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Van de voorzitter 
 
Beste Vrienden, 
 
Stormachtige en extreme weersomstandigheden onder de noemer 
code geel. Dat was de aanleiding om een prachtig loopfestijn als 
de NN CPC Loop in Den Haag af te gelasten. Een tegenvaller, 
maar een wijs besluit van de organisatie. De veiligheid van ruim 
41.000 lopers, vele vrijwilligers, toeschouwers en andere 
betrokkenen staat immers voorop. Het tekent de risico’s waar 
organisatoren mee van doen hebben en het zal nog een hele toer zijn om alle gevolgen in 
goede banen te geleiden.   
 
Wat dat betreft voel je je als atleet, coach, ouder of ‘gewoon’ supporter een stuk veiliger 
in de beschermde omgeving van een indoorhal. Of dat nu Omnisport in Apeldoorn, de 
Emirates Arena in Glasgow of de Leichtathletik Halle in Münster is. In Apeldoorn 
genoten we, met meerdere Vrienden, van de NK Indoor met een aantal puike prestaties als 
voorbode voor de EK Indoor in Glasgow. Het was een mooi atletiekfeest om er in 
Glasgow bij te zijn. Prachtige prestaties met brons op de 60 m voor Joris van Gool, maar 
ook voor Tony van Diepen en Gouden Pluim Lisanne de Witte, beiden op de 400 m. Het 
zilver van Dafne Schippers op de 60 m voelde bijna weer als vanouds en liet zien dat ze 
op de goede weg zit. De apotheose was natuurlijk het goud voor Nadine Visser op de 60 
m horden; overtuigend van start tot finish! Het Wilhelmus klonk het oranje legioen hier 
als muziek in de oren. Voor de kijkers thuis was het jammer, dat er slechts atletiekbeelden 
beschikbaar waren op het moment dat Erben Wennemars bij het schaatsen even op adem 
moest komen. Foei NOS, dan maar weer schakelen naar BBC of Eurosport. 
Net zo was het een feest om bij de Indoor Match U17 in Münster te zijn in de strijd met 
teams uit Westfalen, Rheinland, Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Chef Sportief 
Marjan Olyslager en Chef Centjes Wim van der Krogt hadden met een bus vol 
jeugdatleten, trainers en ouders de rit van Papendal naar Münster ondernomen met maar 
één doelstelling: inspirerende prestaties en de beker mee naar Papendal nemen. Resultaat: 
missie in alle opzichten geslaagd en wie weet schuilt er weer een gouden Vissertje of een 
bronzen Van Gooltje tussen deze jeugdtalenten. 
 
In bestuurlijk opzicht zijn de Vrienden gelukkig weer in rustig(er) vaarwater terecht 
gekomen. Ook het jaarlijks overleg met bestuur en directie van de Atletiekunie heeft ons 
als partners weer vertrouwen gegeven voor de samenwerking in de toekomst. 
En wat dat vaarwater betreft; graag zie ik jullie weer op de reünie van de Vrienden in ’s-
Hertogenbosch op 11 mei a.s. met onder andere een historische route varend door de 
smalle waterlopen langs de mooiste plekjes van het stadscentrum.  
 
Tot dan!                                                                                    Rien van Haperen, voorzitter 
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Van het secretariaat 
 
Adres secretariaat: 
Jaap van Amsterdam, Irenestraat 74, 2161 PZ Lisse, 
Tel.: 0252 418414 of 06 29288128, 
E-mail: secretaris@vriendenvandeknau.nl. 
Website: http://www.vriendenvandeknau.nl. 
 
Op 25 mei is de nieuwe AVG wet in werking getreden. 
Natuurlijk gaan we altijd heel secuur om met de gegevens van 
de leden. Mocht iemand toch bezwaar hebben dat zijn gegevens 
via de Nieuwsbrief aan de leden gecommuniceerd worden of anderszins, laat dit dan even 
weten via ons mailadres. Wij zullen je mailadres dan uit ons bestand halen. Daarnaast 
gaan wij ervan uit dat foto’s op de website gewoon gepubliceerd kunnen worden, alsook 
gegevens via De Vriendenband. Mocht je op welke wijze dan ook hiertegen bezwaar 
maken, laat dit dan ook aan ons weten. 
 
Overlijden 
 Tilly van der Zwaard (oud lid), op 6 februari 2019. Zie ook de pagina’s 4 en 5. 

