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Redactioneel
Martin Julsing

Eindelijk, daar is hij dan, dat lang verwachte themanummer over sport in de geofictie. Nou 
ja, een maand later dan bedoeld was, het decembernummer van de Fantas is uiteindelijk een 
januarinummer geworden. Maar een themanummer over sport? Zijn ze op de redactie nu 
helemaal gek geworden, weet men dan niet dat ongeveer 99 % van alle geofictici helemaal niet 
in sport lijkt te zijn geinteresseerd? En ja, het zag er werkelijk naar uit dat dit dan ook de dunste 
Fantas ooit zou worden, zo "veel" kopij kwam er aanvankelijk binnen (en wat de reden is dat 
dit uiteindelijk een januarinummer moest worden).  Maar het viel weer reuze mee (of tegen, 
voor de werkelijke sporthaters onder ons) en het is een redelijk gevuld nummer geworden 
met een aantal artikelen over sportieve activiteiten die zelfs voor de niet-sportminnende 
leden leesbaar zouden kunnen zijn. Want sport en geofictie, zo schrijft bijvoorbeeld Frans van 
Nes in zijn artikel in deze Fantas, kan een gouden combinatie zijn, omdat je land volgens hem 
een eigen leven gaat leiden als je daarin sport een rol laat spelen. Dit omdat sportactiviteiten 
bijna altijd samen met anderen uitgewerkt worden en de uitslagen ook door die anderen 
beinvloed worden, zeker als het over grootscheepse sportevenementen gaat waar meerdere 
landen aan deelnemen.   

Behalve artikelen over sport, bevat deze Fantas ook een in-memoriam over Ton Hoevers. 
Hoevers overleed vorig jaar en was ongetwijfeld een van de bekendste onbekende leden van 
het genootschap en al sinds de jaren tachtig een trouw bezoeker van de kringbijeenkomsten 
en publiceerde een groot aantal malen in de Fantas over zijn opmerkelijke creatie Het Rijk der 
Verenigde Nederlanden. Met zijn overlijden is de wereld en ons genootschap een geoficticus 
armer geworden. 

Voorwoord
Jeroen van den Berg

Allereerst de beste wensen voor 2022. Een beetje laat, maar beter laat dan nooit. Wat ook 
laat was is het aanleveren van kopij over het thema sport aan de redactie van de Fantas. Even 
leek het er op dat er helemaal geen themaeditie kon worden gemaakt want de respons bleek 
laag. Zijn er dan zo weinig geo’s waar de mensen (of welke wezens er ook mogen leven) aan 
sport doen? Ik kan me het nauwelijks voorstellen. Niet dat ik zelf een grote sportfanaat ben, 
maar in mijn geo doen de inwoners wel degelijk aan sport. Want Montenera is veel gewoner 
dan je zou denken. Echter, naast de doorsnee sporten die overal ter wereld worden beoefend, 
zijn er ook bijzondere sporten die alleen in Montenera worden gedaan. Zo wordt er voetbal 
gespeeld met drie teams tegen elkaar in plaats van twee. Trianguludo, oftewel: driehoeksbal. 
De reden is (je raadt het al): de driehoeken, die een belangrijk cultureel element zijn voor mijn 
geo. Dat mag dan in de sport zeker niet ontbreken.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik driehoeksbal niet zelf heb bedacht. Ooit vond ik op internet 
informatie over deze sport, officieel aangeduid als “Three sided football”. Je kunt er over lezen 
op o.a. deze pagina van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Three_sided_football. Ook 
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op Youtube is er het een en ander over te vinden. Deze sport is nog lastig ook. Want als je 
als voetbalteam opeens twee tegenstanders hebt in plaats van één, dan wordt verdedigen 
belangrijker dan doelpunten scoren. En dat is nu juist het meest belangrijke in dit spel. 

Voor de mensen die niet van voetbal houden, hoe speciaal deze ook is: gelukkig worden er 
ook andere speciale sporten in Montenera beoefend. Zoals het vulkaanklimmen. De mensen 
dragen dan speciale vulkaanpakken die hittebestendig zijn waarmee ze zelfs tot in de krater 
van de vulkaan kunnen komen. Uiteraard wel tijdens een vulkaanuitbarsting, anders is deze 
sport wel erg gemakkelijk. En dan zijn er nog de jaarlijkse vulkaanspelen, een soort olympische 
spelen voor Montenera. Welke sporten daar allemaal gespeeld worden heb ik nog niet 
uitgewerkt, maar ongetwijfeld komt er weer veel vuur aan te pas. Vuurspuwen misschien? 
Over hete kolen rennen? Aan hete hangijzers hangen? Het is allemaal mogelijk.  

Terug naar deze Fantas. Uiteindelijk kwam er toch voldoende kopij binnen om een 
themanummer over sport te maken. Ben benieuwd welke andere merkwaardige sporten er 
zoal zijn bedacht.

Jeroen van den Berg
Voorzitter Genootschap voor Geofictie

In memoriam: Thomas Hoevers
Frans van Nes

Het is alsof we het op de laatste 
Kringbijeenkomst al wisten: van verschillende 
kanten werd de vraag opgeworpen of iemand 
wist hoe het met Ton Hoevers was. Van ons 
oudste en lange tijd ook trouwste lid was 
immers al geruime tijd niets meer vernomen. 
Het daaropvolgende onderzoek heeft helaas 
uitgewezen dat Ton Hoevers afgelopen jaar 
is overleden.

Thomas Hoevers, zoals hij zich de laatste 
jaren liet noemen, was zonder twijfel een 
van de opmerkelijkste en eigenzinnigste 
leden van ons genootschap. Hij was er vanaf het allereerste begin bij en maakte aanvankelijk 
vooral veel indruk met zijn kaartwerk. Die kaarten hoorden bij een wereld die, meer dan bij 
enig andere lid van ons genootschap, geworteld was in de bestaande werkelijkheid. Het wás 
in feite de werkelijkheid, maar dan zoals die in zijn ogen had moeten zijn. Niet had kunnen 
zijn, maar had moeten zijn: bij Thomas Hoevers was geofictie nadrukkelijk een vehikel om 
opvattingen in kwijt te kunnen.

In eerste instantie liet ras-Amsterdammer Hoevers ons kennismaken met Rotterdam "zoals 
het opgebouwd had moeten worden". Dat Rotterdam bleek deel uit te maken van het Rijk der 
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Verenigde Nederlanden, en met die geonaam stond hij al die jaren op de ledenlijst, hoewel 
dat Rijk ook weer een stukje was van een heringedeelde wereld. Thomas Hoevers creëerde 
een alternatieve geschiedenis, waarbij de kaart zo werd ingedeeld dat volken en vooral talen 
zo veel mogelijk in afzonderlijke landen terecht waren gekomen. Voor België was bijvoorbeeld 
geen plaats meer. Talen speelden in Hoevers' wereldvisie een cruciale rol. Hij schiep ook een 
eigen taal, een "verbeterde" versie van het Esperanto, waarin hij zich aardig leek te kunnen 
redden. In zijn wereld was de dominante rol van het Engels, een terugkerende steen des 
aanstoots, afwezig. Die wereld weerspiegelde soms nog wel robuustere opvattingen: de 
werkkampen in zijn Rijk werden in het genootschap niet op applaus onthaald.

Met zijn mappen vol kaarten en zijn woordenboek werd de heer Hoevers een even trouwe 
als opmerkelijke verschijning op de kringbijeenkomsten. Dat begon al met zijn entree: hij 
verscheen steevast gewapend met grote boodschappentassen, bijna altijd als een van de 
eersten, behalve die ene, legendarische keer dat hij veel te laat was, omdat hij de route had 
gevolgd die de trein in het Rijk der Verenigde Nederlanden ook rijdt. Eenmaal 'aan de beurt' kon 
hij lang uitweiden over zijn rijk en zijn taal. Met genoegen beantwoordde hij vragen daarover 
en liet hij zijn materiaal zien (gelukkig doken er regelmatig mensen op die het voor het eerst 
zagen). Hij zal het GvG als klankbord ongetwijfeld gewaardeerd hebben. Omgekeerd zullen 
andere leden van het GvG er nauwelijks een idee van hebben was hij van hún geo's vond. In 
die zin gaf hij weinig terug. Maar hij inspireerde wel, vooral met zijn taal. Bovendien ontpopte 
hij zich ook als een van de uithangborden van ons genootschap: journalisten die over ons 
schreven, pikten zijn toegankelijke, voor iedereen begrijpelijke wereld er graag uit.

