1. Voorwoord
Het jaar 2010 vormde een belangrijke nieuwe fase in mijn relatie tot de Sportwereld.
Nadat ik al van 1997-2001 en 2008-2010 gewoon bestuurslid van de stichting was
geweest, besloot ik ten slotte (maar uit volle overtuiging) ook het voorzitterschap op me
te nemen. Naast praktische omstandigheden (pensionering, en dus meer tijd (??) speelden
daar ook idealistische motieven in mee. Het is mijn ambitie de stichting duidelijker op de
kaart te zetten. Dat betekent vooral meer leden en een verdere verbetering van het blad,
naar vorm en inhoud. Het moet in Nederland mogelijk zijn een vitale club op het gebied
van sporthistorie van de grond te krijgen. Ik heb mezelf daar twee jaar de tijd voor
gegeven. De eerste tekenen zijn bemoedigend. Nu is besturen altijd een kwestie van
samenspel, van goede samenwerking. Die moest, met twee andere nieuwkomers, nog
blijken, maar intussen draaien Edwin Luttik en Remco van Dam al volop mee en leveren
een waardevolle bijdrage aan de revitalisatie van de stichting. ‘Vaste’ krachten Nico van
Horn (secretaris) en Wilfred van Buuren (projectmedewerker) bleven gelukkig.
In 2010 is ook een allereerste begin gemaakt met een verdere verbetering van de website.
Webmaster Gerard van den Houten heeft de nodige ambitie ‘zijn’ website duidelijker te
positioneren.
Er is ook minder goed nieuws. Na zijn pensionering op 1 januari 2008 als bijzonder
hoogleraar Sportgeschiedenis aan de VU is Theo Stevens nog steeds niet opgevolgd. Zo
is de enige (bijzondere) leerstoel Sportgeschiedenis in Nederland, mede tot stand
gekomen door de inspanningen van stichting de Sportwereld, dus al meer dan drie jaar
vacant. Het is te hopen dat de betrokken instanties (NOC*NSF en de VU) nu snel hun
verantwoordelijkheid nemen.
Het bestuur nam in 2010 op 23 maart afscheid van zijn voorzitter Sjoerd van Tiel en op
15 december van zijn projectmedewerker/voormalige bestuurslid Peter Los. Beiden
hebben zich jarenlang ingezet voor de Sportwereld. De stichting is hen daar bijzonder
dankbaar voor!
Pieter Breuker, voorzitter Stichting de Sportwereld

2. Zakelijke gegevens
Stichting de Sportwereld (opgericht 22 juni 1995)
Postbus 11781, 1001 GT Amsterdam
Telefoon: - voorzitter: 058-2168310
- secretaris: 020-6221937
- penningmeester: 06-52668412
- projectcoördinator: 020-6928903
Email: info@desportwereld.nl
Website: www.desportwereld.nl
Bankrelatie: RABObank Uitgeest: 15.21.09.609
Kamer van Koophandel Amsterdam: 41215142
Stichting de Sportwereld hoeft dit jaar geen vermeldingen te doen, voortvloeiende uit de
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens.
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3. Bestuur
Het Bestuur van Stichting de Sportwereld bestond per 1 januari 2010 uit:
Voorzitter: Sjoerd van Tiel
Secretaris: Nico van Horn
Penningmeester: Jan van der Putten
Lid: Pieter Breuker
Lid: vacature
Belangrijke bestuurswisselingen domineerden dit jaar. Sjoerd van Tiel trad na jarenlange
trouwe dienst af als voorzitter, per 1 april, en werd opgevolgd door Pieter Breuker. Edwin
Luttik en Remco van Dam traden toe als respectievelijk penningmeester en lid.
Peter Los gaf halverwege het jaar te kennen met zijn waardevolle werk als
projectmedewerker te stoppen. Effectief ging dit vertrek per 1 december in.
Per 1 april 2010 (tot 1 januari 2011) was het Bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter: Pieter Breuker
Secretaris: Nico van Horn
Penningmeester: Edwin Luttik
Lid: Remco van Dam
Projectcoördinator: Wilfred van Buuren
Projectmedewerker: Peter Los (tot 1 december)
Webmaster: Gerard van den Houten
Het bestuur vergaderde in februari, maart, juni, september en december.

