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REDACTIONEEL
Eva Hogenbirk

Er is weer veel gebeurd in de afgelopen maanden: ex-
PSV'er Ruud van Nistelrooij brak een oud voetbal-
record (namelijk acht keer op rij scoren voor Manches-
ter United), er waren mooie sporthistorische documen-
taires op televisie (voetbal, Muhammad Ali -die 60 jaar
werd) en de 19e Olympische ïVinter Spelen zijn net
afgelopen. Ter ere van de Olympische Spelen een inter-
view met de zwemkoningin van de Olympische Zomer
Spelen van 1948: Rie Mastenbroek. Mark Westerhuis
interviewde haar naar aanleiding van het Oral History
Project van Theo Stevens. U zult regelmatiger inter-
views van dat project terugvinden in De Sportwereld.

Ook Koos Steendijk-Kuiper publiceert vanaf dit num-
mer geregeld voor ons sporthistorisch blad. Zij schreef
een artikel over protest eu propaganda bij de entree van
wouwen in de sport. Daarnaast tikte debutant Rogier
Verkade een stuk over de enfants terribles van de sport-
geschiedenis. Vaste redactieleden Nico van Hom en
Gerbrand Bakker doken dit keer in de historie van
triatlon. Een sport die ontstond in de jaren '70-'80 van
de vorige eeuw.

Jurryt van de Vooren wond zich in zijn column weer op,

en dat deed ook een van onze lezers Ed Kluiters. Rest
mij nog om Peter-Jan Mol (zie ook het stichtingnieuws)
te bedanken voor al zijn bijdragen aan de rubriek met de

nieuwsberichten, maar ook voor alle andere zaken
waarmee hij ons en de stichting van dienst geweest is.

Nieuws van de stichting is er ook weer, en uiteraard zijn
er de gebruikelijke boekrecensies alsmede de Vijf Vra-
gen Aan. Dit keer was Clemens Vollebergh (redactio-
neel medewerker van het dit voorjaar gestopte Natio-
naal Sport Magazine) zo wiendeldk zijn gedachten de
wije loop te laten. In het vorige nurnmer is een storende
fout geslopen: het Nationaal Sport Magazine bestond
zeventienjaar.

Kijkt u ook eens op onze nieuwe site:
g|ury.dalpa$ryereld.nlL

Met wiendelijke groeten,

en veel lees- eu sportplezier gewenst!

Eva Hogenbirk

Heeft u opmerkingen, ideeën of aÍikelen voor De
Sportwereld dan kunt u mailen naar:
desporfwereld@hotrnail. qom.

Niets uit De Sportwereld mag worden geÍeproduceerd,
op welke vmjze dan ook, zonder schriftelijke toestem-
ming van de hoofdredacteur. Mail voor Íumwagen nÍËr
desportrvereld@Àotnai1.com. De hoofdredactie heeft
het recht srn ingezonden brieven naar eigen inzicht in te
korten of niet te plaatsen.o
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NTETIWSBERICHTEN
Peter-Jan Mol

Drie tentoonstellingen

Oranje toen en nu
Onder deze naam is tot en met 10 april in de

Rotterdamse archiefivinkel een t€ntoonstelling te zien
over de geschiedenis van het Nederlands voetbalelftal.
Zo,n honderd foto's en lsksningen zrjn naast tientallen
voetbalrelikwieën te bewonderen. De tentoonslslling is
ingericht op initiatief van joumalist en Oranjevolger
Matfy Verkamman, die door middel van het jaarlijks
schrijven van een boek de bijna honderdjaar oude

Oranjegeschiedenis nauwkeurig vastlegt. De Archief-
winkel is te vinden op de Coolsingel 91 en is geopend
van maandag tot en met zaterdag van 11.00-17.00 uur.

Op bevroren water
Vanaf 8 februari is in het Nederlands Sportnuseum
Olympion te Lelystad (meer nieuws over het Olympion
op pagina 9 en 18) de expositie 'Glijdend door de tijd;
op bevroren water' te zien. Door middel van tal van
voorwerpen zoals natuurlijk schaatsen, maar ook staÍ-
kaarten, ijshaken, gravures en affiches wordt een
overzicht gegeven van de geschiedenis van de schaats,

zijn makers en gebruikers. De expositie is tot stand ge-
komen in samenwerking met schaatshistoricus René

Dieksta en is tot maar liefst I december te zien. Bel
voor de openingstijden naar: 0320-261010.

Overzichtsexpositie Olympische schaatsers
Tegelijkertijd met bovengenoemde expositie is in
Olympion ook een historische overzichtstentoonstelling
met het Olympische schaatsen als onderwerp Íe zien.
Hierbij zijn er naast affiches, fakkels en kleding ook
foto- en filmfragmenten. De expositie loopt t/m 5 mei.

Studentenroeien
Niet de KSRV Njord uit 1874 te Leiden is de eerste
studentenroeivereniging van Nederland geweest. Vast is
komen te staan dat in Utrecht al voor 1874 roei-
vereniging'De Vliegende Hollander' werd opgericht
door P.A. van Schermbeeh lid van het Studentencorps.
Het is echter nog niet helemaal duidelijk of dit ook een
wedstrijdvereniging was. De eerste vermelding van de

vereniging is te vinden in de 'Utrechtsche Studenten-
alnanak' van 1873. (Nico van Horn)

Sportbeurzen
Wie geinteresseerd is in antiquarische sportboeken en zijn
ofhaar collectie wil uitbreiden, doet er goed aan om eens

een ruil- en verzamelbeurs voor voetbal- eu wielrenboeken
te bezoeken. Ons lid Bert Hulleman organiseert een aan-
tal maal per jaar een beurs waar oude (maar ook nieuwe)
boeken over vooral voetbal en wielrennen zijn te viaden.
Daarnaast brengen de ruim veertig sandhouders ook an-
dere sportboeken mee op het gebied van Olympische Spe-
len, schaatsen, sport in het algemeen etc. Ook treft u op
de bijna 150 meter tafel foto's, plaaSes, curiosa en aller-
hande andere zaken op spoÍtvetzamelgebied aan.

De eerstkomende beurs kan op 13 april van 10.00 tot 14.00
uur wordenbezocht. De voetbalbeurs is in Bodegraven in
het Parochiehuis, Doortocht I I . Parkeren is mogelijk ach-
ter de Albert Heijn. De zaalligt op ongeveer 400 meter
van het NS-station. Voor verdere informatie is Bert
Hulleman te bereiken onder telefoonnurnmer 0578 -
616585 of via e-mail sportrredia@letnet.nl. Wie naam
en adres opgeeft lcijgt tweemaal per jaar infomratie over
de beurzen. Uiteraard is Bert Hulleman zelf ook verza-
melaar van spoÍliteratuur. Wielrennen, motorsport, voet-
ballen, tafeltennis, schaa8en en Olympische Spelen be-
horen tot zijn zoekgebied. Hij beschikt ook over een kleine
800 dubbele sportboeken die te ruil of te koop zijn. Wie
ge'lnteresseerd is in lijsten van doubletten kan hem ook
schrijven via Postbus 152, 8160 AD in Epe.

Buitenlandse sportgeschiedenis
Op de site van Hickoksports is weer veel nieuwe infor-
matie te vinden. Zo er is: de geschiedenis van de Tour
de France, inclusiefleuke lijstjes zoals een overzicht van
schaatskampioenen, de geschiedenis van triatlon, en de

'Hall of Fame'. En dat allemaal op
www.hickoksports.com. (Jurryt van de Vooren)

Kalender traditionele sporten

De Stichting Traditionele Sporten & Spelen geeft jaar-
lijks een evenementenkalender uit. De editie 2002 is
inmiddels verschenen. Nieuwsgierigen die zelf willen
meemaken hoe het er aan toegaat bij bijvoorbeeld steen-
werpen of sliksleeën, vlegelen of hanenkraaien, vinden
hier de belangrijkste wedsnijden ovemichtelijk bij el-
kaar. rWie op één dag dertig verschillende disciplines wil
zien of ook zelf wil beoefenen, moet op zondag 7 juli
gaan naar de Dag van de Traditionele Sporten en Spelen
in Delft. De kalender is in te zien op
www.fraditionelesporten.nl. of gratis aan te wagen bij
het secretariaat van de Stichting Traditionele SpoÍen en

Spelen: telefoon 0L5-2144919. gfilfred van Buuren)

Terugkeer historische sport in Nederland
De Nederlandse Real Tennis Bond (NRTB) wil binnen
eenjaar een squash-hal in ïVassenaar ombouwen tot een

court voor het zogenaaÍnde Qssl fsnnis. Daarmee kan
deze sport voor de eerste keer sinds 200jaar weer op
Nederlandse bodem worden gespeeld. Er is een bedrag
van vier ton nodig.

Real Tennis is een combinatie van tennis, squash en
schaken. De baan is ongeveer even groot als een baan
voor enkelspel bij tennis. Er hangt een net in het midden
van de baan, waar de bal overheen moet worden ge-

speeld. Tijdens de slagenwisssling mogen de spelers
gebnrik maken van de mlnen en van de aflopende daken
boven de galerij naast de baan. Aan de achterkant van
beide baanhelften zitten gaten, waar de bal rnag worden
ingespeeld. \Mereldwijd bestaan er nog 35 banen, waar-
van negentien in Engeland. In Nederland zijn er zeven-
tig beoefenaars van deze spoÍ, de nationale kampioen-
schappen kunnen nu eindelijk weer eens in eigen land
worden gespeeld. (Jun)'t van de Vooren) u
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ETYMOLOGTE VAN.... TRIATLON
Gerbrand Bakker

Citius, altius, forlvs staat er boven de poortvan het OIyn-
pisch Stadion in Amsterdam en ik kijk altijd even naar die
woorden als ik er op wijdagavond ga atletieken. ,,Ja, ja,
denk ik dan, ik heb het ook niet malckelijk, laat mij maar
rondjes rennen. Sneller, hoger, sterker, méér, méér, méér.

Zo bekeken is de triatlon een sport voor watjes. "

Het allereerste woord met '-atlon' was de pentatlon, de

vijfkamp. De pentatlon was hét evenement tijdens de an-

tieke Olympische Spelen. De atleten deden een hardloop-
wedstrijd over de lengte van het stadion, sprongen ver,
wierpen met de discus en de speer en de nummers I en 2

inhet algemeen klassement na vier onderdelen gingennog
eenpode worstelen. Atleet, het woord dalzorgt voorhet
'-atlon', is afgeleid van het Griekse athlos:'zutare inspan-

ning' of 'wedstrijd' óf van athlon: '(prijs van een) wed-
strijd'. De pentatlon is dus de basis van alle andere -atlons
of -kampen die in de loop der tijd zijn outstaan.

groepsversie: 600 meter steeplechase te paard, floret-
schermen, pistoolschieten, 300 meter wije slag zwem-
men en 4000 meter cross-countryloop. Met andere
woorden: het woord pentatlon kan staan voor twee zéér
verschillende sportevenemeuten. En dat is weemd, want
daar houdt het Nederlands niet van, het juist steeft naar
één vonn" één betekenis.
Maar goed: de triatlon. Als er nieuwe sporten worden uit-
gevonden (en de triatlon is een tamelijk nieuwe sport)
grijpen 'tre graag terug op het Grieks, want dat geeft sta-
tus. Het Griekse fn'as betekent 'drie'. Een tiatlon is een
driekamp: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen
en een marathon. Achter elkaar, zonder pauze ofeen voed-
zame wanne maaltijd. Een sport voor sportverdwaasden,
vandaar alle afgeleiden ewan: een lo"arqe tiatlon, een
achtste triatlon, aangezien niet iedereen sportverdwaasd
is. Zo kunnen ook mindere goden (of wijze mensen) zich
wentelen in de Griekse glans.

Triatlon: illustratie door Gretha van der Meer.

Een vijfkamp werd op den duur beschouwd als niet
zwaar genoeg. Mannen zagen de onderdelen gÍaag ver-
dubbeld en zo ontstond de decatlon, van het Griekse
del<a:'tien'. Op een gegeven moment (vele, vele eeu-

wenna het ontstaan van de penatlon) mochten ook
wouwen meedoen aan sportwedstijden en voor wou-
wen was een tienkamp net iets te veel van het goede.

Maar er werd niet teruggegrepen naar de antieke vijf-
kamp, want die was blijkbaar weer net iets te licht. Toen
ontstond de heptatlon, van het Griekse hepía:' zeven' .

Let wel: de zeven- en de tienkamp worden buiten uitge-
voerd, tijdens indoor-atletiekvredstijden doen vrouwen
eer pentatlon en mrmnen een heptatlon. Momenteel
denken de meeste mensen die het woord vijfkamp of
pentatlon horen touwens eerder aan de moderne
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Maar er worden nog meer cijfers gebruikt. We kennen
ookde bíatlon Deze tiatlon voor mensen met wateÍvrees
is een weemde eend in de bijl want dat woord is afgeleid
van het Latijnse árs: 'tweemaal'. De Grieken zouden het
een duatlon genoerrdhebben, van dao (twee) en dat woord
bestaat ook (maar niet in alle woordenboeken). Bijna ie-
dereen noemt een triatlon zonder zwemmen een biatlon,
maar dat mag eigenlijk niet. Die moet sangeduid worden
met duatlon. Een echte biatlon is een loodzware winter-
sport langlaufen en tussen het langlaufen door (met til-
lende armen en vingers) op een doel schieten.
Het wachten is op de tetratlon, hexatlon, ohatlon en

enneatbn. Er zijn vast mensen die er een leuke spor-
tieve invulling voor weten te bedenken. Een éénkamp
heeft weinig zin" lijkt mij. o



TTISTORISCH BESEF VAN... TRIATLON
Nico vanHom

Tijd:22 januari 2002
Locatie: internet
Gesprekspartner: Rene Lammers, directeur Neder-
landse Triatlonbond

Íïanneer is de triatlonbond opgericht?

De tiatlonbond dateeÍ van 1987.

Hoeveel leden ofverenigingen telt de bond?

De laatste telling van 31 december was 7660 leden,

verdeeld over 92 verenigingen en 52 wedstrijd-
organisaties.

Is ias gepubliceerd over de geschiedenis vun de
triatlon in Nederland? En wanneer is de spon begon-
nen?