Waar we, ook dankzij zijn vele bijdragen in de Fantas, van zijn Rijk der Verenigde Nederlanden 
veel wisten, wisten we van Thomas Hoevers zelf maar weinig. Dat hij treinreiziger was en 
zijn hand niet omdraaide voor een eind lopen, wisten we allemaal. Hij was inderdaad een 
verwoed wandelaar. Dat hij in zijn jonge jaren op een Harley Davidson reed, is alweer veel 
minder bekend. En in zijn werkzame leven was hij corrector bij het Parool. Hij wist dus hoe 
het hoorde!

Toen hij tegen de zestig liep, gaf hij in Fantas nr. 37 een mooi inkijkje in zijn dromen:

"Tot zover Europa zoals ik me dat voorstel. Ik woon in een ideale woonwijk in een ideaal Amsterdam, 
ik bereis een ideaal Nederland en Europa, meestal op een ideale motor (een rustige, zuinige 
toermachine met een enorm grote benzinetank), soms fietsend, soms ook met de trein, liefst TGV, 
en ik bevaar een ideaal Flevomeer en andere grote wateren met een ideaal zeiljacht (een prauw), 
en dat alles op een wat lagere leeftijd en in gezelschap van een ideale vriendin, woonachtig in een 
ideaal Rotterdam."

Thomas Hoevers, geboren in 1931, moet in eenzaamheid zijn gestorven. Dat is althans de 
droevige uitkomst van de naspeuringen die Daniel Willems voor ons heeft gedaan. De kans 
dat het materiaal van zijn Rijk der Verenigde Nederlanden voor het nageslacht (lees: voor ons 
archief) behouden is gebleven, is niet groot. Mogen zij rusten in vrede, Thomas Hoevers en 
zijn Rijk.
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Sport en geofictie
Theo Balvers

In de geofictieve wereld is sport niet erg populair. Er zijn maar weinig geofictici die expliciet 
sportminded zijn; ik ken er meer die er een bloedhekel aan hebben, in het bijzonder aan 
voetbal. Toch wil ik in dit artikel uitvoerig stilstaan bij wat wel de belangrijkste bijzaak in dit 
leven wordt genoemd. Dat geldt in elk geval voor mezelf. Maar ik wil tevens laten zien wat 
voor een rol het heeft gespeeld en nog in mijn geofictie die al sinds de 50-er jaar duurt.

Ontstaan
Als emigrantenkind keerde ik in 1955 na twee jaar terug naar Nederland, omdat mijn vader 
het in Kaapstad niet kon uithouden vanwege heimwee, een ziekte die niet te genezen is. 
In dat andere land was mijn sportbelangstelling gewekt. Op school werd in de gymlessen 
aan sport gedaan, waaronder boksles. In mijn woonwijk was een sportcomplex waar op 
zaterdagen de gehele voetbalcompetitie werd gespeeld en in de zomermaanden bezocht ik 
honkbalwedstrijden. Op het passagierschip en de jaren erna hield ik een herinneringslijntje 
aan Kaapstad vast door een gefantaseerde voetbalcompetitie te spelen, waarin clubnamen 
als Marist, Clyde, Peninsula, Hibernians voorkwamen. Ik dobbelde om uitslagen te verkrijgen. 
Toen deze liefhebberij ging samenvallen met mijn grote interesses voor aardrijkskunde en 
geschiedenis ontstond voor mij geofictie, waarvan ik het begin heb gecanoniseerd op 21 mei 
1958. 

Olympische Spelen van 1960
Het gezin verhuisde van Utrecht naar Amsterdam. Ik kende in de hoofdstad niemand, had geen 
buurtvrienden, omdat ik in Amstelveen op school ging. En voelde me behoorlijk eenzaam. Als 
puber trok ik me graag in een eigen wereldje terug. Het maken van kaartjes van bedachte (ei)
landen, bedenken van namen, beschrijven van landschappen en geschiedenissen bedreef ik 
gepassioneerd. En natuurlijk implementeerde ik al snel de sport in mijn geo Yamba (de naam 
van het woonhuis in Kaapstad). 

De Olympische Spelen van 1960 werden in Rome gehouden en waren de eerste die ik via de 
media intens meebeleefde. Ik kocht cahiers bij de Gebrs. Winter om er sportuitslagen in te 
verwerken. Ik liet yambanen aan de OS deelnemen. Dobbelstenen en speelkaarten zorgden 
voor de uitslagen. En zo kon het gebeuren dat Yamba hoog in het landenklassement van de 
medailleverdeling eindigde. Mijn moeder vond het enerzijds wel goed dat ik mezelf zo kon 
vermaken, anderzijds ergerde zij zich aan mijn passie. Nou wordt het tijd om eens naar buiten 
te gaan Theo, het is veel te mooi weer. Je verstand raakt helemaal vol met die onzin. Vooral 
dat laatste raakte me. Als puber verweerde ik me natuurlijk, maar ze had gelijk. In deze mate 
zou ik nooit meer met fictieve zaken bezig zijn.

Opmars van de sportinteresse
Nederland stelde als voetballand internationaal in de vijftiger en zestiger jaren weinig voor.  
Voor grote toernooien wist het zich nooit te kwalificeren. Dat gebeurde pas in 1974 op het 
WK in Duitsland. Het clubvoetbal was wel in opmars. In 1968 bereikte Ajax de finale van de 
Europa Cup en een jaar later won Feyenoord de beker door een zege op Celtic in Milaan. Ik 
bezocht wedstrijden in diverse stadions.
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In mijn geo’s Yamba I-II-III-IV speelde sport 
en m.n. voetbal een belangrijke rol. Elke 
zondag werkte ik een ronde van de diverse 
competities af door te dobbelen. Maar 
daarnaast had het wielrennen ook mijn 
belangstelling. De Ronde van Yamba hield 
me in de Tourtijd van nuttiger bezigheden 
af. Ik had een talenstudie kunnen voltooien 
als ik niet zo intens met geofictie bezig was 
geweest. 

Binnen het GvG
Nadat in 1984 het Genootschap voor 
Geofictie was opgericht en wat jaren later de 
suborganisatie de Aardse Geofictieve Liga ontstond, zocht ik naar sportverwante zielen. Die 
waren er erg weinig, maar in Frans van Nes en later Ruben van der Weijden vond ik er een paar. 
We kwamen tot bijzonder aardige uitwisselingen van evenementen. De wielerwedstrijden 
werden in het Astrakader gehouden, de tennistoernooien onder supervisie van de FATE. Tot 
ongeveer het jaar 2002. Daarna kregen Frans en Ruben het druk met andere activiteiten en 
werd er nog sporadisch en uiteindelijk helemaal niet meer over gepubliceerd. 

In de Fantas was het Chris Fernig die tot in de kleinste détails en met een prachtige 
namenfantasie bijvoorbeeld resultaten van paardensport rapporteerde. Het werd slechts 
door een enkeling gelezen, maar het weerhield hem niet om er jaren mee door te gaan. Zelf 
initieerde ik in 2001 het Nieuwjaarstoernooi voor clubteams, dat inmiddels zijn  editie heeft 
voltooid, maar ook daar kwam qua belangstelling de klad in. Binnen de AGL werden ook 
sportontmoetingen georganiseerd, maar die zijn een stille dood gestorven. 

Huidige stand van zaken
Voor het eerst in al die vele jaren zijn mijn geofictieve activiteiten sinds een half jaar 
geminimaliseerd. Het ging mij tegenstaan dat ik werkelijke sporters in mijn geofictie verwerkte. 
De realiteit werd teveel geweld aangedaan. Maar hoe verder, want sport is wel “mijn ding”. 

Ik heb prioriteiten in interesses verlegd. Voetbalcompetities houd ik met moeite bij. Op 
mijn blogsite heb ik al tijden niet meer gepubliceerd. Ik ben als 77-er duidelijk een andere 
levensfase ingegaan. Wel volg ik de grote sportevenementen in de werkelijke wereld met 
belangstelling, maar veel afstandelijker en minder tijdrovend. Dit artikel dreigt dan ook een 
historisch overzicht of evaluatie te zijn (geworden). 
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Het lot in geofictie
Frans van Nes

Seppiërs zijn ongetwijfeld gemiddeld veel fanatiekere sporters dan ikzelf. En misschien ook 
wel veel fanatiekere sportkijkers en sportvolgers dan ik. Eigenlijk heb ik helemaal niet zo 
veel met sport, al volg ik het wielrennen goed en het tennis enigszins en vind ik alles rond de 
Spelen ook erg leuk. Niettemin is geofictie en sport voor mij altijd een gouden combinatie 
geweest.

