Archiefbank Vlaanderen vzw
Onlinedatabank van private archieven

RAPPORTERING CAMPAGNE SPORTARCHIEVEN
2012-2014

1. Waarom?
In het kader van het beleidsplan 2013-2017 werd gezocht naar een nieuwe werkwijze om de invoer
en prospectie van gegevens in de toekomst structureel aan te pakken. Dit resulteerde in het
concept van de thematische sensibiliserings- en prospectiecampagnes. Als try-out werd
sporterfgoed als campagnethema gekozen, aangezien uit de veldkaartanalyse bleek dat dit
onderwerp in de databank ondervertegenwoordigd is. Met het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk
en de Olympische Spelen in Londen was de zomer van 2012 het ideale moment om een campagne
rond sportarchieven te lanceren.

2. Beginsituatie
Uit de veldkaartanalyse van april 2011 bleek dat slechts 2,7% van het aantal archiefsteekkaarten in
Archiefbank Vlaanderen te maken hadden met sport & ontspanning. Onder sport & ontspanning
vielen alle mogelijke sportverenigingen van voetbal en turnkringen tot schutterijen en
kaartersclubs. Ook de vakantiehuizen van de vakcentrales zoals Les Forges en toeristische
organisaties als de Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme werden hieronder
gebracht. Verder werden sportgerelateerde archieven opgenomen, zoals het archief van de
velodroom van Desselgem of van de Socialistische Centrale voor Sportbeleid.
Aantal archiefsteekkaarten in Archiefbank
2500
2000
1500
1000
500
0

3. Opstart van de campagne
Voor de start van de campagne werd een draaiboek opgesteld. Aan de hand van het draaiboek
werden acties ondernomen om de campagne uit te rollen.
3.1. Contact met potentiële partners
Er werd contact opgenomen met spelers uit het erfgoedveld die via een aantal projecten al
ervaring hadden met sportarchieven:
 Sportimonium

Archiefbank Vlaanderen – Rapportering campagne Sportarchieven 2012-2014

2







VLAS
Algemeen Rijksarchief: rond het archief van de Koninklijke Belgische Voetbalbond
Erfgoedcel Brugge: rond sportverhalen
Wielermuseum Roeselare
MIAT: rond fabrieksvoetbal

Met Sportimonium werd de afspraak gemaakt om gezamenlijk het veld te prospecteren a.d.h.v.
enquêtes. Hun collecties en archieven werden ook geregistreerd in de databank. Ook
Wielermuseum Roeselare registreerde gegevens over de collectie. De bijdrage van andere partners
bleef beperkt tot uitwisseling van ervaringen.
3.2. Aanmaken van specifieke folder en aparte pagina op de website
Er werd een folder aangemaakt met op sportarchieven gerichte inhoud en illustraties. De folder
werd digitaal verspreid naar sportkoepels en federaties. Op vraag werd een pakket folders
opgestuurd naar sportfunctionarissen. Bij de gerichte contactnames en prospecties bezorgde de
consulent de vereniging een exemplaar van de folder.
Er werd ook een apart webpagina opgemaakt rond sporterfgoed die alle artikelen (Archieven in de
kijker), documenten en links bevat. Daarnaast werd hier ook een aparte link aangeboden naar
geregistreerde sportarchieven en –collecties in Archiefbank Vlaanderen. Met een klik kon een
bezoeker zo de vooruitgang van de campagne volgen. Deze pagina kon rekenen op belangstelling
van het brede publiek. Sinds augustus 2012 werd de pagina 2.388 keer bezocht.

