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‘Een bonte ver-
scheidenheid
van tuig- en
zadelpaarden
heeft het con-
cours-hip-
pique zondag-
middag in een
grillige omlijs-
ting van

boomgroepen en… bunkers, met het silhouet
van het Rijksmuseum op de achtergrond, tot
ene bijzonder geslaagd paardensportfeest ge-
maakt,’ schrijft Het Parool op maandag 7 juli
1947. Het paardenspektakel op het Museum-
plein was een van de vele activiteiten van de
 allereerste editie in 1947 van de Sportweek Am-
sterdam, de eerste grote naoorlogse sportmani-
festatie. Amsterdammers konden kennismaken
met minder populaire sporten. Belangrijk was
ook het aantonen van ‘het grote nut van de
sportbeoefening’ voor de lichamelijke en gees-
telijke ontwikkeling van de jeugd, ‘die in de oor-
logsjaren zozeer is afgegleden van een juist be-
grip voor de hoge levenswaarden’. 

Viswedstrijden
Sportclubs en sportbonden grepen de kans aan
om voor het eerst na de bevrijding weer wed-
strijden op niveau te organiseren, zoals de wie-
lerwedstrijd Amsterdam-Arnhem-Amsterdam.
Populaire en amusante onderdelen waren de
viswedstrijden, een puzzeltocht voor automobi-
listen en een bestelfietsrace voor slagersknech-
ten (zie kader). 
Alle jolijt ten spijt, de naoorlogse situatie van
de Amsterdamse sport was zorgwekkend. In een
gemeentelijk rapport werd berekend dat er min-
stens vijftien nieuwe sporthallen moesten wor-
den gebouwd. Maar in een tijd van wederop-
bouw, met door de overheid gereguleerde
bestedingsbeperkingen en een bouwstop voor
grote projecten, bleek zelfs de bouw van een en-
kele sporthal een utopie. 
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Dan maar een fietsrace
voor slagersjongens

Sportweek Alternatieve sportevenementen na de oorlog

Voor sport was er in Amsterdam na de bevrijding geen ruimte. Sportvelden
moesten wijken voor nieuwbouwwijken, de bouw van nieuwe sporthallen
bleek een utopie. De Sportweek Amsterdam moest de ‘onbegrepen
massa-jeugd’ omvormen tot ‘levensblije, bruikbare jonge mensen’.

Er moesten volgens een
rapport minstens vijftien
nieuwe sporthallen
worden gebouwd


