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Voorwoord 

 

Het eindrapport dat voor u ligt, is een samenvatting van de resultaten van de studie 

„Grensoverschrijdende sportcontacten in de EUREGIO“. De studie is door de EUREGIO 

Mozer-Commissie en de Europäische Akademie des Sports in Velen (EAdS) in 

opdracht gegeven aan het Willibald Gebhardt Institut van de Universität Duisburg-

Essen. In het kader van een onderzoek op meerdere niveaus werden van september 

2001 tot en met december 2002 diverse aanbieders van en verantwoordelijke 

instanties voor grensoverschrijdende sportprogramma’s voor verenigings- en school-

sport in het EUREGIO-gebied geanalyseerd (vooronderzoek). Vervolgens werden de 

sportverenigingen en scholen die aan grensoverschrijdende contacten deelgenomen 

hebben, naar hun mening over en een evaluatie van de uitwisselingen gevraagd 

(hoofdonderzoek). De voorlopige resultaten werden de opdrachtgevers in augustus 

2002 in een tussenbericht ter beschikking gesteld. Verdere resultaten van het onder-

zoek werden de Mozer-Commissie in november in Kalkriese en de EUREGIO-raad in 

de vergadering van december 2002 in Münster voorgesteld. Ook werden de bonden 

die bij de EAdS aangesloten zijn in de jaarvergadering in Velen in december 2002 

over de stand van zaken geïnformeerd en de grensoverschrijdende Städte-Kommis-

sion „Dinxperlo / Bocholt“ in januari 2003 ter gelegenheid van haar eerste officiële 

vergadering in Bocholt.     

 

Het eindrapport dat voor u ligt, omvat vier onderdelen: in onderdeel A worden de 

taken en doelstellingen van de studie alsmede het concept van de analyse op 

meerdere niveaus gepresenteerd. In onderdeel B volgen de structuurkenmerken, het 

sample en de manier van aanpak van het onderzoek. Voorts worden in het onderdeel 

C de resultaten, geselecteerde "best practice"-voorbeelden en probleemgebieden 

van de grensoverschrijdende verenigings- en schoolsport voorgesteld. Tenslotte 

worden in onderdeel D de belangrijkste resultaten voor de verenigings- en school-

sport samengevat en sport-geografische „centra“ voor grensoverschrijdende contacten 

in het EUREGIO-gebied genoemd. In dit onderdeel van de studie wordt ook een 

aantal actiepunten aanbevolen voor een duurzame stimulering van de grensover-

schrijdende sportcontacten, met name voor kinderen en jongeren (school en ver-

eniging).  

 

 



Het rapport wordt afgesloten met een literatuurlijst die wij voor ons onderzoek 

hebben gebruikt. Hierbij hebben wij bewust afgezien van een gedetailleerd overzicht 

van de ons ter beschikking gestelde werk- en persberichten, archiefstukken en 

brochures. Zonder deze talrijke hulpmiddelen en informatie, die ons in schriftelijke 

vorm (materiaal) door de EUREGIO, de EAdS, geëngageerde personen van regionale 

sportfederaties, door gemeenten, enkele scholen en verenigingen ter beschikking 

gesteld zijn, hadden wij ons eindrapport niet zo praktijkgericht kunnen schrijven en 

documenteren. Daarvoor willen wij op deze plaats allen die hun medewerking 

verleend hebben, bedanken. 

 

Enkele personen hebben ons door hun medewerking tijdens het onderzoek met 

name geholpen meer over het Nederlandse sportsysteem te weten te komen. Zij 

ondersteunden ons bij gemeenten, regionale sportfederaties, gemeentelijke sport-

bonden, sportverenigingen en scholen ten behoeve van de beantwoording van de 

vragenlijsten. Tot deze personen behoren de heren Goettsch en De Vries van de 

provinciale sportraden in Overijssel (Zwolle) en Gelderland (Arnhem), de heer Breukers 

van het lokale sport-servicepunt Enschede, de heer Roszak van het „Fußball- und 

Leichtathletikverband Westfalen“ (Kamen), de heer Kusch en zijn medewerker van 

LSB in Nordrhein-Westfalen (Duisburg) alsook het hoofd van de EAdS in Velen, 

Reinhard te Uhle. 

 

Zonder de collegiale ondersteuning van Rob Meijer en zijn medewerkers mevrouw 

Monique Voogtsgeerd en Jan Lammers bij de EUREGIO in Gronau, zouden wij de in 

het kader van de enquête gevraagde gegevens van een aantal Nederlandse 

gemeenten en regionale Nederlandse sportfederaties niet hebben ontvangen. Wij 

danken allen hartelijk voor deze ondersteuning, ook mevrouw Hannie Mattern van 

het EUREGIO-Secretariaat, die onze brieven en enquêteformulieren in het Neder-

lands vertaald heeft.  

 

Wij hopen dat de resultaten en aanbevelingen die voor u liggen ertoe zullen 

bijdragen grensoverschrijdende sportcontacten in de EUREGIO te intensiveren en 

nieuwe activiteiten in de toekomst te stimuleren. 

 

Essen, maart 2003                                                                        Roland Naul 
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A. Opbouw en doelstelling van de studie 
 
 
1.  Doelstelling van het onderzoek 
 

De opdrachtgever van de studie (EUREGIO Mozer-Commissie) heeft als doelstelling 

van het onderzoek de analyse en structuur van de grensoverschrijdende sportuit-

wisselingen in het EUREGIO-gebied bepaald. Dit zou echter niet moeten gebeuren in 

de vorm van een chronologische evaluatie met betrekking tot de jarenlange subsidies 

die door de EUREGIO Mozer-Commissie sinds haar oprichting in 1971 ter onder-

steuning van Duits-Nederlandse sportcontacten verleend zijn. Er werd integendeel 

gekozen voor een uitvoerige inventarisatie van de grensoverschrijdende sportuit-

wisselingscontacten in het EUREGIO-gebied met als peildatum het jaar 2000. Een 

dergelijke „uitvoerige inventarisatie“ kon niet alleen betrekking hebben op de door de 

organen van de EUREGIO zelf geïnitieerde respectievelijk door de „Europäische 

Akademie des Sports“ (EAdS) georganiseerde sportprogramma’s. Dit werd reeds 

duidelijk in de oriënterende projectfase (september 2001 tot januari 2002). De opdracht 

moest luiden, de organisaties op het gebied van uitwisselingscontacten binnen de 

bestaande sportstructuren in het EUREGIO-gebied te identificeren en deze organisaties 

met betrekking tot hun bijdrage aan grensoverschrijdende sportcontacten in het jaar 

2000 nauwkeuriger te analyseren. 

 
 
2. Verantwoordelijke organisaties voor grensoverschrijdende 
 sportuitwisselingen in de EUREGIO 
 

Voor de grensoverschrijdende sportuitwisselingen in het EUREGIO-gebied zijn 

meerdere organisaties verantwoordelijk, die op verschillende niveaus van het 

gemeentelijk en regionaal sport- en bestuurssysteem actief zijn. Door de opdracht-

gever werd gekozen voor een regionale enquête, dat wil zeggen dat alle gemeenten 

die lid zijn van de EUREGIO in Nederland (n=36) en Duitsland (n=98), met inbegrip 

van de Landkreise in Nordrhein-Westfalen (NRW) (n=4) en Niedersachsen (NS) 

(n=3) als verantwoordelijke organisatie voor uitwisselingscontacten op het gebied 

van sport bij de analyse betrokken werden (niveau van de gemeenteraden 

respectievelijk bestuurseenheden).  
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Bovendien werden twee andere verantwoordelijke organisaties voor grensover-

schrijdende sportuitwisselingen door de opdrachtgever voor de projectstudie bepaald: 

de plaatselijke scholen en sportverenigingen binnen de aangesloten gemeenten 

(niveau van de plaatselijke scholen en sportverenigingen). 

 

Omdat de EAdS sinds 10 jaar zelf de verantwoordelijke organisatie is voor 

grensoverschrijdende sportprogramma’s en zij dergelijke activiteiten in het jaar 2000 

met scholen en sportverenigingen, maar ook met verschillende sportfederaties (op 

nationaal en regionaal niveau), gezamenlijk georganiseerd en uitgevoerd heeft, werd 

de EAdS als een vierde, zelfstandige organisatie voor Duits-Nederlandse sportpro-

gramma’s bij de inventarisatie betrokken (niveau EAdS). 

 

Tenslotte werden via de activiteiten van de EadS, Duitse en Nederlandse sport-

federaties direct bij dergelijke uitwisselingscontacten betrokken, zodat het voor de 

„uitvoerige inventarisatie“ voor de hand liggend was, als vijfde organisatie voor Duits-

Nederlandse sportuitwisselingsprogramma’s ook regionale „koepelorganisaties“  

(Bezirke, Kreise, Gaue; afdelingen, regio's, rayons, districten etc.) in het EUREGIO-

gebied als autonome organisaties en aanbieders van Duitse en Nederlandse grens-

overschrijdende sportuitwisselingsprogramma’s te betrekken (niveau van de onder-

afdelingen van de diverse sportfederaties in het EUREGIO-gebied).  

 

Rekening houdend met deze verschillende (mogelijke)  organisaties op het gebied 

van Duits-Nederlandse sportcontacten bestond ten behoeve van de uitvoering van 

het project de noodzaak, een onderzoeksmodel te ontwikkelen, dat de complexe 

infrastructuur van de beide nationale sportsystemen en de verschillend organisaties 

met hun uiteenlopende uitvoeringsniveaus in het EUREGIO-gebied vastlegt en dat 

het uiteenlopend aanbod aan sportprogramma’s door de gezamenlijke analyse 

toegankelijk maakt. 

 

Een dergelijke analyse moet daarom vooralsnog uitgaan van de desbetreffende  

interne structuur van de beide sportsystemen in Nederland (Provincie Gelderland, 

Regio Achterhoek en Provincie Overijssel, Regio Twente alsook drie gemeenten in 

de Provincie Drenthe) en Duitsland (Bundesland Nordrhein-Westfalen en Nieder-

sachsen). 
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Gezien de diversiteit van de organisaties (Kommunen en Landkreise; EAdS; plaatse-

lijke scholen en sportverenigingen, plaatselijke en regionale sportbonden en regionale 

sportfederaties met hun desbetreffende afdelingen in Kreise, Bezirke respectievelijk 

afdelingen, regio's etc.) was het noodzakelijk om ten behoeve van de enquête een 

Duits-Nederlands onderzoeksmodel als een equivalent STRUCTUUR-MODEL te 

ontwikkelen en als een  vergelijkende ANALYSE OP MEERDERE NIVEAUS voor de 

afzonderlijke organisaties te ontwerpen. 

 

 

3.  Vergelijkende Nederland-studies op het gebied van sport en de sportstructuur 
 in de EUREGIO 
 
In de internationale en duitstalige sportvakliteratuur zijn wetenschappelijke analyses 

van het Nederlandse sportsysteem zeer schaars. Aan Duitse zijde is er een aantal 

informatiebrochures en andere publicaties in de Nederlandse taal die in de afgelopen 

jaren met ondersteuning van het NOC-NSF door het NISB gepubliceerd werden (vgl. 

NISB 2001 a, b; Boer & Croon 2001) en die informeren over de plannen voor een 

nieuwe „sportinfrastructuur“ en de inrichting van „sport-servicepunten“ in het Neder-

landse deel van het EUREGIO-gebied (NISB 2001 c, d). Een dergelijk plaatselijk 

sport-servicepunt werd in de gemeente Enschede opgericht. Bovendien is er in 

samenwerking met meerdere gemeenten een „regionaal sport-servicepunt“ in de 

Regio Achterhoek in opbouw. 

 

Neemt men echter het resultaat van een enkele weken geleden in Duitsland 

gepubliceerde enquête „Niederlande- und Belgienforschung“ in beschouwing, dan 

werden slechts vier projecten op het gebied van „sport“ gedocumenteerd (vgl. Riek & 

Wielenga 2003, 110). Hierbij gaat het om twee vergelijkende sociologische onder-

zoeken van sportverenigingen met betrekking tot ledenstructuur, omvang van de 

verenigingen, sportprofiel, etc. in de steden Enschede, Hengelo en Münster, Osna-

brück (vgl. Jütting 1999; Jütting & v. Bentem 1999). Een derde studie onderzocht het 

lichamelijke prestatievermogen, sportieve manier van leven en Olympische normen 

van Belgische jongeren (Wallonië) in vergelijking met Duitse en andere Europese 

jongeren in de leeftijd van 12 en 15 jaar (vgl. Telama et. al 2002). Tenslotte wordt als 

vierde gedocumenteerde studie, de voor u liggende studie met betrekking tot de 
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grensoverschrijdende sportcontacten in de verenigings- en schoolsport in het 

EUREGIO-gebied vermeld. 

 

Helaas is er in Duitstalige publicaties weinig, te weinig, over het sportsysteem in 

Nederland bekend, hetgeen minder aan belangstelling vanuit het vakgebied dan aan 

de traditionele taalbarrière bij het inhoudelijk verwerken van Nederlandse vakliteratuur 

ligt. Weliswaar informeert bijv. het door DSB en NOK 2001 gepubliceerde „Handbuch 

internationaler Sportstrukturen“ uitvoerig en leerzaam over sportstructuren van ge-

selecteerde landen zoals Noorwegen, Kenia en Uruguay, maar naar een hoofdstuk 

over het buurland „Nederland“ zoekt men tevergeefs.  

 

In het door Tokarski en Steinbach (2001) gepubliceerde overzicht van sport-

structuren in de EU is  echter een klein hoofdstuk over Nederland te vinden (blz. 197-

200): „Zoals de nationale sportkoepels is ook NOC+NSF tot het plaatselijk niveau 

verticaal gestructureerd. De nauwe samenwerking tussen nationale en niet-nationale 

sportkoepels wordt door de organen die op diverse niveaus existeren gewaarborgd. 

Vertegenwoordigers van de overheid en de autonome sportbonden werken samen in 

zowel gemeentelijke alsook provinciale sportraden“ (Tokarski/Steinbach 2001, 198). 

Tokarski/Steinbach maken verschil tussen een nationaal, regionaal en plaatselijk 

niveau met telkens drie elementen die op deze niveaus terug te vinden zijn. Op het 

regionale niveau van de provincies in de EUREGIO zijn dat de provinciale besturen 

(nationaal), de provinciale sportraden (gemengde vorm: nationaal/niet-nationaal), die 

door vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur en de regionale sportfederaties 

gevormd worden en ten derde de niet-nationale regionale sportbonden aangesloten 

bij de Nederlandse sportfederaties (Oost of Twente, Gelderland e.a.). Ook op plaatselijk 

niveau bestaat deze structuur met drie-elementen: de afdeling sport van de gemeente, 

als „gemengde vorm“ de gemeentelijke sportraden en tenslotte de sportverenigingen 

in de steden en gemeenten in het Nederlandse deel van het EUREGIO-gebied.  

     

Hebben wij aan Nederlandse zijde van de EUREGIO voornamelijk met regionale en 

plaatselijke niveaus te maken, waar nationale bestuursorganen met niet-nationale 

sportorganen ook gezamenlijke commissies vormen, zo zijn de niveaus en elementen 

in het sportsysteem aan Duitse zijde van de EUREGIO meer gedifferentieerd, maar 
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tussen de Bundesländern Nordrhein-Westfalen en Niedersachen absoluut niet 

uniform.  

 

In vergelijking met de provinciale besturen van „Overijssel“ (Zwolle) en „Gelderland“ 

(Arnhem) kunnen de Bezirksregierungen in Münster en Osnabrück genoemd worden. 

Deze Bezirksregierungen hebben Dezernate voor sport, die echter alleen voor de 

schoolsport verantwoordelijk zijn. Een „gemengde vorm“, zoals Tokardki/Steinbach 

de provinciale en lokale sportraden in Nederland noemt, bestaat er in vergelijking in 

het Duitse deel van de EUREGIO niet. Daarvoor is er een „dubbele structuur“ op 

regionaal en plaatselijk niveau in het sportsysteem. 

 

Deze dubbele structuur wordt op beide niveaus enerzijds door de sportfederaties 

gevormd, bijv. „Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen“ (FLVW) met zijn 

verschillende Kreisen in het Münsterland in het EUREGIO-gebied, anderzijds door de 

samenvoeging van de diverse sportfederaties en hun takken van sport tot 

gezamenlijke LandesSportBünden (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen), die dan 

op regionaal niveau van de EUREGIO als „Kreissportbünde“  (Niedersachsen bijv. 

Bentheim, Emsland, Osnabrück Land; NRW bijv. Borken, Coesfeld, Steinfurt, Waren-

dorf) en plaatselijk niveau in „Stadtsportbünde“ (Niedersachsen bijv. Osnabrück; NRW 

bijv. Münster) verder onderverdeeld zijn. In Kreis-steden zoals bijv. Borken, Coesfeld, 

Steinfurt bestaat er de Kreissportbund (KSB), die alle sportverenigingen van de 

desbetreffende Landkreis uit verschillende gemeenten omvat en de „Stadtsport-

verband“ (SSV), waarbij slechts die sportverenigingen uit de desbetreffende stad 

aangesloten zijn. Daarnaast bestaan er in Nordrhein-Westfalen in de kleinere 

gemeenten van een Landkreis ook nog „Gemeindesportbünde“ (GSV), waarbij, te 

vergelijken met de „Stadtsportbünden ofwel -verbänden“, alleen de in de gemeente 

georganiseerde sportverenigingen aangesloten zijn. 

 

Derhalve bestaan er in het sportsysteem in het EUREGIO-gebied in ieder geval 

identieke elementen met structurele overeenkomsten, bijvoorbeeld bij de regionale 

structuur van sportfederaties en de sportverenigingen op gemeentelijk niveau. Maar 

het verschil in de beide sportsystemen, in het zelfbestuur en de verbinding met 

nationale besturen, is ten dele aanzienlijk.  
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Bij het vergelijkend onderzoek van de grensoverschrijdende sportcontacten in het 

EUREGIO-gebied moet met deze overeenkomsten en verschillen in de beide 

sportsystemen rekening worden gehouden. Bij deze analyse moeten alle verant-

woordelijke organisaties ofwel aanbieders van grensoverschrijdende sport in beide 

zoals hier beschreven sportsystemen betrokken worden. Op grond van het verschil in 

netwerk van de afzonderlijke  organisaties op het gebied van grensoverschrijdende 

sportprogramma’s in beide sportsystemen is het verder noodzakelijk rekening te 

houden met  de diverse NIVEAUS waarop zij werkzaam zijn alsook de verschillende 

ACTIVITEITEN van deze aanbieders die dan samen tot een functionele INTERACTIE-

STRUCTUUR leiden. 

 

 

4.  Het structuur-model van de verantwoordelijke organisaties voor Duits-
 Nederlandse sportprogramma’s 
 

De sportsystemen in het EUREGIO-gebied hebben enige overeenkomsten. Er 

bestaan echter ook belangrijke verschillen tussen beide systemen, zoals wij hebben 

kunnen vaststellen. Indien men in de beschouwing van deze sportsystemen de focus 

ook nog eens op de specifieke aanbieder of groepen van aanbieders binnen deze 

systemen legt, dan kunnen de volgende conclusies getroffen worden: 

 

Gemeenten 
Een verder punt van overeenkomst is dat in totaal 53 gemeenten/steden via de 

gemeentebesturen een Duits-Nederlands stedenpartnerschap zijn aangegaan. 48 

van deze gemeenten/steden hebben in het jaar 2000 een partnerstad in het 

EUREGIO-gebied. In totaal nemen 45 van de 134 bij de EUREGIO aangesloten 

gemeenten (21 NL/24 D) deel aan een partnerschap (vgl. jaarverslag van de Mozer-

Commissie 2000, blz. 5f.). Oorzaak van het geringere aantal Nederlandse aange-

sloten gemeenten is de gemeentelijke herindeling in Nederland, zodat tegenwoordig 

in de aangesloten gemeenten Coevorden en Hof van Twente 2 respectievelijk 3 

partnerschappen existeren. Verder bestaan vooral tussen gemeenten van de Kreis 

Borken en gemeenten in de Regio Achterhoek partnerschappen die niet gebonden 

zijn aan een officieel partnerschapsverdrag (bijv. Borken - Aalten/Dinxperlo). In de 

EUREGIO organiseren deze gemeentebesturen zowel in Nederland alsook in Duits-

 12



land normaliter noch zelfstandig grensoverschrijdende sportuitwisselingen noch worden 

deze partnerschappen door speciaal hiervoor opgerichte plaatselijke verenigingen ter 

bevordering van de sport/Fördervereine (e.V.) – op enige uitzonderingen na – voor-

bereid en uitgevoerd. 

