
Op 31 januari is het eerste exemplaar van het
Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportge-
schiedenis overhandigd aan Yvonne van Gennip.
Deze eer viel de drievoudig Olympisch schaatskam-
pioen te beurt, omdat ze voor het eerst in haar loop-
baan laatste werd. Haar biografie Winterkoninkje
(verschenen in november 2005) is namelijk het laatste
sportboek dat werd toegevoegd aan dit omvangrijke
overzicht.

In het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse
sportgeschiedenis wordt een systematisch overzicht
gegeven van ruim 7.500 titels op het gebied van de
Nederlandse sportgeschiedenis. Het is voor het eerst
dat een dergelijk omvangrijke uitgave over sporthisto-
rische literatuur verschijnt. Van voetbal tot fierljeppen,
van de Nederlandse Antillen tot Zundert, van Ajax tot
de Zaansche Boys, het is een veelomvattend overzicht
geworden waar ruim twee jaar aan is gewerkt. De bibli-
ografie bevat zowel titels op het gebied van nationale,
koloniale, regionale en lokale sportgeschiedenis als een
lijst van periodieken (tijdschriften en jaarboeken) en
een overzicht van biografische studies. 

De boekpresentatie in het Olympisch Stadion te

Amsterdam was een onderdeel van de uitreiking van
de Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek
van 2005. De beker ging niet naar onze bibliografie. Dat
kon ook niet, want die heeft als verschijningsjaar 2006. 

Met behulp van deze bibliografie is het voor onder-
zoekers, publicisten en belangstellenden op het gebied
van sportgeschiedenis een stuk makkelijker onderzoek
te verrichten. Wat dat betreft zat bij de boekpresentatie
het juiste publiek in de zaal: sportjournalisten, -auteurs
en -onderzoekers. Onder de ruim 150 aanwezigen veel
bekende gezichten, zoals Theo Reitsma en Wilfried
Genee. Ook initiatiefnemer Stichting de Sportwereld
was goed vertegenwoordigd met een delegatie van
bestuursleden, klankbordgroep, sponsors, uitgeverij
Arko en andere supporters. 

Bij de boekpresentatie interviewde Tom van ‘t Hek
samensteller Wilfred van Buuren. Die legde uit welke
selectiecriteria gehanteerd zijn. Niet alle sporttitels zijn
opgenomen; geen instructieboeken, zoals Oom Jan leert
zijn neefje schaken. Wel geschiedschrijving en titels uit
het verleden met historische waarde. Tot hilariteit van
de zaal liet Van Buuren als voorbeeld een brochure uit
1922 zien, getiteld: Ouders houdt uw kinderen af van
den voetbalmatch! Medesamensteller Peter Los, speci-
aal voor deze gelegenheid getooid in pak (nog nooit
vertoond), overhandigde vervolgens het eerste exem-
plaar van ‘Het Apparaat’ aan Yvonne van Gennip. Die
avond zou de drank nog rijkelijk vloeien en werd het
laat, erg laat...  
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