Jaarverslag 2013 Stichting de Sportwereld
1. Voorwoord
Met het Mulier Instituut (Utrecht), de Radboud Universiteit (Nijmegen) en de Olympic
Experience (Amsterdam) heeft de Sportwereld ook dit jaar weer twee goed bezochte
studiebijeenkomsten georganiseerd.
De Radboud Universiteit speelde dit jaar ook een belangrijke rol bij het onderzoek naar
sportgeschiedenis met de aanstelling van twee aio’s in het kader van het project Sport,
Identity and Western Culture. Sport as cultural identity marker in European modernity
(1890-2000).
Het tijdschrift de Sportwereld verscheen drie keer (waarbij een dubbeldik
winternummer), met een grote variatie aan onderwerpen. Het blad heeft in de loop van
de jaren een gestage kwaliteitsslag gemaakt. We hopen en verwachten die stijgende lijn
voort te zetten.
Het jaar 2013 stond in het teken van belangrijke veranderingen binnen de Sportwereld.
Die golden voor het bestuur en het blad. Het bestuur heeft in zijn vergadering van 20
december j.l. afscheid genomen van zijn secretaris, Nico van Horn, en eerder al, op 3
september van dit jaar, van zijn hoofdredacteur, Max Dohle. Op laatstgenoemde datum
zijn Marjet Derks en Sven Portz tot het bestuur toegetreden. Sven wordt m.i.v. 2014
bovendien de nieuwe hoofdredacteur van ons blad. Het bestuur is op 20 december j.l.
nog verder versterkt met de komst van Fons Kemper. Deze heeft ook het laatste
nummer van de Sportwereld in 2013 verzorgd.
Met het terugtreden van Nico, bestuurslid sinds 1998 (!) en Max, hoofdredacteur van
2009-2013, moet de Sportwereld twee ervaren en waardevolle krachten missen. Het
bestuur is hen buitengewoon dankbaar voor hun grote inzet voor de Sportwereld. Mede
vanwege zijn jarenlange betrokkenheid bij de Sportwereld, als bestuurder en als
regelmatige medewerker aan ons blad, heeft het bestuur in zijn vergadering van 20
december 2013 Nico het erelidmaatschap van de stichting toegekend.
Naast verlies was er gelukkig ook winst. De drie nieuwe bestuursleden zijn geen
onbekenden in de wereld van de sportgeschiedenis en van de Sportwereld. Zo hebben
ze alle drie al één of meer keren in ons magazine gepubliceerd. Bovendien betekent hun
toetreding een belangrijke verbreding van het netwerk van de Sportwereld. Het bestuur
van de Sportwereld ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Pieter Breuker, voorzitter de Sportwereld
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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 (IBAN: NL23 RABO 0152 1096 09)
Kamer van Koophandel Amsterdam: 41215142
3. Bestuur
Het Bestuur van Stichting de Sportwereld bestond per 1 januari 2013 uit:
Voorzitter: Pieter Breuker
Secretaris: Nico van Horn
Penningmeester: Edwin Luttik
Lid: Remco van Dam
Projectcoördinator: Wilfred van Buuren
Webmaster: Remco van Dam
Het bestuur vergaderde in januari, april, juni, september en december. Op de
vergadering van september traden Marjet Derks en Steven Portz tot het bestuur toe. In
december trad Nico van Horn uit het bestuur, Fons Kemper trad tot het bestuur toe.
Per 31 december 2013 was de samenstelling van en de taakverdeling binnen het
bestuur als volgt:
Voorzitter: Pieter Breuker
Secretaris: Remco van Dam
Penningmeester: Edwin Luttik
Lid: Marjet Derks
Lid: Sven Portz
Lid: Fons Kemper
Projectcoördinator: Wilfred van Buuren
Webmaster: Remco van Dam
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4. Financiën
Jaarrekening Stichting de Sportwereld 2013
Balans per 31 –12-2013
Debet

Credit

Lopende rekening (Rabobank)
2064,00
Spaarrekening (Rabobank)
7,98
Nog te ontvangen contributie
450

Eigen vermogen
1160,90
Resultaat 2013 (positief)
1361,08

Totaal
2521,98

Totaal
2521,98
Resultatenrekening 2013

Kosten
Kosten nieuwsbrief
1401,68
Overige kosten
Resultaat 2013 (positief)
1361,08
Totaal
3116,80

