SPORT

Een eerbetoon aan het Belgische
sportpatrimonium

De naam ‘Sportimonium’, een samentrekking van ‘sport’ en ‘patrimonium’,
maakt duidelijk waar het om draait: sport als dynamisch erfgoed, met
aandacht voor alle diverse aspecten van de beweegcultuur.

Een concept rijk aan betekenis
Meer nog dan een herdenkingsplaats is het Sportimonium een levend
centrum van de sportcultuur. U kan er niet alleen de passionerende
sportgeschiedenis bewonderen en de impact ervan op de maatschappij,
het Sportimonium verzamelt ook een indrukwekkend aantal documenten
en voorwerpen omtrent tal van markante nationale en internationale
sportevents. Met een indrukwekkende bibliotheek, een sportlabo, ludieke,
interactieve ruimten en een grote conferentiezaal is het Sportimonium
een echte ontmoetingsplaats die sport verheft tot de rang van erfgoed.

Het juweeltje: een halfcirkelvormig
strandgebouw
In de jaren 1920-1930 komt sport beetje bij beetje binnen ieders bereik,
terwijl het tot dan toe niet meer was dan een tijdverdrijf voor welgestelden.
In deze periode verschijnen ook de eerste recreatiedomeinen, zoals dat
van ‘Hofstade-Baden’ dat de deuren opende in 1933 en al meteen veel
bezoekers lokte. Op dit domein met zijn halfcirkelig houten strandgebouw
van architect Maxime Wijnants konden de bezoekers niet alleen zwemmen
maar ook waterfietsen, roeien en zeilen.
Het recreatiedomein Hofstade-Baden en het geklasseerde strandgebouw
kwamen in de jaren 1980 in de handen van Bloso, en het bleek de ideale
locatie voor het Sportimonium.
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Hommage aan graaf Henri
de Baillet Latour
Als eerbetoon aan het werk en leven van een van de drijvende krachten
achter de Olympische Beweging wilde het Sportimonium de conferentiezaal restaureren en een nieuwe naam geven. Een initiatief dat kon rekenen
op de volledige steun van het Fonds, dat 65.000 euro bijdroeg.
De vernieuwde conferentiezaal ‘Henri de Baillet Latour’ werd in september 2007 ingehuldigd door graaf Jacques Rogge, de voorzitter van het
IOC. Er vinden regelmatig prestigieuze evenementen plaats die bijdragen
aan de uitstraling van de sport en haar erfgoed.

Het geheugen van de sport
Het bewaren van archieven is essentieel bij het respecteren van het
sportieve patrimonium. “Maar nog al te vaak verdwijnen er archieven
omdat men niet weet wat ermee te doen of omdat men het belang ervan onderschat”, zegt professor Roland Renson, voorzitter
van het Sportimonium. Daarom besliste het Fonds om een belangrijk
project te ondersteunen, ‘Het Geheugen van de Sport’. Bedoeling is de
bewustmaking te bevorderen over het grote belang van (het bewaren
van) archieven.
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