 

Scholen 
De Duitse scholen in het EUREGIO-gebied zijn bijna uitsluitend gemeentelijke scholen 

en vallen onder de “mittlere Schulaufsicht” (onderwijsinspectie) van de Bezirksre-

gierungen (Bezirksregierung Münster, Bezirksregierung Weser-Ems). Deze scholen 

hebben geen organisatie die voor hen de grensoverschrijdende sportuitwisselingen 

plannen, organiseren en uitvoeren. De scholen regelen hun grensoverschrijdende 

sportuitwisseling met een partnerschool in Nederland, met en zonder gemeentelijke 

ondersteuning en contacten met de Bezirksregierungen, zo veel mogelijk zelfstandig. 

Als uitzondering zijn het contactpunt voor grensoverschrijdende schoolsportontacten 

van de Bezirksregierung Weser-Ems en de EAdS in Velen te noemen. 

 

In de Regio Twente en de Regio Achterhoek is het aandeel aan bijzondere (con-

fessionele en particuliere) scholen beduidend hoger dan in de Duitse gemeenten en 

Landkreisen van de EUREGIO. Wij hebben hier echter geen andere verstrekkende 

regelingen voor de grensoverschrijdende sportuitwisselingen tussen scholen kunnen 

vaststellen. 

 

Het engagement voor grensoverschrijdende schoolsportcontacten ligt in hoge mate 

bij de schoolleiding van de afzonderlijke scholen en bij het geïnteresseerde onder-

wijzend personeel van de plaatselijke school.  

 

Plaatselijke sportverenigingen en regionale sportfederaties 
Ten aanzien van de sportverenigingen, als verantwoordelijke organisaties voor 

grensoverschrijdende sportcontacten, zijn er volkomen andere gegevens met 

betrekking tot de structuur beschikbaar. Ook hier bestaat een reeks overeenkomsten 

tussen de Duitse en Nederlandse sportverenigingen, maar er zijn ook grote ver-

schillen tussen de beide sportsystemen.  
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Bijna iedere officieel geregistreerde sportvereniging in het Duitse deelgebied van de 

EUREGIO is bij een regionale sportfederatie aangesloten. In de regel is dat bij Neder-

landse sportverenigingen ook het geval. Deze zijn echter bij verschillende nationale 

sportkoepels aangesloten. 

 

De structuurkenmerken van de geografische indeling, de naamkeuze voor deze 

indeling en de onderverdeling van de regionale sportfederaties zijn zowel aan Duitse 

alsook aan Nederlandse zijde zeer verschillend. Soms komen de geografische 

grenzen van de regionale sportfederaties (Kreis- en Bezirksgrenzen) overeen met de 

staatkundige grenzen (bijv. van de Landkreise, provincie), meestal gelden echter 

andere grenslijnen, die in het Münsterland bijv. nog overeenkomen met de grenzen 

van vóór de gemeentelijke herindeling in 1975. Er zijn echter ook sportfederaties (bijv. 

voetbal, atletiek) in het Duitse deel van de EUREGIO, waarbij de grenzen tussen de 

Landesverbänden (bijv. Fußballverband Niederrhein en Fußball- und Leichtathletik-

verband Westfalen) dwars door een Landkreis (in dit geval: Borken) lopen. Juist in het 

Duitse deel van de EUREGIO, hier met name in het gebied van Nordrhein-Westfalen, 

vallen in het grensgebied van de EUREGIO enige gemeenten onder regionale 

sportfederaties, die slechts gedeeltelijk in het EUREGIO-gebied actief zijn. 

 

Gemeentelijke en regionale sportkoepels 
In talrijke gemeenten in het Nordrhein-Westfälische deel van het EUREGIO-gebied 

bestaan er bovendien „Gemeindesport- und Stadtsportverbände“ (GSV, SSV), een 

samenwerkingsverband van plaatselijke sportverenigingen om met en tegenover de 

gemeentebesturen gezamenlijke belangen en maatregelen voor het gebruik en 

exploitatie van sportaccommodaties te waarborgen en te stimuleren. Dergelijke ge-

meentelijke samenwerkingsverbanden van sportverenigingen bestaan er niet in de 

drie Niedersächsische Landkreisen, die echter zoals in Nordrhein-Westfalen „Kreis-

sportbünde“ (KSB) hebben. 

 

In het Nederlandse deelgebied van de EUREGIO (Regio Twente) bestaan er in de 

gemeenten zogenaamde „lokale sportraden“. Deze lokale sportraden zijn echter een 

gemeenschappelijk orgaan van vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de 

plaatselijke sportverenigingen in het kader van het gebruik en de gezamenlijke 

exploitatie en het beheer van de plaatselijke sportaccommodaties, terwijl de 
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„gemeentelijke sportbond“ een autonoom orgaan van de sportverenigingen is, zonder 

een officiële verbinding en samenwerkingsregeling met het plaatselijk gemeente-

bestuur. Analoog met Niedersachsen, waar geen „Gemeinde- und Stadtsportver-

bände“  opgericht zijn, bestaan er ook geen „lokale sportraden“ in der Regio Achterhoek.  

 

Een equivalent voor de zeven „Kreissportbünde“ in het Duitse deelgebied van de 

EUREGIO hebben wij in Nederland niet gevonden. Zoals wij reeds hebben 

opgemerkt verschilt de functie van de twee „provinciale sportraden“ principieel van 

de „Kreissportbünden“ en de beide LandesSportBünden in het EUREGIO-gebied 

(Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen). 

 

Wanneer men tenslotte de overeenkomsten en verschillen van de diverse verant-

woordelijke organisaties voor grensoverschrijdende sportuitwisselingen in de EUREGIO 

in een structuurmodel wil afbeelden, dat de verschillende NIVEAUS en ACTIVITEITEN 

als een equivalente INTERACTIESTRUCTUUR weergeeft, dan zijn er de volgende 

structuren te zien: 

 

 
Fig.1: Structuurmodel van de verantwoordelijke sportorganisaties in Duitsland en Nederland 

 
Eigen ontwerp, verschillende bronnen 
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5.  Kaderplan voor de analyse op meerdere niveaus en het enquêtesysteem 
  
5.1 De analyse van de verantwoordelijke organisaties voor grenzoverschrijdende 
 sportuitwisselingen in de EUREGIO 
 
 
Uit steekproeven die op regionaal en gemeentelijke niveau zijn genomen met be-

trekking tot de frequentie van de Duits-Nederlandse sportcontacten in het EUREGIO-

gebied in het voortraject van het project is zichtbaar geworden, dat duidelijk minder 

dan 5% van alle sportverenigingen en ook duidelijk minder dan 3% van alle scholen in 

het EUREGIO-gebied in het jaar 2000 grensoverschrijdende sportcontacten hebben 

georganiseerd. 

 

Deze basisgegevens werden het onderzoeksteam in een gesprek van deskundigen 

dat in februari 2002 heeft plaatsgevonden door de opdrachtgever en de Europäischen 

Akademie des Sports (EAdS), een verantwoordelijke organisatie voor Duits-Neder-

landse sportprogramma’s in het EUREGIO-gebied, bevestigd, op basis van ervaringen 

die zij zelf in de afgelopen jaren hadden opgedaan. Zo werden bijvoorbeeld door de 

EUREGIO in het jaar 2000 in totaal 49 grensoverschrijdende sportcontacten van Duitse 

(18) en Nederlandse sportverenigingen/scholen/ gemeentebesturen (31) financiëel 

ondersteund. 

 

Gezien de op de steekproeven gebaseerde en geschatte procentuele verdeling naar 

frequentie van het aantal Duits-Nederlandse sportcontacten van sportverenigingen 

en scholen in de EUREGIO en de ter beschikking staande tijd en financiële middelen 

ten behoeve van het project, moest en kon met instemming van de opdrachtgever 

worden afgezien van een algeheel onderzoek onder alle geregistreerde sportver-

enigingen en scholen in het EUREGIO-gebied (ca. 10.000). De benodigde tijd en 

financiële middelen hadden op grond van de steekproeven in geen te rechtvaardigen 

verhouding gestaan tot de te verwachten resultaten. Van lokale steekproeven werd 

ook afgezien, omdat een geografisch verschil tussen gemeenten in de grensstreek 

en de verder van de grens liggende gemeenten niet uit te sluiten is. Bovendien 

zouden alle bij de EUREGIO aangesloten gemeenten (algeheel onderzoek) in deze 

studie betrokken moeten worden. Overeenkomstig de wens van de opdrachtgever 

moest in alle gemeenten onderzocht worden in welke omvang sportcontacten in het 

jaar 2000 hebben plaatsgevonden, welk profiel de verenigingen en takken van sport 
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in het kader van de sportcontacten hadden en in welke omvang er schoolsport-

contacten hebben plaatsgevonden.  

 

Gezien het bestaande grote aantal verantwoordelijke organisaties voor Duits-Neder-

landse sportcontacten in het EUREGIO-gebied zouden enerzijds al deze ver-

schillende organisaties bij de analyse betrokken moeten worden. Anderzijds moest 

het spectrum van de te onderzoeken sportfederaties en daarmee de takken van sport 

in het kader van deze analyse afgebakend worden, omdat bijv. alleen bij de Nord-

rhein-Westfälische LandesSportBund (LSB NRW) meer dan 60 verschillende sport-

federaties zijn aangesloten. Dit aantal zou alleen al, om adequaat ook alle Nieder-

sächsische en Nederlandse sportfederaties en hun afzonderlijke onderafdelingen in 

de desbetreffende deelgebieden van de EUREGIO bij het onderzoek te betrekken, 

voor de “sportfederaties” nog verhoogd worden met in totaal ca. 180 bonden en hun 

talrijke onderafdelingen in het EUREGIO-gebied. Ook hier moest van een algeheel 

onderzoek van alle sportfederaties afgezien worden. 

 

Als criterium om de sportfederaties te selecteren, werd gebruik gemaakt van twee 

parameters:  

 

(1) De procentuele registratie van alle leden van sportverenigingen door de 

afzonderlijke sportfederaties;  

 

(2) De omvang van alle takken van sport in het kader van de Duits-Nederlandse sport-

uitwisselingen die door de EUREGIO en de EadS (financieel) ondersteund werden.  

 

Dientengevolge werden de 22 belangrijkste sportfederaties niet alleen geselecteerd 

naar de kwantiteit (1) van het aantal leden, maar werd ook kwalitatief naar het 

complete profiel van de takken van sport gekeken (vergeleken met het profiel  van de 

jaren 1999 en 2001) dat de totale omvang van de takken van sport in het jaar 2000 

weerspiegelt en waarin door de EUREGIO en de EAdS gesubsidieerde, ondersteunde 

en geïnitieerde Duits-Nederlandse sportcontacten hebben plaatsgevonden (2). 

 

De volgende 22 sportfederaties met hun regionale onderafdelingen in het EUREGIO-

gebied werden op deze basis in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen en in de 
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provincies Gelderland en Overijssel geregistreerd en ten aanzien van hun grens-

overschrijdende sportcontacten onderzocht (fig. 2): 
 
Fig. 2: Ondervraagde sportfederaties in de EUREGIO , verdeeld naar het profiel van de takken van sport 

 
Eigen ontwerp 

 

Omdat er in de Nordrhein-Westfälische en Niedersächsische deelgebieden van de 

EUREGIO geen zelfstandige korfbal- en schaatssportfederaties bestaan, werden hier 

slechts 20 sportfederaties bij de verdere analyse betrokken. Het sprectrum van deze 

geselecteerde sportfederaties dekt bijv. in Nordrhein-Westfalen in totaal rond 85% 

van alle sportverenigingsleden (vgl. Statistisches Jahrbuch NRW 2000). 

 

Bij de op deze wijze vastgestelde 20 (Nederland 22) takken van bondssport gaat het 

om vier (vijf) teamsporten (voetbal, handbal, volleybal, basketbal, (+ korfbal in Neder-

land)), vier partnersporten (tennis, tafeltennis, badminton, squash), acht (negen) 

individuele takken van sport (atletiek, turnen, zwemmen, judo, schaken, paarden-

sport, wielersport, schietsport, (+ schaatsen in Nederland)) en vier vormen van trendy-

sporten (American footbal, basebal, rolschaatsen / inline-skaten, floorbal (unihockey)). 

 

Om de regionale structuur vast te stellen met inbegrip van de contactpersonen in de 

afzonderlijke Kreisen/Bezirken ofwel afdelingen/rayons van de sportfederaties in het 
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EUREGIO-gebied (NRW/NS; Achterhoek/Twente), werd een zeer omvangrijke onder-

zoek naar adressen en internetadressen door het onderzoeksteam verricht, 

ondersteund door de LandesSportBund (LSB NRW) voor de afzonderlijke Nordrhein-

Westfälische sportfederaties en gemeentelijke sportbonden. 

 

 

5.2 Het onderzoek en het onderzoeks-sample van de verantwoordelijke  
 organisaties voor grensoverschrijdende Duits-Nederlandse sportcontacten 
 
 
Het onderzoek werd onderverdeeld in een voor- en een hoofdonderzoek. Bij het 

vooronderzoek zijn als onderzoeksgroepen acht potentiële verantwoordelijke 

organisaties/aanbieders/subsidiegevers van grensoverschrijdende sportuitwisselings-

programma’s in het EUREGIO-gebied betrokken (zie  resultaat van de analyse op 

meerdere niveaus). 

 
Fig. 3: Onderzoeks-sample van de analyse op meerdere niveaus 

Onderzoeksgroepen Duitsland Nederland 

1. Gemeentebesturen (1) n=98 n=36 (39)* 
2.  Gemeinde-/Stadtsportverbände  
 resp. lokale sportraden (2) n=36 n=8 

3.  Stadtsportbünde (3) n=2 --- 

4.  Kreissportbünde (4) n=7 --- 

5.  Sportfederaties (5) n=40 n=22 

6.  Provinciale sportraden (6) --- n=2 

7.  EAdS (7) kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de uitgevoerde 
grensoverschrijdende sportcontacten in het jaar 2000 

8.  EUREGIO (8) kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de gesubsidieerde 
grensoverschrijdende sportcontacten in het jaar 2000 

* Door de tussentijdse uitgevoerde gemeentelijke herindeling in delen van het Nederlandse onderzoeksgebied is 
het aantal Kommunen/gemeenten in 2003 tot 36 gereduceerd. Wanneer in dit onderzoek enkel en alleen de 
Kommunen/gemeenten in het kader van het onderzoek van de stedenpartnerschappen beschouwd worden, 
wordt het aantal uit 2000 en bij de totale beschouwing en in de meeste grafieken de stand van 2003 in de 
analyse opgenomen. 

 
 
Vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek had tot doel, door middel van enquêtes onder gemeentebesturen 

(1), plaatselijke sportbonden (2/3), Kreissportbünden (4) en sportfederaties (5) de 

diverse verantwoordelijke organisaties voor grensoverschrijdende activiteiten op het 

gebied van sportcontacten vast te stellen. Onder andere werd in alle 5 enquêtes (e-
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mail en verzending per post) gevraagd, in hoeverre afzonderlijke scholen (1/2/3) en 

sportverenigingen (1/2/3/4/5) in de gemeenten respectievelijk regio’s bekend zijn die 

in het jaar 2000 grensoverschrijdende sportprogramma’s georganiseerd hebben 

respectievelijk aan grensoverschrijdende sportcontacten deelgenomen hebben. 

De in het kader van het vooronderzoek vastgestelde scholen en sportverenigingen 

werden toegevoegd aan de lijst met bekende scholen en verenigingen (7/8) en ten 

behoeve van het hoofdonderzoek gecompleteerd. 

 

Alle vijf enquêteformulieren inclusief het begeleidend schrijven werden in het Neder-

lands vertaald en aan de Nederlandse contactpersonen ter beantwoording toe-

gezonden. De vijf enquêteformulieren werden in de Duitse en Nederlandse taal als 

aparte documentatie gepresenteerd. 

 
Voor het retourneren van de in het kader van het vooronderzoek beantwoorde 

vragenlijsten werden verschillende opties aangeboden: e-mail, fax, retournering per 

post. Ook werd de mogelijkheid geboden tijdens bijzondere spreekuren telefonisch 

vragen te stellen. Van alle aangeboden methoden werd gebruik gemaakt. Na  

verzending van de vragenlijsten werd twee maal per enquête om beantwoording 

verzocht (1/2/3/4/5). De resultaten van het vooronderzoek worden in de volgende 

hoofdstukken apart gedocumenteerd. Het percentage beantwoorde afzonderlijke  

enquêtes lag vaak tussen de 60 en 90%. 

 

Met de secretarissen van de beide provinciale sportraden (6) werden in maart 2002 

in Arnhem en Zwolle op basis van een “handleiding” interviews gehouden, die 

dienden ter controle en completering van de geanalyseerde infrastructuur op het 

gebied van de sport in Nederland voor de grensoverschrijdende sportuitwisselingen 

in de Regio Achterhoek en de Regio Twente.  

 

Ook konden op deze wijze voor dit onderzoek belangrijke contactpersonen in de 

beide Nederlandse regio’s in de EUREGIO gevonden worden. 

 

De door de EUREGIO en de EAdS ter beschikking gestelde documentatie (7/8) met 

betrekking tot gesubsidieerde respectievelijk georganiseerde activiteiten op het gebied 

van grensoverschrijdende sportprogramma’s/-contacten werden geanalyseerd en 

geëvalueerd. De genoemde sportverenigingen en scholen werden in het sample voor 
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het hoofdonderzoek (enquête van de scholen en sportverenigingen, die in het jaar 

2000 grensoverschrijdende sportuitwisselingen hebben georganiseerd) opgenomen. 

 

Voor het vaststellen van het school-sample werd naast de bovengenoemde acties 

contact opgenomen met de verantwoordelijke afdelingen van de Bezirksregierungen 

(Münster en Osnabrück). Gelukkig werd ons een lijst van alle scholen in het 

EUREGIO-gebied in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen, waar Nederlandse taal 

onderricht wordt, ter beschikking gesteld (Institut für Niederländische Philologie, 

Universität Münster). Aan de hand van deze lijst van scholen werd onderzocht, of in 

het jaar 2000 aan deze scholen ook schoolsportuitwisselingen met Nederlandse 

partnerscholen georganiseerd werden. Enkele van deze scholen hadden in het jaar 

2000 o.a. aan grensoverschrijdende schoolsportevenementen van de EAdS deel-

genomen. 
 
 
Hoofdonderzoek 
 
Het hoofdonderzoek had tot doel, alle gedocumenteerde (7/8) en de door het 

vooronderzoek (1/2/3/4/5) vastgestelde scholen en verenigingen, die in het jaar 2000 

grensoverschrijdende sportcontacten in het EUREGIO-gebied georganiseerd 

respectievelijk aan dergelijke contacten deelgenomen hebben, naar hun mening over 

en evaluatie van deze contacten te vragen. Daarbij werden ook de bijzondere 

kenmerken van deze verenigingen (begin van de uitwisseling, grootte van de 

vereniging, bestaansduur van de contacten, profiel van de takken van sport, 

motieven, voorstellen tot verbetering, o.a. parameter) geregistreerd.  
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B.  Resultaten van het vooronderzoek 
 
Onderstaand worden de resultaten van de acht uitgevoerde vooronderzoeken 

voorgesteld (vgl. fig. 3).  

 
6.  Resultaten van de enquête onder de gemeentebesturen 
 
Van de in totaal 98 ondervraagde Duitse gemeenten die lid zijn van de EUREGIO 

hebben 74 gemeenten (76%) aan de enquête deelgenomen. Met de overige 23 ge-

meenten werd in het kader van de enquête telefonisch contact opgenomen, waarvan 

wij echter geen positief antwoord met betrekking tot een grensoverschrijdende sport-

uitwisseling met een gemeente in het Nederlandse deelgebied van de EUREGIO 

hebben gekregen. Van de in totaal 36 gemeenten in Nederland beantwoordden 29 

gemeenten de vragenlijst (81%).  

