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Hoe doet een minister van sport mij gezonder sporten?
Elke sporter is verantwoordelijk 
voor zijn eigen gezondheid, maar 
als sportminister wil ik wel zo 
gunstig mogelijke omstandigheden 
creëren, die de kans op sportletsels 
tijdens het sporten doet afnemen. 

Ik heb een plan uitgewerkt dat 
gezonde sportbeoefening promoot 
en mogelijk maakt. 

We financieren de aanleg van 
schokabsorberende sportvloeren. 

We werken campagnes uit die 
mensen aanzetten om op de juiste 
manier, met de juiste outfit te 
sporten. 

Er zijn opleidingen in de sportclubs 
zelf om te leren reanimeren.

We stroomlijnen de medische 
screening, zodat je op 
verschillende geschikte manieren 
kan achterhalen of je fit en gezond 
bent voor jouw sport. Zo kan 
je onder meer bij een sportarts 
terecht, maar ook op de website 
vind je heel wat informatie. 
www.gezondsporten.be
www.iksportslim.be
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Je kan doping 
toch niet eigen-
handig uit de 
sportwereld 
bannen?

Nee, maar we moeten volhouden 
met een streng, maar rechtvaar-
dig anti-dopingbeleid. We hebben 
het systeem van de whereabouts 
verfijnd en tot de juiste proporties 
herleid en de hele wetgeving rond 
anti-doping in een apart decreet 
gegoten. Iemand die een admi-
nistratieve fout begaat, moet niet 
op dezelfde manier aangepakt 

worden als iemand die op het 
gebruik van verboden middelen be
trapt wordt. Die Vlaamse principes 
wil ik graag ook internationale 
weerklank laten vinden. En 
dat kan ik als expert-minister 
voor het WADA, het World Anti 
Doping Agency dat wereldwijd 
de dopingregels bepaalt en de 
verboden stoffen en methodes 

vastlegt en bepaalt hoe controles 
moeten gebeuren. Het feit dat 
men mij heeft voorgedragen als 
expert, betekent toch iets voor 
ons anti-dopingbeleid in Vlaan-
deren. Het is een internationale 
erkenning van onze inspannin-
gen in de strijd tegen doping…
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Finse pistes... 
wat kan ik ermee?

Een Finse piste is een loopparcours 
voor joggers, met een verende 
bovenlaag van houtsnippers. Die 
zorgt voor een comfortabel loopge-
voel en verlaagt het risico op sport-
blessures in vergelijk met lopen op 
een harde ondergrond. Lopen op 
een Finse piste is niet alleen gezond, 
maar motiveert ook joggers die 
anders minder vlug zouden geneigd 
zijn om de loopschoenen aan te 
trekken. 145 gemeenten in Vlaande-
ren hebben ondertussen één of zelfs 
meerdere Finse pistes aangelegd, 
mede dankzij een subsidie van de 
Vlaamse Overheid. Op die manier 
help ik gemeentebesturen in 
financieel moeilijke tijden om te 
blijven  investeren in sportaccom-
modatie.

Ik kan niet zomaar beslissen of 
er wel of niet een nieuw stadion 
komt, niet als minister van Sport, 
niet als minister van Ruimtelijke 
Ordening. Het is in de ee rste plaats 
een voorstel van de Voetbalbond, 
die is de private “bouwheer”. Een 
stadion is een groot bouwproject, 
net zoals een winkelcentrum of 

een kantorencomplex, en dat 
moet aan heel wat voorwaarden 
en regels voldoen vooraleer ik een 
bouwvergunning kan toekennen. 
Wil dat zeggen dat ik tegen een 
nieuw stadion ben? Zeker niet, 
maar het is logisch dat je niet 
over één nacht ijs kan gaan voor 
een dergelijk ingrijpend plan.

Kan een minister de Rode Duivels en hun fans een 
nieuw voetbalstadion van internationaal niveau geven? 
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Ik studeer aan 
de universiteit, 
volleybal is mijn 
passie. Kan ik 
topsporter worden 
en tegelijk op een 
vlotte manier af-
studeren? 

