de 

Winterspelen (o.m. schaatsen, shorttrack), maar zeker ook bij de Zomerspelen (o.m. 

turnen, zeilen).

Op de versterking van het topsportklimaat in Fryslân zetten we in vanuit de 

ambities 2, 4 en 7.  

Fryslân kent topsportclubs die de provincie mede op de kaart zetten. Of het nu gaat 

om voetbal (SC Heerenveen en SC Cambuur-Leeuwarden), korfbal (LDODK), volleybal 

(VC Sneek), ijshockey (Flyers Heerenveen) of basketbal (Aris Leeuwarden). 

Daarnaast zijn er individuele sporters (zeilster Marit Bouwmeester) die in de prijzen 

vallen of die Fryslân als decor gebruiken voor hun sportprestaties (zwemmer 

Maarten van der Weijden).

Topsport en topsportevenementen inspireren en kunnen een groot gevoel van 

verbondenheid geven. Zowel voor sporters als voor enthousiaste toeschouwers.

Topsport vraag om een duurzame infrastructuur voor talenten en topsporters. Talent 

en topsportprogramma’s vragen een langdurige inzet en ontwikkeling van minimaal 

acht jaar. Topsport-idolen zoals Sven Kramer, Epke Zonderland, Sjinkie Knegt en 

Suzanne Schulting inspireren anderen om te gaan sporten.

Team FRL  

Fryslân heeft bekende boegbeelden onder de sporters. Waar topsporters nationaal 

deel uitmaken van Team NL, kun je de Friese sporters ook zien als ambassadeurs 

voor de Sport in Fryslân.

Je zou een netwerk kunnen activeren om op een eenvoudige manier mogelijk meer 

Topsporters bij activiteiten te betrekken. Zoals gastlessen of spreekbeurten. Dit kan 

de jeugd – maar ook anderen – aanzetten tot meer bewegen en deelname aan 

sportactiviteiten.

Daarbij gaat het niet alleen om de sporters die over de provinciegrenzen actief zijn, 

maar bijvoorbeeld ook om onze topkeatsers, skûtsjeskippers of ljeppers. Zij hebben 

geen toegang tot Team NL, maar kunnen zo toch samen met andere sporters het 

Als klein meisje 
raakte ik al 

geïnspireerd en 
werd ik gegrepen 
door de werklust, 

het doorzettingsver-
mogen en de 

absolute wil van de 
toenmalige 

topsporters. Dat 
wilde ik ook!

Langebaanschaatster en 

shorttrackster 

Suzanne Schulting
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De provinciale ambitie richt zich op de randvoorwaarden die het mogelijk maken 

om naast breedtesport, talenten op te leiden en topsport te kunnen bedrijven. Het 

resultaat is een provincie waar (top)sporters zich willen vestigen en blijven, waar 

talenten tot ontplooiing komen en waar steeds meer inwoners actief aan sport 

doen.

Topsport NOORD biedt aan Noord-Nederland een plek voor meer dan 150 

topsporters en 450 sporttalenten. Topsport NOORD faciliteert de hoogwaardige 

begeleiding en ontwikkeling van deze talenten en topsporters in het Centrum voor 

topsportonderwijs (CTO) of één van de Regionale Training Centra (RTC’s) in Noord-

Nederland. 

Deze begeleiding en ondersteuning spelen een cruciale rol in de carrière van 

talenten en topsporters. Alle randvoorwaarden moeten optimaal zijn voor een 

sporter om volledig met zijn sportcarrière bezig te kunnen zijn. Topsport NOORD 

biedt die ondersteuning met huisvesting, onderwijs, trainingsfaciliteiten, leerlijnen 

en sportersmaaltijden. 

Topsport NOORD stimuleert een verdergaande samenwerking met CTO Heerenveen, 

Thialf en andere topsportfaciliteiten als centraal punt in Noord-Nederland. De 

Noord-Nederlandse topsportagenda is de basis voor topsport en talentontwikkeling 

in Noord-Nederland.