Als je wilt dat je land een eigen leven gaat leiden, los van wat je er zelf in hebt gestopt, dan zijn 
er twee mogelijkheden: een ander toelaten in je geo of het lot een rol laten spelen. En sport 
leent zich bij uitstek voor dat laatste. Natuurlijk, je kunt het lot in principe voor alles inzetten, 
je kunt er verkiezingen mee beslissen of ermee bepalen wie er in een bepaald jaar komen te 
overlijden, en dat gebeurt geloof ik allemaal ook wel, maar omdat het bij sport uiteindelijk 
helemaal niet uitmaakt wie er wint of verliest, kun je je daarbij met een geruster hart op het 
lot verlaten. De uitkomst is altijd goed. Je geo verandert er nooit wezenlijk door.

Het lot dus. In mijn geval in de vorm van dobbelstenen, waarmee ik voor Seppië jarenlang 
voetbalcompetities, wielerwedstrijden en tennistoernooien heb uitgewerkt. Vooral toch 
voetbalcompetities, hoewel ik dus niets met voetbal heb. Maar voetbal moet er in een 
Europees land als Seppië sowieso zijn (ik ben niet creatief genoeg om een eigen nationale 
sport te verzinnen, en dat zou dan toch vooral een sport in de marge moeten blijven). Een 
voordeel van voetbal is bovendien de geografische component: aan wielrennen en tennis 
nemen personen deel, maar aan voetbal clubs, oftewel steden. En de rivaliteit tussen steden 
vind ik leuker dan die tussen personen (die bovendien niet het eeuwige leven hebben: ik ben 
er bij tennis en wielrennen nooit goed in geslaagd om het lot het verloop van een carrière 
op een realistische wijze te kunnen laten bepalen, dus daar moest ik altijd zelf ingrijpen als 
iemand te oud werd).

De Seppische voetbalcompetitie telt veertien clubs. Na natuurlijk zijn er ook lagere niveaus, 
die ik ook volgde, want niets is leuker dan het spel van promotie en degradatie. Aan het begin 
van het seizoen had ik een beetje invloed op het verloop: ik gaf alle clubs bonuspunten, op 
basis van het resultaat in het voorafgaande jaar en een klein beetje op basis van reputatie. 
Die bonus bestond uit 0, 0 tot 1, 1, 1 tot 2 of 2 punten. Die telde ik op bij de wekelijkse 
dobbelsteenworp. De thuisploeg kreeg altijd nog één oog bonus. Leidde de worp tot een 
verschil van maar één punt in het voordeel van de thuisploeg, dan was dat een gelijkspel. 
Het resultaat was een realistisch aantal gelijke spelen. In de loop van het seizoen stelde ik de 
bonus nog een paar keer bij (met maximaal één stapje omhoog of omlaag), op basis van de 
ranglijst van dat moment. Zo werd het mogelijk dat grote clubs een slecht seizoen hadden, of 
omgekeerd, maar dat een kleine club zomaar kampioen werd of een grote club degradeerde, 
was zo goed als uitgesloten. Zoals dat hoort.

Aanvankelijk had ik bijna al mijn steden, en een enkele kleinere plaats, een club toebedeeld, 
waarbij de grootste steden natuurlijk bijna allemaal op het hoogste niveau acteerden. Aan 
één ding had ik niet gedacht: een beetje grote stad hoort twee clubs te hebben, hetzij 
gelijkwaardig aan elkaar hetzij één grote club en één, veel leukere, kleine club. Die vervolgens 
derby's kunnen spelen. Die weeffout is er nooit meer uit gegaan. Alleen de hoofdstad Prisce 
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heeft een tweede club die weleens op het hoogste niveau speelt, maar Frona'08 Prisce komt 
er nooit echt aan te pas. Als je het lot laat beslissen, dan zij dat zo. 

Het is jarenlang gelukt om CSA Jarjana, Corille en Juganam SA als topclubs te handhaven. FC 
Sjiftan, Prisce en Union Minde speelden meestal in de subtop. Later meldde zich ook Gioul 
aan de top, net als een wat al te hoog aantal laagvliegers uit kleinere steden, die ik daar na 
één goed seizoen niet meer goed weg kon krijgen: Sesoma, Rento en Urra. En dat terwijl oude 
favorieten als Moyns'96 alsmaar niet terug wisten te keren in de hoogste klasse.

Want natuurlijk, ik had favorieten. Niet vanwege het voetbal, want daar had ik geen flauw 
idee van, maar vanwege de stad en nog meer vanwege de geschiedenis van die club, zoals 
ik die in de loop der jaren bij elkaar had gedobbeld. Zo werd voetbal in Seppië elke week 
een spannende aangelegenheid. Sterker: zo kan iedere sport in iedere geo een spannende 
aangelegenheid zijn!

Wim Schipper

Sport is een onderwerp dat zich in een niet al te grote belangstelling onder geofictici kan 
verheugen. In het verleden was er een select groepje leden dat zich er uitdrukkelijk mee 
bezig hield. Zij initieerden toernooien en competities, waarvoor zij zo veel mogelijk anderen 
probeerden te lokken, met beperkt succes. Een voorbeeld is het Septathlon-toernooi dat 
Theo Balvers bedacht in 1985. Hij introduceerde het in Fantas 6, kreeg enkele andere leden 
mee, en publiceerde het verslag in Fantas 8, van juni 1985.

De redactie had met dit thema vooral gehoopt op beschrijvingen van briljante, c.q. krankzinnige 
sporten, ontsproten aan de fantasie van zo veel mogelijk geofictici. Helaas kwamen die niet. 
En ook uyt het archief is de oogst mager. In het bovengenoemde verslag van Theo noemt hij 
wel een paar exotische sporten, met name uit Keiolonië. Een van die sporten, Tlip, wordt door 
de gebroeders Barnard beschreven in Fantas 47.

Een andere aansprekende geofictieve sport is Klotjakkra, een weinig zachtzinnige balsport 
uit Enseria, bedacht door Cas Hofstee. Hij heeft de sport beschreven in de Geofictieatlas, en 
in het digitale archief berusten wat meer afbeeldingen van zijn hand. Die hebben we op de 
voorpagina geplaatst.

VIe Septathlon met interfictionale deelname matig succes

De VIe Septathlon is in het weekeinde van 31 mei/2 juni op Yamba gehouden. Het SMS had voor het eerst 
in haar glorierijk bestaan deelname toegestaan van andere geofictieve naties. Hier was maar matig op 
ingegaan. Waarschijnlijk leek het programma te zwaar, waren de eisen te hoog en leek succes voor deze 
typische Yambaanse sportbeoefening niet aannemelijk.

Theo Balvers, uit Fantas 8
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De Keiaanse equipe bestond uit Mas Snifoet (28), een talentvol Tlipspeler; Artah Stret (32), de ongekroonde 
boomklimkoning en Grippa Sjanterrei (29), de vrouwelijke qarastaiespeelster. De Vanirnse deelnemers 
waren: Karru-Jane Wilson (32), winnares van een zwemregatta; Tilka Mashkálai (28). de mid-defense van 
de spetbalclub en Ric Ringer (24), kampioen decathlon. Uit M.O.T. kwamen Ray D. McLaren (38), winnaar 
van de pompkarrace; Jn Sitthend (30), topvoetballer en Sylvia Lettigo (29), houdster van een zaeilrecord. 
Uit Yamba zelf mochten vijf deelnemers meedoen, t.w. Sebastianu Grant (27), Stefanu Lyemure (31), 
Claudiu Merfae (28), Juliu Ohlemve (34) en Annemaria Costa-Terustere (30).
De winnaar van de vorige septathlon Roger Vahvehete (35) loste op 31 mei op het eilandje Ehnerin het 
startschot voor dit grootse evenement. De solozeilrace naar Runimme op Irissie werd op indrukwekkende 
wijze gewonnen door Sylvia Lettigo. De ballonvaart over de Roè de Rinumme naar de vliegbasis nabij 
Ibures werd een nipte zege voor Stefanu Lyemure voor Claudiu Merfae, De tocht te paard naar Eivhus 
in Montesse werd een verrassende overwinning voor Juliu Ohlemve voor favoriet Sebastianu Grant. 
De meest spectaculaire prestatie leverde Artah Stret bij de kanotocht over de ruige bovenloop van de 
Emboan naar S. Dominis. Bij deze tocht werden ook de eerste vermoeidheidsverschijnselen geconstateerd 
bij enige deelnemers. Op zondag won Larri-Jane Wilson de afmattende zwemwedstrijd over het Mimoaeh 
meer, terwijl het laatste onderdeel, de loopafstand naar Theredete een zege opleverde voor Ric Ringer. 
Op elk onderdeel dus verschillende winnaars, vaak specialisten op een onderdeel. Dat was in de vorige 
septathlons nog maar weinig voorgekomen.
De media versloegen non-stop de gebeurtenissen. Van elke deelnemer was een filmportret gemaakt. 
Verschillende 'vreemde' sporten, zoals Tlip, quarastaie, spetbal, pumpcarrace en bikase werden 
gedemonstreerd. De finaledag werd bijgewoond door president Leonardu Bylmar in het gezelschap 
van het 28e lid van de Thematische Regeringscommissie, een tweetal tempelhoofden uit Keiolonië en 
vertegenwoordigers van Vanirn en M.O.E.
Het eindklassement werd tenslotte: 1. Juliu Ohlemve met 432 punten, 2. Claudiu Merfae (Yamba)m 3, 
RicRinger (Vanirn), 4. Stefanu Lyemure (Yamba), 5. Artah Stret (Keiolonië), 6. Ray D. McLaren (M.O.T.), 7. 
Sylvia T. Lettigo (M.O.T.). De overige deelnemers voltooiden één of meer onderdelen niet en konden niet 
in het eindklassement opgenomen worden.
Juliu Olemve, die tot de favorieten behoorde en plaatsingscijfer 1 had, ontving uit handen van de secretaris-
generaal van de SMS de erebokaal en een geldprijs van bijna 500.000 (M). In zijn slotrede verklaarde Sr, 
Daniel Sobrinho (winnaar in 1971), dat de interfictionale deelname, nog in de kinderschoenen staat. De 
formule had minder publieke belangstelling getrokken.