4. Financiën:
Jaarrekening Stichting de Sportwereld 2010

Balans per 12 –12-2010
Debet
Lopende rekening (rabobank)
Spaarrekening (rabobank)
Nog te ontvangen contributie
Resultaat (negatief)
Totaal
2564,48

Credit
824,22 Eigen vermogen
145,10
1260
335,16

2564,48

Totaal
2564,48
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Resultatenrekening per 12 –12-2010
Kosten
Kosten magazine
Overige kosten

Opbrengsten
1996,45
Opbrengsten magazine
498,14 Diverse opbrengsten
Resultaat 2010 (negatief)

Totaal
2494,59

2135
24,43
335,16

Totaal
2494,59

In 2010 is het Magazine van stichting de Sportwereld drie keer verschenen. De kosten
van deze nieuwsbrieven en de overige kosten bedragen bijna 2.500 euro. De overige
kosten bestaan voor het grootste deel uit de kosten van een in 2010 georganiseerd literair
sportcafé en de jaarvergoeding van de postbus. De opbrengsten zijn ruim 2.150 euro en
bestaan bijna volledig uit opbrengsten van het Magazine. In de loop van 2010 verwachten
we nog een bedrag aan 1.260 euro te ontvangen aan (nog te betalen) contributie over
2010.
Het resultaat is negatief en bedraagt ruim 335 euro. Het eigen vermogen neemt in 2010
met dit bedrag af.

