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De sportcanon
Het volledig ontbreken van sport in de canon heeft tot zeer veel
boze reacties geleid. Op verzoek van veel HNS-leden presenteren
we daarom deze aanvulling, met alle hoogtepunten uit de roerige
vaderlandse sporthistorie. Het blijkt dat een klein land wel
degelijk groot kan zijn. (Met dank aan art director Remy Jon Ming
en chef toegepaste kunst Erik d’Ailly).
1. Gewichtheffen: het achttal van Drenthe verslaat Friesland(!) in
de finale van het eerste WK voor hunebedbouwers (3000 v. Chr.).
2. Watersport: de Bataven kanoën bij Lobith ons land binnen (79
v. Chr.)
3. Vrij worstelen: Dokkum te sterk voor Bonifacius (754).
4. Denksport: Laurens Jansz. Coster vindt Lingo uit. In de
Haarlemmerhout laat hij vijf uit hout gesneden letters in het zand
vallen (1400).
5. Geuzen onder aanvoering van Lodewijk van Nassau delven het
onderspit tegen Real Madrid op de Langeleegte -‘Slag bij
Heiligerlee’- (1568).
6. Baltaszar Gerardsz wint eerste concours hippique te Delft,
ondanks zware blessure (1584).
7. Zeilen: Turfschip Breda wint in een recordtijd (twee jaar, acht
maanden en zes dagen) de eerste race om de wereld (1591).
8. Sport & cultuur: Hugo de Groot koopt zijn eerste sportboek en
doet het in een kist (1616).
9. Schaatsen: Pionier Pim ‘Willem’ Mulier ergert zich rot aan de
warme winters en introduceert kunstijs (1900).
10. Ad van Emmenes wordt ingenieur en spoort het Nederlands
elftal aan tot het zogenaamde ‘Hollandse kwartiertje’ (1920).
11. Met de bouw van de Evert ten Napel-flat wordt in Nederland
het hoogste gebouw van Europa gerealiseerd (1960).
12. Joop Zoetemelk wordt voor de eerste maal tweede in een
officiële wielerwedstrijd (1966).
13. Benny Muller verkoopt zijn eerste doos sigaren en inspireert
Ajax tot het winnen van de Europa Cup (1971).
14. Ria Stalman laat snor staan en zorgt voor het onbetwiste
hoogtepunt van de Olympische Spelen in Los Angeles (1984).
15. Erica Terpstra doorbreekt grens van honderd kilo en geeft
daarmee de Nederlandse sport een flinke impuls (1990).
16. Richard Krajicek opent varkensfokkerij na een bezoek aan
Wimbledon (1991).
17. Clarence Seedorf bevrijdt Suriname en schenkt de republiek
een stadion (2002).
18. Jack van Gelder introduceert de term ‘lekkere voorzet' en krijgt
veel navolging (2005).
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