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Eva Hogenbhk

De zomer is weer volop begonnen! De temp€rabuÍ is gostegen

en daantree ook het humeur van menigeen. Reguliere sport-
competities zijn afgelopen, maar er valt nog genoeg te beleven-
Op het moment van scbrijven zijn de Heineken Trophy
(Rosnalen) en Wimbeldon net afgelopen, en is de ïour de
Frace net begomen- Het NK schaken, wielrennen en de World
Bowl IX (American Fooóall) liggen nogvers inhetgehzugen
Niet alleen de actrele sportlieftebber ook de sporthistroricus
komt aen zijn trekken. Bijvoorbeeld in dit eÉra dikke nrumer
besteden we aandacht aan de enqírete, die enige tijd geleden is
afgenomen. Veel van de uitgesp,roken wensen van rl, de lezer,
worden onderbssen tegemoet getreden. Maar ook in de (nabije)
toekomst wordt er nog hard gewerkt am het iedere keer veóetere,n
vo De Sportwereld. Echter: waa gesport wordt, vallen ge-

blesseerden te befreuren en zo kan het dat in het vorige nummer
drie storende fouten zijn geslopen. In het interview met
Henk Faanhof moet Asser-Delft naarurlijk Assendelft zijn en
Sportpaleis de Jong was uiteraard van de VPRQ niet van de
VARA. Bovendien is per ongeluk het verfteerde colofon
gebruikt. De andere drie zaken waarover lezers zich hebben

opgewonden, vindt u op pagina's 8-9, 12-13 terug. Daaó[j ook
de oproep vm Dhr. Huurman of informatie over de buiteDplaats
Laarderberg ziin richting op kan komen. lnformatie over
paardensport vindt u terug in het strk van Theo Sbvens:
Paardenbwg. Verder ájn er leuke boekrecensies, over schaken,
pynmo Kiew en de ïour. Over La Crrmde Boucle vertaalt
onze nizuwe cohmnist Heinze Balsker. Maar dat zijn niet de
hoofdthema's vu de Sportrvereld. Dat zijn wel schermea (met
een leuke bijdrage van Ruud Paauw, tevens gast van de rubriek
5 wagen aan) en voetbal (met een prima verhaal vo Zeger van
Herwarden over het fenomeen Ialiaanse clubs).
Veel leesplezier en (sport)succes ge\ilenst. Tot de volgende keer!

Met wiendelijke gro€ten,

Uw hoof&edacteur,

Eva Hogenbirk

Heeft u op.ertingen, ideeën of artikelen voor de Sportwereld
da kunt u mailen naar: desportwereld@hotnail.com

Niets uit De Sportrnereld mag worden gereproduceerd, op welke
wijze dm ook, zonder scbriftelijke tcstemming van de hoofd-
redactie. Mail voor aanvragen natr desportwereld@hoeail.com
De hoofdredactie heeft het resht om ingezonden brieven oaar

eigen inzicht in te korE r.

Dc juicbcndc vronw op è voorpagim is Hclcm Bet&eos vm dc Grooinger The

Knickcr Bocbrs, ác ba udkcl op pagina 18.
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Peter-Jan ilol

Sportgeschiedenis op tv

Zoals de laatste jaren gebnrikelijk was,

komt de redactie van Sardio Sport ook

deze zomer met een aantal anderhalf uur
durende specials op woensdag over sport-

gebeurtenissen uit het verleden die indruk
hebben gemaakt, do wel een belangriike
fase markere.n. Het vermelden meerdm
waard is de uitzending die 8 augustus zal

plaathebben. Deze is namelijk gewijd aan

het ontslaan van het bebalde voetbal in
ons land. Oud-voetballen en andere

psrsoDen van belmg die destijds een rol
speelden, blil&en nog eens terug op deze

voor de voetbalsport roerige tijd.

Tentoonstellingeo Olympion

29 Mei j.l. heeft staatssecretaxis

Miegenthart de tentoonstelling Sydney

2000 geopend in het Nederlands

Sportmuseum Olympion. De successen

va de Nederlandse ploeg worden hierin
vouit verschillende zijden belicht met

behulp van fotomateriaal, videoprese,nta-

ties en diverse inAustalië gebruikt€

auribrfen zoals bijvoorbeeld de baaoÍets

ve Leontien Zjlaard-Vao Moorsel. De

tentoonstelling loopt nog tot en met 23

augusurs. Hetmuseum, gelegen aan de

Museumweg l0 te Lelysta4 is van dins-
dag tot en met wijdag geopend van 10.00

tot 17.00, zatÊrdagen zondagvan 12.00

tot 17.00. Meer hformatie: 0320-261010.

Een geheel edere tertoonstellig zal in de

nazomer in het Nederlands Spormuseum

Olympion te zien zijn. Onder de titel
'Oranje en de sport'zal een indnrk gsge-

veo worden van de wijze waarop leden

vo het Huis van Ormje zioh door de tijd
heen voor sport en sportieve bezigheden

interesseerden. Meer informatie over deze

tentoonstelling volgt later in 'De
Sportrnereld'.

TTAssen in historisch perspectief

De fi Assen vindt al plaats sinds 1925.

Aanleiding genoeg voor het Drents

Muser* om een gn ander over deze

happening ten toon te stellen, onder de

welluidende tircl'Brullende motoren.

Bruisend bier'. Van 15 juni tot en met
23 september vm dinsdag tot en met

zondag van I l-17 uur is de tentoonstelling
te bezichtigen op Brink I te Asse,n.

Meer informatie : 0592-3 I27 4l of
www.drentsauseum.nl. Naast een

te,atoonstelling is ook het archief van de

TT overgebracht naar het Rijksarchiefte
Drenthe. Meer informatie hierover is te

zien op: rrvw.archief.nl.rad, vervolgens

zoeken op Rijksarchief Drenthe.

www.spoÉboek.nl

Onder deze naam is enige tijd geleden een

interessante, commerciële, sporóoekensite

geopend" Per tak van sport kan gezocht

worden nary de beschikbare titels. Ook
kmnen aan initiatiefremer Mark Grijsbach

zoekopdrachten gegev€Nl worden. Benje al

lage tijd op zoek naar een specifiek boek

overje favoriete sporg surfdan naar

www.sportboek.nl.

Voefbalboelcn

Wie heeft ze niet gelezen, de talrijke jon-
gensrom.nq over voetbal? 'De AFC',ers"
'Hoe pootige Kees beroepsspeler werd'
etc. Een enthousiaste lieftebber heeft een

site ingericht waarin diverse van anlke

boeken worden't€ntoongesteld'.
Deze is te vinden onder:

www.home.wanadoo.nVspitsbroeders

Belgisch boekenentiquariaat

Steeds meer (sport)boekenantiquriaten

verschijnen op intemet. Zo ook in België.
Onder de naam www.antiqbook.com/
delezenaar zijn vele sporthistorische boeken

te fraceren. Lezers die andere interessmte
boekensites kennen, worden verzocht deze

doorte geven aa de nieuwsredactie van
'De Sportwereld' (pejemol@homail.com).
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Ruud Paauw

Geschemd is er door alle eeuwsn heen, ja zelfs ver voor onze
jaartelling. In een tempel in het Egyptische Luxor, gebouwd ter

ere van Ramses III omstreels 1200 voor Christrs, is een reliëf
amgehofen met daarop schenners. Het is duide$k een sportief
gwech! want de punten van de zwaardeu zijn afgedekt ea de

gezichten beschermd. Er zijn ook juryleden op zichtbaar.

In Europa speelde schermen een belmgrijke rol bii de zogenamde

duels: het uiwechten v@ twisten, het Íechbefisn vm beledigin-
ge,n en dergehjlce. Dat noodzaakte vooral de b€tere standen tot
het zich bekwamen in de vaardigbeid met een wapeÍL De

opkomst van schermscholen was daarvan het gevolg. In 1303

poogde Philips de Schone het duel te vertieden, mÍulr moest

zwichten voor de beanaren van de adel. Wel werden €en paar

jaar later wettelijke voorschriften @eperking€n in feite) voor het

duel ingevoerd.

Na de uitvinding van het buslauit werd schermen meer en me€r

een vorm vÍm sporl Het favoriet€ wapen was lange tijd de

rapier, gevolgd door sóel en degen. In 1530 vond de Italiaan
Mar:ozzn, grondlegger van de hedendaagse schennkust de

floret uit. Ten tijde van lodewijk )íV werd de schermkleding in
Franlcijk aangepast en in 1780 zorgde de Franse meester La
Boessière voor het gezichtsmask€r wardoor ernstige blessures

aan het hoofd konden worden voorkomen. Elk land ontwikkelde
zijn eigen school. Toonaaogevend waren aaovankelijk de

Italianeq later ontwilikelden de Fransen daanrit een verfijning.
In Nederlad begon de schermlunst pas op toeren te komen

vmaf 1814, na de beëindiging van de Franse bezetting. De sport

werd voomamelijk beoefend in het leger. Maar het bleef lang

ongestuctreerd gerommel door het ootbreken van goede had-
leirliqgen. PCI in 1858 werd de zaak goed op poten gezet door
Christiaan Siebeahaar, een legerofficier. Met zijn boekje 'Degen,
Sabel, Geweer, Lagen en Korteir Stok'km men hem beschouwe,n

als de stichtpr van de Nederlandse schermschool.

In 1870 werden de eerste verenigingen opgericht 'Eendracht

maalc Masht' Eomerd@) en'De Vrije wapenbroeders'

(Den Haag). Vervolgens kwamen in vrijwel alle steden va enig

belang schermclubs. Van 1880 tot 1885 beleefde deze tak van

sport een glorieperiode. Het wemelde van de schermconcoursen.

Maar iqt€Ínationaal liep Nederland hopeloos achter.

De methode-Siebenhaa had zijn tijd gehad- Het verbod 'noch
voor- noch achterwa4ts te mogen gao'werkte al te belemmereird.

De befaamde Brusselse maitre Eugene Desmedt zei openlijk'La
méthode hollandaise est ridicule'. DeAmsterdamse schermer G.

Hesse tok zich de laitiek aan, sing in Brussel in de leer en

schreef een wer$e over de Franse methode. Hij bewerkstelligde

daarmee ssn snllvsat€ling. Bij het wape,n der cavalerie weÍd
zelfs e€rl Franse schermmeester aange$eld.

De ontvrikkelingen gingen nu heel snel. Op initiatief van de

Haarlemse schermvereniging Ripperda werd in 1890 een

Nederlandsche Schermbond opgericht. Deze stelde zich ten

& 9pplftwerercl4

doel: een vaste methode van onderwijs en eenheid in de regle-
ment€n voor wedstrijden. (De Ned. Schermbond ging in 1900

ta áele, in 1908 werd de NederlandscheAmateu Schennbond

opgoicht). Tal van schermprofesseurs vestigden zich na de

eeuwwisseling in Nederlaod. De Frase maitres waren gedrevenen.

Een van hen verwoordde dat in deze gloedvolle warden: Men
verkrijgt door de schennlantst niet alleen sterlce spieren, een

ruime borst enflinke gezondheid, maar ook geàtld, koelbloedig -
heid, moed en verachtingvoz hchanelijlte pijn envermoeidheid
Ik betwffil of er wel één beàgheid is, waarbíj de mensch met
meer bewustheid het leven geniet. Het bled sttoomt snel en

lcrachtig door de aderen, het hart klopt, het hoofd bonst, de

slagadercn zwellen, de borst vemimt àch en de ponën der huid
zetten àch wijd open. Voeg bij dat welàjn nog het genot dat
men zijn kracht en behendigheid voelt vertiewoudigen'. Proza

da als een sabel op je neerkomt.

De resultaten waren er !aar. In de eerst€ helft vo de twintigste
eeuw boektea Nederladse schermgÍs (vriilvel altijd militairen)
grote successen- Bij de zogeheten Tusse,n-Olympische Spelen

vm 1906 in Athene behaalde George van Rossem, de lateÍ€
secretais van het NOC, een zilveren medaille op de sóel; de

vaderlandse equipe venrierfop dit wapen brons. Alexander
Blyenburgh veroverde brons op degen. Eenjaar laterwerd J.

Brouwer Europees kampioen sabel. Bij de Spelen van l9l2 in
Stoclàolm legden degen- en sabelequipe beslag op brons. In
1920 inAntnerpen werdArie de Joog derde op sóel en de

sóelequipe €vene€ns derde. Ook it 1924 in Parijs behaalde de

Nederlandse sabelequipe in een zeer sterk veld deze plaats.

Tal vm Nederladse sshermers g€noten internationale faam:
Van Rosserr, Brouwer, Doorrran, Hubert van Blijenburg[
Wynoldt Daniels, Zeldenrtrst. De gÍootste van hen was zonder
twijfel Arie de Jong. Met de Tussen-Spelen van 1906 mee-
gerekend nam hij deel aan zes Ollm.pische Spelen, waaóij hij
in totaal vijf bronzen medailles (individueel em equipe) in de

wacht sleepte. Hij werd voorts Europees kampioen op sabel in
1922en1923 en l8 keer nationaal kampioen: 3 x op floret 9 x
op degen en 6 x op sabel.

