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De jury van de Nico Scheepmaker Beker heeft zes boeken genomineerd voor de verkiezing 
van het beste sportboek van 2020. In totaal zijn dit jaar 44 boektitels ingestuurd. 
Opmerkelijk is dat geen enkel voetbalboek deel uitmaakt van de shortlist. Dat is sinds de 
start van de Nico Scheepmaker Beker in 2005 niet eerder voorgekomen.  
 
De kwaliteit en de onderwerpkeuze van de 44 aangemelde boeken is met wisselend 
enthousiasme begroet door de jury. Dat geldt niet voor de zes genomineerde titels. Deze 
kunnen de toets der kritiek wél doorstaan en zijn stuk-voor-stuk een aanwinst voor de 
Nederlandse sportliteratuur. Over de uiteindelijke winnaar bereikte de jury snel en 
overtuigend consensus. 
 
Voetbalboeken (15) en wielerboeken (8) zijn zoals ieder jaar ruim vertegenwoordigd. Bij de 
inzendingen komen – naast voetbal en wielrennen – ook atletiek, Formule 1, zwemmen, 
Olympische Spelen, sportgeschiedenis en fitness aan bod. 
De (auto-)biografie blijft onverminderd populair onder de sportschrijvers: Maradona, 
Muhammad Ali, Louis van Gaal, Max Verstappen, Faas Wilkens, Gert Jan Verbeek, Wesley 
Sneijder, Fernando Ricksen, Abelhak Nouri, Sjaak Polak, Sharon van Rouwendaal, Rie 
Mastenbroek en Stig Broeckx worden geportretteerd.  
 
Meer diversiteit 
Sportboeken worden nog altijd overwegend geschreven door mannen. De jury ontving dit 
jaar drie inzendingen van vrouwelijke auteurs (vorig jaar slechts één inzending). Per saldo is 
dat nog altijd een teleurstellende score, zeker nu het vrouwenvoetbal en het wielrennen bij 
de vrouwen aan populariteit winnen en meer aandacht van de media krijgen.  
De jury roept uitgevers en auteurs – net als in voorgaande jaren – op ook onderwerpen 
buiten het voetbal en de wielersport een kans te geven. Vrouwelijke sporters zijn nog altijd 
onderbelicht in sportboeken. Een grotere diversiteit aan sportonderwerpen, invalshoeken 
en auteurs is in de ogen van de jury wenselijk. 
 
Bijzondere vermelding 
Een bijzondere vermelding is op zijn plaats voor het boek ‘Vivat! Vivat Noorthey!’ van Jan 
Luitzen. Als sporthistoricus promoveerde hij op een cultuurhistorisch onderzoek naar de 
introductie van cricket, voetbal en lawntennis in Nederland. Het achterhalen en 
interpreteren van onbekende sporthistorische feiten in tal van archieven kan op waardering 
van de jury rekenen. Ook een opvallende en zeer lezenswaardige titel is het boek ‘De zonen 
van Bruce Lee’ van Alex Boogers. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nominaties 
 
IJsvogels. Nederlandse schaakgekte over de grens – Bas van Oort (Uitgeverij Das Mag)  
 
Meeslepend en vermakelijk verslag van de roekeloze aanmelding van een reisjournalist voor 
een barre schaatsmarathon op natuurijs in Siberië. Via de verhalen van zijn schaatsleraren in 
Amsterdam, zijn ervaren medereizigers op het krakende Siberische ijs en de Russen die 
gelaten de - in hun ogen verknipte - deelnemers afzetten op moeilijk bereikbare 
startpunten, schetst Bas van Oort schijnbaar achteloos een uitgebreid beeld van de aard en 
oorsprong van het verlangen van de Nederlander naar schaatsen op natuurijs. Ondanks - of 
is het dankzij? - de nodige ontberingen. Tussendoor reflecteert hij ook nog over wat veel 
reizen met een mens doet. 
Hij schrijft met zoveel flair, humor en zelfspot dat je met net zo'n snelheid door dit originele 
relaas glijdt als een ervaren schaatser over het allerbeste, zwarte ijs. Je krijgt bijna zin om je 
zonder noemenswaardige schaatservaring voor zo'n barre onderneming in te schrijven.  
 
