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Wat een geweldige pÍestatie van het Nederlands Davis Cup team
dat ze voo! het eerst in de sportgeschiedeDis de halve finales
hebben bereikt! Felicitaties langs deze weg. De Sportwereld
ve*laart en belicht daarom een deel van de Nederlandse teDtlis-
geschiedenis in dit nullmer. Naast tenrds behoort wielrennel tot
het thema. Uw hoofdrcdacteur is in gesprek gegaan met
ex-weÍeldkampioeu Henk Faanhot die zijn lwensbelwenissen
uit de doeken deed. En rcdactielid Remco Plas deed verslag van
zijn bezoek aan de Note Dame des Cyclistes.
Eetr naderc ketrnisEaking met uw hoofdredacteu is overigens te
vinden in de rubriek 'vijf lTagen aan'.

Verder wil ik u nog wijzen op het stichtirgnieuws, ofuel nieuws
vaD de stichting De Sportw€reld op pagina 13.

Zoals u ziet is De Sportwereld opnieuw veranderd. Zowel in
formaat als met eetr nieuvr'e Íubriek. Daarb zal NRchandelsblad
colurD.ist Jurrlt !"n der Vooren zo nu en dan zijn liaht laten
schijneo; dit keeÍ oveÍ assertieve anticipatie. Êén van onze

lezers heeft eEn aanvulling op het werk van Jurrr! te viDden op
pagina 5. Ook lleinze Bakker, in novernber nog dagvoorzitter
vao het symposium dat door De Sportweleld werd geolganiseErd"

zal zijn kijk op de wereld voor u op papier zetten.

Andere veranderingen laten we u tijdig weten, maa! uw
opmerkingen, ideeën of artikelen voor De Sportwereld kunt u
altijd mailen naar: desportwereld@hotoail.com.

Op de midclenpagina vindt u nog ste€ds de boekenreceruies.

BezoelÍ u ook eens onze website:

IITTP:/À4EMBERS.XOOM.COM/SPORTWERELD !

Nog steeds een goed spordaaÍ gewenst!

Uw hoofdrcdacteur,

Eva Hogenbirk

Niels uit'de Sportwereld' ftag worden gercpÍoduceeÍd, op welke wijze dan

ook, zondeÍ schrjftelijke toeslemming van de hooÍdredaciie, mail voor

aanvragên naaí desporlwereld @ holmail.corn
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Pêtêr-Jan Mol

Nieuwsbrief SpoÉmuseum

ln februaÍi is het e€rste nrnnmeÍ van de

nizuwsbrief van het Nederlands

SpoÉnuseum Olympion uitgekomen.

Dit bla4 dat zo'D dric tot vier keer per
jaar zal verschijnen, wordt uitgegeven

dooi de Stichting Vnenden van het

Nederlands SportEuseun Ollmpion"
De redactie wordt gwoerd door

HeiDze Bakker, Martin Broe*fiuis en

Theo Stev€Nrs. Deze uitgave syDbolise€rt
het nieuwe lcvetr dat het NedErlands

Sportmuseum Olympion het afgelopen
jaar is ingeblazen Zo is het museum

nadrul&elijk gaan sametrwerlcn met
sportkoepel NOC*NSF eo Det sport-

databedrijf Infostrada. BinnenkoÍ zal het
museum ook op intemet te ben'ondeletr

zijr; onder de naam: www.olympiornl
GeïnteÍesseerd€n kun€Ír voor
(minimaal) f 35,- lid worden van de

VriendeD van het N€derlands

Spolttruseum Olympion, waardoor zij
automztisch de Dieuwsbrief zullen
ontvangee Meer iDformatie: Stichting
Vrietrd€n van het NedeÍlauds

SpoÍttruseum, Musqmweg 10,8242 PD
Lelystaq tel. 0320-26101 0

Roemdjke clubs als Blackbum Rovers,

Bumley, Bolton Wandersrs en Preston

North Eod zelf komen uit Lancashire,

zoals deze regio heet Datjuist iD dit
gebied de voetbalsport tot volle bloei
kwano, heeft volgens directeur Kcyin
Moore te Daketr Eet een besluit vatr de

bazen in de kato€triudustie om de vrije
zaterdagmiddag in te vosÍen. ,,TeÍwijl de

rest vatr Engelatrd aan het einde van de

negentiende ezuw aog zes volle dageo

werkte, hadden de mensen in Latrcashire

al de mogelijkheid om naar het voetballed

te gaaD. Ook Du nog is het aadal mense!

dat eEn voetbalvi/edshijd bezoekÍ, in dit
deel van E[gelatrd lelatief h€t hoogsL"

Doelstellitrg van het Dusqm is om bÍ
voetbal in zijn sociaal-maatschappelijke

cotrtext te plaatsen. Het museum beschilí
in totaal over 20.000 voolwerpetr eo talloze

foto's en boeken (b(on: De volkskÍart).

CEsE-congres 2001

Het Euopees Comité voor Sport-
geschicdcnis (CESE) oqeise€rt van 26-30

september haar zesde collgres io het

Duitse GóttiDge!" Hoofdtheoa is:

'Tnusitions ir Sport llistoÍy: Cotrtinuity
and Chatrge'. Mee! infoÍmatie:
www.sport.uri-goettingen. de of via e-mail

bij AÍd Krlger: akuege l@gwdg.de

ISFPES-coDgres 2002

Werd in de vorige nieuwsbriefreeds

melding gEmaalÍ vaD het ISHPES

(lntemational Soci€ty for the History of
Physical Education and Sport) -
cotrges oveÍ 'sPort en natuuÍ in de

geschiedenis' dat van 2G3l augustus in
Motpellier gebouden wordt, nu is ook de

plaats vatr handeling van het ISHPES-

congres in 2002 bekencl Nanelijk:
Kamzawa !e JapaD" Van 9-12 jtJ[i 2@2 aL
hier gesproken wordeD over inGmatiooa-

le, nationale, regionale en lokale aspecten

vaD de sporthistorische identiteit.
voor meEr informatie kuat u de homepage

van dit congres bezoeken:

www.ed.kanaz\Ía-u.ac jp/-ishpeV

SportiEoDium ooline

Het Belgische sportnuseum

'Sportimodum' dat met een gelijknamige

nieuwsbriefuitkomt, is nu ook onlile te
bewoDder€n, en wel oDder de oaam:

www.sportimonium.be. Alle inforoatie
over wat Spodimonium is en wil zijn, is

hier te vindsD" Zo is er €€n 'prsview'va!
de collectie vau het Euseuo te zi€[ etr

kulleo ook de aÉikelen uit de nieuws-

brief via de site bekeken worden.

Nierr voetbrlmlseum

In het stadion van voetbalclub

Prcston North En4 in het noordwestEn

van Engeland is onlaogs eeD nieuw voet-
balmuseur geopeod- Het is ge€d toreview

dat voor een lokatie in Noord-West

Eogeland is gekozen: dit gebied kan

namelijk als de bakernat van de profes-

sionele voetbalsport worden beschouwd.
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Theo Bollerman

De geschiedenis van de balsporteD in Europa en hun onderlinge
vgrwantschap is uitvoerig beschreven in het meesteÍwerk van
Roger Morgan 'Tennis, The Developmert of the Euopean Ball
Game' . Dit boelq gecombineeÍd met het boek vatr
prof. H. GillmeisGr 'Tenrds, a Cultural History' verschaft een
aantal aotwooÍdetr op de vraag die Nico van Hom zich stelde
over de onduidelÍkheid in het ve$chil etr de oorsprotrg

tusseu teDnis en kaatsen in zijn bespÍekitg van het boek .Het

VeÍmaak van de Elite io de Vtoegmodeme Tijd', waarvoor Cees
de Bondt een hoofdsnrk schreef (maart 2000 - De Sponvereld).

Veel van de evetrtuele misvÍstande! etr traagpuntetr zijn terug
te voerEn op vsrschillel in het taalgebruik, zodat de etymologie
daawoor oplossiug kan bieden. Maar allereerst is het definiêrcn
van de divelse sport€n n groot belang. Cees de Bondt stelt
terccht, dat het verschil h.rssen tennis eo kaatsen in pringipe te
herleiden valt tot de aanwezigheid vao een net en een raket:
je kutrt van de vroegste vormen van tennis spreken, zodra er
sprake is vaa een net, dat de twee speelhelften scheidt In de
Italiaanse reuaissance werd dan ook gesproken van de sport
pallacorda, wat lett€rlijk kooldbal beteketrt. Het koord is te
beschouwen als de geboorte vatr het neÍ vervolgens werden 9r
lapper aangehatrgen, daarna touwen en telrslotte leved de net-
vonn het beste bewijs, dat de bal niet illegaal op è andere helfr
is belaDdt. Een elg belaugrijk whstpmt, zeker als je deald aan
de grotÊ ruzies, die kunngn ontstaan als er om egE k!!?Itje
pe! punt gespeeld wodt. I! NedeÍlad is het gegeven dat er
altijd om geld werd getennist, terug te vioden in het vr'oold
'wedstrijd', e€n stijd oE een wedde.

Dat kwaÍtje per punt heb ik niet zomaar gemeld: de meest waar-
schijnlijke verklaring voor bet ontstaan van de tenoistelling
voErt t€mg op het gegeven, dat eetr Fr"anse munteenheid in de
veertigtrde eeuw bestood uit 60 centeo. lvie het cqstg punt won,
kwau dertalve op 15 t€ staaD, erzoyooÍt Dat de stand 40 vroeger
v/el degelijk quarante-cinq was, kan raen lezeu in het gediaht

dat de Prins van Orleans schreef tijdens ziju gwalgenschap.

De lelwijze bij tends en het hedendaagse Friese kaatsetr heeft
nog steeds grote verwantschap. Het is mij overigens niet duidelijk
waarom de Friezetr per twee prmteD t€llen; in het boek van
Kalma 'Kaatsen itr Friesland' kon ik het antwoord det vindEn
en als niet-kaaaer is mij deze onkunde hopelijk vergeven.

In 1873 vindt majoor Wingfield in.Engeland het law[tetrnis uit;
hij liet kisten fabriceren met alle toebehoret om eeo baan te
kunnen opzetten eq te speler, zoals een badminton-camping set,

etr Yloeg patent daarcp aan. Het spel wordt een groot nrcces met
aame door de sociale mogelijlÍEded die het spel biedt aan
jongeos En mEisjes om ongedwongen sametr te zijn. Nadat het
belatrgrijkste spelregelbepaleude orgaa! van de Engelse cricket-
wereld, de M.C,C. heeft ingegrepen door de mclkwaadige
Wingfieldregels !e vErvangen door regels aÍkomstig uit het
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klassieke tEnnis, kau het zich gaall ontwikkeler tot wedstrijd-
sport. Deze regels beteffeD onder meer het fomaat van de

baan, de telling en de hoogtê vao het net. Het eerste grote

toemooi is Wimbledor in 1877.