 
Opzegging lidmaatschap 
 Elise Pelgrim 
 Thea Kupers-Hermsen 
 Janny Logger-Bouma 
 Ferdinand van der Zant 

 
Wijzigingen 
 Cees Evers is verhuisd naar Van Rijckevorselstraat 34, 4815 AC Breda 

  
Ledeninformatie (blijde gebeurtenissen, ziekte e.d.) 
 Wij wensen een ieder die met ziekte zit of andere droevige gebeurtenis, alle sterkte 

gedurende de komende feestdagen. 
 Ter Specke Bokaal 18 mei a.s. te Lisse (AV De Spartaan) 
 Internationale Amsterdam Battle U18 30 mei a.s. te Amsterdam (AAC) 
 Gouden Spike 8 juni a.s. te Leiden (Leiden Atletiek) 
 FBK Games 9 juni a.s. te Hengelo 

 
Wij zijn nog op zoek naar een lid dat ons kan ondersteunen door de website in beheer te 
nemen en eventuele mutaties te verzorgen. Ook de upgrading en actualisering zou zeer 
welkom zijn. Enige IT kennis is wel vereist. Aanmelden via het secretariaat. 
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Peter Vergouwen onderscheiden 
 
Op vrijdag 15 maart, tijdens de officiële opening van de nieuwe multidisciplinaire 
sportkliniek in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede: ‘Sports Valley’, is onze vriend, 
sportarts Peter Vergouwen, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Burgemeester René Verhulst van Ede spelde hem de versierselen op. 

Minister Ank Bijleveld, 
aanwezig vanwege de kick-off 
van ‘Sports Valley’, prees Peter 
Vergouwen om zijn bijzondere 
verdiensten van zeer excep-
tionele aard. Vergouwen, die 
oprichter en hoofd was van de 
afdeling Topsportgeneeskunde 
binnen het UMC Utrecht en 
sportarts bij de afdeling Sport-
geneeskunde van het 
NOC*NSF, wordt gezien als de 
grondlegger van de topsport-
geneeskunde in Nederland. In 
Ziekenhuis Gelderse Vallei 

startte hij in 2002 in het ziekenhuis een afdeling voor topsporters.  Sporters vanuit de hele 
wereld en vanuit verschillende sportdisciplines weten al decennia lang de weg te vinden 
naar Peter Vergouwen. Onder hen bevinden zich talloze Olympische-, wereld- en 
Europese kampioenen. Vergouwen wordt vooral geroemd om zijn baanbrekend werk op 
het gebied van diagnostiek in de topsport. De Vrienden van de Atletiek zijn trots op hun 
vermaarde lid en feliciteren hem vanaf deze plaats van harte met zijn onderscheiding. 

Piet Wijker 
Meet & Greet in Glasgow 

Peter Vergouwen met zijn pas verworven  onderscheiding.  
(bron: Facebook) 

  

Ook tijdens de Meet & Greet bij de EK 
Indoor 2019 in Glasgow was er in een 
gemoedelijke ambiance weer alle 
aanleiding om de banden met de 
buitenlandse Vrienden in het European 
Supporters Platform aan te halen. Vlnr: 
John Standerline (voorzitter British 
Athletics Supporters Club), Roland Frey 
(voorzitter Freunde der Leichtathletik), 
Philip Andrew (directeur British 
Athletics Supporter Club), Rien Haperen 
(voorzitter Vrienden van de Atletiek) en 
Wilfried Walter (project manager 
Freunde der Leichtathletik).  

(foto beschikbaar gesteld door Richard Dear (BASC) via 
Wilfried Walter (Freunde der Leichtathletik)) 
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Tilly van der Zwaard (1938-2019) 
 
Het is de avond van 2 november 2013. Ik ben, tezamen met 
Joop Weenink en Tilly van der Zwaard, voor wie ik die dag 
het vervoer van en naar de Reünie van de Vrienden vlakbij 
Papendal verzorg, op de terugweg naar huis. Tilly zit achterin. 
In mijn auto heb ik altijd muziek aanstaan, maar Tilly vraagt 
kort na ons vertrek, of ik die wil uitzetten. Zij wil in alle stilte 
nagenieten van de reünie die zij die dag heeft meegemaakt. 
Uiteraard voldoe ik aan haar wens. Die hele dag, de huldiging 
als 75-jarige met toespraak van Chris Konings, de rondleiding 
over Papendal, de ontmoeting met vele van haar oude 
atletiekvriendinnen en de talloze herinneringen, het heeft 
allemaal een onvergetelijke indruk op haar gemaakt. Later, 
eenmaal terug in Florida, mailt ze mij dat ze er nog dagelijks 
aan moet denken en dankbaar is, dat ze dit heeft mogen 
meemaken.   
 
Mijn eerste herinneringen aan Sagitta-atlete Tilly van der Zwaard gaan terug tot begin 
jaren zestig. Was het haar elegante pas, die zelfverzekerde houding van haar op de baan, 
waren het haar internationale 400 meterprestaties –in ’62 brons en een nationaal record op 
de EK in Belgrado en in ’64 zesde op de Spelen in Tokio– die de meeste indruk op mij 
maakten? Was het vooral medeleven toen zij, na in 1966 van dochter Eveline te zijn 
bevallen en in 1967 haar comeback te hebben gemaakt, in 1968 in topvorm naar Mexico 
was afgereisd waar zij, door een zware verkoudheid geveld, op geen enkele wijze aan de 
verwachtingen kon voldoen? 
 
