Enschede ook op terrein sport hoog genoteerd
In het najaarsnummer 1988 van 'n Sliepsteen
nummer 15, de speciale uitgave bij de fees telijk e opening van het Mu ziekcentrum. is uitvoerig ingegaan op de belangrijke culturele
ontwik kelingen in Enschede tijdens de naoorlogse j aren en de veranderingen van het
stadsbeeld in de omgeving van het nieuwe
comple:r , In zijn voorwoord, getiteld 'Enschede
.... daar zit muziek in! ' heeft burgemeester H.
Wierenga daarvoor nadrukkelijk aandacht
gevraagd. Hij wees op het internationale
ni veau van het centrum, waarvan in OostNederland een grote aantrek kingsk racht mag
worden verwacht.
In defe estuitga ve is aangetoon d dat Enschede,
cultureel gezien, eens een beklagenswaardige
stad genoem d. nu een benijdenswaardige stad
is geworden, waar veel valt te beleven, Dit geldt
echter ook voor de activiteiten op het terrein
van de spo rt. Denk maar eens aan het betaalde
voetbal, gegroeid uit het sam engaan van
Sp ortclub Enschede m et En schedese Boys en
het ontstaan van regelmatig terugk erende
evenementen, zoa ls de Int ernation ale Marathon En schede en de M ilitary .
De Marath on kwam voort uit de contacten van
de Enschedesejournalist Gerard Kraem er m et
topm an ir. Bukovsky van de Tsj echische
Marath on in Kosice en deelnem ers aan de
Europese Atletiek k ampioenschappen van
1946 in Oslo. Kraem er genoot in de kringen
van de marathon grote bek endheid en verzorgde voor de Nederlands e pel:~ de verslag-

geving I'an de Mara thon tijdens de Olympische Sp elen van 1948 in Londen. Hij was destijds tevens redacteur van 'De Atle tiek wereld',
het officiële blad van de KNA U. Toen hij voor
dezefunctie m oest bedanken had ik het genoe gen hem op te volgen.
In 1952 werd ik uitgenodigd bij de Olympische
Sp elen in Helsinki de marathon voor de
Nederlandse pers te verslaan . Bij die gelegen heid maakte ik k ennis m et Kitei Son, de
bek ende Zuid-Koreaan se atleet, die op 26j arige leeftijd de Olympische Marathon in
Berlijn WOlI. A ls gel'Olg van deze contacten
k wam de Zuid-Koreaan twee maal naar
Enschede. Inmiddels is hij 78j aar geworden.
Dit weerhield hem er evenwel niet van zitting te
nem en in het com ité dat dit j aa r de Olympisc/Ie Sp elen in zijn vaderland organiseerde. In
de televisiereportage van de openingscerem onie was het moment te zien, waarop deze
bejaarde sportm an zelfs nog het Olympisch
vuur het stadion I'an Seoul binnen bracht,
In het vorige nummer van 'n Sliepsteen is de
ontwik keling van het cultu rele leven in onze
plaatselijk e gemeenschap belicht, Terecht
ston d boven het voorwoord van de burgem eester 'Enschede .... daar zit muziek in!' Met deze
bijdrage heb ik gepoogd duidelijk te maken
dat onze gemeente op ander gebied haar partij
m eeblaa st en wat de sport betreft in binnen- en
buitenland ook hoog staat genoteerd
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