
Persbericht
München, Augustus 2021

De Nederlandse steden en dorpen die de
meeste Olympische medailles hebben
voortgebracht
Ontdek waar de meeste Nederlandse winnaars van Olympische
medailles van de Zomerspelen zijn geboren

Om de vier jaar worden de Olympische Zomerspelen gehouden. Twee en een halve
week lang is het (zo goed als) non-stop sportwedstrijden volgen via de televisie, al dan
niet overdag of tijdens de nacht in verband met het tijdsverschil. Als niet live, dan wordt
massaal de samenvatting van de dag gekeken tijdens Tokio Vandaag. Eindelijk konden
de atleten, gymnasten, roeiers, judoka’s en vele andere sporters laten zien waar ze in
hun respectieve specialiteiten onvermoeibaar in de anonimiteit naartoe hebben gewerkt,
zodat zij precies tijdens de Spelen konden pieken en een medaille konden veroveren
voor zichzelf en toch ook een beetje voor het vaderland. Er is niets zo verbindend als
sport en dat uit zich tijdens de Spelen in volop oranje outfits, Nederlandse vlaggen,
huldigingen (waar mogelijk) en natuurlijk het Olympische Festival in Scheveningen. Wat
zijn we trots op alle Olympische medailles die ons kleine kikkerlandje maar weer eens
waard blijkt te zijn, en wat zijn we trots op onze sporters (ook degenen die geen medaille
mee naar huis namen). Ondanks de moeilijke omstandigheden van de afgelopen 1,5
jaar haalde de Nederlandse equipe een recordaantal medailles: 36 medailles in totaal.
Het vorige record uit 2000 in Sydney stond op 25 stuks. Wij houden van Holland!

Nederland is een van de landen die deelnemen aan de Olympische Zomerspelen.
Nederland debuteerde in 1900 op de tweede editie van de Zomerspelen, die gehouden werd
in Parijs. In 2021 nam Nederland voor de 27e keer deel aan de Zomerspelen. De eerste
medaille die Nederland ooit won op de Zomerspelen was in de schietsport op het onderdeel
‘militair pistool’. Het landenteam, dat destijds de bronzen medaille won, bestond uit Van den
Bergh, Antonius Bouwens, Van Haam, Henrik Sillem, Johannes Solko en Anthony Sweys.

Nu alle medailles zijn verdeeld, wilden we bij Holidu, dé zoekmachine voor
vakantiehuizen (www.holidu.nl) graag de ongelooflijke waarde van de Nederlandse sport
en de Nederlandse sporters benadrukken en het grootse succes van Tokio vieren.
Daarom hebben wij een lijst samengesteld van alle medailles die door Nederlandse
sporters in de loop van de geschiedenis tijdens de moderne Zomerspelen zijn
gewonnen, en vroegen wij ons af: Welke Nederlandse dorp of stad heeft eigenlijk de
meeste medailles voortgebracht?
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Opening Tokyo 2020 Olympische Spelen - Bron: 李 季霖 via flickr

1. Amsterdam: 96 Olympische medailles
23 gouden, 29 zilveren en 44 bronzen medailles

Onze hoofdstad Amsterdam eindigt op plaats 1 met maar liefst 96 Olympische medailles
- waarvan maar liefst 23 gouden plakken - verdeeld over 82 Olympische
medaillewinnaars die in Amsterdam geboren zijn. Hieronder niet de minste namen, zoals
zwemster Ada Kok, die in Tokio in 1964 twee keer zilver won op de 4x100m wisselslag
en op de 100m vlinderslag en in 1968 in Mexico-Stad nog eens goud op de 200m
vlinderslag. Dit jaar won Anouk Vetter, eveneens in Tokio, een prachtige zilveren plak op
de zevenkamp. Een geweldige prestatie!