De sport is in Nederland en Europa gerntroduceerd rond
1980 als een soort duursport-clinic (DeuHaag). De initia-
tiefrremers (onder wie oud-voorzitter Joop van Tanten)
waren betrok&en bij de organisatie van de eerste triatlon
in 1981 in Almere. Dit is de oudste triatlon van Europa!
Uit de Eiatlon van Almere is de Stichting Triatlon Neder-
land vooÍgekomen. In 1987 is deze stichting ingeruild
voor de vereniging Nederlandse Triatlon Bond. De triatlon
van Almere wordt onder auspiciën van de NTB georgani-
seerd door de Stichting Hollaud Triatlon. De European
Triatlon Union is opgericht in 1985. In 1987 is in Amster-
dam de eerste intemationale federatie (Triatlon Federation
International) opgericht, maar in 1989 is doorNoord-Ame-
rikanen de tegenhanger opgezet.

Intemational Triatlon Union (ITL) werd opgericht in
het Franse Avignon. De ITU is uiteindelijk als enige
wereldfederatie overgebleven. De eerste president, de

Canadees Les McDonald is vanaf het begin zeer omste-
den, maar staat nog steeds aan het roer van de ITU. Er
bestaat ook nog een "commerciële" wereldfederatie:
Triatlon World Corporation. Deze fuma is de organisa-
tor van de lronman-races, waarbij de Ironman van
Hawaï ieder jaar het offrcieuze wereldkampioenschap
is.

h 1994, pas vijfjaar na de oprichting van de wereld-
bond, kreeg de triatlonsport al de Olympische status,

waardoor tiatlon in 2000 voor het eerst op het pro-
graÍrma stond. Algemeen wordt aangenomen dat de

triatlon zijn oorsprong kent op Hawaï, waar in 1978 een

drietal bestaande evenementen gecombineerd werden.

Er zijn echter ook aanwijzingen dat rond 1974 een com-
binatie van zríilernmen, fietsen en lopen al uitgevonden
was in San Diego (VS). Maar de mythe 'Hawaï' is het
meest gehoorde en geloofuaardige ontstaansverhaal. De

triatlon van Hawar wordt ieder jaar gehouden en wordt
nog steeds gezien als het mekka van de sport.

Waar bevinden zich de archieven en zijn ze geïnventa-
riseerd?

De archieven over en siads de oprichting van de Neder-
landse Triatlon Bond bevinden zich op het NTB-bonds-
bureau in Nieuwegein.

Zijn er in het verleden of heden belangrijke Nederlandse
triatleten g€weest?

Nederland heeft ooit een wereldkampioen geleverd:
Rob Barel op het WK Lange Afstand in 1994 (Nice).
Barel is tevens meervoudig Europees kampioen en Ne-
derlands kampioen op verschillende disciplines. In de
prestigieuze triatlon van Hawaï reilcte Barel ooit tot een

vierde plaats. Nederland domineerde de triatlonsport in
Europa met name in de eind jaren tachtig met Thea
Sybesma, Katinka Vy'iltenburg, Ada van Zwieten, Ben
van Zelst, Gregor Stam en Axel Koenders.

In de tweede helft van de jaren negentig verscheen een

nieuwe lichting. Frank Heldoorn en Jan van de Marel
waren bekende namen op de lange afstand en wonnen
beiden een aantal malen Almere. Beiden reikten ook tot
top-10 klasseringen in Hawaï. Van de Marel werd in
1999 in Almere tevens Europees kampioen. Bij de da-
mes werd lrma Heeren dat in dezelfde wedstrijd. Met
Heeren is meteen de meest succesvolle dame genoemd.
Zij werd in totaal vier maal Europees kampioene
duatlon (nrn-bike-run), vier keer wereldkampioene
duatlon en dus eenrnaal Europees kampioene triatlon
lange afstand. Op de Olympische Afstand (de kwart-
triatlon) dateerthet laatste grote succes van 1998, toen
Wieke

wte6e tloogzaacl m act e-

Eric van der Linden behaalde in 2000 en 2001 nog wel
twee keer brons op het EK. Andere meest recente suc-

cessen: Marianne Vlasveld: Europees kampioene
winterfiatlon 2001; Marcel Laros: tweede op het IVK
Duatlon Sprint 2001 en dan nog Huub Maas die derde
werd op het WK Duatlon lange afstand 2001.
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ítrat vind je van de berichtgeving in de media, de
ruimte emoor bedoel ik, en dan speciaal op de TV. Is
er genoeg aandseht voor?

Iedere liefhebber van een kleine sport vindt ongetwij-
feld dat de aandacht te weinig is. Je moet echter de rea-

liteit niet uit het oog verliezen, je moet rekening houden
met de marktrverking. Er zljwvsinig beoefenaars van
de triatlonsport, laat staan veel andere belangstellenden.
Dan kun je niet verwachten dat de media regelrnatig bij
onze sport stilstaat. We proberen er uit te halen wat er in
zit en daar zijn we vanuit die invalshoek niet onteweden
over.

Nederland heeft weinig sportprograÍnÍna's/zenders,
waardoor er weinig concurrentie is. De programma's
die er zijn, springen natuurlijk in op de meest aantrelJce-

lijke sporten (voetbal, tennis, schaatsen, wielrennen).
Destijds leken de mogelijkheden met de oprichting van
SportT ineens een stuk groter te worden voor kleine
sporten, maar dat is toen helaas op niets uitgelopen.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen de sport aan te

wijzen?

De belangstelling loopt terug. Het nieuwtje en de ul-
tieme uitdaging zijn er een beetje af. Wereldwijd is de

sport, mede door de Olympische Spelen groeiende, met
name in landen die nu pas de sport ontdel&en. Die krij-
gen nu het effect dat EuropaÀ{ederland in de eindjaren
'80/begin '90 kende. In Europa is sprake van een terug-
lopende tendens.

Hoe staat Nederland er internationaal voor?

In Europa doen we qua beoefenaars, kwaliteit van de
wedstrijden en topniveau nog zeer behoorlijk mee en

behoren we tot de top-5. Maar het kost steeds meer
moeite om die positie te handhaven. Wereldwijd zijn de

VS, Canada, Austalië, Japan en Nieuw-Zeeland de
grootnachten.6

DE KRACHT VAN HET ITALIA.{NSE
VoETBAL rN EUROPEES VERSAND (2)

Ed Kluiters

Een reactie van Ed Kluiters op het eerdere artikel van

Zeger van Herwaarden over de woege uitschakeling
van ltaliaanse clubs in Europa (De Sportwereld num-
rner 25). Speelstijl en geld? Of de wetten van statistiek
en kansberekening?

Onder die kop nam Zeger vanHerwaarden ons in Sport-
wereld nummer 25 mee in de geschiedenis van de ltali-
aanse clubs in de verschillende Europacuptoemooien.
Hij zocht naar mogelijke oorzaken voor de vroege
uitschakeling van de Italiaanse deelnemers aan het
Europacupseizoen 2000-2001 en vond die in de nadruk
op tactiek in de Italiaanse Serie A en in de toegenomen
investeringen in het voetbal in landen als Spanje en
Engeland, samen met de grotere creatieve vrijheid die

de spelers in die lauden krijgen.

Wellicht zit er een kem van waarheid in de analyse van
Zeger van Herwaarden. Toch ben ik vooralsnog geneigd
de verklaring te zoeken in de hoek van de kansbereke-
ning. Zoals Zeget zelf al aangaf, ontbraken ook de drie
andere Europese grootnachten wel eens in de kwart-
finales van de Europese bekeÍoernooien. Spanje in de

seizoenen '69-'70 en'71:72, (West-) Duitsland in de

seizoenen '55-'56,'56-'57 en '83-'84 en Engeland in
het seizoen '92-'93. Uiteraard ontbraken de Engelse
teams ook in de seizoenen '85-'86 Vm '89-'90, maar dat

'rras vanwege de uitsluiting als gevolg van het
Heizeldrama. En ook in het seizoen 1955-1956 ontbrak
een Engelse vertegen"i/oordiger in de kwartfinales, ver-
oorzaakt doordat Manchester United zich te goed
voelde voor inschrijving. Van woegtijdige uitschake-
ling was in die seizoenen dus geen sprake.

Dat er voor de tweede maal in de geschiedenis geen

enkele Italiaanse deelaemer tot de kwartÍinales door
wist te dringen, is dus geen unieke gebeurtenis. Moeten
we het den maar gewoon toeval noemen? Of is hier
sprake van kansberekening? In zijn boekje 'FC Alge-
bra' laat Hans van Maanen allerlei cijfers uit de sport de
revue pass€ren en laat daar de wetteu van statistiek en

kansberekening op los. Vaakblijkt dat de kans op het
zich voordoen van op het oog onwaarschijnlijke gebeur-

tenissen veel groter is dan in het algemeen wordt aenge-
nomen. Ongetwijfeld zijn er statistici die kunnen uite-
kenen hoe groot de kans is dat alle Italiaanse deetne-
meÍs aan de Europese bekertoernooien voor de kwart-
finales uitgeschakeld zijn. Ik waag me daar echter niet
aan en volg vol vertouwen de prestaties van de Itali-
aanse clubs in het seizoen 2001-2002.O
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VERSLA,G VAN HET EERSTE WERELD-
CONGRES SPORTSOCIOLOGIE TE SEOT]L,

ZIIIDKORE A 20-23 juli 2001.
Ruud Stokvis

Tot ditjaar werden de internationale onttnoetingen van
sportsociologen uiísluitend gehouden in het kader van
de vierjaarlijl<se congressen voor de algetnene sociolo-
gie. De sportsociologen vormden daarbinnen een sectie.
Verder had hetjaarlijkse congres van de Amerikaanse
sportsociologen regelmatig buitenlandse deelnemers.
Maar nu, Irennelijk als een vonn van internationaal
warmdraaien voor het wereldkampioenschap voetbal
ditjaar in Korea en Japan, hadden de Koreaanse sport-
sociologen de organisatie van dit eerste wereldcongres
op zich genotnen.

Eerst iets over dit warmdraaien voor het wereldkampi-
oenschap voetbal. Zuid-Korea is toch wel een erg geïso-

leerd land. Dat uitte zich het meest op twee punten: geld
en taal. Wat het geld betreft, is dit het meest duidelijkst
bij de PlN-automaten. Er zljn er slechts weinig die wer-
ken op internationale kaarten, in het weekeinde zijn die
uitgeschakeld en vaak zijn de teksten op het scherrr
alleen in het Koreaans, hetgeen de automaten voor bui-
tenlanders ontoegankelijk maakt. Dan de taal; er zíjn
wel Koreanen die goed Engels spreken, maar die komt
men in het dagelijks leven niet tegen. Dat betekent dat
in het openbaar vervoer en met taxi's altijd enige pro-
blemen ontstaan voordat men in de goede richting gaat.

Tegenover deze kwesties staat de enonne wiendeliik-
heid en hu$vaardigheid van wijwel iedereen die ik
onfrnoet heb. Dat geldt in het bijzonder voor de organi-
satoren van het congres, dat zowel qua organisatie als
qua sfeer voorteffelijk verlopen is. Het sterkste staal{e
van organisatievennogen vond ik de publicatie van het
boek met de "proceedings" van het congres. Op de za-
terdag voor het congres kreeg ik een e-mail dat mijn
paper alleen nog manr opgenomen kon worden als die
voor maandag in Korea was. Ik verzond hem op zondag
en toen ik mij donderdag in Seoul liet registreren, kreeg
ik de prachtuitgave (977 pagina's), mét mijn paper erin.
Het meest indruk maakÍen de Koreaanse sociologen die
de gerichtheid op het Westen van de sport en de sport-
sociologie benadrulÍen. De grand old manvande
Koreaanse sportsociologie, prof. Bum-Jang Lim van de
prestigieuze Nationale (staats-)Universiteit van Seoul,
wijdde hier zijn kqt note speech aan. Hij wees erop dat
er veel meer bekend is van de spoÍ in westerse landen
dan die in andere delen van de wereld. Verder was hij
y311 msning dat in de westerse spoÍtsociologie het mate-
rialistische perspectief, dat attendeert op de ongelijkhe-
den in de wereld, ook de sportwereld, 1s rwsinig bena-
drukt wordt.
Een andere sociologe, prof. Young-$hin !y'6a van de al
bijna even prestigieuze particuliere Yonsei universiteit
van Seoul, bracht deze kwestie op eelr nog veel meer
concÍete wijze naar voren. Dat blijkt al uit de titel van
haar paper. Daarbij wijs ik er meteen op dat ook het
Engels van veel van de Koreaanse sociologen niet hun
sterkste punt was. De titel is:

,,Reconsidering the Olympic Motto relating to socio-
cultural changes and the variations of the events in 21
century: more vividly, more harmoniously, more
beautifully". Haar punt was dat de oude doelstelling van
de Olympische Beweging: Citius, Altius, Fortius type-
rend was voor de periode van door mannen gedomi-
neerde Westerse spoÍ. In deze eeuw moeten volgens
haar de waarden van wouwen en die van de Aziatische
volken meer naar voren komen bij de Olympische Spe-
len, als dit tenminste Spelen voor de gehele mensheid
willen blijven.