Kennis ontrent het Keiaans Imperium, deel 6: sport en spel

Het Keiaans Imperium is een imaginair keizerrijk van ongeveer 2 miljoen km² groot en met ruim 22 miljoen 
inwoners. Ondanks het feit dat het land niet bestaat heeft het, in een ongeveer 2500 jaar lange geschiedenis, 
een rijke cultuur opgebouwd. Het Imperium bestaat uit een twaalftal koloniën (gelegen rond de zee  "de 
Onschuld") bestuurd vanuit het moederland Keiolonië, Cultureel is het Keiaans imperium een smeltkroes, 
met de Concludistische kerk (binnen het Concludistisch geloof zijn alle geloven vertegenwoordigd) als 
voornaamste samenbindende factor.
(...)
In de richting van de Onschuld en het veel vlakkere Mossolonië, en vooral als we de richting van 
Buusolonië inslaan, vinden we meer buitenspelen en sporten die het midden houden tussen sport en spel. 
Zeer populair is hier "tlip": een veldsport gespeeld door drie teams van elk negen spelers. De spelers van 
elk team lopen hand in hand te proberen met de vrije handen van hun sliert (dus de linkerhand van de ene 
en de rechter hand van de andere buitenste speler) één van de spelers van een ander team te pakken. 
Lukt dit, dan moet deze speler het veld verlaten en speelt zijn team met acht spelers verder. Is een team 
aldus teruggebracht tot drie spelers dan heeft het verloren. Tlip is door de Concludistische kerk over het 
gehele Imperium verspreid; een voorrecht niet toegevallen aan het, eveneens uit deze streek afkomstige, 
"warnetl" (een soort biljarten) of de nationale sport van Buusolonië: boomklimmen.

Hans Barnard en Pip Barnard, uit Fantas 47
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Olympia
Rob Fleuren

Muziek: Eddy Grant
Tekst: Rob Fleuren

Couplet
Well, Olympia, she runs the planet
She runs from Moscow to Wash’ton DC
She makes a few of the people happy
And does not care of the rest, it’s  pity

She got’s a system it’s called Sportism
It keeps us in  addiction shut
But maybe pressure can make Olympia see
How we can live here as one

Refrein
Gimme hope, Olympia
Gimme hope, Olympia
Gimme hope, Olympia
Before the mourning comes
Gimme hope, Olympia
Gimme hope, Olympia
Hope before the mourning comes

Couplet
I hear she has the golden money
To build stadiums at zillion expense
While the mother of a poor Philippine fears
The killing of her working son

Invoke rivalry amongst the peoples
Preparing food for the dogs of war
Stirring up the competition
And unity falls apart

Refrein

Couplet
Buying everything with evil money
Yeah, all over the place
Lure the flies with that honey
To showcase  medals in everyone’s face

She knows how to swing opinion
In talk shows and the journals
For every doping sinner the tired old tale
Is a good explanation

Refrein

Couplet
I know there’s a world out there
Which turns to the Yorna Sun
There you’ll find a country nice and neat
Where the last gym class is done

I wonder if you’re blind Olympia
Can’t you see your reign is done
Soon all of us nerdies will
Take control in your nice clean halls

Refrein
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Sport in Misonia
Olof van den Berg

In mijn huidige actieve interactieproject Taratai is de geo Misonia nog verre van doorontwikkeld. 
Desondanks heb ik als onderdeel van de interactie een eigen sport geïntroduceerd. Noot: 
Misonia heeft een warm mediterraan klimaat met droge en natte seizoenen.

Korlin

Korlin is een behendigheidssport. Het wordt gespeeld op een gladde vlakke ondergrond, 
meestal gemaakt met grote gladde tegels, dat voor elke ronde gepoetst wordt en ingesmeerd 
met een soort bijenwas. Dit moet flinterdun zijn zodat er geen sporen kunnen ontstaan. Het 
speelveld is langwerpig en rechthoekig en op het laatste kwart is een grote stip getekend met 
3 cirkels eromheen. Het doel is om onderhands een bal over het veld te rollen en zo dicht 
mogelijk bij de stip te komen. Omdat de ondergrond zo glad en glibberig is, vereist het rollen 
grote nauwkeurigheid. Het is toegestaan om de bal van de tegenstander te raken, maar dit 
kan deze dichter bij het doel brengen in plaats van verder af. De scores lopen van 1, 2, 4, 8 en 
12 afhankelijk van de cirkel waarbinnen de bal ligt.

Er zijn verschillende varianten. De simpele is dat er een groep spelers is die elk 1 worp mag 
doen. Er zijn dan meerdere rondes en degene met de beste totaal score wint. Een andere 
variant is dat er twee teams zijn wiens totalen optellen voor de eindscore.

Daarnaast zijn er ook verschillende niveaus voor beginners en experts. Beginners hebben een 
kortere baan terwijl experts een langere baan hebben die het moeilijk maken om de bal dicht 
bij het doel te krijgen.

Korlin is in de hoofdstad Mistel ontstaan en heeft zich over de tijd naar andere Misonische 
steden verbreid. Vanwege de vereisten die nodig zijn om het sport te kunnen spelen wordt 
korlin alleen in de steden beoefend en dan meestal ook alleen de zuidelijke die voldoende 
aanvoer hebben van bijenwas en het onderhoud van de baan kunnen bekostigen. De sport 
wordt dan ook meestal als enigszins elitair gezien omdat je moet betalen om gebruik te kunnen 
maken van de baan en de bijenwas.

Elk jaar zijn er meerdere toernooien waaraan teams en individuele sporters mee doen voor 
een geldprijs. Gewoonlijk wordt er bij de toernooien flink gewed.
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Sport(evenementen) in fictieve landen
Martin Julsing

Veel organisaties voor fictieve landen, zoals bijvoorbeeld de AGL of FICT, organiseerden 
in de jaren dat zij nog aktief waren tamelijk grootscheepse sportevenementen. De 
voetballandenkampioenschappen van de AGL, de AGL-spelen of de FICT Games zijn goede 
voorbeelden daarvan en zelfs voor een maar weinig in sport geintresseerde persoon zoals 
ondergetekende was het toch leuk om zo´n grootscheeps evenement te organiseren (dat wil 
zeggen, de organisatie was leuk, maar de sport zelf misschien wat minder interessant). Met 
name in de beginjaren, toen kontakt  tussen fictieve landen nog iets nieuws en spannends 
was, werden er tal van wedstrijden tussen de lidstaten gehouden, meestal voetbal, maar ook 
tennis of zeilen. Het was en is overigens opvallend dat maar heel weinig geofictici werkelijk 
geinteresseerd zijn in sport of zelf actief een sport bedrijven. Theo Balvers was daar een 
uitzondering op en in zijn land Yamba werden er, lang voordat er allerlei kontakten ontstonden 
tussen fictieve staten, voetbaltoernooien gehouden en nam de sport een belangrijke plaats in 
de samenleving in. Tijdens  de oprichtingsvergadering van de AGL berichtte het periodiek De 

Heraut van Yamba niet alleen over de vergadering 
zelf, maar ook over het eerste voetbaltoernooi 
tussen de aanwezige lidstaten dat in het stadion 
van Araléthe plaats vond. Bovendien was het 
volgens de Heraut "zeer plezierig dat de diverse 
ministers van cultuur en sport of hun meegekomen 
ambtenaren een uitgebreide sportagenda hebben 
samengesteld. Teams van de verschillende 
landen zullen aan de sportevenementen gaan 
deelnemen." Grotendeels op iniatief van Theo 
werd het houden van sportieve activiteiten 
een belangrijk onderdeel van de culturele 

uitwisseling tussen fictieve landen en enkele jaren later werd bijvoorbeeld door de AGL 
zelfs een nieuwe suborganisatie opgericht, de GCCS (Geofictieve Commissie ter Coördinatie 
van Sportactiviteiten) en kwamen de AGL-spelen tot stand, een soort Olympische Spelen, 
maar dan uitsluitend voor de lidstaten van de AGL, enkele jaren later gevolgd door de AGL-
voetballandenkampioenschappen (jawel, één woord). De eerste officiële spelen vonden in 1988 
plaats in Eskunforssa in Karstonia (afbeelding rechts) en werden vervolgens eerst iedere twee 
jaar gehouden, maar later, omdat dat wel wat omslachtig bleek, om de vier jaar.  Alhoewel de 
lidstaten de organisatie van zowel de spelen 
als de voetballandenkampioenschap-pen 
geheel vrijwillig op zich namen, was het maar 
de vraag of de HV van de desbetreffende 
lidstaat er uiteindelijk ook iets van maakte 
en werden deze spelen, met de toenemende 
inactiviteit van de AGL, steeds meer iets 
dat alleen op een lijstje op de website 
vermeld werd en verder weinig of niets meer 
betekende. Wat mij betreft is het dan beter 
om er mee op te houden.