2. Den Haag: 55 Olympische medailles
20 gouden, 11 zilveren en 24 bronzen medailles

Den Haag profileert zich graag als een echte sportstad. Zo ook nu tijdens de Olympische
Spelen van Tokio 2020, waarbij Studio Sport dagelijks Tokio Vandaag uitzond vanaf een
mooie locatie op het Scheveningse strand. Tevens was ook het Olympic Festival Tokyo
2020 hier gevestigd. In deze Olympic Experience konden jong en oud een aantal van de
olympische sporten zelf uitproberen én op het grote podium in het midden van het
festival werden alle medaillewinnaars gehuldigd bij thuiskomst. Onder de bekende
Haagse Olympische medaillewinnaars bevinden zich oud-zwemster en oud-politica Erica
Terpstra, die in Tokio in 1964 zilver op de 4x100m vrije slag en brons op de 4x100m
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wisselslag mee naar huis nam, en wielrenner Joop Zoetemelk, die in 1968 in
Mexico-Stad geschiedenis schreef door goud te winnen op de 100 km ploegentijdrit.

3. Rotterdam: 39 Olympische medailles
12 gouden, 11 zilveren en 16 bronzen medailles

Rotterdammers: jullie kunnen trots zijn! Julie stad eindigt maar liefst op de 3e plek met
een indrukwekkende 39 Olympische medailles, waarvan 12 gouden, 11 zilveren en 16
bronzen. Een greep uit de winnaars: Bep van Klaveren won in Amsterdam in 1928 goud
met boksen in het vedergewicht. Zwemster Marie Braun won dat jaar eveneens goud op
de 100m rugslag. Diezelfde Olympische Spelen won ze ook nog zilver op de 400 meter
vrije slag. Meer recente bekende medaillewinnaars uit Rotterdam zijn ‘gouden’ hockeyster
Fatima Moreira de Melo en ook in deze olympiade waren er 2 medaillewinnaars bij uit
Rotterdam: Marieke Keijser won brons met roeien in de lichte dubbel-twee en Ramsey Angela
won samen met zijn teamgenoten spectaculair zilver op de 4x100m estafette voor de mannen.
Wat hebben we van jullie genoten!.

4. Haarlem: 30 Olympische medailles
9 gouden, 6 zilveren en 15 bronzen medailles

De vierde plaats op de ranglijst brengt ons naar het noordwesten, naar de mooie stad
Haarlem. Een stad die maar liefst 30 Olympische medailles heeft opgeleverd, waarvan 9
gouden, 7 zilveren en 15 bronzen. Gewichtheffer Guus Scheffer won in 1928 in
Amsterdam brons in de gewichtsklasse tot 75 kg. Kanoër Wim van der Kroft won in 1936
in Berlijn brons op het onderdeel K2 1000m. Bekende judoka, dj, presentator en grote
vriendelijke reus Dennis van der Geest werd eveneens in Haarlem geboren en won in
Athene in 2004 brons in het zwaargewicht. Roeister Roos de Jong won dit jaar brons
met de dubbel-twee.

5. Utrecht: 23 Olympische medailles
8 gouden, 5 zilveren en 10 bronzen medailles

Utrecht is goed voor een 5e plaats in deze ranking, met 23 behaalde Olympische
medailles, waarvan 8 gouden, 5 zilveren en 10 bronzen. Eén van de meest bekende
Utrechtse sporters is judoka Anton Geesink, die in Tokio in 1964 de wereld verbaasde
door in het hol van de leeuw goud te winnen in de open klasse. Wát een historische
beelden zijn dat en wát een geweldige sportman! Ook Dafne Schippers, die in Rio in
2016 zilver won op de 200 m sprint op de atletiekbaan, komt uit Utrecht. De Olympische
Spelen van dit jaar waren helaas minder succesvol voor Dafne, die te kampen heeft met
rugklachten. Er waren dit jaar geen Olympische medaillewinnaars uit Utrecht bij.
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6. Leiden: 21 Olympische medailles
8 gouden, 6 zilveren en 7 bronzen medailles

Het Zuid-Hollandse Leiden heeft ons in de Olympische geschiedenis maar liefst 21
medailles opgeleverd. Populaire sporten in deze stad zijn hockey, roeien en waterpolo.
De Leidse roeifamilie Florijn is verantwoordelijk voor 3 medailles. Vader Ronald Florijn
won in 1988 in Seoul goud met de dubbel-twee en eveneens goud in 1996 in Atlanta
met de acht; dit jaar won dochter Karolien Florijn zilver met de vier-zonder. Haar broer
en eveneens roeier Finn Florijn beleefde het ondenkbare: hij werd in Tokio positief getest
op corona en mocht niet deelnemen aan de Spelen.