Intussen had ook het schermen voor dames intemationaal een
plaats gehegeq zij het vooralsoog alleen op floret. De
Amsterdamse Jo de Boer bleek een schermster van groot allrre.
Zij behaalde acht keer de nationale titel, werd bij de Spelen van
1928 achtste en bij die van 1932 zesde. In 1929 behaalde zij de

tweed€ plaats bij de Europese kampioenschappen.

Na de Tweede \tfereldoorlog hebben Nederladse schermers

zich nog maar zelden doen gelden bij wereldkarrpioenschappen
en O\mpische Spelen.

Bronnen: 'Het Bock dcr Sportc!' s€orcngesteld door Jar Feit!, 'Sportencyclopcdie'
samengesteld door L. dc Wol$' Naioaaal Sport GcdenlóoeH, samengestcld door
H.À Meerum TeÍwogg GJ. Nijland cn ko Laucq Thc Cnnc, uigcgeven door
Mgrshgll Cavêdish LtdS.



Gerbrand Bakke.

H4 schermen! Eindelijk eens niet zo'n vanAngelsaksische

elementsn door&ongen sport. Schermen is een edele sport een

Franse sport. En garde! Touché! Riposte! Het woord is van
Germaanse oorsprong, en is via het Frokisch in het Frans

. De Fransen noemienhetescrime, de Italianen
spreken over schermite.

Met die beide woorden bar,fr.ons scherm van doen, en van bet
zelfsandig namwoord scherm is het werkwoord schermen

afgeleid. Denk ook eens aan het wonderschone zelfstandige

naamwoord sc&ermutseling:'onbeduidend handgemeen'. Een

scherm biedt bescherming,je zou dus verwachten dat schermen

een beschermingssport, eea verdedigingssport is. (Net zoals een

geweer een wapen is om je mee tF verweten, te beschermen

dus.) Ook de Engelsen zien het trouwens zo fence - fencing.
Maa de manier waarop er geschermd wordt" doet toch echt

anders vemroeden. In Duitland noemtmen wfurmenfechten
(en vechten is kànpfen), maar als surdent€n de degeq het floret
ofde sabel hanteren, heethet ineens paaken. Dat is dan ook ee,o

woord uit de stndententaal, afgeleidvam Paule,'pauk'. Het

betekende oorspronkelijk 'hard blokken, studereo', en is later
tevens schermen gaan b€tekenen, omdatje daar, alsje Ílink
taint" ook erg moe vm krmtworden-In de schermsport wordt
gebruik gemaal$ van drie wapens. Het verschil tussen de

wapens zit hem in het gewicht en de vorm en buigzaamheid van

de kling. Ook is het zo dat met de verschillende wapens alleen
bepaalde pleklcen op het lichaam gcraaktmogen worden. Met
het floret alleen de romp, met de sabel alles boven de heuplijn
en met de degen het gehele lichaam.

FloretkomtvanhetFrusefleureÍ, wat op zijn beurt van het
Italian* fiorctto komt. Beide woorden betekenen'bloem' of
'bloemknop'. Bij de verklaring in het Etymologisch

Woordenboek van Van Dale saat het volgende E leznn:. ,,zo
genoemd ftet floret GBI vanwege de geldkenis van de bloem-
knopachtige planf'. Wie dit beerijpt, mag bet zeggen. M[j
ontgaat volkomen wat hier staat en nog rninder s31 er bedoeld
wordt. Wát lijkt op een'bloemloopachtige plant'? Het hele

floret? De 'gewone'Van Dale is iets duideliiker: ,,naar ds

bloemvorm van het gevest". Dat kan ik begrjpeq maar drn kun
je een degen en een sabel ook wel e€o floret no€mer, die hebben

nmelijk eenzelfde soort gevest. Er moet dus een brief naar Van

Dale: ,,Geachte Meneer van Dale, een floret heet een floret
omdat de punt van de kling afgeplat is. Dat wil zeggen: è kling
heeft een stompe prmt, en die liikt op een bloemknop."

Kan het floret gezien worden als hetJacademische wapen'(rijke
sfrd€nteir in wiue ldeding o'p univeniteiten ver vm huis), dan
moet de degen gezien worden als het 'duelleennapen' (rijke
heren - waarvan één slechts een handscboen draagt - die elkaar

om een wouw ergens op een veld buit€n de stad doodsteken).

Het woord gaat via het Middelhoogduits tÊrug op het Oudfranse

dague, dat we ook herkennen in het Engelse dagger'. dolk. In het

moderne Frans betekent dague touwens ook dolk Dat is wel
gappig, want wij spreken van een degen (dus op basis van het
Oudfranse woord), maar de Fransen en Engelsen hebben een

ander woord uit de kast moeten trekften (namelijk epée), simpl-
weg omdat hun dague/dagger 'dolk'is gaan betekeneo

De sabel is het 'milAire wapeno, waarmee je niet alleen mag

steken, maar ook houwen. Op de website van schermvereniging

Prometheus uit Delft staat te lezen dat de Hongaarse cavalerie

het wapen in de achËiende eeuw adopteerde ,pa veelvuldig
contact met de Turken." Het is d"n ook niet verbazingwektcend

dat het woord sabel een Oosteuropese oo'rsproag heeft.

Hongaars: sznblya, Pools szabla en Russisch: sóbl'a, waa-
schijnlijk van het Kirgizische sapy: 'sóel'.

Het zal iets met 'snijden' va doen hebben, getuige het
Hongaarse vabni 'op maat snijden'en szabó 'Heermaker'.
Maar de Hongaarse bereden soldaten hieuwen eo sneden vast

ndere zaken: armeo" halzen en dat soort dingen. Vmdaar ook

,de bloedgeul op de rug va de Hingi'waar schermvereniging

Prometheus op haar website fijn[es melding van maakl
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Nico van Hom

De Sportrvereld toetst in ieder nummer het historisch besef van

een sportbond. Tevens wordt aondacht besteed aan de huidige

situatie van de bond. ln dit deel van de reeks: Schermen

Plaats: telefonerend met Katwijk

Datum- 2I mei 2001

G aprehsp anno : H. C rooij m wts

Fundie: aàninistrateur vm de Koninklijke Nederlandse

Algemene Schermbond (KNAS)

lVanneer is schermen in Nederland begonnen?

Al in de Middeleeuwen! In de daaopvolge,nde eeuweir is schennen

een onderdeel van de militaire sportbeoefening geworden ln de

loop van de eeuw begonnen ook niet-militairen zich

te interesseren voor de schermsport. Je had het Rotterdams

Schermcollege en Eendracht maakt Macht, en wat later in Den

Haag de Vrije Wapenbroeders. Toch waren er nog stecds meer

militairen die schermden dan burgers. Tijdens de eerste

Wereldoorlog beleef<le de schermsport in Nederland een echte

bloeiperiode en kreeg de sport veel aanhang burten militaire
kringen.

'lVanneer ontstond de KNAS?

In 1897 is eerst de (Koninklijke) Officiers Scherm Bond opge-

richl In datzelfile jaar orgoiseerden een aaotal niet-militairen
zich in de Nederladsche Schermbond in Harle,m maar die ladste

stierf een stille dood in 1900. Het bleek datde militairen toch

wat meer in hun mars hadden dan de burgers. In 1902 kwam het

tot de oprichting van de (Koninklijke) Ond€,Íofrcicrs

Schermbond. In 1905 wns er weer een poging voor burger-

schermers om zich t€ organissreNr en die restlteerde in de uit-
zending van een Ílink aantal schermers naar de hrssenspelen in
1906 in Atheire. Twee jaa later was het ílrn zover. De bond is

opgericht op I februaÍi 1908 omdat Nederlad schermkampioen-

schap'pen ging organiseren in 1909 en dus moest er een nationale

bond komen. Overigens: de afkorting KNAS betekende e€rst de

(Koninklijke) Nederlandsche Amatern Schermbmd, dit ter

onderscheidi"g van de militairen. Pas later is het woord

Amateur vervangen doorAlgemene. De nruee militaire scherm-

bonden zijn in 1996 gefirseerd.

Hoe ging het verder?

Het grng tot aan de Spelen van 1928 erg goed met de

Nederlandse schemrers. De saining werd professioneel aange-

palc en de resultaten waen sr ook natr Op de Olympische

Spelen van 1912,1920, 1924 en de nssenspelen van 1906 regen-

de het bronzen medailles mct e€n enkele zilveren medaille. Maar

fangzemert4d zijn de presades iligezalll,. Toch zijn er ia de

vooroorlogse jaren regebnatig Europese en eokele wereldtitsls
behaald. Daana was de grote bloeitijd van het schernaen vooóij.

de Sporfiterelcl6



En hoe is het er nu mee gesteld?

b àjn 62 verenieingen bij ons aangesloten, met tweeduizend

leden. De meeste verenigingen ziten touwens in de Randsad.

Er zijn taleotvolle schermers. Indra Angad staat bijvoorbeeld
veertiende op de wereldranghjst bti de dames senioren op de

floret en Tol bij dames degen staat 25ste. Sebastiaan Combé en

Mauhijs Rolfs zijo bij de junioren op floret met een mooie

opmars bezig. Bij de mannen op degen is Bas Verwijlen een

hele goede, net benoemd tot Lid van Verdienste. Hij is winnaar
geworden van de wereldbeker voorjunioren 2001.

Iloet uw Bond aan geschiedschrijving?

Nee, niet als sportbond. We zijn een kleine bond, als orgo.isatie
dm. Ik weet wel dat individuele clubs bij hun eeuwfeest mooie

boeken hebben gemaakt zoals de Haagse van 1894 en Pan van

1895. Ook de Ofrciersschermbood heeft in 1972 een boek

gemaalit. Wij brengen natuurlijk ieder jaar ons jaarverslag uig
waar veel gegevens in te vinden zijn. Je teft ook het nodige in
ons bondsblad Touché. Je moet eens gaan prat€n met Bert vm
der Berg uit Wormerveer en Van Roon uit Den Haag: twee

fanatieke verzamelaars die erg veel van de geschiedenis van de

schermsport afueten. Ruud van Oeveren heeft in Franlcijk een

schermmuseum ingericht in zijn chateau in Bourgeuil.

De moeite waard!

Waar zijn uw archieven?

De archieven die we hebben liggen allemaal hier op het bonds-

bweau. Helaas zijn bij het bombardement op het Bezuidenhout

in de oorlogsjaren alle archieven van voor die tijd weggeraakr

We hebben hier ook een mooie collectie bondsbladeu, al is die

nog niet helemaal compleeL

Wat staat er te gebeuren?

We zijn een kleine bou{ bijna iedereen doet het besorurswerk

als wijwi[iger. Ook internationaal is het een kleine sporr Maar

we zijn bezig met het opsport beleidsplan in de hoop onze

prestaties ts veÍbeteren. Er staat een aantal wedstrijden op het

programm4 de nationale kampioenschappen in juni en wat laler

de EK in Koblenz. Voor de juioren de EK in Tu*ije en in
oktober de WK voor senioren in Nimes.

-tr I
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Theo Bollerman

Gerbrand Bakker schrijft leuke stukjes over de etymologie van

de sporten En iedereen, die zich verdiept in de historie van de

teonissport dient in de armen te worden gesloten- Toch moeten

mij enkele kritiscbe kanttekeningen van het hart Ia bet verleden

hebben de tennishistorici elkaar vaak overgescbreven en zodoen-

de zijn vele gissingen en gehmstelde verklaringen decennia lang

klal*eloos overgescbreven Zelfs de moderne website van de

KN.L.T.B. bevat historische blunders, die blijkbaar moeilijk
recht te zetten zijn onder bet mcto, dat een andere verklaring

"ook maaÍ een gewoon thorietje is".

Het is derhalve steeds belangrijker aen bronvemrelding te doen,

ieÍs wat mij als niet-wetenschapper soms irriteert" omdat bron-
vermelding ook vaak & schijn wekt van wetenscbappelijkheid

omdat bijna niemand de literatuurlijsten kitisch pleegt te evalu-

eren Altbans, een aantal medische weteoschappers hebben mij
uitgelegd op welke manieren je je artikel kan "opwaaÍderen".
Maar ik begrijp, dat in een blad van Íanding als dat van De
Sportwereld, bet toch terecht is, de literatuurbron te vermelden,

en dit keer niet zoals het hoort, als bjlage, maer als staÍtpunt.

Io de tenniswereld geld als $ootste deskundige op het gebied

van de tennishistorie professor Heiner Gillmeister. Hij heeft

diverse boeken gepubliceerd over deze thematiek; zo ook over

de geschiedenis van tenois op de Olympische Spelea. Het boek

dat zeer diep ingaat op de etynologie van de tennissport is:

Kuluugeschichte desTennis, Wilhelm Fink Verlag, 1990. In het

F.ngels is dit bck in 1995 verschenen bij de Leicester

University hess, ISBN 0 7185 0147 0, 446 pp.

Dt boek geld als het belangrijkste staodaardwerk van dit
momeil, en rekent op wetenscbappelijke wrjze .1'6s1 eea eantel

fabeltjes en stellingen, zoals die ook nog te vinden zijn in het
artikel van Balker. Het spreekt vanzelf, dat verhaaltjes, die ik
pleeg te vertellen zonder bronvermelding en dus zonder geloof-

waardigheid" Gilbneister als bron hebben

I:at ik beginnen de stÍuctuur''rn te houden zmls aanwezig in
het artikel van Bakker.

