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SPORT IN BEELD/DE REVUE DER SPORTEN

Een echt Nederlandsche Sport
Het ko lven in den loop d er eeuwen
Loofer>gr><ht, omstreeks don jare 1630 gestitht,
bez3c c.r een". d ie burgers en vrèemdtllnsten druk
bcwduen. Die b:un word ooh<er in 1760 •IJebroken, om pfuats te maken voor een 1ehommcl
en dnQ~Jchui!jes.. nît-t..afs het g~volg van vcrmJndcr·
d~ lun_ vç.or het kolven, m•rnr wel omdttt de
doolho( von lioV.rlcde een 1peelplaats voor kinderen geworden WH. In werkelijkheid ge.1oten de
kolfbanen cc Amsterdam op het emde der l Sc
e~uw hiar groocstCI') bloei. In or Ol'l"S-trcck.$ 1792
telde men binnen de poorten vim Amnercbm
nfct minder dan 76 en tc.n minne 136 fn den
r't:ta.s c~ omtrt\k, dcrhallre te~~men 212. Wc meenen
te. weten dat (r op het oogeoblik geen kol!·
baneti meer in Amsterdam bestaan.

Daarom 1$ het uit .sportoogpunt in[er.e:sS<1nc- te
vernemen, Wlt er 150 jaar geleden nis sport be·
dreven werd. Te Buiksloot wtircn er zes banen,
en wel Jn het Hol van Ho1J3.11d, In 't Roode Hert
en in de Wijndruif en bij ka&<eleyn Srroyvlng in
de Bulksloccrmeer. Nie-uwendam had vier kolf"
bonen, ln de " Phiats Royaol'', het Hol van Ho lbnd
en in 'c Veerhuis.
Te s,hclUngwoude Wiren er twt:o, Wairvan èên.

Wijlen de heor V•n B•len Blanke, een der groote
kollbafplonlen
Korven ts een oud ...vade.rlandsçhe sport, een.
Wïlarvan men z.eg-c, dat het 'c golf O\l zich gesJeept
heerc. De ge«Medkundigen kunnen niet gem>kkclljk bewljten. d•t golf lndcrdaod van het Holland·
s,che kolven afkomstig ;s, voor;il ook omd'a t ecntgenocmde sport betrekkelljk door weinigen In
Nederland ~n massa's Jn Amertka, Engcfand en
e lders beoefend wordt. In Noord Holland bloeit
het kolven evc.nwcl nog_ -altij d en In den lutStc.n
rijd verschijnen er zcJfs weer vt!rsfag:en en ufcsl.agen

van in de bladen. En dat we on;e aandacht plotseling eens naar dctc. 1port verpfHtst~n Is wel een
.gevolg van het fe1t. dat er de:z.er dä:gen een paar
verg eelde bl;id.en op on.$- bu~ll gec:oovcrd werden,

waarin interessante details voorkwamen van die
ec.ht·Nedcrlandschc spore" dle veNTlO-O.dclijk recdshecl vroeg tç.t de ont:Spa11nlng der Nederlanders
betft beboo•d. hetgeen bewexen wordt door
e·e.noorkoncte van Hertog Atbrecht in de veertiende
eeuw, waarin hij den Bnel lena.a.., veroö.rfooft
te •• ka.etsen e.nd'c den baJ mcttcr ~lven tesl;ien
buten der ve:scen ende 5tlcrtcn metten b<i-ge''.
Dat te Brlellc do liefhebbers echter ook bionon
de nad gole;on~eid vonden om hun lusten bo<
te 1ieren bewijst de n.utn van een steeg. di-c
b~ta3n heeft or nu mls$ch1c!l nog besrur, de
Kotfslov.
-oEr was ~een voorn ani• pla,ats van ultsp•nnlng
In Am>ter<lam, àle In de 170 eeuw haar kolfbaan
miS<e. De doolh;;.f. op de. Prinscngr~tht bil de

cvennl$ éên te Nleuwcndani overdekt. Weesp
had zes banen. Haarlèm "lijf. voorts :ricn we d11t
Ronerdam S3 b•nen h•d. Leiden 16, 's Gravenh~ge
25, U<recht 21 •" Monrroort 5.

-oOudtijds werd al• koUba.n een vl•kke puinweg,
'"'" bevloerd kerkhof or dergeJijke pl•au gckoz~n.
Later koos' men ~en vlerkant of fangwerplg perk,
dat meo met schelpen h:\d best rooid en w:sar'
evenals op otldc sptelruimten twee paai r uwe
stokken of kolfpalen in den grond waren gedreven
Alleng$ werdçn echter dc::te lnrichti'ngen rr.mfer,
rurmer en gerlerelrfkcr. Mochten or onder de
talrijke kolfb•nen, die men op het einde der
vorige ec~w vond z:oodanjge zijn, die In een onder·
huis werden gehouden, zkh rn een g:tng vc~cholen
of zelfs o p een :older waren ~angt::legd. van IJo:Ver·
lede ontstonder -er. die wegens haar schoonh~ld
en doelmotlgheid den rocin van stad of dorp ver·
hoogden~ In de 1~eeuw waren ~ral vele overdekt
en cenigc bcznten z.e.lfs het untien nn idioow"
burgen. Tn dien 'tifd, met rurme z:ltplaa..uen VQOr
de cocs<.houwcrs. De baan z:eff werd water pas
gelegd, vast en gtnd. De stU[(cn bestonden uh~
fru:i gcdrn;ilde palen. ongeveer Vi\n maDJhoogtc,
meestal met kopel"Cf\ of m;armeren vocts.tukk:en,
want de s peler! h~dden g-aarne, dat w:anneer hun
b.aJlcn de paten rnnkten, een rumoer weerkronk;.
De eenvoudige houten stok om de b.alfen voort
ce slna..n wa.s in de t-se eeuw in een. netten .sbf

h•l'$chopcn me< een ijzeren klik, dtc op il)n beurt
voor een koperen plaats m~akte. De ottd:ne
ballen w.arcn v,a.n ~aar gern~kt. Doch r~cds l:lng
was dit ~luwen vcrvangon door safct of k~coen,
met zeer- fijn '<.ope"dtaad Ineen verwerkt en mer
leder or ~ijde overtrokken.
~gln van de f 9~ eeuw vond e:en Amsterdammer,
Geykema, de gomballen ulc, die door buiten·

DE PUNT OP DE i VAN UW TRAINING.
U wilt mff.f' presteCien. We zeggen niet te veel met
Ovomaltine dac punt op de 1 van Uw trai ning te noemen.
De laatste loodjes wegen hêt zwaarst. Ovomaltlne perfedioneert Uw trai ning door Uw physlek juist dat te
geven, wat U voor betere presta t itt noodlg hebt.
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gemconc krucht ulcmuncrcn. Op het niet of
katoen werden recpe.n gom of rubber aangebr:icht
en ecru daar-over het kalfsvel or de zijde getrokken.
Do Amstcrdonm:he kolfb•nen zijn $Ucce"ieve·
lrJk verdwenen. M•or de sport Is niet o~dergeg••n.
In Noord Holland, In Nieuwe Niedorp em:. zijn
banen w.l.ar geregeld wcdnrfjdcn worden ge·
houden. Het Ujk.c ons- ook, ec" c.creua.k voor den
Nederlander dexc sport niet te l;itc.n onderaaan.
L. IZAKS