5. Contacten
Stichting de Sportwereld heeft in 2010 ondermeer met de volgende organisaties contacten
onderhouden. Opgenomen zijn alleen instellingen waarmee vaker dan eenmalig contact is
geweest. Privé-personen zijn niet opgenomen.
Historisch Museum Deventer.
Uitgeverij J.M. Meulenhoff, Amsterdam
W.J.H. Mulier Instituut
NOC*NSF
Sportservice Noord-Holland, Haarlem.
Stadsarchief Deventer.
Voetbalclub UMS, Jakarta.
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6. Speciale projecten en medewerking
- Interview met Nico van Horn in Sinar Harapan 21 januari 2010, over sportgeschiedenis
en sportarchieven in Indonesië.
- Interview met Nico van Horn op ‘JakTV’, op 24 januari 2010, over de geschiedenis van
voetbalclub UMS en het Indonesische voetbal. Jakarta.
- Wilfred van Buuren maakte deel uit van de jury voor de Nico Scheepmaker Beker.
- Op 3 juni 2010 organiseerde de Stichting een Literair Sportcafé in Haarlem ter
gelegenheid van het afscheid van Sjoerd van Tiel als voorzitter van Stichting de
Sportwereld. Het Literair Sportcafé werd georganiseerd in nauwe samenwerking met
kunstenaarssociëteit Nieuwe Teisterbant, Boekhandel De Vries en Grand Café Brinkman.
Te gast waren Gerbrand Bakker (Boven is het stil, Perenbomen bloeien wit, Juni); Jan
van Mersbergen (Zo begint het, Morgen zijn we in Pamplona); Wiep Idzenga (De
Maradona van China en andere landen, div. publicaties in de literaire sportbladen Hard
Gras, Achilles en Johan) en Harmen Malderik (De kleine koningin, De laatste schaatser).
De schrijvers lazen voor uit eigen werk dat hun liefde voor sport ademde, en blijk gaf van
een sportieve achtergrond en belangstelling. Na deze voordrachten uit eigen werk, over
schaatsen, boksen en voetbal, gingen de schrijvers met elkaar en het publiek in gesprek
over de rol van sport in hun (schrijvers)leven en de betekenis van sport en sportbeleving
voor hun werk. De avond werd muzikaal omlijst door de Haarlemse vibrafonist Gunnar
Graafmans.
- Op de Dag van het Sportonderzoek, 7 oktober 2010, georganiseerd door het
Mulierinstituut, in het Sportcentrum Universum te Amsterdam, verzorgden drie leden van
De Sportwereld een inleiding. Ruud Stokvis hield de plenaire inleiding, mede naar
aanleiding van een hernieuwde uitgave van zijn De Sportwereld, een sociologische
inleiding. Pieter Breuker vertelde over ‘Sport aan zet: De 'Internationale Sport-,
Visscherij- en Paardententoonstelling' (1892) te Scheveningen’. Daniël Rewijk hield een
lezing met als titel ‘Pim Mulier en de toe-eigening van cricket en voetbal in Nederland
1848-1898’.
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7. Activiteitenoverzicht
- Aanwezig bij lezing door Odette Breijinck ‘Sport en spel in de kunst’. Bibliotheek
Ouderkerk.
- Aanwezig bij vier avonden en een middag met lezingen in Openbare Bibliotheek
Amsterdam, met als thema: de Giro.
- Films: ‘The stars and the watercarriers’ (Giro, 1973); ‘Invictus’ (rugby en politiek);
‘Hoffenheim, das Leben ist kein Heimspeil’ (voetbal); ‘The other Chelsea, a Story from
Donetsk’ (voetbal); ‘Marathon Boy’.
- Bezoek aan wielertentoonstelling ‘Giromania, Tour de Bazel’. Stadsarchief Amsterdam.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘Wielershirts, verzameling Henk Theuns’. Openbare
Bibliotheek, Amsterdam
- Bezoek aan eeuwtentoonstelling Gymnastiekvereniging D.E.V. Sporthal Oostzaan.
- Aanwezig bij de uitreiking van de Nico Scheepmaker Beker. Erik Brouwer ontving deze
prijs voor zijn boek Spartacus, de familiegeschiedenis van twee Joodse Olympiërs.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘GIROmania’, wielerfoto’s van Cor Vos. Openbare
Bibliotheek, Amsterdam.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘Dat is boks’, Huis van Alijn, Gent.
- Bezoek aan cultureel programma ‘De Giro in 30 minuten’: lezing door Daniela Tasca en
theatermonoloog ‘La Dama Bianca’, door Donatella Civile. Stadsarchief, Amsterdam.
- Bezoek aan fototentoonstelling ‘Flandrien’ van Stephan Vanfleteren. Brakke Grond,
Amsterdam.
- Bezoek aan manifestatie ‘Vlaamse Kermis, de koers en haar helden’. Brakke Grond,
Amsterdam.
- Bezoek aan Culturele Zondag, Utrecht, ‘Schermen met het verleden’ met een lezing van
Daniël Rewijk over het ontstaan van cricket en sportbeoefening in Utrecht, en een
tentoonstelling samengesteld uit archieven van de sportclubs Kampong, Hercules en
Triton.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘Afrika scoort’. Tropenmuseum, Amsterdam.
- Bezoek aan fototentoonstelling ‘Afrika voetbalt!’ Openbare Bibliotheek, Amsterdam.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘Wir gegen uns. Sport im geteilten Deutschland’. Haus der
Geschichte, Bonn.
- Bezoek aan mini-tentoonstelling over sport in Amersfoort. Museum Flehite,
Amersfoort.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘Hollands wielerglorie, Tour experience’. Kunsthal,
Rotterdam.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘Nederland fietst’. Atlas van Stolk, Rotterdam.
- Bezoek aan NK Atletiek. Olympisch Stadion, Amsterdam.
- Bezoek aan kwalificatie wedstrijd EK basketbal Nederland-Estland. Almere.
- Bezoek aan wisseltentoonstelling Geschiedenis van de Olympische Spelen.
Topsportcentrum, Almere.
- Aanwezig bij en deelname aan de ‘Dag van het Sportonderzoek’, Universiteit van
Amsterdam. Pieter Breuker en voormalig hoofdredacteur Daniël Rewijk hielden hier een
inleiding. Zie verder bij speciale projecten (6).
- Aanwezig bij het Mulierdebat, Verkadefabriek, Den Bosch. Auteur en oud-bestuurslid
Ruud Stokvis ging in debat met opponenten over zijn vernieuwde De Sportwereld, een
sociologische inleiding.
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8. Medewerking verleend aan/vragen beantwoord van:
- Vragen uit Australië over de tournee van het Australische voetbalelftal door Indië in
1928 en 1931.
- Vragen over een sportfoto, 1910.
- Vragen over het opzetten van sportarchieven in Bangladesh.
- Medewerking verleend aan artikel in het Nederlands Dagblad over de populariteit van
sportboeken.

