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Zwemcentrum Rotterdam doopt 50 meter
bad om in Rie Mastenbroek wedstrijdbad
ROTTERDAM – Zwemcentrum Rotterdam zal komende zaterdag haar 50 meter bad voorafgaande

aan het levende eerbetoon “100 jaar Rie Mastenbroek” van Rotterdamse Sporticonen omdopen in

Rie Mastenbroek wedstrijdbad. Bijna 83 jaar na haar drie gouden en één zilveren medailles tijdens de

Olympische Spelen van Berlijn 1936 krijgt de Rotterdamse zwemster in haar eigen stad alsnog een

tastbare herinnering.

Rotterdamse Sporticonen, dat naast dit eerbetoon aan Rie Mastenbroek nog achttien andere gratis

sportevenementen voor kinderen in de Maasstad organiseert, deed eerder een oproep om de

vergeten zwemster in haar honderdste geboortejaar een tastbare herinnering te geven in de stad.

Het in 2018 geopende Zwemcentrum Rotterdam greep deze kans direct aan en besloot haar

wedstrijdbad van Olympische afmeting naar deze unieke Rotterdamse sportvrouw te vernoemen.

 

Op zaterdag 16 februari wordt vanaf 14.00 uur de honderdste geboortedag van de Rotterdamse

zwemster herdacht. En feitelijk wordt zij in ere hersteld in aanwezigheid van haar zoon Otto

Mastenbroek. Op 17-jarige leeftijd werd zijn moeder na de Amerikaanse sprinter Jesse Owens de

keizerin van Berlijn 1936. Een prestatie die haar in dat jaar de titel van beste sportvrouw van de

wereld opleverde. Maar in eigen land kreeg Rie Mastenbroek nooit een bijzondere onderscheiding en

na haar overlijden in 2013 ook geen straatnaam als eerbetoon.

⏲



http://press.sportbedrijfrotterdam.nl/images/303630
http://press.sportbedrijfrotterdam.nl/images/303635
http://press.sportbedrijfrotterdam.nl/images/303631


Reden voor Rotterdamse Sporticonen om de vergeten Olympisch kampioene met ingang van 2019

met een eigen evenement te eren. In 2019 onder de naam 100 jaar Rie Mastenbroek, maar vanaf

2020 jaarlijks als Rie Mastenbroek Memorial. “Het 50-meter wedstrijdbad vernoemen naar deze

Rotterdamse Olympisch kampioene is een eer voor de stad, maar ook voor het Zwemcentrum

Rotterdam en voor mij persoonlijk”, zegt Ronald van Ombergen, directeur van Sportbedrijf Rotterdam.

„Er was geen enkele twijfel om dit eerbetoon in ons bad op te nemen”. Een geste die door

Rotterdamse Sporticonen-voorzitter Ed van Leeuwen bijzonder werd gewaardeerd. “Rie Mastenbroek

hoort in het rijtje van grote Rotterdamse sportmensen als Bep van Klaveren en Coen Moulijn. Daar

mogen we best wat on-Nederlands trotser op zijn. Dit is een goed voorbeeld van hoe dat kan.”

 

De vernoeming van het wedstrijdbad krijgt extra waarde met de overhandiging van de tegel uit de

oorspronkelijke Walk of Fame met daarin de handafdrukken van Rie Mastenbroek. Haar zoon Otto

Mastenbroek heeft besloten het sportieve erfgoed te overhandigen aan het Zwemcentrum, waar het

een mooie plek krijgt.

Het zwemevent wordt door Sportbedrijf Rotterdam van harte toegejuicht. Naast het eerbetoon wordt

immers ook de jeugd in de stad gestimuleerd om lekker te bewegen. En dat is één van de

belangrijkste doelen die het Sportbedrijf nastreeft. Na 100 jaar Rie Mastenbroek zal Rotterdamse

Sporticonen op 19 mei in het Zwemcentrum Rotterdam bovendien de eerste Robin van Galen Cup

organiseren als levend eerbetoon aan de gouden waterpolocoach van Beijing 2008.
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Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 

Ed van Leeuwen, voorzitter Rotterdamse Sporticonen

info@rotterdamsesporticonen.nl of 06-51.41.80.62

 

Lianne den Haan, Marketing & Communicatie Sportbedrijf Rotterdam.
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Over Sportbedrijf Rotterdam

Ons doel is heel simpel: heel Rotterdam aan het sporten krijgen. Daarom geven we iedereen die wil

gaan sporten, een sport wil aanbieden, of een sportief evenement wil organiseren, een plek waar ze

dit het beste kunnen doen. Dus of je nu gewoon fitter wilt worden, een plek zoekt waar je samen met

je vrienden kunt trainen, of een nieuwe accommodatie zoekt voor je sportvereniging; bij Sportbedrijf

Rotterdam vinden je sportambities een thuis.

L.denhaan@sportbedrijfrotterdam.nl of 06-30.41.43.04

 

Beeldmateriaal:

Foto’s en illustraties, exclusief te gebruiken voor persdoeleinden n.a.v. dit bericht zijn te downloaden

via: http://press.sportbedrijfrotterdam.nl/

 

DISCLAIMER: Bij het beeldmateriaal ‘Privécollectie familie Mastenbroek’ vermelden

 

Extra Noot:

Zwemcentrum Rotterdam is één van de meer dan 200 sportlocaties die door Sportbedrijf Rotterdam

beheerd, onderhouden en geëxploiteerd worden. Het Zwemcentrum is begin 2018 in gebruik

genomen en is één van de eerste mijlpalen van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Voor de

realisatie van het Zwemcentrum werkte consortium Hart van Zuid (Ballast Nedam en Heijmans) nauw

samen met de gemeente Rotterdam en Kraaijvanger Architects.

 

Rotterdamse Sporticonen werd in augustus 2016 opgericht met als doel de iconen in de sport grotere

waardering te geven en in te zetten om de jeugd meer te laten bewegen in gratis sportevenementen.

De stichting met ANBI-status organiseert in 2019 negentien evenementen voor kinderen van vier tot

en met twaalf jaar met speciale aandacht voor kinderen in achterstandsituaties. Aan dertien van de

negentien evenementen kunnen ook kinderen met een beperking deelnemen.
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