14

Fantas nr. 195, januari 2022

Maar gedurende het grootste gedeelte 
van de jaren tachtig en negentig 
vonden er tenminste tal van sportieve 
evenementen plaats, niet alleen 
voetbal, maar ook ijshockey, zeilen, 
atletiek en tennis. In sommige landen 
werd ook wintersport beoefend en 
daar werd in de Tidning regelmatig 
reclame voor gemaakt. In de 11e 
Tidning werd zelfs en sportagenda 
gepubliceerd voor de evenementen 
die in het daaropvolgende jaar 
in Karstonia gehouden zouden 
worden en wat bleek; Karstonia 
was op sportgebied een tamelijk 
vooraanstaand land (nou ja, binnen de 

AGL dan) aan het worden. Kijk, dan is sport zelfs nog een beetje leuk. Karstonia werd in 1993 
tweede op het AGL-voetballandenkampioenschap en presteerde ook behoorlijk goed op de 
AGL-spelen in het jaar daarop. In 2013 won Karstonia het AGL-voetballandenkampioenschap 
en omdat er sindsdien in de praktijk geen voetballandenkampioenschappen georganiseerd 
meer zijn, is Karstonia feitelijk nog steeds kampioen voetballen van de AGL. Maar een titel die 
niet uitgedaagd wordt is natuurlijk ook niet veel waard. In 2019 werden in het Zuideuropese 
land Voskië de laatste daadwerkelijke AGL-spelen gehouden en volgens de berichtgeving in  
de Karstonienska Tidning (afbeelding boven) was het resultaat maar mager en wonnen de 

Uit de Karstonienska Tidning nr 8, september 1988, een gedeelte 
van de uitslagen van de AGL-spelen in Eskunforssa in Karstonia. 
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Karstoniaanse atleten bij elkaar slechts twaalf medailles en belandde Karstonia van alle twaalf 
deelnemende landen op een teleurstellende vierde plaats.

Een aantal artikelen over verschillende sportevenementen in de Tidning

Afgezien van al dat sportgedoe in AGL-verband is de gemiddelde Karstoniaan toch niet 
overdreven sportief, men doet niet veel meer of minder aan sport dan in de omringende 
buurlanden. Sommige sporten zijn niettemin duidelijk populairder dan in veel andere landen, 
waarschijnlijk een gevolg van klimaat en/of kultuur, en zo is in veel Noordse landen, waartoe 
Karstonia behoort, ijshockey een geliefd tijdverdrijf. Er zijn in Karstonia tal van clubs en 
van veel, voornamelijk jongere Karstonianen wordt toch wel verwacht dat zij tenminste de 
beginselen van het hockeyen op ijs leren beheersen. Er is een landelijke competitie waaraan de 
meeste clubs meedoen en ook op  internationaal niveau wil het nationale team wel eens een 
succesje scoren. Andere populaire sporten zijn voetbal, tennis en zeilen en ook daarvoor zijn 
er talloze clubs waar Karstonianen van bijna alle leeftijden regelmatig hun sport uitoefenen en 
tegenwoordig gebeurt dat veelal met gemengde (man/vrouw) teams. Hoewel het niveau van 
het Karstoniaanse voetbal en tennis helemaal niet zo slecht is (want tenslotte AGL-kampioen), 
is het het nationale voetbalteam van Karstonia helaas toch nooit gelukt om niet uitgeschakeld 
te worden in de voorrondes van het EK of WK.  Tenslotte kan nog vermeld worden dat de 
overheid van het land, omdat veel Karstonianen tegenwoordig nu eenmaal beroepen hebben 
waarin veel stilgezeten wordt en zich ook thuis meestal niet in overmate lijken te bewegen, 
enkele jaren geleden maatregelen nam om de bevolking wat meer actief te krijgen. Zo zijn 
de kosten van het lidmaatschap van sportverenigingen aftrekbaar van de belasting en voor 
andere onkosten in verband met lichamelijke activiteit (nou ja, alleen sportactiviteiten) kan 
een vast bedrag per jaar verkregen worden. Bovendien leggen veel gemeenten een vaak niet 
onaanzienlijk gedeelte van de begroting op de bouw van sport- en zwemhallen en financieren 
zij andere, soms wat meer individuele sporten die ook door velen bedreven worden, zoals 
orientering, atletiek of paardrijden.  

In weer een geheel ander land, het op het zuidelijk halfrond gelegen Île de Romanhe, ziet 
de situatie er behoorlijk anders uit. De inwoners van deze archipel zijn echte individualisten 
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en velen verrichten bovendien vaak lichamelijk 
zwaar werk en om deze reden zijn er dan ook 
maar weinigen die in hun vrije tijd zin hebben 
om zich aan (on)matige sportieve inspanningen 
te onderwerpen. Bovendien is het lidmaatschap 
van de weinige clubs die het land kent tamelijk 
duur en daarmee voorbehouden aan de wat 
meer welgestelde inwoners van Île de Romanhe. 
Voetbal is waarschijnlijk een uitzondering, 
temeer daar dit spel immers niet veel meer vergt 
dan een stukje land, een bal en 22 deelnemers, 
maar niettemin geniet het merendeel van de Ilja 
Romanen toch het meest zittend op de tribune 
van voetbal om hun favorietclub te zien spelen.  
Het mag dan zo zijn dat de resultaten van het Ilja 
Romaanse voetbalspel niet echt indrukwekkend 
zijn, maar het nationale team van het land wist 
op bijvoorbeeld de voetbaltoernooien van FICT 
toch af en toe een leuke overwinning te behalen 
en vermeed daarmee de schande van de laatste 
plaats. Daarentegen lukt het Île de Romanhe in 

de Afrikaanse voetbalkampioenschappen maar niet om het verder dan tot in de voorrondes 
te schoppen. Dat mag de pret voor de meeste Ilja Romanen toch niet drukken en iedere 
voetbalwedstrijd wordt met veel enthousiasme gevolgd en besproken. Geen wonder dat 
het voetbalgekke Île de Romanhe in 2013 de voetballandenkampioenschappen van de AGL 
mocht organiseren en ondanks de soms wat typisch Ilja Romaanse problemen bij de bouw 
van voetbalstadions, de financiering daarvan en overige organisatorische perikelen, werd 
dit uiteindelijk een groot succes en behaalde 
het nationale team zelfs, natuurlijk luidkeels 
aangevoerd door het thuispubliek, een tamelijk 
eervolle plaats in het eindklassement. 

Een ander hoogtepunt in de nog korte 
sportgeschiedenis van Île de Romanhe 
waren de FICT Games in 2015 (kijk 
hiervoor en voor de uitslagen van zowel de 
voetballandenkampioenschappen en de Spelen 
van de AGL als de FICT Games op Geopoeia). 
Deze op Île de Romanhe gehouden spelen 
werden op 30 november 2015 officieel geopend 
met een inleidende toespraak van Bryand 
Mâchefer, de voorzitter van het organiserende 
comité en de presentatie van alle teams in het 
Jacques Urz-Bolhe stadion in de hoofdstad Port 
de Boiguehenneuc en werden live uitgezonden 
door zowel de lokale televisie, maar waren ook 
via internet en per satelliet in alle deelnemende 
landen te volgen. Na een spectaculair vuurwerk 
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eindigde de eerste wedstrijd, de 
openingswedstrijd (voetbal) tussen Île 
de Romanhe en Voskia, niettemin niet al 
te best voor het gastland, want Voskia 
won de wedstrijd met 1-0. Voor dit soort 
evenementen moeten bovendien altijd 
een groot aantal namen van deelnemende 
atleten worden bedacht. Goed voor de 
creativiteit, want wat te denken van 
Lyonel Vauzé-Kergas, Edgar Kanzé, Gaëtan Kauzine of Déodat Mâchefer (Ilja Romaanse 
voetballers) of Vidyul Banerjee of Pratyusha Chopra (Rep. of MAS). Het land kent bovendien 
verscheidene atleten zoals Yvelise Kérnes en Cyprien Varq-Faroz die op de AGL-, FICT- en 
Olympische Spelen medailles wonnen en daarna op Île de Romanhe als een soort godheden 
beschouwd werden. 