Feit is dat ik, toen ik in 1970 als AW-medewerker van start ging, Tilly als eerste uitkoos 
om te interviewen. Na in 1969 uit teleurstelling geen enkele wedstrijd te hebben gelopen, 
had ze in 1970 eindelijk de moed weer kunnen opbrengen en tijdens het indoorseizoen 
prompt twee nationale titels veroverd, op de 500 en de 800 meter. Daarna had zich een 
hielblessure geopenbaard, die geen enkele medicus in ons land kon genezen. Ten einde 
raad wendde zij zich tot een vooraanstaande Duitse arts, die een ernstige ontstekingshaard 
in haar achillespees ontdekte en haar binnen een week van de ellende afhielp. Het 
baanseizoen was toen echter alweer lang en breed voorbij. Over het echec van Mexico 
wilde zij, twee jaar na dato, nog steeds niet praten. “Dat doet nog steeds een beetje zeer 
van binnen”, liet ze mij weten.  
Daarna kostte het haar zowel fysiek als psychisch grote moeite om haar carrière weer op 
de rit te krijgen. Pas in 1973, inmiddels lid van het Rotterdamse PAC, liep zij weer als 
vanouds. Toen ze dat niveau eenmaal had bereikt, vond ze het genoeg geweest en zette zij 
er een punt achter. 

Tilly van der Zwaard in 
1963.  
(foto archief Atletiekerfgoed) 
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Eind jaren zeventig vertrok Tilly van der Zwaard, aangetrokken door het aangename 
klimaat en omdat haar toenmalige echtgenoot Ger van der Made daar een bedrijf kon 
overnemen, naar Florida en verloor ik haar uit het oog. Ons contact bloeide pas weer op, 
nadat ik, inmiddels lid van de Vrienden, met mijn Voetlichtrubriek was begonnen. Eind 
2010 hadden wij een leuk telefoongesprek, wat leidde tot mijn artikel over haar in 
Vriendenband nr. 1 van 2011. Zij was daar erg blij mee, liet zij mij weten. Sindsdien 
onderhielden wij een regelmatig e-mailcontact, uitmondend in die memorabele dag van de 
Vriendenreünie in 2013. Ook in de jaren daarna bleven wij elkaar e-mailen, soms 
regelmatig, soms met tussenpozen. Het laatste mailcontact was eind vorig jaar. Zij schreef 
mij, dat ze dichter bij haar dochter en kleindochter was gaan wonen, omdat ze op haar 
vorige adres wat was vereenzaamd, sinds zij vanwege rugproblemen niet meer kon 
tennissen. Trots vertelde zij dat ze in januari 81 zou worden en dat zij sinds haar tijd als 
atlete geen pond was aangekomen. Wij wensten elkaar een gelukkig en gezond 2019.    
Voor Tilly van der Zwaard duurde 2019 iets meer dan een maand. Op 6 februari overleed 
zij aan slokdarmkanker. Het was plotseling en haar moeder had gelukkig geen pijn 
geleden, schreef haar dochter Eveline. 
Met het heengaan van Tilly van der Zwaard verloor ons land een ras atlete.  
 
Rust zacht, lieve Tilly.                                                                                         Piet Wijker 

Henk Snepvangers 
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Programma Vrienden reünie zaterdag 11 mei 2019 
 

In navolging van de succesvolle reünie vorig jaar in Elburg nu 
dit jaar naar ’s-Hertogenbosch, wederom zonder 
vergaderingen en presentaties, maar uitsluitend oog en oor 
voor de onderlinge contacten.  
 

11.00  uur  
Welkom bij restaurant Carras, Karrenstraat 28, waar u twee kopjes koffie of 
thee geserveerd krijgt met de echte Bossche bol van Jan de Groot.  
 
12.00 uur  
Onze drie gidsen halen u op bij Carras en nemen u mee voor een cultuur-
historische wandeling door de Bossche binnenstad. U zult verbaasd zijn 
wat de stad aan geheimen prijsgeeft. De gids wandelt door karakteristieke 
straatjes en pleinen en langs bekende monumenten. Deze wandeling duurt 
anderhalf uur. Op verzoek kan deze ook ingekort worden. De wandeling 
eindigt bij Grand Café Silva Ducis, Parade 6.  
 
13.30 uur  
Welkom bij Silva Ducis, waar u de buffetlunch Silva Ducis met kroket 
geserveerd krijgt.  
 
15.10 uur  
Aanwezig zijn aan de Molenstraat 15A. (traplift aanwezig) Dit is ongeveer 
15 minuten lopen van Silva Ducis.  
 
15.20 uur  
Start van de Historische route. Varend door de smalle waterlopen komt u 
langs de mooiste plekjes van het stadscentrum. De schipper - gids vertelt u 
over de historie van de Binnendieze. Na 50 minuten komt u weer terug bij 
de opstapplaats. Onze bootjes bieden plaats aan zestien personen. Mensen 
met een scootmobiel, rollator, of kinderwagen kunnen deze stallen bij het 
onderkomen van de schippers aan de Molenstraat.   
 
16.10 uur  
Einde van het programma met een nazit ter plaatse.  
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Actuele informatie over parkeren en het gebruik van transferia is te vinden op de 
site van de gemeente ’s-Hertogenbosch:  

https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/stad/parkeren.html

Dit alles bieden de Vrienden u aan voor een prijs van slechts € 40,-- pp.