De verhoogde zichtbaarheid van de sportarchieven via de aanmaak van een afzonderlijke
sportpagina en -databank zette verenigingen ertoe aan om hun sportarchieven aan te melden.
Ook de reacties op de archieven in de kijker en de webtentoonstelling bleven niet uit. Zo werden
de consulenten meermaals gecontacteerd met de vraag waar men het archief van de Belgische
Voetbalbond kon inkijken.
3.3. Voorbeeld van een mooi en rijk archief uit de databank
Er werd een artikel geschreven over het archief van KSV Waregem. Dit werd in de kijker gezet op
de website bij aanvang van de campagne. Wanneer de vrijwilligers en consulenten in de loop van
de campagne een interessant archief op het spoor kwamen, verzamelden zij het nodige beeld- en
tekstmateriaal om dit (als voorbeeld voor andere verenigingen) in de kijker te plaatsen op de
website. Een overzicht van de Archieven in de kijker vind je onder punt 4.1. Op deze manier werd
getracht verenigingen te inspireren en motiveren om hun archief of collectie op te nemen in
Archiefbank.
3.4. Sensibiliseren van het erfgoedveld via de koepelverenigingen en gemeentediensten
De folder werd digitaal verspreid naar 75 sportfederaties en 315 gemeentelijke
sportfunctionarissen met de vraag het initiatief verdere bekendheid te geven. Hierop kwamen 26
reacties. De federaties werd gevraagd of zij interesse hadden om een vormingenreeks rond
archiefbeheer te organiseren voor de aangesloten verenigingen. Eén federatie had interesse, maar
trok zich terug toen de vorming niet bleek te tellen als administratieve bijscholing voor
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clubbestuurders door Bloso. Bloso kon niet overtuigd worden van het nut van dergelijke cursus
voor sportbestuurders. Daarnaast werd een artikel over Archiefbank Vlaanderen en de
sportcampagne ter beschikking gesteld van de federaties. Dit artikel verscheen in:

Nieuwsbrief Wielerbond (oktober 2012)

Trend (tijdschrift van Vlas) (najaar 2012)

Panathlon Nieuwsbrief (2013)

Website Vlaamse Judofederatie (april 2015)
De dynamiek werd versterkt door het contact met Jos Verschueren, directeur van het Postgraduaat
en de Expert Class Sportmanagement, die nieuwe communicatie- en prospectiepistes aanreikte.
3.5. Het veld rechtstreeks verkennen
Ondersteund door de eerste voorbeeldfiches in de databank, zoals de archiefsteekkaart KSV
Waregem, werd een bevraging per e-mail georganiseerd bij alle eerste klasse voetbalclubs over
hun erfgoed. De reacties bleven echter beperkt.
De acties werden in de tweede helft van 2012 verruimd naar andere sporttakken.
Er werd gezocht naar bekende voorbeelden uit verschillende sporttakken om mee uit te pakken.
Dit resulteerde in enkele plaatsbezoeken. Op de website konden diverse archieven in de kijker
worden geplaatst:
 Gust Arschodt
 Volleybalclub Knack Roeselare
 Koninklijke Struifvogelmaatschappij De Kroon
 De Gantoise
 Koninklijke Sint-Martinus Turnhilde Halle
 Tennisclub KAV Dendermonde
 Ganzerijdersvereniging Vermaak na Arbeid van Zandvliet
 Koninklijke Antwerpsche Zwemclub - Scaldis

4. Verdere communicatie en bijsturing
De campagne werd als volgt verder bekend gemaakt met het oog op registratie van sporterfgoed.
4.1. Geschreven pers
-

Naast de bestaande Nieuwsflash werd gewerkt aan een specifieke Nieuwsflash i.v.m. sporterfgoed.
In de KADOC e-nieuwsbrief van 9 september 2012 verscheen een artikel over de campagne met
oproep tot signalering van sportarchieven, waarop één reactie kwam.
Het artikel dat op de website verscheen over voetballer Ludo Coeck werd eind 2012 verspreid naar
de pers, die het helaas niet oppikte.
In de Streekkrant van Leuven van 11 december 2013 verscheen een oproep voor het aanmelden
van sporterfgoed en vrijwilligers.
In het Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (2014, 2)
verscheen een bijdrage over de resultaten van de sportcampagne.
In Bladwijzer 12 (december 2014) van Heemkunde Vlaanderen verscheen Een duik in het sportieve
leven van Vlaanderen. Op zoek naar bronnen voor sportgeschiedenis.
De workshop Aan de slag met je sporterfgoed! (9 oktober 2014) werd opgenomen in de Agenda
van de Gazet van Antwerpen en op Uit in Vlaanderen.
Artikelen gepubliceerd op de website van Archiefbank:
 Samenkomst Erfgoedhalte Sportverhalen Brugge op 30 mei 2012 - 15 mei, 2012
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Sportarchieven buiten spel! - 11 juni 2012
GOAAAL! Een eeuw Belgisch voetbal - 10 juli 2012
Archief in de kijker: Het archief van de Koninklijke Belgische Voetbalbond - 14 augustus
2012
Archief in de kijker: Het archief van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond - 14 augustus
2012
Archief in de kijker: Het archief van Gust Arschodt - 14 augustus 2012
Archief in de kijker: Het archief van Knack Roeselare - 19 oktober 2012
Archief voetballer Ludo Coeck op het spoor - 30 november 2012
Erfgoed onder de aandacht in de Expert Class Sportmanagement - 18 december 2012
Webtentoonstelling: Het is koers! - 29 maart 2013
Eerste reacties op de webtentoonstelling "Het is koers!" - 02 april 2013
Malinwa Archief op poten - 27 mei 2013
Wie gaat mee op zoek naar sporterfgoed? - 04 juni 2013
Traditionele sporten op het spoor: de struifvogelsport - 10 juni 2013
Archief van de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem - 04 augustus 2013
Voetbalarchief geactiveerd - 07 oktober 2013
Lokaal sportverleden onder de loep - 16 oktober 2013
Het archief van De Gantoise: 'Heb vertrouwen in u zelve' - 12 december 2013
Koninklijke Sint-Martinus Turngilde Halle. Sport en beweging in dienst van een ideologie 16 januari 2014
Geschiedenis Malinwa toegankelijk via Stadsarchief Mechelen - 20 maart 2014
KAV Dendermonde: meer dan 90 jaar tennisgeschiedenis - 03 april 3014
Ganzerijdersvereniging Vermaak na Arbeid van Zandvliet - 08 augustus 2014
Workshop: aan de slag met je sporterfgoed! (9 oktober 2014) - 29 juli 2014
Archief in de kijker: Waar Vlaanderen leerde zwemmen: Koninklijke Antwerpsche
Zwemclub – Scaldis - 30 september 2014
Oproep: sportfilmpjes gezocht! – 31 oktober 2014
Sporterfgoed in beweging. Ervaringen en visie - Inspiratiesessie (4 december 2014) – 15
december 2014