Ook de in de Indische Oceaan gelegen 
eilandenrepubliek Maysoran, Algheran 
& Shaoran mocht in 2019 de FICT 
Games organiseren. En behalve namen 
van sportlieden moet ook een logo 
bedacht worden en hoe vaker dit soort 
evenementen wordt georganiseerd, des 
te mooier lijken de logo ś te worden. 
Dit geeft wellicht aan dat dit soort 
evenementen door het gastland meestal 

als een goede gelegenheid beschouwd wordt eens wat reklame voor het organiserende land 
te maken. En alhoewel de Republiek Maysoran, Algheran & Shaoran wat minder voetbalgek 
zijn dan Île de Romanhe en de inwoners de voorkeur geven aan cricket, (wat op de FICT 
Games evenwel niet gespeeld werd) deed het land zijn uiterste best om er een succes van 
te maken. Sportief gezien ging het helaas wat minder, want uiteindelijk behaalden de atleten 
uit de republiek MAS slechts één gouden (Anil Sokrash - marathon) en één bronzen medaille 
(Vidyul Banerjee - triathlon). Maar het land hield er een aantal mooie sportstadions aan over, 
zoals het Virendra Kumar-stadium in de hoofdstad Bizet, het Ocean View Stadium in Darsam 
en het New Algheran Sport Stadium in Surati). Niettemin slaat ook binnen FICT de inactiviteit 
meer en meer toe en dat is jammer,  zelfs voor degene die maar mondjesmaat in sport 
geinteresseerd zijn want de organisatie van wedstrijden en grotere sportieve evenementen 
is goed voor de geofictie en bevordert de activiteit tussen fictieve landen. Dat wordt wel 
bewezen door de vele tientallen artikelen over sportactiviteiten die ik zelf in de loop der 
jaren heb gepubliceerd. Dus, wie organiseert er weer eens een grootschalig sportevenement 
tussen alle fictieve staten?
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Sport in Ogart
Olof van den Berg

In het land Ogart in het inactieve interactieproject Ardra worden veel sporten beoefend, 
vooral met de intentie om er op te wedden. Veel zijn gewelddadig van oorsprong maar zijn 
over de tijd genormaliseerd. De meeste sporten zijn vrij gangbaar en behoeven weinig uitleg 
(zie http://www.geopoeia.net/wiki/Sporten_van_Ogart). In dit artikel wil ik alleen de sporten 
benoemen die uniek Okratisch van oorsprong zijn. In den hoofde betreft dit de vechtsport. 
Bij vechtsporten denken de meesten aan de bekende Aziatische varianten, maar worstelen en 
boksen zijn net zo goed vechtsporten.

Vechtsporten zijn wijd verbreid in Ogart en in alle Dioces vrijwel evenredig populair. Zij worden 
zowel door mannen als vrouwen beoefend. Er zijn regelmatig toernooien met verschillende 
klassen om zo veel kampioenen te kunnen kronen. Bij de toernooien wordt flink gewed.

Did Dud Auw

Did Dud Auw is een Okratische vechtsport die zich over de eeuwen heeft ontwikkeld als een 
brede krijgstechniek waarbij geen wapens worden gebruikt om de tegenstander te verslaan 
of uit te schakelen. In feite is Did Dud Auw een verzameling van verschillende technieken 
uit verschillende regio’s in Ogart die onderling zijn overgenomen. Did Dud Auw omvat hand, 
arm, elleboog en schouder technieken, maar ook voet, been en knie technieken. Boksen en 
worstelgrepen maken ook onderdeel uit van Did Dud Auw. Wat Did Duw Auw onderscheidt 
is dat er normaal gesproken maar weinig lichaamsdelen zijn die niet zijn uitgesloten. De 
tegenstander moet verslagen worden en het maakt niet uit hoe. Bij toernooien en duels 
kunnen er geen of veel restricties zijn. De meeste scholen onderrichten de leerlingen bewust 
niet op dodelijke of bijzonder kwetsende technieken. Deze worden alleen overgedragen aan 
Meesters die bewezen hebben complete controle te hebben.

Did Dud Bul Auw

Did Dud Bul Auw is een variant op Did Dud Auw die in de Dioce van de stad Eto Ire is 
ontwikkeld om onderscheid te maken tussen de vechtsporten van andere Dioce. Technisch 
gezien zijn de verschillen met de andere varianten niet groot. Did Dud Bul Auw legt vooral de 
nadruk op de technieken met de grootste impact en de meeste schade aan brengen. Did Dud 
Bul Auw richt zich op effectiviteit en niet op sportiviteit. Om die reden zien de beoefenaars 
van de andere varianten het als een doel om te laten zien dat zij aan hun technieken genoeg 
hebben om Did Dud Bul Auw te kunnen weerstaan.

Did Dud Meir Auw

Did Dud Meir Auw is een variant op Did Dud Auw die in de Dioce van de stad Dan o Ilea is 
ontwikkeld om onderscheid te maken tussen de vechtsporten van andere Dioce. Technisch 
gezien zijn de verschillen met de andere varianten niet groot. Did Dud Meir Auw legt vooral 
de nadruk op techniek die de grootste pijnfactor hebben. Tegenstanders noemen het een 
verkapte vorm van martelen. De variant heeft als doel de tegenstander zo snel mogelijk tot 
opgave te dwingen.
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Sport in Hyllirië
Wim Schipper

Zoals je langzamerhand wel zult weten, ben ik in Hillyrië vooral druk bezig met het maken 
van kaarten. Ik heb net zo weinig met sport als de meeste andere leden van het Genootschap 
blijkbaar. Ik houd me eigenlijk alleen met het onderwerp bezig voorzover het op mijn kaarten 
zichtbaar is. En, in de tweede plaats, voorzover sporten effecten hebben op het leefmilieu in 
Hillyrië.
Er zijn veel sporten die nogal wat ruimte kosten. Ruimte die ten koste kan gaan van 
landbouwgrond of natuur. Ik denk daarbij vooral aan teamsporten als voetbal, hockey, baseball 
en tennis. De voorzieningen hiervoor moeten dus op de kaarten een plaats krijgen. Andere 
sporten, zoals hardlopen, schaatsen, watersport, fietsen en dergelijke, vinden gewoon op 
bestaande infrastructuur plaats.

Ik denk wel dat sport in Hillyrië een redelijk belangrijke plaats inneemt. Je weet wel, mens 
sana in corpore sano, en zo. 
Net als in Europese landen is voetbal de grote volkssport, Er zijn dus overal voetbalclubs met 
velden en clubhuizen. Daarnaast wordt er veel gehockeyd en gehonkbald. Ook waterpolo is 
vrij populair, maar dat gebeurt niet op velden, zoals je misschien weet. Zwemmen is in het 
algemeen wel populair, evenals schaatsen. Een sport die in Hillyrië een speciale traditie kent, 
is touwtrekken. Daarin worden vaak oude rivaliteiten uitgeleefd tussen naburige dorpen of 
wijken in een stad, zoals in Rintala.
Wintersport is een verhaal apart. Er wordt zeker geskied. De Hillyrische geografie met 
veel heuvels en bergen en het gunstige winterklimaat zorgen voor een hoge mate van 
sneeuwzekerheid, zelfs in laagland. Maar wat absoluut niet gebeurt is het grote platmaken 
voor kunstmatige skipistes, die in de zomer veel wintersportgebieden zo’n treurig beeld geven. 
De skiërs moeten het doen met wat van nature voorhanden is. Er worden voor skipistes 
geen bomen gekapt, geen rotsblokken verwijderd, geen kuilen gedempt. En er zijn maar in 
beperkte mate speciale skiliften. Daarom is vooral langlaufen populair.
Er zijn enkele relatief belangrijke wintersportcentra in gebieden die er van nature geschikt 
voor zijn. Daar zijn ook wel speciale voorzieningen, zoals liften en springschansen.
Er is één circuit voor auto- en motorsport. Dat ligt in een bos direct naast de nationale 
luchthaven Foss, zodat het een minimum aan extra geluidsoverlast veroorzaakt.
Voor sporten die men bij voorkeur in de natuur beoefent, zoals veldloopsport, mountainbiken 
en ruitersport, zijn er aparte voorzieningen die die natuur zo veel mogelijk ontzien, 
Motorcrossbanen zijn alleen toegestaan op plaatsen waar ze weinig kwaad kunnen, zoals op 
industrieterreinen en naast snelwegen.
Watersporten, zoals roeien, zeilen, windsurfen en dergelijke, gebeuren gewoonlijk op bestaand 
water. Er zijn wel enkele speciale wedstrijdroeibanen, en er zijn wel de nodige jachthavens in 
waterrijke gebieden.
Nog een sport die veel ruimte vraagt is golf. Er zijn zeker golfparken in Hillyrië, maar er worden 
geen natuurgebieden voor omgeploegd.
Verder beoefenen de Hillyriërs massaal individuele sporten, zoals wandelen, hardlopen, 
fietsen en schaatsen.