Je kunt je tot uiterlijk 26 april a.s. opgeven voor deze reünie door middel van betaling 
van € 40,-- per persoon op rekeningnummer NL89 RABO 0357 8739 39 ten name van 
Vrienden van de Atletiek onder vermelding van: reünie 2019 plus naam/namen). 

Wim van der Krogt en Rien van Haperen 
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Vrienden verwend in Glasgow met vijf medailles 
 
De 35e editie van de Europese Indoorkampioenschappen werden begin maart in het 
Schotse Glasgow gehouden. De Atletiekunie vaardigde vijftien atleten af, waaronder de 
belangrijkste medaillekandidate Nadine Visser op de 60 meter horden. Zij was immers de 
beste van de Europeanen tijdens de WK Indoor vorig jaar in Birmingham met haar derde 
plaats. Visser zette op zondag, de slotdag van de EK, de kroon op het succes van Oranje in 
Glasgow. Afgetekend pakte zij de gouden medaille en liep zij met een tijd van 7,87 s 
meteen verreweg de beste Europese 
jaartijd, en slechts tweehonderdste 
boven de beste wereldjaartijd. Deze 
medaille was dus ingecalculeerd. De 
andere vier podiumplaatsen geenszins.  

Want alhoewel Dafne Schippers sinds 
2013 vrijwel altijd garant staat voor een 
medaille waren er twijfels, zeker omdat 
ze van de trap was gevallen. Daarom 
moest ze haar rug en bekken recht laten zetten en had ze in aanloop naar Glasgow last van 
restverschijnselen daarvan. Maar Schippers is op toernooien altijd beter dan anders, en 
ook nu weer liet ze op de tweede 30 meter van de ultrakorte 60 meter haar klasse zien: ze 
rolde iedereen op, behalve de in het hele indoorseizoen al ongenaakbare Poolse Swoboda. 
Wéér een plak voor de Utrechtse in 7,14 als seizoensbeste tijd. En de lach is weer terug. 
Benieuwd naar het zomerseizoen, waarin ze zich onsterfelijk kan maken door voor de 
derde keer achtereen wereldkampioene op de 200 meter te worden. 

 
De andere drie bronzen medailles waren 
niet ingecalculeerd, alhoewel je bij 
Lisanne de Witte wel mocht hopen. Maar 
toen ze eenmaal in baan 1 in de finale 
werd geplaatst was het toch wel 
onwaarschijnlijk. Maar niet voor De 
Witte, die als geen ander een sterk 
tweede stuk heeft op de 400 meter. Bij 
het ingaan van de tweede ronde knokte 
ze zich knap langs de Europees 
outdoorkampioene Swiety, om er op de 
laatste 50 meter alsnog twee te 
verschalken via het gaatje binnendoor. 
Razendknap brons, in een persoonlijk 

  

Van Gool sr. volgt gespannen de verrichtingen 
van zoon Joris.  

  

Nadine Visser met haar gouden medaille, 
geflankeerd door haar trotse ouders.  
(foto’s Erik van Leeuwen) 
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record record van 52,34. Vanuit baan 
1… Een grote verrassing was het 
optreden van Joris van Gool op de 60 
meter. Het hele seizoen al opvallend 
snel en in de halve én hele finale een 
persoonlijk record 6,62 lopen en 
daarmee maar tweehonderdste seconde 
langzamer dan winnaar Volko uit 
Slowakije. Een absolute doorbraak en 
veelbelovend voor de 100 meter 
komende zomer. Nog groter was de 
bronzen medaille én het Nederlands 
record van Tony van Diepen op de 400 
meter. In een finale met wereldtoppers 
Warholm en Husillos pakte hij op de 
streep brons. 46,13. En dat allemaal in 
45 minuten tijd op zaterdagavond, vier 
medailles! 
  
De Vrienden van de Atletiek waren ook dit toernooi weer present. Zij hebben kunnen 
genieten van topatletiek mét Nederlandse successen. Zij maakten ook de emoties van 
dichtbij mee van familie en vrienden. Bij winst maar ook bij verlies. Anouk Vetter die 
zich met een pijnlijke afzetvoet moest afmelden vóór het verspringen. Of de nipte 

uitschakeling in de series 
van Thijmen Kupers op 
de 800 meter. En het 
verliezen van een spike 
van Benjamin de Haan. 
Want zoals op ieder 
toernooi zijn er altijd 
tegenvallers: pakweg één 
derde van de atleten stijgt 
(ver) boven zichzelf uit. 
Eén derde presteert 
conform verwachting en 
één derde stelt teleur. 
Ikzelf was voor Runner’s 
World, Telegraaf en 
TopatletiekLive actief en 
zat met fotograaf Erik van 

Leeuwen in de binnenstad in een hotel, waar ook wat Vrienden overnachtten. Leuk om 
hun enthousiaste verhalen te horen, en elkaars passie te delen. 

Eric Roeske  

  
De Oranjesupporters, waaronder vele Vrienden, waren in 
Glasgow nadrukkelijk aanwezig en maakten van dichtbij de 
emoties mee van vreugde en verdriet. 