Hij begint met majoorWiagÍield, de patentaanvrager op het spet

geheten nSfairistike or lawn tennisn. Dit patent datÊeÍt ntl 1974,

hoewel al met het spel geëxperimenteerd werd in 1973. In
Engeland werd al een tiental jaren eerder een vorm van lawn

tennis gespeeld &or tlarry Crem, die vermoedelijk een voÍm van
nlongrc paumen gebruifÍe, weer een.variant van het tennisspel.

Echter, van & spelregels, die WingÍield introduceerde, is zo

goed als alles gescbxapt Het was een commissie vao de All
England Club, die bijeenkwam op lord's, het cricket en real tennis

t€nein van de M.C.C., die tal van wijzigingen doorvoerde, en

uitefudelijk de spelregels accepteerde zoals zij die al kenden van

de Íeal tÊnnis beoefening.

Wat ik vervolgens erg belangrijk vind, misschien wel uit
misplaatste nationalisËsche overwegingen, is de correctie op het

ontstaan van bêt woord nracketn. Zoals Gillmeister stelt, is dit
woord van Vleamse origine, dus afkomstig uit het Nederlandse

taalgebied. Op bladz. 102 e.v. doet bij kond van zijn onder-

zoekingea o.a. in het Gemmula Vocabulorum, Antwerpen, 1490.

Zjn cmclusies zijo zeer duidelijk het woord racket is aÍkomstig
van het Nederlandse woord ra-ketsen, terugkaatsen- Het waren

de Nederlanders, de door scheepvaaÍt excellente boutbuigen, die
erg goed waren in raketsers maken. Zij gingen ook schapen-

darmen gebruiken als bespanning en noemden dat
nCaetsdarmenn . Zowel de Duisters, de Franser! de Engelsen als

de twintigste-eeuwse Nederlanders begepen dit woord niet en

verbasterden het tot nkattendarmen" (catsgrl, boyau de chat,

katzen-). N@it beeft een kat het leveo moetetr lateo voor een

bespanning. Gillmeister rondt af met te stelleq dat gezien de

oorsprong van het woord caetsdarmen, de uitvinding in
Nederland gedaan moet zijn-

Ook onurnuwt Gillmeister de fabels dat het oud-arabisch iets te
maken heeft met de etlmologie. Raha, de handpalm, en Tinnis,
de verdwenen Eglptische stad als verklaring voor het woord
tennis, worden naar het rijk der fabeltjes verwezen

De verklaring die ik in het vorige nummer heb gegeven over de
ptmtenteling, en die Balker niet e2nneÍnel{k vind! is ook
alkomstig uit Gillneister, bladz. l2A. De bron van de telling is
hmgstwaarschijnlijk terug te voereo op het spelen om geld -

vandaar het wmrd wed-strijd!
Het is zeer onwaarschijnlijk dat er klokken hingen bij tendsbaoen"

Wel is het getal 60, zoals t€rug te vindeo in de djdrekening, een

middeleeuwe eenhei{ zoals 100 dat nu bj ons is.

Tevens is Gillmeister erg minachtend over de uitleg van het

w@rd nloven door middel van bet franse I'oeuf. Dit vind hij
onzi4 en onderbouwt deze stelling door ety,mologische parallel-

len. Love is aÍkomstig van het begrip nliefdewerk', omme dets.
Zie ook Cees de Bondr

TensloÉe nog een reactie op de uitleg van het woord 'tiebreakern.
De suggestie dat dit uit Engeland aÍkomstig is, is blaas niet
correcl Ja het is wel uit de Eagelse taal aÍkomstig, maer dis
terl wordt nu eennaal in vele werelddelen gesprokea zo ok in
Amerika Het was James van Alen, die eind zestiger jaren begon

te experimenteÍelmet een methode om ellenlaags sets te beperten
Hij vond het VASS uit, hetVanAlen Sccing System.

Dit suddendeath systeem werd in 1970 in de Philadelphia Open

ge.iïtrodrrceerd- Pas in 1971 werd eeo andere vorm, de huidige
tiebreaker toegepst in Wimbledon.

Et cetero ceoseo: Roland Ganc biedt tieo maal zoveel
iDteressanter tennis dan Wimbtedoq.
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Ab Bloemendaal

Allereerst een compliment, de uitvoering van "de Sportwereldn

gaat er bij elke uitgave op vooruit- Maar ik wilde even eea klein
codrmentaar geven bij "Etlmologie golÍ" van Gerbrald Bakker.

Batfter heeft zijn huiswerk op zijn minstonvolledig gedaan.

Zoals je in mijn bijdrage kunt lezen is er al eeuwen een ver-
warring over "KOLF" en 'COLF". Het maalce onderdeel uit
van mijn bijdrage dat verschil te belichten. Het zijn historisch
verschillende spelen zoals ik daar duidelijk maak Kolf word
inderdaad ook nog steeds gespeeld en niet alleen in West-

Friesland

In de oude teksten in Schotland wordt vrek iGoffl' gescbreven

Evenmin als in het Nederlands, bestond er een afgesproken

schrijfwijze en schreef men het phonetisch op.

We kunnen natuurlijk slechts vermoedens hebben over de uit-
spraak van destijds en het is dus onwetenschap'pelijk daarover

een uitspraak doen. Dat hij dao 1453 in de Middeleeuwen
plaatst zien we maar vmrbij. Overigens hebben de Scbotten

helemaal geea moeite met de I( Talloze woorden uit het Celtic
Schots beginnen er mee ..: Kilt, Kiln, Kirk om m22Í een paar te

noemerr. Mag ik ook nog aanbevelen: *ORIGINS".

De etymologische dictionaire van Eric Partridge (Routledge aad

Keegan london 1958) waarin: ..."golf: first occrus in late MD
(medieval duch) comes from MD colf colve ...etc...." En den

vind ik de nogal goedkope manier waarmee de tekst word
opgeluisterd, ik citeer: ..."omringd door drank, hapjss en wulpae

dienslertjes in een zelfgeaoegzame jubelstemming (...) wisten zij
veêl...etc etc... u Was Bakker daar rlqn bij? En de heren (en

dames want golf is van het begin af in Nederland ook een vrouwen-

sport geweest) kenden de herkomst van Golf en Kolf uitstekend.

Als Bakker wat meer literatuur had geraadpleegd had hij dat

kunnen lezen.

Wat later kan hij zich weer oiet beheersen om vooral nleuk" te

zijn en voert die wulpse dienstertjes weeÍ op, nu in gezelschap

van de "caddiesn die ...nmet hun geruite pofbroeken en Engelse

snorretjes..." Er zijn voldoende foto's uit de begintijd in
Nederland om beter te weten Een caddie iu een geruite pof-

broek (bedoelt hij plns-fours?) is belachelijh Afgezien nog vÍm

het feit dat geen caddie er ooit maar zelfs van beeft gedroomd in
heÍ clubhuis te komen, zo zat die sport toen nu eenmeel in
elkaar (in Schotland nog wel!!).

Ba*í<er heeft vooóijgezien een het feit dat men slechts vermoed

alat {caddie" aÍkomstig is van ncadet" (via Mary SilraÍt uit
Frankrijk overgekomen). Andere bronnen houden bet op een

oud Schots woord (cawdy'. Een straatjoogen die allerlei klusjes

opknapte, vooral boodschappen overb,rengen Hij hing dus altijd
rond bij de pubs en cluh en het is aannemelijk dat hij dus ook
werd ingehuurd om de clubs (onder de arm) te dragen. Ook dit
is niet historisch onbetwistbaar, maar wie een Egmologisch

coÍrmentaaÍ schrijft, zou op zijn minst zijn huiswerk compleet
mo€ten maken.

Jammer dat de twee artikelen niet eerst even naast elkaar zijn
gelegd. Nu hijgt men een venvarde indruk, juist op het histo-
risch zo goed ondenochte punt van bet verschil tussen kolf en

colf. Al bij al een niveau dat de goede Daam van eetr uhistorischu

georiënteerd btad bepaald geen goed doet Misschien voor ver-
antwoord etymologisch commentaar íemand zoeken die bereid

is enig onderzoek te doeu en zich onthoudt van misplaatste
gÍapjes.



Renzo Verwer

Gambie* herensociëteit met spinnenwebben

,,Eerste indruk: rechtsmkert... Gambiet, 20 jaar later",
samenstelling tiarjobin Denslagen, Nadia Hasnan en Ron
Nep. Schaakhuis Gambiet, 2@1. 58 pagina's. NLG 10,00.
Verkijgbaar b$ o.a. Het Gambiet. Renzo Verwer is
frcelan@ journalist, o.a. voor Schaaknieuws, Welenevue,
Privé en De Groene Amsterdammer.

Argeloze passanten kijken soms verbaasd door de rame,n; andere,n

lopen er doelbewust binnen. Eenmaal in het smo€zelige pand

weet je onmiddellijk war je bent: op wijwel elke tafel saat een

schaal$ord. Schaalfiuis Het GamtÈet aa de Bloemgracht 20 te
Amsterdam vierde 9 juni haar firintigiarig bestaaa Er weÍd
gemelschaakt gedan* en huisschaker Julius Vischjager

verkocht zijn weeklaant The Daily Invisible. En zoals het

schakers betaut -spelers op alle niveaus scbrijven graag over
hrm sport - werd een heusjubileumboek gepresentssrq dat een

uitsekend beeld geeft va de vreemde wereld die Gambietheet
T,obevat 'Eerste indruk rechtsomkeert..'een vertaal van

eigenaar Menashe Goldberg over schaken en weddeo, een

gedicht van Drs P. over ds huiskat Prindi (genoemd naar oud-
wereldkampioene schaken Nona Gaprindashvili), en natrurlijk
enkele schaakpartijen - en problemen.

Ook vsrhalen vm Errit Petersma onóreken niet De voorziuer

vm het veelgeplaagde Max Euwe CeqEum noemt het Gambiet
consequent en niet eens ironisch een herensociêteit. Het is de

waag of barkeeper Lydia van der Weide dat met hem eens is.

,,Spinneawebben zijn verheven tot krmst, de muur is van wit
geel en vervolgens brruin geworden en op het darnestoilet ont-
staan ze€r int€ressote nieuwe schimmelsoorten", schrijft ze.

,,Onlmgs kwam een meisje verwonderd uit het toilet. 7,e vng
mijn blik en woeg: 'hoe lang zitten jullie hier al?''Al bijna
trrintig jaar', antwoordde ik tots. 'Ooooooh!'riep ze

teleurgesteld. Ik zal veóaad gekeken hebben want ze

vervolgde: 'Ik dacht d veel langer!"'

Het Gambiet is een plek waar de tijd heeft stil gestaao

De centraal geposteerde comput€r, om via Intemet te kunnen

schaken, doet daar niets aan af. De vergeelde foto's van top-

schakers aan de muur - onder meer van een nogjonge Jan

Timmm, Bobfo Fischer in zijn gloriedagen, Gary Kasparov

rond 1985 - zijn veelzeggend Voor va$e klant Menno Meijer is
deze 'Wall of F -e' aanleiding uit te basten in araar asge?r.ltg
schakersromantiek over oud-wereldkampioen schakeo Milfiail
Tat ,,Spelen als Tal - willen wij dat niet allemaal? In zijn jeugd

een mooie jonge,n, maar door een slechte gezondheid ge-

combineerd met een ongelimiteerd zuipen en roken woeg
gestorv€Nr in een uitgewoond lichaam. Kortom: een voorbeeld

voor ons allen."

Van derWeide, die zelf niet schaakt, verkiest Het Gambiet
boveir andcre café's: ,J.{a een paar avondjes in
voomoemde - tuss€n zweterige stomdronken kerels,

die hrssen het lallen door alleen mar over auto's ofhet versieren

va vrouwen konden praÉen en vonden dat ze na het aanbieden

vÍtn een drmkje ogeoblillcelijk het recht vericregen aan je benen

te àfrffi, om vervolgens over te gaao tot het vals in cruon zingen

vm liedjes van Frans Bauer - wist ik het zeker: Gmbiet en al
dre nafe schalezrc zijn zo gek nog niet"

Genadeloos is de barkeeper ook voor de bezoekers. Toen een

grote goep meisjes het schaakcafe bezocht órrfde
niemand ze am te spreken. ,,UiteindÊlijk tok éen iemmd de

stoÉe schoeneNr aan en plaatste zich bij de ronde tafel waar drie
meisjes zaten. Creshockt door zijn eigen overmoed greep hij de

dichtstbijzijnde ouwe kant en bleef aandachtig verdiept in de

denksportpagina tot de meide,lr anderhalf uur later weer
verlrokken." Aldus Van der Weide die coacludeert: ,Jadra de

schaker een vrouw in het oog lsijgt, komt het beest in hem los.

De emgslhaas."

De bundel geeft ook het selcarische van Het Gambiet weer.

Iedereen is welkom, maar nieuwe bezoekers worden in meer of
mindere mate als indringers gezien. Errit Petersma schrijft over
een Japanse to€rist in het cafe : ,,Omdat hij de drempel heefr
durve,n nemen, bewonderen we zijn moed en arllen die belonen"

Hij mag zijn gang gaa-" Dm geeft de Japaner Prindi 'een
zet'. ,,Alsof het afgesproken werk is, siaao we als één maa op
en wijten we de camera de deur uit Jankend wordt hij tussen

twee landgenoteir nar zijn hotel gesle€pt" E€n junk wordt echter

niet weggewerle De Gambieten zullen zich in hem herkennen:

met de keet 'C.retverdemme junks' begroet je er een mede-

schaalcverslaafile.

