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Vy'etenswaardigheden over het eeuwen

oude Klootschieten
Halbo Bosker

Klootschieten is een, zoals we altijd aanna-

men, oude sport, maar hoe oud precies

weernieand. Het blijkt echter dat Homerius,
Vondel en een Groningse predikant meer van
klootschieten wisten en erover schreven.

"Geheel ontkleet en gesalft speelden sy met de

disken", zoals de "digter" Homerus het be-
schreef in zijn, geheel in dichfvorm, geschre-

ven boekwerk Ilias.

Onze Vondel buigt zich ook over de Discos en
Solos werpers als volgt;

"Dees twee gaan moedig heen,

aan d'eene zyde op 't veld sig moedemaakt
ontkleen,

en elk hun lichaam met olijfsap glad
bestryken,

om sig te sterken, en in 't worpen niet te wij-
kent'

Het is de Groningse Predikant Theodorus
Antonidus uit Westerwytwerd en Menkeweer
(in de buurt van Godlinze, N.O. van de stad
Groningen) die in zijn in circa 1730 geschre-

ven boekwerk, ons een blik gunt in verre oud-
heid en ons meeneemt naar de Olympische
spelen van weleer. Die begonnen "ongevaar
776 jaaren voor 's Heilands geboorte" zo
schrijft hij.

Hij weet daarin te vermelden dat "de discus is
een zwaaÍe steen, welke de spel-oeffenaars
we{pen, want ysere (bol) noemenze Solos".
Ook zegt hij: "Disci zijn ronde steenen, welke
oeffenaaÍs met de hand grijpende verre henen
wierpen; maar als deselve uit yser is, wordse
Solos genaamt".

Vermeldt wordt ook dat "de discus is of uyt
yser, en in de Ilias Solos genaamd, is uyt hout,
misschien ook van kopper en somtyds

van steen".

Hij gaat ook verder met; "Sulken beschryv-
inge van de Discus en syn suster Solos. Dat
Diskos en Solos verschillen want de Diskos is

een doorboorde steen. Maar de Solos is een

koperen ding geheel geklop".
"De Diskos is breed en holagtig, dog de Solos

ronder en klootagtig"

Dat ons klootschieten van een zeer zeer oude

herkomst was, dat wisten we. Maar zo oud!

Sedert 1896 worden, de wat wrj nu noemen 'de

moderne Olympische spelen' gehouden en vin-
den ze plaats over de hele wereld. Sedertdien
kennen we ook het begrip 'sport'. Sporten zijn
van de 'lijst' verdwenen, zoals de tradiotionele
sport touwtrekken, vele anderen weer toege-
voegd.

Men ontkomt niet aan het gebruik van steeds

weer nieuwe sportmaterialen. V/e zien dat van-
zelfsprekend ook terug in 'onze' sport. Kunst-
stof kloten met lood bij straatwedstrijden, en

misschien gaat straks ook nog het lood eruit.
Gelukkig blijven we de traditionele houten
kloot gebruiken op de veldbanen, totdat er iets
anders op wordt gevonden. De tijd zal het le-
ren.

Onze prachtige en oeroude sport van snelle
vuisten en vaste treden, het Klootschieten,
heeft zich door alle eeuwen heen weten te
handhaven,enzal dat ook blijven doen.tr
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