
 

 

 

 

TV 

Jinek/NPO 1, 9 januari. Cijfers over fitness (in bespreking nieuws van de dag).  

NOS Jeugdjournaal, 11 februari. Scholen doen aan The Daily Mile: de klas uit om te rennen. 

EditieNL, 8 mei. Airsoft schiet omhoog.  

RTL Nieuws, 27 juni. WK vrouwenvoetbal. Wel kijkers, geen oranjekoorts.  

EditieNL, 3 juli. Leeuwinnen winnen door jongens.  
  

NOS 20 uur journaal, 3 juli. Oranje voetbalstraten.  
 

RTL Nieuws, 22 juli. 112 verdrinkingsdoden in 2018, grootste toename in jaren. 
 

NOS Jeugdjournaal, 22 juli. Verdrinkingen in Nederland.  
 

NOS Nieuwsuur, 18 november. Wat kun je doen tegen racisme in het voetbal? 
 
 

Radio 

NOS Langs de Lijn, 6 januari. Waar komt het succes van de Nederlandse sportvrouwen vandaan?  

Allsportsradio, 14 februari. Sportief Valentijn.  

FunX, 28 februari. Vrouwen over ongelijkheid in een ‘mannensport’: ‘Het is oneerlijk, we werken 
net zo hard’.  

Radio 1/Nieuws & Co, 22 april. De populariteit van wandelen.  

Radio 1/EenVandaag, 1 mei. Neurowetenschapper Scherder: ‘Vertonghen had direct van het veld 
gemoeten’.  

Radio M, 16 augustus. Vrijwilligers bij sportverenigingen.  

Hello Radio podcast, 22 oktober. Interview met Resie Hoeijmakers over diversiteit en besturen.  

Yellow Jersey podcast, 30 oktober. Interview met Resie Hoeijmakers over nieuwe sporten.  

NPO Radio 1/NOS Langs de Lijn en omstreken, 26 november. Ajax met de trein naar Lille.  
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Mulier Instituut in landelijke media 2019 



Dagbladen/tijdschriften  

Nederlands Dagblad, 8 januari. ‘Grijze sporters’ hebben de toekomst. 

De Telegraaf, 10 januari. Van de ene naar de andere sixpack.  

Dagblad van het Noorden, 11 januari. Zorgen over tekort sportzalen in Groningen.  

De Telegraaf, 12 januari. ‘Finishen is een verslaving’.  

AD/UN, 17 januari. Sportfoto als canvas voor vreugde en verstilling.  

De Volkskrant, 29 januari. Tijd voor een vrouw aan het NOC-roer.  

Parool, 4 februari. Monitor sportuitgaven gemeenten.  

De Limburger, 8 februari. Gemeenten geven 59 euro per inwoner uit aan sport.  

BN/De Stem, 8 februari. Cardio en kracht, maar dan 24/7.  

Vrij Nederland, 19 februari. Nederlandse kinderen zijn niet te dik (zolang ze uit de juiste buurt komen).  

AD, 13 maart. Scholen vrezen komst rookpolitie.  

De Volkskrant, 14 maart. Naar de sportschool gaan én het volhouden, is het echt mogelijk? En hoe doe je 
dat?  

Reformatorisch Dagblad, 15 maart. Aanbod kantines steeds gezonder.  

Dagblad van het Noorden, 16 maart. Waar het vertrouwen heerst, ligt de verleiding op de loer.  

De Stentor, 17 maart. Veluwe overspoeld met nieuwe zwembaden, en dat mag wat kosten. 

Brabants Dagblad, 20 maart. Kunst en Kracht viert eeuwfeest: met 2.500 man tegelijkertijd drie 
radslagen maken. 

De Volkskrant, 23 maart. Beweeghulp voor mensen met een handicap. 

De Stentor, 17 maart. Veluwe overspoeld met nieuwe zwembaden, en dat mag wat kosten. 
 
De Telegraaf, 6 april. Dit zijn de nieuwste fitnesstrends!  

BN/De Stem, 20 april. Niet meer het enige meisje in de boksring.  

AD/Hoeksche Waard, 22 april. Club is spelers die wegblijven zat en zet luie voetballers op zwarte lijst.  