Experts zijn toegevoegd aan de verschillende programma’s om de leerlijn rondom 

prestatiegedrag te professionaliseren. Tegenwoordig staat niet het programma maar 

de sporter centraal.

De bijdrage van de provincie zorgt ervoor dat Topsport NOORD haar rol door het 

faciliteren van de begeleiding en ontwikkeling van talenten en Topsporters in het 

Centrum voor topsportonderwijs (CTO) of één van de Regionale Trainings Centra’s 

(RTC’s) in Noord-Nederland kan blijven continueren.

Sportoeuvre prijs en mooiste Sportmoment

Wij zijn trots op onze Frieze sporters, hun sportprestaties raken ons. In sport bestaan 

er een aantal opvallende momenten, dat kunnen punten, scores, overwinningen of 

records zijn, maar ook de sportmomenten die je raken. In samenwerking met Omrop 

Fryslân, NDC Media en Sport Fryslân brengen we deze momenten voor een breed 

publiek in beeld. 

Om extra aandacht te vragen voor topsport, maar ook voor breedtesport, aangepast 

sporten, en Fryske Sporten  zijn er verkiezingen in diverse categorieën. 

Vanaf september kan de samenleving stemmen op sportmomenten die de regionale 

kranten en Omrop Fryslân tonen. Dit levert het sportmoment van het jaar op.

In december is de uitreiking van de Sportoeuvre prijs van de provincie Fryslân in een 

uitzending van Omrop Fryslân. Dan komen ook de mooiste sportmomenten langs.

belang en plezier van sport uitdragen. Bovendien kunnen ze mogelijk onderling 

kennis delen, dat hun eigen prestaties ten goede kan komen.

Uiteraard moeten we eerst nagaan hoe de animo is voor zo’n benadering. Maar als 

er ergens zo’n Team te formeren is, dan is het wel in FRL!

Topsport NOORD

Op topsportgebied ondersteunt de provincie Topsport NOORD met een jaarlijkse 

bijdrage. Topsport NOORD is als het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) 

bezig vanuit de visie dat ‘een leven lang sporten’ goed is voor een gezond en vitaal 

leven. Dit gebeurt vanuit een opbouwstructuur in de vorm van een piramide. Binnen 

deze structuur maakt Topsport Noord de logische stappen van lol, naar leren, naar 

trainen, naar winnen en naar gezond doorgaan inzichtelijk.

Piramide model: 

“Een leven lang sporten” is voor iedereen een goed motto. Bij de meesten vanwege 

het plezier en de gezondheid, voor sommigen om aan de wereldtop te komen. Maar 

sport heeft ook een grote sociaalmaatschappelijke waarde. Sport brengt mensen bij 

elkaar en laat ze samen spelen. En vergeet niet de economische waarde. Sport is een 

belangrijke werkgever. Of het nu gaat om sporters, accommodaties of evenementen.

Elke (top)sportcarrière begint bij de sportclub in de buurt. Elke kampioen is daar 

een held en voorbeeld voor kinderen om te gaan sporten. De breedtesport is 

het fundament, hoe breder de basis, hoe meer kans dat uit deze basis talenten 

en topsporters voortkomen. Sporten kan plaatsvinden binnen een vereniging of 

individueel, binnen en buiten.
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Grootschalige sportevenementen

Doel 16 |  Het stimuleren van het organiseren van sportevenementein Fryslân

Rol van provincie: promotie Fryslân als Sportprovincie; onderzoeken haalbaarheid 

start internationale wielerronde in Fryslân; lobby.

Sportevenementen zetten Fryslân als Bloei Zone (wereldwijd) op de kaart. Ze 

positioneren onze provincie als een dynamische provincie, die veel aan kan, 

waaronder de organisatie van grote topevenementen. Dit komt naar voren in 

ambitie 8.

Evenementen geven een gevoel van verbondenheid, saamhorigheid, trots en zetten 

aan om zelf te gaan sporten. Wie wordt er niet warm van ijsevenementen als WK’s 

en EK’s in Thialf of van de (beelden) van de 11-stedentocht? 