 
Vergeten Goud (Rie Mastenbroek)  - Marian Rijk (Uitgeverij Ambo Anthos) 
 
Voorbeeldig gedocumenteerde biografie van zwemster Rie Mastenbroek die zich van 
armlastig, buitenechtelijk kind gedreven én lichtvoetig opwerkt tot drievoudig olympisch 
kampioen op de Spelen van Berlijn in 1936. Marian Rijk schetst zonder oordeel een beeld 
van hoe er destijds tegen sportende vrouwen werd aangekeken. De zeden waren van 
nationaal belang en haar strenge trainster was niet alleen een zwemcoach, maar ook een 
chaperone en je voelt de zware, natte wollen badpakken (twee over elkaar!) aan Rie's 
stevige schouders trekken. De Spelen van 1936, die ook wel de 'Hitler-Spelen' worden 
genoemd, blijken later niet alleen een zegetocht, maar ook een last te betekenen voor de 
wat naïeve, maar aanvankelijk zeer populaire volksmeid die vele harten verovert met haar 
wat brutale, spontane quotes aan journalisten.  
Hoewel ze niks met de nazi's of politiek van doen had gehad, verwerd ze desondanks van 
volksheld tot paria nadat de Spelen als 'fout' worden bestempeld en daarmee ook iedereen 
die er bij was geweest. Net als haar moeder ontmoet ook Rie na haar zwemcarrière niet een 
vader die bij haar kinderen blijft en eindigt ze eenzaam. Maar tot het eind toe leeft ze op als 
ze weer een keer in de belangstelling staat voor haar baanbrekende prestaties in het 
zwembad. En dit boek zet haar postuum heel mooi in de spotlights. 
 
  
Ali was mijn vriend. De bijzondere vriendschap tussen fotograaf Guus Dubbelman en de 
grootste atleet aller tijden - Erik Dijkstra (Uitgeverij JEA) 
 
Een bijzonder fascinerend verslag in tekst en beeld van de ontmoetingen van sportfotograaf 
Guus Dubbelman met de Amerikaanse bokslegende Mohammed Ali. Tevens is het een boek 
over de zwarte cultuur in Amerika en een interessante vriendschap.  
De fotograaf is pas 18 jaar en heeft net zijn eerste camera om zijn nek als hij met jeugdige 
bravoure doordringt tot de entourage van de dan al wereldberoemde Ali. Wat is het dat Ali 
triggert deze jongen mee op sleeptouw te nemen? Groeit er een vriendschap of is het toch 
vooral een professionele connectie? Guus komt tenslotte om hem te fotograferen.  



Dubbelman komt ook bij Ali over de vloer in de jaren dat het minder gaat met de 
bokskampioen. Elke ontmoeting levert prachtige, soms pijnlijk intieme foto's en unieke 
verhalen op. Erik Dijkstra schrijft het zo glashelder en zonder oordeel op dat je als lezer 
wordt meegenomen in de alle kanten opschietende emoties van de fotograaf. Is hij een 
parasiet zoals veel anderen die bij Ali aankloppen? Moet hij wel fotograferen? Hoe moet hij 
zich verhouden tot zijn onderwerp?  
Auteur Dijkstra heeft zichzelf - behalve in zijn soepele schrijfstijl - bewonderenswaardig 
onzichtbaar gemaakt waardoor de ontmoetingen goed invoelbaar zijn. En de foto's van 
Guus Dubbelman zijn fabuleus! Een boek dat je oppakt en niet meer weg wilt leggen. Een 
must voor sportliefhebbers. Zelfs voor hen die niet van boksen houden. 
 