Uiteraard geeft ook dit boek geen defnitiefantwoord op de

eeuwige vraag waarom schaken zo fascineert. Dchter en vaste
gast Jan Kal doet een dappere pogrng. Uit het gedicht

'Schaken': ,,Waarom zou ik mijn geest daarmee vermocien?
Gewoon omdat ik er belmg in stel? Het valt me op dat ik de tijd
niet t€l wanneÊr ik schaak strdeer, dus moet het boeien."
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Remco Plas

Tour Encyclopedie deel 1 1903 - 1929
Tour Encyclopedie deel 2 1930 - 1953
Tour Encyclopedie deel 3 1954 - 1965
Tour Encyclopedie deel 4 1966 - 1975

(geen ISBN nummers; Uitgever'ij Worldstrips, 6ent)
Te verkrijgen bij de uitgever: LaMfuuwerstraat 17 9000
Gent en bij Sport en Publiciteit te Mijdrecht.

ln 1997 is uiQeverij Worldstrips begonnen met een zestalige

zevendelige Tour de France Encyclopedie. Dit jaar verschijnt
deel 5. In 2003 bij het eernvfeest van de Tour is de serie

compleet. Met deze uigave is een groot bem'a:r &t aan ndere
Tourboeken kleeft, teniet gedaan- Door de meerdelige opzet

hoefje bij een update niet weer alles opnieuw te kopen.

Per Tour is een klein kaar$e opgenomen, een overzicht van de

belangrijlste wijzigingen ten opzicbte van het vorig jaar en een

deelnemerslijst Per etappe wordt de volledige uitslag gegeven,

uiWallers, een aantal wetenswaardigheden, een overzicht van de

bonificatieseconden en de top drie van het algemeen klassement.

Aan het eind staat de volledige eiaduitslag en top drie va het
bergklassement ploegenklasseme,nt puntenHassement etc.

En dat is het Hoewel dit het beste is dat verkrijgbaar is, is het
toch onvoldoende. Niets over de bergpassages die voor het berg-
klassement mee tellen, geen uitslagen van trssensprints etc-

Het beteft welisraar 'slechts' de nevenklassementen , maaÍ ze

malcen wel deel uit van de Touràistorie en horen wat mij befieft
in een serie die een monument voor de bijna honder{arige Tour
de France beoogt te zijn, zeker thuis.
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Ruud Paauw

Waarde wienden,

Van 'qal history' ben ik een groot lieftebber. Er kan prachtig

materiaal mee worden verworven. Maar ik ben ook beducht

voor de schaduwkanten ervan, want hoe goed is iemands geheu-

g€,n nog na zoveel jaar? Dat blijft een klemmende rnaag en ik
ben bang dat niet iedereen zich dat realiseert. En zo kunnen er

verhalen in omloop komeo die kant noch wal raken.

Bepaalde dingen vallen eenvoudig niette controleren- Als in het

aÍikel vo Eva Hogenbirk met en over Hsnk Faanhofde
gewezen renner vertelt dat aan de vooravond van het WK 1949

in Kopenhagen zijn overleden broer aan hem verscheen dan valt
da niet m te g&!o. Alleen Faanhof ka dat weten- Er is geen

enkele reden om dat voorval niet te publiceren. Het is een mooi
saillant detail. Maar elders in het veÍtaal noemt Faanhof data en

feiten en die vallen wel op juistheid te conEolereu

Ik neem de passage waarln Faahofhet heeft over de Spelen

va 1948 in Londen.

'Tijdenrs de eerste ronden van de ploegachtewolgtng op de

wieleóaan kreeg een vm de vier een platte band en moest

Faahof met twee ploggmate,n veder. Na éen ronde. "Fn ltre zettsn

notóene de snelste tijd neer van alle acht deelnemende landen!"

Uruguay versloeg het team echter met 20 cm. Lr die tijd bestond

er geen herkansing of plaatsing via de melste tijd" Nederland

was al na een duel uitgeschakeld'.

Ik rook na deze passage Bet€en onraad, maar aangezien mijn
geheugen ook niet l8-karaats is, heb ik er het officiele Britse
gedenkboek van de Spelen van 1948 maar eens bijgehaald. Wat

blijkt? Nederland werd niet met 20 cm door Uruguay verslagen

maar m€t ruim zes seconden (ongeveer 75 meter): J min. $,$

sec. tcgen 5.14,7. Had Nederland met drie man na één ronde de

sreelste tijd van'alle acht deelnemende landen'? Nee, het

officiële gedenkboek geeft op blz.328 aan datArgeutinië, Italiê,

Uruguay, Frankijlq Amerika, België enAustalië sneller waren.

Er namen trouwens geen acht landen deel maar vijftien. Reed

een der Nederlanders plat? Ik vond het nerge,ns vermeld. In het

Olympisch Logboek van Klaas Peereboom staat er op blz. 196

dit over: 'De Nederlandse 6slt€rvelgrngTloeg werd er door
Uruguay regelnatig uigered€n, omdat Blakenauw niet bestand

was tege,n het tempo der anderen. Ook met Blanlcenauw in
behoorlijke conditie zou het een a*aar gevecht zijn geworden,

want deze Zuid-Amerikanen reden uitstekend'. Wat blijft er dus

va deze hele passage over? Vrijwel niets.

Achterdochtig geworden begon ik op andere details te letten.

Over Faanhofwordt gezegd dat hij in de Tour de France va
1954 in een ravijn viel t€rn'iil bij juist zijn sEmpel drukte op

'La Grande Boucle' en zelfs Angen-Bordeaux won. (Dit sond

niet als ciAat Íungegeve& maar ik treem aÍrn dat Eva dat van
hem heeft). In al mijn boeken over de Torr heb ik nerge,ns

krmnen vinden dat Faanhofin een ravijn viel (toch een saillant
detail), maar goed, het kan gebeurd zijn Dat Faahof zijn
stempel op de Tour van 1954 drulde is volstrekt oqiuist Zie
Cottaars 'Finish in PaÍijs' waain per et4pe de klasseringen van
de Nederlanders worden weergegeven. Faanhof eindigde, met

in BordeaurL steeds in het peloton ofruim er aphter.

Pech heeft Faanhofinderdaad gehad, maar wat over het \ryK
1952 wordt vermeld CWat dacht u van de lekke baad in de voor-
laaBte ronde van het wereldkampioenschap m 1952, waardoor
de medevluchter automaËsch werd bekroond?') is in stijd met
de feiten. Zie daroor opblz. 45/46het gedetailleerde verslag
vo Wim van Eyle (en de finishfoto) in het boek

"Vï'ereldkampioen!'. De strijd werd in 1952 beslist in een

massasprint waarin Faanhof zesde werd.

Verder stuiËe ik op de wel heel merkwaardige zin:

'Omdat de Olympische Spelen in 1940 en 19,14 vanwegB de

Tweede Wereldoorlog niet doorgingen (Faanhof was wel gese-

lecteerQ......'De wereldoorlog was in 1939 uitgebroken.

In 1940 noch in 19,14 is er een Nederlmdse Olympische ploeg
geformeerd. Het idee alleen al dat mea m 1944, in het holst van
de oorlog, met zoiets als selecties voor Olympische Spelen

bezig zou zijn geweest!

Wat ik met dit alles wil zeggen is dit 'oral history'prim4 maar
laten we stepds een gezond wantrouwen hebben over de kwa-
liteit van iemands gehzugea. Laten we steeds confioleren wat te
controleren is en dus zo veel mogelijk onjuistheden vermijden.

Metwiendelijke gÍ@t,

Ruud Paarnr
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Pim Huurman

Mijne Dames en Heren,

Onlangs las ik in Het Boek der Sporten van Jan Feith uit 1900 op

pzgina 129-132 dat er van 1845 tot + 1850 paardenrenne,n zijn
gehouden door de Laener Societeit op de Larenerhoogte. In een

andere bron vond ik dat dit plaasvond in de nóijheid van de

buitenplaats Larenberg van Jhr. Mr. C. Bakker in Laren NH.
Deze buitenplaats, gebouwd in 1935 bestaat nog steeds eir ik ben

als Laader sinds mijn geboorte geihteresseerd en wil hiervan iets

meer te weten kome,n.

Wellicht kunt U m! bronnen Íumgeven of bibliotheken no€rnen

war ik verder zou kunne,n komen. De placselijke bronnen geven

verder niets. U bij vooltaat dankend voor de moeite die U
wellicht kunt en wilt ne,men, verblijf ik,
met wiendelij ke gÍoet€n,

Pim Huurman

Gooiergracht 145

1251 VE LarenNH

Eva Hogenbirk

Geachte schrijvers vm de lezenbrieven,

Ik plaats een kattekening bij uw wok: zoals u weet verschillen
mensen nogal van elkac, en daamee hun verhale,re. Bii oral
history is dat prenig, want het gaatjuist om dd verhaal en niet
om de feiten. Bij het controleren vm feiteo is dat vervelend
omdat er veel verschillende versies zijn, zelfs over statistisch sim-
pele zaken als aantal Nederladse deelnemers aan de Olympische
Spelen van 1928 in Amsterdd. Hoe weet je welk boek c.q.

auteun gelijk heeft/hebben? Nee,m je de cijfers die meermaals

hertaald worden over al de waaheid? Klinkt logisch, zij het niet
datje dan 'beticht'kunt worden van het bverschrijve, r'van de

verkeerde bronner. Nee,u je dan dus de statistieken die afiarijken

vao de massa? Klinkt ninder logisch, misschien dan de cijfers die

overeenkomen met de herinneringen van de geihterviewde? Ook

moeilijk want zoals Ruud Paauw terecht opmerkt: een geheugen

is niet l8-karaats. Als Faahof echter beweert dat zijn t€e met

20 cm werd venlagen, al na een ronde met een ploegmaat miader
verder moest en de snelste tijd va iederee,n neerzette (wat

natuurlijk hélémaal niet kan omdat die sowieso door Uruguay
gerealiseerd moet zijn), vindt ik dat prachtige dramdiek en zal ik
de beste mÍm geen leugenaa ga"r noemen. (Let overigens op de

consistentie in het verhaal van Faahof: als je 'verge*'datz.evei
landen sneller wren, b$ven er nog slechts acht deelnemers over
en heb je zelf de melste tijd neergezet.) Andere onwaateden:
l. Je stempel dnrkken op de Tour doeje als rasspriter in de eerste

(vaak) rustige week al snel, zeker na het winnen van een etappe.

Daarna volgde echter de val, en na een paar keer in het peleton of
ruim erachter geindigd te zijn-mede dankzij pijn- gdde
Amstetdammer op. 2. Dat de Vy'.O. U in 1939 is uiQebroke,n weet

ik, de ploeg voor de Olynopische Spele,n was echter al gwormd.
Uiteraard geld dat niet voor 1944 (ik heb nÍu!Í even &mg€nomen

dat de welde,nkeode lezer dit df kon bedenken), maa als dat wel
was gebeurd dan was de kans groot geweest dat Faanhoftot de

selectie had behoord. 3. Met een lelcke band is het vast slecht

sprinten. Waa die adere vier mede-vluchters gebleven zijn in
het geheugen va Faahof weet ik niet. Misschien heeft Ruud

Paauw gelijk en moeten dit soort details tot op het bot geconto
leerd worden. Toch vind ik dat haast ontnuchterend, minder
ÍomÍmtisch en ee,n sfirk minder mooi. \il'aarom niet eens een lekker
leesbaar verLaal erva maken" nar je eigen ide€É,n geint€rpÍet€€rd

met een verfrissende kijk op de feitea zoals Geórand Bakker
doet. In dit levon kom je een heel eind met wat fantasie. Mensen

die zich daraan storen (anderen kijken daarjuist naa uit blijkt
uit de enqÊete e,n de lezersbrief vao Bollerman), moete,n het artikel
dan maar overslaan. Ik sta achter mijn redrcteur. En omdat ik
achto al mijn redacteuren en lez€rs st4 heb ik de bside
versóillende ideeen over kolf en golfjuist naast elkatr lat€n

bestaa. Omdat we er allemaal niet bij waren, en zowel het een

als het ander de waarheid kan zijnl Ik zal me echter ook in de

toekomst verlzugen op lezersbrieven die dat naar boven proberen

te laijgen.

Met wiendelij ke groeten,

Eva Hoge,nbirk
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Remco Plas

Een gebeurtenis uit de Tour de Frace va l95l is in het gehzugen

blijven hangen De val van Wim van Est, in de gele trrri, in het
ravijn van de Aubisque en vereeuwigt in een reclarneslogan.

"Zeventig meter viel ik diep

Mijn hart siond stil
Mau mijn Pontiac liep."

Op l7 juli jongsleden was dit 50 jaar geledeo. De eerste

Nederlander in het geel kreeg ter ere van deze gebeurtenis zijn
eigen gedenkteken op de Aubisque.

De Tour van l95l was sportief van een hoog niveau. Aan de
hmd van het door Hugo Koblet (met hulp) gescbreven boe\ie
Mein sch(mster Sieg Tour de France I95I (Ztrich 195 l)' volgt
hier een kort overzicht vm het koersverloop.