Die waarden komen dan neer op het benadrukken van
vividness, harmony and beauty.In de discussie hierover
merkÍe een Oostenrijker meteen op dat dit helemaal
inging tegen zijn idee van sport. Dat bezwaar vond de
spreekster een illustratie van de centrale boodschap van
haar paper. Met de opkomst van Azië en die van de

wouwen zou een meer universele conceptie van sport
moeten ontstaan en de door haar genoemde begrippen
gaven aan in welke richting het zou moeten gaan. Ik
haal dit naarvoÍen omdat ik denk dat de Olympische
Spelen inderdaad meer in de door haaÍ aangegeven rich-
ting gedreven worden, hoezeer mij dat als sport-
liefhebber tegen de borst stuit. Maar we moeten nu een-
maal onze analyse scheiden van onze voorkeuren. Het is
te zien aan de ontwikkeling van de gymnastiek-
nummers, aan het zwemdansen (of hoe dat ook heet),
aan het steven om meer jurysporten, zoals Taekwondo
en teamsporten (honkbal) bij de spelen te introduceren
en aan de evolutie van de openingsceremonie

_v_ee_dg*qp,lglr*y""qg_-_bjjp"g"aft toteenvandehgofdzakpll,
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In de sessie over "Sociology of sport in Asia", waarbij
ik inviel voor een van de voorzitters, vond een incident
plaats dat kenmerkend is voor de verschillen tussen
volken, zelfs in de huidige tijd van versnelde globa-
lisering. Dat gebeurde in de discussie naar aanleiding
van de paper van twee jongs (slsaanse sport-
sociologen: "Athletes behaviour in superstition
utilization: practices and causes" (nogmaals: het Engels
van de meeste Koreaanse sportsociologen liet te wensen

over). Het ging over de neiging van veel atleten tot be-

paalde ritualistische handelingen brj de voorbereiding
van wedstrijden. Tot deze bijgelovige rituelen rekenden
ze ook het bidden en andere vonnen van zich richten tot
een God. Tegen deze gelijkstelling van bijgeloof en
geloof werd ernstig en fel bezwaar gemaakt door de

twee Iraanse sociologen die samen met hun gesluierde
partrers deelnamen aan het congres. De Koreanen hou-
den helemaal niet van felle discussies met alle kansen
op gezichtsverlies die daarbij horen. Dat zagen ze nu
ontstaan. De spreker probeerde zichnzijn slechte En-
gels te redden, maar dat kon de verontwaardiging van
de Iranees niet wegnemen. Met de formule dat geloof en

bijgeloof op sportgebied als functioneel equivalent kun-
nen opteden, werd deze pijnlijke situatie gered. De
Iraanse socioloog, Farhad Rahman-Nia van de Universi-
teit van Guilan, had zelf een interessante paper waarin
hij het voorkomen en de oorzaken van het voordeel van
thuiswedstrijden onderzocht. In de religieus-politieke
situatie van Iran is dit waarschijnlijk een ongevaarlijk
onderwerp, waarop een socioloog al zijn bekwaamhe-
den onbelemmerd kan botvieren.Van de intemationale
grootheden waren er weinig Amerikanen. De bekende
Engelse sportsocioloog John Sugden presenteerde een

vervolg op zijn onderzoek naar de besluitvorming bin-
nen de FIFA over de plaatstoewijzing van het wereld-

kampioenschap.

ong*HISERË*D t*?{lr :

rH srfiËLEKAnPIOÉt*
lAlereldkampioeu
Uruguay
itatiÊt
ItaïiÊi
Unrguay 

.,

ï$";trtxitsland
BrasitriËi
Bmailië
Eug€il'and
Breziliê
1#,.;Duits,lgrrd :

Argatrtti*iê, , .,,,

Italiê : ,, : .

Á1gen*iaiêri:,: :

ltÍest-Duitsland
Bra2áIiË

Dit project dat hij samen met Alan Tomlinson doet, laat
keer op keer zien hoe politieke en vooral ook commer-
ciële overwegingen bij de besluitvorming een rol spe-

len. Dat dit tot oneigenlijke besluiten leidt, blijktuit de

toewijziug voor 2002. Koreanen en Japanners staan

ongeveer zo tegenover elkaar zoals wij in de jaren vijf-
tig tegenover de Duitsers. Die twee landen hadden niet
gedwongen mogen worden om samen te werkenbij een
enortn evenement als het wereldkampioenschap voetbal.
Als dat misloopf is dat de fout van de FIFA zelf.

verhouding tussen de landen is sindsdien niet verbeterd.

De Oostenrijker Wolfram Man"enreiter had een paper
waarin de ontwikkeling van sport in het Habsburgse en

Japanse keizerrijk vergeleken werd. Joseph Maguire, de
huidige voorzitter van de internationale vereniging van
sportsociologen, probeerde de wereldwijde ontwikke-
li'lg van de sport in een vijftal globalisatiefasen in te
delen. Een Israëlisch socioloog, die er wonderlijk ge-

noeg in geslaagd is buiten de "proceeding" te blijven,
had een heel interessante paper over de wijze waarop
een Jeruzalemse voetbalclub mee evolueerde met de

sociaal-politieke situatie in IsraëI. Met als, voor historici
waarschijnlijk voor de hand liggende, boodschap dat
ondanks alle globalisatie lokale ontrvilÍ<elingen altijd en
overal een rol blijven spelen. Net als veel anderen stelde
hij de term "glokalisatie" voor.
Voor net afgestudeerde Koreaanse sportsociologen was
het congres een gelegenheid om op een internationaal
podium te verschijnen. Veel van hen hadden echter
onderzoek gedaan dat meer uihuntte door de keurige
technische uitvoering 'lan door relevantie of originali-
teit. Het toppunt op dit gebied was de presentatie in
onbegrijpelijk Engels over "The proces forming the
self-actualization enthusiasm of elementary school skate
athletes' mothers". Ieder onderwerp kan relevant zijn
als het maar goed aangepakt wordt. Maar wat deze so-
cioloog over het enthousiasme van de moeders vaa la-
gere schoolleerlingen bij het begeleiden van de schaats-

tr2ining van hun kinderen vertelde, miste die kwaliteit.
Dit soort papers vormde een minpunt. Maar verder was

het een fantastisch congres waar ik zowel tijdens de

sessies als tijdens gesprellcen in de wandelgangen veel
opgestoken heb. o

Ja*r Organisator
1930 Uruguay
tgS4l italië
1938 Fraakrijk
1g5O Brasitië
1954 Zvsítserlsnd
1953 Zwed,en
1s62 chili
1966 Engeland
Xg70 Mexico
ag74 l4r.-truitsland
?g7S Argentisië
1.s82 Spa*je
tg86 ldexics
1990 ltalió
1994 vs

Op een rijtje; organiserend land enwereldlrampíoen. In
I 998 : organisator Franlrijk werd wereldlcampioen.
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OVERZICHTSTENTOONSTELLING
ORANJEENDE SPORT

Theo Stevens

Sportmuseum Olympion in Lelystadwil de bavaar-
plaats zijn van het Nederlandse sporterfgoed en een

breed publiek aanspreken door heí inrichten van expo-
sities. Afgelopen zomer stonden de Spelen van Sydney

centraal, terwijl vanaf februari 2002 de llinterspelen
van Salt Lake City een eigen tentoonstelling krijgen. In
de tussenliggende periode - 28 september t/m 27 januari
- vormde de relatie tussen leden van het koninHijk huís

en sport het.onderwerp van een expositie.

Koningín Beatrix (re,chts) op jonge lefficl op de ski.

De achterliggende gedachte was: duidelijk te maken dat
de bemoeienis van de Oranjes met spoÍt stimulerend
heeft gewerkt op de beoefening ervan. Het beoefenen
van sport was immers lange tijd helemaal niet zo van-

zelfsprekend als de meeste mensen denken en er moes-
ten heel wat barrières genomen worden. Denk aan bur-
gerlijke gedragscodes die'bedaardheid' voorschreven,
de handhaving van de zondagsrust, de dreigende
zedeloosheid die met de sportbeoefening verbonden zou

zijn of het verschijnsel van de 'kapitalistische uitwas-
sen'. Een eerste blijk van de bemoeienis van Oranjes

met de sport was voor mij de medaille van lVilhelmina
die aan wielrenner Mathieu Cordang in 1894 werd uit-
gereikt na diens overwinning in de race Amsterdam-
Arnhem v.v. Soortgelijke medailles kregen Jaap Eden
en de winnaar van een kaatswedstrijd in Friesland. Het
uitdelen van medailles bleek een voorloper te hebben in
de persoon van stadhouder Willem V, die herinnerings-
tekens schonk aan beoefenaars van het ringsteken en

aan de winnaars van zeilwedstrijden.
Maar de woege Oranjes deden ook zelf aan spoÍ of
liever: sportief vermaak. Op het Binnenhof bevond zich
een kaatsbaan waar Vy'illem deZwijger en zijn opvol-
gers zich na vermoeiende staatszaken plachten te ver-
maken. Prins Maurits was verder een bekwaam scher-

mer en paardrijder en had belaagstell;ng voor schaatsen.

Graag racete hij met zijn door Simon Steven ontworpen
zeilwagen over het Scheveningse strand. Bijna iedere

Oranje, zo werd geleidelijk aan duidelijk, bleek wel iets
met spoÍt op te hebben.

Van een echte doorbraak op dit gebied was tijdens de

regering van koningin-regentes Ernma sprake. Onder
foa3y lslíling deed de jonge Wilhelmina aan gymnastiek,

schaatsen en paardrijden. In een latere fase van haar

leven was zij een enthousiaste alpiniste en vond zij het

heerlijk om een fretstochfe te maken.

Opvallend is dat zij s1s fteningin ysinig waardering had
voor de verzuilde sportbeoefening. Haar sportieve be-
langstelling lijkt vooral verband te houden met het be-
vorderen vaa de volksgezondheid en de eenheid der
natie. Anders dan Oranje-kenner Fred Lammers ben ik
van mening dat Wilhelmina wel degelijk van sport
hield, zij het op haar eigen en kritische wijze. Het spor-
tieve optreden van de prinsen Bernhard en Willem-
Alexander is bekend genoeg en daarom was het wel zo
plezierig dat beiden bereid waren enige voorwerpen uit
hun persoonlijk bezit voor de tentoonstelling afte staan.

Van prins Bemhard zijn er rijlaarzen en golfattributen,
van Willem-Alexander de schoenen v/aaÍop hij de Ma-
rattron van New York liep en de schaatsen en het jack
waaÍmee hij de Elfstedentocht uitreed.
De tentoonstelling wordt vooral gedragen door de tien-
tallen foto's waarop de Oranjes als actieve sport-
beoefenaren te zien zijn. Verder valt een grote paneel

op met de logo's van bonden die in de loop der jaren

het predikaat 'Koninklijk' ontv;ngen. Blikvangers zrjn
verder de prachtig gekalligrafeerde oorkonden en diplo-
ma's -unieke documenten die ontworpen werden wan-
neer Oranjes het beschermheerschap van een ofandere
sportorganisatie op zich namen. Ook het bewegende
beeld ontbreekt niet. Er is een aandoenlijk filmpje dat
de zwemlessenlaatzien van de nog zeer jeugdige prin-
sessen Beatrix en Ireue, terwijl een collage van tv-opna-
mes het ongebreidelde enthousiasme van de kroonprins
toont. JaÍnmer dat er in het programma van het toen nog
verloofde paar bij het bezoek aan Lelystad geen ruimte
was wijgemaakt om de expositie te bezoeken.E
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PROTEST EN PROPAGANDA BIJ DE ENTREE
VAN VROUWEN IN DE SPORT

Koos Steendijk-Kuypers

De entree van wouwen in de wereld van de sport vond
plaats in de periode I88A-1930. Hetwas een

evolutionair gebeuren waarbij aanpassing en politiek
handelen deel uitmaakten van de strategie. Met het uit
Duitsland afkamstige lcrachtturnen en de competitieve
veldsporten uit Engeland was sportbeoefening een zaak
van lrracht, macht en succesvol leiderschap. Binnen
deze sportcultuur van de elite was geen plaats voor
vrouwen; de genoemde eigenschappen werden voor
hen als onnatuurlijk en dus als verwerpelijk be-

schouwd. Nieuwe, rnaatschappelijk bepaalde en met

name ook medische inzichten maaleten dat voor wou-
wen enkele sportterreinett toegankelijk werden. Het
'a,vakke geslacht' Iaeeg binnen de mannetuportwereld
een eigen continent rnet eigen wetten en spelregels
toegqrezen.

Vrouwen die zich in het laatste kwartaal van de negen-

tiende eeuw met spoÍieve activiteiten bezighielden,
deden dit uit eigener beweging en veelal tegen hun
traditie en publieke opinie in. Ze kegen te maken met
spot en vaak ook met isolement in eigen elitaire kring.
Hun mogelijkheden werden gemarginaliseerd en de

activiteiten geridiculiseerd. Maar, eenmaal in het zadel,

bleef men fietsen. En was men eenmaal in het turnge-
bouw, in het zwembad of op de tennisbaan geweest,

dan bleef men er komen. Gymnastiek, korfbal en atle-
tiek vereisten weinig materiële investering, zodat deze

sporten voor wouwen uit de middenklasse werden ge-

propageerd en bij hen populair werden. Sporten als

tennis, roeien, golf en hockey bleven door ballotage
voorbehouden aan de elite. Het vrouwensportvirus
greep om zich heen, ondanls maatschappelijk protest.

Om deze ontwikkeling in een vroeg stadium een halt
toe te roepe& werden artsen in het geweer gebracht.

Velen van hen verklaarden op medische gronden dat de

wouw van nature ongeschikt was voor het beoefenen

van sport. Maar vrij snel zag men in dat de beweging
niet viel te stuiten en dat het verstandiger was het feno-
meen te kanaliseren en als het ware te legaliseren onder
beperkende voorwaatden. Voor de sportwouw was het
opkomend nationalisme een gunstige bijkomstigheid,
voor een welvarende natie en een gezond, sterk nage-

slacht was een goede gezondheid van de vïoulv van
primair belang.
Zo waren er omstreeks 1900 wielrijdsters, eÍ waren
wouwengyrnnastiekverenigingeu, er waren woulryen
die tennisten, hockeyden, (stijl-)roeiden en op de golf-
links speelden. Ze waren allen pioniers, maar in hoe-
verre voerden zij acíeve propaganda en waren zij naast

pioniers ook voorvechters in een tijd dat wouwensport
te kampen had met vooroordelen, discriminatie, en

bevoogding?
Gertud Pfister, de Duitse onderzoeker op dit gebied,

noemt voor de promotie van wouwensport een drietal
groeperingen: individueel spoÍende wouwen die als

zodanig een voorbeeld$rnctie hadden, sportwouwen
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die met een strijdbare instelling ds lslangen van hun
sport behaÍtigden, en degenen die buiten het veld
staande het belang van wouwensport propageerden.

Nederland liep aan het eind van de negentiende eeuw
met de vele in rok schaatsende, fietsende en

gymnasticerende vrouwen internationaal gezien zeker
niet achter wat beteft de voorbeeldfunctie. Ook de

diverse oprichtingsdata van de eerste wouwen-
gyrnnastiek- en sportverenigingen tonen aan dat men
gelijke ted hield met de omringende landen. Uiteraard
werden in Duitsland de eerste wouwentum-
verenigingen opgericht, zo omstreeks 1860. De door-
braak kwam in de jaren tachtig en Nederland volgde
snel. Engelse sportspelen als tennis, hockey en golf
werden in hetzelfcle decennium geïmporteerd en door
dames, aanvankelijk samen met hun mannelijke rela-
ties, beoefend. Door het standsbewustzijn van deze
sportvrouwen was vÍrn een popularisering van spoÍ
geen sprake; de ballotage was zeer kritisch.
Men had het als pionier niet gemakkelijk. Tegenstan-
ders van bet onfatsoenlijk bevvegen benadnrkten de
mythe van het 'zwakke geslacht' dat zich moest rich-
ten op het moederschap en daar energie in behoorde te
steken. Het sporten zou haar daartoe ongeschikt ma-
kegze zou manlijke telken krijgen en het ergste ver-
wijt was dan ook geen wouw te zijn. Medici voerden
de discussie aan. Met paternalistisch opteden werd de

wouw beschermd en behoed voor misstappen op ter-
reinen waar ze niet thuis hoorde: de studie en de sport.
Hun visie was bindend, bewegen is gezond, mits met
mate, zonder krachtsveÍoon en zeker geen wedstrijd-
sport.