In welk jaar lawntennis voor het eerst i! Nedoland gespeeld

wer4 is op dit momflt nog triet vastgesteld. Vermoedelijk
zullen Den Haag of Rotíedam om de eer kuDnen stdjde[.
RotteÍdam ketrde de e€rste tennisclub, Atrglc.Dutch uit 18E2.

De KNLIB heeft een andere club, Ready Gorinchem, als eerste

club erkend, maar vermoedelijk is dat een historiscbe onjuist-
heid die nog gecordgeerd moet worden; de Haagse temis-
historicus Rob Peperkamp heeft zelfs teksten aalgehoffen die er
op duiden datAlglo-Dutoh al in 1881 actiefwas.
Maar Den Haag maakt ook nog een kans vanwege de diploma-
tieke banden en de veronderstÊlling, dat wellicht eetr tatr de
diplomaten een hout€n teoaiskist in ájn bagage had-



GerbÍand BakkeÍ

EÍ is mij iets opgevall bij het sctuijveD van deze egmologische
stukjes over sporteD. Heel veel [jkt uit Engeland te komeD, het
spordand bij uitstek. Zie bijvooÍb€eld het snrk over golf in de

vorige aflevering van De SpoÍtwereld. Een van de absolute
hoogtepunten in een Engels sportjaar is BatuuÍlijk Wimbledon,
het aardbeien-met-Íoom-gnstennistoemooi. VooÍ mij, als echle
Wimbledon-fan - Flushing Meadows, de Australian Open en

Roland Garros doen me werkelijk helemaal niets - is tennis een

op en top Engelse sport. Het was dan ook een Engelse Dajoo!
(ook zoiets: het zijn altijd (Engelse) militaiien die het doen),
Walter lvingfiel4 die de Íegels opstelde van wat hij lawntennis
noeurde. Tennis op een gazon dus, in tegenstelling tot
t€misachtige sp€len die bimenshuis gespeeld werdeL
Het eerste toemooi in Wimbledon vond in 1877 plaats. Het is
daarmee het oudste grcte tennistoemooi, en daÀ daDkt het .t^n

ook zijn enorme status aan. Tot zover is alles zeer Engels.
Maar dan nu de Fmnse invloed. Men is het er algemeen over
eens dat de oorsprong van het spel in het Franse jeu de pauDe
[gt, het 'spel Det de handpalmen', veBelijkbaar met oDs kaarsen.

WaaÍ men het ook tamelijk algemeen over eeos is, is de

etymologie van het woord tennis. Het zou een verbastering zijn
van tenez, een vervoegitg van het Fnnse werkwoold tenir,
'vasthouden'. Tenez! of ïem!betekent 'hier!'of ïrak ar!!'
Uitgesproken door de serveeÍder, die de bal met een Íowaaft
naar de ontvanger slaat met het rackel Het racket, ook Frats,
via het Oud-Fnnse rachene 'è vlakke hand palm' vaD het
Aróische raaha'handpalm'.
Tennis heeft een heel rreemde puntentelling: love, 15, 30, 40 en

daama heeft een van de twee speleE eeD game gewonnen. Love,
'nul', wordt door de neeste etymologen gezien a.ls een veren-
gelsing van het Franse l'oeuf 'ci'. Een ei is (Ein of meer) rcnd
eD een rondje is eeD rul, niks dus. De verklaring van de 15, 30
en 40 ligt een stuk moeilijker. Wellicht was de 40 ooit 45. Dan
was er sprake van kwaÍtiereD, Ooit - nog bij de Franse oerversie
van het tennis - zou er een soort klok gebruikt zijn om de pun-

tentelltrg bij te houden. Elk punt was eeD kwaÍtslag op de klok
en bij 60 was de game binnen. Zolang er geen aarmemelijker

verklaring is, vind ik dit pcÍsooDlijk wel eeD mooie, maar Theo
Bollerman heeft op pagina 4 eetr atrdere verklariDg.

Als er sprake is van een gelíjke stand aan het einde van een

game, ,lO - 40 dus, wordt er gesproken van deuce. Deuce kont
van het Franse deux: er moeten dan namelijk twee punten

gescoord worden om de game bi!rctr te halen.

Cotrcluder€nd: teDnis is een zee! Franse sport. Maar om het niet
al te elg te maken voor de chauvinistische Britten tot slot dan de

tiebÍeak. To tie is 'vastbinden' of 'een knoop leggen'. Het
zelfstandíg naanwoord tie 'knoop' is ook 'gelijke stand' gaan

betekenen. Van het Oud-Engelse tigan 'Eekken'. In die gelijke
stand zie ik bonkige Engelsen voor me, il groepen, tÍek*end aan

een Dodderig touw, met veóeten koppen, en geeD van beide
grcepeD slaagt erio om dc andere groep omver te trekken.

Een tiebreaker (mét -er) is een Engelse Darlier oE een gelijke
stand op te heffel en een wedstijd te beslissen.

Ruud Stokvis

Jim Thorpe

Historisch besefjuichen $'ij allen toe. Maar dat houdt ook in dat

we de hele ofhalve ouwaarheden die over het vgrledeq ctculeren
niet telkens herhalen maar trachten uit te ba ren. Dat doet

Jtnrlt van de Vooreo niet in zijn stukje in NRC-Handelsblad vatr

2 februari 2001. Daarin vertelt hij over de Amerikaanse ade€t

Jim ThoDe die in 1912 de vijf- En tienkalop bij de Ob,mpische

Spelen won en een jaar later ájn medailles weer moest inlevereD,

omdat hij in 1909 als honkballer geld in ontvangst genoroen

had. Volgens Van de Vooretr leidde dit ertoe dat Tborpe de

omgekeerde weg van krdnlenjongen tot miljouir afliep en in
I 953 berooi4 ziek en met een alcoholpoble€m gestoÍven was.

Waar hieraan, is de Olympische kwestie en de omstaudighedED

waaÍorder hij stierf. Otrwaar is het veÍbaDd hiertussen dat

Van de Vooren suggereert. Na zijd atl€tieksuccessen had Thorpe

nog een succesvolle peliode in het professionele American
Football. Dat is te zien als men de Hall of Falle van het

AmeÍican Football in Canton bezoekt. Blj <te eotÍ€€ ziet men al

een prachtig standbeeld van Thorpe als fooball-speler. Hij was

iE 1920 zelfs de e€rste voorzitter van de American Professional

Football Association, een voorloper vao de hedendaagse NFL,
de oudste van de twee leagues waarin het professionele

Aneriaan Football veldeeld is. VooÍ 1912 was hij al een held
van het college-foolball, dat Eigediik ook Díet in overeetrstetlEiDg

met het amat€urisme geregeld was, omdat de atleten vaD het col-

lege waawoor Thorpe speelde gratis voedse! en onderdak lcegel.
Het punt is dat het leven ran Thorpe, gedurende het hoogtij van

de amateuÍ-ideologie binnen het Olympisme, gebruikt is als

leermiddel om te laten zier wat er gebeurde met medsen die van

het rcchte pad vau het amateurisme afweken. VooÍ Thorpe was

de erkeDniDg die hij keeg in 1912 een enorEe eÍvariDg.

In Cautoo kaD mcd hem nog via ee-Il t€lefootr horen vErt€llen

wat de hatrddnik vaD de Zweedse konilg voor hem beteketrde.

Maar ájtr minder prettig verlopende leven na de jaren twintig
had er vooral mee te makm dat hij een halfbloed IndiaaD was

zouder een goede schoolopleiding in ecn weinig toleraute

samenleving. Toen zljtr adetische capaciteit€tr det meer toe-

reikeDd warcn is hij langzamErhand aao lager wal geraakL Hij is
zelfs in de jaÍen dertig trog eetr tijd lid geweest van de zeer

gewelddadige bewakingsdienst van de Fordfabrieken. Maar dit
sooÍ minder succewolle loopbanen zijn ook nog later veel
voorgekomen, zelfs bij ras€chte Nedcrlatrders, delk bijvooÍteeld
aan Olympisch juclokampioen Wim Ruska.

Literatuur:
Nicholas Lemann: ./im Thorpe, The Natural. h Michael
MaccambÍidge (ed.).1999. ESPN Sportscentury.
H)?eriou, New York
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Nico van Hom

De Sportwercld to€tst it ieder numner het historisch besef van
een spoltbond. TeveDs wordt aandacht besteed aan de huidige
situatie van de bond. In dit deel van d€ reeks: Teods.

Plaa6: Ewnerend met AmersÍoort

Dafrrm: 23 maort 2001

G esprcksparfrt eï FranQoíse Smeekes

FuncÍie: medewerkster communicatíe bij de

KoninHijle Nederlandsche Lawn Tennis Bond

Tennis werd al in de Mddeleeuwen in Nederland gespeel4 met
andere legels dan nu. De sport, zoals die nu wordt b€oefend
werd itr Engeland getutsoduceerd ilr 1 874 door majoor
Wingfield Een jaar daama kwamfl er unifolme spelregels.

De KNLTB houdt 1 882 aar als het jaar waarin in Nederland
teDnisclubs ontstonden.

lvarrcer otrtstoDd de KNLiTB?

Die is van 5 juni 1899. De Bond is in Amsterdam in het Poolsch
Koffehuis opgericht op initiatief van een achttal veredginge!-
Toen konde! er ook eilrdelift officiële natioDale kampioen-
schapp$ van Nedsrland worden gehouden" Die eerste

kampioeDschappetr vondg! plaats in RoÍeÍdam. Daaryoor waren
er legelnatig wedstÍijden om een wisselbeker gehoudEn, iD

1894 e€lst voor de hcr€tr en vaDaf 1896 ook voor de dames.

De eerste intemationale wedsFijdeD werdeD in 1892 in
Scheveningen gespeeld.

Hoeveel ledeD telt uw Bond?

Er zijn l80l erkende vEredginge!, met ongweer ?25.000 leden,

Tennis is daarmee de tweede ryott in NederlaD4 qa vo€tbal.

Een paar jaar geleden waÍ€n het er wat Eee!, maaÍ het aaDtal is
nu stabiel. Er zijn daanaast heel veel mensEn die buiten club- '
veóand telnissen. We schatten dat in NedeÍland 1,3 miljoeÍr
DeDsen regelÍlatig op de iennisbanen zijn te vinden. Wij proberen

onze velenigingen te stimuleretr En facilit€iten aan te bi€dEn op
tal van gebiedeÍr.

BedÍeigiDge!?

De individualisering van de maatschappij. Minder menserr voelstr
er voor om in clubverband te spelen. Ook bij sommige
verenigingen wordt het lvat EoeilijkeÍ om een geschikt kader,
besnrurders ofvrijwilligels aan te tÍekl€n.

Doet uw Tennis Bond aatr geschiedschrijving?