Er is inmiddels sprake van een toenemend enthousiasme om een grootschalig 

wielerevenement te organiseren in onze provincie. Een wereldpubliek kan op een 

toegankelijke manier kennismaken met de kwaliteiten die onze provincie te bieden 

heeft op het gebied van rust, ruimte en kwaliteit van landschap en leven. Daarnaast 

dragen dergelijke evenementen bij aan recreatie, kwaliteit van wonen en biedt het 

voor bedrijven kansen zich te profileren en spin off te creëren. Op die manier kan 

een dergelijk evenement bijdragen aan een gunstig vestigingsklimaat en dragen ze 

bij aan de brede welvaart. 

Evenementen hebben zo ook een gunstig economisch effect. Dat dit werkt hebben 

we ervaren bij het evenement Stormruiter als onderdeel van LF2018. Cultuur, 

paardensport en bedrijfsleven vonden elkaar hier in een schouwspel met revenuen 

voor alle partijen.

Grootschalige evenementen lenen zich prachtig voor een omlijsting met een 

breed programma. Evenementen werken als katalysator en koppelen verschillende 

maatschappelijke thema’s aan sport en beweging. De Start van de Tour de France 

in Utrecht in 2015 is hiervan misschien wel het meest sprekende voorbeeld. De 

provincie Fryslân wil kansen benutten om een groot wielerevenement naar Fryslân 

te halen, waarbij we een relatie leggen met LF2028. 

Yn myn 17-jierige 
karrière as 

profhurdfytser 
haw ik oer de hiele 
wrâld yn prachtige 
omjouwingen fytst. 

Ik haw sjoen wat 
ús sport oeral 

losmakket by de 
minsken. It hat soms 
wol wat wei fan de 

11-stêdegekte 

Wielrenner Pieter Weening
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Begroting 2021 - 2024

Binnen de begroting is rekening gehouden met de struc- 

turele bijdrage aan CIOS, KNKB, Frysk Ljeppers Boun, 

Dambûn Frysk Spul, Stichting Foar de Neiteam, Water-

sportvereniging Sneek, Sport Fryslân en Topsport NOORD. 

Bij de begroting is rekening gehouden met voldoende 

financiële mogelijkheden voor een subsidieregeling 

voor evenementen en de oprichting van twee fondsen: 

een Innovatiefonds en een Fonds Inclusiviteit Sport. 

Benoemde fondsen gaan van start in 2022. 

Financiën 2021 2022 2023 2024

Sport Fryslân 634.000 634.000 634.000 634.000

Friese sportprijs 17.100 17.100 17.100  17.100

Friesland College CIOS 26.600 26.600  26.600  26.600

Koninklijke Nederlandse Kaatsbond 47.800 47.800  47.800  47.800

Frysk Ljeppers Boun 7.300 7.300  7.300  7.300

Dambûn Frysk spul 7.300 7.300  7.300  7.300

Stichting Foar de Neiteam 7.300 7.300  7.300  7.300

Watersportvereniging Sneek 5.100 5.100  5.100  5.100

Topsport NOORD 332.500 332.500  332.500  332.500

Sport algemeen 2021-2024 251.300 371.300  371.300  371.300

Totaal 1.336.300 1.456.300 1.456.300 1.456.300

Bijlage

Hoe gaan we bijdragen? 

Concrete acties 
Het huidig provinciaal sportbeleid bestaat uit 

de onderdelen breedtesport, Fryske sporten, 

talentontwikkeling en topsport. De breedtesport 

stimuleren we via een kennis- en expertisecentrum Sport 

Fryslân. Voor het behoud van de Fryske cultuursporten 

subsidiëren we verschillende specifieke organisaties. Onze 

inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en 

topsport zijn in het bijzonder gericht op Topsport NOORD 

(TSN) en het Centrum voor Topsport en Onderwijs 

(CTO). Sportevenementen stimuleren wij met inzet van 

een subsidieregeling. Het is goed te realiseren dat de 

provinciale inzet op het gebied van sportbeleving in 

Fryslân een bescheiden deel vormt van de totale inzet 

van vele andere betrokkenen en enthousiaste partijen.