 

Uitwisseling van gemeenten met stedenpartnerschappen in het EUREGIO-gebied 
Van de in totaal 24 Duitse gemeenten die stedenpartnerschappen met Nederlandse 

gemeenten binnen de EUREGIO zijn aangegaan, hebben naar verklaring van de 

des-betreffende gemeentebesturen in elk geval 13 gemeenten (54%) in het jaar 2000 

een grensoverschrijdende sportuitwisseling met hun "zustergemeente" in Nederland 

georganiseerd. Daarbij waren echter niet de gemeenten (het bestuur) de motor bij 

het initiëren en het onderhouden van contacten op het gebied van sport. In de 

meeste gevallen zijn het de sportverenigingen of scholen die de grensoverschrij-

dende sportuitwisseling initiëren en onderhouden. Slechts 2 gemeenten geven zelf 

aan (Emsdetten en Recke) dat zij een partnerschapscomité hebben, dat de grens-

overschrijdende sportuitwisselingen ondersteund. Twee verdere gemeenten (Steinfurt, 

Legden) verwijzen er naar dat zij financiële middelen in de vorm van tegemoet-

komingen in reiskosten als ondersteunende maatregel ter beschikking stellen (zie 

kaart stedenpartnerschappen). De intensiteit van de sportcontacten wordt zeer 

verschillend beoordeeld en gaat van zeer onregelmatig en zeer gering tot aan zeer 

intensieve sportieve betrekkingen tussen de partnergemeenten.  

 

De redenen voor het ontbreken van contacten op het gebied van sport tussen 

partnersteden in de EUREGIO zijn van verschillende aard. In 6 gevallen (Stadtlohn, 

Schüttdorf, Schöppingen, Salzbergen, Nordhorn en Heek) wordt de gemeentelijke 
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herindeling in Nederland op dit moment als een hindernis beschouwd om reeds 

bestaande contacten te onderhouden. In enkele gevallen schijnt zelfs een opheffing 

van de stedenpartnerschap niet uitgesloten te zijn. Andere redenen is gebrek aan 

financiële middelen, de concurrentie ten opzichte van andere evenementen en de 

aard van de uitwisselingen. Enkele der 13 gemeenten, die in het jaar 2000 geen 

sportuitwisseling met een partnergemeenten onderhielden, zijn echter van plan in de 

toekomst sportuitwisselingen nieuw leven in te blazen of nieuw op te starten. 

  
Fig. 4 : Stedenpartnerschappen in de EUREGIO 

 
volgens jaarverslag van de Mozer-Commissie 2000, eigen enquete 2002 

 
 

Voorts kon als resultaat worden vastgesteld dat bijv. in de Landkreisen van het 

Münsterland (BOR, COE, ST, WAF) in de afgelopen jaren talrijke verenigingen ter 

bevordering van de sport voor het onderhouden van stedenpartnerschappen werden 

opgericht, maar dat deze verenigingen bijna uitsluitend stedenpartnerschappen met 

gemeenten in Frankrijk, Polen, Groot-Brittannië, Italië, Spanje e.a. landen in Europa 
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(en overzee) onderhouden. In slechts twee Duitse gemeenten werd een partner-

schapscomité respectievelijk één zelfstandige partnerschapsvereniging in de 24 Duitse 

gemeenten gevonden die met een Nederlandse gemeente/stad in het EUREGIO-

gebied een partnerschap onderhoud! Deze situatie is in zoverre opmerkelijk, omdat het 

juist deze zelfstandige verenigingen voor het onderhouden van stedenpartner-

schappen zijn, die sinds vele jaren sportuitwisselingen van gemeentelijke sport-

verenigingen en met name van scholen succesvol en regelmatig met hun partners in 

het buitenland plannen en uitvoeren. (positieve voorbeelden, welk effect bijv. 

Nederlandse verenigingen ter bevordering van de sport in afzonderlijke gemeenten 

op de Nederlands-Duitse sportuitwisselingen hebben, zijn beschikbaar voor de 

Eems-Dollard-Regio, vgl. EUREGIO 2002). 

 

Omdat er tot nu toe geen zelfstandige verenigingen ter bevordering van het onderhou-

den van Duits-Nederlandse stedenpartnerschappen in het EUREGIO-gebied gevonden 

konden worden, werd in het algemeen aan plaatselijke sport-verenigingen en soms ook 

scholen direct door de gemeentebesturen de opdracht gegeven respectievelijk verzocht 

deze uitwisselingsprogramma’s zelfstandig te plannen en uit te voeren. 

 

Wij gaan er op grond van onze resultaten vanuit dat deze praktijk ook typerend is voor 

Nederlandse gemeenten in de Regio Twente en de Regio Achterhoek en dat de 

grensoverschrijdende sportuitwisselingen tussen de gemeenten in de EUREGIO 

(sportvereniging en school) zich in zijn geheel verregaand aan een gemeentelijk 

sturingsbeleid door bestuursorganen - ook de EUREGIO-gevolmachtigden van de 

gemeenten - onttrekken. Dit zou voor de autonomie van de sport in de gemeenten 

kunnen pleiten. Vergelijkt men echter de bijzondere inspanningen van Duitse 

gemeenten bij het onderhouden van partnerschappen met steden in andere Europese 

landen (bijv. Frankrijk, Polen, Groot-Brittannië), dan zou dat echter ook op een zekere 

normaliteit en consolidering van de verhouding tussen Duitse en Nederlandse 

gemeenten in de omgang met elkaar kunnen wijzen. 

 

Er bestaan dus in de bij de EUREGIO aangesloten gemeenten afzonderlijke sport-

verenigingen en scholen die de grensoverschrijdende sportuitwisselingen in het kader 

van de stedenpartnerschappen zelfstandig organiseren en uitvoeren, waarbij in het 

jaar 2000 volgens informatie van de gemeentebesturen in talrijke partnergemeenten 
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dergelijke sportcontacten in vergelijking tot de voorgaande jaren niet meer 

georganiseerd werden. 

 
Uitwisseling van gemeenten zonder stedenpartnerschappen in het EUREGIO-gebied 
In het jaar 2000 vonden er natuurlijk ook sportcontacten tussen Duitse en Neder-

landse scholen en sportverenigingen plaats in de andere 86 bij de EUREGIO 

aangesloten gemeenten, die geen stedenpartnerschap met een andere gemeente in 

Duitsland respectievelijk in Nederland in het  EUREGIO-gebied hebben. 

 

Uit de evaluatie van de retourontvangen vragenlijsten van de Nederlandse gemeenten 

(18) is gebleken, dat in het jaar 2000 in 15 gemeenten (83%) een grensover-

schrijdende sportuitwisseling heeft plaatsgevonden. 

 

Van de 74 Duitse gemeenten (zonder een officieel geregistreerd stedenpartnerschap 

in het EUREGIO-gebied) hebben volgens informatie van deze gemeenten in het jaar 

2000  in totaal slechts 19 gemeenten een grensoverschrijdende sportuitwisseling met 

een Nederlandse gemeente in het EUREGIO-gebied georganiseerd (26%). Er werd 

echter door een aantal van deze 74 gemeenten aangegeven, dat in de afgelopen jaren 

een sportuitwisseling heeft plaatsgevonden, maar dat deze echter in de tussentijd (in 

het peiljaar 2000) om verschillende redenen „slapend“ is. Trekt men een eerste 

conclusie, dan komt men tot de volgende uitspraak: de Duits-Nederlandse sportuit-

wisseling in de gemeenten in het EUREGIO-gebied profiteert van de bestaande 

contacten in de stedenpartnerschappen. 

 

De grensoverschrijdende sportuitwisselingen in het EUREGIO-gebied vertonen verder 

enige karakteristieke geografische bijzonderheden. Zo liggen bijv. 11 van in totaal 32 

Duitse gemeenten (34%) die Duits-Nederlandse sportcontacten in hun gemeente-

gebied aangaven, alleen al in de Kreis Borken. In de andere Landkreisen van het 

Münsterland is dit percentage duidelijk lager (tussen ca. 10 en 20%). Verder kan 

vastgesteld worden dat de Duits-Nederlandse sportcontacten in het oorspronkelijke 

EUREGIO-gebied intensiever zijn dan in het uitbreidingsgebied (Landkreis Osnabrück, 

Kreis Warendorf, Münster, Osnabrück, gedeelten van de Kreis Coesfeld). Figuur 5 

geeft een overzicht van de verdeling van de grensoverschrijdende sportcontacten volgens 

de gemeentebesturen in de zeven Landkreisen (D) en twee provincies (NL). 
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Fig. 5:  Verdeling van de gemeenten met sportcontacten in het EUREGIO-gebied volgens informatie van 
de gemeenten 

 

Eigen enquête 2002 

 

Voert men ter vergelijking het totaal-sample van alle Duitse en Nederlandse bij de 

EUREGIO aangesloten gemeenten aan (n=134), dan vonden er volgens informatie van 

de gemeentebesturen in de meeste gemeenten, inclusief de partnerschaps-gemeenten, 

geen grensoverschrijdende sportcontacten in de gemeenten plaats (n=87). Dit hoge 

percentage (65%) heeft verschillende oorzaken waarop op deze plek niet  nader wordt 

ingegaan. Er kan echter van worden uitgegaan dat dit percentage lager wordt na 

verkregen informatie van de andere verantwoordelijke organisaties in het kader van de 

analyse op meerdere niveaus (gemeentelijke sportbonden, regionale sportfederaties), 

want de gegevens van de ondervraagde gemeenten stemden niet altijd overeen met 

de informatie van andere verant-woordelijke organisaties inzake de Duits-Neder-

landse sportuitwisselingen op gemeentelijk niveau. 
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Die gemeenten waarin in het jaar 2000 geen grensoverschrijdende sportcontacten 

plaatsvonden, gaven daarvoor naar mening van de gemeentebesturen (A) en naar 

hun beoordeling voor de plaatselijke sportverenigingen (B) en de plaatselijke scholen 

(C) de volgende redenen aan: 

 
Fig. 6:  De belangrijkste redenen volgens het gemeentebestuur voor de ontbrekende deelname van 

gemeenten, hun sportverenigingen en scholen aan grensoverschrijdende sportcontacten in de 
EUREGIO (aantal antwoorden tussen haakjes) 

GEMEENTE SPORTVERENIGING SCHOOL 

1. De gemeente is bij ons niet 
verantwoordelijk voor contacten 
op het gebied van sport. 
Dergelijke aanvragen worden 
aan sportverenigingen resp. 
scholen doorgegeven. (37) 

1. Te weinig belangstelling voor 
dergelijke sportuitwisselingen  
bij het bestuur/bij de leden van 
de sportvereniging. (31) 

1. Er worden in de loop van het 
schooljaar reeds te veel  
andere schoolprojecten en  
acties georganiseerd. (39) 

2. Wij hebben reeds intensieve 
cultuuruitwisselingen, maar op 
andere dan op sportgebied. (28) 

2. Er zijn te weinig vrijwilligers voor 
het organiseren van deze 
uitwisselingen. (29) 

2. Er zijn te weinig initiatieven voor 
schoolsport-uitwisselingen van de 
zijde van de schoolleiding resp.  
de sportleraren. (26) 

3. Door de financiële situatie in 
onze gemeente/stad zijn geen 
subsidies voor dergelijke 
uitwisselingen mogelijk. (28) 

3. Er staan reeds te veel andere 
sportuitwisselingen op het 
programma van de vereniging. 
(28) 

3. Er bestaat te weinig belangstelling 
voor grensoverschrijdende  
contacten op het gebied van 
schoolsport bij de scholieren. (19) 

4. De gemeente heeft elders goed 
functionerende internationale 
sportuitwisselingen. (28) 

4. De sportverenigingen 
beschikken over te geringe 
financiële middelen om de 
kosten voor dergelijke 
sportuitwisselingen te kunnen 
dragen. (20) 

4. Het sportaanbod is te eenzijdig 
georiënteerd op wedstrijden en 
prestatie, er wordt te weinig 
rekening gehouden met trendy-
sporten. (8) 

Overig: Overig: Overig: 
 

5. De gemeente voelt zich niet 
verantwoordelijk.  

6. Het contact is vanwege de 
nabijheid van de grens al 
voldoende uitgebouwd. 

7. Nederland is te ver van de 
eigen gemeente verwijderd. 
 

 
5. De verenigingen zijn 

onvoldoende geïnformeerd. 
6. Er bestaat geen continuïteit  

bij de sportcontacten. 

 
5. Bij grensoverschrijdende 

contacten vinden in de  
basisscholen nog uitwisselingen 
op het gebied van spel en 
beweging plaats, in scholen voor 
voortgezet onderwijs meestal 
alleen nog culturele 
uitwisselingen. 

Eigen enquête 2001/2002 
 
 
Voorbeeld 
 
Plaatsvervangend voor enkele goede voorbeelden voor een functionerende grens-

overschrijdende sportuitwisseling tussen de gemeenten in de EUREGIO wordt op 

deze plaats voor het jaar 2000 het voorbeeld van de gemeenten Ommen en Recke 

aangehaald, die in het jaar 1999 hun 10-jarig partnerschapsjubileum vierden en naar 

aanleiding van dit jubileum op 17 juni 2000 een partnerschapsdag organiseerden. 
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Via een partnerschapscomité werd in het kader van dit partnerschapsfeest niet alleen 

een cultuurprogramma ontworpen, maar ook een omvangrijk sportcontacten-program-

ma ontwikkeld en gerealiseerd in het kader van de contacten tussen scholen en 

verenigingen. Zo werd er een tafeltennistoernooi tussen de Fürstenberg Schule in 

Recke en het Vechtdal College in Ommen georganiseerd. 

 
Sportverenigingen deden bij de toernooien tussen de gemeenten mee met vier 

takken van sport: voetbal, badminton, schiet- en hengelsport. Voor Recke waren dat 

de TuS Recke, Grün-Weiß Steinbeck, Schützenverein Zumwalde en NWA Orts-

gruppe Recke. Aan Ommener zijde waren het o.a. de badmintonvereniging 'en Blok', 

de Beerzer Schietsportvereniging en de OZC Ommen. 

 

Verder organiseerden de gemeenten Recke en Ommen als activiteit een beachvolley-

ball-toernooi voor hun stads- respectievelijk gemeentebesturen. Naast teams uit Ommen 

en Recke namen ook teams uit Ibbenbüren en Mettingen deel aan dit toernooi. 

 

 

7. Resultaten van de enquête onder de plaatselijke sportbonden / sportraden 
 
 
Van de in totaal 98 Duitse aangesloten gemeenten in het EUREGIO-gebied 

beschikken 38 gemeenten over plaatselijke sportbonden (Gemeindesport-, Stadtsport-

verband en Stadtsportbünde). In de 36 aangesloten gemeenten in Nederland zijn er in 

totaal 8 lokale sportraden. Onderstaand figuur geeft een overzicht van de verspreiding 

van de plaatselijke sportbonden / lokale sportraden over de afzonderlijke regio’s. 

 

Van de 38 Duitse plaatselijke sportbonden hebben er 20 aan de enquête deegenomen 

(50%), van de 8 lokale sportraden in de Regio Twente waren het er 4 (50%). Als 

eerste resultaat kan vastgesteld worden, dat er grote verschillen zijn bij de 

verspreiding van de plaatselijke sportbonden/lokale sportraden over de afzonderlijke 

regio’s in de EUREGIO. Dit geldt zowel voor het Duitse alsook voor het Nederlandse 

deel van de EUREGIO. De grootste concentratie van de plaatselijke sportbonden 

bestaat er in de Nordrhein-Westfälische Kreis Borken. In de Niedersächsische 

gebieden van de EUREGIO bestaat er geen gemeentelijke sportbond voor de 

belangenbehartiging van sportverenigingen. In andere regio’s, zoals bijv. in de Kreis 

Coesfeld, is de implementatie van plaatselijke sportbonden nog in opbouw. Noch de 
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plaatselijke sportbonden in Nordrhein-Westfalen, noch de lokale sportraden in de 

Regio Twente zien zich echter als een servicebureau voor de grensoverschrijdende 

sportuitwisselingen. 

 
Fig. 7: Verspreiding van de plaatselijke sportbonden / lokale sportraden in het EUREGIO-gebied 
 

 
volgens LSB NRW, Provinciale Sportraad Overijssel 
 
 
Zij concentreren zich hoofdzakelijk op de aangesloten verenigingen om gemeen-

schappelijke belangen met betrekking tot het gebruik van plaatselijke sport-

accommodaties te waarborgen en te ondersteunen. Daarom is het niet verwonderlijk 

dat van de 20 op Duits gebied aan de enquête deelgenomen plaatselijke sport-

bonden slechts 4 verklaarden dat zij al eens aan een Duits-Nederlandse sport-

uitwisseling deelgenomen hadden. Deze deelname vond echter niet uit eigen initiatief 

plaats, maar maakte deel uit van evenementen die hebben plaatsgevonden in het 

kader van contacten tussen partnerschapssteden respectievelijk op aanvraag van 

verenigingen in het kader van het plannen van toernooien. Bovendien deelden 

zestien plaatselijke sportbonden mee nog nooit aan een grensoverschrijdende 
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sportuitwisseling deelgenomen te hebben. Dit ten dele met als uitleg dat dit niet tot 

hun werkterrein behoort of dat er nog nooit over activiteiten in het kader van een 

Duits-Nederlandse sportuitwisseling nagedacht is. Een derde van de ondervraagden 

staat in ieder geval open voor deelname aan een sportuitwisseling in de EUREGIO 

en zegt toe een deelname te overwegen (vgl. www.lsb.nrw). Evenals het grootste 

deel van de ondervraagde plaatselijke sportbonden gaven de 4 ondervraagde lokale 

sportraden ook aan nog nooit aan een sportuitwisseling in de EUREGIO te hebben 

deelgenomen. Ook hier gaven de ondervraagden in Nederland als reden voor het 

negatieve antwoord aan, dat zij geen verband zien met hun werkterrein.  

 

Het is te overwegen of de plaatselijke sportbonden in het EUREGIO-gebied in de 

toekomst die functies ter verbetering van de Duits-Nederlandse sportuitwisseling 

zouden moeten waarnemen die tot nu toe door de plaatselijke stedenpartnerschaps-

verenigingen ten behoeve van de talrijke sportcontacten met andere gemeenten in 

Europa, bijv. met name in de Kreisen Coesfeld en Steinfurt, worden waargenomen. 

In dit verband zou de verdere ontwikkeling van „sport-servicepunten“ in de Regio 

Achterhoek ook voor Duitse gemeenten en plaatselijke sportbonden in het grens-

gebied van belang zijn.  

 

 

8.  Resultaten van de enquête onder de regionale sportfederaties 
 
In het kader van de analyse op meerdere niveaus werd een onderzoek naar 20 (NL: 

22) sportfederaties verricht. De selectie van de sportfederaties heeft plaatsgevonden 

aan de hand van de volgende criteria:  

 

1. Er werden sportfederaties vastgesteld waarvan de aangesloten verenigingen 

tussen de jaren 1998 en 2001 een ondersteuning van de EUREGIO-MOZER-

Commissie hebben ontvangen. 

2. Verder werden sportfederaties geselecteerd waarvan de aangesloten verenigingen 

door initiatieven van de EAdS in deze periode aan Duits-Nederlandse sport-

uitwisselingen deelgenomen hebben.  

3. In de studie werden sportfederaties betrokken die volgens de statistiek het 

kwantitatief hoogste ledenaantal hadden. Hierdoor zou gewaarborgd moeten 
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worden dat een zo mogelijk groot aantal van alle georganiseerde leden van 

sportverenigingen door de enquête vastgesteld wordt.  

4. Voorts is er bij de selectie rekening gehouden met de nationale kenmerken van 

de takken van sport in het kader van de sportsystemen in het EUREGIO-gebied. 

5. Aanvullend zou bij de selectie van „jonge“ sportfederaties in zekere mate rekening 

gehouden moeten worden met trendy-sporten. 

 
Fig. 8: Sportfederaties in geselecteerde takken van sport in het EUREGIO-gebied  

 
Eigen enquête 2002 
 
 

Van de 20 Duitse en 22 Nederlandse sportfederaties (takken van sport), die ca. 85% 

van alle leden van sportverenigingen in de georganiseerde sport in NRW representer-

en, konden alleen 142 onderafdelingen in het EUREGIO-gebied vastgesteld worden 

waarbij vervolgens ten aanzien van hun grensoverschrijdende activiteiten een evaluatie 

verricht werd.  
 

De structuurkenmerken (geografische indeling, de naamkeuze voor deze indeling en de 

onderverdeling) van de regionale sportfederaties zijn zowel aan Duitse alsook aan Ne-

derlandse zijde zeer verschillend. De verscheidenheid van de taal reikt van „Kreisen“ in de 

grote bonden, over „Bezirke“ in takken van sport zoals schaken en zwemmen tot „Gauen“ 

bij de turners. In het Duitse gebied van de EUREGIO bestaat voor de takken van sport 
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squash, basebal en rolschaatsen/inlineskaten geen regionale onderverdeling, maar 

slechts een eenheid als Landesverband in Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Aan 

Nederlandse zijde der EUREGIO differentieert men eveneens qua taal met betrekking 

tot de afzonderlijke sportfederaties naar „afdelingen“, „districten“, „rayons“ of „regio's“. 

 

Soms komen de geografische grenzen van de regionale sportfederaties (Kreis- en Be-

zirksgrenzen) overeen met de staatkundige grenzen (bijv. van de Landkreisen), meestal 

gelden echter andere grenslijnen, die in het Münsterland bijv. nog overeen-komen met 

de grenzen van vóór de gemeentelijke herindeling in 1975. Er zijn echter ook sport-

federaties (bijv. voetbal, atletiek) in het EUREGIO-gebied, waarbij de grenzen tussen de 

Landesverbänden (bijv. Fußballverband Niederrhein en Fußball- und Leichtathletikver-

band Westfalen) dwars door een Landkreis (in dit geval: Borken) lopen. Enkele districten 

liggen zelfs slechts met enkele deelgebieden in het EUREGIO-gebied. Zoals bijvoor-

beeld de Handballkreis Bentheim-Emsland. Het grootste deel van deze Kreis is bij de 

Eems-Dollard-Regio aangesloten. Fig. 9 laat als voorbeeld voor de voetbalsport in het 

EUREGIO-gebied de sterk verschillende grenslijnen van de sportfederaties zien. 

 
Fig. 9: Indeling van de voetbaldistricten in de EUREGIO 

 
Eigen enquête 
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50% van de 142 onderzochte regionale federaties in het EUREGIO-gebied heeft deel-

genomen aan onze enquête. In totaal kon slechts 17% van deze regionale sport-

federaties vastgesteld worden, die op bondsniveau door middel van grensover-

schrijdende programma’s/activiteiten met hun Duitse respectievelijk Nederlandse 

partner-bonden contacten onderhouden. Zonder de dialoog die de EAdS tussen 

sportfederaties in de EUREGIO stimuleert, zou de balans nog geringer zijn. 

 
Fig.10: Differentiatie van de contacten der regionale bonden  

1.  Contacten op bondsniveau (6) 

Basketball Bezirk Weser-Ems – NBB Rayon Noord 
LA Kreis 24 MS/WAF – KNAV District Oost 

La Kreis Emsland – KNAV District Noord 

Schwimmbezirk Weser-Ems – Kring Drenthe 

Schachbezirk Münster – Schaakbond Overijssel 

Handball Kreis Bentheim/Emsland – KNHV Afdeling Overijssel 
 
2.  Contacten van de regionale bonden via hun verenigingen met de partnerbond (15) 

voetbal (4); handbal (2); volleybal (2); basketbal (2); la (1); turnen (1), paardrijden (2) 
 
Verder contacten op bondsniveau werden geïnitieerd door: 
 
1.  Specifieke stimuleringsmaatregelen per discipline via de EAdS (3)  

(voetbal, basketbal, badminton) 
 
2.  Toernooien van de EAdS (bijv. EUREGIO-Sportfeest)  

voetbal (8), volleybal (8); tafeltennis (9); badminton (7); handbal (7); schaken (4) 
 

Eigen enquête 2002 
 
 
8.1  Kwalitatieve evaluatie van het grensoverschrijdende programma-aanbod 

 

De Duits-Nederlandse contacten tussen de afzonderlijke sportfederaties zijn van ver-

schillende aard. Het spectrum der activiteiten gaat van gezamenlijke bondssport-

feesten over gezamenlijke competities tot aan grensoverschrijdende uitwisselingen 

van scheidsrechters. De in de 73 geretourneerde vragenlijsten (D=56, NL=17) ver-

strekte gegevens zijn weergegeven in fig. 11. 

 

In verband met de vraag naar vriendschappelijke wedstrijden op bondsniveau met 

geselecteerde bondsteams werd een onderverdeling gemaakt tussen junioren (jongens-

teams), junioren (meisjesteams) en senioren (herenteams) en senioren (damesteams). 

Hier kan duidelijk vastgesteld worden dat de meeste vriendschappelijke wedstrijden 

onder de jeugd plaatsvonden. Een verschil naar geslacht kon niet worden vastgesteld. 
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Fig. 11 : Contactvormen tussen de regionale sportfederaties 

Soort contact Pos. antwoorden 
D  (NL) 

Wedstrijden op bondsniveau met geselecteerde bondsteams 29  (20) 

Bijzondere bondssportfeesten /sporttoernooien en/of -evenementen 13  (7) 

Gezamenlijke uitwisselingen - anders dan op het gebied van sport - met cultuur-  
en recreatieprogramma’s 

4  (1) 

Wedstrijden/vriendschappelijke wedstrijden 4  (0) 

Organiseren van gezamenlijke trainingskampen en voorbereidende cursussen 2  (1) 

Contacten via / door EadS-evenementen 2  (0) 

Officiële grensoverschrijdende competitie / teams 1  (0) 

Uitwisseling van scheidsrechters 1  (0) 

Gebruik van landelijke trainingscentra 1  (0) 

Sportevenementen met politiek doel 1 (0) 

Uitwisseling 1  (0) 
 

Eigen enquête 2002 
 

Veel duidelijker en vaker dan de Nederlandse vakgenoten zien vertegenwoordigers 

van de Duitse regionale sportfederaties problemen op het gebied van grensover-

schrijdende  samenwerking/coöperatie. Met name worden de „andere taal“ en de ten 

dele zeer verschillende seizoensafhankelijke wedstrijd- en competitieprogramma 

genoemd. Zo bestaat er bijvoorbeeld in Nederland in de handbalsport een extra 

zogenaamde zomercompetitie, zodat het eigenlijke „winter“-seizoen op een later 

tijdstip begint dan in Duitsland.  

 

Aan beide zijden van de oude grens bestaan er verder problemen bij de niet altijd 

identieke reglementen, het sportaanbod door de week en de ten dele verschillende 

leeftijdsgrenzen voor jonge atleten en wedstrijdteams. Zo zijn bijv. aan Duitse zijde 

de competities naar leeftijdsgroepen uit twee jaargangen en in Nederland vaak naar 

leeftijdsgroepen uit drie jaargangen ingedeeld. 

 

 

8.2 Case-study: Best Practice & Problems 
 
Op deze plaats zullen enkele voorbeelden van Duits-Nederlandse sportuitwisselingen op 

het niveau van de regionale sportfederaties als „best practice“ worden gepresenteerd. 

Deze voorbeelden zijn gebaseerd op Informatie die aanvullend op de enquête-gegevens 

door middel van gestandaardiseerde interviews, telefooninterviews, alsook via e-mail en 
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per post werd verkregen. Het begrip „best practice“ houdt in, dat het bij de hier 

gepresenteerde voorbeelden om absoluut positieve voorbeelden op het gebied van de 

Euregionale sportuitwisseling gaat. Er moeten hier echter ook zodanige problemen en 

hindernissen als „Case-study“ worden genoemd, die in de praktijk in enkele gevallen 

hebben geleid tot beëindiging van een zich in eerste instantie positief ontwikkelende 

samenwerking. 

 

Voorbeeld I: handbal   HK Bentheim-Emsland – Afdeling Twente 
Het sportcontact tussen de verenigingen van de beide regionale bonden Handballkreis 

Bentheim-Emsland en Afdeling Twente kan op een lange traditie terugkijken. Dit contact 

blijkt niet alleen uit gezamenlijke deelname aan een toernooi in Spanje of aan vriend-

schappelijke wedstrijden zoals bijv. ten behoeve van de inwijding van de nieuwe sporthal 

in De Lutte, maar ook uit de sociaal-culturele contacten. Omdat er in de afgelopen tien 

jaar aan beide zijden van de grens een duidelijke teruggang in het aantal jeugdspelers is 

geweest, was het sinds eind 1990 voor Nederlanders niet meer mogelijk in de Afdeling 

Twente een geregelde jeugdcompetitie in stand te houden. De goede contacten tussen 

de verenigingen en de regionale bonden leidden drie jaar geleden uiteindelijk tot een 

gezamenlijke jeugdcompetitie. Dat verliep echter niet zonder problemen omdat o.a. de 

ondersteuning van de bonden uit beide landen op grond van verzekeringstechnische 

overwegingen compleet ontbrak. Een verder probleem was dat door de zomercompetitie 

van de Nederlanders de reguliere competitie pas in oktober begint, in Duitsland echter al 

in de maand augustus. Verder is het trainingsprogramma in Nederland veel voller dan in 

Duitsland omdat er hogere eisen gesteld worden aan getalenteerde spelers (1x per week 

training met de regionale selectie die bovendien aan het kampioenschap deelneemt, 

iedere 2 weken training met de nationale selectie). Daarbij komt het verschil in indeling 

naar leeftijdsgroepen. In Nederland bestaat een leeftijdsgroep uit drie, in Duitsland 

slechts uit 2 jaargangen. Op basis van deze afwijkende leeftijdsindeling moest het daar-

uit resulterende wedstrijd- en prestatieniveau van de teams in Duitsland en in Nederland 

in eerste instantie zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht worden. 

 

Ondanks deze problemen is het gelukt de gezamenlijke competitie in een formele 

competitie om te zetten. Momenteel wordt er zelfs aan gedacht de Duitse teams in 

de Nederlandse zomercompetitie te integreren. Deze vindt van mei tot en met 

september op kleine asfaltvelden plaats. 
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Een gezamenlijke trainersopleiding respectievelijk cursussen voor scheidsrechters 

werden tot nu toe niet georganiseerd. Het is echter normaal dat Duitse trainers in 

Nederland en Nederlandse trainers in Duitsland werken. Ook vindt er incidenteel een 

“vermenging” van de teams plaats door spelerstransfers. 

 

Een verdere gezamenlijke competitie van de Afdeling Twente met de Handballkreis 

Steinfurt is bij de Nederlanders niet aan de orde. Aan de ene kant speelt de 

Handballkreis Steinfurt op een verreweg hoger niveau dan de HK Bentheim-

Emsland. Aan de andere kant is ook het gebied groter waarin de competitie 

plaatsvindt, hetgeen voor de Nederlanders hogere reiskosten zou betekenen (er 

bestaan verschillen in de vaste kosten en financieringsmodellen in Duitsland en 

Nederland). Een aanvraag bij de EUREGIO voor een tegemoetkoming in de 

reiskosten zou volgens de ondervraagden afgewezen zijn. Dit betekent echter niet 

dat de deelname van een deel van de Handballkreises Steinfurt in de bestaande 

gezamenlijke competitie niet tot de mogelijkheden behoort. In totaal zijn 16 

verenigingen uit de Regio Twente, de Landkreis Grafschaft Bentheim en het 

Emsland geïntegreerd in de gezamenlijke competitie. 

 

Voorbeeld II: atletiek   Kreis 24 (MS/WAF) – KNAU Regio Twente (20) 

Er bestaat een levendig contact tussen de Leichtathletikkreis 24 Münster/Warendorf 

en de verenigingen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) Regio 

Twente. Tot 1998 vonden er zelfs directe vriendschappelijke wedstrijden in regio-

verband plaats tussen de Leichtathletik-Kreis 24 en Ost-Holland, die echter vanwege 

de gemeentelijke herindeling in Nederland  in de tussentijd „slapend “ zijn.  

 

Atleten uit beide landen nemen regelmatig deel aan nationale wedstrijden aan de 

andere kant van de grens. Ook wordt de LA-Halle in Münster gemeenschappelijk 

gebruikt. De Homepage van de Kreis MS/WAF, alsook alle informaties voor een 

manifestatie, zijn gezien de grote toeloop vanuit Nederland tweetalig (Duits/Neder-

lands). Het plan bestaat om in 2004 gezamenlijke Duits-Nederlandse universiteits-

kampioenschappen op atletiekgebied in Münster te organiseren. 

 

Vooral financiële problemen – verschil in de hoogte van het startgeld in de beide 

landen, kosten voor vergunningen ten behoeve van internationale wedstrijden – 

 36



bemoeilijken steeds weer de organisatie van gezamenlijke manifestaties. In Duits-

land is de contributie van de verenigingen zeer gering, in plaats daarvan moeten 

inkomsten door middel van evenementen worden binnengehaald. De startgelden zijn 

daarom overeenkomstig hoog. In Nederland is de ledencontributie hoog, zodat in het 

algemeen geen opbrengsten door middel van evenementen behoeven te worden 

verkregen. Neemt een Nederlandse atleet deel aan een wedstrijd aan Duitse zijde, dan 

heeft hij/zij derhalve dubbele kosten. Voorts verlangt het Deutsche Leichathletik Ver-

band per evenement, waaraan deelnemers uit het buitenland meedoen, 150 euro voor 

de vergunning. Een evenement op het niveau van het  Landesverband is daarentegen 

gratis, een regionaal evenement kost 50 euro. 

 

Omdat het startgeld doorgaans vóór een wedstrijd moet zijn overgemaakt, de kosten 

van overboeking naar het buitenland nog steeds zeer hoog zijn, zien enkele sport-

beoefenaars van deelname af. Hier wordt de wens naar het openen van trans-

ferrekeningen geuit. De sporters zouden in het eigen land betalen en de EUREGIO 

zou de overboeking van deze gelden naar het buurland op zich kunnen nemen. 

 

Voorbeeld III: basketbal   Basketball Bezirk Weser-Ems – NBB Rayon Noord 
Sinds het midden van de 80-er jaren worden er tussen het Basketball Bezirk Weser-

Ems en de NBB van het Rayon Noord aan Nederlandse zijde jongerenuitwisselingen 

in de vorm van vriendschappelijke wedstrijden, toernooievenementen en gezamen-

lijke contacten op een ander dan sportgebied georganiseerd. Ook bestaat er een 

direct contact tussen de afzonderlijke verenigingen van beide bonden. Omdat slechts 

een klein deel van het Weser-Ems Bezirk in het EUREGIO-gebied ligt, vond de 

ondersteuning tot nu toe in zijn geheel in de Eems Dollard Regio plaats. Deze onder-

steuning werd echter door de verantwoordelijke bondsmedewerkers zeer bekritiseerd: 

„De EDR-ondersteuning klinkt vooral in het openbaar geweldig, is echter nauwelijks 

noemenswaardig“. Daarbij komt dat de financiële ondersteuning door de gemeenten, 

KSB, BSB und NBB afneemt, zodat ook het enthousiasme en de interesse van de 

organisatoren aan beide zijden minder wordt. 

 

Bij de organisatie van evenementen heeft het BB-Bezirk Weser-Ems steeds opnieuw 

problemen met de verschillende leeftijdsgrenzen alsook met het wedstrijd- en 

competitieprogramma  aan beide zijden van de grens. 
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Voorbeeld IV: korfbal    KNKV District Oost – TuS Neuenhaus 

In het Duitse deel van de EUREGIO bestaat er slechts één vereniging met een 

korfbalafdeling, namelijk TuS Neuenhaus. Omdat er zowel in deze regio alsook in het 

gehele Duitstalige gebied van de EUREGIO geen korfbalbond bestaat, heeft zich 

TuS Neuenhaus voor deze tak van sport aangesloten bij de Nederlandse regionale 

bond. Uitgerust met een licentienummer van een die bij de Nederlandse korfbalbond 

aangesloten vereniging, speelt het korfbalteam van TuS Neuenhaus officieel mee in 

de competitie van de KNKV District Oost. De partnerverenigingen zijn: NKC Nijverdal, 

Centrum Gramsbergen, Juventa Hardenberg, Blauw-Zwart Wierden en TOP Vroom-

shoop. Deze uitwisselingen worden door beide zijden niet financieel ondersteund. 

Alle kosten die ontstaan, moeten door de deelnemers zelf worden gedragen. Toch 

worden de grensoverschrijdende sportuitwisselingen bij TuS Neuenhaus uitstekend 

georganiseerd. De handbalafdeling van TuS Neuenhaus speelt bovendien mee in de 

Duits-Nederlandse jeugdcompetitie (zie voorbeeld I). 

 

Voorbeeld V: EUREGIO Squash Stichting 

In het jaar 1994 hebben spelers van diverse Squashcentra in Overijssel, Gelderland 

alsook in het Duitse grensgebied met 14 teams zelfstandig en met eigen middelen 

een EUREGIO Squash Competitie opgericht. Vanaf 1998 werden de organisatie en 

uitvoering van de competitie overgenomen door de nieuw opgerichte EUREGIO 

Squash Stichting. Bij deze stichting waren in 2001 al meer dan 50 teams 

aangesloten. Leden zijn teams die aangesloten zijn bij de Nederlandse Squash 

Racket Bond (NSRB) regio’s noord-west, oost en midden, alsook teams uit het 

grensgebied in het Duitse deel van de EUREGIO (bijv. Borken). 

 

Aan de wedstrijden wordt nooit door individuele spelers, maar altijd door teams van  

4-6 spelers deelgenomen. Er zijn eigen competities voor heren-, dames-, jeugd- en 

gemengde teams. Binnen deze afdelingen wordt een verdere onderverdeling 

gemaakt in vier divisies:  

 

4) beginnelingen 

3) weinig wedstrijdervaring 

2) (weinig) wedstrijdervaring van minstens een jaar 

1) jarenlange wedstrijdervaring 
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Het seizoen is in twee periodes verdeeld: september tot december en januari tot 

april. De kampioenschapswedstrijden vinden plaats in 22 verschillende squash-

centra, waarvan er zich slechts één op Duits gebied (Borken) bevindt. Deze enige 

Duitse plaats waar wedstrijden worden gehouden, weerspiegelt de voortdurend 

teruglopende deelname van Duitse teams aan deze wedstrijden. In het seizoen 

2001/2002 nam zelfs geen enkel Duits team meer deel. Door een goede reclame 

doet Borken vanaf het seizoen 2002/2003 weer mee aan de wedstrijden. De 

verantwoordelijke persoon voor het Duitse gebied vindt het erg moeilijk Duitse teams 

te vinden voor de stichting. Aan de ene kant lijkt squash in Duitsland niet meer zo 

populair te zijn dan een paar jaar geleden, hetgeen ook de teruggang van 

enthousiaste spelers – die tenminste nog aan de een of andere wedstrijd deelnemen 

– zou verklaren. Aan de andere kant zijn in de Stichting uitsluitend Nederlanders 

actief, hetgeen misschien een andere reden voor een onvoldoende deelname van 

Duitse zijde zou kunnen zijn. Want enkele jaren geleden waren er nog drie Duitse 

leden in de organisatie. Ook in Nederland stijgt de deelname van actieve spelers aan 

de squashsport niet meer zo snel dan aan het begin van de 90-er jaren, het aantal 

blijft echter stabiel. Ook de contacten van de Stichting met de EAdS hebben nog niet 

geleid tot een blijvende stijging van het aantal deelnemers aan Duitse zijde. 

 

Verder waren er bij de planning en organisatie van de wedstrijden geen grote 

problemen. Op grond van de jarenlange samenwerking van de organisatoren 

verloopt de organisatie bijna gesmeerd. Op het ogenblik wordt er een informatiedag 

voor alle trainers en deelnemers in Velen gepland. Een verder probleem van de 

Stichting is dat de Nederlandse federatie blijkbaar geen ondersteuning verleent en 

ook het Westdeutscher Squash und Racket Verband (WSRV) in NRW blijkbaar niets 

kan beginnen met de Stichting. 

 

Teams uit de volgende Nederlandse gemeenten nemen aan de competitie deel: 

Verenigingen oost: Almelo, Borne, Enschede, Goor, Haaksbergen, Hengelo, 

Oldenzaal, Tubbergen en Wierden. 

Verenigingen midden: Borculo, Ede, Rozendaal, Vorden, Westervoort, Zevenaar en 

Zutphen. 
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Voorbeeld VI: gehandicaptensport 

SV Benediktushof Reken – NEBAS (Nederlandse Bond voor aangepaste Sporten), 
NSG (Nederlandse Sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap) 
 
De ontwikkeling van de gehandicaptensport liet in de afgelopen 10 jaar zowel in 

Nederland alsook in Duitsland een dynamische ontwikkeling zien. 

 

De contacten van de SV Benediktushof Reken met de Nederlandse gehandicapten-

verenigingen begonnen in het midden van de 90-er jaren toen de SVB Reken zich 

inzette voor het rolstoel-badminton, een tot op dat moment in Duitsland onbekende 

tak van sport. In Nederland was deze tak van sport al langer bekend zodat men hier 

over ruime ervaring op dit gebied beschikte. Om te beginnen werd de organisatoren 

uit Reken het Nederlandse reglement ter beschikking gesteld, dit werd vertaald en in 

NRW verspreid. Gezamenlijk met het Behinderten-Sportverband NRW probeerde 

men rolstoel-badminton ook in Duitsland populair te maken. De SV Benediktushof 

Reken organiseerde wedstrijden en een eerste NRW-kampioenschap waaraan 38 

spelers uit Duitsland, België en Nederland deelgenomen hebben. De spelers van 

SVB Reken namen bovendien gezamenlijk met Nederlandse spelers deel aan de 

Europese Kampioenschappen in Groot-Brittanië en behaalden zelfs een titel. 

 

Als een verder highlight kan in het jaar 1993 de grensoverschrijdende sportdag voor 

gehandicapten in de Benediktushof genoemd worden. Meer dan 200 deelnemers uit 

NRW, Nederland alsook rond de 20 sportorganisaties organiseerden een zeer 

geslaagde promotiedag voor de gehandicaptensport. Zij presenteerden o.a. rolstoel-

dansen, rolstoel-basketbal en vuistbal.  

 

Er vonden zitvolleybal- en klootschiet-toernooien plaats. Gehandicapten en niet-

gehandicapten waren uitgenodigd mee te doen aan boogschieten, badminton, aqua-

gymnastiek en vele andere spelen. De sportdag werd ondersteund door de 

Nederlandse Bond voor aangepaste Sporten, de Nederlandse Sportbond voor 

mensen met een verstandelijke handicap, het Behinderten-Sportverband NRW en de 

Europäische Akademie des Sports (EAdS). 

 

Ook bij dit evenement dienden de Nederlandse gasten opnieuw als goed voorbeeld. 

In Nederland werden de eerste sportverenigingen voor mensen met een handicap al 

 40



in de 60-er jaren opgericht. Reeds sinds de 80-er jaren moet iedere Nederlandse 

sporthal aangepast zijn voor gehandicapten. Een integratie van gehandicapten in 

sportverenigingen is in ons buurland daardoor al jaren geleden gelukt. 

 
Bij de Benediktushof werden reeds diverse congressen georganiseerd waarbij het 

werkgebied ook buiten de EUREGIO lag. In 1998 namen meer dan 40 deskundigen 

uit Nederland, België en Duitsland deel aan een congres met als thema 

„grensoverschrijdende samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van de gehandi-

captensport“. In 1999 vond er een congres met als thema „Gehandicapten-sport in 

een samengroeiend Europa in theorie en praktijk“ plaats. Een deel van het weekend 

vond plaats in de vorm van een internationaal grensoverschrijdend spel- en sport-

feest. De EAdS in Velen was opnieuw degene die de uitnodingen verzorgde. 

 

Op het ogenblik is het contact met de Nederlandse partners enigszins „slapend“, 

men is echter zeer in een uitwisseling op vakgebied met de Nederlandse buren 

geïnteresseerd. Ook is men van Duitse zijde geïnteresseerd in gezamenlijke ont-

moetingen in de weekenden en vakantieactiviteiten. Daarvoor zouden de verant-

woordelijke personen van de SV Benediktushof Reken echter een uitgebreidere 

externe ondersteuning op prijs stellen, omdat de sportcontacten met de Nederlandse 

partners o.a. door organisatorische personeelsproblemen momenteel stilliggen. 

 

 

9.  Activiteiten van de EUREGIO Mozer-Commissie 
 

In totaal werden in het jaar 2000 57 sportevenementen door de EUREGIO 

gesubsidieerd (33 NL (54,5% )/24 D (45,5%)). De volgende takken van sport werden 

vooral ondersteund: voetbal (12 NL (20,1%)/7 D (13,2%) - in totaal 33,3%), wieler-

sport (7 NL (12,3%)/1 D (1,8%) - in totaal 14,1%), schaken (NL 4 (7,0%)/D 2 (3,5%) - 

in totaal 10,5%), paardensport (NL 4 (7,0%)/D 2 (3,5%) - in totaal 10,5%), zwemmen 

(NL 1 (1,8%)/D 3 (5,3%) - in totaal 7,1%) en tennis (NL 2 (3,5%)/D 2 (3,5%) - in totaal 

7,0%) (vgl. fig. 12). Tot de overige takken van sport die gesubsidieerd werden, 

behoren judo (2 evenementen) en volleybal (2 evenementen) en 1 evenement per 

volgende tak van sport: boule, korfbal, skaten, schieten en tafeltennis. Voor het 

grootste deel werden hierbij afzonderlijke verenigingen bij hun werk ondersteund, 

aan Nederlandse zijde ook zogenaamde „Stichtingen“ (judo, paardensport, tennis, 
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LA). Maar ook sportevenementen, die gezamenlijk met de EadS georganiseerd werden 

(EUREGIO-Sportfeest, voetbaltoernooi voor gemeenteteams), werden via de EUREGIO 

Mozer-Commissie ondersteund. Een vergelijking van deze financiële ondersteuning 

in 2000 met de verleende subsidies in de jaren 1999 en 2001 onderstreept de 

prominente positie van voetbal en andere takken van wedstrijdsport in het totaal van 

de gesubsidieerde sportevenementen (vgl. jaarverslagen 1999, 2000, 2001). 

 
Fig. 12: De meeste door de EUREGIO Mozer-Commissie gesubsidieerde takken van sport, alsook het 
   totaal aantal  gesubsidieerde sportevenementen in de EUREGIO in het jaar 2000 
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Bron: vlg. Jaarverslag Mozer-Commissie 2000, blz.8 
 

Uit de verdeling naar de aanvragen voor een financiële ondersteuning blijkt, dat aan 

Nederlandse zijde voor meer grensoverschrijdende sportevenementen een subsidie-

aanvraag ingediend en verleend werd dan aan Duitse zijde, met één uitzondering: de 

zwemsport. Mogelijkerwijze speelt hierbij het verschil in financiële middelen, die de 

Duitse en Nederlandse verenigingen ter beschikking staan, een rol. Zo zijn de 

Nederlandse verenigingen in sterkere mate afhankelijk van particuliere/commerciële 

ondersteuning van hun activiteiten door sponsoring dan verenigingen in Duitsland. 

Een steekproefsgewijze vergelijking met andere jaarverslagen van de Mozer-Commissie 

laat een dominantie van de subsidieaanvragen van Nederlandse verenigingen zien.  

 

Bekijkt men de 57 gesubsidieerde evenementen/verenigingen die financieel onder-

steund werden op de folie van de bij de EUREGIO aangesloten gemeenten, dan zijn 

deze evenementen/verenigingen te verdelen in totaal 38 (13 NL (9,7%)/25 D (18,65%) - 

in totaal 28,35%) EUREGIO-gemeenten. 
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Uit het overzicht blijkt dat het vooral verenigingen uit gemeenten in de grensstreek  

zijn die ter ondersteuning van hun activiteiten op sportgebied met succes een 

subsidie bij de EUREGIO aanvragen (vgl. fig. 13). Een knooppunt vormen in dit 

kader, voorzover men dit voor het jaar 2000 kan vaststellen, verenigingen uit de 

Regio Twente, die 50% van het totaal aan subsidies gekregen hebben, alsook 92% 

van de subsidies van het Nederlands deelgebied van de EUREGIO.  

 
Fig. 13:  Verdeling van de door de EUREGIO Mozer-Commissie gesubsidieerde sportevenementen in het 
  EUREGIO-gebied 

 
Bron: vlg. Jaarverslag Mozer-Commissie 2000, documenten van de EAdS 2000 

 

Voor het Duitse deel zijn het overwegend verenigingen uit de Landkreis Grafschaft 

Bentheim, gevolgd door verenigingen uit de Kreisen Borken en Steinfurt. In het 

gebied van het Tecklenburger Land zijn het vooral gemeenten, die in het kader van 

het EUREGIO-zaalvoetbaltoernooi voor gemeenteteams door de EUREGIO Mozer-

Commissie financieel ondersteund werden. Of dit altijd zo is, of dat dit alleen voor het 

onderzoeksjaar 2000 geldt, kan voorlopig nog niet beantwoord worden. Daartoe is 

een vergelijking van gegevens over meerdere jaren noodzakelijk. 
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De door de EUREGIO georganiseerde sportevenementen en met name de 

zogenaamde sport-events hadden in het jaar 2000 veel succes bij het publiek en de 

deelname hieraan was zeer groot. In dit kader kunnen o.a. het 28e EUREGIO-

Sportfeest in Steinfurt met bijna 1000 deelnemers, de Twente-Marathon en de 2e 

Bocholter Skater-Tour genoemd worden. Een ander groot evenement is het zaalvoet-

baltoernooi voor teams van medewerkers van gemeenten in het EUREGIO-gebied, 

hetgeen door de EAdS georganiseerd en door de EUREGIO gefinancierd werd. In 

totaal namen 27 teams deel aan dit toernooi. 

 

De door de EUREGIO Mozer-Commissie gesubsidieerde evenementen moeten 

echter gedifferentieerd worden bekeken. Het 31e Internationale Nordhorner Volley-

baltoernooi is bijvoorbeeld geen evenement dat dient ter bevordering van de sport-

contacten binnen de EUREGIO, maar een evenement waaraan diverse nationale 

kampioenen, waaronder ook verenigingen uit Nederland en Duitsland deelnemen. 

Het betreft hier een meer internationaal dan een transnationaal Duits-Nederlands 

evenement.  

 

Analoog is de situatie bij evenementen waaraan alleen deelnemers van of de ene of 

de andere zijde van de grens deelnamen, die daardoor eerder als nationale 

evenementen in de EUREGIO gekarakteriseerd kunnen worden. Zo namen bijvoor-

beeld in het jaar 2000 uitsluitend Duitse sporters deel aan de EUREGIO-Open-

tenniskampioenschappen (georganiseerd door de Tennisverein Sparta 87 Nordhorn 

e.V.). In dit geval kan nauwelijks gesproken worden van een grensoverschrijdende 

sportuitwisseling, ofschoon Nederlandse toeschouwers dit toernooi misschien hebben 

bezocht. 

 

Bij de in het jaar 2000 georganiseerde evenementen waren de doelgroepen qua 

leeftijd zeer uiteenlopend. Opvallend was echter dat bij de voetbalsport de 

gesubsidieerde jeugdsportevenementen een groot aandeel hadden. Van de 18 

evenementen die plaatsvonden, waren zeven tot acht (indien men het Street Soccer 

Toernooi van SV Union Wessum erbij telt) toernooien voor scholieren en jeugd-

toernooien (44,4%). 
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10.  Activiteiten van de Europäische Akademie des Sports (EAdS)   
 
Naast de EUREGIO Mozer-Commissie is de Europäische Akademie des Sports 

(EAdS) de tweede belangrijke acteur in het EUREGIO-gebied, die zich sinds meer 

dan 10 jaar de ondersteuning van de sport in de EUREGIO tot taak heeft gesteld.  

 

Daarbij completeert de EAdS met haar specifieke taakprofiel de ondersteunende 

activiteiten van de EUREGIO Mozer-Commissie. De EAdS stimuleert niet alleen de 

dialoog tusen verenigingen, maar draagt er in hoge mate toe bij regionale en boven-

regionale sportfederaties, geïnteresseerde personen uit de politiek, scholen en vereni-

gingen aan één tafel te brengen. Zij verleent op deze wijze een veelzijdig publiek 

toegang tot Duits-Nederlandse themavelden op het gebied van sport en stimuleert de 

dialoog tussen de diverse belangengroepen. Daarbij worden de verschillende belangen-

groepen door de EAdS bij de planning en uitvoering van haar evenementen betrokken 

om een bijdrage te leveren aan het verder uitbreiden van de Duits-Nederlandse dialoog. 

 

Bij de door de EAdS geïnitieerde sportevenementen kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen drie verschillende gebieden die ondersteund worden: 

 

 1. Grensoverschrijdende informatie  (congressen, seminars) 

 2. Grensoverschrijdende kwalificatie (seminars en training) 

 3. Euregionale sportcontacten            (toernooien / events) 

 

De verdeling van de evenementen van de EAdS in het jaar 2000 naar afzonderlijke 

gebieden die ondersteund worden is in fig. 14 weergegeven. 

 
Fig. 14: Gebieden die in het jaar 2000 door de EAdS ondersteund werden 
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De EAdS organiseerde in het jaar 2000 vijf events. Dikwijls werden deze events met 

thema’s zoals „Fair play en tolerantie“ (Zick-Zack-Turnier) of „Voor tolerantie - tegen 

geweld en extremisme“ (Meile 2000) georganiseerd. 

 

Het „Zick-Zack-Turnier”  “Voetbal zonder Grenzen“ vond reeds voor de tweede keer 

plaats en organiseerde in samenwerking met de voetbalfederaties (WFV/KNVB-Oost, 

Belgische Voetbalgemeenschap) grensoverschrijdende vriendschappelijke sport-

contacten tussen Nederlandse, Belgische en Duitse verenigingen, waaraan in totaal 

ca. 400 voetbalverenigingen deelnamen. Ondersteuning kreeg deze uitwisseling ook 

van professionele verenigingen, bijv. van Fußballbundesligisten Bayer 04 Leverkusen. 

 

Bij de „Meile 2000“ liepen ca. 1000 scholieren, hardlopers van Winterswijk naar 

Vreden en omgekeerd. Hier was de EAdS net zo als bij het schaatsen met ca. 200 

scholieren de organisator. Als partner was zij bij de „2e Grensoverschrijdende Inline-

Tour Bocholt-Dinxperlo“ – een groot event speciaal voor de jongere generatie –

vertegenwoordigd. Ook het 28e EUREGIO-Sportfeest was vooral bedoeld voor de 

jeugd. Hieraan namen bijna 1000 sporters deel. Naast vechten, trampoline-springen 

en balletdansen werden ook hier toernooien op het gebied van volleybal, voetbal, 

schaken, tafeltennis, handbal en badminton georganiseerd. Reeds in het vooronder-

zoek was te zien dat de EAdS de motor van evenementen voor scholen schijnt te zijn 

omdat bij alle evenementen zowel vele scholen, alsook verenigingen met een groot 

aantal school- en jeugdteams deelnamen. 

 

Overige events, die door de EAdS werden georganiseerd of waarbij zij als partner fun-

geerde, waren de „Twente-Marathon“ waaraan zowel verenigingen alsook scholen deel-

namen en het EUREGIO-voorronden-voetbaltoernooi voor teams van medewerkers van 

gemeenten waaraan 27 steden en gemeenten uit de EUREGIO deelnamen. 

 

Naast deze toernooien en events werd door de EAdS op het gebied van informatie 

en kwalificatie een gevarieerd aanbod aan evenementen met sociaal-culturele, 

sociaal-economische en juridische thema’s op het gebied van sport aangeboden. 

Naast het event „Meile 2000“ vond een symposium onder dezelfde naam plaats 

waarbij landelijke projecten werden voorgesteld en werd begonnen met grensover-

schrijdende toernooien, samenwerking en opleiding. 
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Ter informatie werden voorts seminars georganiseerd zoals „Jeugd en geweld in de 

voetbal“ met bijdragen o.a. van fanprojecten, „Sociale functies van sport-accommo-

daties“,  „De sport in Europa is onderweg“, waarin o.a. de verandering van de sport 

tot commercialisering thema was, „Seniorensport in een samengroeiend Europa“, 

„EU-Recht en sport“, waarbij de „De rol van de sport in grondwetten“, en het 

„Europese sportmodel“ in samenwerking met de LandesSportBund NRW besproken 

werd. Verdere thema’s waren: „Hoe kan men ouderen voor de sport werven?“ 

(eveneens in samenwerking met de LSB), „Sportmanagementactiviteit van de EAdS“, 

„Fit voor de euro“ – een seminar ter „Omschakeling van de financiën van de 

vereniging op de euro“ en „Arbeidsmarkt sport in de grensoverschrijdende dialoog“. 

Als seminars in verbinding met training vond de „Übungsleiter-Ausbildung B“ ten 

behoeve van de seniorensport plaats. 

 
Fig. 15: Deelname van scholen, verenigingen aan door de EAdS geïnitieerde sportcontacten in het jaar  

2000 

 

vlg. EAdS 2000 
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De ruimtelijke verdeling van scholen en verenigingen in het EUREGIO-gebied, die in 

het jaar 2000 aan activiteiten van de EAdS hebben deelgenomen, komt grotendeels 

overeen met de door de EUREGIO ondersteunde evenementen (fig. 15). Dit is in 

zover niet verrassend omdat bij manifestaties zoals het EUREGIO-Sportfeest of het 

EUREGIO-voetbaltoernooi voor gemeentelijke teams, EUREGIO en de EAdS als 

gezamenlijke partners bij de organisatie van deze evenementen optreden. Maar ook 

aan de door de EAdS zelf geïnitieerde Euregionale sportevenementen (schaatsen, 

“Meile 2000”), hebben bijna uitsluitend verenigingen en scholen uit het Duits-Neder-

landse gebied in de grensstreek deelgenomen. 

 

Het verzorgingsgebied van de activiteiten en evenementen van de EAdS in het 

EUREGIO-gebied kan echter niet alleen vanuit het peiljaar 2000 worden beschouwd. 

Hiervoor is een langere periode noodzakelijk - zoals bij de Mozer-Commissie -, om 

uiteindelijk de regionale invloed door sportprogramma’s in de EUREGIO adequaat te 

kunnen beoordelen. Zo zijn er bijv. bij de samenwerking van de EAdS met regionale 

sportfederaties in ieder geval van jaar tot jaar verschillende profielen van takken van 

sport te zien. Vele contacten werden in de afgelopen jaren gelegd en gezamenlijke 

projecten geïnitieerd, maar blijkbaar wordt deze impuls ten behoeve van de regionale 

sportfederaties door deze, zondere verdere impulsen en management van de zijde 

van de EAdS, niet continu en zelfstandig verder onderhouden. 
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C.  Resultaten van het hoofdonderzoek 
 
11.  Analyse van de sportverenigingen 
 
Met behulp van de analyse op meerdere niveaus in het kader van het vooronderzoek 

konden door de enquête onder de acht verantwoordelijke organisaties voor grens-

overschrijdende sportprogramma’s (zie hoofdstuk 4) talrijke sportverenigingen in het 

EUREGIO-gebied vastgesteld worden, die in het jaar 2000 deelgenomen hebben aan 

grensoverschrijdende sportcontacten. In het kader van het hoofdonder-zoek konden door 

middel van de analyse van de sportverenigingen in totaal 236 ver-enigingen in het EU-

REGIO-gebied vastgesteld worden, die betrokken waren bij Duits-Nederlandse sport-

uitwisselingen binnen de EUREGIO. Daarnaast konden ook sportverenigingen vast-

gesteld worden, die niet tot de 20 resp. 22 ondervraagde sportfederaties behoren (bijv. 

hengelsport, watersport en boule). Indien men er van uitgaat dat door deze selectie van 

„slechts“ 22 resp. 20 takken van sport rond 85% van alle lidmaatschappen van sportver-

enigingen geregistreerd werden en gaat men er verder van uit dat voor de bijna 1/6 niet 

geregistreerde lidmaatschappen van sportverenigingen het procentuele aandeel aan 

Duits-Nederlandse sportcontacten ongeveer even hoog is als bij de geregistreerde 

takken van sport/sportfederaties, dan kunnen wij naar schatting van ca. 300 sportver-

enigingen uitgaan die in het jaar 2000 grensoverschrijdende sport-contacten geor-

ganiseerd hebben.  

 

De verdeling van de verenigingen naar de vooraf geselecteerde takken van sport/ sport-

federaties alsook verdere takken van sport is in fig. 16 te zien. Verder konden ca. 50 

Duitse en Nederlandse verenigingen vastgesteld worden, die weliswaar niet in het 

EUREGIO-gebied liggen, maar een continu contact òf met een Duitse òf met een 

Nederlandse partner in de EUREGIO kunnen aantonen. Veel van deze verenigingen 

komen uit plaatsen die aan de westelijke grenzen in het Nederlandse deelgebied van de 

EUREGIO liggen. 

 

Alleen al 103 van de bij de analyse vastgestelde 236 sportverenigingen (ca. 43%) 

hebben sportcontacten op het gebied van teamsport. Het aandeel van de voetbalsport 

aan alle hier genoemde verenigingscontacten ligt op ca. 29%. Bijna één van de drie 

grensoverschrijdende sportcontacten van verenigingen in het EUREGIO-gebied betreft 
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de voetbalsport. Voetbal is daarmee de dominante tak van sport, hetgeen gezien het in 

totaal hoge aantal aan voetbalverenigingen resp. sportverenigingen met een voetbal-

afdeling en ook gezien de jarenlange sportcontacten in het grensgebied niet verrassend 

is (vgl. Naul 2002). 

 
Fig. 16: Verdeling van de aan sportuitwisselingen deelnemende verenigingen op basis van de takken van ports  

 
Eigen enquête 2001/2002 

 
 
65 verenigingen resp. 60 van de vastgestelde verenigingen hebben sportcontacten op 

het gebied van „partnerwedstrijden“ resp. „individuele takken van sport“. Bij de partner-

wedstrijden domineert verrassenderwijze squash, hetgeen eerder een weinig beoefende 

tak van sport is in het Duitse deelgebied van de EUREGIO. Op de bijzonderheden van 

deze op één na meest voorkomende tak van sport in de grensoverschrijdende sport-

uitwisselingen werd reeds ingegaan in de analyse van de bonden. Tot de overige takken 

van sport in het kader van de sportuitwisselingen in de EUREGIO behoren contacten op 

het gebied van atletiek, paardensport, schietsport en wielersport. 

 

Jonge trendy-sporten zij bij enkele verenigingen aan beide zijden van de grens wel te 

vinden, maar de consolidering van hun verenigingsleven en in de afzonderlijke 

sportbonden leidde naast eerste gesprekken en bezoeken nog niet tot grensover-

schrijdende sportcontacten. Hier zou echter een toekomstig ontwikkelingspotentieel 
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kunnen liggen. Er bestaan echter ook enkele nationale bijzonderheden: terwijl de 

Nederlandse inline-skaters zich vaak als „zomersporter“ bij de traditionele schaats-

verenigingen in hun gemeenten aansluiten, blijven de talrijke inline-skaters aan 

Duitse zijde van de EUREGIO „ongeorganiseerde vrijetijdssporters“ die niet bij een 

vereniging aangesloten zijn. 

 

Indien men de geografische verdeling van de aan Euregionale sportuitwisselingen 

deelnemende verenigingen in de politieke Kreisen en provincies van de EUREGIO be-

kijkt, dan is in Nederland vooral in de Regio Twente en in het aangrenzende gebied van 

Noord-Oost Overijssel een concentratie van sportuitwisselingen vast te stellen. In Duits-

land geldt dit voor de Kreis Borken, de Grafschaft Bentheim alsook voor grote delen van 

de Kreis Steinfurt. De contacten tussen verenigingen in de Kreisen Coesfeld en 

Warendorf schijnen duidelijk minder en in de Landkreis Osnabrück slechts gering te zijn. 
 
Fig. 17: Verdeling van de aan uitwisselingen deelnemende verenigingen onder de gemeenten in de 
 EUREGIO   

 
Eigen enquête 2001/2002 
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11.1 Kenmerken van de sportverenigingen en hun mening ten aanzien van de 
grensoverschrijdende sportcontacten 

 

Aan deze evaluatie hebben 73 (31%) van alle vastgestelde sportverenigingen (236) 

met grensoverschrijdende sportcontacten deelgenomen. 

 

Het ledenprofiel (zie fig. 18) met betrekking tot de gemiddelde omvang van de Duitse 

en met name van de Nederlandse sportverenigingen wijkt aanzienlijk af van andere 

onderzoeken (vgl. Jütting/v. Bentem 1999). In de Nederlandse steden Enschede en 

Hengelo domineren statistisch gezien kleine sportverenigingen tot en met 100 resp. 

tot 300 leden ten opzichte van middelgrote (meer dan 600 leden) en grote ver-

enigingen (meer dan 1000 leden). Bij onze enquête onder Nederlandse en Duitse 

verenigingen werd echter vastgesteld dat middelgrote (300 tot 599 leden) en vooral 

grote verenigingen (meer dan 1000 leden) duidelijk oververtegenwoordigd zijn ten 

opzichte van de normale verdeling van de verenigingen naar omvangcategorieën in 

het EUREGIO-gebied (vgl. Jütting/v. Bentem 1999, 28). 

 
Fig. 18: Ledenbestand van de aan sportcontacten deelnemende verenigingen op 01. 01. 2002  
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Er kan echter worden vastgesteld dat bij de grensoverschrijdende sportuitwisselingen 

tussen verenigingen in het EUREGIO-gebied alle verenigingen van verschillende 

grootte qua ledenbestand vertegenwoordigd zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat 

dergelijke grensoverschrijdende sportcontacten, waarvoor op de algemene verenigings-

exploitatie aanvullend personele (vrijwilligers) en financiële middelen (geld) nodig zijn, in 

zeer kleine en kleine verenigingen (tot en met 100 resp. tot en met 300 leden) moeilijker 
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te realiseren zijn dan in grotere verenigingen. Het is echter ook niet uit te sluiten dat hier 

de hogere deelname van de grotere verenigingen aan de enquête alleen maar toe te 

schrijven is aan het feit dat zij ook hiervoor op personeelsgebied betere mogelijkheden 

hebben dan andere verenigingen.  

 

Indien men de leeftijdsstructuur van de aan de enquête deelgenomen Duitse en 

Nederlandse verenigingen bekijkt, dan is het volgende beeld te zien: 

 
Fig. 19: Verdeling van de verenigingsleden naar leeftijdsgroepen 
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Bijna alle verenigingen geven hetzelfde beeld te zien in de verdeling naar 

leeftijdsgroepen: groot aandeel aan kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van  

12 jaar (31%) met een duidelijk afnemende tendens (kleinste leeftijdsgroep!) bij de 

12 tot 18-jarige junioren (16%). Groot aandeel aan jongere volwassenen tussen 19 

en 44 jaar van ca. 25% en een groter aandeel aan senioren van boven de 45 jaar 

van 28%. Derhalve is vast te stellen dat de jongste en oudste verenigingsleden de 

groepen met de meeste leden binnen de vereniging zijn.  

 
Bij het merendeel van de verenigingen gaat het om omnisportverenigingen (82%). In 

de regel echter wordt de grensoverschrijdende sportuitwisseling binnen de vereniging 

slechts tot één tak van sport beperkt. Slechts 3 van de 73 verenigingen gaven meer 

dan één tak van sport aan. TUS Recke (volleybal, tafeltennis, voetbal en badminton), 

TSV Neuenhaus (handbal en korfbal) en de OV Avanti-Wilskracht Enschede (voetbal 

en handbal). Hier bestaan voor de aan de sportuitwisseling deelnemende ver-

enigingen met zekerheid noch mogelijkheden om deze uitwisselingen met meerdere 

takken van sport te intensiveren. 

 53



Verantwoordelijk voor de contactlegging ten behoeve van de grensoverschrijdende 

sportuitwisselingen zijn voornamelijk particulieren (48 antwoorden). Op de tweede 

plaats werden deze contacten door gemeenten (19 antwoorden) gelegd, die in het 

kader van hun stedenpartnerschappen sportverenigingen aangesproken en in het 

uitwisselingsprogramma geïntegreerd hebben. Ook de EAdS (5 antwoorden) heeft 

meegewerkt aan het leggen van de contacten tussen de afzonderlijke verenigingen. 

 
Bij de vraag: „Wanneer vond in uw vereniging de eerste grensoverschrijdende 

sportuitwisseling in het EUREGIO-gebied plaats?“ wordt in onderstaande grafiek in 

een 5-jarenoverzicht weergegeven: 

 
Fig. 20: Periode van het begin van de grensoverschrijdende sportcontacten 
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Een eerste fase van de contactlegging kan men voor de 50-er jaren, met andere 

woorden in een eerste „Europa-fase“, vaststellen (12 verenigingen). Tot het jaar 1970 

zijn deze contacten versterkt. Enkele verenigingen gaven aan dat er dergelijke contacten 

reeds vóór de 2e wereldoorlog waren, zoals er ook regionale Duits-Nederlandse 

contacten tussen sportbonden, met name in de voetbalsport, reeds ver vóór de 2e 

wereldoorlog bestonden (vgl. Wick 2002). Met de oprichting en de activiteiten van de 

Mozer-Commissie (1971) zijn nieuwe contacten tussen verenigingen tot het jaar 1990 

sterk gestegen. Daarna neemt de verdere ontwikkeling af en komen er nog slechts 

weinig nieuwe sportverenigingen (4) bij. 

 

Als verklaring voor de continue stijging van de sportcontacten vanaf de 70-er jaren 

kan onder andere de ook in die tijd voortdurende toename van takken van sport 
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dienen (bijv. met volleybal in de 70-er jaren, tennis in de 80-er en squash in de 90-er 

jaren). Deze takken van sport werden in de verenigingen geïntegreerd, terwijl het sinds 

de 90-er jaren in vele plaatsen niet meer lukte, nieuwe opkomende takken van sport 

(trendy-sporten) in de verenigingen te integreren. Hier ontbreken eenvoudigweg op 

veel plaatsen ook de economische mogelijkheden (nieuwe sportaccommodaties). Zo 

zijn er tegenwoordig veel nieuwe takken van sport buiten de sportverenigingen 

ondergebracht en kunnen derhalve ook niet meer van nut zijn voor de sportuit-

wisselingen van de verenigingen. Een andere verklaring zou ook een mogelijke 

verzadiging op het gebied van de grensoverschrijdende sportuitwisselingen kunnen 

zijn (vgl. fig. 17). Hier zou overwogen moeten worden hoe verenigingen - met name uit 

de gebieden in Duitsland die ver van de grens liggen - ook beter bij de Euregionale 

sportuitwisselingen kunnen worden betrokken . 

 

De vraag naar het doel van de grensoverschrijdende contacten moest 

onafhankelijk van de vraag naar het tijdstip van de contactlegging beantwoord 

worden. Meerdere antwoorden waren mogelijk  (vgl. fig. 21). Specifieke verklaringen 

ten aanzien van de takken van sport respectievelijk sportverenigingen konden niet 

worden vastgesteld. Sportcompetities en de stimulering van de cultuur- en jeugduit-

wisselingen werden genoemd als belangrijkste motieven voor de grensover-

schrijdende sportcontacten in de EUREGIO. 

 
Fig. 21: Doelstellingen van de grensoverschrijdende sportcontacten 
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Bij de frequentie van de contacten is geen specifieke indeling ten aanzien van de 

takken van sport respectievelijk sportverenigingen vast te stellen (vgl. fig. 22). Belangrijk 

zijn de contacten in het kader van de verenigingswedstrijden en toernooien (met name 
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voetbalsport) die 1 maal per jaar plaatsvinden. Tenminste 18 verenigingen gaven in 

ieder geval aan dat dergelijke contacten meer dan 3 maal per jaar plaatsvinden. Dat 

zijn verenigingen die onder andere ook aan gezamenlijke grensoverschrijdende 

competities deelnemen (vgl. hoofdstuk  „Case-study: best practice & problems“). 

 
Fig. 22: Frequentie van de grensoverschrijdende sportcontacten 
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De structuur van de partnerschap van de sportverenigingen met grensover-

schrijdende contacten vertoont een trend met slechts één partner. 44 verenigingen 

gaven aan uitwisselingen met slechts één partner in het andere land te onderhouden. 

Overige 14 verenigingen gaven tussen 2 tot 7 verschillende partners aan. Opvallend is 

met name het grote aantal partners op het gebied van handbal, volleybal, korfbal, 

schaken en wielersport, hetgeen voor de handbal- en korfbalsport toe te schrijven is 

aan de gezamenlijke Duits-Nederlandse competities. In de voetbalsport onderhouden 

slechts 2 van 17 verenigingen met meer dan één vereniging  in het andere land van de 

EUREGIO sportcontacten.  

 

Bekijkt men de vorm van de grensoverschrijdende sportcontacten dan 

domineren duidelijk vriendschappelijke wedstrijden en wedstrijden in de vorm van 

toernooien (fig. 23). Niet te onderschatten is ook het grensoverschrijdend sociaal/ 

caritatief engagement van de verenigingen in de EUREGIO. Zo initieerden o.a. 

Duitse en Nederlandse verenigingen gezamenlijke benefietevenementen voor de 

slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede en de slachtoffers van de 

overstromingsramp in Oostduitsland. 
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Plaatsen van de sportcontacten zijn met name de eigen accommodatie van de ver-

eniging respectievelijk het gemeentelijk sportveld of de accommodatie van de partner-

vereniging (51 verenigingen). Bij zwemmen, handbal, paardrijden en korfbal werden bij 

sportcontacten ook andere sportaccommodaties gedeeltelijk (4 antwoorden) of compleet 

(5 antwoorden) gebruikt. Bij individuele takken van sport zoals bijv. squash zijn de 

contacten echter ook afhankelijk van de accommodatie van commerciële aanbieders. 

17 verenigingen gaven niets aan. 
 

Fig. 23: Vorm van de grensoverschrijdende contacten 
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Behalve in de wieler- en hengelsport (alleen volwassenen en senioren) nemen bijna alle 

leeftijdsgroepen in de vereniging doorgaans aan sportuitwisselingen deel (zie fig. 24). 

Bij handbal, korfbal, tennis, tafeltennis en volleybal neemt de groep van kinderen slechts 

in mindere mate aan uitwisselingen deel. Opvallend is echter dat de beide leeftijds-

groepen van de verenigingen met in doorsnee het geringste aantal leden (junioren 12-18 

jaar en jongere volwassenen 19-44 jaar) proportioneel duidelijk vaker aan Duits-Neder-

landse sportcontacten deelnemen (37% en 39%) dan de beide leeftijdsgroepen met het 

grootst aantal leden, de kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van 12 jaar (24%) en 

de oudere volwassenen (senioren - boven de 45, 28%)! Hier schijnt het potentieel in de 

leeftijdsgroepen van de verenigingen met het grootst aantal leden nog niet genoeg 

gemobiliseerd te zijn voor de Duits-Nederlandse sportuitwisselingen).  

 

Met name de groep van kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van 12 jaar die 

met 31% de grootste leeftijdsgroep in het verenigingsprofiel is, vertegenwoordigt hier 

tegelijkertijd de kleinste groep van deelnemers aan de Duits-Nederlandse sport-

uitwisselingen in de EUREGIO! Speciale maatregelen ter stimulering van de 
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jongerenuitwisseling op het gebied van sport hadden, gezien deze resultaten, al lang 

moeten plaatsvinden! 

 
Fig. 24: Leeftijdsgroepen van de verenigingsleden die aan grensoverschrijdende sportcontacten  deelnemen 
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Zonder een op vele schouders rustende economische background, zou het grote 

aantal contacten zeker geringer uitvallen. Voornaamste bron van inkomsten bij het 

onderhouden van de Duits-Nederlandse sportcontacten zijn de eigen bijdragen van 

de deelnemers, gevolgd door de subsidies van de gemeenten, de EUREGIO (Mozer-

Commissie) en van particuliere sponsoren (zie fig. 25). 
 
Fig. 25: Partners van verenigingen, die grensoverschrijdende sportcontacten (financieel) ondersteunen  
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Moeilijkheden bij het onderhouden van grensoverschrijdende contacten blijkt bij een 

gering aantal van de ondervraagden te bestaan. Meer dan 80% van de aan de 

enquête deelgenomen verenigingen kon geen bijzondere moeilijkheden aangeven. 

Wanneer moeilijkheden werden genoemd, dan waren het voornamelijk organisa-

torische problemen, problemen met de bond en problemen met het reglement, zoals 

deze in het hoofdstuk „Case-study: best practice & problems“ verduidelijkt zijn. 

Ondanks de goede contacten zijn de verenigingen zich er echter van bewust dat van 

hun kant waarschijnlijk ook nog verbeteringen in het onderhouden van deze contacten 

mogelijk zijn. Zo luiden voorstellen van de zijde van de verenigingen ter verbetering 

van de bestaande grensoverschrijdende contacten: 

 
�� meer jeugdteams moeten elkaar ontmoeten 
�� mededelingen in vaktijdschriften opnemen 
�� jeugdwerk, kamperen etc. intensiveren 
�� verdere vriendschappelijke wedstrijden organiseren 
�� steeds in gesprek blijven 
�� meer jeugdsport aanbieden 
�� sportcompetities tussen de afzonderlijke afdelingen van de SVA en die van de 

sportverenigingen van de partnergemeente  
�� gezamenlijk gebruik van de sport-/recreatieaccommodaties voor overkoepelend 

jeugdwerk 
�� wedstrijden op hetzelfde prestatieniveau 
�� databank inrichten van sportactiviteiten 
�� open brieven verzenden 
�� gezamenlijke reglementering opstellen 
 

Drie punten zijn bij deze voorstellen te benadrukken:  

1.  verbetering van het jeugdwerk,  

2.  gezamenlijke reglementering van de afzonderlijke takken van sport en  

3.  inrichting van databanken, internetplatforms voor meer public-relations, informatie 

 en communicatie.  

 

Bij de mogelijke realisering van hun voorstellen ter verbetering van de Euregionale 

sportuitwisselingen zouden die leden van de verenigingen kunnen bijdragen die 

tegelijkertijd  een functie in sportfederaties bekleden. In de ongeveer 25% van alle 

hier geregistreerde verenigingen zijn er functionarissen die in hun desbetreffende 
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sportfederaties eveneens een functie waarnemen. Dat is een boven het gemiddelde 

liggend hoog procentueel aandeel, hetgeen een bijzonder sportengagement 

weergeeft, waarvan de grensoverschrijdende sportuitwisselingen kunnen profiteren. 

 

Zoals de verenigingen ook eisen stellen aan hun eigen engagement ten aanzien van 

de verdere ontwikkeling van de Duits-Nederlandse sportcontacten, zo eisen zij ook 

ondersteuning van andere acteuren (bonden, EUREGIO, etc.) in de Euregionale 

sportuitwisselingen. Bij de gewenste ondersteuning ter verdere stimulering van de 

bestaande grensoverschrijdende sportcontacten gaat het om: 

 
�� tegemoetkoming in reiskosten  
�� internetplatform voor de verenigingen 
�� meer financiële ondersteuning 
�� extra jeugdtoernooien 
�� contact met de pers verbeteren 
�� gezamenlijke, in het grensgebied liggende sportaccommodaties inrichten 
�� adressenlijsten opstellen 
�� subsidies van de EUREGIO 
�� de contacten moeten door derden (gemeente, EUREGIO, etc.) opnieuw gelegd 

worden 
�� adressen, contactpersonen in Nederland ter beschikking stellen 
�� sportaanbod in Nederland/Duitsland leren kennen 
�� centrale meldpunten voor het sportaanbod inrichten 
�� public relations versterken 
 

Zoals voorheen reeds genoemd worden ook hier als ondersteuning vooral informatie, 

communicatieplatforms, meer ondersteuning bij het jeugdwerk en financiële 

ondersteuning wenselijk geacht. 
 

In de beoordeling van de betekenis van het grensoverschrijdende sportaanbod 
voor hun verenigingen gaven de ondervraagden aan, dat naar hun mening niet 

alleen sportieve overwegingen een belangrijke rol spelen (vgl. fig. 26). Zo geven zij 

als verreweg de drie belangrijkste redenen aan: elkaar persoonlijk beter leren 

kennen, onderhouden van jarenlang bestaande partner- en vriendschappen alsook 

ervaringen opdoen op het gebied van sport bij evenementen in het buurland. De 
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grensoverschrijdende sociaal-culturele en menselijke contacten domineren hier 

duidelijk ten opzichte van de zuiver sportieve overwegingen. 

 
Fig. 26: De betekenis van het grensoverschrijdende sportaanbod 

 Aantal antwoorden  
(Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

Elkaar persoonlijk beter leren kennen 42 

Onderhouden van jarenlang bestaande partnerschappen 39 

Ervaringen opdoen met dergelijke teams 37 

Onze jongeren meer bieden dan alleen sport  23 

Beter aanbod aan sportaccommodaties en recreatiemogelijkheden na de sport 17 

Andere trainingsmethoden, opvattingen over spel of vormen van wedstrijden 
leren kennen 11 

Afbouwen van vooroordelen tussen Duitsland en Nederland bij jongeren 9 

De eentonigheid op het gebied van sport binnen de vereniging doorbreken 7 
Eigen enquête 2001/20002 

 

In hun aanbevelingen voor nieuwe vormen van grensoverschrijdende sport-
contacten in de EUREGIO pleiten de verenigingen duidelijk voor een nieuw aanbod 

aan sport-events en trendy-sporten alsook voor grensoverschrijdende kwalificaties van 

het sporttechnisch kader en trainers, gevolgd door gezamenlijke competities in grens-

overschrijdende liga’s voor de jongerensport met dienovereenkomstig aangepaste 

reglementen en andere bepalingen. 

 
Fig. 27: Aanbevelingen voor nieuwe vormen van grensoverschrijdende sportcontacten  

 Aantal antwoorden  
(Meerdere antwoorden zijn 

mogelijk) 

Organiseren van meer grensoverschrijdende activiteiten, zoals bijv. 
Twente-Marathon, Skater-Tour 37 

Stimuleren van grensoverschrijdende opleidingen voor het sporttechnisch 
kader en trainers 27 

Invoeren van eigen EUREGIO-Games voor bepaalde leeftijdsgroepen en 
topsportteams  18 

Moderne takken van trendy-sport zoals events, toernooien of sportfeesten 17 

Oprichten van eigen grensoverschrijdende sportliga’s 16 

Beter benutten van sportaccommodaties voor gezamenlijke training en 
wedstrijden 15 

Bijeenbrengen van de verschillende regionale sportfederaties aan Duitse en 
Nederlandse zijde voor „ronde-tafel“-gesprekken 15 

Aanpassen van de reglementen en andere bepalingen 11 

Eigen enquête 2001/2002 
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11.2   Case-study: Best Practice & Problems 
 
Atletiek: Loopgroep De Lutte (Losser) – TuS Gildehaus (Gildehaus) 
 
Sinds 1985 onderhoudt de atletiekafdeling van TuS Gildehaus contacten die voor 

een deel in een nauwe samenwerking zijn overgegaan. De gezamenlijke sport-

activiteiten tonen uiteenlopende facetten en beperken zich niet alleen tot het zuiver 

„sportieve“ element, maar zijn eveneens in hoge mate gebaseerd op sociaal-caritatief 

en politiek gemotiveerde wensen. 

 

Tussen deze verenigingen is de deelname van beide partners aan elkaars loop-

evenementen (Hellehondsdagen, Snertcross-Loop; Crossläufe im Bürgergarten, 500-

m-Abendläufe) reeds vanzelfsprekend. 

 

Sinds 1998 trainen de atleten van de Loopgroep De Lutte in het winterseizoen om de 

14 dagen in het Gildehauser Stadion, omdat er in De Lutte geen geschikte accom-

modatie met voldoende verlichting ter beschikking staat. Verder werden verenigings-

kampioenschappen georganiseerd onder deelname van beide verenigingen. 

 

Sinds 1997 zijn de Nederlandse atleten in het tienkampteam van Gildehaus 

geïntegreerd en vormen zij een gezamenlijk team dat optreedt bij nationale 

wedstrijden in Duitsland. Deze integratie verloopt echter niet zonder moeilijkheden. 

Zo moeten de Nederlandse atleten in Duitsland woonachtig zijn om een startver-

gunning  voor nationale teams te verkrijgen. Is dit niet het geval dan worden de 

Nederlandse atleten overeenkomstig de mededelingen van het Deutsche Leicht-

athletikverband (DLV) als buitenlander geregistreerd, waaraan geen startvergunning 

verleend kan worden. Deze beoordeling dwarsboomt ook de grensoverschrijdende 

activiteiten op het gebied van scholieren en jongeren van De Lutte en Gildehaus, 

waaronder ondertussen ook jongeren uit Losser, Oldenzaal en Lonneker vallen. 

 

Hier moeten nationale barriéres in een steeds meer samengroeiend Europa zo snel 

mogelijk verlaagd worden. 
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Naast deze contacten die meer op sportief gebied liggen en gezamenlijke activiteiten 

liggen aan de samenwerking tussen de beide verenigingen ook grensoverschrij-

dende sociaal-caritatieve motieven ten grondslag. Zo werden gezamenlijke acties 

georganiseerd voor hulpbehoevende mensen in Brazilië, voor de slachtoffers van de 

vuurwerkramp van Enschede of voor de slachtoffers van de overstromingsramp in 

Oostduitsland, waarbij aanzienlijk geld werd ingezameld. 

 

Maar ook de gezamenlijke Duits-Nederlandse politieke geschiedenis van recentere 

datum komt tot uitdrukking in sportieve activiteiten. Zo werd in het kader van een 

gezamenlijk sportevenement het 50-jarig einde van de 2e wereldoorlog herdacht en 

werd geprobeerd een deel van de gezamenlijke geschiedenis te verwerken. 

 

 

Voetbal:  VfB Alstätte (Ahaus)– VfL Buurse (Haaksbergen) 
 

De VfB Alstätte organiseerde in het jaar 2000 voor een seizoen een gezamenlijke 

competitie met VfL Buurse, junioren A. Daartoe werden de spelers van VfL Buurse bij 

het Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) aangemeld. Het speler-

steam ontstond door ontmoetingen op voetbaltoernooien. Geïnitieerd werd de 

competitie door de begeleiders van de desbetreffende teams, waarbij het de bedoeling 

was, meer leven in de competitie te brengen, een uitwisseling te bevorderen en de 

sportieve strijd met elkaar aan te gaan. Financieel ondersteund werden de ver-

enigingen door particuliere personen, d.w.z. de ouders respectievelijk de vereniging en 

de begeleiders betaalden de kosten die hieruit ontstonden. Er werd geen sub-

sidieaanvraag, noch bij de regionale bond (FLVW) noch bij de EUREGIO of de EAdS 

ingediend. Subsidieaanvragen die ten behoeve van georganiseerde toernooien 

ingediend werden, werden echter ook altijd toegekend respectievelijk ondersteund. 

 

De competitie werd aan beide zijden gespeeld (thuis- en uitwedstrijd). De competitie 

werd onderbroken omdat er aan beide zijden te weinig begeleiders tijd hadden of 

helemaal niet ter beschikking stonden om het contact in stand te houden. 

 

Er waren geen problemen bij het uitvoeren van de competitie. Er was echter een 

mentaal verschil ten aanzien van de inzet voor de wedstrijd: Volgens een begeleider 

 63



van de vereniging waren de Nederlandse juniorenteams in vergelijking met de Duitse 

meer op prestatie gericht. 

 

Een Duits-Nederlandse competitie wordt in het algemeen als zinvol gezien, wanneer 

deze aan beide zijden van de grens gewenst en de instandhouding gewaarborgd is. 

 
 
Sport-toeristische activiteiten van verenigingen 
 

De gezamenlijke activiteiten van de verenigingen beperken zich niet alleen tot de 

verschillende facetten van de verenigingssport, maar ook tot de recreatiesport en het 

sport-toerisme. Sportculturele evenementen met impulsen ter bevordering van de 

economie (toerisme) worden door vele verenigingen aan beide zijden van de grens 

gezamenlijk georganiseerd. Deze evenementen hebben ten dele reeds een lange 

traditie, ten dele werden ze ook in de afgelopen jaren in het leven geroepen. Als 

voorbeelden worden op deze plaats de volgende events genoemd: 

 
De EUREGIO toeristische fietstocht is een gezamenlijk evenement van de SV 

Vorwärts Nordhorn en RTC Denekamp die in het jaar 2000 al voor de 20e keer 

plaatsvond, jaarlijks meer dan honderd fietsers aantrekt en op wisselende routes en 

verschillende afstanden door de fraaie omgeving in het Duits-Nederlandse 

grensgebied voert. 

 

De Gildehauser Dinkelloop is een loopevenement van de Loopgroep De Lutte 

(Losser), die in het grensoverschrijdende gebied tussen Losser en Gildehaus 

plaatsvindt. In het jaar 2000 werd dit evenement al voor de 14e keer georganiseerd. 

 
De toeristische fietstocht Münster - Groningen is een meerdaags evenement dat 

in samenwerking met de steden Münster en Groningen alsook de Radsportfreunden 

Münster en de tfc NOAD Peize georganiseerd wordt. Hierbij gaat het om een 

recenter evenement dat in 2000 voor de 2e keer werd georganiseerd. 
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12.  Analyse van de scholen  
 
De sportuitwisselingen tussen scholen in het EUREGIO-gebied zijn op verschillende 

netwerken gebaseerd. Overwegend zijn dat partnerscholen en Comenius-scholen. 

Verder maken scholen ten behoeve van sportcontacten gebruik van de activiteiten in 

het kader van stedenpartnerschappen alsook van evenementen die de scholen via 

de EAdS aangeboden werden. 

 

De eigen geïnitieerde sportactiviteiten tussen scholen zijn volgens de beschikbare 

gegevens slechts van ondergeschikte betekenis, omdat deze kwantitatief niet 

genoeg ontwikkeld zijn. Van enorme betekenis voor de sportcontacten tussen de 

scholen zijn daarentegen de activiteiten van de EAdS. 

 

Verschillen zijn er ook in de kwaliteit van de schoolsportcontacten. Terwijl op de 

basisschool de sportcontacten meer door speelse vormen van beweging en kleine 

wedstrijden gekenmerkt worden, worden op scholen voor voortgezet onderwijs sport-

competities, toernooien of ook gezamenlijke landelijke jeugdwedstrijden (Bundes-

jugendspiele) georganiseerd. 

 

Op grond van de omvangrijke nasporingen in het kader van het vooronderzoek (acht 

verantwoordelijke organisaties) konden ca. 300 scholen vastgesteld worden die bij 

het hoofdonderzoek betrokken werden. 

 

Deze nasporingen werden vergemakkelijkt door o.a. de ter beschikking gestelde 

gegevens van een schoolonderzoek van het Institut für Niederländische Philologie 

(Universität Münster) over scholen in het Bundesland Nordrhein-Westfalen, die Neder-

lands taalonderricht aanbieden (vgl. Bertelot/Wenzel & Ulrichs 2002). Vergelijkende 

scholen uit het Niedersächsische deel van de EUREGIO werden via internet 

gevonden. In het kader van een secundaire analyse werden alle scholen met Neder-

lands taalonderricht in het Duitse gebied van de EUREGIO geregistreerd en in het 

sample van ons onderzoek betrokken. Ook werd rekening gehouden met alle officiële 

partnerscholen en Comenius-scholen in het EUREGIO-gebied alsook alle scholen met 

schoolcontacten die òf in het jaar 2000 door de Mozer-Commissie van de EUREGIO 
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officieel ondersteund werden òf die aan grensoverschrijdende schoolsportevene-

menten van de EAdS deelgenomen hebben. 

 

Via een telefonische enquête konden ca. 130 scholen uit het sample geschrapt 

worden, omdat alle vragen met betrekking tot contacten in de schoolsport negatief 

beantwoord werden. Aan de onderstaande schriftelijke enquête namen 161 scholen 

deel. Het antwoordpercentage lag op 49 % (79 scholen), echter niet alle scholen 

hebben alle vragen beantwoord. 

 

Er konden in het jaar 2000 slechts bij 28 scholen in het Duitse deel en bij 18 scholen 

in het Nederlandse deel van de EUREGIO grensoverschrijdende activiteiten op het 

gebied van sport vastgesteld worden. In totaal hebben in het jaar 2000 zes van deze 

scholen aan meerdere grensoverschrijdende sportevenementen deelgenomen. 

 

Dientengevolge hebben minder dan 50 scholen in het EUREGIO-gebied aan een 

grensoverschrijdende schoolsportuitwisseling deelgenomen.  

 

Deze aantallen staan niet alleen in tegenstelling tot de omvang van de grensover-

schrijdende sportuitwisselingen in de verenigingssport (1 : 6), maar moeten als een 

groot tekort op het gebied van de grensoverschrijdende schoolcontacten worden 

beoordeeld. De oorzaken van de geringe betekenis van grensoverschijdende school-

sportcontacten zijn van verschillende aard, indien men de afzonderlijke be-

oordelingen in het kader van de enquête onder de gemeenten erbij betrekt. Feit is in 

ieder geval, dat bij de omvangrijke grensoverschrijdende culturele schoolcontacten in 

het EUREGIO-gebied, de schoolsport „vergeten“ wordt en de speciale pedagogische 

en sociale mogelijkheden hiervan voor contacten van kinderen en jongeren door de 

schoolleiding of sportleraren òf onderschat òf eenvoudig niet geconstateerd worden. 

Mogelijkerwijze spelen echter ook verschillende curriculaire uitgangspunten in de 

schoolsport – aan beide zijden van de grens – een rol bij de organisatie van de 

sportactiviteiten van de scholen. 

 

De meeste scholen, die grensoverschrijdende schoolsportcontacten onderhouden of 

hieraan deelgenomen hebben, liggen, hetgeen niet verbazingwekkend is, in gemeenten 
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in de directe omgeving van de grens in de Landkreisen Borken en Steinfurt en de 

Regio Twente (vgl. fig. 28).  
 
Fig. 28: Verdeling van de aan sportuitwisselingen deelgenomen scholen over de bij de EUREGIO 
 aangesloten gemeenten 

 
Eigen enquête 2001/2002, EAdS 2000 

 

Het gebied waarin de schoolsport plaatsvindt is geografisch gezien beduidend kleiner 

en nog dichter bij de grens dan in de verenigingssport. 

 

 

12.1 Kenmerken van de scholen en hun mening ten aanzien van de grensover- 
schrijdende sportcontacten 

 

De deelname aan grensoverschrijdende schoolsportcontacten blijkt niet afhankelijk te 

zijn van de omvang van de school. Kleine scholen tot en met 300 scholieren, met 

name basisscholen, hebben vaker aan grensoverschrijdende contacten deel-

genomen dan scholengemeenschappen met meer dan 1000 scholieren. 
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Fig. 29: Omvang van de school, peildatum 01.01. 2002  
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De verschillen in de verantwoordelijke organisaties van de scholen werden als 

volgt weergegeven: twintig scholen gaven geen informatie over hun verantwoordelijke 

organisatie. Overige 42 scholen vallen onder de overheid (openbare scholen), 11 

waren confessionele scholen  en 6 particuliere scholen. Confessionele en particuliere 

scholen (bijzondere scholen) zijn duidelijk oververtegenwoordigd. 
 

Met betrekking tot het profiel van de takken van sport die er aan de scholen in het 

bijzonder worden beoefend, gaven de scholen een uitgebreid aanbod aan (vgl. fig. 

30). Voetbal en andere vormen van sport (volleybal, basketbal) domineren, gevolgd 

door tafeltennis en atletiek. Modern trendy-sporten (bijv. skaten, inline-hockey, 

klimmen e.a.) werden als aanbod niet genoemd. Verder werden hockey, gymnastiek 

en watersport als sportaanbod aangegeven. 

 
Fig. 30: Profiel van de takken van sport van de scholen  
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De scholen zelf en hun onderwijzend personeel werden ten aanzien van de 

contaclegging ten behoeve van de uitwisselingen het meest genoemd (vgl. fig. 

31). Maar ook de afdeling onderwijs van de gemeente treedt als bemiddelaar op, met 

name ten aanzien van stedenpartnerschapscontacten. Opvallend is dat niet één 

schoolcontact via de plaatselijke sportvereniging werd gelegd. 

 
Fig. 31: Contactlegging ten behoeve van grensoverschrijdende schoolsportcontacten 
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In tegenstelling tot de verenigingssport, schijnen de grensoverschrijdende contacten in 

de schoolsport pas vanaf de oprichting van de EUREGIO Mozer-Commissie tot het 

jaar 1990 een opleving te kennen (vgl. fig. 32). Terwijl er in de verenigingssport na 

1990 een stagnatie was vast te stellen, schijnen de schoolsportcontacten na 1990 af te 

nemen en tot en met het jaar 2000 zelfs op een vergelijkbare stand van het jaar 1975 

terug te lopen! Blijkbaar hebben er in de EUREGIO in het jaar 2000 duidelijk minder 

grensoverschrijdende schoolsportcontacten plaatsgevonden dan 10 jaar geleden. 

 
Fig. 32: Begin van de grensoverschrijdende schoolsportcontacten 
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Als belangrijkste doelstellingen  worden het idee van de jeugduitwisselingen in het 

kader van de stedenpartnerschappen en het (in de grensstreek) bevorderen van een 

betere verstandhouding met de buren aangegeven (vgl. fig. 33). Zoals bij de ver-

enigingssportcontacten staat dus het onderhouden van sociaal-culturele en menselijke 

contacten door en via de sport op de voorgrond. Het organiseren van sport-

competities wordt als doelstelling op de laatste plaats genoemd. 
 
Fig. 33: Doelstellingen voor de grensoverschrijdende schoolsportcontacten 
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Het merendeel van de grensoverschrijdende contacten vindt om de twee jaar 

respectievelijk eenmaal per jaar plaats (vgl. fig. 34). Slechts weinig scholen hebben 

tot 3 maal per jaar of vaker  grensoverschrijdende contacten. 
 
Fig. 34: Frequentie van de grensoverschrijdende schoolsportcontacten  
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De belangrijkste organisaties respectievelijk personen die de grensoverschrijdende 

schoolsportcontacten financieel ondersteunen zijn de EUREGIO, de ouders van de 

scholieren en de verenigingen ter bevordering van de schoolsport (vgl. fig. 35). Als 

overige organisaties die de schoolsport ondersteunen werden internationale 
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organisaties (EU: Comenius-stimuleringsprogramma’s) alsook het Ministerium für 

Schule, Jugend und Kinder in Nordrhein-Westfalen (GÖS-Programme) genoemd. 
 
Fig. 35: Partners, die de grensoverschrijdende schoolsportuitwisselingen (financieel) ondersteunen 
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Een overwegend aantal van de scholen dat geantwoord heeft, gaf aan geen 

moeilijkheden te hebben met het onderhouden van de schoolpartnerschappen. Acht 

scholen noemden financiële problemen en problemen met betrekking tot over-

nachtingen bij evenementen die meerdere dagen duren. 

 

Ondanks de goede contacten zijn de scholen zich ervan bewust dat van hun kant 

zeer zeker ook nog verbeteringen in het onderhouden van deze contacten mogelijk 

zijn. Volgende voorstellen van de kant van de scholen werden er gedaan ter 

verbetering van de bestaande grensoverschrijdende contacten: 
 

�� Gezamenlijke schoolreisjes ondernemen  
�� Sportieve activiteiten verhogen 
�� Vorming van E-mail/Internet-projecten 
�� Contacten van de colleges stimuleren 
�� Meer les in de Nederlandse / Duitse taal geven 
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�� Lerarenuitwisselingen stimuleren 
�� Meerdaagse schooluitwisselingsprogramma’s organiseren  
�� „Dromen“ van gezamenlijk georganiseerde nationale jeugdwedstrijden, LA, 

afwisselend alle 2 - 3 jaren 
�� Gezamenlijk verblijf in vormingscentra voor scholieren (Schullandheime)  

plannen en organiseren 
 

Zoals de scholen eisen stellen aan hun eigen engagement bij de verdere organisatie 

van de Duits-Nederlandse schoolcontacten, evenzo eisen zij ook ondersteuning door 

andere acteuren (bonden, EUREGIO, etc.) ten behoeve van de uitwisselingen tussen 

de scholen. Bij de gewenste ondersteuning ter verdere stimulering van de 

bestaande grensoverschrijdende contacten gaat het om het volgende: 
 

�� Financiële tegemoetkoming in de hoge reiskosten 
�� onbureaucratische ondersteuning door EUREGIO 
�� Meer informatie over / van de EUREGIO 
�� Gegarandeerde waarneming van lesuren bij lerarenuitwisselingen 
 

Uit hun aanbevelingen voor een nieuw aanbod bij grensoverschrijdende 
schoolsportcontacten blijkt een blijvende belangstelling van de aan de uit-

wisselingen deelnemende scholen, om grensoverschrijdende opleidingen voor sport-

leraren te stimuleren en ten behoeve van leerplichtige kinderen en jongeren moderne 

takken van trendy-sporten en sportfeesten als events aan te bieden. 