Tony van Diepen had zich het motto van Charles 
van Commenée, daags voor het toernooi: “Loop 
alsof het je laatste wedstrijd is”, geheel eigen 
gemaakt. Met een snoekduik wierp hij zich in 
zijn finale over de eindstreep. Het leverde hem 
enkele schaafplekken, maar ook brons op. 
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Vrienden Golftoernooi 2019

Beste vrienden,

Op vrijdag 2 augustus 2019 wordt weer het jaarlijkse 
vrienden golftoernooi georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op 
golfclub Landgoed Welderen, waar wij gastvrij worden 
ontvangen en een gezellig rondje gaan lopen. Na afloop kunnen we genieten van een 3-
gangen keuzediner. Dit jaar is het ook weer mogelijk een drie uur durende golfclinic te 
volgen voor beginnende golfers. Deze gaat pas door als er zich voldoende deelnemers 
hebben aangemeld. 

Overzicht programma:
11:00 uur Ontvangst deelnemers in het restaurant

Ontvangst met koffie/thee en Welderen koek
Mogelijkheid om in te slaan op de driving range

12:00 – 12:45 uur: Start wedstrijd vanaf hole 1 en start clinic
Wedstrijd start om de 7 minuten in flights van 4
Clinic start op de oefen faciliteiten

v.a. 16:30 uur: Binnenkomst deelnemers in het restaurant
Borrelplank wordt geserveerd
Eén gratis consumptie per persoon van het Greenfee 
arrangement
Mogelijkheid tot omkleden/opfrissen

ca. 19:00 uur: Aanvang 3-gangen keuzediner in het restaurant
Bij mooi weer op het terras

ca. 22:30 uur: Einde van de dag

Overzicht kosten:
Inclusief koffie/thee, koek borrelhap, 3-gangen diner en prijzen.

Golfers: 80,- euro
Clinic: 65,- euro
Groupies: 35,- euro

Inschrijven:
Voor 1 juli a.s.
Door mail te sturen aan Jennie Struijk, mailadres: Noelle@kebo.nl
O.v.v. Naam/namen

Deelname 18 holes / clinic / groupie
Opgave exacte handicap

Wij rekenen op een grote, gezellige opkomst.
Sportieve groet, Jennie Struijk, Telefoon: 0628905999
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V E R E N I G I N G
V R I E N D E N  v a n  d e  ATLETIEK
Opgericht 26 mei 1951

Jaarverslag van de vereniging Vrienden van de Atletiek over het 
verenigingsjaar 2018 

BESTUUR 
In 2018, het 67ste verenigingsjaar, bestond het bestuur uit Rien van Haperen (voorzitter), 
Wim van der Krogt (vicevoorzitter sinds 27 oktober), Hans van Kuijen (penningmeester), 
Jaap van Amsterdam (secretaris) en Elly de Regt-Henzen (beoogd commissaris sinds 1 
november). Ed Turk was tot 27 oktober vicevoorzitter en is tijdens de ALV afgetreden. 

Hans van Kuijen was al in functie sedert 1 april 2018. 

In dit jaar heeft het bestuur zes keer regulier vergaderd 
en eenmaal een extra vergadering belegd vanwege de 
commotie rond het functioneren van Ed Turk. 
De vergaderingen werden op verschillende locaties 
gehouden. Bij leden thuis, tijdens een wedstrijd of in 
een clubaccommodatie. 
Naast de normale algemene verenigingszaken hield 
het bestuur zich o.a. bezig met reünies/trefpunten, 
supportersreizen, golfdag, fietsweekend, ons 
verenigingsblad De Vriendenband, het Vrienden 
Jeugdfonds, onze website www.vriendenvandeknau.nl 
en ledenwerving. 

De organisatie van supportersreizen door de Vrienden 
zijn vanwege de gang van zaken rond Ed Turk 
voorlopig stopgezet. 
Tijdens de ALV op 27 oktober 2018 in Lisse heeft het 
bestuur Hans van Kuijen voorgedragen als 
penningmeester. Hans was al in functie sedert 1 april 
2018, maar dit werd tijdens de vergadering 
bekrachtigd. 

De voordracht van het bestuur om 
Hans van Kuijen (rechts) te 
benoemen tot de nieuwe 
penningmeester, werd door de 
ledenvergadering bekrachtigd. 
(foto Marianne Piso)
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LEDEN 
Op 31 december 2018 was het ledenaantal 319. (zie onderverdeling in volgend staatje): 

1-1-2018 Nieuwe Overleden Opzeggingen 31-12-2018

Donateurs 31 7 1 3 34

Leden 302 15 8 24 285

Totaal 333 22 9 27 319

In % 100% 7% 3% 8% 96%

Alle leden of donateurs kunnen kiezen voor ontvangst met of zonder Vriendenband. De 
donateurs zijn in rechten gelijkgesteld aan de leden. Zij ontvangen dan ook alle 
correspondentie. In januari is voor het laatst een totaal gedrukte ledenlijst naar de leden 
verstuurd. Dit i.v.m. met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), die 
sinds 25 mei in werking is getreden. 

