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Voorwoord

Sport is een belangrijk onderdeel in het leven van veel van 
onze inwoners. Dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds. In 
dit boek ontdek je hóe rijk die sporthistorie precies is. Je leest 

over bijzondere sportprestaties en (her)ontdekte sporten die net iets 
minder bekend zijn. Onze gemeente kent veel mooie natuurgebieden 
die zich er uitstekend voor lenen om in de buitenlucht te sporten. 
Prachtige gebieden om te fietsen, hardlopen of wandelen. Bewegen is 
goed voor je lichaam, het houdt je spieren soepel en verkleint de kans 
op hart- en vaatziekten. Maar sporten is meer dan alleen ‘gezond be-
zig zijn’. Het is een manier om te ontspannen. Op de sportclub ont-
moet je mensen, maak je vrienden. Je leert elkaar kennen en kunt een 
helpende hand bieden aan iemand die dat nodig heeft. Door samen te 
sporten heb je het gevoel dat je ergens deel vanuit maakt. Onderdeel 
van onze Beekse samenleving. Iedere dag zijn er dan ook tientallen 
vrijwilligers in onze gemeente die zich hiervoor inzetten. Vrijwilli-
gers die lessen verzorgen, coachen, scheidsrechter zijn, activiteiten 
opzetten en kantinediensten draaien. Maar onze gemeente kent ook 
mensen die ervoor zorgen dat iemand op de club kan komen, en die 
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regelen dat een kind dat judopak krijgt of die ervoor zorgen dat ou-
ders financiële steun krijgen om de zwemlessen van hun kinderen te 
betalen. Ik vind het belangrijk dat iedere inwoner kan sporten als hij 
of zij dat wil. En al deze mensen maken dat mogelijk. Ook als daar-
voor een aanpassing nodig is of als een financiële bijdrage gewenst is. 
Sport brengt Hilvarenbeek in beweging!
Ik wil Hein Kanters bedanken voor dit boek, waarin de sporthistorie 
van Hilvarenbeek zo mooi in kaart is gebracht. 

Veel leesplezier!

Sportieve groet,

Bernd Roks

Oud-wethouder Welzijn gemeente Hilvarenbeek
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Oorspronkelijk

Wedstrijden in behendigheid, kracht en uithoudingsver-
mogen hebben vanouds in elke beschaving een belang-
rijke plaats ingenomen. Citius, altius, fortius, Latijn 

voor sneller, hoger, sterker.

De geboorte van de sport valt samen met het ogenblik waarop de 
prehistorische mens voor het eerst fysieke uitdagingen aangaat. Onze 
verre voorouders streefden ernaar in hun spel (worstelen, werpen 
met stenen) zich met anderen te meten. Veel volksvermaken kwamen 
voort uit oefeningen in vaardigheden die van nut waren in jacht, 
transport en gevechten.
Alhoewel er in de oudheid al vormen van sport terug te vinden zijn, 
zijn het toch de eerste spelen in Olympia in 884 v. Christus die als de 
geboorte van de sport te boek staan.
De legende verhaalt hoe koning Iphitos een einde wil maken aan de 
twisten tussen de Griekse steden. Daartoe raadpleegt hij het orakel 
van Delphi. De koning krijgt te horen dat hij spelen ter ere van Zeus 
op touw moet zetten waaraan burgers uit alle Griekse steden mogen 
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deelnemen. In 1896 vinden de eerste spelen van de moderne tijdre-
kening in Athene plaats. De pionier was Baron Pierre de Coubertin.

Sport geeft afleiding en ontspanning, vergroot het gevoel van eigen-
waarde en biedt de bevrediging ergens bij te horen. Mensen hebben 
altijd sportieve elementen ontplooid om zich te vermaken of om te 
kijken wie de sterkste of snelste was. Op een enkele uitzondering na 
gebeurde dat tot de 19e eeuw ongestructureerd. Sportbeoefening was 
toen nog vrijblijvend. Er werden wel wedstrijdjes georganiseerd maar 
meer tijdens kermissen of op feestdagen. Herbergiers en kasteleins 
stimuleerden dit, om zo klanten te trekken. De moderne sporten 
waren in opkomst. Daarbij had je te maken met op sport lijkende 
activiteiten met eigen of geen regels. Geen wedstrijden, geen arbiter, 
gebonden aan lokale gewoonten. De breuk ligt in de periode 1800 – 
1900. Daarna kwam de moderne sport op. Dit had tot gevolg dat veel 
op sport lijkende activiteiten gereglementeerd en gestandaardiseerd 
werden. 