Ook de overheid die sportbeoefening propageerde en
subsidieerde, discrimineerde sterk. Voorzieningen om
de jeugd te doen sporten" kwamen hoofdzakelijk jon-
gens ten goede. Zelfs nog in 1936 toen Amsterdam een
tweetal wouwenvoetbalelftallen rdk was, werd het
spelen onmogelijk gemaakt doordat de gemeenteraad

hen verbood van de gemeentelijke sportvelden gebruik
te maken. Maar toch had de bevoogding een positieve
uitwerking. Zebezorgóe veel wouwen een legitirnatie
om met gymnastiek of Íietsen te beginnen: ,,Dokter
zeg! dzthet goed voor me is", en tegen de wienrlin:
,,Vraag het eerst de arts, maar wel een die zelf ook
rijdt."
Bij de oprichting van damesclubs was er op de achter-
grond meestal een man betrokken die het initiatief
ondersteunde en adviseerde. Er waren uiEonderingen,
zoals de Hollandsche Danes Zwemclub (1885,IIDZ),
de Dames Hockeyclub, de damesfietschtb Honi soit
qui mal y pense in Den Haag en de Utechtse darnes
toruclub. Trots vermeldden de oprichtsters van HDZ
dat ze zelf hun zaken bij de Burgemeester hadden ge-

regeld om in een van de Amsterdamse baden hnn
zwemuur toegezegdte laijgen. En even tob waren de

dames die in l9l3 voor de lgnfssnsfslling De Vrouw
I8l3-1913 de organisatie van het sportprogramma
geheel in eigen hand hielden. Bii de gemengde sport-
clubs en de bonden waren bestuursfuncties alleen voor
mannen ls5cffifuaau, met sornri een uitzondering voor



het secretariaat zoals bijvoorbeeldbij de tennis- en
korÍbalbond. De entree in de sportwereld was moeizaam,
verliep geleidelijk, maaÍ zette wel door. SportlTouwen
waren zich ervan bewust dat ze met tactisch handelen het
verst kwamen. Herhaaldelijk werd gewaarschuwd tegen
gedrag of kleding waannee ergemis kon worden opge-
roepen en de publieke opinie zich tegen hen zou keren
tot schade van de sport. Een wielrijdster moest met haar
kaarsrechte elegante zit en haar corecte voorgeschreven
kleding een wervende uitstaling hebben. Bij de eerste
gymnastiekclubjes die jaarlijks een zaaluifvoering gaven,
was dat ook de bedoeling. Zowel het optreden alsook de

toelichting in het programmaboekje moest leden trekken.

In navolging van Duitsland werd na 1900 het massale
demonstratieturnen in het open veld gebruiketjk. Veel
gymnastiekverenigingen vierden in die tijd bet 12 l/2-
jarig bestaan. Vooral bij dit publieke optreden was kle-
ding een belangrijke factor. In tegenstelling tot Duitsland
en Engeland waar de pofbroek met een wijde kiel als
firnctionele sportkleding werd gedragen, bleef men dit
hier hardaekkig afindjzeu, ten gunste van de lange rok.
Op de schaats, op de fiets, bij de gymnastiek en tijdens
de korfbalwedstrijd bleef de Nederlandse sportwou'il
trouw aan de rok, die de bewegingsmogelijkheden be-
perkte tot het zedelijk toelaatbare. De lange rok was een
tactisch wapen, een compromis, een welwillend gebaar
in de richting van de burgermoraal.

Mede door invloed van de Reform- en Rational Dress-
beweging was in Duitsland en Engeland het fietsen in
'Fumphose' of 'Bloomer' wij algemeen. Deze klerting
impliceerde snelheid. Zowel inBerlijn als in Londen
werden dan ook baanwedstrijden voor wouwen georga-
niseerd en in beide landen kende men voor hen diverse
wielerbladen met wouwen in de redactie: Lady Cyclist
Magazine en Wheelwomaz in Engeland en Die Radlerin
en Draisina in Duitsland. Die Dattsche Turnzeitungfir
Frauen was een Duits tijdschrift voor wouwen-
gynnastiek. Het waren bladen waar enthousiaste propa-
gandisten voor het wour,'i/enriledstijdrijden hun visie
verkondigden.

Ida Caspari legde een bijbelse tendens in haar

argumentatie: men behoort de gegeven talenten te
vermeerderen. Verder stelde ze datzezélf, zonderhulp
van een arts, door ervaring het beste wist hoe het
wedstrijdrijden haar lichaam had gesterkt. Amalie Rot-

her van de Datnenradfahrverein in Berlijn nodigde
schrijvende opponenten uit om haar op de wielerbaan te
bestrijden.

Nederland had geen enkel damessportblad. Voor
wielrijdsten was er in de Kampioen een damesrubriek
Voor onze sportzusters. De auteurs verscholen zich on-
der pseudoniemen als Johanna, Methilda en
Cosmopolita. Gymnastiekclubs als Hygiëa en korfbal-
verenigingen lieten voor propagandadoelei:rden ansicht-
kaarten drukken, en daar bleefhet bij.

Feministisch georiënteerde vïou'fi/en, van wie men zou
kunnen verwachten dat zij destijds propagandisten zou-
deu zijn voor de ffsieke ontwikkeling van de wouw,
waren hier psinig actief, in tegenstelling tot Engeland
en Duitsland. De prioriteiten van de emancipa-
tiebeweging lagen in Nederland op het juridische en
sociale vlak. Er werd in die kringen rilel gesport, maar
deze activiteiten werden niet aangewend om de fysieke
errancipatie van de wouw te bevorderen. Aletta Jacobs,
de eerste Nederlandse wouwelijke arts, maakte eind
jaren negentig lange internationale fietstochten naar
Franicrijk, Scandinavië, Italië en Engeland, zonder daar
desdds ruchtbaarheid aau te g€ven. rffel deed het femi-
nistische blad Evolutie verslag van de jaarfeesten van de
Amsterdamse dameszwemclub IIDZ.

Het lag in die kringen niet eenvoudig. Sporten omwille
vÍm een gezond nageslacht? Competitie aangaan met de
man? Sportende wouwen als blikvanger bij reclame
voor de fietsindustie?'ïVat moest men met de pin-up
kaarten van sportende filmsterren in de jaren tivintig?
En wat te doen met de langeafstandszwemster Corry
Leibbrand die na haar overwinning op de 60 km
Lausanne-Genève poseerde voor de Zwitserse
energiesportvoeding Ovomaltine, een reclamefoto die in
Sport in Beeld werd gepubliceerd?

De publiciteitsmedia gingen zich met wetenschappe-
lijke, jounalistieke of reclamedoeleinden steeds meer in
sport interesseren. Voor de joumalistiek in Nederland
geldt echter dat zeker tot de Olympische Spelen in
sporEubrieken van dag- en weekbladen wijwel geen
aandacht werd gegeven:uul wouwenriport. In de
berichtgeving over tennis-, hockey- en korfbal-
wedstrijden beperkte Revue der Sporten enlater Sport
in Beeld zichtot een aardig plaatje met een oppervlak-
kig quasi positief praatje, waarin men het damessfeer$e
aangaf en vergat de uitslagen te vermelden.

"Sporten omwille van een ge-
zond nageslacht? Competitie
uangaan met de man?"

Inmiddels \ryaxen oÍnsteeks 1880 de eerste wouwelijke
artsen afgestudeerd. In Engeland en Duitsland zouden
enkelen zich prominent manifesteren als promotoren
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van wouwensport door met kennis van zaken de medi-
sche mythe van 'het zwakke geslacht' te weerleggen.
De artsen Elizabeth Blackwell, Mary Putnan Jacobi en
Elisabeth Garrett Anderson deden onderuoek en scbre-
ven artikelen over dit onderwerp. Volgens hen was
zwakte bij wouwen niet primair een natuurlijke geaard-

heid, maar lag de sociale opvoeding van hetjonge
meisje eraan ten grondslag. Gebrek aan bewegingsoe-
fening in de buitenlucht samen met eenzijdigs yqsÍling
was de oorzaak van bloedarmoede, duizeligheid en
spierslapte.

De Duitse vrouwelijke artsen spraken nog duidelijker
taal. Adams-Lehmann hield in 1899 een lezi'g waarin
ze ageerde tegen het idee van de natuurlijke zwaT<te.

Deze was eennatuurlijk gevolg van het ontbreken van
de zo nodige spierimpulsen tijdens de groeiperiode van
meisjes. Hen moest eenzelfde bewegingspafroon als de
jongen worden opgelegd. De systematische
veronachtzaming van spierarbeid leverde 'het zwalJce
geslacht' op. Voor de wouw als individu en voor de
vïouwenernancipatie als beweging achtte ze wedstrijd-
sport van groot belang. Anna Fischer-Dunkelman stelde
dat turnen een gunstiger effect had op hoofdpijn, bloed-
armoede en flauwtes dan de populaire kuwbadreisjes.

De meest actieve propagandist in Duitsland was Alice
Profé. Vanaf 1906 beoefende ze het nogjonge vak van
schoolarts en richtte zich speciaal op de fysieke conditie
van schoolmeisjes. Ook inventariseerde ze de discrimi-
nerende maategelen bij de toekenning van stedelijke
subsidies voor jongens- en meisjessportvoorzieningen.

Profé bepleitte voor wouwen de toegankelijlàeid van
alle spoÍen, ook in wedsuijdvorm. Ze besfreed vooral
de wouwelijkheids- en schoonheidsideologie van het
'zwakÍ<e geslacht' die de diverse richtingen van de rit-
mische gymnastiek zo populair maakte. In de moderne
expressiegymnastiek van de jaren twintig zag ze, geen
enkel nut. Naast schoolaÍs was eind jaren rwintig ook
de discipline sportarts ontstaan. Profé kreeg de be-
voegdheid de sportgeneeskunde als cursus te doceren.
In Nederland werd de sportgeneeskunde bij de Olympi-
sche Spelen van 1928 actueel.

Het waren de eerste Spelen waar deelnemers op diverse
medische aspecten van de sportbeoefening werden ge-
controleerd. De hoogleraar F.J.J. Buytendijk deed ffsio-
logisch onderzoek bij meer dan 300 atleten, zonder aan
het'zwakke geslacht' speciale aandacht te schenken.
Amsterdam had de primeur met deelname van wouwen
aan gymnastiek en atletiek, waarbij de 34 Nederlandse
deelneemsters buitengewoon succesvol waren'dankzij
de goede zorgen van Dr J.H.O. Reys' (sportarts), aldus
het commentaar. Twee gouden en drie zilveren medail-
les waren het resultaag opmerkelijk voor een land waar
burgermoraal en medische quasi-wetenschap de
wouwensport in haar greep hield, en waar propaganda
zich beperkte tot het uitgeven van clubansichtkaarten en
het opluisteren van plaatselijke evenementen. Dat
gyrnnastiekclubs en de schoolgymnastiek het beoefenen
van atletiek en spoÍspelen in hun programma gingen
opnemen, droeg aanmerkelijk bij tot de popularisering
van de spoÍ.
Samenvattend kan de acceptatie van wouwensport in
het verleden worden omscbreven als een fenomeen
waarvoor omstreeks 1900 binnen de maatschappelijke
context met voor- en tegenstanders sgn yssÍíingsbodem

aaaurezigwas. Hoogtepunt in dit proces was de deel-
name van vïouwen aan de Olympische Spelen van Am-
stcrdam in 1928. tr
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EIGENZINMGIIEID:
DE TRIOMF VA}I IIET ENFANT TERRIBLE

Rogier Verkade

Rogier Verkade vermaakt zich met lastpakken in de sport.
Zij geven de wereld kleur en zorgen voor bekendheid en

smeuïge verhalen, ook al bezorgen ze clubs en coaches de
nodige hoofdbrekens. En binnen de sport kent het verleden
nog al wat van die eigenzinnige karakters.

Een teletekstbericht van 30 augustusjl.:

,,Pieter Boot heeft op de Universiade in de wedstrijd tegen
Spanje ztjn duim gebroken. De AZC Alphen-speler raakte
zo getergd door de provocaties van de Spanjaarden, dat
hij bij 2-6 em opponent vol op de kaak sloeg. Daarbij
brak hij zijn duim."
Dergelijke berichten maken mij erg wolijk. Niet vanwege
het geweld maar omdat in dit incident Pieter Boot's per-
soonlijkheid het waterpolospel overstijgt. Het draait bij
sport om het spel, maar zonder persoonlijl&eden wordt dat
buitengewoon slaapverwekkend. We willen geen robotten
tegenover elkaar zien, rnaar mensen van vlees en bloed
met uiteenlopende karakters: introverten, emotionelen,
raadselachtigen, gÍacieuzen, Brave Hendriken en vooral
laspakken. Iedere sport vaart wel bij een notoire las@ak.

Een dwarse persoonlijkheid die telkens op de rand balan-
ceert van wat de desbetreffende bond toestaat. Die onbere-
kenbaar en humeurig is en van wie je nooit kunt voorspel-
len of het alles of niets gaat worden. Een ster waar coaches
nachbnerries, en pers en publiek prachtige dromen van
krijgen. Het zijn deze sporters die volle zalen trel&en en

hun stempel op de sport kunnen drukken. Hoe komt dat?
Waarom werden de tegendraadse en oncoachbare Dennis
Rodman, Billie Jean King, Diego Maradona, Bobby
Fischer, Hilbert van der Duim en John McEnroe veel po-
pulairder dan hun zo mogelijk meer getalenteerde, maar
bravere evenknieën? ln dit artikel een studie naar het ka-
rakter van de dwarse topsporter gefllustreerd door voor-
beelden van notoire enfants terribles uit het verleden.

.drchetypen
Spanneude fihs kunnen niet zonder een gezonde balans
ttrssen good and bad guys. Ontneern James Bond zijn
weerbarstige schurk en hij verliest de reden van zijn be-
staan. Karakters profileren zich alleen in relatie tot kamk-
ters van anderen. Een dwarse topsporter wordt nog dwar-
ser afgezet tegen een kleurloze tegenstander. Ontbreekt
deze, dan verdwijnt ook het referentiekader voor de

tegendraadsheid van de sporter. Bekende duo's uit het
verleden zijn bijvoorbeeld: Ben Johnson vs. Carl Lewis,
Chris Evert vs. Martina Nawatilova en Gary Kasparov vs.

