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overal uitgezet worden, bij voorkeur
op een íraai geschoren gazon.

Twee wezenlijke elementen van het
oorspronkelijke spel nam Wingfield
over: de bal werd met behulp van
een racket over het net gespeeld
én de punlentelling 15-0, 30-0,

zeker in naÍ6n van en geïnterosseoÍ.
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Tudor en Stuart waren oÍ zelÍ enlhousiaste
spelers of loeschouwers.
Monniken legden de basis voor het lennis
De bakermal van hel tennis is het Frankriik

uit de lwaalÍde eeuw. Monniken associèren

, we niet direct met sporlieve uitspattingen,

maar zij legden wel de basis voor het

tennisspel. Binnen de ommuurde ruimte

van de kloosterhoven sloegen zij, tussen

hun godsdienslige verplichlingen door,

enthousiast een bal heen en weer. Het zal

er niel al te hevig aan toe ziin gegaan, de

monnikskap mocht immers niel aígelegd

worden. Van een racket was toen nog geen

sprake. De monniken speelden met de

palm van hun hand, vandaar de benaming

die het spel kreeg: ieu de paume. Via het

schuin aÍlopende dak boven de galerijen

van het kloosterhoÍ werd de bal opge-

slagen naar de ontvanger. Precies deze

karakteristieken van de klooslerhoÍ, een

hellend dak mel de galerijen daaronder,

vinden we terug in de real tennisbaan.

VORSTELIJKE TENNISBANEN
Tijdens de Gouden Eeuw was real tennis in
onze gewesten het populairste balspel,

zeker onder de gegoede burgerij en de
adel. Ons land telde tussen 1550- 1750

minstens 150 real tennisbanen. Volgens de
Italiaan Antonio Scaino, de schrijver van

het eerste lennisboekje (1 555), kwamen
kracht noch geweld bij dit nobele balspel
van pas. Talent en een zekere ingelogen-

heid wat de uitvoering van de slagen
betreft, zouden onveranderliik zegevieren

over brute kracht. Willem van Oranje was

in aanraking gekomen met het lennisspel
tijdens Íeesten en partijen op Engelse en

Franse hoven en de prins liet al snel

tennisbanen aanleggen bij de meeste van

zijn residenties, zoals te Brussel en Breda.

Deze prinselilke banen beslaan niet meer.

Slechts de 'kaatsbaan'van de geuzen-

leider Hendrik van Brederode, gelegen bij

Huis ter Kleeí te Haarlem staat nog recht

overeind. Dit gebouw uit circa 1560 doet nu

dienst als kantoorgebouw. Dat het aloude
tennisspel in die tijd diep geworleld was in

onze maatschappij blilkt uit de vele
verwijzingen door schrijvers uit die tijd.
Bredero en Vondel reÍereerden eraan en

brachlen hei balspel met het racket maar al

le vaak in verband met drank en uit de
hand gelopen weddenschappen. Het spel
zou zelÍs in de loop van de achttiende
eeuw aan dit negatieve beeld van de sport
ten ondergaan. ln Frankrijk en Engeland
had het imago van tennis minder te lijden

van zedelijke beginselen. Daar bleef men
ook in de negenliende en twinligste eeuw
nog tennis spelen, na 1874 real lennis
genoemd. Er is zelís in Frankrijk een real
tennisbaan die we in alle geschiedenis-
boekjes tegenkomen: de Royal Jeu de
Paume-baan van hel Paleis varr Versailles.
Kampioenschappen in real tennis bestaan
er al sinds 1550. Geen enkele nog
beoeÍende sport kent zo'n lange toernooi-
historie. De eersle kampioenen, die Scaino
in zijn boekje uit 1555 noeml zijn Fransen:
Laches en Verdelot. Dit is niet verwonder-
lijk. Parijs alleen al bezat rond 1600 ruim
250 real tennisbanen. Tot ongeveer 1800

werden de inlernationale kampioenschap-
pen dan ook door Fransen beheersl. De

huidige wereldkampioenschappen real
tennis worden trouwens nog steeds
gespeeld volgens de spelregels van Scaino
uit 1555.
Literaluur: 'Heeft yemanl lLrsl nÊt bal oí met íeket le
spelen...?' Tennis ín Nederland tussen 1 500- 1800.
Uitgeveríl Verloren, Hilversunt 1993. ISBN 90'6550-
379-X, 179 blz.. 129.90. lnfornalie: Nederlandse
Real Tennis 9ond. Sweelinckplein í9a, 2517 GM
Den Haag.