Opbrengsten
Contributie
Diverse opbrengsten
354,04 930,80

2186

Totaal
3116,80

De kosten van het drukken en verzenden van de magazines bedroegen ruim 1.400 euro
en vormden de belangrijkste uitgavenpost van de Stichting. De overige kosten
bestonden uit de jaarvergoeding van de postbus, de kwartaalkosten van de Rabobank,
de kosten van hosting van de website en bestuurskosten (ivm afscheid bestuurslid en
hoofdredacteur). De opbrengsten waren ruim 3.100 euro en bestonden voor 2/3de uit
contributie en voor 1/3de uit royalties van het opnieuw samengestelde en gepubliceerde
boek ‘Hollands Goud’. In de loop van 2014 verwachten we een bedrag van circa 450
euro te ontvangen aan (nog te betalen) contributie over 2013. Het resultaat over 2013
was positief en bedroeg ruim 1.360 euro. Het eigen vermogen nam in 2013 met dit
bedrag toe.
Het resultaat in 2013 was ruim 600 euro hoger dan in 2012. Dit verschil wordt
veroorzaakt door lagere kosten in 2013. In totaal ruim 1.100 euro minder kosten
waarvan het grootste deel overige kosten. Dat laatste kwam onder meer door een oude
schuld die in 2012 moest worden afgelost. Tegenover deze lagere kosten stonden ook
fors lagere contributie-inkomsten in 2013. Dat komt omdat in 2012 veel achterstallige
contributie is ontvangen. Deze lagere contributie-inkomsten worden deels weer
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gecompenseerd door hogere diverse opbrengsten, uit de royalties van “Hollands Goud’
in 2013.