4.2. Media
Op 28 juni 2013 werd op vraag van Archiefbank een korte radioreportage uitgezonden op
Middagpost Radio 2 Vlaams-Brabant over de documentatieverzameling rond voetbalclub OHL van
Leuvenaar Willy Toebinte. Daaraan werd de oproep voor het signaleren van sportarchief
gekoppeld. Respons bleef echter uit.
Er werd contact opgenomen met de auteur van een opiniestuk in De Standaard (juni 2014)
betreffende sporterfgoed. We ontvingen geen antwoord.
4.3. Presentaties en workshops
-

De sportcampagne en plannen voor de vrijwilligerswerking werden toegelicht tijdens het
Erfgoedcellenoverleg. 11 september 2012.
Geef je sportverleden een toekomst 6 december 2012 - Expertclass Sportmanagement (Hofstade)
Aan de slag met je sporterfgoed! 9 oktober 2014 - voor Antwerpse sportverenigingen i.s.m.
Antwerpen sportstad, FelixArchief en Sportimonium
Sporterfgoed in beweging. Ervaringen en visie – inspiratiesessie 4 december 2014 - voor de
erfgoedsector en sportdiensten
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4.4. Virtuele tentoonstellingen
Naar aanleiding van 100 jaar Ronde van Vlaanderen (april 2013) lanceerde Archiefbank de
webtentoonstelling Het is koers! over wielrennen. Deze werd verspreid op wielerfora en blogs om
een ruim publiek te bereiken en de campagne verder bekend te maken. Ze werd 4.129 keer
bekeken.
In maart 2015 zal een webtentoonstelling over schuttersgilden verschijnen, waaraan verschillende
partners zoals VLAS en de Hoge Gildenraad der Kempen bijdroegen.
4.5. Prospectie
Uit de eerste ervaringen bleek dat het opzetten van grote structurele bevragingen tot weinig
leidde. Van in het begin werd dit aangevuld door persoonlijke contacten en plaatsbezoeken. Deze
aanpak was echter enorm tijdsintensief. Dit bleek al in 2010 toen de Federatie van Historische
Schuttersgilden systematisch werd gecontacteerd per e-mail en telefoon (koepel per koepel): van
de 62 verenigingen die individueel werden benaderd, reageerden er na één herinnering 34 en
werden er uiteindelijk 16 fiches aangemaakt. Het verschil tussen het aantal reacties en het aantal
registraties is te verklaren doordat sommige verenigingen aangaven dat ze geen archief bezaten
(bv. verloren gegaan in een brand) of dat ze niet wensten mee te werken.
Ook tijdens de rest van de campagne bleken individuele contacten en plaatsbezoeken het beste
resultaat op te leveren al was dit dus erg tijdsintensief.
Enkele grote lijnen en voorbeelden:
- (2012) Hoge Gildenraad der Kempen: enquête verspreid in samenwerking met LECA die de
organisatie goed kent. van de 75 verenigingen vulden 12 een formulier in, waarvan één
toestemming gaf om de gegevens te publiceren.
- (2013) Contacten met Supportersclub Malinwa: tijdens een plaatsbezoek werden de
bewaaromstandigheden van het erfgoed geëvalueerd en werd advies gegeven over mogelijke
stappen die men kon ondernemen. Dit leidde tot de registratie van het erfgoed, een
overdracht van oude stukken aan het Stadsarchief van Mechelen en het opzetten van de
werkgroep Malinwa Archief i.s.m. de erfgoedcel Mechelen die de valorisatie van het erfgoed
verder op zich zal nemen.
- (2013) Opsporing archieven voetbalclub Oud-Heverlee Leuven en voorlopers (Stade Leuven en
Daring Leuven): 6 relevante contactpersonen opgespoord en 4 fiches geregistreerd.
- (2013) Traditionele sporten: in samenwerking met VlaS en Sportimonium werden traditionele
sporten opgelijst en gecontacteerd. Dit leverde een 10-tal fiches op.
- (2014) Vorming “aan de slag met sporterfgoed”: via de vorming konden de sportverenigingen