BIJLAGE

Hoofdambitie 
We streven naar een vitale gemeenschap, waarin 

iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan 

sporten en bewegen. Fryslân als brede en bijzondere 

sportprovincie, als sportregio van Europa. 

Wat willen we bereiken zijn de 8 ambities uit de 

Startnotitie Sport.

Doel  |  wat willen we bereiken en of waar willen 

we op inzetten.

Wat gaan we doen  |  concreet betekent dit dat 

de volgende activiteiten worden uitgevoerd.



46    Beliedsbrief Sport 2021-2024 ALTYD PRIIS  |  Fryslân Brede Sportprovinsje    47

AMBITIES

AMBITIE 1 AMBITIE 2

We verhogen de actieve sportdeelname in Fryslân met het oog op gezondheid 
en ontmoeting.

Doel 1  |  Eenzaamheid en discriminatie via deelname aan sport verminderen

Wat gaan we doen:
	n  We willen dat Sport bereikbaar is voor iedereen. Het gaat erom dat iedereen met plezier mee 

kan doen, zich welkom voelt, erbij hoort, geaccepteerd wordt, niet uitgesloten wordt en eigen 

sportkeuzes kan maken. 

	n  We willen dat iedereen zich welkom voelt om te komen sporten bij verenigingen en andere 

aanbieders van activiteiten. Met name jongeren zijn soms kwetsbaar, denk aan LHBTI+ kinderen, 

kinderen met een migratieachtergrond of kinderen met een beperking, en zij hebben recht op 

een veilig sportklimaat binnen en buiten het veld bij sportverenigingen. Als regenboogprovincie 

Fryslân willen wij ook vanuit het provinciaal sportbeleid actief discriminatie en sociale uitsluiting 

tegengaan, in het bijzonder van kinderen. 

	n  We gaan meer inzetten op bewustwording en preventie, ter verbetering van de gezondheid van 

de inwoners van Fryslân. Doel is meer gezonde jaren voor iedereen: kinderen die een goede start 

maken en daar hun leven lang profijt van hebben, inzetten op een gezonde generatie, actieve 

volwassenen die fit hun pensioen in gaan en ouderen die meer gezonde levensjaren hebben en zo 

lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

Doel 8  |  Individueel sporten makkelijker maken

Wat gaan we doen:
	n  We informeren, signaleren, regisseren en delen kennis met gemeenten over diverse thema’s zoals 

het verhogen van sportdeelname en beweegvriendelijke omgeving. 

	n  Wij stimuleren een betere afstemming tussen bewegen, zorg en preventie waarbij de wensen en 

behoeften van burgers het uitgangspunt zijn (integrale aanpak). 

We willen de beoefening van breedtesport en topsport in Fryslân stimuleren.

Doel 2  |  Sport is bereikbaar voor iedereen

Wat gaan we doen:
Breedtesport in algemene zin 

	n  De bredere insteek van Bloeizone Fryslân wordt uitgewerkt in het spoor van het Ontwikkelplan 

Bloeizone Fryslân. Onze rol zien we hier bij om partijen bij elkaar te brengen en te verbinden of om 

een campagne gericht op vergroten deelname mee te financieren.

	n  Op de Friese basisscholen krijgen 35.000 leerlingen les van een vakleerkracht. Sport Fryslân zal 

vanuit de behoefte van het onderwijs de dienstverlening aan de vakleerkrachten ondersteunen. 

	n  Wij stimuleren de dagelijkse toename van beweegmomenten door beweegactiviteiten in en 

rond de school. Hiervoor zal Sport Fryslân een programma ontwikkelen waarbij de motorische 

vaardigheden van kinderen centraal staan. Het bewegingsprogramma wordt opgesteld voor 

verschillende leeftijdscategorieën met het doel om met name de jeugd vitaler te maken en meer 

in beweging te krijgen. 

	n  Wij ontwikkelen een servicepunt waar mensen met vragen terecht kunnen, en bieden een 

reeks projecten aan waarmee met name de Friese ouderen gestimuleerd worden om te gaan 

bewegen. Dit varieert van wandel-, dans- en fietsgroepen tot het organiseren van fittesten in 

verzorgingstehuizen.  