Anatoli Karpov.Opvallend aan deze stellen is de diversiteit
in de aard van hun relatie. Bij Ben Johnson en Carl Lewis
draaide het om dopinggebnrik ('goed' versus 'fout'), bij
Cbris Evert en Martina Nawatilova om de ideale, hetero-
seksuele'Barbie' tegenover de androgyne, lesbische
staatvechtster en Gary Kasparov's en Anatoli Karpov's
karakters ontwikkelden zich door de mate waarin ze door
het Kremlin gesteund werden (dissident versus protégé).

Deze diversiteit suggereert dat er sprake is van verschil-
lende vonnen van eigenzinnigheid die zich in de relatie

van de topsporter met zijn tegenstanders manifeste-
ren. Overigens spelen ook pers en publiek een cru-
ciale rol in de uitvergroting van het karalÍer van de

topspoÍter. Media blinken uit in het polariseren van
persoonlijkheden in de wetenschap dat sportpubliek
net als filmpubliek dol is op uitvergrote tegenstellin-
gen. 'Slecht' versus 'goed' is een elementair beginsel
als verklaring voor de populariteit van topsport.
Ik heb niet de pretentie een volledige typologie te
geven, maru ik wil in dit artikel een aantal archetypen
van eigenzinnigheid in sport onderscheiden. Dat zijn:
vrolijke eigenzinnigheid, (zelf-)destructieve
eigenzinni gheid, constructieve eigenzinnigheid,
agressieve eigenzinnigheid, ideologische
eigenzinnigheid en egocenfrische eigenzinnigheid.
Ieder archetype wordt geillustreerd door een top-
sporter uit het (recente) verleden.

Vrolijk: Ililbert van der Duim
Hilbert van der Duim is, samen met dammer Jannes

van der Wal, een van de meest wonderlijke vogels uit
het Nederlandse sportnest. Van der Duim had de

uitstaling van een verstooide professor en ook zijn
cryptische taalgebruik droeg bij aan het imago van
een zonderling. Tot slot moet ook zijn gedrag als
weirig representatiefvoor dat van een sporter be-
schouwd worden. Ik heb nooit meer schaatsers een

ronde te woeg zien finishen, over vogelpoep zien
struikelen of in een onreglementair regenboogpak

Árgentijn Maradona in discussie rnet Braziliaan Zico
op de Wereldlrarnpioenschappen in 1982.

(Zelf-) d es tructief: Diego Maradona
'El Diego' ligt het meest voor de hand in deze cate-
gorie, maar het is gemakkelijk vissen in de vijver met
sporters die zich geen raad wisten met hun
eigenzinnigheid en daarmee de sportcariàe of zich-
zelf te gronde richtten. Maradona spant echter de

kroon. Het contast tussen zijn taleng prestaties en

huidige staat is ongekend scbril. Van onbetwist beste

voetballer ter wereld naar een veel te zutate,
gedrogeerde uum van veertig die door emstige hart-
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klachten met één been in het graf staat. En dat in tien
jaar tijd. Maradona heeft als supervedette in een team-
sport coaches voor onmogelijke situaties gesteld. Vol-

stekt niet gesteld op discipline, lpiningsarbeid, of op

feitelijk alles wat 'moet', lapte Maradona iedere regel
die wel gold voor zijn medespelers aan zijn laars.

Coaches konden niet anders dan slikken, want wilden
de uiterst wispelturige ster niet verjagen naar de conclu-
rent. Coach Bilardo werd ooit door Maradona tegen de

grond geslagen, en onder ogen van Barcelona-voorzitter
Nuíez smeet 'pluisje' eens een glazen trofee tegen de

grond. Maradona kon alles maken en tragisch genoeg

droeg dat bij aanzijn geringe zelfcontole . Drugs,
drank, eten en seks - het was allemaal veel te verleide-

lijk en Maradona nuttigde het allemaal veel te veel.

Cons tructi ef: John McEnroe
Tot John McEnroe's talent moet niet alleen zijn uitste-
kende balgevoel gerekend worden. Zijn woede-
uitbarstingen (,,You cannot be serious", zal wel onge-
veer de meest geciteerde tennisuitspraak zijn) waren
behalve zeer vermakelijk, ook uiterst effectief.
Opstoofes met de scheids- of lijnrechters behoorden tot
'Big Mac's' mentale warming-up. Waar zijn getier de

tegenstander (en de scheidsrechter) uit zijn concentratie
bracht, bezorgde het McEnroe juist ongekende concen-
fiatie. Hoe opgefokter hij was, hoe beter hij speelde.

Niet dat het altijd goed ging, want scheidsrechters die
niet te imponeren waren beloonden hem met strafuunten
waardoor hij zo pissig werd dat hij niet meer in zijn spel
kwam.

John McEnroe protesteert tegen een van de
scheidsrechter. Let op het karaheristieke vingerxje.

Ideologisch: Billie Jean King
Sport is in het verleden regelmatig gebmikt als medium
voor ideologische boodschappen. Zowel gewild als

ongewild. De sporters uit de voormalige DDR bijvoor-
beeld ontwikkelden zich ongevraagd tot uithangborden
van een cornmunistische ideologie. Billie Jean King
echter maakte gewild en zeer handig gebruik van de
mogelijkheid via sport een ideologische boodschap uit
te dragen (in dit geval de vrouwenemancipatie). Dat
deedze in de meest directe vorm door de beruchte
tenniswedstrijd tegen de mannelijke Bobby Riggs te

winnen. De wedstrijd ging de geschiedenis rn als Battle
ofthe Sexes, trok een record aantal toeschouwers en

ontdeed wouwentennis definitief van het imago 'onvol-
waardig' te zijn.

Mike Tyson.

Ágressief. Mke Tyson
Toegegeven, boksers ziju doorgaans geeu lieverdjes en

dus lijkt het wat malilkelijk om een bokser te plaatsen

onder het archetype 'agÍessieve eigenzinnigheid'. Mike
Tyson is echter zelfs voor de bokswereld tamelijk op-
vliegend. Wie kent één andere topsporter die ooit een

stuk uit het oor van de tegenstander hapte? Ook zijn
bewezen aanranding van wouwen loog er niet om. Tot
slot is ook zijn boksstijl tamelijk driftig. Ooit zag ik op
de BBC een documentaire met beelden van junior'
toemooien. Radeloos keken de coaches wanneer lron
Mike weer eens zijn driftbuien niet de baas bleek (om
vervolgens na diskwalificatie als een kind in huilen uit
te barsten).

Egocentrisch: Eric Cantona
Van Eric Cantona is de volgende uitspraak bekend: ,Jt
is forfiinate most players are not like me, othertvtse
there would be anarchy. " Ook vertelde hij de pers ooit
razijn schorsing voor de karatertap tegen een

supporter van Crystal Palace: ,,|[/'hen the seagulls follow
the trawler, it is because thqt think sardines will be

thrown into the sea." Verdere argumenten ter
ondersteuning van Cantona's eigenzinnigheid lijken me
overbodig.

Onlangs vernam ik uit de krant dat de Argentijnse
voetbalbond wil bepalen dat het rugnummer tien nooit
meer door een speler van het uationale elftal gedragen

mag worden. Als eerbetoon aan Maradona. Vy'ie zo ei-
gengereid is dat zelfs de doorgaans conservatieve sport-
bond tot eigenzinnigheid overgaat, gooit hoge ogen als

karrpioen der lastpakken. Sprjtig dat daar geen jaar-
lijlae uitverkiezing voor bestaat. tr
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BOEKSIGNALEMENTEN
Theo Stevens

Johannes Lolkama, De tocht der tochten. Tragiek en
triomf 1749-1901 (Victoria, Akkrum 2001\,255 blz.,
prijs: 43 Euro, ISBN 90-71293-19-x.

Over de geschiedenis van de Friese Elfstedentochl be-
staat inmiddels een aardige bibliotheek, waarin de na-
men van Gosse Blorn, P. Maaskant en vooral Joh.

Lolkama veelvuldig voorkomen. De laatste heeft on-
langs een nieuwe titel toegevoegd die, het moet gezegd
worden, als een hoogtepunt in de historiografie van de

tocht beschouwd kan worden. Dat komt niet alleen door
de prachtige uitvoering van het boek. Wat vooral opvalt
is de aandacht van de auteur voor de deelnemers zelf.
Dagboekfragmenten, herinneringsliteratuur en inter-
views vormen de grondslag van boeiende biografische
porfretten enbieden veel human interest. rWie mocht
menen dat het vroeger zoveel kouder was dan tegen-
woordig, wordt snel uit de droom geholpen: tussen 1909
en 1997 heeft de tocht slechts vdftien keer plaats gevon-
den, terwijl sommige edities in dooitoestand verreden
zijn. Begonnen met zo'n twintig deelnemers, telde de
laatste tocht van 1997 er ruim 16.000. TV en radio
zorgden voor een groots mediaspektakel dat door mil-
joenen mensen gevolgd werd. Dit enorme succes vraagt
innrssen om een verklaring, maar daar heeft de auteur
zich niet aan willen v/agen. V/at blijft, is een indruk-
wekkende beschrijving van het aparte karakter dat elk
der tochten kenmerkte, gevolgd door bijdragen over de
gouden formule van wedstrijd eu toertocht, ijs-
herbergen, schaatsenmakers en niet te vergeten de deel-
name vaa vrouwen. Minder overtuigend is de aanpak
van de beschrijving van de beide tochten in oorlogstijd.
De schrijver stelt terecht dat historici opvallend weinig
aandacht aan de invloed van de Tweede Wereldoorlog
hebben besteed, maar op dat gebied gaat Lolkama zelf
niet vrijuit. De tochten van 1941 et 1942 worden be-
sproken met slechts een sporadische verwijzing naar de

oorlog. De auteur lijkt dit gemis enigszins goed te ma-
ken door een apart hoofdstuk toe te voegen, maar dat
biedt minder dan men mag verwachten. rilíat is er toch
gebeurd met het geheugen van de duizenden deelne-
mers van toen?

Gijs Stroboer (samenstelling), Olympische rituelen.
Olympische ervaringen van Parijs tot en met Sydney
(Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van
Olympische Deelnemers IIVOD NOC*NSF 2001),
155 blz.

Deze jubileumuitgave bevat vijfendertig gescbreven
portetten van Nederlandse Olpopische deelnemers, elk
voorzien van een foto. Ze zijn het resultaat van inter-
views door shrdenten van de Hogeschool in Utrecht en

de Universiteit van Amsterdam. Van betekenis is verder
dat rwee van de voorwoordscbrijvers het belang onder-
stepen van aandacht voor het sportief cultrueel erfgoed
van ons laad (H. Blankert) en de hoop uitspreken dat
het boek zal bijdragen aan 'groeiende belangstelling

voor de maatschappelijke eir persoonlijke achtergronden
var- onze sporters' (De Prins van Oranje). Het boek be-
vat verder een overzicht van de behaalde medailles en
aantallen deelnemers. De 96-jarige Marie Smit-Vierdag,
deelneemster aan de Spelen van Parijs van 1924 (!) be-
waaÍ dierbare herinneringen aan de Spelen van Los
Angeles (1932), waar zij met de estafetteploeg zilver
behaalde. Ook de boot- en teinreis, die veertien dagen
in beslag name& waÍen voor ds s/einig verwende spor-
ters van toen een geweldige ervaring. Duidelijk wordt
dat voor mw. Smit-Vierdag geld geen rol speelde, deel-
nemen was voor haar belangrijker. Trainen gebeurde

slechts twee of drie avonden per week en zlj voorzag
jarenlang in haar eigen onderhoud als lerares gyÍnnas-
tiek en docente zweulmen aan de Academie voor Licha-

BOEKSIGNÁ,LEMENTEN
Wilfred van Buuren

Mark Hoogstad, De macht van water. Marcel
lYouda en de opkomst van het Nederlandse zwem-
men (PrometheusAlRC llandelsblad, Arnsterdam
etc. 2001), 272 pz$na's. prijs E 15,70,ISBN 90446-
006&0.

Eindelijk verschijnt er eens een serieus boek over de

Nederlandse zwemsport en wat gebeurt er? Joumalisten
lichten er één affaire uit en negeren de rest van het
boek. Ongewenste seksuele intimiteit in de zwemsport.
Arts misbruikÍe aremkampioen. Met dergelijke
krantenkoppen haalde de biograÍie van Marcel Wouda
de publiciteit.

uVeel langer dan nodig was,

zat hij d'r aan met zijn vin-
gers."

Eind 1991 bezoekt Marcel lVouda een medisch specia-
list in het Sint Anna-ziekenhuis in Geldrop. Op verzoek
van de arts ontkleedt \Vouda àch en tekt hij ook zijn
onderbroek uit. "Voor ik het wist zat-ie even later aan
m'n zaakje te romnrelen. Veel langer detr nodig was, zat
hij d'r aan met zijn vingers. Naturulijk voelde ik me
daar weselijk onprettig bij." (citaat Wouda). Een paar
maanden later herhaalt zich de geschiedenis.

Uitsnede van de voorl@nt van Olympische Rituelen.

de SportvereW 15



Bij een derde consult weigert Wouda z'n kleren uit te
doen. Hij gaat nooit meer naÍr deze dokter en stopt zijn
vervelende ervaringen weg. Pas drie jaar later vertelt hij
over de handtastelijlàeden aan een sportpsychologe en
pas na afloop vanzijn loopbaan als topsporter treedt
Wouda met het verhaal naar buiten en heeft Mark
Hoogstraten, sportedacteur bij NRC Handelsblad, een
journalistieke primeur. Wat heeft het voorval Wouda
achteraf geleerd? "Dat ik destijds wel heel veel voor het
zwernmen over had. Een 'normaal' mens was na die
eerste keer niet teruggegaan."

Helemaal normaal was'Wouda inderdaad niet. Hlj lag
ruim 21 jaar bijna dagelijks in het water en zwom in die
tijd circa 35.000 kilometer. Zijn motto was: "Een dag
niet getraind is een dag niet geleefd." Zijntomeloze
ijver werd uiteindelijk beloond. Wouda werd als eerste
Nederlandse man wereldkampioen zwenrmen.
Gelukkig beperkt het boek zich niet tot hoogtepunten,
maar lcrijgen we ook tegenslagen te lezen, zoals de aan-
tijgingen van dopinggebruik en het ontbreken van een
olympische titel. Mooi wordt duidelijk gemaakt dat
'Wouda 

en zijn directe omgeviag in het streven naar de
absolute top lange tijd blind zijn geweest voor wat zich
buiten het zwembad afspeelt. Wat te denken bijvoor-
beeld van de beslissing van zijn ouders omuit elkaar te
gaan en Marcel, met het oog op zijn olympische missie,
pas zes maanden later te informeren over hun echtschei-
ding?

