
Postadres 

Postbus 2106 

3500 GC Utrecht 

 

Bezoekadres 

Agnietenstraat 3 

3512 XA Utrecht 

Museumadres 

Nicolaaskerkhof 10 

3512 XC Utrecht 

 

Contact 

T +31 (0)30 236 2362 

centraalmuseum.nl 

 

 

PERSBERICHT 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Utrecht, 16 januari 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport is spel – Dick Bruna  
met o.a. Epke Zonderland, Sven Kramer en Ranomi Kromowidjojo 
 

Data: 6 maart 2014 t/m voorjaar 2015 

Locatie: dick bruna huis (onderdeel van Centraal Museum, Utrecht) 

 

 

Bewegen is leuk! Hoe vroeger je ermee begint, hoe beter. Vanaf 6 maart 2014 opent 

Sport is spel – Dick Bruna op de bovenverdieping van het dick bruna huis in 

Utrecht. In de nieuwe tentoonstelling ontdekken kinderen hoe nijntje en haar 

vriendjes bewegen en sporten ze met hen mee. Ook maken ze kennis met beroemde 

Nederlandse topsporters, onder wie Epke Zonderland, Sven Kramer en Ranomi 

Kromowidjojo. De tentoonstelling laat circa 100 originele werken van Dick Bruna 

zien met sport en spel als thema. Veel daarvan is nooit eerder tentoongesteld. 

 

Nederlandse topsporters 

De tentoonstelling licht enkele sporten in het bijzonder uit. Dick Bruna’s werk 

over die sporten wordt getoond met een aantal Nederlandse topsporters: Epke 

Zonderland (turnen), Mark Huizinga (judo), Siem de Jong (voetbal), Ranomi 

Kromowidjojo (zwemmen), Marianne Vos (wielrennen) en Sven Kramer (schaatsen). Zij 

vertellen via filmpjes en quotes hoe zij als kind met hun sport zijn begonnen en 

wat die sport voor hen betekent.  
 

Sport is spel – Dick Bruna  

Balanceer op de evenwichtsbalk, of hinkel op de hinkelbaan. In de kleedkamer kan 

je je verkleden in verschillende sporttenues en vervolgens sporten in de gymzaal. 

Na afloop kan je als winnaar op de (sport)foto met nijntje. Bijzonder is een 

‘instructiefilmpje’ met Eva Poppink, die jarenlang nijntje heeft gespeeld in de 

musical: zij nodigt je uit om samen met haar verschillende oefeningen te doen, 

die terugkomen in het Beweegdiploma.  

Ook voor volwassenen is op de tentoonstelling veel te ontdekken, zoals Bruna’s 

boekomslagen uit de Zwarte Beertjesserie met het thema sport en spel. Ook krijg 

je inzicht in de werkwijze van Bruna.  

 

Activiteiten 

Rond de tentoonstelling worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals  
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voorlezen, knutselen, theater, sport- en dansworkshops. Kijk op de website voor 

meer informatie: centraalmuseum.nl.  

 

Dick Bruna’s Sportboek  

Aanleiding voor de tentoonstelling zijn de Olympische Spelen in Sotsji en de WK 

voetbal in Brazilië, maar ook de heruitgave van het Sportboek van Dick Bruna uit 

1985. Voor dit boek tekende Bruna in zijn karakteristieke stijl sporten zoals  

fietsen, voetbal, zwemmen en judo. Op elke dubbele bladzijde is een sportend kind 

en een bijbehorend sportattribuut afgebeeld. 

 

 

 

 

 

  

Illustraties Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2014                           

 

 

Het Beweegdiploma 

Sport is spel – Dick Bruna kan gezien worden als een soort generale repetitie 

voor het Beweegdiploma, waarvan nijntje de ambassadeur is. Mercis bv en de 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) zijn een meerjarig 

samenwerkingsverband aangegaan met de ambitie om meer kinderen tussen de 2 en 6 

jaar te stimuleren om spelenderwijs beter te leren bewegen. In die 

leeftijdsperiode vindt namelijk de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. 

Sport en bewegen stimuleert de gezondheid, werkt tegen overgewicht en is 

onmisbaar voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van (jonge) kinderen. 

Door middel van een toegankelijk en speels beweegprogramma leren kinderen in 20 

uur alle basisbeginselen van bewegen.  

www.beweegdiploma.nl  

  

Noot voor de redactie  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manou Nonnekes via 030-2362311 of 

mnonnekes@centraalmuseum.nl  

Voor meer informatie over Dick Bruna of Mercis bv kunt u contact opnemen met 

Marja Kerkhof (managing director Mercis bv) via 020-6758640 of 

marjakerkhof@mercis.nl  

Voor meer informatie over het Beweegdiploma of de KNGU kunt u contact opnemen met 

Dagmar van Stiphout (manager marketing & communicatie KNGU) via 06-34655447 of 

vanstiphout@kngu.nl  
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