In het afgelopen jaar zijn overleden: 
Ton Eijkenboom (22-01-2018)
Hans Koomen (24-02-2018)
Corrie Janse-Wendels (oud-lid) (05-03-2018)
Bob Boverman (07-05-2018)
Jan van Heek (27-05-2018)
Cisca Fischbuch-Lucas (09-07-2018)
Mien Schopman-Klaver (10-07-2018)
Ria Ineke-de Vos (oud lid) (12-07-2018)
Imke Parlevliet-Vaal (31-08-2018)
Celine Kleyn-Rooms (10-12-2018)

SECRETARIAAT 
In 2018 is de communicatie steeds verder via 
Nieuwsflitsen uitgebreid. De secretaris heeft ook de leden 
die nog geen mailadres doorgegeven hadden, 
aangeschreven. Daarmee wordt het ledenbestand steeds meer up to date. 
In het afgelopen jaar is in januari eenmaal een overleg geweest met het managementteam 
van de Atletiekunie, waarvoor de secretaris ook de agenda en het verslag heeft verzorgd. 
Ook dit jaar werd de secretaris ondersteund door Hans de Vries voor de 
ledenadministratie, waarvoor we hem ongelofelijk dankbaar zijn. Hierdoor blijkt 
eenduidigheid in de ledenadministratie van essentieel belang te zijn voor een juiste 

Bob Boverman
(foto Bastiaan Heus)
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communicatie. De leden worden dan ook regelmatig gevraagd via De Vriendenband en de 
Nieuwsflitsen hun juiste gegevens aan het secretariaat te sturen. 

VRIENDEN-WEBSITE 
Ook dit jaar heeft de secretaris de website beheerd. Hij werkt hierbij samen met een 
webmaster. Nog steeds blijkt dat de kennis voor het onderhouden van een website 
onvoldoende aanwezig is bij de secretaris en daarom heeft hij meerdere malen een 
verzoek gedaan aan leden om hem daarbij te ondersteunen. Helaas nog zonder resultaat. 
Wij hebben besloten dat de pagina inzake de supportersreizen voorlopig niet meer 
zichtbaar is en ook niet meer onderhouden wordt vanwege de reeds bekende besluiten. 

VRIENDENBAND 
De Vriendenband is een gewaardeerd communicatiemedium. Dit jaar werd deze verzorgd 
door de secretaris, voorzitter en enkele leden onder leiding en coördinatie van Piet Wijker. 
Piet Wijker vervulde dit jaar wederom de functie van hoofdredacteur.  
De meeste vaste rubrieken bleven gehandhaafd, zoals “Van de (waarnemend) voorzitter”, 
“Van het secretariaat”, de verslagen vanuit het Vrienden Jeugdfonds, “Voor het voetlicht”, 
“Nieuws van de Stichting Atletiekerfgoed” en de lijst van jarigen. 
Vooral de inhoudelijke verhalen van o.a. Piet Wijker, Hugo Tijsmans en Wim van der 
Krogt zijn een gouden greep en maken De Vriendenband voor eenieder als een waardevol 
bezit. 
De advertentie-inkomsten zijn voor een belangrijk deel de verdienste van Piet Wijker, 
maar de omvang hiervan staat al enige tijd onder druk. Nieuwe inkomsten zijn dan ook 
noodzakelijk.  

De verzorging van de lay-out was bij Lydia Pietersen weer in goede handen. Bovendien 
onderhield zij de contacten met de drukker en was zij verantwoordelijk voor een tijdige en 
correcte verzending van De Vriendenband. De adres-etiketten werden dit jaar voor het 
eerst vanuit ons eigen administratiesysteem aangeleverd. Wij danken Lydia voor haar 
werk en hopen ook volgend jaar van haar diensten gebruik te maken.  

STICHTING ATLETIEKERFGOED 
De oprichting van deze stichting is een gezamenlijk initiatief 
geweest van de Vrienden en de Atletiekunie.
De stichting beoogt vooral het verzamelen, behouden en 
openbaar maken van kennis over de geschiedenis van de 
Nederlandse en Nederlands-Indische atletiek. Een omvangrijk 
werk van de stichting is het digitaliseren van atletiekfilms, die 
ook op dvd worden gezet en te koop worden aangeboden. 
Bij de stichting komen regelmatig, vanuit diverse kanten, 
verzoekjes binnen om foto´s of prestaties van atleten uit het 
verleden na te zoeken. Regelmatig leest u hierover in De 
Vriendenband. 
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Op het bondsbureau heeft Erfgoed een “pronkkamer”. Hier zijn ondergebracht: een 
boekencollectie, schalen, wisselbekers en o.a. polsstokken en speren. Atletiekerfgoed 
onderhoudt een eigen website, o.a. te bereiken via de website van de Vrienden van de 
Atletiek. 
Het bestuur van de stichting Atletiek Erfgoed bestaat uit: Roelof Veld (voorzitter, tevens 
lid van de Vrienden), Frank Koomen (secretaris/penningmeester, tevens medewerker 
bondsbureau) en Melchert Kok (lid). Verder zijn er werkgroepen, waar ook diverse leden 
van onze vereniging deel van uit maken.  