 
Bruut - Natasja Weber & Sharon van Rouwendaal  (Uitgeverij Edicola) 
 
Bruut is een ongefilterd, uniek en soms schokkend inkijkje in het sportleven van Sharon van 
Rouwendaal. Een chronologisch verteld levensverhaal over een langeafstandszwemster die 
heel veel pijn kan lijden. Het is een uitstekende onderwerpkeuze! 
Van Rouwendaal is al op jonge leeftijd bereid zich over te leveren aan het trainingsregime 
van bikkelharde en nietsontziende coaches. Waarom beschermen haar liefhebbende ouders 
haar niet voor deze keuzes? Wat moet er van dit meisje worden, behalve Olympisch 
kampioen? 
We kruipen tijdens het lezen in het hoofd van de monomane sporter en daar voelt het 
vooral koud en kil aan. Er is maar één doel: winnen, de snelste zijn en records verpulveren in  
het zwembad en in open water met hoge golven en tegenstanders die je onder water 
duwen. We zitten met haar in haar krappe kamertje, in dorpen en steden waar ze niemand 
kent en niemand ziet behalve haar concullega's in het zwembad.  Ze piekert over de harde 
woorden van haar hardvochtige Franse coach waarvan ze heilig gelooft dat ze hem nodig 
heeft.  
Niet vaak kwamen we zo dichtbij zo'n extreem rauwe - voor een niet-topsporter 
onbegrijpelijke - sportieve ambitie. Een verhaal - meer horror dan roman - dat je lang 
bijblijft.  
  
 
Zeg nooit nooit - Stig Broeckx & Thijs Delrue (Pelckmans Uitgevers)  
 
Het ontroerende en inspirerende verhaal over de eindeloos zware strijd van de Vlaamse 
profrenner Stig Broeckx. In 2016 komt hij bij een wielerwedstrijd ernstig ten val en ligt 
daarna maanden in coma. Artsen vertellen zijn ouders dat hij misschien niet meer zal 
ontwaken, en dat áls hij ontwaakt hij misschien nooit meer zal kunnen praten of lopen, laat 
staan fietsen.  
Stig Broeckx vertelt het verhaal over zijn wielerloopbaan aan zijn talentvolle ghostwriter tot 
het moment waarop bij de val het licht uitgaat. Daarna komen zijn wanhopige, maar altijd 
voor hem vechtende ouders aan het woord. 
Zo ontstaat een zeer origineel, goed geschreven en hoopvol beeld van een topsporter en 
zijn ouders. Het boek geeft een goed beeld van wat er met een mens - in dit geval een 
topsporter - en zijn omgeving gebeurt wanneer zich bij een ongeluk hersenschade voordoet. 
  



Door Wilskracht Zegevieren. Sport in de Tweede Wereldoorlog  - Jurryt van de 
Vooren (Uitgeverij Balans) 
 
Indrukwekkende collectie verhalen, soms persoonlijk en gedetailleerd, soms groot en 
overkoepelend, over sport en sportbeleving, vlak vóór, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog.  
Over de eerste joodse uitsluitingen, over razzia's tijdens drukbezochte voetbalwedstrijden, 
gebombardeerde stadions, voetbalwedstrijden achter het prikkeldraad van 
gevangenkampen, zwemverenigingen waarvan het merendeel van de leden na de oorlog 
niet terugkeerde uit de kampen, de rommelige, inconsequente afhandeling van zaken rond 
sporters en sportbestuurders die 'fout' waren geweest in de oorlog. Bijzondere aandacht 
krijgt de ontdekking van sport als middel voor gewonde soldaten om zowel fysiek als 
mentaal te revalideren. 
Wederom een sprankelend boek met uitstekende research van sporthistoricus Jurryt van de 
Vooren. Hij beschrijft de sportgeschiedenis op een manier die recht doet aan de kracht van 
georganiseerde sport in al zijn verschijningsvormen, zelfs onder de moeilijkste 
omstandigheden.  
 
Namens de jury, 
 
David Endt (voorzitter), Wilfred van Buuren (sporthistoricus), Marie-José Kleef (journalist), 
Rivkah op het Veld (NOS Sport) en Ruurd Edens (Journalist NOS-Met het oog op morgen). 
 