De grooBte opgaafvoorafgaand aen de Torn was om aan goed

m*eriaal te komen. Koblet is vooral veel tijd en geld kwijt aan

h* kopen van esÍst€ kwaliteit banden. Hij koopt er 70.

De Tour gaat van start in Metz. De eerste etappe is het meteen

raak de Zwitser Rossi wint en verovert de gele trui. Hoewel
Koblet hem deze trofec best ggg komt het hem niet goed uit.
Hij wil geen energie verspillen om de trui verdedigea en zo een
uitgepufrc ploeg te hebben voor het echte werk begint Een dag
zal de ploeg de gele tnri verdedigen. Gelukkig voor hen neemt
de volgende dag een ander de gele rui over. De rit van Rsims
naar Gent voert over de toen al beruchte muur van
Geraardsbergen "einen uilheimlichen Zwischenald'.

Deze eerste rifien hebb€n voor de einduitslag geen betekenis.
De tijdrit ussea Rennes enAngers wel. Aanvankeliik is er grote
teleustelling bij Koblet. Wathij het meestvreest gebeurq de
tijdrit gaat met íen seconde verschil naar Bobet. Hij scbrijft dat
hij liever met een groot verschil had verloren dan met één

seconde. Maar er blijkt iets niet te kloppen met de tijdwaarne-
ming. De Spmjaard Ruiz is geklasseerd met 5:44 achterstand

tenrijl Koblethem gepasseerd is: daaom zou de Spanjaard
minstÊns zes minuten achterstand moeten hebb€n. Koblet tekent
pÍot€$ ao en de fout wor& hersteld. Zo wordt verliezen met I
seconde verschil omgezet in winnen met 59 seconden voor-
sprong op Bobet. Er is niet allesn de voldoening van de
overwinning maar ook I minrnrt bonificatie. Koblet staat

daarom derde in het algemeen Hassement.

ln de rit Brive - Agen voert Koblet een van zijn grote nummers
op. Hij rijdt een solo van lzl0 kilometer en wint de etappe met 2
minuÉ 35 voorsprong. Deze dag was Kólet onnavolgbaaÍ. Hoe
hard de achtervolgers ook redsn ze konden hem niet bij halen.

Naast lof in de pen ook kitiek van de kenners en oud renners;

de Tour win je niet door arlke escapades mar door af te wachteo-

Koblet weet wel beter So, so ! Ich wuste, dass diese Mdrchen
der guten ake Zeit angehórten. Aber ich liess die Leute rcden.

Koblet houdt nu nog rekening met Coppi, Bobe! Bartali,
Geminioi en Mapi als concurenten voor de eindoverwinning.
Tussen Tarbes en Luchon slaat Koblet z'n slag. In een rit over.

de Tourmalet Aspin en P€yresoudre komt Coppi alleen op kop
te liggen en Koblet realiseert àch Gewint Coppi mit Yorcprung
don hat er seine Moral dann ist er gefdhrkctr. Coppi moet dus

bijgehaald worden. Dat lukt en samen ga?n ze op de finish af.

Koblet venlaat Coppi in de sprint En verlrijgt de Gele Trui.
Mapi en Bobet zijn afgevoerd van lijst van mogelijke eind-
wirrnaaÍs. In de rit naar Moa@llier waar Kobletnogmaals win!
verliest Coppi meer dan een halfuur. Coppi moet enorm afzien

en heeft een zodanig achtersad dat zelfs uitsluiting &eigÍ.
Koblet heeft enorm met hem te doen. Terrnijl hij in de schadurr
vrm een boom zit, overdenkt hij dat de grootste van h€n alleu dit
niet verdient. Als Coppi eindelijk de finish nadert en de fotografen

zich klaarmaken om hun pla{e te schieten gaat Koblet ájn
hotel binnen. Hij wil Coppi niet zielr lijderr.

Hierdoor is alleen Gemini@i, die op I mi! 32 staat, nog eetr

concuÍrcot voor de eindzege. Koblet is met de Alpen nog in het

vooruitzicht nog niet genrst op de eindzege. In Briangon wint
Coppi de etappe over de Vas en de Izoard en daar heeft Koblet
rtede mee. Belugrijker voor hem is het dat Geminiani nu op 9
min I 5[44f. Mocht Koblet nog trrijfel hebben aan de eindover-
winning dao maakt hij daar in de tijdritAix-les-Bains - Qeasys
een einde aan Hij wint de eappe met 4 min JQ y6elsplsag ep

de trreede. Geminiani verliest 12 min 58 €n staat nu nog wel op

de tweede plaats maar met 22 min achterstand in het algemeen

klassement.

De trree laatste rinen naar Prijs brengen geen verandering meer

in het algemeen Hasse,ment en De beiden khlussenppen nach
Djon und Paris warcnwirilich Feien...
Koblet heeft inderdaad zijn mooiste overwinning behaald-

I Kodet hcefr in ieder geval nog ccn andcr boekje op zija ean suan:

SiegimGim(19fi)
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Andre Swijtink

Dynamo Kew - Steruen voor de eer van het uaderland
Andy Dougan, 198 pagina's, Arnsterdam, ffi1, Prijs:
34,fi, ISBN 90 5018 455 3

De 'wedstrijd des doods'.

"Lamigz,au strekten ze als éénman hun arme,n in de nazi-groet.

Het publiek was stil. De aahagers van FC Start wisten niet

wat zg ervan moesten denken. Toen hun armen op het hoogste

ptmt \ilaren, b'rulden de Oekrainse spclers als ráén man:

Fizftoeltoera". Letterlijk betekende dit'lichaamscultuur' - in de

Sowjet-Unie was het gebruikelijk dat sportuensen elkaar met dit
woord begroetten.

Dit politiek geladen moment speelde zich af in augustus 1942

vlak voor het begin van 'de wedstrijd des doods', een van de

meest legendarische en tragische voe6alwedsrijden ooit.

Het was de wedsrijd tussen FC Start een elftal met spelers

die voor de oorlog Dynamo Kiew groot hadden gemaakt en

Flakel{ een teryn met de beste voetballers van veÍschillende

Duitse legeronderdelen. In Dynamo Kiev. Sterven voor de eer

va het vaderland' fter)schrijftAndy Dougan het verhaal van

deze wedstrijd.

De wedsrijd was de op een na laatste uit een bijzondere reeks.

In het bezette Kiew had FC Start nam gemaakt in een door de

bezetter goedgekeurde competitie. ln het voorjaar vn 1942

deden de DuitseÍs namelijk pogngen de mensen iD de Oelcraine

ervan te overtuigen dat het leven onder Hitler te verkiezen was

boveo een bestaan onder Stalin Het toestaan van sport-

evgnementen zou kunnen bijdragen tot meer sympathie van de

bevolking voor de Duitse bezetter. De Duitsers zouden hierdoor

in alle rust kumen werken aan de uiwoering van Hitlers

uiteinde$ke doel: ontvolking van de Oelcraihe.

De belangstelling voor de voeóalwedsfijdeo was enorn
De aandacht richte zich vooral op het onverslambare FC Start.

Haar prestaties op het voetbalveld kregen langzamerhand hrm

uitwerking op de hele stad en vergÍootten de ontluikende

verzetsstemming. Het effect werd nog versterkÍ doordat de

zegereeks samenviel m€t de uitvaardiging van Stalins beruchte

Dagorder m. 27, die onder meel inhield dat 'definitief een einde

moest komen aan elke gedachte over terugÊekking. Meer en

meergingen de inwoners va Kiew zich met het elftal identificercn.

Overwinningen waren als het ware geslaagde sabotage-acties

tegen Duitse doelen.

De bezetter zocht dan ook naar eeo manier om met FC StaÍt af
te rekenen De spelers simpelweg oppakken zou hen tot on-
gewenste martelaren maken. De Duitsers namen daarom het

besluit FC Start op het voetbalveld uit te schakelen 'Het bol$e-

wisme was op het slagveld onder de voet gelopeq nu moest het

op het voeóalveld onder de zoden gestampt worden', zo

omschrijft Dougan het plastisch.

De wedstrijd vond plaats op 9 augusfi.rs BA.FC Start kon

eigenlijk niet winnen. Haar fusieke conditie was vele malen

slechter dan die van de togenstander. Bovendien was de scheids-

rechter een SS'er die elke overtreding van Flakelfnegeerde.
Toch won FC Start de wedstrijd met 5-3. De vernedering was

compleet toen Aleksej Klimenko, een verdediger nota bene, de

hele Duitse verdediging -de doelman inclusief- passeerde, door-
liep tot de doellijn en vervolgens de bal weer het veld intrapte.
Na afloop namen de spel€rs ingetog€,n de felicitaties in
ontv@gst. Ze hielden er rekening mee dat hun overwinning

represailles zou uitlokken. Aanvaokelijk deden de Duitsen echter

nieB en FC Start speelde zelfs nog een wedstrijd. Pas na enkele

weken kwam het officiele bevel om de spelers van FC Start tB

arrester€n. Een speler, Nikolaj Korotkycb, werd onhaskerd als

NKVD-agent ea vrijwel onmiddellijk ter dood gebracht. De

Duitsers brachrcn de overigen over rytar een concentatiekamp
in Sirets. In dit kamp vonden drie andere spelers een geweld-

dalige dood: Klimenko, qpits lvm Koemenko en Nikolaj
Troesevitsj, de doelman en natrurli$ke leider vatr FC StaÍt.

Eenmonumentvoorhet stadion van Dynamo Kiew is een

blijvende herinnering aan deze wedstrijd. De vier manen die
deze wedsfijd met de dood moeste,n bekopen, zijn hier in steen

vereeuwigd. De voormalige Sowjet-Unie heeftnog jaren de

mythe in stand gehouden dat het voltallige team op het veld is

opgepakt en nog in voetbaltenue is geë:recuteerd. Onder
Chroes$ow gaf de Conmunistische Partij haar officiële zegen

aan deze versie van het vethaal. Later verklaarde Brearjew, zelf
een Oekraiher, de voetballen heilig door hen te onderscheiden

als llelden van de Sorjet-Unie'. Het is een van de verdiensten

va Andy Dougan dat hij deze versie van de wedstijd, die naad-

loos paste in de Sowjet-propagad4 nuatrceert.

Ook anderszins geeft dit boek inzicht in de verwevenheid vo
sport en politiek. ?acificatie door normalisatie' noemt Dougan

de pogingen van de bezetter om via sportwedsrijden de Russen

voor zich te winnen. De overeenkomsten met de sitratie in het

bezette NedeÍland zijn opm.erkelijk. Net als in Nederlmd blijkt
d* de Duitse bezÊttet & sport mede wilde geb'ruiken om iden-

tificatie, integfatie en stabilisatie in een bezet land tot stand te

brengen. Sport als potitiek insaument lijkt, kortom, een wezen-

lijk onderdeel van de Duiee bezetingspottiek te zijn geweest.
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Theo S:tevens

Ter gelegenheid van het 300-jarig bestá& van restaurant

'Paardenburg', in Ouderkerk aan deAmstel, gaf de directie een

boe$e uit dat de geschiedenis van dit etablissement in beeld

brengt. Het is h 1993 uitgekomen en geeft een overzicht van de

lotgevalle,n vm een voormalige herberg, zoals er vroeger talloze
geweest moeten zijn. Vanwege de informatie die het bevat op

het gebied van het sportieve vermaak in woegere tijden, leek het

belangwekken genoeg om er door middel va een samenvating

alsnog aandacht voor te !ÍageNr.

Vermaakt men zich in de l7e eeuw vooral tijdens kermissen en

iaarmarkten met drinken, zingen en pijp,roken, er werd ook veel

aan gokkeo gedaan en kaartspelletjes, schaken en dobbelen.

'Paardenburg'vormde daarop geen uitzondering. De gasten die
de heóerg aandeden konden er hun benen strekÍ<en, wiurvoor
een spellefe kolfen wel heel geschikt was. Tot hetjaar 18l0
bezat'Paardenbrqg' zelfs een'royale' kolftaan. We weten dat in
de l7e e€uw kolfea een van de populairste volksvermaken is
geweest en dat tegen het einde van de l8e eeuw er in de om-
geving vanAmsterdam zelfs 136 baaen bestonden. Hoe deze tak
v@ sport zo mel kon verdwlinen dat er omstreeks 1880 niet een

meer over was, is niet gernakkelijk te verklaren. Sonomige,n houden

het erop dat het kolfen gaadan'eg door het biljrte,n is ver&ongen.

'Paardenburg' dakt zijn naam aan de gelegeaheid die het bood
om van pa!trden te wisselen. Daaruit ontwikkelden zich allerlei
horeca-activiteite!. De gasten bestonden oi€t alleen uit ruiters,

ook kon men er de paarden der trekschuiten die langs de Amsiel
voeren verversen. Vanzelfsprekend gold dat ook voor de talrijk
passeÍelrde koetsen- Aan het begin va de l9e eeuw blijkt
'Paardenburg'uitgegroeid te zijn tot een herberg met een koe8-
huis en nrime stallen en de eerder genoemde kolÍbaan. In de

notuleir van de gemeenteraad werd soms geHaagd over illegaal

dobbelen, wat vooral tijdens de zogeheten na-kermis gebeurde.

