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De nieuwe generatie senioren (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig) heeft ervaren 
dat de sport in de afgelopen decennia sterk is veranderd. Velen zijn ook op dat gebied actief 
(geweest). Deze sportontwikkeling begon eind jaren zestig1. In de loop van de tijd is het aantal  
sportvormen sterk toegenomen, de sport gevarieerder geworden en voor onder andere ouderen 
toegankelijker. Sport was aanvankelijk vooral gericht op: competitie, wedstrijd en 
reglementering. Later ook meer op: onderling sporten, beleving en het op maat maken van 
regels.   
De nieuwe generatie heeft in ongeveer dezelfde periode binnen onderwijs- en werksituaties 
ervaren, dat het belangrijk is om meer zelfstandig en zelfverantwoordelijk te leren functioneren. 
Het zelf problemen oplossen, zelf kennis toepassen en jezelf  een leven lang blijven ontwikkelen. 
Naast toename in sportervaring krijgt zo ook de kennis over het leren en ontwikkelen van het 
sporten steeds meer aandacht. Ongeveer een op de twee volwassenen sport graag en veel en wil 
zich zelfstandig op een sportgebied (bijvoorbeeld balsporten) ontwikkelen. Dat zelfregelend en 
elkaar begeleidend sporten gebeurt het beste in een vijftig plus sportclub2. Een medesporter is 
daarvan kartrekker, regelt en stimuleert de groep. Het samenwerkend leren en ontwikkelen is 
wat de hele groep doet.   
 
Een sport doe je omdat een activiteit aanspreekt. Neem tafeltennis. Zo’n sport beleef je vooral 
door het spelen van enkel- en dubbelspelen. Al doende leer je natuurlijk ook het spel beter te 
spelen en je medespeler kan daarbij ook de coach zijn. Tafeltennisontwikkeling hangt af van je 
eigen mogelijkheden. Een sportvorm kan op die mogelijkheden worden afgestemd. We spreken 
dan van ‘sporten op-maat’. Op basis van het conditie- en sportniveau worden speelveldgrootte 
en/of het aantal mede- en tegenspelers aangepast. Het  veranderen van regels zorgt voor meer 
maatwerk van een sportvorm voor een groep en voor individuele sporters. De een fietst mee op 
een mountainbike en de ander op een elektrische fiets. Beiden leggen wel dezelfde afstand af en 
met dezelfde snelheid, maar toch op een verschillend niveau.    
Voor een 55-plusser heeft conditie vooral te maken met de kwaliteit van coördinatie en 
uithoudingsvermogen. Het gaat erom dat je in staat bent om optimaal, ofwel matig intensief, te 
sporten. Dat is op ongeveer driekwart van wat je persoonlijk maximaal kunt. De sporter zelf kiest 
al of niet voor een optimale inspanning en of hij alle mogelijkheden om wat te leren en 
ontwikkelen wil benutten. Binnen elke groep van generatie- c.q. leeftijdgenoten zijn er vaak grote 
onderlinge niveauverschillen in conditie- en sportontwikkeling. Daarmee leert de groep zelf al 
doende om te gaan. Iedereen is in staat om voldoende optimaal aan een activiteit deel te nemen. 
Daarom worden in overleg sport- en spelvormen gekozen en hun volgordes. Inclusief eventueel 
andere speelregels. Zo kan bij volleybal voorafgaand aan een wedstrijdje worden afgesproken of 
je de bal direct door- en overspeelt, (ook) eerst vangt en dan bovenhands doorspeelt of steeds 
vangt en doorgooit.     
 
Veel sportverenigingen geven de eigen leden de gelegenheid om hun sport, als veteraan, zo lang 
mogelijk te beoefenen. Het zijn veelal gevorderde sporters. Ze doen dat in competitie- of in 
onderling verband. Voor beginners, mensen met weinig conditie of met een fysieke beperking, 
zoals een chronische ziekte, is de deelnamedrempel aan zo’n club van veteranen  vaak te hoog 
gegrepen. Daarbij komt dat ook het samen sporten van mannen en vrouwen binnen 
sportverenigingen (nog) niet erg is geaccepteerd. Als je groepeert op leeftijd moet het in principe 
mogelijk zijn dat iedereen op welk (sport- en conditie)niveau dan ook kan deelnemen. Dus ook 
mannen en vrouwen samen. De aanpak is op dit omgaan met verschillen gericht. We zorgen 
samen voor een voor iedereen veilige sportomgeving.  
  



