


Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2001-IV ZEISTER SPORT IN BEELD (4), F. VOGELZANC, R.P.M. RHOEN Werd sport lange tijd een belang-rijke sociale functie toegeschreven, totin de sportnota van de gemeente Zeistvan 1999 toe, in de werkelijkheid lijktsport steeds meer voor de gezondheidte worden bedreven en is er een grotetoename van het aantal individuelesporten. Sport is ook van karakterveranderd: de professionals, die er(soms dik) voor betaald worden staanver af van de recreanten, een verschildat in Nederland voor 1940 nauwe-lijks bestond. Het lijkt geaccepteerddat professionele sport gaat om hetwinnen en voor de prestaties, terwijlbij de recreanten sportiviteit en eenleuke wedstrijd hoog in het vaandelstaan. Toch zijn ook de recreantengeprofessionaliseerd: de uitrusting vande gemiddelde sporter nu is stukkenbeter dan die van 50 jaar geleden. Westellen ook hogere eisen: aan onszelf,aan de accommodatie en aan hetmateriaal. Wederopbouw Dat de Tweede Wereldoorlog De overdekte tribune van v.v. Zeist op De Koeburg aan de Driebeigseweg, 1957. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST weinig invloed had op de ontwikke-ling van de sport is in het vorige artikel(Seijst 2001-III) al naar vorengekomen. Door de stimulerendemaatregelen van de bezetter en de a-politieke houding van de meestesporters gingen trainingen enwedstrijden         gedurende          de oorlogsjaren gewoon door Pas in 1944 begon het tekort aan

materialenvoelbaar te worden en verdwenensporters in de Duitse werkkampen,moesten onderduiken of kwamen ombij acties van de illegaliteit. Tijdens deoorlog ontstonden er zelfs nieuweverenigingen. Daar waren tweewandelclubs bij: om de wandelsportuit te oefenen, was weinig materiaal











Seijst 2001. - Dl.31 F. VOCELZANG, R.P.M. RHOEN ZEISTER SPORT IN BEELD (4), had de oorlog niet geleerd dateendracht macht maakte? Zo'noproep was aan weinigen besteed, inde jaren die volgden ontstonden velenieuwe clubs op religieuze grondslag.Naast tafeltennisvereniging 't Slotontstond er de Katholieke Tafeltennis-vereyiiging ktv, er kwam eenkatholieke atletiekvereniging, dekatholieken stichtten zwem-vereniging Jonas. Dat ging gepaardmet de uitdrukkelijke waarschuwing,dat gemengd zwemmen uit den bozewas. Jonas was de tweede katholiekezwemvereniging, naast het eveneensin 1949 gestichte Laga. De echteontzuiling begon pas midden jaren'60. Weliswaar organiseerde Saestum,dat zich toen volledig op voetbal hadgericht, toen nog een lezing voorouders van aanstaande pupillenwaarin sport werd omschreven alsgoed voor de opvoeding, maar danwel binnen katholiek verband, hetlijkt toch om een achterhoedegevechtte gaan. Sportverenigingen die na detijd werden opgericht, afficheren zich Op 14 augustus 1971 werd op de sportvelden Achter het Slot en op Blikkenburg hetPoliotoernool voor jonge voetballertjes gehouden. 94 wedstrijden werden er gespeeld.Burgemeester A.A.H. Stolk gaf de aftrap. Scheidsrechter was R. IJzendoorn. richten. Het bestuur van die z-v- Zeisti.o. kreeg meteen onenigheid: dehelft wilde graag zwemmen inzwembad Blikkenburg, de anderehelft in het natuurbad Mooi Zeist.Met

die zwembaden bleef hetellende. In 1959 werd het oude badBlikkenburg (waarin bij slecht zwem-weer gevist mocht worden) geslotenvanwege het vervuilde water. Er niet meer met een levensbeschouwe-lijke grondslag. Sterker nog, in eenboekje uit 1964 werd door de schrijverzelfs getracht het geloofdichter bij dejeugd te brengen door geloven net zoleuk voor te stellen als sport! In desport beleeft men zijn menszijn, en hetgeloof hoort daar bij. In 1947 nam de knzb het initiatiefom in Zeist een zwemvereniging op te









Seijst 2001. - Dl.31 Seiist 2001-IV ZEISTER SPORT IN BEELD (4), F. VOCELZANC, R.RM. RHOEN verenigingen in Zeist die in de jaren'50 en '60 ontstonden, vaak voortkwa-men uit schoolteams. Clubs als Cito,.SNS, Olympia doken tip in de lokalekranten. Toch was de groei vanvolleyhal onverwacht: eind jaren '40dacht men nog dat vooral honkbal enbaskethal Nederland zouden verove-ren. Dat is nauwelijks gebeurd. In1980 startte er weliswaar een tweedesoftbalvereniging in Zeist, deD.Runners, maar een massale sport ishet niet geworden, evenmin alsbasketbal. Opvallend is wel dat inNederland volleybal vooral eenvrouwensport is geworden. Ook aangeslagen is het uitEngeland overgewaaide badminton.Gezien ons klimaat is het logisch datzaalsporten het goed doen, omdat dieonafhankelijk van de weersomstan-digheden kunnen worden uitgeoe-fend. Een schrijnend voorbeeld vandie weersinvloeden in Zeist waren dejaren 1959-60. Door langdurigedroogte waren de voetbal- enkorfbalvelden onbespeelbaar gewor- 1 *iS&A»<»-. De ponyclub Schaerweijde o.l.v. W.A. Storm de Grave. Vierde van rechts prinsesMargriet, 1957. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST ?n»!





Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (4). F. VOCELZANC, R.RM. RHOEN De gemeente en desportaeeommodaties In december 1946 richtte DenHaag de Rijksdienst voor Sport enLichamelijke Oefening op. In eenserie redactionele commentarenjuichten de Zeister kranten ditinitiatief toe. Weliswaar constateerdenzij dat sportverenigingen van onderopontstonden en dat daar dus geenoverheidsstimulans voor nodig was,maar lichamelijke oefening was eengoede en belangrijke zaak. Steun waser vooral nodig bij accommodaties. Erwerden wat kanttekeningen gezet bijsport: dat was veel eenzijdiger danlichamelijke oefening en hoewelcompetitie een menselijke drijfveerwas, kon het door sport tot excessenleiden. Maar er werden ook geeste-lijke waarden als zelfbeheersing ensportiviteit door aangekweekt, dusuiteindelijk waardeerde men sportpositief Sterker nog, de redactievergeleek de moderne sporter met hetoude ridderideaal. Andere overheidsrapporten over de voorbeeld is Guusje van Maurik (delatere wereldkampioen karate), diejudo als zelfverdediging ging beoefe-nen. Zij moest door 'enge bosjes' naarde manege waar ze paardreed. Datimago van kinderzelfverdedigingtastte, ondanks het olympisch kam-pioenschap van provinciegenootAnton Geesink, de populariteit vanjudo als sport aan. himiddels was uitKorea het hardere karate overge-waaid en in 1965 gaf Vandervlugt deeerste karatedemonstraties. Er

ont-stond een geweldspiraal: steedsnieuwe, hardere varianten vanvechtsporten kwamen naar Neder-land. Toen in een onderlingewedstrijd twee bekende Japansekarate-ka's het onderspit delfdentegen twee Thaise kickboxers, werddie sport populair onder bepaaldegroepen jongeren. Nadeel was dat desport niet in hoog aanzien stond endiverse kickboxers als lijfwacht indienst kwamen van onderwereld-figuren. Zo kregen de vechtsporteneen crimineel stigma. door de oorlog losgeslagen jeugdzagen in sport ook een manier totdisciplinering, en wel een die door dejeugd zelf werd nagestreefd. Zulkerapporten over de problemen rond demoderne jeugd bleven ook in de jaren'50 verschijnen en telkens werd sportals oplossing opgevoerd. Het is dan ook niet verwonderlijkdat de gemeente Zeist zich positiefuitliet over sport en meteen na deTweede Wereldoorlog toezegde werkte maken van het lang gevraagde ensteeds uitgestelde sportpark. Daarvoorwas aanvankelijk geen geld, maar welwerden enkele noodvelden bij hetSlot aangelegd. Er was een nijpendtekort aan accommodaties. In af-wachting van een bestemming voorhet slot besloot de gemeenteraad eendeel in te richten als gymzaal.Daarvan mochten ook enkeletafeltennisverenigingen zoals Unionen 't Slot gebruik maken. De krantengaven de gemeente er duchtig vanlangs: wilde men de jeugd redden,dan waren er goed uitgeruste







Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (4), F. VOCELZANC, R.P.M. RHOEN mensen die de troonrede van 2001hebben gevolgd) kon daarin geenommekeer brengen. Fit sprong welis-waar in op deze dreigende boodschapmet het aanbieden van fitness, terwijlBATO een nieuwe doelgroep aan-boorde door turnlessen te organiserenvoor moeder en kind, maar detraditionele verenigingen kunnen niettegemoetkomen aan de behoefteindividueel te sporten. De laatste jaren is de doorbraak vanindividuele sporten als joggen, aerobic,skeeleren een feit. De gemeente kanaan die behoefte tegemoetkomendoor het aanleggen van padeni, banienen looproutes. En dan spreken we nogniet eens van de invloed van televisie:al in 1973 klaagden Zeister sport-verenigingen dat het verzuim op detrainingen vooral onder invloed vande beeldbuis steeds groter werd. Sportis misschien meer iets aan het wordenom naar te kijken dan om te doen. Enals men sport, dan individueel, op eentijd die men zelf kiest, zonder verplichtingen aan een vereniging.Aan de andere kant bestaan er nogsteeds tientallen verenigingen dieduizenden sporters een nuttige vrije-tijdsbesteding bieden. Misschien is degolfsport (naast De Pan kan men nuook bij Schaerweytle golfen) wel dekwintessens van deze nieuwe hou-ding: om met Freek de Jonge tespreken, golfen doe je in je eentje,met een club. F. VogelzangR.P.M. Rhoen ARCHIVALIA Archiel der Gemeente Zeist I

945-1 965. Archief van de BLOZ,krantencollectie AANVULLENDE LITERATUUR Veel literatuur waarop dit artikel is gebaseerd staat algenoemd bij het vorige artike 100 jaar Phoenix. Cricket, hockey, softbali baseball (z; zp] Beleidsstruciuren in de sport (Utrecht 1973) [Gemeente Zeist] Spoftnota gemeente Zeis/ I96t Prognose inzake de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties (Zeist 1961) [Gemeente Zeist] Sportnota 1974. Enkele aspecten van het sportbeleid (Zeist 1974) Herhalingsonderzoek Utrechtse sportwereld. Rapport van het bureau sport en openluchtrecreatie van de gemeente Utrecht (Utrecht 1977) ]ubileumuitgave Zeister Sportclub Patria 45 jaar [zj zp] Kerk en sport (Heemstede 1964) Schaerweyde 82. [en boekje vol wetenswaardigheden [Zeist 1982] K.H, van Schagen en H.Th. Rooswinkel. red.. Doel. weg en middelen van de lichamelijke opvoeding, de sport en de vrije Op 9 juli 1962 speelde het eerste elftal van v.v. Zeist tegenelftal samengesteld uit ambtenaren van de gemeente Zeist:voor v.v. Zeist.