Behalve een biografie van lffouda geeft De macht van
water ook een goed beeld van het sterk gewijzigde
topsportklimaat in het Nederlandse zwemnren van de
jaren negentig. Tijdens de Olympische Spelen van
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Barcelona in 1992 won Nederland geen enkele medaille,
in Sydney 2000 waren er vijf gouden medailles en be-
hoorde Nederland met de Verenigde Staten en Australië
tot de top drie van zwemlanden. Hoogstad wijst hiervoor
verschillende verklaringen aan: de ommezwaai binnen
de zwembond, de voortrekkersrol van PSV en regelneef
Pa van den Hoogenban4 de rol van NOC*NSF (meer
geld in minder mensen) en een gewijzigde trainings-
aanpak (kwaliteit in plaats van kwantiteit). Dat Hoogstad
de rol van Wouda als aanjager in het professionalise-
ringsproces soms overschat, is hem vergeven. Eenbio-
graafoverschat wel vaker het belang van zijn hoofdper-
soon.

BOEKSIGNALEMENTEN
Eva Hogenbirk

\ilatersport in stijl, Samengesteld door Hans
Vandersmissen en Irene Jacobs, KR&ZV De Maas'/
uitgeverij De Walrus', Maritiem Museum Rotter-
dam,2001,79 pagina's, prijs E 7.94,ISBN 90-76623-
02-3.

Watersport in stijl is 'een inleiding en catalogus' van de
tentoonstelling die in het Maritiem Museum te Rotter-
dan te bezichtigen was over 150 jaar pteziewaart in en
om de stad. Dit geberude naar aanleiding van het even
oude bestaan van watersportvereniging 'De Maas'.
Toch gaat het niet alleen maar over deze Rotterdamse
club, ook een 'Pré-Maastijdperk' en historisch materiaal
is goed vertegenwoordigd. Gewonnen trofeeën, ge-
bnrikte K6rling, tecbnische tekeningen, oude foto's,
portetten en het Maasservies deden oude tijden herle-
ven. Heerlijk voor watersportliefhebbers. Tentoonstel-
ling gemist? rffees gerusÍ het boek is misschien wel
beter. Op kwalitatief zeer goed papier zijn alle tentoon-
gestelde voorwerpen nog eens voor u op een rijtje ge-
zet inclusief historische achtergrond. Aanrader! g



ZANDKASTELEN
Jurryt van de Vooren

Een intelligente topsporter kan niet lezen, wil niet lezen
en zal niet lezen. Wijsheid is het zich in alle overtuiging
afwenden van verlokkingen en verleidingen die het
zicht op de echte werkelijkfieid ontlemen. Daarom kan
een intelligente topsporter nietlezen, wil niet lezen en
zalnietlezen.

Een Nederlandse spor{oumalist schrijft wat iedereen
schrijft - gisteren, vandaag en morgen. Niet omdat het
waar is, maar omdat iedereen het scbrijft. Niet omdat
het nieuws is, maar omdat iedereen het schrijft. Net als

op de kleuterschool zit iedereen bij elkaar in de zandbak
en danst om de kastee$es. Als een kindewoef e per
ongeluk eeu zandkasteeltje halveert ofeen regenbui het
zand door elkaar mengt, bouwen de kinderen de vol-
gende dag nieuwe kastee$es en daar dansen ze dan
weer omleen. Niemand die nog weet hoe de kastee$es
er gisteren titzagen, niemand die meer weet dat de kas-
tee$es van gisteren de mooiste aller tijden waÍen, v/ant
die van vandaag zijn mooier dan de mooiste aller tijden.

Voordat de Nederlandse Olympische ploeg begon aan

de Vy'interspelen was er een zandkasteel{e gebouwd"
waar de sportjournalisten gÍaag bij dansten. Neder-
landse sporters hebben geen winnersmentaliteit. Zij
worden vierde en missen penalties. Iedereen schrijft het
en iedereen zegt, waÍtt iedereen schrijft het en zegt het.
Vlak voor de Winterspelen begonnen, verrees eeu
nieuw kasteel. Nederlandse topsporters zdn aso-boeren,

want niemand wil naar de openingsceremonie om de

nationale vlag te dragen. Het kastee$e was mooier dan
gisteren en niemand wist het meer. Iedereen scbrijft het
en iedereen zeglhet, want iedereen schrijft het en zegt
het. Willoos en volkomen passief worden zij die dit
schrijven door de geschiedenis geblazen - meningloos,
inhsudless, gedachtenloos.

"niemand die meer weet dat
de kasteeltjes van gisteren de

mooiste aller tijden waren,
ntant die van vandaag zijn
mooier dan de mooiste aller
tijden"

Want hoe kunnen die twee gedachten naast elkaar be-
staan? De openingsceremonie bezoeken om in de sner-
pende kou getuige te zijn van de nationale hoogmoeds-
waanzin van het organiserende land is het slechtste wat
een sporter kan doen i:r de laatste fase van vierjaar in-
tensieve voorbereiding. De spieren kunaen vastlopen,
de concentratie wordt verbroken en het plezier gaat
weg. Er is niets vervelenders dan nationale hoogmoed
en het paraderen voor een loge vol stropdassen die niet
weten dat er ook sporten bestaan zonder bal ofpuck.
Als zo'n opening wat efficiënter en minder bombastisch
wordt georganiseerd, is het de moeite om langs te ko-
men. $y'at ballonne{es, een hok met duiven, kinderen
met vlaggefes, de president die zijn duim omhoog doet
en let the Games begin. Maar nu staan de sporters uren
lang met een lap met nationale kleuren om andere men-
sen zich belangrijk te laten voelen. Twee kastee$es,
geen gedachte.

uSchrijf nooit meer dat Ne-
derlandse sporters geen natio-
naal gevoel hebben als een
week later d,ezelfde schrijver
in zijn broek plast van
vreagde bij weer een medaille
van die eerder ver-vloekte
sporter"

Zeg en scbrijf iets over de die kort
moet duren en voor de sporters wordt georganiseerd. Of
zeg eD. schrijf iets over sporters zonder nationale gevoe-
lens, die we moeten boycotten na het winnen van goud.
Of zeg en schrijf iets over dat het bezoeken van de ope-
ning belangrdk is, en het winnen minder. Niet alles door
elkaar gelijlq aÍhankefijk van hoe het geslachtsorgaan
van de joumalist erbij hangt die dag.

Schrijf nooit meer dat Nederlandse sporters geen natio-
naal gevoel hebben als een week later dezelfde schrijver
in zljn broek plast van weugde bij weer een medaille
van die eerder vervloekte sporter. Het zit er alleen niet
in, ben ikbang. Daawoor leven we te veel in de waan
van de dag. Het is daarom aan de spoÍer: als die intelli-
gent is, kan die niet lezen, wil die niet lezen en zal die
niet lezen. E
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NIEUWS VAN STICHTING DE SPORTWERELD
Wilfred van Buuren

Vertrek Peter-Jan Mol

Peter-Jan Mol heeft in februari afscheid genomen van

het bestuur van sfichting de Sportwereld. Mol was vanaf
1997 actief in diverse functies: als lid van de redactie

van de Sportwereld, als projectcoórdinator, als penning-

meester en uiteindelijk als secretaris. Wegens zijn grote

inzet en verdiensten voor de stichting is Peter-Jan door
het bestuur benoemd tot erelid van stichting de Sport-
wereld. Hij is hiermee het tweede erelid. Tot nog toe

viel deze eer alleen te beuÍ aan Oscar Steens, mede-

oprichter en oud-voorzitter van de stichting.lffe wensen

Peter-Jan veel geluk en succes in zijn nieuwe woon-
plaats (Nijmegen) en nieuwe baan (bij het NISB). De
nieuwe secretaris van het bestuur is Peter Los.

Folder Sportarchieven

In het kader van het Project Spoíarchieven heeft stich-
ting de Spornvereld de informatiefolder Sport-
archieven de moeite waard! uitgegeven. De folder
biedt sportorganisaties concrete tips en richtlijnen
voor het beheer van het eigen historisch archief. Stap

voor stap wordt uitgelegd hoe de archivering aangepakt

kan worden en waar hulp verkregen kan worden.

De folder is samengesteld door Wilfred van Buuren. Hij
kreeg daarbij hulp van een klankbordgroep met verte-
genwoordigers van stichting de Sportwereld, het Alge-
meen Rijksarchief, de Koninklijke Vereniging van Ar-
chivarissen in Nederland, NOC*NSF en de KNVB. De
uitgave kwam tot stand met subsidies van het ministerie
van VïVS en SNSÀ{IL.
De folder is via de sportbonden verspreid onder zo veel
mogelijk sporfverenigingen in Nederland. Verder is via
een mailing bij het veelgelezen Archievenblad ook de

archiefwereld bereikt. De eerste oplage van de folder
van 20.000 stuks (!) is in januari en februari verzonden.
ïVegens de grote lslangstelling zijn er 10.000 exempla-
ren bijgedrukt. Deze tweede oplage wordt in maart en

april verspreid. Belangstellenden kunnen de folder (zo-

lang de vooraad stelft) $atis bestelleu via e-mail:
desportwereld@hounail.com of telefonisch: 020-
6928903. Later dit jaar verschijnen het boek 'Handlei-
ding beheer historisch sportarchief en een CD-rom.

Uit de nieuwsbrief van Jurryt van de Vooren
Toekomst spoÉmuseum in gevaar

Het Nederlandse Sportnuseum Olympion in Lelystad
heeft geen toekomst op zijn huidige locatie. Daarom
moet het zo snel mogelijk verhuizen naar Amsterdam.
Ook moet de invulling worden veranderd van passieve

recreatie naar actieve beEok&enheid van de bezoeker.

Datzijnde aanbevelingen van Boer & Croon Manage-

ment Consultants in opdracht van Olympion. Er is zeker
plaats voor en behoefte aan een nationaal sportnuseunrL

blijkt uit een analyse onder de betokken partijen, waar-
onder het NOC*NSF. Lelystad ligt echter te ver 

"veg 
en
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daarom zou het beste zijn onderdak te zoeken in de
directe omgeving van het Olympisch Stadion in Am-
sterdam. Daar zou de collectie kunnen worden onderge-
brachg wat aansluit bij een diep gevoelde behoefte bij
onder meer sporthistorici voor een cenhaal sport-
instihrut. De bezoeker zou verder actiever dan voorheen
zijn weg moeten vinden door het museum. Daarvoor is
het ronduit gruwelijke begrip Doeseum geintroduceerd.
Als goede voorbeelden worden de 'Deutsches Sport-
und Olypiamuseum' en het Olympisch Museum van
Juan Antonio Samaranch genoemd. Olynpion weest
serieus voor het voortbestaan indien bovenstaande ver-
anderingen niet worden doorgevoerd. Uit een statistiek
blijkt bijvoorbeeld dat de afgelopenjaren structureel
verlies is geleden, op één jaar na met veel subsidie-
gelden. Als daarin geen verandering wordt gebracht,
kunnen we binnenkort het licht uitdoen in Lelystad.

Unieke tentoonstellingcyclus in Olympisch portiers-
huisje

Deze week is definitief over het lot beslist van het
Portiershuisje bij het Olympisch Stadion in Amsterdam.
Na een gevecht vanjaren tussen stadsdeel Oud-Zuid en
de Stichting OlympiaSirene heeft de deelraad besloten
dat het huisje vijftig meter zal worden verschoven in de
richting van de Citroën-garage. Ook wordt de

monumentenstatus gehandhaafd. Stichting Olympia-
Sirene is direct begonnen met het organiseren van een
viertal tentoonstellingen. Daarmee wordt meteen invul-
ling gegeven aan de nieuwe functie van het huisje. Het
idee is namelijk om er een klein museum en star@laats
voor rondleidi.gen over het terrein van het Olympische
Stadion van te maken. De bereidheid van andere par-
tijen om materiaal af te staan is enorm. Als eerste komt
er een tentoonstelling over de gloriejaren van Ajax in
het Olympisch Stadion. Het Ajax-museum heeft zijn
medewerking toegezegd en levert historisch materiaal.
Verder wordt aandachtbesteed aan de architecnrur van
het Stadion, hetPortiershuisje en de Citroën-garages,
die als één geheel door Jan V[ils is ontworpen. De
kleindochter van lVils heeft beloofd unieke foto's en
andere documenten uit de familie ter beschilÍ<ing te
stellen. Ook Citoën staat materiaal in bruikleen af. De
derde tentoons6lting gaat over het huisje zelf en de
mensen die daar hebben gewoond. Dat waren onder
meer Chris en Elles Berger, die -hoe kan het inmiddels
anders- persoonlijke attributen zullen afstaaa voor ver-
moedelijk de meest emotionele tentoonstelling van de
vier. Tot slot werken OlympiaSirene en het Sport-
museum Olympion sasren in een tentoonstelling over
sport en cultuur. Daaraanzal Frank Rijkaard een bij-
drage leveren, waarbij ik me nu nog niets kan voorstel-
len.

Uiterlijk in de zomer van2002 moet dit alles beginnga
en misschien zelfs al eerder. Yia deze nieuwsbrief blij-
ven we naturulijk op de hoogte. Hoe dan ook Amster-
dan is een mooi instituut rijker. Ongetwijfeld moeten
daar nog veel meer leuke dingen te organiseren zijn,
,o"1r ls2ingen, andere fsafssasfstlingen en discussies. o



RIE MASTEITIBROEK:
IN GESPREK MET DE KEIZERIN VA}I BERLIJN

Mark Westerhuis

Rie Mastenbroek was zeventien jaar oud toen ze tijdans
de Olympische Spelenvan 1936 in Berlijn drietnaal goud
en eenmaal zilver won bij het onderdeel zwemmen. Inmid-
dels is ze 82 en hoewel ze aanvankelijkwat terughoudmd
was in haar toestemming om geïnterviewd te worden, bleek

ze uiteindelijk bereid om ruim twee uur openhartig over
haar ervaringen te vertellen.