Metro, 24 april. Schietsport Airsoft is booming.  

AD/Amersfoortse courant, 1 mei. Marathon Amersfoort geselecteerd voor 'Run for Health.' 

AD (ook verschenen in Tubantia, De Stentor, BN/De Stem, PZC, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, 
De Gelderlander), 11 mei. In de ban van de ring + ’Yuppen doen het nu ook’.  

Margriet, 16 mei. Gesprek van de dag: kan schoolzwemmen het aantal verdrinkingen verminderen?  

AD/Rivierenland, 17 mei. Zaalhuur van sporthallen gaat omlaag. 

AD/Rivierenland, 17 mei. Niet meer continu zaalbeheerders in Gorcumse sporthallen door verlaging van 
huren. 

AD/Utrechts Nieuwsblad, 17 mei. Kickboksgala in Utrechtse Central Studios is in 180 landen op tv te 
zien. 

Leeuwarder Courant, 18 mei. Sporttrend: hoppen van event naar event.  

NRC Handelsblad, 24 mei. Home, zweet, home, maar er zitten risico’s aan thuis je workouts doen.  



Nederlands Dagblad, 29 mei. Helft van licht verstandelijk beperkten sport wekelijks.  

Trouw, 5 juni. Waar blijft de Nederlandse Serena?  

AD (ook verschenen in Tubantia, De Stentor, BN/De Stem, PZC, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, 
De Gelderlander), 5 juni. Uiterlijk vertoon telt, maar wel met mate.  

Nieuwe Revu, 5 juni. ‘Mannen zijn een beetje slappe drollen’.  

Financieel Dagblad, 6 juni. De juiste club voor mijn kind.  

Telegraaf, 11 juni. Hartveroverend voetbal. Nederland heeft de Leeuwinnen omarmd.  

Brabants Dagblad, 18 juni. WK Handboogschieten: voltreffer voor gemeente, misser voor Parade-cafés. 

AD, 19 juni. Vrouwenvoetbal leeft meer dan ooit, maar waar blijft de Oranjegekte? 

AD/Groene Hart, 21 juni. Sport moet wel gezellig zijn. ‘Met fun leuker voor het grote publiek’. 
 

AD (ook verschenen in Tubantia, BN/De Stem, PZC, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, De 
Gelderlander), 3 juli. Lhbt-gemeenschap: ‘Eindelijk zien we op tv stoere make-uploze vrouwen.’ 

AD, 4 juli. Peuters lopen grootste gevaar op verdrinking rondom huis of in bad. 

ANP in Parool (4 juli) en Nederlands Dagblad (5 juli). Risicofactoren van verdrinking.  

AD, 4 juli. Jaarlijks dreigen tientallen peuters te verdrinken. Ook (bewerkt) te lezen in De Limburger, 
PZC, Tubantia, Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en De Gelderlander.  

Brabants Dagblad, 16 juli. Hoe het fusiespook weer verdween uit het Osse voetballand. 

Trouw, 22 juli. Gratis zwemles levert in Feijenoord meer op dan alleen een diploma. 

Volkskrant, 22 juli. Drenkelingen zwaaien met hun armen – en andere mythes over verdrinking.  

De Limburger, 25 juli. Wie redt het buitenbad? De vrijwilliger. 

Vrij Nederland, 30 juli. Wat we kunnen leren van de LHBTI-acceptatie in het Amerikaanse voetbal. 

Elsevier, 1 augustus. Kinderen sporten niet minder dan vroeger.  

ANP (in Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en Nederlands Dagblad), 16 augustus. Minder 
sportclubs; minder golf en atletiek.  

Trouw, 16 augustus. Toen je als hardloper nog werd uitgescholden op straat.  

New Scientist, 22 augustus. Moge de beste man/vrouw winnen? 

NRC Handelsblad, 27 augustus. In De Fakkel is er zelfs op rustige dagen geklier.  

AD/Rivierenland, 28 augustus. Directeur: 'Bezuiniging zaalbeheer enige keus.' 

AD/Rivierenland, 29 augustus. Vaste zaalbeheerders nemen zelf ontslag voordat toezicht in sporthal 
wordt verminderd. 