7. Eindhoven: 18 Olympische medailles
7 gouden, 7 zilveren en 4 bronzen medailles

Eindhoven eindigt op plaats 7 met 7 gouden, 7 zilveren en 4 bronzen medailles, in totaal
18 stuks. Maar eigenlijk mogen we daar nog 3 extra medailles van dit jaar bij rekenen:
de 2 gouden en 1 zilveren plakken van atlete Sifan Hassan. Hassan is geboren in
Nazreth in Ethiopië maar kreeg op 22 november 2013 de Nederlandse nationaliteit. In
Eindhoven, waar Hassan opgenomen werd in de Ethiopische gemeenschap en ze zich
aansluit bij Eindhoven Atletiek, voelde ze zich voor het eerst thuis in Nederland. Ze
woont en traint momenteel in Arnhem, dichtbij Sportcentrum Papendal. Maar Eindhoven
heeft voor altijd een plekje veroverd in haar hart. De basis voor haar carrière is daar
gelegd.

8. Groningen: 15 Olympische medailles
5 gouden, 6 zilveren en 4 bronzen medailles

Er gaat niets boven Groningen, zegt de stadsslogan. En dat blijkt nog maar weer eens:
de stad uit het noorden eindigt namelijk op een mooie 8e plaats in deze ranking met 15
Olympische medailles verdeeld over 11 Olympische medaillewinnaars die in ‘Grunn’
geboren zijn. De voetballende broers Evert en Jaap Bulder wonnen in 1920 in
Antwerpen al brons met hun elftal en de roeiende zussen Greet en Nicolette Hellemans
wonnen in 1984 in Los Angeles zilver met de dubbel-twee. Andere bekende sporters ‘uit
de provincie’ zijn natuurlijk zwemster Ranomi Kromowidjojo, die in het kleine Groningse
dorpje Sauwerd geboren werd, en judoka Henk Grol uit Veendam.

9. Den Bosch: 14 Olympische medailles
6 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen medailles

Den Bosch en Arnhem komen beiden uit op een keurige 14 olympische medailles,
echter hebben de sporters uit Den Bosch meer gouden plakken behaald, waardoor Den
Bosch op de 9e en Arnhem op de 10e plek eindigt in deze lijst. Wat opvalt aan de data is
dat 7 van de 8 medaillewinnaars uit Den Bosch actief zijn als hockeyers en hockeysters.
Slechts 1 is een wielrenster, en wel Marianne Vos, die in Peking in 2008 goud won op de
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puntenkoers in het baanwielrennen voor vrouwen, en dat in Londen in 2012 nog eens
dubbeltjes overdeed door goud te halen tijdens de wegwedstrijd voor vrouwen. Bekende
hockeynamen uit Den Bosch zijn Mijntje Donners, de broers Geert-Jan en Rob Derikx en
Carlien Dirkse van den Heuvel die in Londen in 2012 goud won met de Nederlandse
hockeydames.

10. Arnhem: 14 Olympische medailles
2 gouden, 8 zilveren en 4 bronzen medailles

De 10e en laatste plaats op deze ranglijst is voor de stad Arnhem, dat net als Den Bosch
goed is voor 14 Olympische medailles, maar net iets minder gouden medailles heeft
behaald. De 14 medailles werden door 13 winnaars binnengesleept. Het voltallige
landenteam voor het touwtrekken dat aan de Spelen in 1920 in Antwerpen meedeed en
zilver won, kwam uit Arnhem. Touwtrekken was destijds nog een olympische sport;
inmiddels niet meer. Ook roeister Marit van Eupen, die in Athene in 2004 brons won met
de lichte dubbel-twee en in Peking in 2008 zelfs goud, komt uit Arnhem.

Hier de top 10 nog één keer op een rij:

Afsluitend nog een paar opvallende feitjes over de (geboorteplaatsen van de) overige
medaillewinnaars:

- 45 Olympische medaillewinnaars werden geboren in Indonesië.
- 26 overige medaillewinnaars werden eveneens niet in Nederland geboren, maar

in landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Turkije, Duitsland,
Zuid-Afrika, Argentinië, Mexico, Ethiopië, Somalië, Congo, China of Israël.