Maar hoe komt het toch dat de sport in de afgelopen eeuw zo’n 
enorme vlucht heeft genomen? Onderzoekers plaatsen de opkomst 
van de moderne sport tegen de achtergrond van de snelle vernieu-
wingen waarmee de samenleving te maken heeft gekregen. Lang bleef 
sportbeoefening alleen toegankelijk voor de gegoede burgerij en de 
middenstand.
De enorme industriële groei uit het laatste kwart van de 19e eeuw 
zorgde voor een sterke toename van verkoop en handel waardoor 
steeds meer zonen uit arbeidersgezinnen kans zagen om op te klim-
men. Zo werd sport steeds meer toegankelijk voor jongens uit de lagere 
sociale klassen. In 1897 werd de eerste ‘volksclub’ (voetbalvereniging 
EDO uit Haarlem) opgericht. Andere sportbonden hielden langer 
vast aan exclusiviteit. Dat veranderde echter omdat veel jongens door 
de dienstplicht in het leger kennis hadden gemaakt met verschillende 
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sporten. Met de komst van de 8-urige werkdag, een politieke eis van 
de sociaaldemocratische SDAP in 1919, kreeg iedereen meer tijd tot 
zijn beschikking en sport deed naar het voorbeeld van het toen in vele 
opzichten superieure Engeland, haar intrede. Het is bekend dat sinds 
mensenheugenis allerlei sportachtige vermaken hebben bestaan, 
meestal met een plaatselijk of regionaal karakter. Ook is bekend dat 
er al vroeg roeiwedstrijden zijn gehouden en aan schermen, kaatsen, 
kegelen en tennissen is gedaan, maar het aantal sporten was steeds 
gering en bleef beperkt tot de hogere regionen van de samenleving. 
Toch zijn toen reeds de condities geschapen waaronder de moder-
ne sport tot wasdom kon komen. Maar sport is in de eerste plaats 
mensenwerk. Er waren uitblinkers nodig die door hun aansprekende 
prestaties de aandacht van het publiek op hun sport vestigen, maar 
ook mensen met organisatorische kwaliteiten om de ontwikkelingen 
in goede banen te leiden.
Men begon de meerwaarde van sportbeoefening meer te erkennen. 
Het volksvermaak verdween niet maar werd aangevuld met een meer 
serieuze vorm van georganiseerde sport. Dat gebeurde vooral op 
de Engelse kostscholen waar de jongens uit de elite hun middelbare 
school volbrachten. Sport bleek hierbij een goed middel om zowel 
discipline als sfeer te kunnen handhaven. Britten die uitgezonden 
werden, verspreidden zo diverse sporten. Ook Nederland werd erdoor 
beïnvloed. Niet voor niets zijn er nog zoveel Engelse sporttermen in 
gebruik. Denk maar eens aan game, set, match, volley, corner, goal, 
fair play of het woord sport zelf.
De oudste in Nederland bedreven sporten zijn dezelfde als die op de 
Engelse kostscholen populair waren zoals cricket, voetbal, rugby en 
tennis. 

De toename van het aantal actieve sportbeoefenaren in Nederland 
verliep aanvankelijk weinig spectaculair. Van een echte doorbraak 
was pas in de 20e eeuw sprake. De mobilisatie tijdens de Eerste We-
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reldoorlog heeft daar een grote invloed op gehad. De Dienst Welzijn 
van het leger zette ter bestrijding van de verveling onder tienduizen-
den kerels, sport op het programma en stimuleerde de beoefening 
met als gevolg dat na het einde van de oorlog heel veel gedemobi-
liseerde militairen met sport zijn doorgegaan. Onderwijs technisch 
maakte de sport, of wat ervoor door ging, eveneens een ontwikkeling 
door. In 1925 werd de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) 
opgericht. Een hogere beroepsopleiding. Daarmee veranderden de 
gymlessen, na verloop van jaren, van een uurtje kunstjes leren met 
militaire discipline, in lichamelijke én sociale opvoeding. Plus nog 
eens een strijd tegen overgewicht. Met echte sport had dit gymnas-
tiekonderwijs niets te maken. Wel kreeg het vak een pedagogische 
achtergrond. Het vak leraar Lichamelijke Opvoeding zou uiteindelijk 
doorgroeien tot de stimulator om groepen kinderen en jongeren in 
beweging te krijgen én te houden. Kortom, bewegen op een verant-
woorde manier leuk te maken in verschillende vormen.

Toch kwam de echte bloei pas na de Tweede Wereldoorlog omdat het 
een vlucht bood uit het grauwe leven van alledag. Bij de bevrijding 
lag Nederland er verarmd en grotendeels vernield bij. Sport had bij 
de rijksoverheid geen prioriteit. Er was in het parlement nauwelijks 
belangstelling voor. Gelukkig hadden de gemeenten wel oog voor de 
belangen van de sport. Zij herstelden de in de oorlog vernielde sport-
velden en legden in de periode 1946 – 1954 vele honderden nieuwe 
speel- en sportvelden aan. Desondanks bleef het gebrek aan accom-
modaties groot, want het aantal sportbeoefenaars groeide snel na 
1945. Twee jaar later startte in Nederland de opleiding tot sportleider. 
Rijks CIOS Overveen was de allereerste. Voor veel trainers en coaches 
de basis om in het verenigingsleven werkzaam te komen. De middel-
bare beroepsopleiding werd, na de wet educatie en beroepsonderwijs 
(1995), zoals alle andere gespecialiseerde opleidingen ondergebracht 
in ROC’s. De opleiding ‘Sport en Bewegen’ kan inmiddels op 34 loca-
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ties gevolgd worden. Naast deze ontwikkeling werd pas in 1955 voor 
het eerst een subsidie voor sportorganisaties in de begroting opgeno-
men. De jaren zestig gaven een extra impuls toen de overheid ruimere 
financiële middelen beschikbaar ging stellen. 

Sport is geëvolueerd tot een wereldwijd maatschappelijk fenomeen. 
Sport heeft een belangrijke plaats veroverd in ons dagelijks leven. Niet 
alleen als vrijetijdsbesteding maar ook als middel voor een harmoni-
euze fysieke ontwikkeling. Sport heeft zich ontwikkeld tot big busi-
ness. Een branche waar veel geld in om gaat. Goede sporters worden 
voor enorme bedragen gekocht en ook hun salaris is fors. Sponsors, 
financiers, publiek en reclamemakers worden binnengehaald om 
al deze kosten dekkend te krijgen. De hbo-opleiding Commerciële 
Sporteconomie (SPECO) bereidt de studenten voor op een baan in de 
zakelijke sportwereld of tot sportambtenaar.