Het staat niet vast of'Paardenburg'zich hier aan bezondigde.

Wel krijgen we vaste grond onder de voeten met het bericht dat

de plaatselijke afdeling van de Hollandsche Maatschappij van
Lmdbouw in 1860 een harddraaverij lanss de Amstel en een

wedstijd in zaklopen, voor heren uiteraard orgaiseerde. Of er
sprake was van een jaarlijls evenem€nt blijkt nieg
wel is zeker dat de draverij in 186l en 1865 is herhaald- De
periode na 1860 valt op doo'r een aantal nieuwe initiatieve,n op

sportiefgebied. Zo werdfirssen 1870 en 1890 bij 'Paardenbrug'
gestart voor de 'head ofthe river'en krrm het in 1871, onder
leirling van de burge,meester, tot de oprichting van de 'IJsclub

Nieuwer- en Order-Amstel'. We vernemen verdpr van een groep

wienden die omsfreeks 1885 per boot uit Amst€rdam ariveerden
en hun dorst in 'Paardenbrrg'leste. Het is aamemelijk dat niet
alleen lieftebb€Ís van de wat€rspo4 maar ook schaatsers in de

heóerg aangelegd hebben. Zoals destijds gebruikelij( zal ook
de waard van 'Paardenburg'schaatswedsuijden om spek en

bonen hebben laten verrijden. Als laatsle vonn van sportief
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vermaak was er de speeltuin, die in het begin van de 20ste eeuw

voor kiaderen van dagiesmensen werd aangelegd en tot 1965

bestaan heeft.

F,en zichtbare herinnering aan sportiefvermaak biedt het

interieur van het restaurat met schilderijen van Johan C.

Braakensiek Het zijn doeken vatr ongeveer anderhalfbij ander-

halve meter, die verschille,nde vonnen van sportieve beágbeden
uit het laatst van de l9e eeuw laten zien. Braakensiel die
bekend werd als illustrator van de boelcen van Dik Trom,

schilderde ze in de jaren 1885-1890. Een schilderij stelt, m€t een

knipoog naar 'Paardenburg', paardenraces voor. Andere tonen

schaats€rs op een vijver in het Vondelpark en er zijn nog meer
voorstelling vao ijspret Ook is er een voorstelling vo een

kruiwageorace voor dames.

Historisch gezien is het schilderij 'Roeiwedstrijd op deAmstel'
heel interessant, het tafereel van een wedstijd van twee-met-

stuummn, met prins Hendrik
(1820-1879) als deelnemer, broer van koning Willem III.
'Hendrik de Zaevaardet', zoals hij ook werd genoemd, had een

band met de hoofdstad, die tot uitdnrklcing komt in een stand-

beeld en een naar hem genoemde kad€. h zijnjonge jaren was

Hendrik een enthousiast roeier, maar toen Braakensiek zijn
schilderij maakte was hij al overleden. Bijzonder aan het schil-
derij is dat het een van de weinige l9de-eeuwse voorstellingen
is vm een lid vo het koninklijk huis als actiefsportbeoefenaar.



column Heinze Bakker

De Tour de France is en blijft een fenomeen. Hoewel doping-
perikelen de laatstejaren de sportieve prestaties in de publiciteit
overvleugelen, vult de Tour nog altijd vele kantenpagina's en

r:ren zendtijd op radio en televisie. Ik behoor tot de bevoorrechten

die een aantal malen dit sportevenement van dichtbij hebben

mogen meemaken en ik weet nog dat de esrstÊ kennismaking,

dat was n 1977, een grote indruk achtsrliet. T*lf &el uitmaksn
vm het spelcakel waar je als jongetje plakboeken van had bij-
gehouden en van wiens heldenje plakplaAjes had verzameld,j4
dat was iets!

Natrurlijk staan de grote succesrijke gebeurtenissen die ik daar

va dichtbij meemaakte op mijn netvlies. De elf (a 1t!) etappe-

overwirmingen van de Raleie&ploeg van Peter Post in l98Q om
maar eens wat te noemen. Of de eindoverwinning vm Joop

Zoetemelk in datznlfóe jau... Maar hoe gek het ook mag lijken,
het zijn niet die grote succ€sen die mij het scherpst zijn bij-
gebleven uit de Tour. Nee, twee voorvallen van geheel ander

kaliber strijden in mijn herinnering om de voon-ang: de lijdens-

weg van Cees Bal op de flaken van de Glandon en de ont-
luistering van de jarenlang alleskunner Eddy MercloL Het zal
geen toeval zijn dat beide zaken zich afspeelden in 1977, in
mijn eerste Tour dus.

We moesten die dag de Alpen in waar de cols wreed lage,lr te
wachten op de renners. De eerste zestig kilometers waren vlak
en zoals wel vaker gebeurde, formeerde zich rap een kopgroepje
vao niet-Himmers met de bedoeling met zoveel mogeldk voor-
sprong Ílrm de eerste klim te beginnen. Dat lukte en Cees Bal en

de zijnen begonnen een kleine twaaf minutcn eerder am het
gwecht met de Glandon dan de rest. Toen er bonderd meter
geklommen was, moest Bal als eerste lossen en begon voor hem

de lijdensweg. Met oud<oureur Gerard Koel aan het stuur van
de volgauto hebben we lmg achter en af en toe pal naast Bal
gereden We zorgden voor water en morele steun en zagen van
heel dichóij wat lijden was Ik voel nog de blijdschap van het
mome,nt die Bal, eveu voor de top, had toen hij het peleton zag

naderen. In mijn debutantenweugde vond ik bet fijn voor Cees

dat hij gezelschap keeg en niet meer alleeu hoefde te lijdea
\il'at een miwerstand! Het peleton kwam ÊÍop en erover en Bal
was weer alleen... Vlak voor het sluiten vm de tijdcoatrole
arriveerde de Zeeuwbii de finish. Steenkapot! De debutantin
mij was er zeker van dat we Bal de volgende dag niet meer
terug zoudeir zien. Ik leerde daar hoeveel een getraind sport-
lichaam kan hebben: Bal verscheen de volgende dag fris aan het

vertrek, haalde uiteindelijk Parijs en eindigde als 51e in het
klassement van die Tour.

En dan Eddy Mercbc Hij reed in datzelfde jaar, 1977, àjn 7e

Tour. Vijfhad hij er gewonnen en het aantal etappezeges stond
al ruim boven de dertig. Maar toen kwarn de grootsb allertijden
áchzelfgenadeloos tegsn. In de rit naar St Etienne waren de

Spanjaard Menendez en de PortugeesAgostinho de koplopen.
Maar toen Merclor zich lomaakte uit het peleton en de acbter-

voleing inzete, waren zij prompt kanslozen geworden. Zo was

het toch altijd gegaaa al die jaren? Wat Merclor wilde, gebeurde.

Alleen" die dag konden de beden niet meer wat het hoofd wilde.
Merck bleefhangen Írssen de groep en de beide koplopers, en

vocht daar een eenzame, verloren stijd. Een groot kampioÊn

werd keihard geconfronteerd met de werkelijkàeid: hij kon niet
meer, voor hem was geen succes megr weggelegd.

Agostinho en Menendez werden later wegeos dopinggebnrik uit
de uitslag venrijderd. De als derde gefinishte Merckxwas niet
gecontroleerd en aan hem kon de ritzege dertralve niet worden
toegekend. Er was geen winnaar die dag...

Na trnaalfjaa wielergod te zijn geweest was Eddy Merckx weer
gewoon een mens geworden. Symbolischer had dat proces zich
nietkunnen volÍek&en.
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Eva Hogenbirk

Cnoningen heeft de primeur. The Knicker Bockers (TKB) bezit
een uouwenteam dat als eerste wouwelijke shrdententeam ooit
gepromoveerd is naar de eerste Hasse. Misschien moet u de zin

nog eens lezen: een studententeam naar de eerste klasse!

(Na de eerste divisie komt de hoofdklasse, een soort eredivisie).

Wellicht dat u ook na herlezen van de zin nog denkt: nou en?

Maar het bijzondere van de prestatie zit hem erin dat een stu-

dententeam amper sponsering kent (de dames lregen toen ze

trreejaar geleden naar de tweede klasse waren gepromoveerd

opee'ns beperkte reiskostenvergoeding, dat wil zeggen ze moch-
t€,n van de elf uirwedsrijden, vijf keer een busje hureu) en dat

het enige continue is datje weet dat er geen continuiteit is.

Laat staan dat er spelers gekocht kunnen worden. TKB doet het

echter over het geheel niet slecht: ook de mannelijke surdenten

spelen al een amtal jaren in de eerste klasse. Het begin was,

zoals het cliché ook vermeld, het moeilijkst b 1967 opgericht,

ke,nde TKB pas in het seizoen 1979-1980 het eerste lrouwenteam
Dat zich na twee wedstrijden terugfrok wegens t€ weinig

speelsters. Hetjaar daarop begon het pas echt. In 198G1987

werd promotie naar de vierde klasse gevierd, vijfjaar later de

enfree in de derde Hasse. Pas in juni 1998 konden Coralie
Velleman, Yvonne de Boer, Marije Boog Margriet de Vegg

Hillie Elzing4 Janke Oost€rhaven, Geerdien Eringq BaÍbara

Verel, Marjanne Nauta, Ilja van der Velde, Alie de Jong, Brenda

Samphuis en Noe Chee weer feest vierent (na een aantal jaren

in de top-5). Het vrouwenteam was vooral een gezellig team dat

ondm}s een onregelmatig leve4 studieresultaten halen en door-

zakken toch hraliteit genoeg had om hogerop te komen.

Ook als de feestende vrouwen tweejaar geleden in hun
enthousiasme het eerste m@nenterm in de laatste en belmgrijkste
competitiewedstrijd een doelprmt door de neus boorden, ook als

het licht werd uitgedam in de tein (op de terugreis 's avonds

laat na een gewonnen uitwedsnijd werd het lied van De Dijk:
Mag het licht uit? ngeznt), de vl* van TKB blijft altijd branden.

TKB gaat nooit verloren!

I Het tem dat dit jaar naaÍ de ccÍsÈ He promoverde besond uit SyDrsve

Bjor*huge, MaÍgÍeet Dijk*ra lris Mank, Riet Mi*er, Ilja vao dcrVcldg Helcu
Beukena, Jaske OosteÍhavea Yvnne de Bcr, Mintje Bo€rsma, Juul de Vrome,

Tmja van 't Veld Gecrdien Eriaga Mirjm de Bnri! Ên lvíaryÍiet de VcgÈ Sl*hts
vijfwarer er in 1998 ook bij.
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ViiÍ,niagen aan één van onze leden....

dmlr: RwdPaauw
:woonplaats: Leiden

opleiding: middelbare school, Instituut voor Perswetenschappm.

Bercep oud- (spon)journali st, vrij e-tijds archivaris

NOC 1980-199s.

1. lJlrat was uw eeÍste contact met sportgeschiedenis?

Met SrNicolaas in 1948 lceeg ik het Olympisch Logboek van

Klaas Peereboom dat als elfarige diepe indruk op me maakte.

Ik vind het trouwens nog steeds een prachtig boek en lees het

elk jaar een keer. Vao toen af zc,te zich eeu verzamelwoede in
mij vast die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Ik schat dat ik nu zoh 2000 banden bezit De boeken vallen

bijna mijn werkkamer uit.

2. Wat is uw eigen biidrage aan het sporthistorisch
onderzoek?

In 1968 heb ik een boe$e geschreven getiteld'Spelen met

Goud' met een overzicht van de moderne Olympische Spelen.

Verder was ik medeauteu van het jubileumboek van bet

Nederlandsch Olympisch Comite 1912-1986,'Kroniek van de

Ollmpische Spelen, van'De Geschiedenis van Oraoje - het

Nederlands elftal 1905-1989' en vao het 'Gouden Boek van de

Nederlandse Ollmpiërs'. In tal van dagbladen en weekbladen

heb ik historische stul&en geschreven, vooral over de

Ollrnpische beweging.

3. Wat ájn de beste sporthistorische boeken die u
gelezen hebt?

Er moet heel wat mee B&r sen onbewoond eiland" maar ik zal

me inhouden: Ollmpish logboek 1948 (Peereboom), 100 Jaar

Sport (Adriani Engels), Big Bill Tilden @eford), The Games

must go on- Avery Brundage and the Ollmpic movement

(Gumaon), The Complete Book of the Stu'-er Ollmpics

0rya[echinslcy), ln de Pas (Swijtink), Jesse Owens -anAmerican

life (Baker), Babe -ïhe life and legeod of Babe Didrilson
Zaharias (Caryleff), 130 Jaar atletiek in Nederland (Heere en

Kappenberg).

4. Wat vindt u belangrijke te besturen thema's op
sporthistorisch gebied?

Er moet eens een grondige studie komen van sportbeoefening

tussen de beide wereldoorlogen, dat is een zeer interessante

periode. Ik bedo€l natuurlijk geen opsomming van prestaties,

maar echt ee,lr diepte-shrdie. Er ligt veel materiaal, maar het is

zo vertroltceld. En ik zou graag een shrdie zien van de 'zuivering
vm sportlieden en sportbeshrurders'na de oorlog. Swijtink
schrijft er wel het een en ander over, maar er is vast meer. De

a6lgying van het zogenaamde nmateurisme in Nederland lxsen
pakweg 1930 en 1950 zou ik ook wel eens bekeken willen zierq

evenals'open ondergang van de bamwielenport in Nederland'.