In 1999 kwam,l(ÀTl,?3 100 jaari love en servrc". Dit boek is
geschÍeven door een redactie en is te kijgen op ons

Bondsbureau voor f 49,95. Het behandelt vooral de laatste 25
jaaÍ, omdat er bij het 50- en 75-jarig jubileum ook al boeken

zijn uitgekoEco. Er shat in dit boek wel een ovezicht van bÍ-
vooÈeeld hond€Ídjaar temisDode eo v€rdrr is er ve€l geschrEven

over de vercoEmercialisering val de tennissport.

Waar bevinden zich urY archieven?

Die liggen allemaal hier in AmeÍsfoort. Het oude archief is

tijdens de oorlog verloreu gegaatr bij het bombaÍdement op het
BezuideEhout in DeD l{aag. De KNLTB he€ft nu vier verzarne-
liDg€n: de eelsle is de collectie video. Dan is eÍ eetr grote clllectie
foto's, eo die zijn we ru aan het ordeDeo. Vervolgens bebbeo we
veel boekeD, die goed toegaDkelijk áj!. We zíj\bezig eer a !Íal
zeldzame ofkostbare boekeo op microfiln te zetten. In die
collectie van gedrulÍe werken bevinded zich alle jaaÍgangen van

het blad lezzÈ En de vooÍgalge6 daarvaq. Het gootste deel

van het archiefvoÍmt de papieren massa. We hebbEn een

Bondsalchief (het vergad€rilgenarchiefl en daamaast zijn per

vereniging alle contacten en coÍrespoDdetrtie Eet die vereoiging
opgeborgeD. Maktelijk teÍug t€ vbden dus. We werken aao een
go€de toegaDkelijkheid en opeDbaarheid.

${fcLve
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Theo Stevens

Op 10 juni 1999 venchea, onder het kopje 'Tennis op het
Binnenhof etr van de hand van Reinildis var Diuhuyze4
eetr bijdrage in NRC Handelsblad Aanleiding van het aÍtikel
was de plaatsing van eetr gedenksteen door de Haagse 'Orauje
Tennis Club' (OTC), die daarmee luister v/ilde bijzettcq aau haar

eeuwf€êst (áe ook de boekbesprekilg). De tekst op d€ steen

luidt 'Op deze plek bevond zich tusser sirca 1500 cn 1650 's
lands eerste teDírisbaan, "de Caetsbaan 1"tr de Èinsen van Oauje".
Aangeboden door de Oranje Tennis Club, 12 juni 1999'.

De oudste teDnisbaaD van oDs land bevond zich, aldus de

schrijfste!, op het BinneDbof achter de Ridderzaal. VolgEDs

tsDnishistoricus Cees de Boddt, die zij aiteerde, is deze baao tot
stand gekomen op initiatiefvan Filips de Schone,

heÍtog van BorÍgondië en t€ve$ heer der Nederlanda. Na het
vermoeiende vergaderen wilde hij wel eeDs een balletje slaan

om de zinne! te verz€tten. Ardere illustere gebruikrs vr'arcn de

latere stadhouders pdns Willem van Oranje, MauÍits en

Frederik HeDdrik Dat aan deze vroege episode uit otrze sport-
geschicdenis uieuw leven is ingeblazen danken wij, aldus

teDslotte Van DitzhuyzeD, aan Theo BollEmaD, opdchter vao

het Neelerlands Tennis Historisch Genoobchap- De op pagina 8

een veÍhaal schrc€f ov€r tennis legendc Joop de Mos.

Nieuwsgierig geword€n naar zoveel historie, had ik al eerdEr het
plsn opgsvat om een eerbetootr te brslgeo, Eaar nu was het dan

zovEr. Ik toog Det een bos tulpsn mar D€Nr Haag. Eetrmaal op

het Binneóofaangekooetr had ik echter enige onvoozieDe

obstakels te overwinno, Eelst werd mij de weg veÍsperd door
een demotrst'atieve optocht van onteE€den NS personecl, dat

niet bereid bleek rond eeo ketk te rijden" MaaÍ daardoor liet ik
Dij Diet uit het veld slaan En tegen de stÍoom in ging ik op zoek
nasr mijtr steetr. Toen het niet snel lukte om de heilige plaats te

vinden, ging ik op zoek Daar €en beambte ter plaatse om mij de
juiste plek te lat€n aaowijzel Ook dat bleek geen sir€cure, want
het woord gedEokplaat lokte geen eokele Íeactie uit-

Gelukkig was een dienstdoende conciërge van Algemene Zaken

daartoe wel in staat 'voor die boom', verordonneerde hij, maar

hoe ik ook mij ook wendde ofkeerde, niets wees op de aan-

wezigheid van e€n gedsDkste€n. Bijna wilde ik EijD speurtocht

opgeven, toen ik op het plaveisel iets waamam dat qua kleur
afu€ek van de staatstenen. IndErdaad, dat moest hem wel zijn.
Maar waar was de teksf EE! laag zaDd en vele kleiae kiezel-

steentjes overdekten de gedelksteeq cr er zat nies anders op

dall met zakdoek en veel spuug het opp€rvlak schootr tc kijgen.
De itrtuss€n dooÍdemoDsterende NS-ers zullen zich on-
geurijfeld afgertaagd bebben wat die zonderling daar toch aan

het doea was. Maar ik hield vol en weldr'. \ as mijn aóeid
b€looDd etr ik meer dan voldaan.

Ook ik had een bijcbage gelwerd aau het lwendig houde! van

de teDnishistorie door de tekt voor een ieder zichtbaar te

makeo. Toch blijft het h mij knagen, lvant als het na aDdeÍhalf
jaar al zo moeilijk is om dit sporthistorische monument terug te

vindsn, hoe zal de toestand over een paar jaaÍ zijtr? Niettemin:

hulde aan het bestuur vao de OTC voor het hoog houden vao dit
stukje NedeÍlaodse spoíhisloÍie e[ dark aan Theo Bollerman,

die zo vriendelijk was de foto af te staaÊ waaÍop de hee!

Dick Bouman als prins van Oranje de onthulling van de gedenk-

steen velrichtte.
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Theo Bollerman

Joop de Mos, de ongekende teDDislegerdc

Met gepast respect voff de ouderclom wijst hij op een ÍeceDte

foto en zegl ,,Die man Eain ik nog iedere week. Niet te geloven

hoe dic is vooruitgegaan. En hij is al 79!" Zo hoort eenjonge

teDnisleÍaa te sprekeD als hij Íots is op een bejaarde leerlirg,
die oDdanks zijn leeftijd steeds veóeterd- MaaÍ Joop de Mos is
zelf al 83, en moet haÍ€lijk lachetr als hij beu-pt wordt op de

tijdsFong in zÍn gedachten.

Hoe sDel veÍgaat de roem? Wie weet nog dat hij Nederlands

eeÍste bondscoach was, in 1962 door de K.N.L.T.B. benoemd?

En dat hij in de naoo ogse jaren bij de professioDals tot de

EuÍopese top hooÍde? In het iD 1974 gepubliceerde boek 'ABC
voor de teDnissport', geschreven door llaus de Bie, worlt hij al
qiet Dcer getroemd, maaÍ anderc vaderlandse spelen, die hem

zeker niet oveÍrcffeÊ, wel. Het veÍtelt echter veel over Joop de

Mos dat de meDserL die door hem getraind ofb€geleid zijtr, hem
oovoorwaardelijk in hun haÍen hebb gesloteD en dierbarc

anekdotes wetêa t€ vertelleD. Verhaleq over nachtclijke slemÈ
paÍtijqr, Eaar da wel zoder gestape.n te hebb€n vÍolijk begimen
aan een lesdag van tien uur. VeÍhaletr oveÍ aantsel&elijke

vrouwen, die graag een lesje kwamen halen bij Joop.

Joop de Mos werd geboren op 18 november l9l7. Al op jonge

leeftijd wcrd hij gegrepen doo! het teDnisspel. Met ballen rapetr

bij leden van l.€imodas als Van Lennep eu minister Katr kon je
eeD pa[ stuivers verdiene4 maar vcel belangrijker was dat je
trssendoor zelf een racket in hedeD kon houden en jezelf leren
spelen. En talent had hij in overyloed. Dit zou bijvooóeeld
resulteren in 25 kampioeDschappen in het enlelspel bij de

teuislenren, op bilmeD- en buitetrbale!" IIet haddel er meer

kuDnen zijn, als hij altijd beschilóaaÍ geweest was.

Als balleljoDgen op d€ METS bane4 waar Irimonias rot 1938

spêelde, obs€Íve€Íde hij de gÍote spelers uit die tijd: ,Jk gobeerde

bij het kijken cle bewegiDgen van een Cochet etr

Borota innerlijk ua te doen." Graag had hij zijn
wimaarsmentaliteit bij de amateuls gedemon-

str€Êld maar dat was b die tijd omogelijL
Hij was ecn ballenjongen, en verdieade derhalve

aan de nob€le teDnisspoÍt !

De scheiding h.lssen amateurs cD plofessionals

werd strikt nageleefd- UiBluitend als berceps-

speler kon hij zijn teaniskwaliteiten demon-

stercn. Deze mentalilei! die in Nederland uog
tot diep in de zestigerjarcn leefde, heeft

ongeMjfeld een remmerde waking gehad op
de ontwilkeling van het vaderlao<ise tennispeil.

Voor de Ttveede WereldooÍlog was meD in het
buitenland bijna rct zo stseng in het haldhaven
vatr de amateuóepalirycB als in Nedcrlaad.

NedeÍland koD in die tijd dan ook goed mee-

kometr met de wereldtop. Maar in de naoorlogse
jaren blijven de NederlaDdse bondsbestuurdeÍs

wat het amaleurisme betreft Íoomser dan de
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pa$. In het buitenland daaentegen, slelde men zich wat soepeler

op, of meo wilde doodeenvoudig niet weten, dat goede

'amateu$' jaadijks tussen de fl. 10.000,- en fl. 40.000,- verdietrden

al oaar gelang hun niveaq aldus Joop de Mos.

Een kop in de Haagsche Courant in 1955 luidt: ,,Veelvoudig
kamÉoen vooÍstander vaD gemetrgdc toenooien." De 38-jaÍige

De Mos heeft het da! liet over de vermeDging van de geslachtÊn,

hoewel hij als lennisleraar bij voo*eur de backhand onderrichtte

aan de loapp€re leedingetjes, maaÍ over die tussen de profs en

de aDateuls. Pas itr 1968 zal het eerste ofÉciële gemengde

to€rnooi geoBaniseerd worden: Winbledon.
In 1959 stelt hij itr ecD interview in het Vad€Ílmd:

,.In Nederland was BeD veel te staÍ Det het deokeu oveÍ
professionalisme. De achterstand die mede daaÍdoor is ontstaan,

kan oiet zo snel weggewerkt worden. Bovendien besteedt de

KNLIB orvoldoeDde aandacht aatr de jeugd. Een traiDing van

vijftig DinuteD per vreek ka natuudijk Diet veel vruchtetr

afuErpen!'
Op 2l-jarige lceftijd slaagde De Mos voor zijD examen als

oefenmeestEr. Het jaaÍ daarcp al verovede hij zijD eerste

kampioenschap, in het dubbelspel Det zijn vUf jaar oudere broer

Dik. De finale in het enkelspel verlooÍ hij: ,,Ik denk, dat ik toen

met gemeugde gevoelens spe€lde. EigeDlijk vond ik het oiet

terccht als ik woD. Hij speekb immers al lauger dan ik, en hij
was nu eenmzal mijn ouderc hoer..."
ln 1942 werd hij voor het e€rst kampiosn bij de tennislerareD

door Goedíaad !e velslaa!. In 19,Í6 won hij vooÍ de tweede

maal, en bleef ongeslageo tot 1956!