IN
PERFECTE
BALANS
Jan Wienese, Olympisch

kampioen, roeien skiff,

Mexico Stad 1968

door Ruud Stokvis

Tot in de jaren zeventig was in Nederland
het wedstrijdroeien op internationaal
niveau een aangelegenheid van corps-
sludenten. Die namen de sport wel serieus,
maar in de onderlinge omgang praatten zij
er lamelijk relaliverend over. Jan Wienese
was in de vrij grote groep van internalio-
nale toproeiers waarover Nederland in de
jaren zestig beschikte een uilzondering. Hij
kwam van de oude Amsterdamse burger-
roeivereniging De Amstel (opgericht in

1874), studeerde niet aan de universiteit en

hij was, vaak in zijn eentje, buitengewoon
geconcentreerd met zijn training bezig. Hij
viel ook op omdat hij er anders uitzag dan
de meeste roeiers. Die waren over het
algemeeh vril lang van stuk. Jan Wienese
was wat korter, hij had zware, sterk
uitziende pezige kuiten en bovenbenen,
een niet al te brede borsl-kas, lange
stevige, eveneens pezige, armen en een

hootd met een paar door-

dringende en Íelle ogen. Hii

slraalde duidelijk kracht en energie

uil.
De corpsstudenten werden

opgevangen in roeiverenigingen

waar wel een sterke amateur-

tradilie heerste, maar waar ook
ruime ervaring met het intema-
lionale wedstrijdroeien aanwezig
was. Oudere coaches, die na hun
alsluderen hun vrije tijd in de
verenigingen bleven steken,

droegen hun ervaring over op de jongere
generaties.
Bil de burgerverenigingen was deze know-
how van het toproeien over het algemeen
aíwezig. Wienese moest het allemaal
alleen doen. Vermoedelilk heeÍt dat ertoe
bilgedragen dat hij een veel meer
proíessionele houding ten opzichte van zijn
spoÍt ontwikkelde dan de meeste andere
roeiers van die tijd. Dat uille zich onder
meer in een soms moeizame verhouding
met de nationale roeibond.
Op zijn dertiende, in 1954 begon hij met
jeugdroeien in een jeugdvier. Op De
Amstel ging dat, net als op de andere
burgerroeiverenigingen, met vrij gebrekkige

begeleiding. Dit brak hem op toen hij

achttien werd en aan hel wedstrijdroeien
voor volwassenen moest deelnemen.
Omdal hij op De Amstel geen coach kon
vinden, stopte hij met roeien en ging hij
zwemmen.
Maar het jaar daarop, in 196'l , kwam hij
toch weer bij zijn club terug en vond hij een
coach die hem in korte tijd de topgroep van
Nederlandse skifíeurs binnenloodste. De
drang om echt heel goed te willen worden
moet in belangrijke mate venrvorven zijn
binnen het gezin Wienese. Jan kon het
goed mel zijn broer en lwee zusters
vinden, maar hun verhouding werd ook )
gekenmerkl door een sterke onderlinge
concurrentie op de meest uiteenlopende
punlen. Vader en moeder Wienese waren
vol enthousiasme voor de sportprestaties
van hun kinderen.



Een van Jans zusters werd in '1960

lenniskampioen van Nederland. Zij is ook
nog op Wimbledon uitgekomen. Technisch
was zij niet zo heel goed, maar ze had een
onverzetlelijke wilskracht. Daarmee heeft
ze haar broer ook nog wel geholpen. Toen
hij in 1965 moest roeien tegen de legen-
darische Australische skiÍfeur McKenzie en
hij angstig rondliep hoe hij ooit iets tegen

die man kon beginnen, was zij het die zo
op hem inpraatte, dat hij het verlrouwen
kreeg dat nodig was om McKenzie te
kunnen verslaan.
De mentale en fysieke conditie om echt tot
de inlernationale top door te dringen
verwierÍ hij tussen 1962 en 1964 tijdens
zijn opleiding tot spoíleraar aan hel CIOS.
ln 1965 had hij het gevoel dat hij van
iedereen kon winnen. Dat hij dat jaar
'slechts'een bronzen medaille won tijdens
het EK in Duisburg weet hij aan zijn slechte
verhouding met de nationale roeibond. Die
had voor zijn gevoel niets bijgedragen aan
zijn roeiloopbaan en vergde nu van hem
dat hij zijn vakantie uitslelde om mee te
doen aan het kampioenschap. Korlom hij
had toen wel al de vorm, maar niet de
juiste motivatie.

