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waagden de Haarlemmers een
nieuwe poging, nu in Amsterdam
voor 300 toeschouwers. Ze incasseerden minder goals, maar wisten
er zelf geen te maken. De drie
wedstrijden hadden groot enthousiasme gewekt bij de Hollandse
spelers, vooral bij Mulier. Louis en
Charles Tebbutt werden tot erelid
gemaakt van HFC en Mulier tot
lid van de Bury Fen Bandy Club.

Alternatief voor voetbal
In de volgende winter bleven Tebbutt en zijn bandyteam weg uit
Nederland, maar de Haarlemmers oefenden als er ijs lag en
speelden eind februari tegen een
Amsterdams elftal. In januari 1893
gingen Mulier en Tebbutt met
een gezelschap op campagne
naar Friesland, nadat de Haar-
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lemmers eerst hun verbeterde
spelbeheersing toonden met een
overwinning op de gasten (8-1).
Als pauzenummer van hardrijderijen in Heerenveen en Bolsward
speelden de Engelsen demonstratiepartijen. De enige Nederlandse
spelers daarbij waren Mulier en
CarstJan Posthuma. De Heerenveense sporters vonden het spel
zo leuk dat ze volgens Mulier
direct een club oprichtten, net
als in Bolsward. Hij voorzag een
grote populariteit voor bandy in
Nederland als winters alternatief voor voetbal. Hij probeerde
in Wintersport onmiddellijk een
alternatieve, ver-Nederlandste
naam voor het spel te vinden:
keu-jaegen bijvoorbeeld. Het
spel is hier echter niet blijven
hangen, zoals in Zweden, waar

Tebbutt het spel ook introduceerde.

Friese folklore
In Bolsward was de bandywedstrijd een pauzenummer tijdens
priksleewedstrijden. Hier konden
Mulier én Tebbutt zich laven aan
Friese ijsfolklore.
“Nadat de prikslee wedstrijd
was afgeloopen, togen allen
naar de Doelen. (Er waren ook
een paar Hindelooper vrouwen
en cavalier in nationaal kostuum
aan den lunch aanwezig) alwaar
wederom prijsuitdeeling was.
Daarna bezochten de Engelschen een echt Friesch ijsbal, waar
gehost wordt en gedanst, waar
de zoenen vallen als een regenbui
in ’t water en waar gerookt wordt,

tegen den ‘Rookenden Moriaan’
op. ‘Van tiereliere hoepsasa van
tiereliere hoep!’ zoo schrijft Hora
Adema in de Gids. Altijd weer die
zelfde polka, stampend en hijgend, dansen de paren in ’t rond,
om dan weer met het meiske op
de knie een partijtje te vrijen en
een glaasje met suiker te verschalken. Laat keerden de Engelsche gasten huiswaarts, doch zij
hadden dan ook echte Hindeloopers, een echte, priksleewedstrijd en een echt Friesch bal bijgewoond.”

Culture-swap
In de geslaagde reis langs de
Friese elf steden van Tebbutt cs.
en het gretige inlijven van het bandyspel door Mulier was sprake
van uitwisseling en omarming

van elkaars ijstradities: een winterse culture-swap. We zien bij
beiden een hang naar folklore
en traditie gepaard gaan met
een rationalistische en kwantificeerbare benadering van de
schaatssport. Naast een sterke
interesse in de historische achtergrond en vormen van schaatssport kenden Tebbutt en Mulier
beiden een drang om de schaatscultuur te moderniseren. Deze
transformatie was nodig om iets
van de eigen traditie te bewaren
in een periode van internationalisering en schaalvergroting.
In 1892 leidde dit tot de oprichting van de International Skating
Union (ISU) in Scheveningen.

•

Daniël Rewijk is geschiedenisdocent
en als sporthistoricus verbonden aan
het Mulier Instituut.

Column

BV sportland
Jaarlijks geven Nederlandse consumenten 7 miljard euro uit aan
sport, zo blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarvan gaat 1, 3 miljard
naar sportartikelen: 840 miljoen
KOEN BREEDVELD
wordt besteed aan sportkleding
en -schoeisel, en 430 miljoen aan sportattributen
(tennisrackets en dergelijke).
Uit het boek Running across Europe van het Mulier
Instituut en de KU Leuven komt naar voren dat Nederlandse hardlopers gemiddeld 214 euro per jaar aan
hun sport besteden. Uitgaand van 2,4 miljoen hardlopers brengt dat de omzet van de hardloopindustrie in Nederland op 514 miljoen euro. 70% daarvan,
360 miljoen, gaat naar kleding en schoeisel. Hard-

loopkleding en -schoeisel zou daarmee goed zijn voor
28% van de totale markt voor sportartikelen, en 40%
van de markt voor sportkleding en -schoeisel.
Sport is (big) business. Mensen betalen niet alleen
grif om naar sport te kijken, ook om aan sport te
kunnen doen wordt graag en diep in de buidel getast.
Sport is niet duur, maar soms mag het wat kosten.
De sportindustrie heeft dat goed begrepen. Aan de
lopende band worden nieuwe fancy producten ontwikkeld. Shirtjes en schoenen die er gelikt uitzien, en
die ook het meest onooglijke lichaam nog een sportief voorkomen meegeven. Het is misschien niet allemaal nodig en doet soms ronduit pijn aan de ogen,
maar met de snelle pakjes en felle kleurtjes ziet het
er net allemaal wat hipper uit. En wie wil er nu niet
leuk uitzien? Een sporter is ook maar een mens.
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Dit zou makkelijk een cynisch stuk kunnen worden –
over aandeelhouders van multinationals die zich verrijken over de rug van sportvrijwilligers en kindarbeiders. Dat laatste is een thema, maar er is ook een
andere kant. Wat de cijfers duidelijk maken, is dat
de hardloopgolf die nu over Nederland heen spoelt,
voor een niet onaanzienlijk deel te danken is aan
de commercie. Burgers (voelen zich fit) en overheid
(lagere gezondheidskosten) spinnen daar garen bij.
En natuurlijk, de markt ís niet perfect en er vált veel
te zeggen voor het verenigingsmodel. Maar toch:
zonder de sportindustrie zou Nederland nooit het
sportland zijn geworden dat het is.
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