Voor de georganiseerde sporten, die speciale voorzieningen vereisen, reserveer ik dus ruimte 
op de kaarten. Daarbij baseer ik me ruwweg op de situatie in Nederland. Dus bij steden 
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van ongeveer de grootte van vergelijkbare steden in Nederland zullen ongeveer even veel 
sportterreinen zijn. Dat kan ik aan de hand van de eerder hier behandelde stad Rintala laten 
zien. De recente plattegrond vind je achterop Fantas 189. 
De sportvelden liggen vooral ten zuidwesten van de stad, in twee sportparken aan weerszijden 
van de Diele. Er zijn twee voetbalstadions, waarvan een met een atletiekbaan, en een 
hockeyveld met tribunes. Er is een baseballcentrum met twee velden. En er is een tennisclub 
in een strook naast de zuidelijke randweg. Aan de noordoostkant van de stad liggen nog enkele 
sportvelden, en er is een sportcentrum bij de universiteit, aan de kant van Zwanenburg. Tot 
mijn schande moet ik achteraf constateren dat ik geen openluchtzwembad heb geprojecteerd, 
toch zeker een basisvoorziening voor elke behoorlijke stad. Er is wel een grote sporthal in het 
zalencentrum achter het station, dat verder vooral voor tentoonstellingen en dergelijke wordt 
gebruikt. En het voormalige kopstation is omgebouwd in een multifunctionele zaal, die ook 
als sporthal wordt gebruikt.
De totale oppervlakte van de sportparken is ongeveer 60 hectare, met 28 velden, voor een 
stad met ruim 70 duizend inwoners. Vergelijkbaar met een stad als Delft, die ongeveer net zo 
groot is. Dat is in oppervlakte ongeveer 7% van de stad (exclusief industrieterrein). 
Dat is dus een behoorlijk deel van het stadsgebied. Daar komt nog eens bij dat sportvelden over 
het algemeen vlak moeten zijn, om voor de hand liggende redenen van speltechnische aard. 
Rintala ligt in de delta, dus daar is dat nog niet zo’n punt. Maar in meer geaccidenteerde streken 
is dat bij de steden en dorpen zelf vaak niet mogelijk, te meer omdat daar de schaarse vlakke 
en vaak vruchtbare gronden al intensief gebruikt worden voor de landbouw. Anderzijds is het 
niet zo’n probleem als sportterreinen op voor andere soorten recreatie minder aantrekkelijke 
locaties liggen, zoals bij drukke spoor- of verkeerswegen of bij bedrijventerreinen. Maar waar 
de voorzieningen niet direct bij de steden of dorpen kunnen liggen, zal men enige reistijd voor 
lief moeten nemen om zijn of haar sportclub te bereiken. Maar ze zullen er wel zijn in Hillyrië. 
Want: mens sana in corpore sano!

Sport in Kimbryon
Daniël Willems

Buitenleven
In Kimbryon is actief buiten zijn een belangrijk onderdeel van het leven. Dat begint al op jonge 
leeftijd. Op de scholen hebben kinderen permanent buitenkleding aan de kapstok hangen. 
Want weer of geen weer, er wordt buiten gespeeld in het speelkwartier. Één keer per week is 
het Velddag en gaan ze – ook de jongsten – de natuur in om daar te spelen en te leren over 
de natuur. Spoorzoeken is ook erg populair onder kinderen.
De voorliefde voor het buiten zijn uit zich in een scala van buitensporten. Er wordt bijvoorbeeld 
veel gewandeld in de bossen en geklommen in de bergen. Alle Kimbryonen willen tenminste 
éénmaal in hun leven de Titan beklimmen, één van de hoogste bergen in het land. De Titan 
of Reuzenberg wordt in de overlevering beschouwd als de woonplaats van de legendarische 
Arkon Hwirold.
Terreinfietsen is ook populair, vooral als éénmaal per jaar de Ronde van Kimbryon is: elk jaar is 
de route anders en ieder dorp hoopt ieder jaar weer een kans te maken op de (kortstondige) 
publiciteit als de renners er gedurende een paar minuten doorheen crossen…
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Watersport
Kimbryon wordt omringd door water en telt 
vele eilanden. Vanzelfsprekend is dan ook de 
watersport groot. Vrijwel iedere Kimbryoon 
die aan de kust, een meer of rivier woont, 
heeft wel een bootje om te roeien of te 
zeilen. Vrijwel iedere kustplaats heeft wel 
een jachthaven. Ieder jaar wordt vanuit 
Fryo, de voorhaven van Yalma, de Kimbrach 
Chubb georganiseerd, een internationale 
zeilwedstrijd op de zeeën rond Kimbryon 
(zie ook Fantas 187: Yalma, de Kimbryoonse 
zwanenmetropool).
Een andere grote, maar meer regionale 
zeilwedstrijd is de Sälåne Ronde. Deze vindt 
plaats tijdens Liji, het midzomerfeest. De 
start en eindstreep van het populaire en 
verbĳsterende zeilspektakel rondom het 
schiereiland Sälåne is de jachthaven van 
Aylsöra.

Zwemmen is populair, vooral de zwemmarathon in open water, dat door keizer Tryggos een 
nationalistisch tintje heeft gekregen. Deze sportieve keizer zwom eeuwen geleden via het 
Keizerkanaal van de Twafobocht naar de Heddyonbocht, een respectabele afstand van 25 
Hloigar. Ter nagedachtenis hiervan wordt nog altijd ieder jaar een zwemwedstrijd georganiseerd 
tussen de beide baaien. Het is één van de grootste sportevenementen in zuidelijk Kimbryon 
(zie ook Fantas 191: De zwanentocht van keizer Tryggos). Inwoners van Öra verzamelen zich 
langs de oevers van het kanaal om de deelnemers aan te moedigen.

Wärmittar
Zwemmen wordt geleerd en getraind in de wärmittar. Dat laat zich ongeveer vertalen als “de 
verwarmden”. Hun bestaan vindt inderdaad zijn oorsprong als verwarmd badhuis. Echter, de 
wärmittar zijn inmiddels veel meer dan louter badhuizen: ze zijn uitgegroeid tot reusachtige 
sociëteiten. De hoofdstad Guddaris telt meer dan 900 wärmittar. Behalve de eenvoudige 
badhuizen van particulieren bouwden de Rixar reusachtige wärmittar, met uiteraard ruimte voor 
wellness en sauna. Maar daarnaast zijn er ook grote zwembaden, bibliotheken, kunstwerken, 
stalletjes, waar men een hapje kan kopen, en sportgelegenheden. Veel georganiseerde sport 
wordt beoefend in de wärmittar, zowel overdekt in één van de zalen, als op het veld binnen 
de omheining.

Krachtsport
Diverse sporten hebben te maken met het tillen en werpen van gewichten. Hiervoor is een 
combinatie van fysieke kracht en coördinatie vereist. Vooral stobbstörtyon (paalwerpen), 
warpnyon (schijfwerpen), touwtrekken en worstelen zijn populair. 
Bij warpnyon dient men stenen of metalen schijven zo dicht mogelijk bij 20 Furrfadi verderop 
geplaatste staken geworpen te worden. Het startgewicht is 2 Hwÿght, maar naarmate de 
wedstrijd vordert worden de schijven zwaarder. Degene die de zwaarste schijf nog steeds 
zo dicht mogelijk bij het doel werpt is de winnaar. Er zijn wedstrijden in verschillende 
gewichtsklassen.
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Touwtrekken doet men met duo’s van mannen 
of vrouwen. Twee tegenstanders zitten op een 
mat met de knieën gebogen en de voetzolen 
tegen elkaar aan. Beide tegenstanders houden 
een touw vast en trekken eraan. Een merkteken 
bepaalt het midden van het touw. De deelnemer 
die in staat is om het merkteken naar zijn kant te 
trekken is de winnaar.
Bij worstelen moet de ene uitdager de andere 
tegen de grond zien te krijgen met beenvegen 
of lichaamsworpen. De worstelaars dragen 
een speciale gordel, waaraan ze elkaar kunnen 
vastgrijpen. De twee strijders draaien rond 
elkaar en proberen een gelegenheid aan te 
grijpen voor een aanval. Als één van de strijders 
volledig met de rug tegen de grond wordt gedrukt, wordt de ander tot winnaar uitgeroepen. 
Worstelen wordt beoefend in de wärmittar, maar ook vaak buiten en meestal tijdens 
dorpsevenementen of andere plaatselijke festiviteiten.
Slaan en stampen is verboden, maar toch kunnen de deelnemers behoorlijke blauwe plekken 
oplopen, die ze dan met trots dragen. De sport wordt zowel door mannen als vrouwen 
beoefend.