Roeien zonder blaren
Tussen í 964 en 1969 voltooide Wienese
de opleiding tot Íysiolherapeul. Een beroep
dat hij nog sleeds beoeÍent. Een van
Íysieke gevolgen van het roeien is dat men
eeltige handen krijgt. Voordat dit eelt zich
tot een stevige dunne laag vormt, krijgt
iedere roeier te kampen met blaren. Aan
het begin van ieder trainingsseizoen is dat
vrijwel onveimijdelijk. Wienese kon zich
deze blaren door de aard van zijn vak niet
veroorloven. Dat heeÍt mede bilgedragen
lot het soort roeier dat hij is geworden.

Hij moest het hebben van zijn techniek.
Trainen op kracht en uithoudingsvermogen
leverde te veel kans op blaren op. Onver-
geteliik zijn de lrainingen waarbij hij zijn
boot vrijwel uitsluitend stil liet liggen, terwijl
andere ploegen baan na baan op de

Amsterdamse Bosbaan aÍlegden. Zijn doel
was daarbij een perÍecte rust en balans te
verweryen, waardoor zijn kracht optimaal in
snelheid kon worden omgêzet.
ln 1966 won Wienese zilver op het WK in
Bled, in 1967 brons bij de EK in Vichy en in
1968 was het dan zover dat hij zich door
niets meer liet weerhouden en de olym-
pische titel greep, onbedreigd door zijn
tegenstanders. ln Íeite kwam dat jaar zijn
sterkste tegenstander uit eigen land. Dat
was de skifÍeur Harry Droog, die hem
versloeg op het NK. Gelukkig voor
Wienese waren de olympische uitzen-
dingen daarvoor al vastgesleld. Droog
ging, mel Van Dis, in de dubbeltwee naar
Mexico en won daar zilver.
ln 1969 ging Wienese door met roeien,
maar bij het EK werd hij laatste. De
oorzaak was duidelijk. Na zijn overwinning
kreeg hij zoveel uitnodigingen voor allerlei
feestelilkheden dat er het grootste deel van
het jaar van geconcentreerd en syste-
matisch trainen weinig terecht kwam.
Halveruvege het seizoen daarna, in 1970,
slopte hij met wedstrijdroeien. Maar ook
nu, in de jaren negentig, roeit Wienese nog
met enige regelmaat. Soms, als na een
grote wedstrijd de rust op de Bosbaan is
leruggekeerd, kunnen de laatste toeschou-
wers de gouden olympiër, in nog steeds
perÍecte balans, over hel stilgevallen water
zien glijden.



BOEKEN
E. Digby Baltzêll, Sporting
Gentlemen. Men's Tennis írcm
the Age oí Honot to the Cult oí
the Supe$taL (The Free Press,
New York 1995) l6BN 0-02-
901315-1- gebonden 42O blz.,

met illustraties en index, í1.

59,10.
ln 1968 ging het voorgoed
veÍkeerd. Martin Luther King

werd vermoord, studenten
keerden zich tegen het gevestigd
gezag en Wimbledon werd
loegankeliik vooí pÍoÍs. Dat iaar
markeerde hel delinitieve verval
in eer en beschaving in de
Amerikaanse samenleving in het
algemeen en in de tennissport in

het biizonder. Dat beweert
althans Digby Baltzell, emeritus
proíessoÍ in de sociologie en
geschiedenis van de Universileit
van Pennsylvania en verslaaíd
aan lennis. Met ziin scherpe pen

schetst hij de geschiedenis van
het herentoptennis tussen 1880

en 1992. ln ziin meeslepende
studie bespreekt hii de mannen,
de wedslrijden en de gedrags-
code van hel lennis en plaatsl
die in een maatschappelijk
veóand.
Hel verdwenen amateurlijdperk
van hel tennis wordt mel lieíde
geschetst. Voor 1968 lag de
nadruk bij lennis op karakteÍ, niet
op geld. Ballzell gaat uitvoeÍig in
op de aristocratische tenniscode
van sportiviteit, haaÍ wortels in