De Volkskrant, 3 september. Ik sport dus ik leef. Artikel ook gepubliceerd in De Morgen onder de titel: 
‘Sporten voor de lol? Dat doet u steeds minder vaak’.  

De Volkskrant, 15 september. Coaches in Nederland morren over salaris en carrièreperspectief. 

De Volkskrant, 16 september. Van bondscoach in Rio tot bonbons maken in Apeldoorn.  

De Limburger, 18 september. Jury Nederlandse sportgemeente neemt een kijkje in de Simpelveldse 
sportkeuken.  



Tubantia, 23 september. Een nieuw speelparadijs in één dag.  

AD/Rivierenland, 26 september. Driemaal is scheepsrecht: Gorinchem nu wel Sportgemeente van het 
jaar. 

AD/Amersfoortse Courant, 27 september. Diploma's zwemmen dun bezaaid. 

AD/Amersfoortse Courant, 28 september. Groot risico: kwart van kinderen in Soesterkwartier kan niet 
zwemmen. 

AD/Amersfoortse Courant, 28 september. ‘Zwemles hoort bij de opvoeding.’ 

Nederlands Dagblad, 11 oktober. Wetenschappers negeren misbruik in de sport. 

AD/Amersfoortse courant, 11 oktober. Te weinig baden voor vrij zwemmen in Amersfoort: ‘Bouw nieuw 
bad of verwarm Bosbad.’ 

Eindhovens Dagblad, 12 oktober. Nederland telt 2,4 miljoen regelmatige hardlopers.  

Nederlands Dagblad, 22 oktober. Sportclubs vrezen voor voortbestaansrecht.  

The Scotsman, 27 oktober. Sports summit to focus on falling child participations.  

 AD/Amersfoortse Courant, 12 november. Oppositie: ‘Tarieven voor huur sportzaal moeten omlaag.’ 

NRC Handelsblad, 12 november. ‘Alles gedaan, veel gelaten, maar toch geen topsporter’.  

AD, 19 november (ook verschenen in Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN/De Stem, De 
Gelderlander, Tubantia, De Stentor en PZC). Meer spelers getroffen: ‘Ik vond banaan in mijn tas na het 
douchen’ 

De Stentor, 19 november. Schoolzwemmen onder druk op de Noord-Veluwe. Belang zwemles niet 
onderschatten’.  

NRC Handelsblad, 19 november. Racisme sluimert altijd in de samenleving, dus ook in voetbal. 

Volkskrant, 19 november. In het voetbal is sprake van openlijk en ‘verstopt’ racisme.  

AD/Amersfoort, 20 november. Zwembad Hoogland valt om van ouderdom: ‘Plastic valt zo het water in’ 

Nederlands Dagblad, 23 november. Zelfbeeld Nederlanders over racisme te positief Racisme in 
Nederland, we denken dat het wel meevalt. 

The Scotsman, 23 november. Insight: changing the game to break a losing streak. 

Brabants Dagblad, 5 december. Een schot in de roos, dat was het WK handboogschieten.  

 

Online 

NPOradio1.nl, 6 januari. Waar komt het succes van de Nederlandse sportvrouwen vandaan? 

NOS.nl, 9 januari. Aantal Nederlanders dat gaat fitnessen sterk gegroeid.  

NU.nl, 9 januari. Aantal Nederlanders dat fitnesst flink gestegen, ook frequentie omhoog. 

Telegraaf.nl, 9 januari. Fitnessbranche explosief gegroeid.  

RTVUtrecht.nl, 9 januari. ‘Vergrijzing in de sportschool’.  

SportknowhowXL, 10 januari. Lokaal sportbeleid in 2029.  

Sportnext.nl, 13 januari. Fitnesssector toont sterke groei.  

https://blendle.com/i/nederlands-dagblad/zelfbeeld-nederlanders-over-racisme-te-positief-racisme-in-nederland-we-denken-dat-het-wel-meevalt/bnl-nedag-20191123-ART_1044194
https://blendle.com/i/nederlands-dagblad/zelfbeeld-nederlanders-over-racisme-te-positief-racisme-in-nederland-we-denken-dat-het-wel-meevalt/bnl-nedag-20191123-ART_1044194


Volkskrant.nl, 29 januari. Tijd voor een vrouwelijke voorzitter van NOC*NSF? Sportbesturen vinden van 
wel.  