Het begin
Elf jaar oud was ik ongeveer toen ik begon met zwem-
men. Een vriendinne{e van de lagere school nam me mee

naar het zwembad. 35 cent kostte het om twintig minuten
te mogen zwemmen. Na die twintig minuten ging er een

flui{e en dan moest je het bad uit. Ik kon in het begin
eigenlgk alleen zwemmen als ik eens 35 cent kreeg.
Niet veel later, het zal denk ik 1931 geweest zijn, moest
mijn moeder komen om te spreken met mewoutv Braun.
Die mewouw Braun was de moeder en trainster van Marie
('zus', red.) Braun, die in 1928 inAmsterdam Olyr.pisch
kampioen op de 100 meter rugslag was geworden. Van-
daar dat ze meestal 'ma' Braun werd genoemd.'Ma' zei
tegen mijn moeder dat ik goed kon zwemmen en dat ze

een Olympisch kampioene van me zou maken. Wisten mijn
moeder en ik veel wat dat was. In ieder geval moest ik
vanaf dat moment vaker zwemmen en werd mewouw
Braun mijn tainster.

Een gat voor je zrvempak
Een abormement kostte in die tijd twintig gulden. Miju
moeder kon dat natuurlijk niet ophoesten, dus kreeg ik het
van de directeur van het zwembad. Het bestond uit een

nummer op je badpak. Ik had nummer 243. Als je gezwom-

men had, deedje hetbadhokje aan de achterkant open en

dan was daar een soort gat waarje je badpak in kon gooien.

De volgende dag lag hetdanweernefes opgevouwenHaar.
Er waren in die tijd alleen van die wollen badpakken. Zo
nu en dan zat het lcruis je bijna in je strot, die dingen wer-
den natuurlijk steeds kleiner. Ik tainde in die tijd vijf da-

gen in de week, maar ik zwom bijna elke dag. Zondags
gingen we altijd met een grote groep jongens en meiden.

Dan maakten we met zijn allen het bad onveilig.

Trainen en een pierebadje
Of ik het altijd leuk vond om te trainen? Dat weet ik
niet. Ik vond het natuurlijk ook wel eens niet zo plezie-

rig. Maar dan moest het tocb" want je had niks te zeg-
gen. Om de veertien dagen was er een wedstrijd, den

moest je gewoon gaan. Nu kijkan ze waat ze de meeste

dollars kunnen verdienen, maar dat was er toen natuur-
lijk helemaal niet, ben je gek. Trainen deed ik in de mid-
dagpavze van school: ik was om tien voor halfeen in het

bad en moest om tien voor half twee weer op school

zrjn. Na de training had ik vaak geen tijd om mijn fiets

in de kelder te zetten, zoals het hoorde. Die gooide ik
da" zomaar wat aan de zijkant en dan gleed 'ie vanzelf
ergens onder. Op de taining zwom ik steeds in stu**.en

van 400 meter: rugslag, borstcrawl, alleen met de armen,

alleen met de benen enzovoort. In totaal 2400 meter per
training. En dat allemaal in een badje van twintig meter
lengte. Op vijftien meter hing een staaldraad en die vijf
meter achter het staaldraad was het lesbadje. Een
pierebadje van veertig centimeter diep. Als er dan eens

weinig mensen waren, kon je doorzwernmen. Zohaalde
ik mijn hele handen open, want die bodem was uitgemer-
geld door de douches die daar stonden. Ik had helemaal
niet het idee dat ik 'goed' was, daar dacht ik echt hele-
maal niet bij na. Het liep gewoon zo.
Later, toen ik was uitverkoren voor de Olympische Spe-

len, mocht ik trainen in het zwembad van een roei- en

zeilvereniging in Rotterdam. Die hadden een wedsfijd-
bad voor zichz-elf. Dat was allemaal kouwe kak en het
was dan ook heel wat dat ik daar kon gaan trainen.

Europese Kampioenschappen 1934 Maagdenburg
Duitsland
Vy'e gingen met de trein naar Duitsland. In die nein begon
ik te menstrueren en dat deed ik nog toen ik tien dagen
later weer thuiskwam. Ik was in die tijd ook vijf kilo af-
gevallen. Er zat dus iets niet goed in mijn lichaam. Zelf
wist ik als vijftienjarige nog van niets en mijn tainster
interesseerde dat allemaal ook niks. De enige die me echt

hielp was een waterpoloër. Masschat heette hij, een

Utrechter die inHarnburg woonde. Ikw"istniet watmaand-
verband was in het Duits. Dat wist hij ook niet, rnaar we
zijn samen naar een winkel gegaan en hebben het gevon-
den. Maandverband was in die tijd iets aparts; niet iets

wat jezo gemalÍ<elijk kunt krijgen als tegenwoordig. Nu
is het sowieso al ondenkbaar dat je tijdens een kampioen-
schap of de Olympische Spelen menstrueert. Daar slik-
ken ze nu allemaal de pil voor. Het eigenaardige was dat

ik op die Europese Karyioenschappen van 1934 wel drie-
maal goud v/on en eenmaal zilver en een wereldrecord
verbeterde, terwijl ik menstrueerde. Dat kon helemaal niet.
Eigenlijk had ik een heel verkeerd lichaarq denk ik. Ik
reageerde helemaal verkeerd. Dan ga je nanrurlijk niet
denken: over twee jaar doe ik dat nog eens, ben je gek.

Selectie voor de Olympische Spelen
Selectie vond gewoon plaats tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen. Dat betekende 100 meter rugslag

tegen Nida Senff, die op de Olyrnpische Spelen van
Berlijn goud zou winnen, 100 meter wije slag tegen

V/illy den Ouden en 400 meter wije slag tegen Tiny
'Wagner. Maar dat is om de een of andere reden niet
doorgegaan. Ik mocht niet zwerrmen, maaÍ ben toch
geselecteerd.

Er waren in die tijd maar drie zwemslagen, vlinderslag
bestond nog niet. Dat had ik ook graag willen zwem-
men. Ja.. . dan had ik klappen uitgedeeld, dat kan je niet
geloven. Schoolslag wilde ik ook wel zwemmen, rnaar

ik 'schaarde' en dat mag niet. Je moet beide benen tege-

lijk uitslaan en sluiten" maar ik ging altijd eerst met het
ene been en dan met het andere. Ik mocht dus niet mee-

doen en dat is wel janomer, anders had ik misschien nog
wel meer gervonnen. Een ofticiële brief waarin stond

dat je was geselecteerd om naar de Olympische Spelen

te gaan? Nee, dat bestond helemaal niet! Iedereen die

was uitverkoren had deelgenomen aan de Nederlandse
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Kampioenschappen en die gingen. Zo was het ook met de

wielrenners en de schaatsers: je kreeg er geen brief over.
Op een gegeven moment is er een grote doos thuis geko-
men. Ik zei tegen mijn moeder: ,,Wat is dat nou?" ,,Ze
zei: ,,Kijk maar." Zat er een Blue Band hoedje in. Zo'n
wit hoedje met een blauw lin$e, door de Bonnetrie ge-

stuurd. Mewouw Lotsy had de uniformenuitgezocht. Nou,
diejurken hingen voor geen stuiver: helemaal schots en

scheef. Dat was een aanfluiti:rg en dan werd er nog bij
gezegd dat je zelf de sokken en de schoenen moest kopen
bij de Bata, want daar kostten schoenen maar fl. 1,50.

Reis naar Berlijn en verblijf in het Frauenheim
Ik vertok een week voor de anderen met de trein naar
Berlijn. Samen met Hans Haasman, een schoonspringer
en Piet Stam, een zwenrmer. Zij kwamen allebei uit Indo-
nesië en hadden met mij getraind in het zwembad van die
roei- en zeilvereniging in Rotterdam. Mewouw Braun
moest zonodig nog kijken hoe ik het 'Kieferen' deed. Maar
ja, wat Kiefer kan, dat kan ik niet. Dat was dat keerpunt
hè. Dat kon ik helemaal niet, nooit gekund en ik had er
ook geen zin in. Keerpunten waren mijn slechtste dingen.
Ik gebruikte het altijd als rustpunt.
ln Berlijn verbleven de vrouwen inheÍ Frauenheim, dat
eigenlijk het Fri esenhaus heette . De mannen zaten op een

halfuur van het stadion; verder weg dus.DatFrauenheim
was een heel groot gebouw. Naderhand is het de 'Hoge-
school voor Leibesíibungen' geworden, want er was een

zwembad bij. Zowel een binnenbad als een buitenbad. Ja,

dat was een heel groot gebouw. Toen ik in 1986 was uit-
genodigd voor de viering van 'vijftig jaar Berlijn' v/as het
gebouw nog bezet door de Engelsen en mocht ik er niet
naar toe. Jammer, ik had er graag nog eens willen kijken.
In de eerste dagen van de Olympische Spelen was ik er
nog alleen. De rest van de Nederlandse ploeg zou pas

later komen. Vaak ging ik dan 's avonds bij het scher-
men kijken, of met die twee knullen, Hans en Piet, naar
het stadiou. Later ging ik samen met Kees Kerdel eigen-
lijk overal kijken. Tenminste, als ik zelf niet hoefde te
zweulmen. Ik had natuurlijk niet zoveel tijd, want ik
moest zo'n twee keer per dag starten. Het liefst keek ik
naar atletiek. Dat vind ik echt een wereldsport, maar ik
hou eigenlijk wel van de meeste sporten. Alleen worste-
len en krachtsport daar ben ik niet gek op. Wel heb ik
altijd graag Bep van Klaveren zien boksen. Maar dat is
omdat ik hem van dichtbij heb meegemaakt, want ik
ging wel eens naaÍ een spoÍschool in Rotterdam om te
tainen en daar kwam Bep van Klaveren ook. Dan ston-
den Bep en ik ons een half uur lang wezenloos te sprin-
gen met touwt'espringen.
Voor de jongens, Hans en Piet, nam ik altijd boterham-
men mee. Ze hadden een wat rare eetgewoonte, waltze
wilden altijd brood met ham en jam. Dat maakte ik dan
voor 7-e klaar, zodat ze niet een halfuur heen en tenrg
hoefden te reizen naaÍ het restaurant . Zo heb ik die jon-
gens een week lang gefourageerd.

De Olympische Spelen
Aaa de wedstrijden zelf bewaar ik eigenlijk geen hele
bijzondere herinneringen, dat gebeurde gewoon. Ik
dacht: "Ik heb op de Europese Kampioenschappen twee
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jaar geleden in Maagdenburg driemaal goud gewonnen,
dat wil ik nog wel een keer." Nee, die gedachte van De
Coubertin - dat deelnemen belangrijker is dan winnen -
daar stond ik helemaal niet bij stil. Daar stond niemand
bij stil, want het is eigenlijk onzin. Als je deelneemt, wil
je winnen: daar gaje voor.
Apartwas wel dat je niet, zoals nu, alles van je tegenstan-
ders wist. Bij de 100 meter wije slag wist de Argentijnse
Janet Campbell helemaal niet wie Rie Mastenbroek was.
Ze dacht datzij de snelste van de wereld was. Ik wist trou-
wens ook helemaal niet wie zij was, maaÍ ze werd wel
tweede. De Duitse GiselaAhrendt, die derde zouworden,
kende ik nog wel van de Europese Kampioenschappen in
Maagdenburg.
Mijn mooiste herirureringen aan de Olympische Spelen
van 1936 zijn toch vooral de openingsceremonie en de

huldiging van de 400 meter vrije slag. De openings-
ceremonie was destijds nog niet zo'n grote show als het
de laatste jaren is bij de Olympische Spelen. In Berlijn
was het nog puur. De deelnemers van alle landen kwa-
men het stadion binnen terwijl er een enorÍn groot, hele-
maal in het wit gekleed, koor zong. Daarna liep alles en

iedereen door elkaar, wat een chaos opleverde. Echt in-
drukwekkend: al die landen, al die mensen, die duiven
die ze loslieten, dat prachtige koor. Ik heb daar nog een
grammofoonplaat van. De huldiging van de 400 meter
wije slag, 's avonds laat in het stadion, vond ik ook heel
indrukwelÍ<end. Dat gebeurde pas na afloop van een hele
spannende en langdurige wedstijd polsstokhoogspringen
tussen een Japannsl en een Amerikaan. Het was al hele-
maal donker en de schijnwerpers gingen allemaal naar
één punt. Op dat punt vond de huldiging plaats. Dat was
toch wel heel mooi.

Na de Olympische Spelen
De treinreis terug durude wel veertien uur. Op ieder sta-
tion werd gestopt en dan kwam er van alles de trein in:
kisten met eieren, kisten met Deventer koelq ik kan het
allemaal niet opnoemen. In Rotterdam ben ik ingehaald
in een grote limousine. Thuis stond het hele huis onder de

bloemen, fruit en gebak. Dat hebben we later bijna alle-
rnaal naar het ziekenhuis gestuurd, want wij wisten niet
watwe ermeemoestendoen. Toen ik omhalfvijf 's nachts
thuiskwarq stonden er allemaal filmmensen in de keuken
met wel vierhonderd kilo aan apparatuur bij zich. Maar ik
had helemaal geen zin meer om nog wat vooÍ de camera
te zeggen. Dat vonden ze niel zo synrpathiek.
Toch hebben de Olyrpische Spelen van 1936 wel een
grote invloed op mijn leven gehad. Nog steeds kent ieder-
een me. Ik krijg nog altijd van over de hele wereld wagen
om een handtekening. Mijn buurvrouw heeft daar geluk
mee, want die spaart postzegels en ze krijgt altijd de ze-
gels van mij. Maar ik begrijp niet waarom dat nog altijd
doorgaat.
Na de Olympische Spelen in Ber$n ben ik eigenlijk wij
snel gestopt met zwemmen Ik had er geen zin meer in.
Er kwamen zoveel .lingen op me af; de één na de ander
zataan me te eek*en. De één zei dat ik het zus moest
doen, volgens de ander moest het weer zo. Ik voelde me
net een weerloos dier en er kwam er niet één met een
goede oplossing. Er is ook nog een hele vervelende



toestand geweest met mijn trainster. Zeheeft gepro-

beerd mijn moeder uit de ouderlijke macht te laten ont-
zetten, om zo zelf meer macht over mij te krijgen. Dat is
gelukkig niet gelukt

Sport en Olympische Spelen nu
De huidige Olympische Spelen, wat heeft dat nou nog
met spoÍ te maken? Het is toch allemaal showbusiness.

