
	

Museum Rotterdam & Rotterdamse Sporticonen  
slaan handen ineen 

 
Rotterdam, 6 september - Sport is een onmisbaar onderdeel van onze 
samenleving en heeft een belangrijke sociale functie. Sport verbindt 
mensen met elkaar. Dit is dé reden waarom Museum Rotterdam en 
Rotterdamse Sporticonen hun krachten bundelen. 'Verbinding' is voor 
beiden organisaties namelijk een belangrijke kernwaarde. Het 
partnerschap wordt beklonken tijdens de Bep van Klaveren 
jublileumweek.  
 
Ter gelegenheid van de 25e Bep van Klaveren Memorial wordt er, in 
samenwerking met  het Albeda College, de Hogeschool Rotterdam en het 
Melanchthon Schiebroek Gymnasium-Vwo-Havo, een manifestatie 
georganiseerd welke de start van de 'Bep van Klaveren jubileumweek' 
markeert. De manifestatie vindt plaats op maandag 10 september in Theater 
Schiebroek. Paul van de Laar, directeur Museum Rotterdam, zal een inleiding 
houden over de grote hoeveelheid sporticonen die de stad Rotterdam 
voorbrengt. Hij gaat tevens in gesprek met Jan de Jong, directeur 
Feyenoord, sporthistoricus Jurryt van de Vooren en journalist, columnist en 
uitgever Frits Barend. 
 
"Mensen die somber zijn over de toekomst van het multiculturele Rotterdam, 
doen er goed aan een rondje langs de sportvelden te maken. Daar zie je de 
wilskracht om er samen een succes van te maken". 
Paul van de Laar, Directeur Museum Rotterdam 
 
Als afsluiter van de feestelijke week vindt op 17 september de 25e editie van 
de Bep van Klaveren Memorial plaats in de Rotterdamse Maassilo. ‘De Bep' 
is hét boks evenement voor nationale en internationale senior boksers en 
wordt jaarlijks georganiseerd door Rotterdam Sporticonen ter nagedachtenis 
aan de enige, Nederlandse, Olympisch kampioen boksen.  
 
Onderdeel van de samenwerking zal een tentoonstelling over Sport zijn die 
in de nazomer van 2019 opent. 
 
 
 

Voor vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
Museum Rotterdam | Nina Aelbers | n.aelbers@museumrotterdam.nl 

 
 



	

Over Museum Rotterdam 
 
Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische 
collectiestukken en nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van 
de stad en haar bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige 
metropool. Een unieke combinatie die gedurfde exposities en impact 
oplevert, in het museum en in de stad. Museum Rotterdam, het meest 
Rotterdamse museum ter wereld. 
 

Over Rotterdamse Sporticonen 
 
Rotterdamse Sporticonen wil de Rotterdamse sporthelden eren én de 
gezondheid van Rotterdamse kinderen bevorderen, in het bijzonder die van 
kinderen uit kwetsbare doelgroepen. Om dat te bereiken organiseert de 
stichting gratis jeugdsportevenementen als jaarlijkse traditie, onder de naam 
van en met medewerking van Rotterdamse sporticonen of hun 
nabestaanden.  

 
	
	
	
 