worden gesensibiliseerd over het belang van hun erfgoed. Er werden 6 nieuwe fiches
geregistreerd.
- (2014) Roeselare: mailing vanuit stad Roeselare naar 200 verenigingen, waarop één reactie
kwam die niet relevant bleek.
4.6. Vrijwilligerswerking
In de zomer van 2013 werd een pilootproject opgestart waarbij vrijwilligers in hun eigen regio op
zoek gingen naar sportarchieven. Het project vond plaats in Vlaams-Brabant en werd ondersteund
door de erfgoedcel Leuven en de erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei. De contacten met
erfgoedcel Brussel vielen stil. Vooral in Pajottenland-Zennevallei ontstond een goede dynamiek. In
2013 leverde dit al 18 archief- en collectiebeschrijvingen op. De focus lag in het begin op oude
verenigingen en sporttakken, waarna ze verschoof naar moderne sporten.
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Het succes van dergelijke aanpak is onder andere afhankelijk van de competenties van de
vrijwilliger. In Leuven kende het project weinig succes wegens het ontbreken van vrijwilligers met
de nodige competenties en voldoende tijd. Veel Leuvense vrijwilligers, vooral jonge mensen,
haakten vroegtijdig af. Het vrijwilligersproject rond sporterfgoed werd bijgestuurd en wordt
verdergezet in heel Vlaanderen waar er zich vrijwilligers met het juiste profiel aanbieden. Hierbij zal
telkens gezocht worden naar ondersteuning van de erfgoedcellen als die aanwezig zijn.
Via Heemkunde Vlaanderen werd in het najaar van 2014 een oproep gedaan naar heemkundige
kringen om samen met Archiefbank een lokaal project op te zetten voor het in kaart brengen van
sporterfgoed en zo het lokaal onderzoek naar sportgeschiedenis te stimuleren.

5. Resultaten
Het aantal geregistreerde archieven uit het themaveld “sport en ontspanning” steeg van 204 op 26
januari 2011 naar 350 op 6 april 2015. Dit is een toename van 146. Het gaat vooral om archieven
van turnbonden, schuttersgilden en wielerclubs. Er zijn ook veel archieven van kleine, oude
voetbalclubs geregistreerd.
Naast het onmiddellijk zichtbare resultaat inzake registratie is ook het effect op langere termijn als
gevolg van het toegenomen archiefbewustzijn bij archiefvormers van belang.

6. Bevindingen
-

Methode: Archiefbank stapte structureel naar het veld om de sportverenigingen te
contacteren.
o

Wat werkte niet?
 Enquête verstuurd naar alle eersteklasseclubs voetbal: geen reactie
 Via radio 2 meer naambekendheid verwerven, vanuit het idee dat sport door
iedereen wordt beleefd: geen reactie
 Folder opsturen en vraag stellen via e-mail aan sportkoepels en
sportfunctionarissen: weinig resultaat
 Artikels verspreiden over sporterfgoed, oproep via fora, nieuwsbrieven: weinig
reactie
 Via sportkoepels vraag tot vorming (administratieve bijscholing) van BLOSO:
na 1 jaar negatief antwoord

o

Wat werkte wel?
 Gerichte contacten en zelf ter plaatse prospecteren
 Samenwerken met vrijwilligers
 Samenwerken met lokale spelers (sportraad)
 Vorming organiseren i.s.m. sportdienst
 Inspelen op de actualiteit. Bij jubileum is het gemakkelijker om informatie aan
te leveren
 Gebruik maken van netwerken

o

Conclusies:
 onpersoonlijke bevragingen werken niet, je moet zelf gericht contacteren.
Verenigingen moeten er tijd in willen investeren. Vaak bevindt het archief zich
verspreid over diverse locaties.
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De corebusiness van de verenigingen is sport, geschiedenis en erfgoed is
bijzaak.