In de jaren '5ó en '57 nam hij niet de€l wegens naslepcn van

ziektes, ma.e in 1959 wou hij wederom. Zijn belangrijkstc

tegeDstalders iD die jaren waren spclers als l{eornes, Parlevliet"



Fotob ge ash door Lucie Dolw6 Dekkerl

Muld€r, Bu)'telaaÍ, Goedraa4 Van der Torre eD Houps.
Zijn meest indrukwekkeDde prestaties leverde hij tegen fameuze

buiteDlaDdse professionals. Vanaf 1949 neemt híj deel aan
toemooíen itr het buiteoland Tegen de gÍand slam wiuaar
Don Budge verliest hjj tijdens de wereldkampioenschappen voor

Fofessionals io datzelfde iafr Êet G2,9-'l Í\a op'7-6, &-15
twee setpoints onbenut gelalen te hebben.

,,De eerste was een driye net buiten de lijnen, en de tweed€
kwam tegen de netband, maar viel teÍug. Toch kan ik zeer
tevreden terugblikken", verrelt De Mos. ,,Je moet ook bedenken,
dat ik tien uur per dag les gaf etr vers van de lesbaan aan het
toemooi begon, terwijl de andele spelen als Budge, Krauer,
GoDzales en Riggs niets ande$ deden dan wedstrijd€n sp€len.,'
Door zijn spectaculairc spel valt de Hollander op en hij wordt
zelfs uitgenodigd met Fred Perry, Nusslein en Najuch voor een
serie exhibitions in Schodad.
Bij zo'n wedstrijd in 1951 in Nottingham verslaat hij
Fred Perry met G3, 6-4. En in een uitwisseling met Franse
oefenmeesten wint hij van Yyon Petra, de eeFte naoorlogse
Wimbledonkampioen. E€n van zijn mooiste triomfen is het
wiDneo vao het Inêmationale Toemooi voor Professiouals, dat
in 1954 in Noordwijk georganiseerd wordt. In de finale ve$laat
hij de sterke Flansman oefeDmeesteÍ Jaques lemetti.
ln 1962 wordt hij de ee$te botrdscoach van Nederland en
begeleidt ploegen met spelers als Schreider, Maris, GoÉs,
Van Dalsum, I(nol, en later Olilier en Haje!. Vijfjaar zal hij deze

frmctie beHeden. ,,Je mocht in die tijd niets zeggeD, als coach
tijdeDs de wedstrijd. Dat was ergemiswekkend!" In daÍ jaar
kijgt Nederland thuis spelend genadeloos ktop van de USSR.
Alleen Evert Schleider r eet eeo set te
winneu van Likhachev. Ook in 1963 een dikke nederlaag tegen
het geduchte (?) Rhodesia and Nyasaland: 1-4. Pas in 1964, met
Ol*er en Hajer, een eerste succesje: HoDgarije met de onvet-
slaanbare Gulyas wordt met 3-2 ve$lageo. Daama G5 tegel
Frankrijk. In 1965 de nedeÍlaag tegen Zuid-Aftika met
Depraam en Drysdale, en in 1966 worden de IeÍen ve$lagen
om daama wederom va! Zuid-Afrika op de broek te kdjgen.
Twee overwinningen in vijfjaren, helaas haalden de successen

van De Mos als bondscoach het bij lange na niet veÍgeleken met

zijo eigen aioEfen.
Hoe go€d zou De Mos gewe€st zijn" als de Íigide scheiding
tussen amateuÍs en prcfs niet bestaan had? Hoe hoog moet
De Mos geplaatst worden op de ruglijst van naoo ogse

Nederlandse spelers? In een driegesprek tussen Joop de Mos,
oud-kampioen Evert Scbneide! die nu alweeÍ zo'n vijfenveeÍtig
jaar geleden begon te Íainen ouder De Moq en schÍijver dezes

wordt de Nederlandse ranglijst aller tijden onder de loep genomel
Wegens gebrek aan vergelijkingsmatcriaal wodt de periode
beperkt lot de tweede helft van de twintigste eeuw, waardoor
Herk Timmer er niet o!, voor kan koEen.
Op de eerste plaats, zo is men het erover eens, dient Tom Oklrcr
te staao. Zijn lÍassering als delde van de wereld is nog on-
geëvenaard, en zijn spel was allrouud. Op de nveede plaafs koDt
Richard lGajicek, nede gezieo zijn fameuze Wimbledol títel.
Maar wie op de derde plaats? Bij de namen Eltitgh eII Haarhuis
komt hij met €en technisch b€toog over tempo en opsprong,
over topspitr eB liften van de bal, over vaaÍt en hoeker, en we

besluiten dat wat oDs beteft Joop de Mos een zeer goede kans

maak om door een panel van echte deskundigen op de dede
plaats var deze virhrele ranglijst verkozen te worden.
Nu woont Joop de Mos op de (ende verdieping van een
verzorgiugsflat iu VlaardiDgen met rechtsÍeeks uitzicht op het

tenDispa* van de TV Holy. ,,Met die oude knaÍell hieÍ heb ik
ovedgens verder niets te makeu. Ik kook mijn eigetr elen eD als
ik gezelligheid wil hebben, dan ga ik na2r mijn dochteÍs, di€
allebei hier vlak in de buurt wonetr." Ajn vrouw is acht jaar
geledeÍ! overleden eD dat was een moeilijke tijd-
Híj verveelt ách geheel niet. Zo is hij tru veÈeten bezig Bet
een legpuzzel vall duizead stukjes, die verdraaid lastig is
vanwege de vele op elkaar gelijkeDde kleumuances.
En natuurlijk volgt hij het tennis op de relevisie, waaóij hij zijn
waaÍdedng uit voor Schneider's commentaar op Eurosporl ,,Jij
lult ienmiDste niet zoveel." Het antwoord vau Schneider, gevoelig:

,,O, je waadeelt me blijkbaar om wat ik NIET zeg."

Aan het eind va]t het gesprek poseeí hij op ons veÍzoek bij zijn
prijzeDkast, die in zíjD w@nkamer een centlale plek inneemt.
Hij wijst op de bekeÍs en zegt ,,Die hebben mij allemaal heel
veel geld gekost!" Op oDze ve[aste blik legt hij uit ,,Een week
geeu les geven, dat was best een goot bedrag, zekeÍ als je in
aanmerking neemt dat ik een van de best betaalde temislerarcn
van Nederland was."
Het is hoogst DeÍkwaardig, dat in die tíjd een Fofessional kon
stdjden om e€tr go€dkope beker, teÍwijl voor menig amateur
grcte be&agetr bimen te slepen vielen! Als ee! amateur iematrd
is, die ziju spod uit Uefde beoefent, dan is Joop de Mos zijD hele
leven een anateur geweest en gebleveu, die op zijn 83ste tog
een uuÍtje per week temist. DeÍtElve heeft hij wat mij beteft
alsnog recht op een achte$tallig inkomen van vele houderG
duizenden guldens, aan te !'ragen bij het lntemationale
Gelechtshof van Tenniszaken.
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WilÍred van Buuren

Th@ Bolleman en Ftd Níikaft (íd.), OTC voot eeuwíq.

De Oíanje Tenn6 Club 189*1999 (Den Haag 1999), 172 pag,

fl. ,- Te bestellen via tel. 070-34657A

De Haagse tenDiwerenigiig O.T,C. is det de oudste tcDriwereniging

ràí NcdcrlaÍ!4 Íuar ze behoon wel tot het selecte gczelscbap vatr zo'!
twiotig clubs die circa een ceu$, geledetr weÍden opgdicht cn oog steeds

bestaao. ID 1999 vierde O.T.C. baaÍ ceuwfeest Gelultig vooÍ de Uef^

hebbers vatr de spoÍtgeschiedeois werd er nier alleeÀ fccseevieÍd, maar

veascheeo er ook e€D jubilewnbo€k over het verleden vaí de club.

De verenigilg begotr haar bestaan iD 1899 als ... OraDge Golfclub.
Op iDstigatie van de geraot vatr het OraDje Hotel i! Sabcvaoingetr werden

golflinks ingericht. In het o,pÍichtitrgskuur zatetr lcd.o l.a! gerstrom-

meerde families, waaronder ook éé! daÍn€: Baroocsse Vao Brieoen

('Aeub Daisy') bewoonster va! het laDdgoed Clingcn&cl, De veÍEdigitrg

had iÍ de beginjaÍen ee! zeer elit h, chique en moDdai! karakter.

De Dotuleo eÁ ardere bestuurstukkc! aaD de club waÉn in het Fraos -
de omgaDgstaal vaD de elite - en dat zou zo blijveo tot io dejarcn twintig!

Ade[lke dam€s eo heltn en irr€DatioDaal beÍoemdc politici bezochten

de club. Op de Orade kwalrr bijvooóeeld Balfouq já die \rê! de

'Balfour-declaration', oaat ook VoD Bethsantr-Holwcg, dc Duitse

Njkskanselier. Het golfen was a1 gauw voorb{. De Gl.trleD voo.) aanleg

wn ee! sÍroorbaan en de bouv va! het Daburige Statiotr Schevedngen

wàIÊn daaÍ debct ar!. Itr plaars vatr de orovaryrijke golfterÍeirco was er

wel $imte voor de veel kleiDerE tcDtrisbam- h 1905 was het zover:

een cementbaaD werd aangelcgd. De club weld een tendsvcr!trigiÍg

voor ledan van de gegoede bulgcrij. Hot deel vao de vêrmigingskoliek

dar gaat tot aaD de Tweede Wct€ldoorlog is preltig om te leze[
AuteuÍ Theo Bollerma!, vieÍ keeÍ clubkanpioetr iD het heretr eDkel en

tegeowoordrg animator v"atr het Ncderlads Tedris l{istorisch

Genootschap, veÍlelt Eooie anekdotcs. Ook de efrectcn vd dc iÁter-

narionale politiek op het clublevd vcÍgeet hij Dier Zo is tijdcrs de

EeEte W€reldoorlog sprake van twcc jaar oude, kale baIeo. Engelard

had namelijk een uitvoerverM voor ternisballen uitgevaaÍdigq waar

Íeen ook i! het DeutÍale Nederlaod ondcr te lijde! had. Veder wisselt hÍ
de husse gcbeuíedss€d bidcn da eigeo veEÁigiÀge! Eooi af met

vertaleD oveÍ itrreÍlatiolale tops?elcrs op WiEblcdo!. Op de Daoorlogsê

gescbicdcnis h€eft hij echta eirdeÍ grip: re veel Daoe! cn wedstijdeo,

te weinig lijo en analyse.