Telegraaf.nl en AD.nl (via ANP), 4 februari. Gemeenten steken 59 euro per inwoner in sport.  

AD.nl, 4 februari. Gemeenten steken 59 euro per inwoner in sport. 

SportknowhowXL.nl, 7 februari. GoldenSports: buiten bewegen in de buurt voor ouderen. 

Bndestem.nl, 8 februari. Van sporten met baby of buggy tot nachtfitness: de nieuwe rages in 
sportscholen in West-Brabant.  

Jeugdjournaal.nl, 11 februari. Scholen doen aan The Daily Mile: de klas uit om te rennen.  

Sportenstrategie.nl, 13 februari. Procesbegeleiding waardevol voor verenigingen.  

Sportnext.nl, 18 februari. Fitness: kameleon van de Nederlandse sport.  

Sportnext.nl, 27 februari. Digitalisering bij sportbonden: Sportvisserij Nederland zet in op segmentering.  

NU.nl, 28 februari. Veel aandacht voor sport in vrijwel alle gemeentelijke coalitieakkoorden.  

FunX.nl, 28 februari. Vrouwen over ongelijkheid in een ‘mannensport’: ‘Het is oneerlijk, we werken net 
zo hard’.  

Sportnext.nl, 5 maart. ‘Big data inmiddels te groot om te negeren’.  

Sportenstrategie.nl, 6 maart. Sport haakt aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. 

Sportenstrategie.nl, 7 maart. Wat doen we na de transitie in de sport? 

SportknowhowXL.nl, 7 maart. Studiereis voor buurtsportcoaches en beleidsmedewerkers. 

SportknowhowXL.nl, 7 maart. Tafeltennisbond wil recreatieve spelers met app bereiken. 

Daskapital.nl, 11 maart. Sportscholen willen niet langer aan uw lamlendigheid verdienen. 

SportknowhowXL, 12 maart. Op zoek naar de veerkracht van het nieuwe verenigen.  

Sportnext.nl, 12 maart. 10 onmisbare datastrategieën voor de sport. 

AD.nl (ook op parool.nl en delimburger.nl) 13 maart. Scholen vrezen komst rookpolitie.  

NU.nl, 13 maart. Aantal rookvrije schoolterreinen neemt langzaam toe.  

Volkskrant.nl, 14 maart. Naar de sportschool gaan én het volhouden, is het echt mogelijk? En hoe doe je 
dat?  

RD.nl, 15 maart. Aanbod kantines steeds gezonder.  

DeStentor.nl, 17 maart. Veluwe overspoeld met nieuwe zwembaden, en dat mag wat kosten. 

Volkskrant.nl, 22 maart. Een fitnessapp voor mensen in een rolstoel, die bestond nog niet. 

Dvhn.nl, 2 april. Basketbalclubs in Groningen doen noodkreet aan gemeente 

Telegraaf.nl, 6 april. Dit zijn de nieuwste fitnesstrends!  

SportknowhowXL.nl, 9 april. Buurtsportcoaches en sportprofessionals als ‘Verbindelaar.’  

Sportenstrategie.nl, 11 april. Veel complimenten op de Nederlandse sportvelden. 

SportknowhowXL.nl, 18 april. Een maand lang extra inzetten op zwemveiligheid. 

SportknowhowXL.nl, 18 april. Nooit te oud om te leren rollen en vallen. 



Bndestem.nl, 21 april. Meer vrouwen in de ring: mensen kijken vreemd op als ik vertel dat ik serieus 
kickboks. 

AD.nl, 22 april. Club is spelers die wegblijven zat en zet luie voetballers op zwarte lijst.  

Metronieuws.nl, 24 april. Schietsport Airsoft is booming.  

Eenvandaag.avrotros.nl, 1 mei. Neurowetenschapper Scherder: ‘Vertonghen had direct van het veld 
gemoeten’.  

RTLnieuws.nl, 8 mei. Aantal leden voormalig verboden sport airsoft schiet omhoog. 

Sportnext.nl, 8 mei. Vrouwen in (sport)bondsbesturen: Yes, she can. 
 