Wie topsport met een hogere studie 
wil combineren,  kan dat met het 
statuut van topsportstudent.
Dat kan aan elke hoge-
school of universiteit. 

Focus van mijn topsportbeleid ligt 
op de driehoek Antwerpen, 
Gent en Leuven, waar ik met de 
sportfederaties en de lokale partners 
3 topsportcentra uitbouw. 

Er bestaan daar uiteraard al heel 
wat faciliteiten voor topsporters 
of topsport-studenten, en we 
willen die uitbreiden en beter 

concentreren, zodat de 
sporters altijd op dezelfde plek 
terecht kunnen en niet meer trai-
ningsuren in verschillende sporthal-
len bij elkaar moeten sprokkelen. 

Er komt bijvoorbeeld een centrale 
trainingszaal in Leuven voor 
volleybal. In Antwerpen 
komt er een krachtzaal voor 
tennissers, en faciliteiten 
voor judo, zwemmen en 
hockey. In Gent moet je zijn voor  
gymnastiek, atletiek, 
wielrennen en G-sport.
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Een beperking mag geen hinder 
zijn om te sporten. We hoeven 
niet allemaal medailles te behalen 
of kampioen te worden, maar 
op een degelijk niveau sporten 
moet voor iederéén mogelijk 
zijn. Daarom is er nu G-Sport 
Vlaanderen, een 

verzameling van diensten 
en organisaties en 
overheden,  die de sport-
mogelijkheden voor mensen 
met een handicap coördineert 
en uitbreidt. Zodat iedereen die 
wil sporten vlot de weg vindt 
naar een sport of een sportclub.” 

Ik zit in een rolstoel en dat belet mij 
om te sporten. Of niet?
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Ik ben zelf een recreatieve sporter, 
zowel individueel als in een club. 
Mijn voetbalclub heeft, net als 
alle andere 23 861 sportclubs 
in Vlaanderen, heel wat nodig: 
accommodatie, een trainer, 
logistieke ondersteuning… En 
we willen mee met on ze tijd. 

Voor u en andere 
recreatieve sporters promoot ik bij 
gemeentebesturen de 
aanleg van nieuwe 
s c h o k a b s o r b e r e n -
de sportvloeren in 
sporthallen, kunstgrasvelden 
(voor voetbal en hockey) en de aanleg 
van Finse pistes. Concreet: ik 
lanceer regelmatig een subsidie-
oproep aan gemeenten die 
dergelijke kleinscha-
lige projecten plannen. 

Ik ben ook voorstander van grotere 
clubs, bijvoorbeeld door nauwe 
samenwerking tussen of zelfs 
fusie van sportclubs, want 
samen kun je meer aan(bieden) 
dan alleen, zeker op het vlak van 
jeugdopleiding. En eigenlijk 
zouden ook gemeenten 
kunnen samenwerken om 
een kwaliteitsvolle infrastructuur 
aan de burgers aan te bieden. 
Ook voor die samenwerking bied 
ik een financiële ruggensteun.”

Ook de sportfederaties 
waartoe jouw en mijn club behoren 
zijn belangrijke schakels in onze 
sportbeleving. Ze geven onze 
club slagkracht en spelen in op de 
nieuwste tendenzen. Via de federa-
ties kunnen we onze sportclubs 
steeds verder uitbouwen en 
p r o f e s s i o n a l i s e r e n . 
Want achter elk sterk team 
staat een sterke trainer, coach 
en een schare vrijwilligers.

Mijn hockeyclub 
wil graag trainen 
op kunstgras. 
Kunen wij daar-
voor bij een 
minister terecht? 

In de eerste plaats bij jullie 
gemeentebestuur. De 
sportdienst beslist zelf om een 
kunstgrasveld aan te leggen 
en kan daarvoor een deel van 
de centen terugkrijgen van de 
Vlaamse Overheid, als ze ingaan 
op een subsidieoproep. Die 
subsidie dekt maar een deel van de 
investering, maar we trekken 
daarmee wel gemeenten over de 
streep die anders minder snel zouden 
geneigd zijn om een kunstgrasveld 
aan te leggen. In totaal hebben we 
al verspreid in de Vlaamse steden en 
gemeenten 75 van die velden, voor 
hockey en/of voetbal kunnen 
mee-financieren. En 
hetzelfde doen we voor de ver-
nieuwing van sportvloeren en 
de aanleg van Finse pistes.