Behalve een eeuwkoaiek staan 9r iÍ hct boek ook Dog vier

lhematiscbe stukkeo. Die over de clubkampioelschapp€! c! over

'O.T.C. op dc Frans€ Tour' ájn hooguit boeiend voor i4ewijden.

Ronduit loullig is het plaálse! valt 'dc opstand derjongeÍEn' h dc jarcD

vijftig. De bijdrage vd 'oDze'Cêes de Bondt over vijftondcÍdjaar ten-

nis maaliÍ veal goed Daaria lezen we onder meer dat in Detr l{aag op

het Biírenhoftuss€n 150S1650 's lands eerste teEdsbarL de caetsbaen

vao de Prinsen van Oraaje lag' (zie ook pagiM 7). Iltercsrant is tevens

de bijdÉge \an Mieke Nijkerk-Moussault over O.T.C. tijdeDs de Duitse

bezetting. Ook bij O.T.C. ded€d bestuurders €Í alles áan om de spon

zov€el mogclÍk door te lat€n gaa!. WeliswaaÍ zondcrjoodse clubledetr e!
met veÍslctao Ílateliaal, marÍ ook dc fetuisbal bleef rollen.

Oodanks kitiek eo oEissies (Waar is de literatulrlÍsf Waarcm ge€D

grafiek \raD ledcraaltalled) kan O.T.C. rob zijtr op baaÍ eeuwboek.

De oÍtwilíkeling van hoogst elitaiÍe vcrtniging rot sf€€Íclub mct eeD

gedele€rde sociale sadetr$eling koEt duidelijk naáI voietr. Het is dal

ik niet teDds, andeÍs mcldde ik me aaD als lid.
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Thêo Stêvens

Het Eeuwe Keizeníjk tussen de Wallen- 100 Jaat KeÀet Olto
1fiO20N, Uitg. G&TV KeE{ Ab, Naarden 2000, 119 pag., fl. 35,-

GyrmÀstiekvererdging 'I<eizer OÍo' heeft haar cauwfeest aatrgegÍEpe!

om ceD boek uit te bÍedg€fl dat et alleen de ioteme ontwikkelitrgen

bilaetr de v€renigilg bebabdelt, maar Íegelmatig de lokale grelzed t"!
Naarden oveÍschrijdt. Dat alleen al geeft dit boek kwalitát, terwijl het

door opmaak fotoattateriaal eo een vlot geschrcva tekst voor eed br€ed

publiek toegaDkelijk is. We vergeted wel eeDs dat het spordevetr in ons

land door êttetijke duizenden amateurveretigiig€n gedràgeo woÍdt eD

dat die de kweekbodem voÍme! voo! de gÍote taletrten op spoÍtgebied.

BovendieD komcn jolge kindcr.n vark via dc plaatselijke gymlastiek-

vcl€oiging voor hct eerst mí spon in aanrakiog ctr stroEeD zij later iD

veel gevallen door DaáÍ ardere hl*en latr slort. GyÍDastiek staat zo

bezicn, aan de basis wn eetr b{edere spoÍcaÍièae later. EeD belatrgrijk

kemeÍk is veÍder dat de plaatselijke sociale cohcsie er door bevoÍderd

woÍdL

De oolsllong van 'Keiz€r Otto' is int€ressant geno€g om hier te vermelden

Hij rdoet gezocht wordeo itr de NaaÍdense afdeliug var schietvereriging

'VolksweeóaaÈeid'. Etn organisatie wEárv"ao rctrd 1900 takijke af-

dalitrgeo itr de! laDde bestaan hebbe!. Naardcn telde als gamizoeosstad

voldoende officiereo eD ondeDfrciercn di€ bereid warctr als iÀstructeur

op te teded. De leden oefeudd zicb i! het schi.tcn, maaÍ dcdcn bij

wijze rzn 'wantri4 up' ook wat lichaamsoefedogeD. Dit onderdeel

sloeg zo aa! dat mcD spoedig op vier avondeD pcr week bjeea kwara

De oprichtiDg ván een apàrte g]ÍÉastiekveÍeniging was toeo een

kw€stie va! tijd. Het gemeeDtcbestuuÍ gaftocstcmming od! dc gylozaal

van de opeÀbaft lag€Íe school È gebruiken eD h s€?tembeÍ 1900 vood

de oPÍicàtilg plaats. BiDD€n c€o hafjaaÍ preseÍ ceÍde dejodge veÍrdigitrg

zich met eetr uitvoerilg ia het plaatselijke feestgebouw ên dc bcvolkiog

l€! Naaden, aldus dc ges.hiedscbrijvd, sloot de veÍeoiging spoedig ir
het hart

NatuuÍlijk waten er pÍobleme!: met huisv€stilg, vartÍek vaq leidende

figuren naar elde$, onvoldoEnde filaiciên ctr gekrakeel biDnc! het

bcsfirur. Er dedeo ách ook hoogtepunten voor, zoals d€oonstraties en

optc-dctr tijdeDs KoÀinginnedag. In de z.Eer orgadseerde de club

wandeltochten in de omgevisg €! 's winters scbaatswedctijden 'om

erwt€n, spek €a boÍeD'.

De Ee6te WeÍ€ldoorlog giDg wcliswaaÍ ad NedcÍlad vooóij, maar de

gevolgen lietd ook 'Keiz€Í Otto' niet onb€f,o€rd, Pas b lg24 Ídla|Àj
w€cr lad buite!, !u tev€os ais bokclub, zoals ar acÍder ook aan schenden

was gedratr eu aa! bet ehd vao da jaretr twintig atletiek mogelijk werd-

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde 'Kaizc! Otto'zich tot eeD

achte 'oÍnisportveÍedigitrg'. Behalve gyEnastiek was er gclcgetrheid

om te volleyballc!, badmintoÍ te spel€r, basketbal, judo eo táêkwatrdo.

ID 1988 weÍd besloten tot verzelfstatrdigirg yaD de aftleliDgeq die toe!

tezametr bÍna 700 lcden leden tclden. Dat betckcnd€ eeD stetke gpei,

want iD 1973 was het totsle ledebtal Dog slechls 400.

Het boek b€ste€dt ook aaDdacht aatr het veÍschÍneD vaí |muwetr

bilDen de veaedgilg en aan de ver-zuilin8, die ook aátr NaardeÍr

riet vooÈij gitrg. De ecrstc vÍouweo trd.d itr 1925 to€ e! aan het eiod

van dat jaár waÍeD eÍ al 17, laÀsr de 34 maDtreo eD 60 jongeren die lid
waÍe!. Dê \ÍouweDafdeliDg zou in de komende jaren een sterk element

biDner do veredgitrg woÍdcn.

waaíoe het opteden van de plaatseb1c gcestelïkheid koD leiden wordt

weDe€os uit de doeken gedáatr. De 'Aivole'kleding dcr r'ÍouweD gaf in

de jaÍen dertig aaDstoot en leidde mede tot de oprichting van een pro-

testaÍts-cblisle$ke en rooms-k lholieke verenigiug. De vader vad twce

katholiekc meisjesledcD vatr 'Keizer Otto', ee! witkelier, k€êg le boreD

dat zijn dochteF de vcÍcDigitrg mo€steo veÍlateD. Deze wcigdde echt€r

overstag te gaaq ook Íiêt toe! ÍEetreer pastoor dÍeigde de katholieke

inwon€rs tot een boycot op te rcep€n. Toco ook dal gecD cfect had wcrd

het de mcisj.s op hm ÍooEs-karholieke school heel laÍig gemrák. Niêt

laager tegea deze druk bestan4 bedadÍeD zij voor 'IGizer Otto', zoDdeÍ

overigcDs lid te worden vaD de ketholicke veÍenigi!9.

De pÍdari€s op spongóicd kijgen uitemaÍd de yole aardacht evcDals

de out*ikkeli.Dger biDtrcD de vereniÈg en dc sterke groei die zij voorÀl

de laasie jaaeo doormrake. Hoewel de sameDstelling vàn d€ bevolkhg

dooÍ het forÊdsisme sterk veraDderde staat 'Keizer Otto' ook h deze tijd
midd€n in de NaaÍdeÉ'€ saoenleving.

Bij alle lofvoor de sameDstcllers r€n dit historisch ovcrzichl, Eoet het

mij !"aD het haÍt dar de oorlogsjaÍen er wat b€kaaid vanaf ájD gekome!.

De veí€niging bleef hraar 'omdÀr er aod6s helemáal zo weinig zou

oveÍblijveo'. Maar een vcÍwijzing naá! bet lot van de joodse leden en

van de Dánlcn die in Duitslad tewerk werde! g€steld onrbrcêkl tdwijl
de invloed va! d€ horgcrwinter op de licbamelijke conditie va! ale leahÁ

eitneads oDvdÍneld btijft. Vod b€t overige: €etr zeeÍ gaslaagde publicarie

*€a!va! cÍ wat mij betcft meer mogeo vcrscbijle.n.
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Junyl van de Vooren

Het leven bestaat uit simpele logica, paradoxen en wagEÍr.

Zo is nooit antwoord gegeven op deze henenbreker wat deed

Nelson Mandela vlak voordat hij na de€e$ia eenzame opsluiting
zijtr cel vediet? Het meest voor de hand liggetrde aDtwoord moet

zijn dat hij zich iosmeeÍde met zoDlebratr4 want atrdeÍs zou hij
met de eerste zonnest"aal meieen vervellen. Of De PaBdox Vatr

De Overlijdensberichten: sinds measenheugenis heeft

De Telegraaf dagelijks de meeste b€richten over recent gestoryetr

persolen, maat is desonda.ks trog st€€ds de gootstc k'dDt.

Hoe katr dat? Kemis van siEpele logica verleryt het m€.nsEtrlevetr

aalzienlijk, maar \Àde maalí daaÍ gebruik vatr? Als zich eetr

ambulalce in uw directe oDgeving bevindt kutrt u zich Eeteen

roekeloos gedragen in het verk€er. Als het mis gaat is hulp nabij.