de cricketsport en de versprei-
ding via elitaire kostscholen en
universiteiten onder de Engels-
Ameíikaanse uppeÊclass aan
het eind van de negentiende
eeuw. Het waaÍdenpatroon van
de gentleman lag aan de basis
van het moderne tennis. Het ging
om waarden als loyaliteit, zelÍ-
discipline, amaleuÍisme en
spoÍliviteit. Sporliviteil beteken-
de: nooil vals spelen, beslissing-
en van de arbiter accepteren,
stoïciins een nederlaag ver-
werken en de tegenstander met
Íespecl behandelen. Deze

ongeschreven
arislocratische
erecode werd
van goneratl€ op
g€nsratis
doorgegeven en
bleeÍ tol 1968 in
zwang ondanks
de democra-
tisering van
lennis na 1930.
Jimmy Connors
tegen Bill Tilden
De erosie van
slandsonder-
scheidend€
gedragsvoor
schrillen illus-

tÍeert Ballzell
aan de hand van
biograÍische
schetsen van
lênnissers.
Jimmy Connors
en Bill Tilden

8ot Nru

vormen een
mooi conlÍast. Connors is de
represenlanl van hel lennis na
1968 en Balltzells lavoÍiele
zwarte schaap. HÍ kon niels
anders dan l€nnissen. Daarin
was hij zeer begàaÍd, dat wel.
Connors stond twintig jaar in de
top lien en was de eerste dubbe-
lhandige speler die Wimbledon
won (1972). Maar ook was hii
een verwend ioch €n allerminsl
een gentleman. Op de univer-
siteit speelde hij al vals, want hii
liet ziin scriplies tegen betaling
door een medesludent schriiven.
Op hel tennisveld was hij de
aanslichler van lwee gedrags-
vormen die in het lennis nu
schering en inslag zijn: hii intro-
duceerde hel kreunen en hii was
de eerste die de bal eindeloos
stuilerde voor het serveren.
Daartegenover staat hel leven
van William Tildên de Tweede
(1893-1953). Tilden was het
vooóeeld van een gentleman
die meer kon dan tennissen
alleen. hii schreeí boeken over
tennis en toneelstukken. 8ig Bill
was volgens Baltzell de grootste
lennisser van deze eeuw. Zi.in

erelijst was imposant. ln de iaÍen
'20 domineerde hij het heren-
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lennis en stond hii 6 iaaÍ .

nummeí I op de weÍeldÍangliist.
Hii won het herÊnenkelspel van
Amerika 7 maal achtereen en
behaalde in tolaal 22 grand slam
litels. Het mono van Big Bill
luidde 'Play tennis without lear ol
deíeal and because il's íun, or
don't play il al all.'
Sporting gentlemen biedl mesÍ
dan aardige anecdolês. H€t is
een met lieíde en visig ge-
schíêven geschiedenis over
normen en waarden binnen d€
lennisspoÍ|. Ondanks de
eenzitdige nostalgische blik is
het een aanrader voor elke lezer
wiens belangstelling voor lennis
verder reikl dan dè vraag'Ho€
heelt Kraiicek vandaag
gesp€eld?' (Willred van Buuren)'

J. Bergsma, Ontberingen. De
sport en zijn helden in de bane
winter van '63
( U itgeve rij Schefíers, Amsterda m
1996) 125 blz., t|.24,90.
'Gemiddelde lemperaluur
overdag: -3,6; gemiddelde
minimum lempeÍatuur -7,2;
gemiddelde maximumtêmpe-
ratuur: -0,9; aantal voÍstdagen :

82', noleert weeÍman Hans de



Jong in hel voorjaaÍ van 1 963 in

ziin weerdagboek. Een bladziide

veíd€Í: 'Schade door winter

gÍoler dan dooÍ watersnoodÍamP
van 1953.'

Nederland heeft in de winler van

1963 t€ kampen mel een van de

koudste winteÍs uit de geschie-

denis van de metereologie.
Dorpen raken geïsoleeÍd, het

weg- en walerverkêer en de

h.rchtvaan hebben zwaar te

l€iden ondeí de exlíeme vorst,

d€ iisgang en de geregelde

sn€euwval. Terwiil de Politiek
nog geen'rilsniP' nodig vindt'

wordt hier en daar geld ingeza'

meld voor armlastigen, die in de

píoblemen komen als gevolg van

de hoge slookkoEten'
D€ barr€ winl€r van 1963 zal

€v€nwel niet de geschiedenis

ingaan als gevolg van de
onlberingen die d€ 12 milioen
Nederlanders in dê nadagen van