-

Bewaarplaats: veel sportarchieven en -collecties worden bij de verenigingen zelf bewaard. Er is
ook heel wat te vinden in stads- en gemeentearchieven, maar deze zijn vaak niet geregistreerd
in Archiefbank wegens andere prioriteiten.

-

Inhoud: Stukken betreffende de oprichting, verslagen, bestuurslijsten, administratieve
documenten (reglementen, financiële stukken, briefwisseling, ledenlijsten), stukken betreffende
activiteiten en communicatie (bv. wedstrijduitslagen, programma’s, krantenknipsels, foto’s,
affiches), publicaties (tijdschriften, thesissen) en objecten (vlaggen, trofeeën, etc.).
Digitale archieven vormen een probleem (sterk verspreid, geen voorzorgen inzake bewaring
op lange termijn).

-

Omvang: de archiefbestanden hebben een geschatte gemiddelde grootte tussen de 0,1 en 1
strekkende meter. Relatief beperkte gehelen dus die wellicht indicatief zijn voor een groter
potentieel (ook aan elektronisch archief).

-

Ouderdom: voornamelijk uit de periode na de Tweede Wereldoorlog

-

Archiefvormers: sportverenigingen hebben weinig aandacht voor hun verleden en hebben
geen erfgoedreflex. Dit gebrek aan interesse zorgt ervoor dat het erfgoed verspreid bewaard is
bij verschillende (oud-)leden. De kans op het verloren gaan van het sporterfgoed is bijgevolg
groot. Bij de voorbereiding van een jubileumherdenking kan men sportverenigingen
motiveren om te werken met hun erfgoed. Helaas is er meestal dan al veel materiaal verloren
gegaan. Naast de nodige interesse ontbreekt ook know-how op het vlak van erfgoed, wat de
communicatie hierover bemoeilijkt.
Overkoepelende structuren: groeiend bewustzijn, maar geen prioriteit (ontbreekt aan tijd,
mankracht en middelen)

-

-

Archiefinstellingen: er is geen eenduidige bewaarplaats voor sportarchieven die niet meer ter
plaatse kunnen bewaard worden. Sportimonium neemt archieven op van nationaal belang,
maar kan onmogelijk alle sportarchieven opnemen. Lokale bewaarplaatsen, waar de interesse
en kans op hergebruik het grootst is, zijn vaak het best aangewezen om het erfgoed van
sportverenigingen bewaren. Stads- en gemeentearchieven met een gedegen werking komen
het best in aanmerking. Daarnaast kunnen ook lokale musea of heemkundige kringen in
aanmerking komen. Veel hangt echter af van de situatie en evolutie van de organisaties ter
plaatse, waardoor geen eenduidig antwoord kan gegeven worden aan alle sportverenigingen
in Vlaanderen.

-

Verzamelaars: bewaren interessante gehelen die een aanvulling vormen op de originele
archieven, maar wensen hun verzamelingen te verzilveren.

Lokale spelers, zoals erfgoedcellen, zijn het best geplaatst om het sporterfgoed in kaart te brengen
gezien zij het dichtst bij de verenigingen staan. Archiefbank hoopt met haar sportcampagne een
aanzet gegeven te hebben om verder op het sportterrein in te zetten. Ze zet haar expertise en
databank graag ter beschikking van lokale spelers die hierrond willen werken.
De projectwerking die Sportimonium opstart in 2015 (met steun van Fonds InBev-Baillet Latour) is
een garantie voor de inbedding van de werking waartoe Archiefbank een aanzet gaf.
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7. Vervolg
-

De vrijwilligerswerking rond sporterfgoed wordt verbreed naar heel Vlaanderen. Een nieuw
traject werd opgestart in Antwerpen.
Campagneresultaten worden verder opgevolgd (netwerking) terwijl een nieuwe thematisch
campagne (rond kunstenaarsarchieven) wordt opgezet.
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