Etr stel dat u staat te wachtfl voor een rood licht op eeD lcuis-
pud als net eeD Eilitaie coloDne het kruispunt oversteeliÍ met

voor en achter politieagenten met gilleode sircnes. Dan moet u
niet onaag tonen vool het machtsvertooD, maar het stopteketr

Degerso en oveFteken. De begeleidende agenteÍr sloppetr echt

niet om u aan te houde!, maar zien zich geótrongetr prioriteiten

te stellen. Een verkeelsoveÊedeÍ staat he€l wat lageÍ op hun
lijsde da! het bewaka van vrachtwageDs vol explosi€veo, b€halve

als u die colonne kruist Die laatste twee voorbeelden kunnen we

voorzien van het êtiket 'asseíieve anticipatie'. Zij die minder
rckkelík zijn wat bebeft k€ihalde naleviag vao wetten en Íegels
gebruikeu liever het woord 'agessief, maar dat is kinderachtig

en voorspelbaar. Niemaad lídt pijn eD e! wordetr geen

fundaEentetr weggehaald order de gÍondwet lqtegeDdeel, alles

loopt nét iets gesmeerder en mal&elijker- Ging iederepu maar zo

denken, vant dan zag de weleld er heel wat oveEichtelijker uit.

VooÍal in d€ sportwerel{ waar voorspelbaÍe reacties aan de orde

vaD de dag zijn. De meeste antwoorden vatr e€n topsporter op
gestelde vragen zijn minstens zo voorspelbaar als eeo

Nederlandse komedieserie: als een grap wordt irgez€t, weet de

geoefende kijker al hoe de serie vijf wekea lat€Í afloopt.

Al v/eer heel wat jareD geleden stond de Nederlandse wieler-
wercld in brand toeu er opems twee ploegen weÍden geformeerd

in plaats van ééD- Dag i4 dag uit ntaaktEtr de Nederlandse

couÍeu$ elkaar het leven ounogelijk via eeu ziekelijke con-
curentiestijd waar uitehdetijk alle aÍrdere wielrctmers beteÍ
van werden. De tactiek was sirupel: speel die Hollandels tegen

elkaar uit sD een atrdere nationaliteit eitrdigt als eerste. En Du

doet de Nederlandse schaatswereld PRECIES hetzelfde.

Ziekelijke Festatiedwang op de verkeerde momcnle4 meqs-

ontereDde discussies over coaches en sporters, lachwekkeade

taferelen en uiteindelijk een zwernbad vol Nededandse tranen.

De buit€daDdeÍs weten nu precies urat ze moeten doen: assertieve

aqticipatie. Wat dus iets ande$ is dan a$essiviteit wa Íegels

worden pas overEedetr als de scheidsrechrsr dat opmerlt. En is

er iets op tegcD om die NederlaDdse domheid als spliDgpla8k

voor orverwacht succes te gebruikEn? Dacht het det, walt ik
ben namelijk ook zo iemand die gek wodt met een ambulance in

de buuÍt.
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WilÍred van Buuren

Project spoíarchieven van start
Sportarchieven te ove!, maar in een zoÍgwekkende staat eo

moeilijk toegarkelijk

Uit het door stichtitrg de Sportwereld getuitieerde inventalisatie-

onderzoek spoÍtarchievetr in Nederland (Amsterdar4 juli 2000)

blijkt dat de situatie \"q sportarchieven in Nederland zorgm baart.

Er worden nog te weinig archieven van sportinstellingen veilig
bewaard Bovendien zijn z€ nauwelijk te raadplegea voor het
grote publiek. Verder voeren sponorganisaties en aÍchiefdiensten

niet of nauÀrelijks beleid om aÍchiettratedaal uit de sport te

bewaren. Coaclusie: het sportief cultuÍeel erfgoed van Nederland

loopt gevaar. Redetr genoeg vooÍ Stichting d€ Sportwoeld om
opnieuw aandacht voor dit otrderwErp te vlage[

Studiedag sportarchievetr

Op lvosnsdag 6 juni aaostaalde orgadseÍen Stichting de

Sportwereld, de Sectie PaÍticr ieÍe Archieven (SPArc) van de

Konbklijke Vereniging van Archivarisser (KVAN) en het

Netwerk voor Categoíale AÍchieÍbehercnde instelliryeD itr

Nederlaod (CANNet) een studiedag over sportarchiwen.

De dag woÍdt op een zeq toepasselijke lokatie gehouden:

Vak Zuid in het Ol)'npisch StadioD i! Ansterdam.

De studiedag is Moeld voor (spod)achivadsse4 (sport)besttlrÍt€rs

En beleid$redewErkers, oodetzoekers en geht€resseerdetr in de

geschiedenis en de achteqronden van de spoÍ.

Datutn: woensdag 6 jutri 2001

Lokatie: Olyrnpisch Stadion Amsterdam, Vak Zuid

Uit het inventaÍisatie-onderzoek blijkt dat het hoog tijd is om PÍogramma:

sport- en archiefirereld llet elkaar in aaniaking te brengen. Op 13.00-14.00 Lutrch

kolte temijn tooetetr spoÉ- en archiefo4anisaties insturnellten 14.00-14,05 Opening dooi dagvoorzittêÍ Hans PaIs

hijgetr om het dreigede verlies van waardevol materiaal tegen te 14.05-14.20 De toestaod vaD de spofiarchiev€n itr NedeÍland doot
gaaD. Stichting de Sportwereld is daaÍom vao staÍ gegaan met Wilfied van Buulen

het PÍoject Sportarchieven. DoelstellingeD van het Foject ziin: 14.20-14,35 De stuotuur vau de Nederlandse sportwereld door

het veFterken van d€ bewustwording van de waade van sport- Nico vau Hom

archievetr bij spon- etr archiefoÍgalisaties, het versterkea vaD de 14.35-14.55 SpoÍtarchieveD io de praktijk d€ aEhivaris door

ondeÍlinge contacten tusseo sport- En aÍchieforyadsaties etr het Jeroen vao Oss

bieden van corcrete richtlijtretr en adviezel. D€ fitrascierhg van 14.55-15.30 Pauze

het Projêct SponaÍchieven is mogelijk dankzij subEidies vao bet 15.30-15.50 Het KNvB-archief door Agathe Fris

ministelie van VWS Etr NOC*NSF/SNS (de toto- etr lottogelden). 15.50-16.10 SpoÍarchievetr ill d€ praktijlq de gebluikEr door

Jurryt van de VooÍen

Het pÍoject bestaat uit vier otrderdelen: brochue, haÍtleiding, i6.1G16.40 AGluitstrd foruD ondsr leiding vao d€ dagvoozit€r

cd-roln en studiedag- 16.40-l?.30 Bonel met hapjes

Er koÍtrt een toegaokelijke brochuÍe voor sportolgadsaties. ln Kosten: de to€gang tot de studiedag È gratis. DeelneÍlers die de

deze brochuÍe woÍde! spoÍtorgadsaties gspÍikkeld om zicb te luoch willen gebruike!, betaleo twiutig gulder

verdiepea in hun historisch materiaal ell vinden ze tips voor

archiefbeheer. Aanrnelding: voor 24 m€i. Dit kan telefonisch (020-6928903) of
per e-mail (suhorno@hotnail.com).

E wordt eEn hatrdleiding ontwil&eld die archieÍbeheeÍde$ Bij aanmelding graag penonalia deelnemer(s) eo wel ófgeen

binnen sportorgadsaties richtlijnm biedt voor het bêheer van het lunch vermelden.

eigen archief.

De archiefkoepelorganisatie DIVA ontwikkelt verder een cd-rom

voor verenigingen en paÍticulieÍen die op een gÍondige en

gestuctureeÍde manier hun archieÍbeheer willen aanpakkel
Sticbting de Sportrereld adviseeÍt over spoÍspecifieke aspecten

en dlaag1 bij aall de rcalisatie vatr dit iÍurovati€ve product.

Aan deze drie ondedele[ wordt irniddels hard gewerlt.

Meer deuws hierovq in komende nurumers van d€ SpoÍtweÍeld.

Nu aandacht voor het vierde ond€rdeel de studiedag sportarchievetr
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Remco Plas

De wielerspon is traditioneel het diepst gewoÍteld in Rooms-
Katholieke landen. Bij de staÍ van het Belgisch wielerseizoen
zegent eell pastoor bij de staÍ vaD de Omloop Het Volk het
peloton. In Frukijk aan de voet van de Plreneeën is Een nog
een stap verder gegaan. In l,a Bastide d'Ama$ac op twÍtig
minuten van Mont de Ma$an is in 1959 op initiatief van kapelaan
Joseph Massie en met goedkeuring van paus Johannes de 23ste
een kapel geweid aan de wiele(poÍ: Notre Dame des Cyclistes.
Dit in navolging van la Madonna del Ghisello in ltalië.

Na lezing van een artikel in een dagblad ovel deze kapel zocht
ik naar een mogelijkheid deze te bezoeken. De kapel bleek niet
vlakbij eeo gote plaats of in de nódheid van een goot
toeristencentÍuo te liggen. Een complicerende factor voor een
niet autorijder. Het idee om er op de fiets, toch de ueest
toepasselijke manier, heen te gaa!, kwa.m toen niet bij mij op.
E€n vakantie met wietrden naar de kust van Les Landes bracht
een bezoek aan deze kapel aanme*elijk dichterbij. EeÀ lichte
bewolkte dag bleek ideaal voor autotochtje door IrE l-andes.
Daar de kapel nog steeds niet op route lag heb ik de waarheid
enig geweld aan moeten doen om deze toch te kunnen bezoe-
ken. Het was iets in werkelijkheid iets verder dan het "we zijn er
bijna" dat ik mijÍr reísgeDoten voofipiegelde. Bij aatkomst bleek
het even na vijven te zijn en was de kapel gesloten. Frn domper.

Gelukkig bleek het beheerdenechtpaar nog aanwezig en enthou-

siast gewordeD door het feit dat er bezoekeft speciaal uit
Nederland gekouen waren om de kapel te zien hercpenden zij
deze met plezieÍ Helaas was de pastoor zelf Eet vakattie.

De kapel bestaat op de begane gÍoDd uit twee Íuimtes. De
etrtreeruimte bangt vol met truien van wielrenneG van alle ver-

schillende niveaus. Het meeste aandacht trekken valzelfsprcketrd
de buien van de grote kampioenen van weleer. Wielrennen is

een sport waarvan het veÍleder nog enorm leeft- ln de schijn-
baar niet aíalende sulom publícaties over vooml de Tour de

France worden de heldendaden uit het verleden keer op keer
smeul3 opgedie[d. De oBtrythologiseriry van Benjo Maso in
Het zweet de! goden ten spijt.

Ik liep daar dan ook rond met Íode koontjes. Zoveel shifijes van
al die kampioenen waarvan je zoveel verhalen hebt gehoord en
waar het op dat moment niet toe doet of ze waar zijn of niel De
helden worden bijua t3stbaar. Een kleine greep.