5. Contacten
Stichting de Sportwereld heeft in 2013 onder meer met de volgende organisaties
contacten onderhouden. Opgenomen zijn alleen instellingen waarmee meer dan
eenmalig contact is geweest. Privépersonen zijn niet opgenomen.
Huygens ING, Den Haag
W.J.H. Mulier Instituut, Utrecht
NOC*NSF, Papendal
Olympic Experience, Amsterdam
Sportservice Noord-Holland, Haarlem
Radboud Universiteit, Nijmegen
6. Speciale projecten en medewerking
- Wilfred van Buuren maakte wederom deel uit de van de jury van de Nico Scheepmaker
Beker. De bekendmaking van de winnaar vond plaats op 10 juni in het Olympisch
Stadion: de prijs ging naar Wilfried de Jong voor zijn Kop in de wind.
- Op 19 juni opende Pieter Breuker bij het Mulier Instituut te Utrecht een door hem
samengestelde tentoonstelling ‘Kaatsen, cachier en Mulier’. Deze tentoonstelling,
vergezeld van een catalogus, liep tot eind oktober 2013.
- Stichting de Sportwereld was, met het Mulier Instituut en hoofdorganisator de Olympic
Experience, betrokken bij de voorbereiding van de bijeenkomst van sporthistorici op 24
juni in de Olympic Experience, met als thema: ‘Sport, stad en koningshuis’. Jurryt van de
Vooren hield een lezing over het oude Olympisch Stadion van 1913, Thijs Kemmeren
vertelde over Tilburgse handboogsport en stedelijke identiteit, en Jan Rijpstra hield een
voordracht over het koningshuis en sport. Ruim dertig belangstellenden waren
aanwezig.
- Nico van Horn publiceerde in Oud Edam, periodiek uitgegeven door de vereniging Oud
Edam, een artikel ‘De Edamsche Roeivereeniging Charon’.
- Op 2 december verzorgden Wilfred van Buuren en Nico van Horn een college aan de
Universiteit van Amsterdam, in het kader van een collegereeks over sportgeschiedenis
door Niek Pas: bronnen en archieven.
-De Radboud Universiteit te Nijmegen, met Marjet Derks van de afdeling Geschiedenis
als motor, was op 20 december de hoofdorganisator van de tweede studiemiddag, met
als thema Deep Play. De culturele wending in sportgeschiedenis. Sprekers waren Niek
Pas (UvA) over ‘Cycling Identities. Le Tour d'Algérie 1949-1953. Over betekenissen van
wielrennen in een koloniale context' en Stijn Knuts (KULeuven), die inging op
‘Bochtenwerk op twee wielen: fietsen en wielrennen in België vóór de Tweede
Wereldoorlog vanuit cultuurhistorisch perspectief'. Daarnaast stelden Jurryt van de
Vooren (Olympic Experience) en Jan Rijpstra (Koninklijke Vereniging van leraren
Lichamelijke Opvoeding) nog eens het Sportalbum aan de orde in hun lezing over ‘Het
Nationaal Sportalbum 1898 revisited'. Deze studiemiddag trok bijna veertig
belangstellenden.
7. Activiteitenoverzicht
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘Johan en ik’. Amsterdam Museum, Amsterdam.
- Bezoek aan de theatervoorstelling ‘Hand in hand. Het verhaal van een belofte’,
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Rory de Groot. Klein Bellevue, Amsterdam.
- Aanwezig bij de eeuwfeestherdenking van de Amsterdamsche Honkbal Club ‘Quick’.
Amsterdam.
- Aanwezig bij de presentatie van de DVD van de Koninklijke Nederlandsche Studenten
Roeibond en van het Varsity-magazine.
- Aanwezig bij de sportherdenking, 4 mei 2013. Olympisch Stadion, Amsterdam.
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘Allemaal, allemaal op de fiets’. Oosterkerk, Amsterdam.
- Op 10 juni 2013 trad Wilfred van Buuren op in het radioprogramma ‘Tijd voor twee’,
Radio 2, over de Nico Scheepmaker Beker.
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘Zwemt in drinkwater’. Historische Vereniging Schiedam.
- Bezoek aan de films ‘De koning van de Mont Ventoux’ (wielrennen); ‘Wolf’
(kickboksen); Rush (autosport); ‘Putins Games’ (Winterspelen 2014); ‘The Armstrong
Lie’ (doping en wielrennen); ‘F.C. Ruwanda’ (voetbal).
- Bezoek aan het Deutsches Sport & Olympia Museum, Keulen.
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘Clubzotten en Cercletrutten’. Museum voor Volkskunde,
Brugge.
- Bezoek aan korte film-festival, ‘Film-RadParcours 2013’. Kaleidoskop, Aken.
- Aanwezig bij thema-avond DWV-de Volewijckers. OBA, Hagedoornplein, Amsterdam.
- Bezoek aan tentoonstelling ‘Kicker, Kult & Co.’. Diözesanmuseum, Osnabrück.
- Aanwezig bij de boekpresentatie Sport, Arthur van den Boogaard. Uitgeverij Nieuw
Amsterdam, Amsterdam.
8. Vragen beantwoord over:
- Nederlandsch-Indische Atletiek Unie.
- Roeier C. Pieterse (1927).
- PSV Eindhoven (1913) (korfbal en andere sporten).
- Wielrennen in Indië.
- Amsterdamsche Sport-Club.
- Voetbal in Amsterdam-Noord.
- Interland Nederland-Indië 1938.
- Wielrennen in Nederland.
- Edamsche Roeiclub Charon (1873).
- Historische sporttijdschriften.
9. Website Stichting de Sportwereld
Door een grote serverstoring bij de host van www.desportwereld.nl was de website
gedurende een groot deel van het jaar onbereikbaar. Dit gold eveneens voor de mailbox
van de stichting. Dankzij de samenwerking tussen host Veldhoven Design (Rotterdam),
voormalig webmaster Gerard van den Houten en huidig webmaster Remco van Dam
kon uiteindelijk de meeste content van de site en de mailbox worden gered.
Dit jaar verschenen – mede door de storing – slechts veertien nieuwsitems rondom
sportgeschiedenis op de website. Het aantal bezoekers daalde licht naar 7.546.
10. Magazine
In februari 2013 rolde nummer 66 van de persen, met daarin twee biografieën: één van
Kinnema van Eik over de eerste donkere voetballer in Nederland, Constant Cremer, en
één – van de hand van Max Dohle - over de Duitse hoogspringster Dora Ratjen.
Daarnaast besteedden Daniël Rewijk en Fons Kemper aandacht aan de rol van Pim
Mulier als chroniqueur van de sport in Nederland. Vervolgens een terugblik van Mark
Verhaag en wederom Fons Kemper op het seminar ‘Sportgeschiedenis, verleden en
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toekomst’ dat op 19 december 2012 was georganiseerd door Stichting de Sportwereld,
met het Mulier Instituut en Huygens ING. Theo Bollerman ging op zoek naar de
sportzaak van Albert Walser in Eindhoven, en Wilfred van Buuren hield de nieuwe
publicaties op sporthistorisch gebied bij.
Bij het begin van de zomer verscheen nummer 67, het laatste nummer onder
hoofdredacteur Max Dohle. Marjet Derks belichtte de rol van katholieke geestelijken als
schakel in de Nederlandse sport, voor 1940. Stephanie Guillé uit Vlaanderen zocht uit
waarom tennis niet geprogrammeerd werd op de Olympische Spelen in Amsterdam.
Nog meer Spelen en Nederland: Nico van Horn zocht naar aanwijzingen waarom in
1896 Nederland niet meedeed aan de eerste Spelen in Athene. En nog meer aandacht
voor tennis, een biografische schets van Theo Bollerman over tennislegende Gerard
Scheurleer. Hoofdredacteur Max Dohle presenteerde een stuk over Stella Walsh, een
deelneemster in Berlijn, 1936, en de twijfels over haar geslacht. Tot slot aandacht voor
nieuwe sporthistorische werken, door Wilfred van Buuren.
Op 20 december verscheen dubbelnummer 68. De inhoud bestond uit een artikel van
Hedman Bijlsma over de moeizame introductie van langebaanschaatsen in Friesland,
een bijdrage van Fons Kemper en Mark Verhaag over gehandicaptensport in de jaren
’80, een onderzoek naar roeivereniging Charon van Nico van Horn, een update
betreffende de sportdatabank van Huygens ING door Michel van Gent, een verslag van
de studiemiddag van 24 juni door Fons Kemper en Nynke Terpstra en drie bijdragen van
Wilfred van Buuren: een recensie van Werper in het graan, het juryrapport 2013 van de
Nico Scheepmaker-beker en een overzicht van recente sporthistorische publicaties.
Fons Kemper was gastredacteur van dit nummer.
12. Werving donateurs, administratie
Het aantal donateurs steeg van 124 tot 128. Tijdens de studiemiddag op 20 december
kregen alle aanwezigen een inschrijfformulier en het die dag verschenen nr. 68 van het
magazine mee.
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