AD.nl, 11 mei. Schilder, advocaat, arts of stukadoor: iedereen bokst.  

Sportenstrategie.nl, 13 mei. Van A-diploma tot zwemvaardigheid: zwemmen in cijfers.  

RTLnieuws.nl, 17 mei. Brian durfde niet uit de kast te komen bij zijn team: ‘Voetbal en homoseksualiteit 
gaan slecht samen.’ 

Lc.nl, 18 mei. Trend onder sporters: hoppen van ene ‘event’ naar het andere.  

NRC.nl, 24 mei. Home, zweet, home, maar er zitten risico’s aan thuis je workouts doen.  

ND.nl, 29 mei. Helft van mensen met lichte verstandelijke beperking sport iedere week.  

Rtvoost.nl, 31 mei. Boulderteam uit Enschede krijgt topsportstatus.  

SportknowhowXL.nl, 4 juni. Kleine verenigingen grote motor achter groeiende sportpopulatie. 

Trouw.nl, 5 juni. Waarom blijft de tennisjeugd in Nederland zo wit?  

Sportenstrategie.nl, 6 juni. Hoe populair is vrouwenvoetbal? 

FD.nl, 6 juni. De juiste club voor mijn kind. 

BD.nl, 18 juni. WK Handboogschieten: voltreffer voor gemeente, misser voor Parade-cafés. 

AD.nl, 19 juni. Vrouwenvoetbal leeft meer dan ooit, maar waar blijft de Oranjegekte? 

RTLnieuws.nl, 27 juni. Hype rond WK vrouwenvoetbal neemt toe. 

RTLnieuws.nl, 3 juli. Gemengd sporten als kind = grotere kans op succes? 

AD.nl, 3 juli. Lhbt-gemeenschap: ‘Eindelijk zien we op tv stoere make-uploze vrouwen’ 

AD.nl (ook op ED.nl, Gelderlander.nl, De Limburger.nl), 4 juli. Peuters lopen grootste gevaar op 
verdrinking rondom huis of in bad 

Telegraaf.nl, 4 juli. Peuters belangrijkste risicogroep verdrinking 

TPO.nl (via ANP), 4 juli. Verrassend: peuters lopen in Nederland grootste kans op verdrinking 

RTVDrenthe.nl, 7 juli. 'Heb respect voor het water' (en andere tips om je kind te helpen in het water) 

NOS.nl, 8 juli. Ook dit WK was iedereen bondscoach, alleen was het elftal daarop niet voorbereid 

SportknowhowXL, 11 juli. Risicofactoren voor verdrinking verschillen per leeftijd.  

SportknowhowXL, 11 juli. Sportbedrijf Lelystad wil meer social return on investment. 

BD.nl, 16 juli. Hoe het fusiespook weer verdween uit het Osse voetballand 

Volkskrant.nl, 22 juli. Drenkelingen zwaaien met hun armen – en andere mythes over verdrinking 



RTLnieuws.nl, 22 juli. 112 verdrinkingsdoden in 2018, grootste toename in jaren. 

Trouw.nl, 22 juli. Gratis zwemles levert in Feijenoord meer op dan alleen een diploma 

RTVnoord.nl, 27 juli. Paardensport moet Westerkwartier economische impuls geven 

VN.nl 30 juli. Wat we kunnen leren van de LHBTI-acceptatie in het Amerikaanse voetbal 

Elsevier.nl, 1 augustus. Kinderen sporten niet minder dan vroeger.  

SportknowhowXL.nl, 15 augustus. Sport en bewegen lijkt maatschappelijk rendabel. 

ANP, 15 augustus. Minder sportclubs, wel meer golf en atletiek. Gepubliceerd op metronieuws.nl, 
radar.avrotros.nl, dvhn.nl, nd.nl, welingelichtekringen.nl, noordhollandsdagblad.nl.  

1limburg.nl, 15 augustus. Tennisvereniging Brunssum kan huur niet meer betalen.  

Sportenstrategie.nl, 15 augustus. Hoe staat de Nederlandse sportvereniging ervoor?  

Trouw.nl, 16 augustus. Ten tijde van de eerste sportcampagne werd je nog uitgescholden als je hardliep. 

RTLnieuws.nl, 20 augustus. Dure zwembadkaartjes schrikken gezinnen af.  