Na het behalen van de wereldtitel in 1959 legde de sprinter
An&é DaÍrigade als eerste reDner vatr D&tm zijo rcgeBbooghui
op het altaar. Hij zou veel navolgers krijgen: een regenboognui
van de op de Mont Ventoux gestorvetr Tom Simpson (WK 1965),

een gele trui var dÍievoudig touwinnaaÍ LÁuison Bobet
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(1953, 1954, 1955, WK 1954) een roze trui van Kanoibaal Eddy
Merckx (Tour 1969, 1970, 1971, 1972, L97 4, VtK 1967 , 197 |,
1974) en tÍuíen van l,e BlaiÍeau Bemard Hinault Ctoul 1978,
1979, 1981, 1982, 1985 WK 1980), de eeuwige tweede

Raynond Poulidor (Milaan-San Remo 1961), Moasieur Cbmoo
Jacques Anquetil (Iour 1957, 1961, 1962, 1963, 1964) et
RogeÍ Lapebie (IouÍ 1937).

De renDer met de meeste afrliteit met dez€ kapel was waat-
schijnlijk louis Ocaffa (fou 1973) va! hem hangen hier niet
alleen dde truien maar hij Íouwde hier in 1967 ea werd hier in .

1994 begraven.

Natuurlijk ontbrckm de vaantjes en petjes, racefietsen, bekeÍs
en ander parafemalia niet. De tweede Íuimte is de eigenlijke
kapel. Deze doet gewoon dienst voor Heilige Missen.

Hie! hangen è nieuwe aanwinsten. Op het moment van mijn
bezoek hingen er twee gele truien, waarvaD een 'verse' van GÍeg
Lemoud, en rwee regenboogtuieD (ceD was vaD Hinault).

OveÍ de voorste kerkbarke! hingen truien val recelt overleden

amateus. EÍ worden voor hen kaarsjes gebrand.

Het kwam op mij als niet-katholiek aanvankelijk vreemd over
dat spoÍthelden in een kerk vererrd kunnen worden maar bij nadeÍ

inzien is dat Diet zo. Juist in een Katholieke kerk kumen naat
de regulierc heiligetr de 'heiligen' var de wielerspoÍ geëerd

woÍden. Zeker de verhalen die over rcmen van voor het televisie

tijdperk de ronde doen zijn net zo ongelootuaardig als de middel-

eeuwse hagiografieën. Zo zou Philippe Thys Ilet een qdeF eg

opgelopen sleutelh€nbreuk Bordeaux-Pdijs hebb€n uitgeÍ€den.

Uit mijn gesprek met de beheerde! bleek dat men van plan was

op het terreh bij de kapel een wieleóaatr aan te leggen en e€n

heel museuo, Het bezoek dateeÍ alweer van eetr aa al jaren

geleden eu of er van de planneo die oen verteld werden iets

tere€ht is gekomen, weet ik et.

EÊn hoogt€punt in het bestaan van de kapel is ougetwdfeld de

start va|r negende et4pe van de Tour de Fnnce van 1989.

Het dorpje van zo'n 1000 íowonels wed oveGpoeld door de

TourkaÍavaan Det z'd Deer dan drieduizend volgers.

De bisschop van Dax leidde een mis met speciaal aan wieler-
sport geweide gebeden. ,,Bcscherm en zegen ooze weg, bewaar
ons voor opgave en twijfel."

Ook bleek dat de wieleÍspoÍt Diet de coige spon is waar e€n

kapel aaDgeweid werd. Ik heÍiDrer ne het gesprek niet ia detail

Eaar in ieder geval bestaat eÍ ook e€n Nore Dame de Rugby.
Wie weet. . . Met de aanschaf van enkele ansichtkaarten eD ecn

donatie in de collectebus werd het bezoek afgesloten.
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Eva HogenbiÍk

De zoetr

Hendrikus Jacobus FaaDhof (roEplaam HeDk) wed ilr 1922
geboren in Amsterdam. Dezelfde stad waar in 1895 zijtr vader
Johannes Faanhof en in I 897 zijn moeder Johanna AntioDetta
Herdrix teÍ wereld kwamen. Henk Faanhofgroeide op in een

eflvoudig geziq zija moeder was huisvrouw en zij! vadeÍ eerst
diamantslijper, maa! daama bouwvakker. Zijn oudere broer, Eet
wie hij samen op een kamer sliEp, overleed in 1945 aan een

hersentunor. Het was deze broer die een rol speelde bij een van
de grootste sportsuccessen van Henk Faanhof. AaIr de voor-
avold van het wereldkampioenschap yoor amateurs itr 1949 te

Kopenhagen verscheen zijn overleden broer aan hem in een

droom en gaf de 27-jadge vrielrenner daarin eEn zoenr. FÉn dag
later was de ÁmsterdaÍmer wereldkampioeD. Het was een n
de weinige wedstrijden waarin hii niet achteÍvolgd werd door
pech.

De pech

Watrt daar was d€ val in een ravijn in de Tour de Fraoce itr
1954, terwijl hij juist toetr zijn stempel drukte op 5-a Graude

Bouole' eD zelfs Angen-Boldeaux (350 kn) won. VErvolgens dc
valpartij op een wildrooster in de Ronde van Nederland eenjaar
later, waardoor hij zijn spoícarrière abrupt moest afbreketr2.

Of herinnert u (misschiea) zich de voor de Ámsterdaomet zo
otrgelukkig verlopen Toureditie van 1951. Na d€ geslaagè eerste

dag (elfde plaats) verliep het verder desastreus: eetr gebroken

zadelpea, enkele lekke batrden en €En zware val rcodzaalden

hem op te geven in de tieDdc rit. 'Wat dacht u van de lekke band
in de voorlaatste londe van het wercldkampioeuschap in 1952,

waardoor de medevluchter automatisch werd bel(roood-

Maar de grootste pech heeft Faanhof gerroffen tijdens uit-
gerekend 'het mooiste n at je kunt overkomen': de Ol]'Dpische
SpelEn in 1948 te LondEr Tijdens d€ eerste ronde van de

ploegenachtervolging op de wielerbaan kreeg een van de vier
€en platte band en moest Faanhof met twee ploegÍratetr verder.

Na één Íonde, ,,E1 we zetten nota bene d€ soels& tijd neeÍ van
alle acht deeln€Ínende lmd€n!" Uruguay versloeg het t€ao echter
met 20 cm. ln die tijd bestond e! geen herkausing, of plaatsing

via de snelste tijd. Nederland was al qa een duel uitgeschakeld.

Daarom niet geteurd, de grootsle kaus op een medaille lDoest
nog komen: de wegweclstrijd. Faanhof was flink vooruit met eeo

kopgroep van zes, waarin bij absoluut de sterkstc spdtrtersbercn
had. Zijn vrouw was al op het podium gevraagd watrt de laa8te
ronde was ingegaaD. Dat kotr niet misgaan, jubelde al wat neer-

lans bloed in den aderen hadl Maar niets was minder waar. BU

het ingaan van die laatste ronde slonk de drooE op een medaille
met de steeds meer leeglopende band- Eén minuut Fob€€rde
FaaDhof wanhopig olo de baod te wisselen, maar gaf toen

gedesillusioneerd op. ,,Me kapotsprinteD om zesde te worden?

Ik was er gekome[ om te winnen. Tegen pech doe je niets." Ook
al kliDkt het 53 jaar oa dato redelijk luchtig uit de mond van
Faaohof, hij geeft gdf toe dat het lelaijden het di€ptepuot is in
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zÍtr sportcaniàe. Met Íegelmaat denk hij eraatr terug. Was

hdi nou wel of niet olympische kampioen geworden? Die twijfel
is het eÍgste voor Faanhoi \{/aot tegen ve iezeD, dat kon de

AmsterdaEmer $,e1. ,,Volgende kee! beter", zei hij dan altijd
tegen zichzelf, maar die volgende keer is er nooit gekomen.

Omdat de Ollrnpische Spelen in 1940 en 1944 yaN/ege de

Tweede Wereldoorlog niet doorgingen (Faaohofwas wel
geselecteed) eD hij in 1952 vanwege zijtr profstatus niet meer

werd uitgezonden, was eel mogelijkheid tot sportieve Íevanche

op een Ollnpische medaille uitgesloten, Al bood de regenboog-
trui bÍ de amateuÍs, eenjaar later behaald, wel enige toost. Zijn
ouders, die regelmatig eEn wedstrijd van hun fietsEnde etr veel

winnende zoou bijwoonden, oochten dit geluli&ig Dog m€€makED-

IIet Íelativerel
Toch vroeg Faanhof zich nooit af waaÍom het iII 1949 ]vel lukte
en in 1948 niet. En dat rclativerende, dat leerde hij vro€g
getroeg. Net zevedtied jaar was de amatgur wiekenocr toetr de

oorlog uitbnL llij werd injuni 1942 te werk gesteld io een

metaalfabdek vlakbij Leipzig. In oovembq I 942 mocht hij
terug naar Nedaland omdat zijn moeder ziek werd en hij dook

ondeÍ. Geen jaar later werd tle wielrenner bij een vluchFoging
naar Engeland opgepakt en 'verdiende' daamee ee! rode die-
boek op de boÍst (voor politieke gevangenetr). Faanhofbelandde

vervolge$ in het concent"atiekamp va! Vught, daama in het

concetrfatiekaEp l?n Ame$foort en v/erd begb 1944 te wErk
gesteld in Frie&ichshafe! in Duitsland" Daar begon hij met

schilderen en roken. Dat laatste is redelijk opmerkelijk, zeker
voo! eetr topsporte! Maar het was noodzakelijk om t9 oveÍlev€n:

de zetruwe! Eoesten wat gekalmeerd worden.

De bombardeÍlEnteo wareD hevig in Friedrichsbafetr vanwege

de vele (ooÍlogsmateriaal makende) fahieken. ,Áls de boEmen
neeÍdaaldetr op Friedrichshafen had ik twee mogelij!àeden:

lilks of rechts langs het BodeDmeg! rennen."

Zijn bedrijf
Naast het schildele!, lam de wielrcDner nog iets positicfs mee

uit Duitsland. Hii had er geleerd om aluminium te lassen. ID

AlDsteldam en omstrekeo was hij de enige die dat kon en dus

begon hij een aluminiuD -en staalconstuctiebeddjf. Maar door
de schaarste werden alumiDium -en staalplatm alleen geleverd

aan bedrijven die voor de oo og ook al €En veBuoning haddeD.

Pech dus alweer, maar Faanhof liet het er det bij zitteo. ,,Ik wist
dat Fokker veel staalplaten afkeurde als er ook maar het klcinste
bobbe$e of scheurtje in zat - vanwege het gevaar op metaal-
moeheid - en kocht die dan op. Maar ik kon ook veel bij joodse

ijzerhandels terecht-"

En omdat hij eigen baas was, kon hÍ zelfbepalan wanneer hij
talde.



Waar hij kon frainen was echte! estr problegm geword€n.

,,Er waren hele mooie houteD wielerbanel in Duivendrecht,

Badhoevedory, Asser-Delft, rlaar tot in de verste otDstreken

waren die tijdens de hongeÍwinter in kachels verdweneir.

Zotrde, toch kon ik het de rneDsen niet kwalijk nemen.'

Dus legcle Faanhofzich maar toe op de weg. Per dag 75 km
haÍdÍijdetr na het w€rk (wa[neer hij Diet tot 's avonds laat moest

doorwerken), en in è witrter op zaterdag en zondag 150 tot 200

krn per dag. Trainers warel er toe! niet, etr de enige methode

die de AlDsterdaÍlEe! kende was inteMltraidng. ,,Tot aan d€

lautarEn haÍd fietsen, daama Íustig aan en datr tot aan het boÍd
weer voluit."
De combinatie topspod eD het hebben van een eigen bedrijf was

niet de gEmakkelijkste in de tijd ran Faanhof. De beste motivatie:

winnen. Doordat de Amsterd4mmer het zo goed deed io het
wielrennen legde hem dal geetr windeiere! voor zijr bedrijf.
Zijn naamsbekendheid levíde de wiehelner veel klante! op.

Maar ook twee anderc voordelen nam hl lot in lcngte lzn dagen

mee: de vele sportwieDden en uitoodigirgeo voo! gala's eu

etentjes. Eo daar word€rl nanrurliik de goed€ heriroedngen weEr

opgehaald.

De heriuleriugen
Hoe hij op l4-jarige leeftijd een racefiets van zijn ouders kreeg

nadat hij doo! eeo radioverslag over de Zesdaagse vatr

Amsterdam van Han Hollatrder hel€maal eDthousiast over wiel-
rennen was geworden. Ofhet verhaal van 1948. De boot naar

Engeland op weg naar de Spele4 maakte 9elo vatr de

Nederlandse Ol)rnpische ploeg zeeziek terwijl'de zee zo glzd
als een biljadlaken was'. De belevenissen var de Tour de

France. Dao strooDde je bloed oet e€n tlïje had€r door de adercD,

en daarvoor had Faanhof een flbke fiÉnciele adeÍlatilg over
(zijn loon slonk van 650 laar 150 gulden pe!jaar). MaaÍ het

allermooiste mooelt in zijn sportcarriàe was de laatste rit van
de Tow de France in 1952. Faanhofnas met eEn kopgroep vaD

zes vooruit en kwam als eelste de wieleóaatr Parc de Princes

oprijden. De snijdencle spanning werd overweldigetrd afgelost

dooÍ e€n ïDuur van geluid'. Het kippevel stond tot tusscu de

tenetl.

De foto's van de wedstijdur zijn ondernrssen vergeeld maar

herinneringea zullen Faaohof de rest van zijn leven lwendig bij-
blijven. Bijna elke dag staat de oud-wieheDrcr even stil bij het

tragische moment vaD die leeggelopen band in d€ laatste roude

op de Olympische Spelen in London in 1948. Gevolgd door een

kort momeDt va! stare!, ee! kleine zucht eD het ophalen van de

schouders. ,,Tegen pecb doe je niets."

Faanhofziet af in de Tour de France van 1952. Toen nog ríet
een band om de schouders en fetspompen.

I Dit is een goed bewaard 'geheim' gebleyo tot de dag rtD h€t

interview-

2 Hierdoor is Faanlof slechts de laatste vijfjaar van zijn canière
prof geweesl
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Eva Hogenbirk

Johan

Een beede zichzelf serieus nemende kiosk heeft het
voetbalmaandblad Johan te koop voor eeo kleine
tien gulden. In tegenstelling tot het AmerikaaDs€
Spor* Illustrated (zte vorige nurnmer) beeft dit Nederlandse
product niet alleen maar mooie foto's uit vervlogen tijden, maar
ook artikelen die het hart van een spordiefiiebber met histolische
inslag sneller doen kloppen. Artikelen die van kwaliteit zijn en

lezen als êen spamend jolgeosboek

Zoals het verhaal vao Totr BlankeÍ, de eigenwijze Ajaxied die
als tweede Johan Cnijtrwerd gezien maar in de cel belandde.

Of het stuk over de tragiek van Willi 'Ente' Lippens, die
"iltemationaal in niemandsland' werd als zoon van een

Nederlandse vader eÍr Duitse moeder. Ook het vErhaal over de
geschiedenis van de KNVB-beker is det om vrolijk vau te
worden, maar wel erg interessad: "Zelden of nooit verliep het
bekerseizoen zotrder mauipulaties of bwoordeliog van bepaalde

clubs door de bond', aldus de scbdjvet V/at speelsEr is de

reportage over het eilde van de Panini-plaatjes iu Nederland.

De rest van het bijna tweehoDderd pagiDa's tellende
voetbalblad is besteed aan artikelel oyeÍ recente gebeutenissen

eo uiteraaÍd Íeclame. Dat Johaa moet bijdragen aatr de mening-
vormirg var de voetbalni8nende lezer blijkt uit de volgende rij
columDisten; Auke Kok, Viggo Waas, Paul FooÍse, Foqs

Groenendijlq FraDk van dea Wall Bake, Aad de Mos, NaDtre

Tepper eu Wilfried de Jong.

De verhalen iq Johan hebben een aparte inslag, denk aan 'de
laptop in de dug-out als de coach het niet meer weet brcryt de

computeÍ uitkomst'. Of het shrk over weekend warriors, de

scheid$echter op het veld die weerstaad moet biedeo tegen de

uitwassen van een stgeds asiocaler wordende Daatschappij. Lees

waarom Kluivert beticht wordt vaD /d4r4, onstuimigbeid (de

reden van de geliefdheid vao oaze Nederlandse voetbalheld). En
e! schijnt eetr veóaod te zijtr tussetr het Nederlandse landschap

en haar voetballen. Bovendien is er ook een bldrage van oqze

nieuwe columnist Jurryt van de Vooren te vitrden.

Johan besteed op een goede en i eressante mader aandacht aan

de Nederlandse voetbalgeschiedenis, aan int€ressante persootr-

lijllreden en tendensen in de sporl Hieóí \a,ordEtr heikele
kwesties niet gemeder gezien de uitspraak van Lippens dat hij
Nederland wqeldkampioen had kunnen maken id 1974, h€t stuk
over racisme en fascisme in Italie en de e)eloitatie van sportieve
wonderkinderen. Een aanwinst in je boekenkast als er naast

historische besef nog belaogstelling bestaat vooÍ actuele eo
recente voetbalotrtwikkelingel
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gen aan één van onze leden....

ffi,
fi&ËËe&va lTosenbirk

Wplaas : Hoorn, Noord-Holland

Opleidirg: univers ítairc opleiding sociologie en j oumalistieh
p o s t- doc tor ale Lerarc nop leid ín I Moats c happ íj le er
Beroep: docent msatschappijlee,i sportjoumalist en hoofd-

ledacteur van De Sportwercld

1. Wal was uw eerste contact met sportgeschiedenis?

Dat was de vreselijk goede televisieserie SpoÍtpaleis de Jong

vao de VARA. Toen ze ermee ophielden, ben ik eelrs op hun site
gaan kijkeo. Dat zag er leuk uit etr bevatte onder meer eeo link
naar eeo nieuwsbrief over de Nederlandse spongeschiedeois.

,,Waarom niet?", dacht ik. Na een paar maanden leesplezie!

stond er een oprogp voor studenten oD futerviews met oud-

olympiërs te gaa! doeÍ\ verpakt in een stage bij NOC*|ISF.
Op die mani€r kwam ik bij mij! begeleideÍ Theo Steveos

terecht, die tevem een van de ÍedacteulEn is van De

Spodwereld. Hij raadde mij niet zo heel lang geleden

aan oD lid te worden van de stichtitrg etr vro€g me om het

hoofdÍedacteurschap van nieuwsbriefDe Sportwereld op me te

ngmen.

2. Wat is uw êigen biidrage aan het sporthistoÍisch
ondeazoek?

Ik ben Du nog steeds bezig met de stage vool NOC*NSF. Dat
verloopt goed Het atrcEen ran interviews bij de oud-olyEpische

deelnemers viod ik echt ge\À,eldig. Je komt bij ze thuis, wat een

bÍzondeÍe eer is, en mag ze honderduit lTagstr naar hun leven
yan to€n. Zo dicht bij eetr vaak al wat oudeÍe bron is toch het

echte werk. Het gesprek met de 95-jarige oud-zweEster

Maie Smit-ViErdag staat wat dat betÍeft nog ilr mijD geheugen

gegrift. Maar ook bet irtErview met de wEreldwijd oudst log
levende ex-olympiër Alida van den Bos (1928 Amst€rdam, goud

met glmnastiek ploeg) zal ik niet snel vsrgete!. Het eerst€

intewiew (met Henk Faanho0 koDt i! dit oumme! vao De

SpoÍwercld tErug. Verder scbrijf ik nee aan eetr boek ove! de

West-Fdese sportgeschiedenis, dat waarschijnlijk eind 2002

velschijnt.

3. Wat ziin de beste sponhistorische boeken die u
gelezen hebl?

Ik ben nog niet zo heel oud en mijn intuesse in specifiek
historische sporbo€ken is jong, dus mijn gelezen lijst is vrij
kort. Maar zes vaD de betsre bo€kEtr zijn toch: ID het spooÍ van

de sport (Wilted van Buuen en P€ter-Jan Mol), the Fifa
Museum Collection, Vrcuvr'en-be\À,eging (J. Steedijk
KuypErs), Het SurhaaDse LegioEn (Humbeno Tan), 50 jaar

volleybal in Nederland (Chris Mast) eu Baseball (G.C. Ward

and K€n Bums).

4. Wat vlndi u belangÍiikê te besturen thêma's op
spoÍthistorisch g€biêd?

Vanuit mín sociologische achtergood ben ik altijd geinteres-

seerd geweest in velschillea tuss€tr EaDnen en vrouwen. Zoals

sporthistorie een beeqe een ondergeschoven kindje is bij de

sport, zo zijn vrouwe! weer ondergeschoven bij de sport-
geschiedenis. Dus dat blijft een belangrijk thema VerdeÍ zou ik
€ry veel verschilletrde thema's kunnen veÍzinneq belangrijkste

is echt€Í dat er meer ruiDt€ voor ondErzoek komt.

5. Hoe ziet u de toekomst voor sportgeschiedenb?

ft denk dat die ste€ds beter wodt. Er komt wat meer inteÍesse

var veÍschillende kanten, wat er hopelijk ook toe zal leiden dat

de weteoschappelijke ea politieke bijdragen gÍoter worden.

Maar wellicht is er - met de groei van De Sportwercld - ook wel
een rol voor oas weggelegd-
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Advenddê

Wim de Heer
Sporóeleidsontwikkeling 1945-2ffi 0

DÍie jaaÍ geleden nam Wim de Heer afscheid als

diÍecteuÍ van NOC*NSF. Dit betekctrde het eiDde

van een decennialang durede loopbaal in dieost
van de NedeÍlandse sport. De kends er ervaringen

die hij gedurende al deze jaren opdeed, heeft hij nu

opgetekend in dit boek. Het is een uitcÍst heldeÍe en
waafteidsgehouwe afspiegeling van de ontwikkeling

van het naoodogse Nederladse sportbeleirl
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