ACTIVITEITEN 
- Supportersreizen
In 2018 heeft er helaas een felle discussie in het bestuur plaatsgevonden, wat resulteerde
in het terugtreden van Ed Turk als bestuurslid en het stopzetten (voorlopig) van de
supportersreizen vanuit de Vrienden. In de communicatie is hier al uitgebreid aandacht
aan besteed.
Wij danken Ed Turk voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren voor de
supportersreizen, samen met Laurens Storm, Ria Hulsink en Wim Peeters heeft gedaan.
In 2018 hebben er twee supportersreizen plaatsgevonden, naar Birmingham (WK Indoor)
en naar Berlijn (EK Outdoor).

- Jeugdinterlands
In 2018 werden door het jeugdfonds de “interlands” voor C-junioren indoor in Zoetermeer
(Ilion) en de International Amsterdam Battle U18 in Amsterdam (AAC) alsmede de C-
spelen in Amsterdam (AAC) en
de outdoor C-interland in
Münster verder uitgebouwd en
ondersteund.
Dit bleek vooral bij de jeugd een
groot succes. Steeds meer werd
duidelijk dat jeugdige atleten
nog onvoldoende voorbereid
zijn op internationale deelname
aan EK’s en WK’s. De Vrienden
zorgen nu door ondersteuning
van de organisaties van indoor- 
en outdoorwedstrijden. Dit kan 
door de interlands onder te
brengen bij bestaande wedstrijden, met deelname van Duitse (NRW) en Belgische (VAL
en LBFA) vertegenwoordigingen. Hierdoor kan er internationale ervaring worden
opgedaan en zo wordt het peil van de jeugdatletiek op een hoger niveau gebracht.
Zo konden onze jeugdatleten ervaren wat een internationaal toernooi zou betekenen. Het
jeugdfonds stelde gelden beschikbaar en expertise, aangevuld met bestuursleden van de

Jeugdig talent in actie op de 60 m horden tijdens de
interland voor C-junioren in Zoetermeer (foto VB-archief)
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Vrienden. Ook Marjan Olyslager is daarbij met haar kennis en contacten een belangrijke 
en waardevolle schakel. 
Voor 2019 zijn we al bezig met organisaties om deze jeugdwedstrijden te organiseren. 
- Trefpunten
Dit jaar was er alleen bij de NK Senioren outdoor een trefpunt ingericht op de
hoofdtribune. Voor de NK Senioren indoor en bij de Ter Specke Bokaal, de Gouden Spike
en de FBK Games hadden de Vrienden gratis entree, of tegen gereduceerd tarief. Bij de
EK Cross in Tilburg konden Vrienden gebruik maken van een vip-arrangement. Helaas
blijkt dit voor leden steeds minder aantrekkelijk te zijn. Voor 2019 bespreken we met de
Atletiekunie hoe we hier meer kleur aan kunnen geven.
Ook bezochten bestuursleden belangrijke wedstrijden, waarvoor uitnodigingen werden
ontvangen.
- Fietsweekend
Het jaarlijkse fietsweekend vond op (1/2 september 2018) plaats vanuit Alverna
(gemeente Wijchen) en stond onder leiding van Ellen van de Bunt en Riet van der Enden.
Er deden 11 Vrienden mee. Voor een verslag zie De Vriendenband nr. 5.
- Golfdag
Voor de 20e maal werd de Vrienden Golfdag georganiseerd door Olga Commandeur. Op
vrijdag 3 augustus 2018 vond deze plaats in Wijdewormer. Winnaar werd Jenny Struijk.
Helaas is hier geen verslag van. Zij is de volgende organisatrice voor 2019.
- Reünie
In 2018 is gekozen voor een Reünie/Uitgaansdag in het voorjaar met als doel “elkaar
ontmoeten in een gezellige omgeving en gecombineerd met een culturele activiteit”. Op

zaterdag 21 april gingen 38 Vrienden onder leiding van 
Wim van der Krogt naar Elburg. Tijdens een boottocht over 
het Veluwemeer was er een uitgebreide lunch. Hierna 
volgde een leuke rondleiding door Elburg met goede lokale 
gidsen. 

- ALV/After Party
De Algemene jaarvergadering werd gehouden bij de AV De
Spartaan in Lisse op zaterdag 27 oktober. Dit keer werd die
afgesloten met een verzorgde lunch en een “After Party”.
De bijeenkomst werd bezocht door 54 Vrienden, donateurs,
partners en genodigden. Tijdens de After Party werden de
onderscheidingen uitgereikt en na afloop was het de beurt

aan Charles van Commenée (nieuwe hoofdcoach van de Atletiekunie) om zijn visie op de 
toekomst van de atletiek te geven. Dit was een inspirerend betoog, dat door eenieder zeer 
werd gewaardeerd. 