hel kabinet De QuaY hadden le

doorstaan. ln de eersle Plaals
zal deze winler veÈonden
bliiven m€t het pelolon ElË

stêdenschaalsêrs dal zich op de

vroege ochlend van 1 8 ianuari in

Leeuwarden gereed hield voor
d€ slart van de twaalÍde Tocht
der Tochl€n. Onder de nery€uze

riiders bevond zich, met rugnum'
meÍ 157, d€ lateÍe winnaar van

dêzê ElÍstedentocht, Rêinier

Paping Mel hem bêreiklen
slechls 128 van de Íuim lien- '
duizênd gestarte schaalsers
Leeuwarden. Dankzii de exlreme
omslandighèden en de eerste
ÍechtslÍeekse lelevisieÍeporlage
van de Ellstedentochl zou

Paping, gelooid met witte

schaabmuls en donkeíe

zonnebril, uitgíoeien tot het

bliivende gezicht van de winter
van 1963.

ln OntbeÍingen gebruikt de

I spoÍtiournalist Jacob BeÍgsma
de berucht€ twaallde ElÍsleden-
'tocht als kapslok voor een
schets van de spoÍl in het begin

van de jaren zestig in Nederland.

ln vogslvluchl pagse€rl een grot€

stoel nam€n de l€vu: van Dick
van Rijn via Arie Kl€ywegt, Jan
van Beveren en Atje Keulen-

Deelslra tot Per lvar Moe. ln 38

hooídslukjes, die soms niei meer
dan één bladzijde beslaan, wordt
een anecdolisch beeld geschelst
van het sporlklimaat van 1963.

En dit is meteen ook eên van de

bepeÍkingen van hel boek. ln de
vlotte, iournalistieke stijl waaÍin
het geschrêven is, biedt Onl-
beringen een lappendeken van
petite histoiÍe. Dat in deze bonle,
en zeeÍ leesbare venameling
schetsen evenwel'de emanci-
patiê van d€ NedeÍlandse lop-
sporl zichlbaar' woídl gemaakl,

zoals de achteíllap vermeldl, lijkt

wat al te gewichtig gesteld. De

situering van de slan van de

ElÍstedentocht in Heerenveen
doel bovendien vermoeden dal
OntbeÍingen mel de nodige
jouÍnalislieke haast is uitge-
geven. (Sjoerd van Tiel)

H. Sancisi-Weerdenburg en T.

van Maaren (red.), De lokroep
van Otympia. lJit de i
geschiedenis van de Spelen.
( U nive rs iteit Utrec ht, Ut rec h t
1996) 108 blz., geïil., í1. 17.90.

De opÍichter van de moderne
olympische Spelen, Piene de
Coubertin, zag zijn geesteskind
in de êerste plaals als een
evenement van internalionale
sportveóroedering. D€ huidíge

IOC-voorzitter Juan Anlonio
Samaranch herleidde dil
internationale aspect later in ziin

enthousiasme lol de klassieke
'Spelen' in het klassieke

Gri€k€nland. ln bundel Oe
lokroep van Olympla wo|dl
echter duidelijk dat in de dÍoom
van Samaranch de wens de

vader van de gedachte is. ln het
klassieke Olympia mochten
alleen Grieken meeslr|den om
de krans van oliiÍlakken die voor
de winnaars van de veÍschillen-
de onderdelen gereed lag.

Toch bliikt uit deze bundel
essays over verschillende
aspecten van de klassieke
olympische Spelen dal er zeker
ook sterke overeenkomsten zijn
met de moderne spelen. ln
Olympia werd de basis gelegd
voor olympische sporlen die ook
nu nog op het programma staan:
hardlopen, speerwerpen,
verspringen, worstelen, boksen
en paardensporl. Ên ook destiids
gold het olympische toêrnooi als
de meest prestigieuze spoÍl-
wedstrijd, die winnaars grole
roem opleverde. Desondanks
sloop ook in de Oudheid al snel
het materialisme binnen en werd
de olijÍkrans na verloop van tiid \

goed voor verschillende privile-
ges, Íinanciêle voordelen en
startgelden in andere wed-
strijden.
ln De lokroep van Olympiawordl
in biidÍagen van docenten en
studenten Oude Geschiedenis
en Archeologie van de UnivêÍ-
siteil Utrechl ingegaan op
verschillende aspecten van dê
klassieke olympische Spelen.
Naast een aantal opmerkeliike
overeenkomsten komen ook
enkele hardnekkige misve-
íslanden aan d€ ordê. Zo wordt
de marathon van 42, 1 95 meter
losgeweekt van de legên-
darische'beroepsloper' Phei-
dippides en wordt de oorsprong
van hel looponderdeel gelegd bil
de Franse oriêntalist en
classicus Michel Jules Alked
Bréal. Deze wisl De Coubertin
ertoe over te halen de maralhon
in de eeÍste moderne olympische
Spelen van 1 896 le inlroduceren.
Dit hooglepunl van de Spelen
van Athene zou de winnaar, de
Griekse schaapherder Spiridon
Louis, onstêríeliik maken.
(SJoerd van Tiel)