9. Projecten:
Er waren in 2010 geen speciale projecten. Gedacht wordt overigens aan een heruitgave
van Hollands Goud.

10. Website Stichting de Sportwereld
Het bezoekersaantal is wederom gestegen, 6.300 in 2010 (ten opzichte van 3.500 in
2009). Dat de toename behoorlijk is te noemen, komt mede door een gewijzigde
paginateller. De meest bezochte pagina’s van Stichting de Sportwereld:
Sportgeschiedenis, Magazine, Etymologie kaatsen en badminton. Dertig nieuwsitems
rondom sportgeschiedenis verschenen gedurende het jaar op de homepage. Het dagelijks
beheer was in 2010 in de vertrouwde en kundige handen van Gerard van den Houten.
Hosting en technische ondersteuning kwamen van Veldhoven Design BV uit Rotterdam.

11. Magazine
Nummer 54, vlak voor de grens van 2009 en 2010 uitgekomen, bevatte een artikel van
Ab Bloemendaal over de verspreiding van golf. Max Dohle schreef over het woord
‘schaats’. Daarnaast blikte hij vooruit op de te verschijnen Canon van de Nederlandse
sport. Ernest Verhees besprak de figuur Karel Lotsy, mede naar aanleiding van de
verschijning van het boek van Frank van Kolfschooten over Karel Lotsy en zijn rol in de
Tweede Wereldoorlog. Wilfried van Buuren blikte terug op het sporthistorisch congres
van 18 december 2009, ter ere van het afscheid van Pieter Breuker aan de RuG.
In nummer 55 schreef Marjolein te Winkel over de Olympische Spelen van 1956 en de
niet-deelname van Nederland. Michel van Gent verrichtte een voortgangsrapportage over
het sportproject van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, een database voor
sportverenigingen. Frank Grootemaat behandelde de voetbalrivaliteit tussen Engeland en
Schotland. Pieter Breuker blikte ook vooruit op de te verschijnen Sportcanon, die
oorspronkelijk in delen in de Volkskrant verscheen. Tenslotte het juryrapport van de Nico
Scheepmaker Beker, die dit jaar naar Erik Brouwer ging voor zijn Spartacus, de
familiegeschiedenis van twee Joodse Olympiërs.
Nummer 56 kwam uit in oktober met artikelen van Ab Bloemendaal over golf onder
oorlogsomstandigheden en van Koos Steendijk-Kuypers over humor en vrouwensport.
Max Dohle maakte een artikel over schaatscoryfee Johan van Buttingha Wichers.
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Verder in de diverse nummers de gebruikelijke signaleringen van nieuwe uitgaven op
sporthistorisch gebied, door Wilfred van Buuren. Voorts enkele verslagen van lezingen
en bijeenkomsten, een artikel over het sportboeken antiquariaat van Martijn van Leusden
in Den Haag, en bestuursmededelingen.
Het dubbelnummer 57-58 (56 pagina’s) verscheen, onder gastredactie van Pieter Breuker,
begin december 2010. Het wetenschappelijk opgezette nummer bevat een aantal
uitgewerkte sporthistorische bijdragen aan ‘De Dag van het Sportonderzoek’. Het gaat
om: Jan Rijpstra, Fons Kemper en Jan Willem van der Roest: ‘Sport en politiek in
Nederland’; Ruurd Kunnen: ‘Friese Sporten. Diffusie en isolatie – een kwestie van
standsverschil’; Thijs Kemmeren. “Honos Alit Arcum’. Over het ontstaan van Tilburgs
eerste sportvereniging (1844)’; Pieter Breuker: ‘Sport aan zet. De Internationale Sport-,
Visscherij- en Paardententoonstelling’ te Scheveningen (1892)’.

12. Ledenwerving
Na jaren van stabilisatie is het aantal leden van de stichting over het afgelopen boekjaar
met ongeveer 20 procent toegenomen. De groei lijkt zich ook in 2011 door te zetten.
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