Die Australiërs, als je kijkt hoe die met de aboriginals zijn
omgegrum, en dan mag die Cathy Freeman de vlam bin-
nen dragen. Dat is toch propaganda. Ik vind het ook een

schande dat China de Olympische Spelen krijgt, terwijl
daar mensen worden doodgeschoten. Dat heb ik zelf op
televisie gezien. Het is allemaal commercie. Datheeftniks
met sport te maken. Ze ntllen er wel achter komen denk
ik. Wat dat betreft heb ik wel vertouwen in die nieuwe
voorzitter, die Belg Rogge. Ik denk dat hij er voor gaat

zoÍger' dat de Olympische Spelen weer vereenvoudigd
worden en dat er veel sporten uitgaan. Want bijvoorbeeld
die 50 meter zwemmen, dat is toch flauwekul. Het ergert
me ook wel eens dat je zo weinig hoort van die Edith van
Dijk, die vijf, tien en 25 kilometer zwemt. Dat is voor mij
een kanjer. Iemand die vijftig meter zwemt, daar haal ik
mijn neus voor op. Daar was ik niet eens aan begonnen.
Ik heb ook bewondering voor Leontien van Moorsel, wat
die gepresteerd heeft. Dan denk ik wel eens: ,,Wat ver-
beeldt die Inge de Bruin zich wel met haar korte afstan-

den? Dat is toch niks in vergelijking met Leontien van
Moorsel?" Hetzelfde metNellie Cooman, die konnieteens
100 meter lopen. Fanny Blankers, ja die heeft v/at gepres-

teerd, zondermeer. En Lauce AÍmstrong is nahrurlijk een

exceptioneel geval, daar kunje niet één, daar kunje wel
tien hoedjes voor afrremen.E

ER IS MAAR EEN IVERELDUURRECORI)
GEHANI\ES ROND IIT',T SNELIMU)SRECORD

Remco van der Plas

Op 8 september 2000 behaalde Eddy Merclac zonder
een rneter tefietsenweer eens het nieuws. Hij lcreeg zijn
werelduurrecord uit 1972 terug. Alle record-
verbeteringen die daarna plaatsvonden, werden op niet
reglementairefietsen gevestigd m werden niet langer
als uurrecord erkend.t Op 27 ohober zette Chris
Boardman die regerend recordhouder was, het record
opnieuw op zijn naam. Gebntilqnakend van een regle-
mentaíre racefiets kwam hij slechts tien rneter verder
dan Eddy Mercla. Rond het werelduurrecord is veel te
doen geweest.

In het wielrennen is het werelduurrecord het enige
snelheidsrecord dat telt. Wie zou denken dat de UCI
zuinig op haar meest prestigieuze record is, komt bedro-
gen uit. Tenzij men het geklungel rond het werelduur-
record verklaren wil uit een overdreven beschermzucht.
De bijzondere status van het uurecord bldkt verder uit
het feit dat toen de UCI in 1950 overging tot offrciële
erkenning van wereldrecords alle voorgaande records
gescbrapt werden, behalve het uurrecord bij de heren
beroepsrenners. Dit leidde er bij het damesutrrecord
toe, dat nadat een officieel uurrecord gevestigd was het
twee maal verbeterd kon worden zonder dat de afstand
van het woegere, officieuze record verbeterd werd.
In 1898 had Willie Hamilton zich bij zijn record gang

laten maken door het licht van een ronddraaiende
schijnwerper die de gewenste snelheid aangaf. Het re-
cord werd uiteindelijk erkend met de aantekening dat

verder gebruik van schijnwerpers niet was toegestaan.

Totdat Francesco Moser het record van Eddy Merckx
zou verbeteren, golden de bezwaren voornamelijk niet
het al dan niet toegestane materiaal, maar de werkelijke
baanlengte. Deze is aftankelijk van wazu de baan opge-
meten wordt.
ln de jaren 1912-1914 hielden de Fransman Michel
Bertheg recordhouder sinds 1907, en de Zwitser Oscar

Egg de recordliefhebbers in hun ban. Zij verbeterden
om en om ieder het record driemaal. Het recordduel
tussen Berthet en Egg, die hun records vestigden op de

Parijse Buffalo-baan, leek in 1913 verstoord te worden
door Richard rWeise die het record in Beriijn scheper

stelde. De Buffalo-baan werd opuieuw gemeten endeze
bleek 170 centimeter lenger te zijn dan de eerder offici-
eel vast gestelde lengte. Het record van Egg werd naar
boven biigesteld en Weise verdween van de recordlijst.
Egg hechte bijzonder veel waarde aar-zijn laatste re-
cord. De Fransman Francis Faure reed in juli 1933 als

eerste meer dan 45 hn in een uur. Het record, gevestigd
op de Velocar (een ligfiets), werd voorlopig erkend
maar tijdens het UCI congÍes later dat jaar toch

I De Mexico records van Moser staan nog op de +600 meter
trabel. De records van 199&1991 staan te boek als absolute
records - één uur. Het record van Boardman uit 1996 staat nog
te boek als beste uurprestatie.

winstin 1936.
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geschrapt hoewel met deze frets geen enkel reglement
overfteden werd. Tijdens dat congres werd een speciale

commissie ingesteld die de definitie van een fiets moest
vaststellen. Deze in 1934 vastgestelde definities gelden

tot vandaag de dag.

Eind augustus 1933 was Egg met de Fransman Maurice
Richard in St. Truiden voor diens recordpoging, toen
het nieuws bekend werd dat Jan van Hout in het nabij
gelegen Roermond het record verbeterd had. Egg was in
het geheel niet overtuigd dat de baan de opgegeven
lengte had en bij nameting door hem bleek dat de baan
ruim drie meter korter was dan offrcieel was vastge-

steld. De berekening van Egg kloptr niet, maar vier
dagen na van Hout stelde Richard het record scherper.

De NWU veranimde de betreffende documenten naar de

UCI te zenden en Van Hout zag zijn record nooit er-
kend. Inmiddels is dit is door de UCI rechtgezet.

Had Egg op zijn manier zijn best gedaan het record te
behouden. Zijn woegere opponent Berthet, inmiddels
47, probeerde daadwerkelijk het record te heroveren.
Op een Vélo-Torpille, een ligfiets, legde hij in een uur
49,922 km af. Deze prestatie werd nooit als record er-
kend omdat ook deze fiets toen niet aan de reglementen
voldeed.
De recordactiviteiten concentreerden zich de eerstvol-
gende jaren op de Vigorelli-baan in Milaan. In de pe-

riode 1935-1958 werd het werelduurrecord daar negen-
maal verbeterd. Aanvankelijk probleemloos, totdat er
ook wagen rezen over de exact afgelegde afstand. Kolo-
nel Beaupuis, lid van het directiecomité van de Franse

wielerfederatie, overlegde in 1948 tijdens een congres
van de UCI een rapport waaruit bleek dat in de bochten
niet op de juiste hoogte werden gereden waardoor er per

ronde 63 cm minder werd afgelegd. Voor de toenmalige
recordhouder Fausto Coppi betekende dat zijn record
met 73 meter werd teruggebracht van 45,871 naar
45,798 km. Met het record van Coppi werden ook die
van Richard, Slaats en Archambaud opnieuw vastge-
steld, maar weemd genoeg niet het record van Olmo.
De discussie bleef voortduren en in 1956 werd het re-
cord van Coppi opnieuw herzien. Het werd nu berekend
op 45,848 km. De toen vastgestelde baanafstand werd
echter niet doorberekend in andere op Vigorelli geves-

tigde records. De records van Richard, Slaats en

Archambaud staan nog steeds op foutieve 'Beaupuis-
afstanden'.
Het bleef rustig Íot 1967 . Geen opnieuw gemeten banen
of afgekeurde fietsen, ma.u een nieuwe meer eigentijdse
problematiek: de dopingcontrole. Jacques Anquetil ver-
beterde voor de tweede keer het uurrecord, hij weigerde
de dopingcontole te ondergaan: het record gold niet.

Na het record dat Ferdinand Bracke in Rome had geves-

tigd, kwamen de hoger gelegen banen in Mexico in
zv,t^n.g. De records daar door Ole Ritter en Eddy
Merckx behaald, leverden geen problemen op. In 1975

deed Roy Schuiten tot tweemaal toe vergeefse pogingen

het record te verbeteren. Vooraf waren de dichte wielen
die hij wilde gebruiken door de UCI afgekerud omdat
het gebnrik ervan tegen de reglementen was. Hoewel
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deze reglementen niet gewijzigd waren, bleken in 1984,
toen Francesco Moser tweemaal het record verbeterde,
deze bezwaren niet meer te bestaan. Voorlopig althans.
In de jaren 1993 -1996 werd het record nog zeven keer
verbeterd. Op 6 september 1996 bracht Chris Boardman
het record op 56,375 km.
Na de geslaagde poging van Moser ging de UCI er toe
over de records te verdelen over meerdere categorieën: -
600 meter boven zeeniveau, + 600 meter boven zeeni-
veau (buitenbauen) en het record voor binnenbanen
(zonder hoogte aanduidi"g). Het lijkt erop dat dit onder-
scheid alleen gemaakt werd om Moser nog meer records
te kunnen laten vestigen. Hij stelde dan ook de records
voor laaglaud- en binnenbanen scherper. Het record
voor binnenbanen werd overigens gevestigd met een
achterwiel met een niet reglementaire diametff (101 cm
terwijl 60 tot 75 cm is toegestaan).
in 1993 heeft men alweer genoeg van de nieuwe inde-
ling. Het record van Obree, gevestigd in Hamar, geldt
weer als algemeen uurrecord. In 1994 vestigt Moser nog
wel een nieuw record voor hooglandbanen.
Het bleefweer een aantaljaren stil rond het uurrecord,
totdat de UCI besloot de reglementen toch maar toe te
passen. Door zestien jaar gedogen leek er legitimering
van het gebruik van dichte wielen te zijn ontstaan. Argu-
ment van de UCI is dat anders records uit verschillende
tijdperken niet vergeleken kunnen worden. Fietsen moe-
ten vergelijkbaar zijn met de fiets die Merckx gebruikte.
Was men hierin consequent geweest, dan had men nog
altijd fietsen uit 1893 moeten gebruiken.
De indeling van de officiële recordtabel (v*ww.uci.cU
enelisb/palmares/track/index.htn) is door de

herhaaldelijke aanpassingen niet erg overzichtelijk te
noemen. Beter lijkt het dat de UCI de tabel overneemt
zoals gepubliceerd door het gezaghebbende VELO-
jaarboek. Er kan ten slotte maar één werelduurecord
zijn.a
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denis van de Nederlandse sporttijdschriften zijn naar
mijn mening onderwerpen die zich goed lenen voor een

historische beschrijving. Dit geldt ook voor de verande-
rende betekenis van sport in de samenleving.

Verder vind ik de houding van de samsnlsying en de

sporters tegenover het gebruik van doping een interes-
sant item. Tenslotte zijn sport en agressie (van vanda-
lisme tot en met terrorisme) en ook sport en overheids-
steun nog belangrijke te bestuderen thema's op dit ge-
bied.

5. Hoe ziet u de toekomst voor sportgeschiedenh?

Positief, gelukkig wordt ook de politiek zich er steeds

meer bewust van dat sport behoort tot het culturele erf-
goed. Daardoor komt er meer geld wij voor archivering
en ontsluiting.

SpoÍgeschiedenis moet op zijn beuÍ een bijdrage leve-
rsn aan het achrele debat. Dat wil zeggen inspringen op
actuele gebeurtenissen in de sport en niet blijven han-
gen bij stokpaardjes als 'Sport en de Tweede lVereld-
oorlog' of'Sport en het koningshuis'. tl

beroep.

1. Wat utas uht eerste contact met sportgeschiedenis?

Door het lezen van 'Strijd over sport' van Ruud Stokvis
kwam ik voor het eerst in contact met sportgeschiedenis.

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

Ik heb een doctoraalscriptie geschreven over het ont-
staan van de Nederlandse Sport Federatie. Verder kom
ik in mijn werk als journalist soms heel nauw in contact
met sportgeschiedenis. Zoals dit voorjaar in het laatste
nu[lmer van Nationaal Sport Magazine (na zeventien
jaargangen), dat als ttrema 'Sportiefcultureel erfgoed'
had. Hierin interviewde ik Wilfred van Buuren en Peter-
Jan Mol naar aanleiding van de activiteiten van Stich-
ting de Sportwereld, waaronder de studiedag over sport-
archieven.

3. Wat zijn de beste sporthistorische boeken die u gele-

zen hebt?

De boeken van Ruud Stokvis 'Strijd over spoÍ' en'De
sportwereld'. Ook 'In de pas' van André Swijtink is een
van mijn favorieten.

4. lla vindt u belangrijke te bestuderen thems's op sport-
historisch gebied?

De geschiedenis van de sporwereniging en de geschie-
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magaztne van
geeft informatie over activiteiten van de stichting. Daar-
naast bevat zij artikelen, interviews, boekbesprekingen
en ander nieuws over de geschiedenis en achtergronden
van de sport. Stichting de Sportwereld stelt zich ten
doel: het bevorderen van de kennis van de geschiedenis

en de achtergronden van de sport in Nederland. De stich-
ting bevordert sporthistorisch onderzoek en zet zich in
voor het behoud van het sportiefcultureel erfgoed. Zij
tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bij-
eenkomsten (l ezingen,studiedagen en werkgroepen),
door het vervaardigen van publicaties (nieuwsbrieven en

boeken) en door het leggen van contacten tussen beoefe-
naren van en ge'Ínteresseerden in de geschiedenis en

achtergronden van de sport.

HET BESTUTIR VAN
STICHTING DE SPORTWERELD

bestaat uit:

Nico van Horn, Peter Los (secretaris), Jan van der Putten
(penningmeester), Theo Stevens, Ruud Stokvis, Sjoerd

vanTiel (voorzitter).

Proj ectcoórdinatoren : Wilfred van Buuren, Rogier

OPROEP: VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Stichting de Sportwereld is van plan een studie-
bijeenkomst te organiseren over de geschiedenis
van de autosport in Nederland. We hebben ideeën
genoeg over de opzet en het programma van de

bijeenkomst, we zoeken alleen nog enkele
siaste wijwilligers die mee willen werken aan de

organisatie. Denk hierbij aan het vastleggen van
sprekers, het verzorgen van persberichten en der-
gelijke. Het gaat om een kleinschalig evenement
(vergelijkbaar met onze bijeenkomst over de ge-
schiedenis van het boksen van 12 april 2000), het
werk van de wijwilligers zal derhalve niet buiten-
sporig veel tijd vergen. Belangstelling? Meld je
aan bij stichting de Sporlwereld via mail:
desportwerel d@hotmail. com of bel 020 - 6928903 .
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