
                             

Oorsprong 
Omdat de Veteranen 1 afgelopen zaterdag niet speelde, had ik de tijd om mij te verdiepen in 
de oorsprong van namen van sporten. Maar ook het woord oorsprong heeft een 
geschiedenis. Eens sprong er een persoon op een oor van een badgast, die op het strand van 
Scheveningen lekker lag te zonnen. Zo is het woord oorsprong ontstaan. 
De naam voor het spelletje voetbal komt voort uit een moment van onachtzaamheid. Een 
boer op klompen struikelde bijna over een rond ding. Hij werd zo kwaad door het voorval en 
gaf het ronde ding met de voet een trap. Een getuige van het voorval noemde hem een 
balletje en sinds dit voorval, dat geschiedde op een groen grasveld, is de sport Voetbal 
ontstaan. In het begin heette de sport Voetballetje, maar dat was vroeger. 
Ook de naam hockey is in het ver verleden ontstaan. Een inwoner van Bloemendaal, die zich 
bijna nooit waste, zat in een hokkie een stickie te roken. Tijdens het roken werd hij door een 
bal van een politieagent betrapt. Vandaar de naam voor een sport, die sinds die tijd 
beoefend wordt door spelers van een betere komaf, maar die weinig geld uitgeven aan zeep 
en warm water. 
En u als lezer haalt waarschijnlijk de wenkbrauwen op als ik het ontstaan van de naam van 
de volgende sport beschrijf, maar neem van mij aan, en ik kan het weten, dat het een echte 
sport is. De naam paaldansen komt voort uit een voorval op de dansvloer van een 
dansschool in Amsterdam. Tijdens een wedstrijd stond een koppel echt voor paal. De vrouw 
danste als man, en ja, de man danste als vrouw. De vrouw had hierdoor de leiding van de 
dans en sinds die tijd bestaat de naam (voor)paaldansen. Deze vorm van sporten is in diverse 
sporthallen en etablissementen in Amsterdam en omstreken te bewonderen. Het wordt echt 
tijd dat deze sport Olympisch wordt. 
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Voor paal staan! Dat is pas erg! 