Balsport
Onder de teamsporten zijn vooral balsporten populair. We bespreken de vier grootste. Pärk 
wordt gespeeld met een kleine bal, waarbij twee teams van zeven personen strijden om 
punten en territorium. In het Sunnfo Ovaal te Yalma wordt het jaarlijkse Kimbryoons Open 
Pärktoernooi gehouden (zie opnieuw Fantas 187). Pärk wordt gezien als een wat elitaire sport, 
waar de doorsnee Kimbryoon weinig mee op heeft. Die houdt meer van simpelere, vaak wat 
ruigere sporten.
Skinngämmon bijvoorbeeld. Dit wordt gespeeld met een dierenhuid die opgerold is tot een 
bal. Een aantal speler werpt de huid naar elkaar terwijl een enkeling in het midden de huid 
moet onderscheppen. Tijdens het spel lopen de gemoederen hoog op en wordt er geduwd, 
getrokken, pootje gehaakt en geschreeuwd. Skinngämmon vraagt om een betrekkelijk klein 
speelveld en wordt daarom ook vaak binnen de omheining van de wärmittar gespeeld. 
Één van de grootste zaalsporten is iband, dat werkt met sticks en een bal. Het is tactisch en 
razendsnel. Jong en oud speelt het.
Volkssport nummer één is knattgämmon (knuppelspel). Twee teams staan dan tegenover 
elkaar in een veld. Om het spannend te houden, worden de deelnemers qua kracht evenredig 
verdeeld. 
Er is één slagman met een knuppel. Elke wedstrijd begint met één team in het bezit van 
de bal. Één lid van dat team gooit de bal naar de slagman van de tegenspelers. Met zijn 
knuppel, probeert de slagman de bal te raken voordat de bal de grond raakt. Als de bal goed 
geraakt wordt, proberen beide teams de bal te bemachtigen. Het team dat de bal in bezit 
krijgt probeert met de bal over de spelershelft van de tegenspelers te rennen en een doelpunt 
te scoren. De bal mag van speler naar speler worden gespeeld.
Het is een ruig spel en de spelers mogen degene met de bal dwarsbomen door te tackelen, 
te duwen of met andere middelen. Krabben, bijten en schoppen is echter niet toegestaan. De 
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bal stuitert goed en is dusdanig hard dat het tot blessures kan leiden en zelfs iemand tegen 
de grond kan slaan.
De bal blijft in het spel ook al valt deze of wordt deze onderschept. Als de tegenspelers de bal 
pakken, mogen zij naar het andere eind van het veld rennen en scoren.
De wedstrijd wordt alleen onderbroken als er wordt gescoord, of als de bal uit is, of als de 
speler met de bal zodanig wordt bedolven door tegenspelers, dat deze geen opties meer 
heeft om verder te spelen.

Gämmonar-di-hoppisnäri – de springerspelen
De inwoners van het gehele Rijk genieten ongeremd van de springerspelen. Elke stad die wil 
meetellen, is erop uit een permanente voorziening voor deze spelen te hebben. In de stad 
Guddaris wordt het raffinement van het springerspel tot grote hoogte opgevoerd.
Jongens en meisjes bekwamen zich van jongs af aan als hoppis (springer). Om te oefenen 
neemt men daarvoor kleine fördpaarden. Opgeschoten jongens spelen het klaar om over vier, 
vijf of zelfs zes paarden tegelijk te springen. 
Als ze eenmaal goed geoefend zijn, begint het echte “springerspel”: een ritueel schijngevecht 
tussen een heilige stier en een groep springers. Er komen dan ook geen wapens aan te 
pas. Tijdens het “gevecht” huppelen de springers om de stier heen. De levensgevaarlijke 
confrontatie tussen de heilige stier en de jonge springers, jongens en meisjes die bereid zijn 
een salto uit te voeren boven de hoorns van het beest, vindt tijdens plechtige feesten plaats, 
zoals Faxyon, het feest van de voorjaarsevening. 
De sport bestaat eruit het aanvallende dier van voren op te wachten, hem stevig bij de hoorns 
te pakken, met het hoofd vooruit over zijn schoft heen te zwaaien en op zijn voeten aan de 
andere kant van het beest neer te komen. Ook gebruiken de springers een polsstok om over 
de aanstormende stier heen te springen. Kinderen en volwassenen, iedereen kijkt toe en 

spoort de deelnemers aan de wedstrijd aan.
Succesvolle springers zijn een ster en ze worden 
op diverse handelswaar, zoals op bekers en 
hemden afgebeeld. De springer komt ook in 
spreekwoorden voor, zoals: ‘Pas in de arena 
bewijst de springer zijn slagvaardigheid.’ (Rightri’ 
stridpärken hoppisen biwisar etten färheiðri.). 
Dit wil in het algemeen dus zeggen: pas in een 
concrete situatie bewijst iemand wat hij waard 
is.

Gämmonar-di-hringnäri – de paardenrennen
Onder het volk genieten de wagenrennen de grootste populariteit als vorm van massavermaak. 
De grootste renbaan, Mikle Hring, staat in Guddaris. In de loop der eeuwen heeft dit stadion 
allerlei bouwkundige verfraaiingen gekregen. Het kan wel plaats bieden aan zo’n 385.000 
mensen langs het langgerekte parcours.
Aan het begin van de gämmonar-di-hringnäri, letterlijk te vertalen als de “ringspelen”, trekt 
een processie over de renbaan, waarbij godenbeelden worden meegedragen. De ambtsdrager 
onder wiens verantwoordelijkheid de paardenrennen worden gehouden, laat de concrete 
organisatie van de spelen over aan gespecialiseerde maatschappijen. Deze beschikken over 
uitgebreide faciliteiten en een grote staf van deskundigen voor de verzorging van paarden en 
wagens.
In de renbaan kunnen allerlei vormen van dressuur en kunststukjes met paarden worden 
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vertoond, maar de wagenrennen vormen steeds het hoofddeel. Een koers bestaat uit zeven 
ronden om de spyött heen. Deze “ruggengraat” ligt in het midden van het circus en in voorzien 
van standbeelden en obelisken.
Om de spyött heen staan zeven grote houten “eieren”, die door hun stand aangeven hoeveel 
ronden zijn verlopen. Een dag met paardenrennen wordt normaal gevormd door vierentwintig 
wedstrijden. Er is dan maar weinig tijd voor pauzes; de massa trotseert zelfs de middaghitte.
Er wordt veel geld vergokt bij de paardenrennen. Beelden, reliëfs, inscripties en graffiti  
spreken van mateloze populariteit van wagenrenners. Bij de kampioenen wordt het aantal 
behaalde overwinningen aangegeven: een speciale categorie vormen de renners met meer 
dan duizend overwinningen (milisar). Ook succesvolle paarden zijn bij naam bekend.

Gämmonar Ërunach – Ërunachspelen
Elk schrikkeljaar worden ter ere van de Goden de Gämmonar Ërunach gehouden. Dit is een 
sportief evenement dat plaatsvindt in de maand Wärmðawri, gedurende de twee weken die 
volgen op Låmass, het eerste oogstfeest. Atleten uit alle delen van het keizerrijk nemen eraan 
deel. De spelen worden georganiseerd in de plaats Wibyärg, centraal gelegen op Skadiniss, 
het grootste eiland van Kimbryon. Het belangrijkste onderdeel van de spelen zijn ook hier 
weer de paardenraces. Beroemd is de slanke ellipsvormige paardenrenbaan, die 192 bij 2.000 
Furrfadi meet. Dat is een lengte van bijna een Hloigar! Voortgedreven door hun paarden 
razen de lichte wagentjes met een of twee personen regelmatig over de renbaan.
Éénmaal in de honderd jaar worden de Ërunachspelen nog grootser dan anders gehouden. In 
het laatste schrikkeljaar van de eeuw vinden de eeuwfeesten plaats, met daarbij onlosmakelijk 
verbonden de Gämmonar-di-Hwentorni  (Eeuwspelen).