Op maat en optimaal sporten 
 
Voor een vijfenvijftig plusser zijn de meest voorkomende sportgebieden: balsporten, 
duursporten, kampsporten en sportgymnastiek. Een sportgebied bestaat uit sportvormen. 
Balsporten zoals indoorsoftbal, streetbasketbal (vier tegen vier op een basket), floorball en 
volleybal kunnen afwisselend om de twee maanden aan bod komen. Maar je kunt natuurlijk ook 
een seizoen lang tafeltennissen of badmintonnen. In het water kun je aan waterbasketbal of -
polo doen. Bij duursporten kies je uit sportvormen als wandelen, nordic walken, fietsen, 
zwemmen over verschillende afstanden en met verschillende snelheden. Beide bepalen de 
gewenste optimale inspanning. Het gaat om 40km fietsen met een snelheid van 20km per uur of 
30km met 15km/uur? Bij een kampsport is het in balans blijven of iemand onder controle houden 
van belang. Een combinatie van meerdere vechtportvormen heeft voor vijfenvijftig plussers de 
voorkeur. Ook aan boksen en judo kunnen zowel mannen als vrouwen deelnemen. Zoals dat ook 
bij de schooljeugd gebeurt. De essentie van de sportvorm blijft, maar de uitvoering is aan de 
doelgroep aangepast. Bij boksen is het (net) raken van hoofd of romp van de partner de kern. De 
aanpassing is: het stoten gebeurt ontspannen en flitsend, tijdens het stoten sta je stil en op 
armlengte afstand van je partner. Judo’en is een spel ‘op de grond’ met vooral houdgrepen en 
‘staand’ een spel met vooral been- en heupworpen. Sportgymnastiek in een modern jasje is een 
combinatie van  jongleren, balanceren op vaste en bewegende grondvlakken, coöperatieve 
spelen, bewegen op muziek en tai chi. Grondvormen van bewegen krijgen de nadruk.               
Elke sportvorm doe je al spelend. Inspelen is het met speelse vormen in de sfeer van een 
sportieve happening komen. Daarna  volgt het ‘spelen om punten’ in wisselende 
teamsamenstellingen. De gemiddelde niveaus van beide teams zijn steeds ongeveer gelijk.   
       
We bewegen dagelijks veel en dat doe je vooral als je ‘de moeilijke weg’ volgt. Je neemt dan de 
trap en niet de lift. Je doet wandelend boodschappen en niet met de auto. De intensiteit 
waarmee dat functionele bewegen plaatsvindt, komt overeen met wat je een ‘gemiddelde’ 
inspanning kunt noemen. Het vereist dus relatief weinig coördinatie en uithoudingsvermogen. 
Door te sporten kun je dagelijks, in aanvulling hierop, meer optimaal presteren en met een matig 
intensieve inspanning1. Roesten door rust, mag ons toch niet overkomen? Behalve door het zelf 
mee te doen is het voor een kartrekker een uitdaging om een vijftig plus club op te zetten en te 
begeleiden. Zo’n club is binnen of buiten een sportvereniging mogelijk. Via internet kunt u 
daarvoor een cursus ‘seniorensport en/of actieve leefstijlontwikkeling’ volgen. De duur daarvan is 
afhankelijk van uw ervaring, mogelijkheden en interesses3. Ook deze aanpak gebeurt natuurlijk 
op maat en optimaal! Het zijn twee sleutelbegrippen voor een persoonlijk welbevinden.     
 
1 Timmers, E. (2012). Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun 50e . Een praktische 
filosofie voor een fysiek en mentaal actieve leefstijlontwikkeling . Nieuwegein: ARKO Sports 
Media.   
2 Timmers, E. (2010). Sport op maat. Handreikingen voor een fysiek en mentaal actieve leefstijl 
van je 35e tot je 100e. Nieuwegein: ARKO Sports Media.  
3 Beide boeken zijn toegepast op de activiteiten en de aanpak van OldAction www.oldaction.nl. 
Voor een cursus: zie ‘Actieve Leefstijl’. Lokale toepassing in 50+ clubs ziet u bij 
www.stichtingpinel.nl /mensenwerk/ Leefstijl 50+.    
 
Dr. Edwin Timmers (1944) was vakleraar Lichamelijke Opvoeding, opleider, 
onderwijsonderzoeker en directeur van de voormalige Academie voor Lichamelijke Opvoeding in 
Groningen. Met een groep collega’s promoot hij de actieve leefstijl van 50-plussers, waarin 
dagelijks veel bewegen en sporten en veel leren en ontwikkelen aan bod komt.    

http://www.oldaction.nl/�
http://www.stichtingpinel.nl/�

