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Verslag Arenabijeenkomst Stroming Sport van 19 oktober 2009 
 
 
De Stichtingsraad van Omroep Limburg is een maatschappelijk representatief orgaan, dat 
ingevolge de Mediawet het programmabeleid van L1 vaststelt. De leden zijn afkomstig uit 
diverse maatschappelijke stromingen. Om zijn maatschappelijke representativiteit vorm te 
geven treedt de Stichtingsraad geregeld met maatschappelijke groeperingen in discussie 
over het programmabeleid. Dit wordt onder meer gedaan door het uitvoeren van een korte 
enquête en een discussiebijeenkomst bij L1, de zogenaamde Arenabijeenkomst. Hieronder 
volgt het verslag van de op 19 oktober gehouden bijeenkomst met de stroming Sport. 
 
Als inleiding op de discussie tijdens deze bijeenkomst presenteerde Wim de Heer, secretaris 
van Stichtingsraad van Omroep Limburg, de resultaten van de enquête gehouden binnen de 
stroming Sport.  
Enkele conclusies samengevat: 
➢ De stroming Sport gebruikt L1 meer voor informatie en minder als kijk- en 

luistermedium. 
➢ Opvallend is verder dat de sportprogramma’s door de stroming minder worden 

bekeken. 
➢ Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat L1 een goed beeld geeft van de sport in 

Limburg. Daarbij worden wel de volgende kanttekeningen gemaakt: 
 te veel voetbal en te weinig andere sporten 
 meer diepgang gewenst 
 te weinig voor sport in  relatie met jongeren en gehandicapten 
 te weinig stimulering van de sport 

➢ De programma’s van L1 worden als toegankelijk beoordeeld, echter de mogelijkheid tot 
debat en onderhoudendheid bij sportprogramma’s treft men minder aan. 

➢ Wat betreft de kwaliteit van de programma’s: 
 De kwaliteit presentatie wordt als redelijk beoordeeld 
 Het kunnen bereiken van de doelgroepen valt tegen 
 Ontwikkeling van sport in Limburg is gebaat bij voldoende aandacht door het bereik 

doelgroep verhogen door maar aandacht voor sport in de breedte 
➢ Wat betreft meer aandacht voor andere sporten: 

 Minder voetbal 
 Kleinere minder bekende sporten 
 Niet alleen teamsporten 
 Alle topsporten, niet alleen voetbal (er worden 40 verschillende sporten inde 

enquête genoemd!) 
➢ De samenwerking met de stroming is best goed en L1 doet in veel gevallen iets met de 

items of verzoeken. 
➢ L1 zou meer aandacht moeten besteden aan een aantal ontwikkelingen binnen de sport 

zoals het probleem van de vrijwilligers, sponsoring, aandacht voor toptalenten 
➢ De stroming sport lijkt brede informatie over de ontwikkeling en mogelijkheden van 

sport belangrijker te vinden dan goede kijk- en luistercijfers 
➢ Uit de ideeën die vanuit de stroming worden aangedragen voor invulling van de 

programma’s blijkt een grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de sport. 
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Wat zou L1 nog meer specifiek kunnen doen: 
- meer aandacht voor sport in de breedte en een sportagenda 
- meer aandacht voor de sport en belang voor de samenleving 
- informatie over trainingsmogelijkheden voor talenten en topsporters 
- laten zien wat topsport is 
- aandacht voor kader en vrijwilligers 
  
Maurice de Heus, lid van de sportredactie van L1, gaf daarna als voorzet voor de discussie 
een korte toelichting op de rol van sport binnen L1. Sport is een kerntaak van L1, waarbij 
herkenbaarheid in en identificatie met de regio een belangrijke doelstelling is. De aandacht 
voor de sport past ook bij de rol van L1 als leidend nieuwsmedium. Wat betreft 
programmering dienen de onderwerpen wel nieuwswaarde te hebben of voldoende 
aantrekkelijk te zijn. Dit heeft geleid tot de huidige intensieve en herkenbare 
programmering. L1 streeft naar een totaalpakket van topsport en breedtesport die elkaar zo 
kunnen versterken. Er wordt gestreefd naar een goede regionale spreiding en optimaal 
gebruik van de radio, TV en Internet. 
De sport zit aan het plafond wat betreft de kijkcijfers. Daarom waar mogelijk aandacht voor 
grote evenementen en liveregistraties. Voorbeeld zijn de streekderbys vorige seizoen in de 
Jupiler League en de Venloop.  
 
Samen met deze toelichting op de aanpak van Sport bij L1 waren de conclusies meer dan 
voldoende voedsel voor een levendige discussie onder leiding van L1-presentator Jan de 
Koning. 
 
Deze discussie kende een aantal hoofdthema’s. Als eerste de vraag hoe het komt dat niet 
alle sporten evenveel aandacht kregen. De sportredactie gaf aan dat een item wel 
aantrekkelijk moet zijn of nieuwswaarde moet hebben. Daarnaast, ondanks de ruime 
aandacht voor sport bij L1, is de zendtijd beperkt en moeten er redactionele keuzes worden 
gemaakt. Radio is een ander medium. Er kan daar relatief bijvoorbeeld veel aandacht 
besteed worden aan amateurvoetbal. Ook op de zondag is er altijd aandacht voor 
amateurvoetbal.   
Bepaalde takken van sport kunnen zelf ook initiatief nemen. Voorbeeld is BS Weert dat zelf 
voor professionele beelden zorgt en die aan L1 aanreikt. 
Verder worden voorbeelden gegeven van sporten als wedstrijdschaatsen dat maar 
incidenteel aandacht krijgt wanneer het om topwedstrijden gaat. Gesuggereerd wordt meer 
aandacht te besteden aan talenten. Dit geldt ook voor andere sporten. Overigens is er een 
serie geweest met portretten van topsporters. 
 
L1 blijkt een belangrijke rol te vervullen als informatiebron voor wedstrijduitslagen. Daarbij 
wordt naast radio en TV ook dankbaar gebruik gemaakt van teletekst en Internet. Vooral het 
laatste medium blijkt in toenemende mate aan belang te winnen. 
 
Hoe verdeel je aandacht over topsport en breedtesport? Er is veel aandacht voor topsport, 
maar in verleden is al vaker aandacht besteed aan minder bekende sporten en 
amateursport. Gesteld werd of de breedtesport wel thuis hoort in een sportprogramma. Het 
moet bepaalde nieuws of amusementswaarde hebben of een bijzonder verhaal vertellen. Als 
voorbeeld worden de items over de NK Forelvissen, Beugelen en synchroonzwemmen 
genoemd. Daarnaast wordt er getwijfeld en de toegevoegde waarde van een lokaal item 
over een lokale vereniging in een sportprogramma. De mogelijkheid wordt aangegeven om 
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de breedtesport in andere dan specifieke sportprogramma’s onder te brengen. 
 
Wat betreft de toonzetting van de programma’s werd opgemerkt dat deze veelal een 
serieuze ondertoon hebben. Hiermee wordt recht gedaan aan het belang van de sport. 
Humor en emotie ontbreken nog wel eens. De redactie geeft aan dat dit wordt herkend, 
maar humor met name moeilijk is om op een goede manier in te brengen in de 
programma’s. Bij de radioprogramma’s is deze humor en passie overigens wel in voldoende 
mate aanwezig. 
 
Het maatschappelijke belang van de sport wordt door de aanwezigen onderschreven. De 
verbondenheid tussen topsport en het maatschappelijk belang zou meer opgezocht moeten 
worden. Het belang van bewegen, gezondheid en de vormende rol van sport verdienen 
meer aandacht. Voorgesteld wordt dit in een apart programmaformat te gieten. Opvallend 
zijn daarbij de initiatieven van topsportteams die maatschappelijk actief zijn in de buurt of 
voor de jeugd. Onderzocht zou moeten worden welke thema’s kunnen worden opgepakt 
waarbij L1 en de sport gezamenlijk een initiatief kunnen opstarten. Daarbij zouden 
breedtesport en beweging breder moeten worden neergezet. 
In de programma’s mag uitstralen dat sport of activiteiten bij sport zoals vrijwilligerswerk 
leuk zijn en de passie kan laten zien bij deze mensen. 
 
L1 geeft tenslotte aan dat ze continue op zoek zijn naar interessante items die de 
aantrekkelijkheid van sport in beeld en geluid brengen en zorgen voor interessante 
uitzendingen. Zo het voorbeeld van de damesvoetbalinterland Noorwegen-Nederland dat de 
regionale omroepen gratis aangeboden kregen. Dit past perfect bij de benadering dat L1 
dichter bij de mensen en meer live-uitzendingen willen brengen. 
 
Op het einde van de bijeenkomst vatte Servaas Huys, namens de Stichting Omroep Limburg, 
samen dat de uitdaging ligt in het vinden tussen een goede verhouding tussen breedte en 
topsport en dat de boeiende discussie voldoende inspiratie moet bieden aan de 
sportredactie van L1 om hun programma’s verder te verbeteren. Daarbij blijkt dat de impact 
van TV erg groot is en dat samenwerking tussen alle partners kan bijdragen aan de juiste 
aandacht voor sport binnen de programmering van L1. 