Ik wil mijn vrije 
tijd op een 
gezonde en leuke 
manier  invullen 
door te sporten. 
Wat kunt u voor 
een sporter als ik 
doen?
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Moeten grote voetbalclubs wel geholpen worden als ze een 
nieuw stadion willen bouwen? Dat is toch een commercieel 
bedrijf? 

Een voetbalclub, zeker die in de 
hoogste klassen, is inderdaad een 
commercieel bedrijf met eigen 
inkomsten. Als je in en rond een 
stadion loopt, merk je ook andere 
activiteiten dan de puur-sportieve: er 
kunnen kantoren, winkels en horeca 
verbonden zijn aan een stadion. 

Voor de renovatie, 
de uitbreiding of de 

vernieuwing van de puur 
sportieve infrastructuur 
kan ik als sportminister wel een 
subsidie toekennen. Uiteraard 
moeten een resem voorwaar-
den vervuld zijn, eer dat mogelijk 
is. 

Europa gaf ons onlangs de 
toelating om die vorm van 
‘staatssteun’ aan een voetbal-

club te geven. Eén van de be-
langrijkste redenen voor Europa 
is de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
die voetbalclubs moeten 
opnemen. Een club moet via de 
populariteit van het voetbal en 
de  mogelijkheden van zo’n stadion 
een meerwaarde  creëren 
voor kansengroepen in de 
omgeving van het stadion. 
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In principe ben ik voorstander om verschillende 
functies te groeperen in één infrastructuur. 
Dat is een pure praktische en logische overweging, 
want ruimte in Vlaanderen is schaars en we 
moeten dus elke vierkante meter zo nuttig mogelijk 
gebruiken. 

Natuurlijk, als het om concrete voorstellen 
gaat, moeten we met iedereen die er bij betrokken is, 
bekijken of een dergelijk plan realiseerbaar is, betaal-
baar is, veilig is, combineerbaar is…  

Maar àls het kan, juich ik dergelijke plannen alleen 
maar toe.

Heel wat gemeenten en sportclubs doen 
mee met ons project Multimove voor 
Kinderen, een formule die een brede 
waaier aan bewegingsactivitei-
ten aanbiedt aan jonge kinderen 
tussen drie en acht. Multimove doet 
dat op een pedagogisch en wetenschap-
pelijk verantwoorde manier. Het aanbod 
is breed en het accent ligt op plezier 
beleven. Intussen toont wetenschappelijk 
onderzoek aan dat de motorische 
ontwikkeling van kinderen die 
het Multimove programma volgden, er   
merkelijk beter op vooruit ging dan bij 
een groep die dit een klassiek beweegpro-
gramma volgden. 

 www.multimove.be

Lopen, hoogspringen én voetbal in één sportarena. Hoe 
denkt u daar eigenlijk over? 

Welke sport biedt u aan jonge kinderen ?
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Amateursport of recreatie-
sport is voor mijn sportbeleid even be-
langrijk als topsport. Want we hoeven niet 
allemaal medailles te halen. Ik heb hevig 
gesupporterd voor ons team in 
Sotchi, één van de sterktste ooit 
op de Winterspelen. Ik 
vind het bewonderenswaardig 
dat onze wintersporters door 
hun ambitie en strijdlust zo’n 
hoog niveau bereikten. Mede 
door het  elan van de voorbije winterspe-
len, is  wintersport de Sporttak 
in de Kijker voor 2014, net zoals golf 
dat was vorig jaar. Met deze actie willen we 
verder kijken dan de Spelen en wintersport  
promoten voor sporters van àlle niveaus, 
van debutant tot gepassioneerde amateur.  

Er doen 
een aantal Vlaamse 

atleten mee 
aan de 

Winterspelen 
in Sotchi. 

Maar zullen wij ooit een 
echt wintersportland 

worden? 