5. Hoe ziet u de toekomst voor sportgeschisdenis?

Gelukkig heel wat zonniger dan eenjaar oftien geleden, toen er

alleen maar een beetje hobbyistisch werd aangerommeld. Dat
laatste gebeurt nog wel d*zag je bijvoorbeeld goed aan die

serie van Thomas Rap (Nederlandse Sportbibliotheek). Maar er

zija toch wel mooie dingen in omloo'p gekomen. Wat nog ont-

breekt is een zekere lijn: wat moet er nu echt gebeuren voor iets

totaal verloreu gaat? Oln er echt lijn in te brengen hebben we

een leerstoel ÍËn een universiteit nodig. NOC*NSF moettrillen
vm schaamte dat ze daartoe nooit stappen hecft ondernomen. In
een grote-mensenland als Duisland heb je wel vijf of zes hoog-

lerae,n op ditgebied.'Wij blijven mar Heine peuteraars. Het

wordt hoog tijd dat Theo Stevens de eerste sporQrof van
Nederland wor&.
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Zeger van Herwaarden

l. IIet seizoen 2mG2m1

Het meest opvallende feit van het achter ons liggende

Europacupseizoen, is dat geen enkele van de acht deelnemende

Ialiaanse clubs doordrong tot de kwaÍfinales. Fiorentin4

afgelopenjaren een gedegea subtopper in de Serie A, werd in de

eerst€ ronde van de UEFA Cup roemloos uitgeschakeld door

FC Trol. Juvenhrs wistzich in de Chmpions League (CL) niet
voor de tweede ronde te plaatsen. Lazio,in 2000 kampioen en

bekerwinnaar in eigen land, moest in de tweede ronde van de

CL h* onderspit delven tegen Real Madrid en keds United.

De miljoenenploeg Inter, met Clarence Seedorf in de gelederen,

bolwerkte het in de achtste finale va de UEFA Cup niet tegen

de Spaanse middenmoterAlavès. AS Rom4 dit jaar de kamFi-

oeir va het schiereiland, moest over twee duels zijn meerdere

erkennen in Liverpool. Parma boog het hooftl voor PSV en AC
Mlanten slotte redde hetthuis in de beslissende wedsaijdvan
de tneede ronde van de CLniet tegen Deportivo LaConfra. Zo
kwam het dat alle Italiaanse clubs voor de beslissende fase uit-
geschakeld waren in de twet Erropese toernooien. Is dit in de
geschiedenis van het Europacupvoetbal ooit eerder gebeurd? En
wat is de oorzaak van de roege uitschakeling van de ltalianen?

2. De geschiedenis van Italiaanse clubs in Europa (195$2001)

a t955-1981

In 1955 werd door de Fransman Gabriel Hanot de Europacup

voor landskampioenen opgericht, in 1958 uitgebreid met de

Jaarbeursstedenbeker (siqls 1972 UEFA Cup) en in 1961 vol-
tooid met de Europa Cup vmr bekerwinnaas. Van 1955 tot
1981 waren de Italiaanse clubs in deze drie to€rnooien zeer

succ€wol. Als enig land was Italië in deze lffarteeuw altijd ver-

tegeowoordigd in de kwartfnales van een van de Europese

toemooien. Ik behandel ze kort achter elkaar.

In de Europa Cup I bereikten Fiorentina (in 1957) enAC Milan
(in 1958) de finale, maar moesten hrm mecrdere ertennen in het
destijds superieure Real MadÍid. Vijfjaar later sloegAC Milan
wel toe en veroverde t€n kost€ van Beofica met stsrspeler

Eusebio doortwee vanAltafini als eer$e Ialiaanse

club de Europa Cup I. In de twee daaopvolgendejaren volgde

Inter met als boegbeeld€É Mazzola en Jair dat voorbeeld en ver-
sloeg Real MadÍid (196a) en Beirfica (1965). Datzelfde InEr
was twee jaar later verliezend finalist (l-2 tegen Celtic) en in
lnL Q-2 tegen Ajax). Tuseirdoor.veroverde AC Mlan voor de

tweede keer in haa geschiedenis de Europa Cup I: in 1969 werd
Ajax met,l-l verslagen door een geniale Rivera en drie doel-

p&ten van Prati. In 1973 t€nslote bereikte Juventus voor het
eerst de eindstrijd der ladskampioenen, mar verloor door een

doelpunt van 'Goudhamtje'Rep van Ajax Tusse,n 1955 en 1981

was er vier keer een Italiaanse winnaar, vijf keer een verliezend
fmalist en strandde er vier keer een Italiaanse club in de halve

finale (zie Tabel 1). Altijd was er een Italiaanse vertegeNrwoordi-

ger in de kwardnale.

In 1961 won Fiorentina de eerste jaargmg van de Ernopacup II
door Glasgow Rangers over trvee wedstijden te verslaan. In
1962 stond de club uit Florence weer in de finale, maa was de

mindere van Atletico MadÍid. AC Milan won zes jar later de

firale van HSV met 2-0 door twee goals van Hmrin en n lm3
met l-0 van Leeds door een treffer vo Chiaigi. ln 1974 echter

verloren de Rossoneri de finals met 2-0 van Magdeburg. Drie

keer was er vm 1955 tot l98l eeir Italiaanse winn.ar, twee keer

een verliezend finalist en drie keer bereikte een Italiaanse ploeg

de halve finale (zie Tabel l).

In de JaarbeunstedenbekeE alias UEFA Cup, won AS Roma in
1961 de finals 1ps ftsste van Birmingham, verloor Juventrs vier
jaar later de finale vaa Ferencvaros en in l97l vm Leeds. Pas in
1977 was er weer een Italiaanse winnaar: Jwentus versloeg

Bilbao (l-0 en 1-2). Twee keer wist een ltaliaanse club dus de

UEFA Cup te winnen, twee keer was er een verliezend finalis
en vijf keer stradde een ploeg uit de Serie A in de halve finale
(zie Tabel 1).

De Ialiaanse clubs waren van 1955 tot l98l zeer succesvol in
de drie Europese toemooien. Zo succesvol dat er in ieder geval

altijd een Ialiaanse vertegenwoordiger was in de kwardnale
vm een van de Europese toernooien; dit in tegensElling tot de

drie andere groohachten itr Europa. Engelse (1956), Duitse

(1956, 1957) en Spaase (1970, 1972) clubs ontbraken wel in de

kwartEnales. Deze opvallende serie duurde tot aan het seizoen

i98l-82, dat na Tabel I aan de orde komt.

Tabel I. Aantal winnaarc, verliezend fnalisten en hatve finale
plaatsenvot 1955-1981 van Italiaanse clubs in de drie

Eurcpese toemooien.

B. Het seizoen 1981-82

Voor het seizoen l98l-82 waren de prestaties van de Italiaanse

ploegen in de Europacup opvallend goed te noemen. In dit
seizoen liep het echter mders. In de Europacup I werd Juvenirs
met als dragende speler Bettega in de tweede ronde uitgescha-

keld doorAnderlecht (3-l en l-l). AS Roma werd in de

Europacup II eveneens in de tweede ronde verslagen en wel

door Porto (2-0 en G'0). In de UEFA Cup moest Napoli in de

Cateoorie ECI ECtr ECm Totaal

Winnaar 4 3
,)

9

Finaleolaats 5 2 2 9

Halve finale 4 3 5 t2
lotaal l3 8 9 30
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eerste ronde haar hoof<l buigen voor Radnicki Nis (0-0 en2-2)
en Intsrnazionale erkende in de trreede ronde haar meerdere in
Dinamo Boekcest (3-2 en l-l). Vrer ltali.Tse v€,Ítegenwoordigers

na de tweede ronde naar huis: dit was ongekend in de geschie-

denis van het Erropese clubvoetbal. De Italimen hadden na de

winterÍop daarom wel alle rust om zich voor te bereiden op het

WK in Spanje, hetgeen na een aarzelende strt leidde tot de

wereldtitel met diverse bepalende spelers van Jwentus (Rossi"

Causio), Internazionale (Bergomi) en AS Roma (Conti).

c. 1982-2001

In de jaren '80 en '90 kreeg de Italiaanse zuperioriteit in Europa

werkelijk gestalte. Verloor Juve,nlrs in 1983 nog met l-0 de

Europacup I finale vm het HSV door een prachtdoelpunt van

Magath, in 1984 won de 'Oude Dame'met Platini, Scirea en

Boniek de Ernopa Crry II en op 29 mei 1985 legde áj voor de

eerstp maal in haar geschiedenis beslag op de Erropacup I door
Liverpool te verslaan. Vier jaar later gaf het Mlan vm Rijkaard,

Gullit en Van Basten een shorv weg teg€n Steaua Boekarest

(4-0) en in 1990 versloegen de Rossoneri Benfica met l-0 door

een goal van Rijkaad. Sampdoria boog 'n 1992 hethoofd voor
het superieure Barcelona van Kosman (1-0). Voor het laatst met

Marco van Basten in de gelederen delfde Mlan in 1993 het

onderspit tegen Marseille (l-0). Zonder Nederlanders werd een

jaar later het Barcelona van Cruijffvolledig weggespeeld door

Savicevic en de zijnen (4-0). In 1995 verloor Milan door een

laat doelpunt van Kluivert met l-0 in Wenen de finale van Ajax
De ladste maal dat een Italiaanse club de Europacup I veroverde

was in 1996: Juventrrs won na sfrafschoppen van Aja:c Eenjaar
late. grg Juve met 3-l ten onder tegen het Dorfrnund van trainer

Hitdeld om in 1998 met l-0 te verliezen tegen Real Madrid
door een doelprmt van Mijatovic.
In de Europa Cup II had Sampdoria in 1990 door twee goals van

Valli succes tegen Anderlecht (2-0). In 1993 legde het superieu-

re Parma beslag op deze cup doorAntwerp met 3-l te verslaan.

Een jaar later ging ditzelfde Parma met 1-0 ten onder tegen

Arseoal en pas in 1999 was er weer een Italiaanse $rimae:
Lazio dnmet2-l zegevierde over Real Mallorca. Dit was het

laatst€ seizoen dat er om de Europa Cup II geqpeeld werd.

In de UEFA Cup was er in de jaren '90 een totale overheersing

va ltaliaanse clubs. Een voorbode hiervan was 1989: Napoli
met een onnavolgbare Maradona was in twee wedsnijden de

meerdere over Stuttgart met Haan aan het roer (2-l en 3-3). In
1990 zegevierde Juventus over Fiorentina (3-1 en 0-0), een jaar

Ider versloeg lntenazionale met Mattliius en Brehme in de

gelederen Roma (2-0 en 0-l). Aja* met de ontluilcende ster

Bergkup in het team, gooide in 1992 roet in het eten door nipt
Torino de baas te blijven (2-2 en G0), maa het jaar d.urop was

erwesr een ltaliaanse winnaar: Juventrs speelde met Bsussia
Doruund (3-1 en 3-0). In 1994 en 1998 was het wederom Inter

dat de titel voor zich opeiste. In 1995 bleefParma de baas over
Jwentrs (l-0, l-l) m vier jaa later voorlopig de laatste

Italiaanse winnaar van de UEFA Cup te worden. In de jaren '90
was er dus zeven keer een Italiaanse iryinnaaÍ en drie keer een

volledig Italiaanse finale (190, 191, 1995) (zie Tabel2).

Tabel 2. Aantal ltaliaatlse winnaarg verliezend fnalisten en

halve fnalistenvm 1982 tot 2001 in de drie Eurcpese toerilooien

(vanaf 1999-2M0 alleen CL m WFA Cup).

De overheersing van het Italiaanse voetbal in dejaren '80 en '90
wÍrs nog groter dan in de eerste 25 jaar van de Europese toer-
nooien. Dmkzij hetWK-toemooi van 1982 kreeg de

$p€rioit€it van de Italianen vo[edig gsstalt€. De zeven UEFA

Cup zeges in de jaren '90 zijn daawan een Éeffende illustatie.
Maar waarom ging het in het afgelopen seizoen dan mis?

3. Een mogelijke verklaring voor het falen

In het eerste ggdeelte vau dit artikel werd geschetst hoe de acht

Ialiaase deelnemers aan de twee Erropese toenrooien allemaal

voor de kwardnale naar huis werden gestuurd. Naar mijn
mening zijn de twee voornaamste oorzaken de volgende: stond

vroeger het tactische systeem in dienst van de spelers Oijvoq-
becld bI het Jwentus van Platini, hetNapoli van Maradona en

het Milan van Van Basten), nu zijn de spelers volledig onder-

geschikt gemaakt aan de tactiek @ijvooóeeld Internazionale).