NIEUWS
Lezing over bijgeloof en
sport
O[ dinsdag 24 juni aanstaande organiseren
Stichting de Sportwereld en de vakgroep
Economische en Sociale Geschiedenis van
de Universiteit van Amsterdam een lezing
door Michaéla Schippers over BijgelooÍ en
Sport. Dit onderzoek heeÍt veel aandachl
gekregen in de media. De lezing wordt
vooraÍgegaan door een korte voordracht
van WilÍred van Buuren over Joris van den

Berghs klassieker Mysterieuze krachten in
de sporÍ uil 194 1. U bent van harle
welkom.
Plaats: P.C. Horsflltttis, Spttistraat 134,
Arnslerclant, zaal 560.
Aanvang: 2A.00 uur.

Studiedag
sportgeschiedenis

Op zaterdag 13 december
.1997 zal een grools opgezette

studiedag over
sportgeschiedenis

plaatsvinden. De organisalie
wordt verzorgd door hel

Historisch Plalform en
Stichling de Sportwereld.

Meer inÍormatie hierover kunt
u lezen in onze volgende

Nieuwsbrief .

Oproep
Viert uw sportvereniging een
jubileum? Organiseert uw
sportorganisatie een symposium?
HeeÍt u een boek of scriptie over
sport geschreven. Meldt dit aan de
redactie van de Sportwereld. lnteres-
sante informatie over sport-
geschiedenis en de achtergronden
van de sport zal worden opgenomen
in deze rubriek.

Goud
ln de bundel
Goud staan 50
verhalen over de
Nederlandse atleten die in de aÍgelopen hónderd
jaar olympisch goud hebben veroverd. ln Goud
vertellen de kampioenen over hun olympische
ervaringen. De voorbereidingen op de wedstriid.
De sÍeer, de spanning, de emoties... het moment
van zegevieren. ln Goud beleeft de lezer nog
eens het succes van Anton Geesink, Ard
Schenk, Yvonne van Gennip, Éllen van Langen
en Bart Brentjens. Goud. Nederlandse
Olympische Kampioenen. is een uitgave van
Stichting de Sportwereld. Voor slechls 11.22,50

(incl. verzendkosten) krijgt u deze bijzondere
uitgave van 180 bladzijden thuisgestuurd. Bestel
het boek door Í1. 22,50 over te maken op: ABN-
AMRO bank rekeningnummer 62.01.45.323 t.n.v.
Stichting de Sportwereld, Amsterdam o.v.v.
Goud.



Sportgeschiedenis aan
Universiteit van
Amsterdam

de

Aan de Universiteit van

Amslerdam kan men zich

sinds kort bekwamen tn

een nieuw specialisme:

sportgeschiedenis. Bij de

vakgroep Economische

en Sociale Geschiedeltis
is een rverkgroep Sport-
geschiedenis opgericht.
Aanvoerder is dr. Ïheo
Stevens. Deze historicus
verklaart: 'Wij ziln geen

sportfanalen die op de

univeÍsiteit hun hobby
gaan botvieren, wi.j zijn
wetenschappers. AchtergÍonden van
sport zijn van groot belang. Er zit

loekomsl in dit vakgebied, de know-

holv die wij hier willen gaan opbouwen

is zeer bruikbaar voor beleidsrapporten
van sportbonden en het minislerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.'
Momenteel verzorgt Slevens een
werkcollege over het onderwerp 100
jaar Olympische Spelen en Nederland.
Verder kan men een scriplie schrijven
over sporthistorie of een lileratuur-
tentamen alleggen. Op de lileratuurlijst
staan titels van coryíeeèn in het
sportonderzoek als Holt, Guttmann,
Stokvis en Van Botlenburg. lnformatre:
Th Stevens, tel: 02G-5254492
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