 
Fig. 36: Aanbevelingen voor een nieuw aanbod bij grensoverschrijdende schoolsportcontacten 

 Aantal antwoorden  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Organiseren van meer grensoverschrijdende activiteiten, zoals bijv. 
Twente-Marathon, Skater-Tour 

10 

Grensoverschrijdende opleidingen voor sportleraren 30 

Moderne takken van trendy-sporten in de vorm van events, toernooien
of sportfeesten 

24 

Oprichten van eigen grensoverschrijdende sportliga’s 8 

Eigen enquête 2002 
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12.2  Case-study: Best Practice & Problems 
 
Twickel-Schule Delden / Carl-Sonnenschein-Realschule Gronau Epe 
 

Tussen de partnerscholen vindt jaarlijks een 1 week durende uitwisseling van 

scholieren van groep 8 (“8. Klassen”) plaats.  

Daarbij wordt in deze week de uitwisseling verplaatst van de Nederlandse naar de 

Duitse school. 

Tijdens de uitwisseling in het jaar 2000 werd  niet alleen gezamenlijk vakonderwijs 

aan beide scholen gegeven, maar er werd ook een omvangrijk sportprogramma 

georganiseerd. Zo vonden in eerste instantie in de sporthal van Delden diverse 

sportevenementen plaats. Na de wisseling van de scholieren naar de Carl-

Sonnenschein-Realschule in Gronau-Epe werden schoolzwemwedstrijden in het 

zwembad aldaar georganiseerd. 

 
 
Friedjof-Nansen-Realschule Gronau 
 
De Friedjof-Nansen-Realschule in Gronau is de organisator van een grensover-

schrijdend voetbaltoernooi voor scholieren van groep 8 (“8. Klassen”). Dit toernooi 

werd in het jaar 2000 voor de zevende keer georganiseerd. Van de deelnemende 

teams in het jaar 2000 kwamen 7 uit Gronau, 1 uit Ochtrup, alsook 1 team uit 

Enschede, dat 2000 de beker won. Alle schoolvormen namen deel aan dit toernooi. 
 
 
 
D Samenvatting van de resultaten en aanbevelingen 
 
13. Samenvatting van de resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden tot slot de belangrijkste resultaten van de verenigingssport- 

en schoolsportanalyse samengevat. Daarbij zullen de resultaten uit de onderdelen B 

en C van het onderhavige eindrapport niet afzonderlijk herhaald worden, maar 

steeds samenhangend zo weergegeven worden dat deze resultaten een duidelijke 

basis vormen voor de navolgende aanbevelingen.  
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13.1 Sportverenigingsanalyse  
 
De grensoverschrijdende sportcontacten tussen de sportverenigingen in de EUREGIO 

worden ondersteund door meerdere partners van de verenigingen. Daartoe behoren 

gemeenten die lid zijn van de EUREGIO, plaatselijke en regionale sportkoepels alsook 

de EUREGIO Mozer-Commissie en de EAdS. Uit deze studie blijkt dat ca. 300 sportver-

enigingen grensoverschrijdende contacten hadden met een partnervereniging in het 

EUREGIO-gebied. Van de ondervraagde Duitse en Nederlandse sportverenigingen in 

de EUREGIO onderhielden daarnaast nog 50 verenigingen contacten met een partner-

vereniging buiten de grenzen van de EUREGIO. Van de ca. 300 sportverenigingen heeft 

in het jaar 2000 slechts eenzesde deel een subsidie aangevraagd bij respectievelijk een 

subsidie ontvangen van de EUREGIO Mozer-Commissie. De uitwisseling is gebaseerd 

op het eigen initiatief van de verenigingsleden en de financiële middelen die door de 

verenigingen zelf worden opgebracht. Sommige van deze partnerschappen kunnen op 

een meer dan 40-jarige traditie terugkijken. Een bijzondere opleving van de 

grensoverschrijvende sportcontacten was er tussen de jaren 1970 en 1990 vast te 

stellen. Geconstateerd wordt dat deze periode parallel loopt met de speciale sub-

sidieactiviteiten van de EUREGIO Mozer-Commissie. De Duits-Nederlandse sport-

uitwisselingen vinden plaats bij teamsporten, met name voetbal en handbal. Maar ook 

individuele takken van sport, die in het EUREGIO-gebied populair zijn, zoals atletiek, 

paardensport, wieler- en schietsport behoren tot de takken van sport bij de grens-

overschrijdende uitwisselingen. Daarbij ligt de nadruk meer op de gezelligheid, het 

onderhouden van goede contacten met de buren en het bevorderen van een betere 

verstandhouding tussen Nederlanders en Duitsers via en door de sport dan op de 

competitie. Het aantal sportcontacten van de verenigingen is in de afgelopen 10 jaar op 

een ongeveer gelijk hoog niveau gebleven. Een verdere uitbreiding van deze activiteiten 

lijkt alleen mogelijk te zijn wanneer er nieuwe evenementen zoals sportevents bijkomen 

en er nieuwe takken van sport met name op het gebied van trendy-sporten door de 

verenigingen aangeboden worden en leeftijdsgroepen binnen de sportvereniging die tot 

nu toe naar verhouding onvoldoende vertegenwoordigd waren, gemotiveerd kunnen 

worden aan grensoverschrijdende sportcontacten deel te nemen. Dit geldt vooral voor 

jongeren onder de 12 jaar en voor volwassenen die tot de generatie boven de 45 jaar 

behoren. Activiteiten van de sportverenigingen in de EUREGIO hebben ertoe geleid 

lacunes in de sportinfrastructuur aan te vullen. Zo werd bijvoorbeeld voor de squash-
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sport een eigen EUREGIO-Stichting in het leven geroepen, hetgeen ertoe geleid heeft 

dat de squashsport een groter aandeel heeft in het aantal grensoverschrijdende 

uitwisselingen dan andere takken van sport die beduidend meer leden hebben 

(bijvoorbeeld tennis). Ook is er een aanzet gegeven tot het gezamenlijk synergetisch 

gebruik van sportaccommodaties aan beide zijden van de grens hetgeen echter nog 

uitgebreid zou kunnen worden. Leden van sportverenigingen verlangen met name 

vermindering van de bureaucratie ten aanzien van de sportuitwisselingen, aan-

passing van de  reglementen en andere bepalingen van de sportbond, oprichting van 

gezamenlijke grensoverschrijdende sportliga’s ten behoeve van de jeugdsport zoals 

ook grensoverschrijdende opleidingen voor het sporttechnisch kader en trainers. 

 

 

13.2 Schoolsportanalyse  
 
De schoolsport is het stiefkind van de grensoverschrijdende sportuitwisselingen in de 

EUREGIO. Van de ondervraagden namen slechts 50 scholen aan een sportuit-

wisseling deel. Opvallend is dat vele partnerscholen die Nederlands respectievelijk 

Duits als vreemde taal onderrichten, sociaal-culturele uitwisselingen organiseren zonder 

schoolsportuitwisselingen hierbij te betrekken. Grensoverschrijdende schoolsportuit-

wisselingen vinden in de regel eenmaal per jaar of om de twee jaar plaats. Ook hier 

spelen de team- en partnersporten een grote rol, voorop voetbal, gevolgd door volley-

bal, tafeltennis en badminton. Moderne vormen van trendysporten zoals skaten of inline-

hockey spelen bij dergelijke contacten geen rol. Zoals bij de verenigingssport gaat het 

bij dergelijke uitwisselingen in mindere mate om de eigenlijke competitie, maar gaat 

het er veel meer om dat buren aan beide zijden van de grens elkaar via en door de 

sportuitwisselingen beter leren kennen. Het contact met een partnerschool aan de 

andere zijde van de grens wordt hoofdzakelijk op initiatief van leraren gelegd of komt 

tot stand doordat schoolleidingen door gemeentebesturen in het kader van activiteiten 

met partnersteden hierop worden aangesproken. In het jaar 2000 hebben bijna 

evenveel sportontmoetingen plaatsgevonden tussen Duitse en Nederlandse scholen 

door middel van activiteiten van de EAdS die met haar diverse projecten bijna de helft 

van alle schoolsportuitwisselingen initieerde. De EUREGIO Mozer-Commissie was bij de 

grensoverschrijdende school-sportcontacten naast de eigen bijdrage van de scholieren 

respectievelijk de ouders de hoofdfinancier. Ook de ondervraagde leraren en leraressen 
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hebben verbeteringen voorgesteld ter bevordering en intensivering van de grensover-

schrijdende sportuitwisselingen voor scholen in de EUREGIO. Opleidingen, nieuwe 

takken en vormen sport ten behoeve van de schoolsport worden als prioriteiten genoemd. 

 
 
13.3  Het ruimtelijk profiel 
 

Vat men alle grensoverschrijdende sportuitwisselingen samen die in de verenigings- 

en schoolsport alsook met subsidiebijdragen van de EUREGIO en door activiteiten 

van de EadS in het jaar 2000 hebben plaatsgevonden en men verdeeld deze vier 

diverse vormen van grensoverschrijdende sportcontacten over de 137 gemeenten 

die lid zijn van de EUREGIO, dan ontstaat het volgende sport-geografische beeld. 

 
Fig. 37: het ruimtelijk profiel van de sportuitwisselingen in de EUREGIO 

 

Eigen enquête 2001/2002 
 

Gemeenten, waarin verenigingen en scholen aan alle 4 vormen van sportcontacten 

deelgenomen hebben, worden afgebeeld in een vierkleurenstructuur. Dergelijke 
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gemeenten in de EUREGIO noemen wij “Centra van de Duits-Nederlandse sportuit-

wisselingen in het jaar 2000”. Deze centra liggen, op enkele uitzonderingen na, bijna 

allemaal in de directe omgeving van de grens: Bocholt, Enschede, Hof van Twente, 

Gronau, Nordhorn, Dinkelland. Gemeenten die aan Duitse kant niet in de nabijheid 

van de grens liggen zijn: Rheine, Steinfurt, Recke en Spelle. Uit deze sport-

geografische indeling wordt duidelijk dat het oude kerngebied van de EUREGIO ook 

het eigenlijke kerngebied van de grensoverschrijdende sportuitwisselingen in de 

verenigings- en schoolsport is. Ook wordt duidelijk dat in ieder geval 95 van de 137 

gemeenten die lid zijn van EUREGIO (bijna 70%) in het jaar 2000 òf een plaatselijke 

sportvereniging òf een school in hun gemeente hebben die tenminste aan één 

grensoverschrijdende sportuitwisseling deelgenomen hebben. 

 

 

14. Aanbevelingen 
 
In onderdeel C van het eindrapport (analyse verenigingssport en schoolsport) en in 

de voorgaande samenvatting van de resultaten van de studie werden reeds 

aanbevelingen van leden van sportverenigingen en leraren en leraressen van scholen 

ter verbetering van de grensoverschrijdende sportuitwisselingen gepresenteerd. 

Deze aanbevelingen willen wij hier niet herhalen. Op basis van deze voorstellen en 

de resultaten van onze studie doet het onderzoeksteam de opdrachtgever een aantal 

aanbevelingen in de vorm van actiepunten. Om deze actiepunten om te zetten wordt 

voorts aanbevolen een EUREGIO sportmanagement-netwerk op te richten waarin de 

partners nauw met elkaar kunnen samenwerken. 

 

14.1 Actiepunten 
 
De volgende actiepunten worden aanbevolen: 

 

1. De grensoverschrijdende schoolsportactiviteiten moeten geïntensiveerd, inhoudelijk 

aangevuld en met nieuwe vormen van sport gemoderniseerd worden. 

 

2. Ook de grensoverschrijdende contacten tussen sportverenigingen moeten met 

nieuwe vormen van trendy-sporten en sportevents verbeterd worden. Juist 
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daardoor worden jongeren onder 12 jaar gemotiveerd die als lid van sport-

verenigingen bij grensoverschrijdende sportuitwisselingen momenteel naar 

verhouding onvoldoende vertegenwoordigd zijn. 

 

3. De bestaande sport-infrastructuur voor “jonge” takken van sport zou door nieuwe 

grensoverschrijdende stichtingen, zoals bij het voorbeeld squash, verbeterd 

kunnen worden en de consolidering van deze takken van sport in het EUREGIO-

gebied kunnen stimuleren. 

 

4. De dialoog met de regionale sportfederaties zou grensoverschrijdend verbeterd 

moeten worden met het doel, tot een harmonisering van de reglementen en 

verdere bepalingen van de sportbond voor wedstrijden en competities te komen. 

 

5. Sportverenigingen aan beide zijden van de grens zouden met ondersteuning van 

hun regionale sportfederatie de mogelijkheid moeten krijgen gezamenlijke 

competities te organiseren en liga’s voor junioren op te richten. 

 

6. Opleidingen voor het sporttechnisch kader, trainers en scheidsrechters alsook 

voor schoolsportleraren en -leraressen zouden gezamenlijk gecoördineerd moeten 

worden en door een centraal aanspreekpunt voor verenigingen en scholen in de 

EUREGIO aangeboden moeten worden (EAdS). 

 

7. In het kader van een verder actiepunt zou, met het oog op de bestaande lacunes 

in de Duits-Nederlandse jongerenuitwisseling en ter stimulering van dergelijke 

activiteiten, met partners van de EUREGIO een Duits-Nederlands jeugdnetwerk 

opgericht moeten worden. 

 

8. Voor de omzetting van de hier genoemde inhoudelijk-organisatorische actiepunten 

ter verbetering van de grensoverschrijdende sportuitwisselingen in de EUREGIO 

wordt aanbevolen een EUREGIO sportmanagement-netwerk op te richten. De 

taakomschrijving is hieronder weergegeven. 
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14.2 EUREGIO sportmanagement-netwerk 
 
Met het EUREGIO sportmanagement-netwerk wordt een particulier sport-service-

bureau bedoeld met een taakstelling die zowel de verschillende alsook vergelijkbare 

dienstverlening in de sportsector in een gemeente bundelt en optimaliseert. Het 

netwerk is Euregionaal omdat de structuur van dit bureau in de Nederlandse 

gemeenten van de EUREGIO dezelfde structuurkenmerken moet vertonen  als in de 

Duitse gemeenten in het EUREGIO-gebied. 
 
Fig. 38: EUREGIO sportmanagement-netwerk 

 
Eigen ontwerp 2002 

 
Als voorlopers/voorbeelden voor een EUREGIO sportmanagement-netwerk dienen 

de structuren van de sport-servicepunten in Nederland en van de “GSV/SSV” in de 

Duitse gemeenten. Terwijl binnen de zelfstandige sport-servicepunten alle partners 

op lokaal niveau (gemeentebesturen, non-profit en commerciële sportaanbieders, 

sociale partners en het bedrijfsleven) in een servicecentrum samenwerken, is er bij 

de “GSV/SSV” “slechts” sprake van een samenwerkingsverband van alle plaatselijke 

sportverenigingen waarbij mogelijkerwijs lokale afgevaardigden van sportfederaties 

(kreis- respectievelijk districtssportbonden) betrokken zijn. Taak van de “GSV/SSV” is 

het op de eerste plaats de exploitatiemogelijkheden van de aangesloten sport-

verenigingen tegenover de verantwoordelijke organen van de “Sportverwaltung” in de 

gemeente veilig te stellen en te optimaliseren. Momenteel wordt het takenpakket van 

de “GSV/SSV” weliswaar al breder gezien. Zo zal o.a. met andere organisaties in de 
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gemeente en met het bedrijfsleven samengewerkt worden. Ook omvat de taakstelling 

uitdrukkelijk de planning en stimulering van een breder sportverenigingsaanbod. 

 

In het kader van een modelproject EUREGIO sportmanagement-netwerk moeten grens-

overschrijdend twee tot vier gemeenten in de Regio Achterhoek en Twente alsook twee 

tot vier gemeenten in de “Landkreisen” Borken en Steinfurt volgens gelijke structuurken-

merken een “frontoffice” inrichten. In de Regio Achterhoek is in het kader van de 

gemeentelijke herindeling een sport-servicepunt (Eibergen, Groenlo, Borculo) gepland. 

De opbouw en uitbreiding van de “GSV/SSV” is eveneens nog niet afgesloten. Een 

bijzonder element van dit modelproject zou de intensivering moeten zijn van de reeds 

bestaande grensoverschrijdende sportcontacten voor de jeugd, maar ook voor 

volwassenen en senioren in het EUREGIO-gebied. 

 

Terwijl aan Nederlandse zijde door het concept van de sport-servicepunten op 

gemeentelijk niveau reeds een samenwerkingsstructuur met alle organen/partners 

institutioneel functioneert, sluit de taakstelling van de Duitse GSV/KSV een soortgelijke 

service welswaar niet uit, maar bestaat er institutioneel en structureel geen vergelijkbare 

structuur op gemeentelijk niveau. Als voorstel wordt hier een institutionele samen-

werkingsstructuur met alle sportpartners aanbevolen, zonder dat de GSV/KSV hun 

zelfstandigheid zouden moeten opgeven. Hij is en moet de “spreekbuis” van de sport-

verenigingen blijven, echter als partner samen met de andere partners (gemeente-

besturen, commerciële sportaanbieders, vertegenwoordigers van andere sociale 

instellingen, sponsoren vanuit het bedrijfsleven e.a.) een nieuw particulier sport-service-

bureau als samenwerkingsstructuur en netwerkbureau voor het gemeentelijk sport-

management vormen. Volgens het gemeentebestuur zou in dit bureau de rol van het 

“Sportamt” (indien aanwezig) respectievelijk een andere dienstverlening op het gebied 

van sport, die onder de verantwoording van het “Hauptamt” of een andere gemeentelijke 

afdeling valt, door onderbrenging bij en medewerking aan een plaatselijke samen-

werkingsstructuur in het kader van dit nieuwe bureau als “gemeentelijk sportmanage-

ment” versterkt en geprofessionaliseerd (PPP) worden. Reeds opgedane Euregionale 

ervaringen van de Nederlandse sport-servicepunten zouden hierbij betrokken kunnen 

worden. Wanneer de “GSV/SSV” hun uitgebreider aanbod als cultuurdrager op het 

gebied van sport in de gemeente moeten realiseren en invullen, dan is een dergelijk 

"netwerk van alle partners op het gebied van de plaatselijke sport" ten aanzien van de 
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huidige personele situatie en financiële middelen van de sportverenigingen alsook van 

de gemeenten noodzakelijk. 

 

Een dergelijk netwerk voor het gemeentelijk sportmanagement zou voor 5 taakvelden 

verantwoordelijk moeten zijn: 

1. Informatie en advisering / grensoverschrijdend communicatieplatform 

2. Sportaanbod en marketing (o.a. de behoefte, programmaplanning, waarborgen 

van de kwaliteit) 

3. Management sportaccommodaties (o.a. gebruik, verhuur, exploitatie van de 

accommodatie, planning / sanering / modernisering van de accommodatie ) 

4. Personeelsmanagement (o.a. werving, scholing en bemiddeling van medewerkers) 

5. Beheer en controlling van de onderdelen 1 t/m 3.  

 

Ten behoeve van de afzonderlijke onderdelen van de taakstelling is een verbinding 

tussen de gemeentelijke “frontoffice” met een “backoffice” zinvol en noodzakelijk. 

Voor de grensoverschrijdende sportuitwisseling, met name bij de programma-

planning en scholing van medewerkers kan de EAdS een belangrijke Euregionale 

taak op zich nemen respectievelijk in het kader van de huidige activiteiten doelgericht 

voortzetten met een sterkere verbinding met het sportmanagement in het EUREGIO-

gebied. Verder is een regionale verbinding met competentiecentra zinvol zoals de 

LSB respectievelijk de provinciale sportraden. 

 

Voortgang en realisering 
 

1. Aanwijzen van instellingen / personen voor een backoffice en het vastleggen van 

richtlijncompetenties / serviceverlening voor frontoffices. 

2. Selecteren van Duitse en Nederlandse gemeenten voor een modelproject. 

3. Vorming van een EUREGIO sportmanagement-frontoffice (netwerk), leden / plaats-

vervangers: gemeentelijke sportraden, gemeentebesturen, GSV/SSV-afgevaardigden, 

sponsoren uit het bedrijfsleven, backoffice-vertegenwoordigers, sportexperts. 

4. Taken: Analyse / evaluatie van de gemeentelijke sport-infrastructuur, een op de 

behoefte afgestemd plan voor de 4 werkgebieden in het EUREGIO sportmanage-

ment-netwerk, vastlegging van prioriteiten / tijdplan voor de nagestreefde 

doelstelling, budgettering van de nagestreefde doelstelling. 
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