Spelers in Italiaanse dienst worden 'slaaf van de tactiek vao de

coach en er is seinig ruimte voor individualiteit, inuritie en

creativiteit Zidare en Del Piero bij Juve,lrtrs, Leonardo en

Serginho bij AC Mlan en Veron b[i Lazio àjn daar dit seizoen

het slachtoffer van geworden. De tlveede oorzaak is dat vooral
Eogelse en Spaanse clubs de laatste jaren woneeos e:<oóitant
veel geld investeren in hun selecties. Gingen woeger wijwel
alle grote spelers naar Italie, nu is er tevens een grote fek naar

de Premier League en de Primera Dvision (Spa). In deze twee

competities laijgen de sterren wel enigszins de wijheid zich te

ontplooien. Creativiteit en intrïtie worden daar meer
gewaardeerd en de tactiek staat ten dienste van het individu,
t€rwiil het in Italiê andersom is. Het is tijd voor een culttrele
omslag in de Serie A, willen ze weer de Europese toemooien
gaan beheersen, zoals dat vooral in de jren '80 en '9Q maar

ook al in dejaren '60 en'70 het geval was.

Catesorie ECI EC II EC III Totaal

Wimaar 5 4 8 t7
Finalist 7 2 6 l5
Halve finalist I 4 4 9

Totaal l3 10 t8 41
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Peter Los

Stichting de Sportn'ereld vierde vorig jaar hac vijfarig bestam.

In die periode van vijfjaar is er veel veranderd. Het ledenaantal

is aanzienlijk gegroeid en er zijn veel lezers van de nieuwsbrief

bijgekomen. De nizuwsbrief is ondertussen een stuk professioneler

geworden, en is onlangs van uiterlijk veranderd. De projecten

die de Stichting initieert zijn aanmerkelijk groter geworden. En

uit uw massale opkorrst op het jubileumcongres in november

2@0 bleek de belangstelling van geihteresseerden voor en de

importatie vm Stichting de Sportrn'ereld binnen de sport-

geschiedenis.

Om cen goed beeld van het groeiende ledenbestznd vaa de

Stichting en de lezers van de nieuwsbrief te vormen werd in
1999 het idee geboren om een belrronde ondsr de lezers te houden.

Als Stichting waen wij onder andere benieuwd wie onze leden

waren, wat hrm interesses waren, in hoeverre zij actief berolrl<eir

wilden ájn bij stichtingsactivieteiten en wat hun oordeel over de

nieuwsbrief was. Het project werd in eerste instatie uitgevoerd

door Bibejan Lansffi sa $rssd vervolge,ns gecontinueerd door

PetsÍ Los.

In totaal zijn 64 mensen gebeld of gemaild. De Stichting heeft

geen contact gezocht met al haar leden. Muse4 uiQeverijeq
sportoverkoepelende orgoisaties en dergelijke zijn niet gebeld.

De Stichting wenste enkel met haar particuliere ledea in contact

te komen-

De vragentijst die de leden werd voorgelegd telde de volgen-

de dertien rragen:

l. Hoe bent u met Stichting de Sportwereld in aaraklng gekomen?

2. Sinds wanneer bent u lid van de stichting?
3. Wat is de reden dat u lid bent geworden?

4. Houdt u zich in het dagelijks leven op enigerlei wrjzntr,àg
met sporthis8orische onderwerpen (Zo ja isdat via beroep of in

wije tijd?)
5. Gac uw interesse uit naar een specifiek deelgebied va spo,rt-

geschiedenis ofeen specifieke tak van sport (Zojq welke?)

6. Heeft u wel eens iets gepubliceerd op sporthistorisch gebied?

Qn ja,wd en in welk medium)?
7. Heeftu al eerder een bijdrage geleverd aan de nizuwsbrieÍ?

8. Hesft u al eerder een bijdrage geleverd aan andere stichtings-

activiteiten?

9. Bent u tpweden over de nieuwsbrief zoals hij op dit moment

verschijnt? (Uitsplitsen in onderwerpen/Êequeutie verschijnen/

benadering in geheeltlcwaliteit bljdrag€n/vaste rubrieken/ waarover

meer of minder tewed€n)
10. Zijn er bepaalde onderwerpen waarover u grÍBg meer

bericht zou willen worden?

I 1. Heeft u nog andere suggesties met betrelking tot de nieuws-

b,riefl
L2.7aÁeawij u in de tekomst mogen beoaderen voor het

levercn vu ee,n bijdrage (artikeUrecensie/iterview) op het
gebied waar speciaal uw interesse naar uit gaat?

13. Zouden wij u in de toekomst mogen benaderen voor het

leveren van een bijdrage am een van de andere stichtings-

activit€itetr?
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Ile resultaten op de vragen waren als vol4:

1. De meeste leden zijn via het college sportgesshiedenis vm
Theo Stevens in aaoraking gekomen met StichÉing de

Sportwereld (crca267o van het totaal amtal leden). tle tweÊde

bron van contact was eveneerls Theo Stevens, maar niet via het

bevruste college spo4geschiedenis (237o). Andere meer g&oorde

antwoorden waren: via het Historisch Plaform (87o), als spreker

zrjade op een bijeenkomst (8%), via \[ilfred van Burren (87o).

2. De meerderteid va de leden is lid van de Stichting gworden
in dejaren '98 en '99 (beide samen circa6ff/o, elk afzonderlijk

respectievelijk circ a 3lo/o a, 29/o). Het college sportgeschiedeNds

vo Stevens werd in die periode gegeven, en was de impuls

voor lidmaatschap. Een trreede belangrijk jaa voor de Stichting
was 194. Toeir nog de Studiegroep Sportgeschiedenis geheten,

werd cnca2Ê/o van het huidige ledenbestand lid van de

Stichting. De resterend€ twintig procent van de leden is verdeeld

over dejaren '95 tot'97 lid geworden-

3. De rede van lidmaatschap is voor de meerderheid vau de

leden dezelfde (cnca 7 V/o), namelijk vanwege hun (algemene)

inteÍesse in sportgeschiedenis en hu verlogen om op de hoogte

te blijven van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van

de sportgeschiedenis. Andere gehoorde redenen zijn:
-Studeert binnenkort afop spor&istorisch onderwerp (circa 87o).

-Heeft een boek geschreven, via deze weg lid geworden (circa 87o).

4. Het grootste gedeelte van de leden houdt zich met sport-

historische bezig in de wije tijd (circa 62Yo).

De restereade 38% van de Stichtingsleden zijn beroepsmatig

w€Íl<zaam met sportgeschiedenis.

5. Op deze vraag werd op uiteenlopende wijze geatrnoord.

De meest gehoorde aotwoorden waren de volgende:
-Voetbal (ciÍca 357o).

-Wielrennen (circa 157o).

-Ollm.pische Spelen (circa l57o).

-Maalschappelijke, sociale en cultuurhistorische betekenis en

ontwilkeling vm sport (circa l2%).
-Schaatsen (circa 8%).

6. CtrcaTï% van de leden heeft wel eens iets gepubliceerd op

sporthistorisch gebied Dertig procent heeft dit niet gedaan

De volgende media werden gebruikt door de7tr/o:
-Boek (circa 457o).

-Artikel (crca 45o/o).

-Bijdrage op website (circa ltrld.

7. Ckca3l%van de leden heeft al eerder een bijdrage geleverd

aan de nieuwsbrief (in divene vormen en op verschillende

tijdstippen), de resFrende 69lo beeft dit niet gedam-

8. Circa 30% van de leden heeft al eerder een bijdrage gelwerd
aan andere stichtingsactiviteiten (verschillende bijdragea
te divers om te vermelden),7trlo deed ditni€L

9. De tewedenheid over de nieuwsbriel uitgpspliat in
verschillende crit€riA is als volgt:
Onderwerpen:

Tevreden (circa 80o/d.

Ontevreden (circa I tr/").
Anders (10%).



Gehoorde opmerkingen: -Meer illustraties.
-Zou wat uitgebreid kunnen worden. -Er zijn onder*'erpen die minder aanspreken. Af en toe ieb te
-fs \Àrsinig diepgang te kort theoretisch, ver van de praktijk.
-Nogal eenzijdig gedomineerd. -Bekendheid van de nieuwsbrief. Meer publiciteit zou nodig
-Nogal AmsterdmVradstedelijk georiënteerd. zijn.

Frequentie van verschijning: 10. De leden van de Stichting wÍlren va!! m€ning dat aan de

Tevrede'n (crcaTff/o). volgende onderwerpen meer aandacht km worden besteed:

Onrcvreden (cnca3ff/o). -Meer scriptiebesprekingen.

-Het hoe, wanneer sn waarom verdwjnen van bepaalde talcken

Gehoorde opmertinge,n: van sporL
-Zou minder fiequent mogen verschijne4 met meer omvang. -Meer beschouwingen over de relatie ursseo sport en politiek.
-Kwaraal is te weinig. -Over de acnraliteit, dus de wat kortere en snell€re berichten.
-Liever een dik&er krilfrtaalblad dan een &IDne nieuwsb'rief. -Boelrecensie nogen uitgeb'reider.
-Zou vaker mogen verschijnen- -Stmd van zaken in het sporthisorisch onderzoek
-Meer regelmaat Collecties en archieven uitlicht€n"

-De nieuwsbrief mrlniet zn zeer inhoude$ke artikelen moeEn
Benadering in geheel publiceren, maar meer een beeld mosten gev€n vrm wat €r op

Tevreden (circa 55YQ. het tenein vaD sportgeschiedenis gaande is.

Ontevreden (circa 30/o). -Meer aandacht voor Franse en ltaliaose sportgeschiedenis.

Geen mening (cnca l5%). De nadruk ligt vooral op de Angelsalsische wereld.
-SporteÍr met een lage fraditie (paardrijden, atletiek, crickeg

Gehoorde opmerkingen: rugby en gol0.
-Dieper op de ondennerpen ingaan. -Wat minder gericht op takken van spoÍL Wat meer gericht op
-Handzaam, compleet en goed leesbaar. thema's.
-Teveel ohqÉnap', er bliikt nog te weinig uit dat er een sÍm€n- -De ontstaansgeschiedenis van de Wort, en hoe verplaatsten de

hogsnd idee is. eerste wedstrijdsporters (1890-1910) zich van A naar B.
-Zou wat meer eeu breed Qeken) póliek mo€te! aarspreke,n -Bij jubilea spofierenigingen een overzicht van de club-
(minderwetenschappelijk). geschiedenis geven.

-Soms iets te specialistisch. -De geschiedenis valr de sport in relatie met de acalaliteit
-Zou iets professioneler mogen (meer diepgang) Deokbeelden over het lichaam en lichaamscultuur door de

-Benadering is een beetje amateuristiscb, maar dat is eigpnlijk geschiedenis heen
juist de beste manier. r -lvÍanier waaop vereiriginge,n reilden eir zeilde,n in de oorlogsjaen.

-Nederlandse olynpiêrs.
Kwaliteit Biidragen -WintrspoÍt€n.
Terneden (circa 857o).

Ontsvreden (circa 15%). ll. De Stichtingsleden hadden de volgende suggesties met
befrekling tot de nieuwsbrief:

Cchoorde opmerkingen: -Zou dikker mogcn.

-Wisselend, van vaste autews goed. -Groter lettert)rpe voor oudere lezers.

-Zal waarschijnlijk in de loop van de tijd beter worden. -Lry-out mrg sneller en flitsender. De lay-out dus

-Tevreden, gezien de beperfde mogelijkheden aanfielkelijkcrmakeo.
-Leest malckelijk weg. -Verschijoingworm mag beter. De leesattentie wordt er
-Kort maa krachtig. aanzienlijk door verhoogd.

-Werving van leden professioneler eanpakken. Meer doen met
Vaste rubrieken adverteren. Potentieel wordt zo niet volledig aangeboord.

Teweden (csca 55%r). -Meer provinciale geschiedenis.

Ontevreden (circa l8/o). -Het moet niet te pietluaig wordeo, er zou iets populairder

Geen Meniag (cnca35%). gescbreven mogen worden.
-Er zouden meer veóanden moet€n worden gelegd met andere

Gehoorde opmertingeo: aspecte,n binnen de maaSchappij.
-Goede boekrwensies.

-Rec€nsies zouden wat meer 'up to dateTactueel mog€n. 12. Circa 80p/o van de leden is, nits de tijd hetto€laa! b€reid
iVijf vr+pn oan'hoeft niet zozeer, lritische rece,nsies zijn van om een bijdrage te levere, r aa de nieuw$rief. De resterende
grcot b€lang. Ztr/ohwfrts weinig vrije tijd over, of is bimen kennis en ver-
Waarover minder/meer teweden mogen niet in staat een aandeel te levereo.
-Zou meer discussie in mogcn.
-Zouden buiten de nieuwsbÍief meor lezingen en ev€nementen 13. Circa 8fflo van de leden zoudea wij mogen benaderetr voor
gehouden moeten worden. het levere,n va e€n va de andere stichtingactiviteiten.
-De nieuwsbrief zou mooier en groter uitgegeven mo€ten De resterende 2Ê/orxan de Stichting ni* benad€ren.

worden als dit financieel haalbaar zou zijn.
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VYim de Heer
Sportbeleidsontwikkeling 1945-2m0

Drie jaar geleden nam Wim de Heer afscbeid als

directeur van NOC*NSF Dit betekende het ein&
vÍn een decennialang durende loopbaan in dienst

van de Nederlandse sport De kennis en ervari.Bgen

die hij gedurendeal deze jarenopdeed" beefthij nu

opgetekend in dit boek Her is een uiterst helder en

waaÍheidsgetlouwe afspiegeling van de ontwilfeling
van het naoorlogse Nederladse sportbeleid.
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