	n  Wij stimuleren de samenwerking tussen provincie, gemeenten en de buurtsportcoaches. De inzet 

van buurtsportcoaches laat meer mensen bewegen en participeren, en draagt daarmee bij aan 

diverse provinciale doelen. 

	n  Wij ondersteunen minimaal 10 Sportevenementen met een subsidieregeling. 

	n  Wij stellen een Fonds Inclusiviteit Sport in om verenigingen en organisaties te stimuleren actief 

sportactiviteiten te ontwikkelen waarbij iedereen mee kan doen.

	n  Wij faciliteren het uitreiken van de Sportoeuvre prijs en uitzending via Omrop Fryslân van de 

mooiste Sportmomenten.

Topsport

	n  Wij ondersteunen en begeleiden in de breedte minimaal 150 talentvolle topsporters bij de 

kernsporten judo, schaatsen, turnen en zwemmen.

	n  Wij ondersteunen het opzetten en ontwikkelen van talentprogramma’s voor 450 sporttalenten 

in andere sporten zoals kunstrijden, waterpolo, zeilen, surfen en ijshockey. 

	n  Wij stimuleren de samenwerking met LOOT- 1 en sportvriendelijke scholen.

	n  Wij gaan de mogelijkheden verkennen tot het formeren van een Team FRL waarbij wij Friese 

sporters ook zien als ambassadeurs voor de Sport in Fryslân.

»
1 Landelijke Organisatie Onderwijs en Sport.
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Doel 3  |  Toegankelijkheid sport verbreden en dichter bij huis aanbieden

Wat gaan we doen:
	n  Wij geven inzicht in het lokale sportaanbod. 

	n  Wij zetten het project 'Fryske Sport in dyn Klasse' in, zodat kinderen op scholen kennis kunnen 

maken met allerlei sporten. 

Doel 4  |  Mensen met een smalle beurs meer laten sporten

Wat gaan we doen:
	n  Wij gaan onderzoeken hoe de sportdeelname van inwoners van Fryslân met een smalle beurs kan 

worden vergroot. We willen hen laten kennismaken met sporten en zo mogelijk verbinden aan een 

sportvereniging van hun keuze. 

	n  Wij gaan onderzoeken in hoeverre een sportbibliotheek een meerwaarde kan hebben op het 

bestaande aanbod voor Friese inwoners met een smalle beurs, inwoners die verschillende sporten 

leuk vinden en (nog) niet kunnen kiezen, inwoners die sport gebruiken voor revalidatie, voor 

sociale contacten of voor het bestrijden van eenzaamheid. 

	n  Wij zetten Sport Fryslân in om fondsen te benutten die mensen ondersteunen die financiële 

drempels ervaren bij het meedoen aan een sportieve activiteit. Dit betreft met name het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur waar minimaal 3.000 kinderen worden ondersteund om mee te doen 

aan activiteiten. 

Doel 10  |  Sport toegankelijker maken via E-sports

Wat gaan we doen:
	n  Wij stellen een Innovatiefonds Sport in om verenigingen en organisaties te stimuleren actief bij te 

dragen aan de ontwikkeling van E-sports(toepassingen) waarbij iedereen mee kan doen. 

	n  Wij willen de site www.lidraughts.org, die zich heeft ontwikkeld tot een platform dat toernooien 

kan ondersteunen en mensen kennis laat maken met het Frysk Damjen en uitnodigt tot het 

deelnemen aan wedstrijden, verder professionaliseren en promoten.

We willen breedtesport stimuleren door ondersteuning van structuren zoals het 
stimuleren van vitale sportverenigingen.

Doel 6  |  Grensoverschrijdend gedrag in de sport terugdringen

Wat gaan we doen:
	n  We willen misstanden, zoals fysieke en mentale mishandeling, uitsluiting en seksueel misbruik in 

de (top)sport zoveel als mogelijk voorkomen. We spreken actief alle betrokkenen hierop aan, en 

nemen bij verstrekking van sportsubsidies hierover een standaard voorwaarde op. 

Doel 9  |  Nieuwe sporten en Urban Sports versterken

Wat gaan we doen:
	n  Wij willen onderzoeken hoe wij de nieuwe Urban Sports in de buitenruimte kunnen faciliteren.

	n  Wij willen stimuleren dat Urban Sports uitnodigt om te gaan bewegen en te sporten, zodat de 

sportparticipatie wordt vergroot.

Doel 12  |  Sporten in verenigingsvorm versterken

Wat gaan we doen:
	n  Wij willen sportverenigingen begeleiden en toekomstbestendig maken door het bieden van 

kwalitatief advies en ondersteuning. Hierbij zetten we in op vitale verenigingen die kunnen blijven 

functioneren als centrale ontmoetings- en sportplek in de lokale samenleving. 

	n  We willen mede via de verenigingsadviseurs jaarlijks in contact komen met 50 % van alle 

sportverenigingen om deze te ondersteunen bij verenigingstaken. 

	n  Wij willen stimuleren dat vrijwilligers betrokken blijven bij het verenigingsleven. 

Doel 13  |  Nieuwe samenwerkingsvormen stimuleren

Wat gaan we doen:
	n  We willen verenigingen stimuleren om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van organisatie en 

samenwerkingsvormen en hoe zij hierop kunnen anticiperen. Inzet zijn vitale verenigingen die 

kunnen blijven functioneren als centrale ontmoetings- en sportplek. In het lokale hart van de 

samenleving. 

	n  Wij willen dat Sport Fryslân samen met o.a. NOC*NSF Academie voor Sportkader jaarlijks in 

minimaal 5 gemeenten themabijeenkomsten verzorgt over hoe grensoverschrijdend gedrag kan 

worden voorkomen. 

AMBITIE 3
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Er zijn goede faciliteiten voor de breedtesport en de topsport aanwezig in Fryslân 
(o.a. TSN/CTO, Thialf, De Welle).

Doel 11  |  Meer sporten in de buitenlucht

Wat gaan we doen:
	n  Wij subsidiëren specifieke organisaties voor de organisatie van activiteiten voor de Fryske Sporten, 

de breedtesport (Sport Fryslân) en Topsport (Topsport NOORD/CTO).  

	n  Wij stimuleren dat Thialf, 11 Stedenhal en De Welle niet alleen voor topsport, maar ook voor 

breedtesport worden ingezet.

	n  Wij stimuleren een sportieve inrichting van de bebouwde omgeving en de openbare ruimte, 

waarbij de drempel om in het dagelijks leven te bewegen en te sporten wordt verlaagd.

	n  Wij promoten en stimuleren het bewegen en sporten in sportieve buitenruimtes en in de bebouwde 

omgeving, en leveren zo een bijdrage aan de sportparticipatie.

Bij het stimuleren van beoefening van de breedtesport is er speciaal aandacht voor 
(aangepast) sporten en doelgroepen zoals ouderen.

Doel 5  |  Meer kwetsbare kinderen laten sporten

Wat gaan we doen:
	n  Wij faciliteren mede het project (S)Cool on Wheels bij 10% van de Friese basisscholen. (S)Cool 

on Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien hoe het is om een 

handicap te hebben. Leerlingen leren daardoor spelenderwijs dat als je een handicap hebt ook heel 

veel mogelijk is! 

	n  Wij ondersteunen initiatieven zoals Meet en Greet die een bijdrage leveren aan de positieve 

beeldvorming over sporters met een handicap en die ervoor zorgen dat meer mensen in beweging 

komen. 

	n  Wij faciliteren het behoud van een team met Fryske parasporthelden met minimaal 10 talenten en 

organiseren een campagne rondom de paralympische spelen.  

Doel 7  |  Meer mensen met beperking laten sporten

Wat gaan we doen:
	n  Wij faciliteren Sport Fryslân als expertorganisatie, aanspreekpunt en kennisverstrekker rondom alles 

wat met uniek sporten te maken heeft. Onze inzet is er op gericht dat elke Fries met of zonder 

beperking zich er van bewust is dat sporten met een beperking mogelijk is. Wij streven ernaar 

dat de hulplijnen zoals unieksporten.nl en Sport Fryslân breed bekend zijn bij iedereen met een 

beperking die hulp nodig heeft bij het vinden van een sport- of beweeggroep. 

	n  Wij faciliteren een symposium met o.a. gemeenten en zorgverzekeraars met als thema om binnen 

het eigen beleid meer aandacht voor specifieke doelgroepen te hebben. Hierbij wordt de koppeling 

met preventie en Bloeizone Fryslân gemaakt. Juist bij bepaalde doelgroepen zoals mensen met een 

beperking en ouderen is sport van belang om bij te dragen aan het bevorderen van de gezondheid 

en het voorkomen van een sociaal isolement. Dit vereist in veel gevallen een aparte aanpak, extra 

inzet en speciale expertise. 

AMBITIE 4 AMBITIE 5
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De Fryske cultuursporten geven we door: de inzet is dat elk kind op de basisschool kennis 
heeft gemaakt met de Fryske Sporten.

Doel 14  |    Het stimuleren van het meedoen aan, beleven van en verdiepen

 in de Fryske Sporten

Wat gaan we doen:
	n  Wij stimuleren dat zoveel mogelijk Friese kinderen kennis maken met Fryske sporten. Hiervoor 

wordt het project ‘Fryske Sport yn dyn Klasse’ voortgezet, het lespakket ‘Spoar 8’ geactualiseerd en 

het CIOS actief betrokken bij de uitvoering van activiteiten. Er worden jaarlijks minimaal 200 clinics 

verzorgd in 100 klassen. 

	n  Wij stimuleren het door ontwikkelen van de Fryske sporten met behulp van toepassingen zoals 

apps, een digitale platvorm voor Frysk Damjen en nieuwe initiatieven zoals het realiseren van meer 

Lytse Skânsen voor het Fierljeppen. 

	n  Wij ondersteunen minimaal 10 Fryske Sportevenementen met de inzet van een Subsidieregeling.

	n  Wij gaan de haalbaarheid van het evenement Olympische Fryske Spelen onderzoeken. 

	n  Wij gaan de mogelijkheden om een (variant) van het kaatsen op de Olympische wedstrijdagenda te 

krijgen onderzoeken.

Er vinden internationale topsportevenementen in Fryslân plaats, waaronder een 
internationale wielerronde. 

Doel 16  |    het stimuleren van het organiseren van sportevenementen in Fryslân

Wat gaan we doen:
	n  Wij geven de lobby richting de organiserende partijen van een internationale wielerronde  verder 

vorm. Doel hierbij is het organiseren van een internationale wielerronde binnen enkele jaren.

	n  Wij benutten kansen om sportevenementen met internationale allure naar Fryslân te halen, en 

leggen daarbij een relatie met LF2028.

	n  Wij stimuleren dat internationale topsportevenementen worden omlijst met een breed (participatie) 

programma zodat dergelijke evenementen werken als katalysator en verschillende maatschappelijke 

thema’s koppelen.

De positie van topsport in Fryslân is structureel verankerd, zodat uitbouw van de 
internationale topsportinfrastructuur mogelijk is. 

Doel 15  |    Het versterken van het topsportklimaat in Fryslân en Noord-Nederland.

Wat gaan we doen:
	n  Wij dragen structureel bij aan de verankering van Topsport in Fryslân (Heerenveen) als één van de 

vier topsportcentra in Nederland. Topsport NOORD, waar het CTO een onderdeel van is, richt zich 

naast de topsportprogramma’s ook op programma’s voor talenten en kan daarbij gebruik maken 

van de bestaande expertise en voorzieningen.

	n  We voeren de Noordelijke Topsportagenda uit, en dragen zo bij aan een duurzame infrastructuur 

voor topsporters en talenten in Noord-Nederland.

AMBITIE 6 AMBITIE 8

AMBITIE 7
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