NRC.nl, 27 augustus. In De Fakkel is er zelfs op rustige dagen geklier.  

Volkskrant.nl, 3 september. Sport de mens slechts vanwege een soort plichtbesef? Of is er meer aan de 
hand? 

Linda.nl, 6 september. Onderzoeker: ‘sporten doen we voor ons uiterlijk, niet voor ons plezier’.  

SportknowhowXL.nl, 12 september. Expositie Girlpower viert vrouwensport in Rotterdam. 

Volkskrant.nl, 15 september. Coaches in Nederland morren over salaris en carrièreperspectief. 

Sportenstrategie.nl, 16 september. Vrouwen in de sport: van medailles tot bestuursfuncties. 

Volkskrant.nl, 16 september. Atletiekcoach De Lange maakt nu bonbons: ‘Ik woonde op beton. Geld voor 
vloerbedekking had ik niet.’ 

Limburger.nl, 18 september. Jury Nederlandse sportgemeente neemt een kijkje in de Simpelveldse 
sportkeuken.  

NU.nl, 25 september. Trainen van billen, sporten met rittenkaart en meer sportschooltrends. 

SportknowhowXL.nl, 1 oktober. Op zoek naar... de digitaliserende sportsector. 

ND.nl, 11 oktober. Opinie: Wetenschappers negeren misbruik in de sport. 

NU.nl, 11 oktober. Geen voetballer komt uit de kast: ‘Maar generatie Derksen verdwijnt vanzelf’.  

ED.nl, 12 oktober. Lopen op asfalt? Saai! Rennen in bossen en in de bergen wint aan populariteit.  

Sportenstrategie.nl, 21 oktober. Van presteren tot waarderen: topsporters over hun beroep. 

ND.nl, 22 oktober. Sportclubs vrezen voor bestaansrecht. Ledenaantallen lopen terug. 

SportknowhowXL.nl, 31 oktober. Impact staat centraal op Dag van het Sportonderzoek. 

NRC.nl, 12 november. Alles gedaan, veel gelaten, maar toch geen topsporter.  

Binnenlandsbestuur.nl, 13 november. Gemeenten geven minder uit aan sport.  

Binnenlandsbestuur.nl, 14 november. Sporten bij vereniging minder populair.  

AD.nl, 18 november (ook verschenen op gelderlander.nl, limburger.nl). Racisme in het profvoetbal: ‘Ik 
vond een banaan in mijn tas na het douchen.’ 



Volkskrant.nl, 18 november. Racisme op het voetbalveld: openlijk en bedekt 

NOS.nl, 18 november. Racisme in voetbal gaat veel verder dan geschreeuw op tribune.  

SportknowhowXL.nl, 19 november. Veel verenigingen met ‘chronische rugklachten’. 

Destentor.nl, 19 november. Schoolzwemmen onder druk op de Noord-Veluwe. Belang zwemles niet 
onderschatten’.  

NRC.nl, 19 november. Racisme sluimert altijd in de samenleving, dus ook in voetbal. 

ND.nl, 23 november. Zelfbeeld Nederlanders over racisme te positief Racisme in Nederland, we denken 
dat het wel meevalt. 

NU.nl, 27 november. Wordt het zwemparadijs minder populair?  

ANP, gepubliceerd op DHVN.nl en welingelichtekringen.nl, 2 december. ‘Geen subsidie als club racisme 
laat begaan’. 

RTLnieuws.nl, 2 december. Niet optreden tegen racisme? Dan ook geen geld, vindt het CDA 

Sportnext.nl, 3 december. Economische impact WK (para)handboogschieten geschat op 4,6 miljoen euro. 

BD.nl, 4 december. Schot in de roos voor Den Bosch: WK handboogschieten trok 77 miljoen kijkers 
wereldwijd. 

Marketingtribune.nl, 6 december. Handboog-WK levert miljoenen op.  

RTLNieuws.nl, 18 december. ‘Darts blijft mannensport’, ook na eerste WK-zege vrouw ooit. 

RTLNieuws.nl, 21 december. Beveiligd Arnhem in de ban van hét kickboksduel tussen Badr Hari en Rico 
Verhoeven.  
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