- 3 Olympische medaillewinnaars werden geboren op Curaçao, waaronder
Liemarvin Bonevacia en Terrence Agard, die dit jaar zilver pakten op de 400
meter estafette voor de mannen.
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- Surfer Dorian van Rijsselberghe is als enige Olympiër geboren op een van onze
Waddeneilanden; hij werd geboren in Den Burg op Texel.

Methodologie:

Om deze studie uit te voeren, hebben wij de gegevens verzameld over de resultaten van
de Nederlandse equipe voor de Olympische Spelen van 1900 tot heden (Spelen van
Tokio 2020), met uitzondering van de resultaten van de Spelen in Athene in 1906, die de
‘Tussenspelen genoemd worden en doorgaans niet meegerekend worden in de officiële
resultaten van de Olympische Spelen. De data zijn verzameld op basis van de gegevens
op de website van het Nederlands Olympisch Comité en de website Wikipedia waar de
namen van de atleten, hun geboorteplaats, de Olympische Spelen waar de medaille is
gewonnen, de categorie van de medaille en de discipline waarin zij hebben gestreden,
duidelijk te vinden zijn. Vervolgens zijn alle data samengebracht in een databank, wat
heeft geresulteerd in 938 records, die zijn gegroepeerd per dorp of stad en per sport; het
eindresultaat is een rangschikking van de Nederlandse steden die de meeste
Olympische medaillewinnaars hebben voortgebracht, met op de eerste plaats de stad
waar de meeste Olympische medaillewinnaars geboren zijn. Als eerste is gekeken naar
het aantal medailles. Bij een gelijk aantal medailles, gaf het aantal gouden medailles de
doorslag, daarna het aantal zilveren etc. Bij een gelijke stand van zowel het aantal
medailles als het soort medaille, is gekeken naar het aantal winnaars die
verantwoordelijk waren voor de medailles. Des te minder winnaars, des te hoger eindigt
de geboorteplaats in de ranking. Bij een gelijk aantal winnaars, eindigen de twee
geboorteplaatsen op dezelfde plek. Het is belangrijk erop te wijzen dat, indien een atleet
niet op Nederlands grondgebied is geboren, maar wel voor Nederland heeft gespeeld,
bijvoorbeeld in verband met een dubbele nationaliteit, zijn/haar geboorteplaats toch in
aanmerking is genomen voor de finale rangschikking. Datzelfde geldt voor
genationaliseerde sporters.

Voor meer informatie over Holidu, kijk op onze website: www.holidu.nl.

Over Holidu
Holidu heeft als missie om het zoeken en boeken van vakantiewoningen eindelijk
gemakkelijk te maken. De zoekmachine voor vakantiehuizen stelt reizigers in staat om de
ideale accommodatie voor de laagste prijs te boeken. Ook helpt het eigenaren van
vakantiehuizen om met minder werk hun boekingen te vermenigvuldigen, door middel van
de software en service oplossing onder de merknaam Bookiply. De broers Johannes en
Michael Siebers hebben Holidu in 2014 opgericht. Het snelgroeiende bedrijf met start-up
mentaliteit is gevestigd in München en heeft lokale kantoren in de meest aantrekkelijke
reisbestemmingen van Europa. Voor meer informatie kijk op: www.holidu.nl en
www.bookiply.nl.

Persinformatie: De foto’s kunnen alleen gebruikt worden met vermelding van de fotocredit.
Deze staan in de titel van het bijgevoegde fotobestand vermeld.
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Meer informatie over Holidu is te vinden via onze homepage www.holidu.nl of op
www.holidu.nl/pers. U kunt ons bovendien altijd even bellen of mailen. Wij kijken ernaar uit
om samen te werken!

Contactpersoon Holidu: Elsbeth Reinke - PR & Online Marketing Manager Nederland
E-mail: elsbeth.reinke@holidu.com
Tel: +49 157 923 634 83

Volg Holidu via de social media:
Holidu op Instagram: @Holidu
Het Holidu Team op instagram: @Lifeatholidu
Holidu op LinkedIn
Holidu op Facebook
Holidu op Twitter
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