Voor de voorjaarsreünie was een interessante locatie uitgekozen: 
Elburg, een schattig, bezienswaardig stadje. 
(foto VB-archief)
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ONDERSCHEIDINGEN 
Tijdens de After Party van 27 oktober 2018 in Lisse 
wist Wim van der Krogt op geheel eigen wijze via een 
interview de winnaars Alida van Daalen (met coach en 
moeder Jacqueline Goormachtigh) en Lisanne de Witte 
(met coach Sven Ootjers) de nodige uitspraken te 
ontfutselen. Beide atleten ontvingen een Gouden Pluim.  
Hierna maakte de voorzitter bekend, dat de 
Vriendentrofee voor 2018 naar Hugo Tijsmans ging 
voor zijn vele en markante werk voor de Vrienden over 
een lange reeks van jaren. Chris van der Meulen had de 
eer de Vriendentrofee aan Hugo uit te reiken. 
Ook in 2018 werd de Talent Award uitgereikt in Lisse 
tijdens de Ter Specke Bokaal. De leden van het 
Jeugdfonds kennen deze award namens de Vrienden 
toe. Hij wordt uitgereikt aan de atleet of atlete onder de 
23 jaar die, in de ogen van de jury, de beste prestatie 
van de dag heeft neergezet. Na Menno Vloon (2015), 
Koen van der Wijst (2016) en Enid Duut (2017) was het 
ditmaal Alida van Daalen, die met 17,45 m ruim boven 
de limiet voor het EJK bleef.  

VRIENDEN JEUGDFONDS 
In 2018 zijn vijf jonge atleten door het Jeugdfonds financieel ondersteund. De 
begeleidingscommissie van het Vrienden Jeugdfonds bestaat vanaf eind 2014 uit Wim van 
der Krogt en Marjan Olyslager. Wim houdt zich bezig met scouting, zakelijke contacten 
en zorgt voor de financiële afwikkeling met de uitverkorenen. Marjan houdt zich bezig 
met scouting en (mede)-beoordeelt de aanvragen voor ondersteuning. Het jeugdfonds 
zorgt ook voor de ondersteuning van jeugdwedstrijden die de potentie hebben om een 
internationaal karakter te krijgen, zodat jeugdleden kunnen “ruiken” aan die internationale 
omstandigheden. 

CONTACTEN MET DE ATLETIEKUNIE 
Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen het managementteam van de Atletiekunie en een 
afvaardiging van het bestuur van de Vrienden van de Atletiek. In 2018 heeft dit 
plaatsgevonden in januari en dit zal worden gecontinueerd. 
Het overleg werd op een constructieve wijze gevoerd, waarbij onderwerpen aan de orde 
kwamen als behoud “helden”, ondersteuning jeugdactiviteiten, voortgang bestuurlijke 
zaken etc. 

Namens het bestuur, 
Jaap van Amsterdam, secretaris. 
31 december 2018

Alida van Daalen viel bij de 
Vrienden tweemaal in de 
prijzen: eerst de Talent Award 
bij de Ter Specke Bokaal en 
vervolgens op de ALV/After 
Party de Gouden Pluim. 
(foto Marianne Piso)



Vriendenband -18- april 2019 

Financieel jaarverslag 2018 

Status Vrienden Atletiek per 31-12-2018 

 Begroting Realisatie Begroting 
 2018 2018 2019 *) 

Inkomsten: 
Contributie  15.000 14.377 14.750 
Bijdrage Atletiekunie  1.000 1.000 1.000 
Advertenties  1.500 1.325 1.500 
Donaties  700 
Reüniebijdragen   3.000 3.195 3.000 
Supportersreizen   29.000 31.643 
Garantie AU supportersreizen 2.247 

 --------- --------- ---------
Totaal inkomsten   49.500 53.787 20.950 

Uitgaven: 
Bestuurs- en representatiekosten  2.650  2.021 2.000 
Promotiekosten  500  485  500 
Vriendenband  8.500  8.114 8.000 
Reünie/after party  3.500  3.672 3.500 
Algemene kosten /IT  850  1.016  950 
Bankkosten  348  350 
Bijdrage activiteiten (jeugdfonds)    5.000  4.313 5.000 
Kosten supportersreizen, int. overleg 2.000  2.889  650 
Supportersreizen  26.500  30.889 

--------- --------- -----------
 49.500  53.747 20.950 

Saldo per ult. 2018  40 

*) Aangepast op basis van de laatste ontwikkelingen m.b.t. supportersreizen 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 

De staat van baten en lijsten over het boekjaar 2018 sluit met een klein positief resultaat 
van € 40. Dit positief resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Na verwerking van 
dit resultaat bedraagt het eigen vermogen van de Vrienden € 10.421. Dit vermogen is ruim 
voldoende om de continuïteit van de Vereniging te garanderen. 
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Uit het resultaat over 2018 wordt een bedrag van € 4.313 overgemaakt naar het 
Jeugdfonds van de Vrienden van de Atletiek. Dit bedrag is 30% van de ontvangen 
contributie over 2018 en komt overeen met de hierover gemaakte afspraken m.b.t. de 
contributie verhoging in 2016. 

De totale contributie inkomsten bedroegen € 14.377. In het verlengde boekjaar 2016/2017 
bedroegen de contributie inkomsten € 18.080. Rekening houdend met de verhoogde 
contributie over dit verlengde jaar kan gesteld worden, dat de contributie inkomsten over 
2018 op een iets hoger niveau lagen dan het voorgaande jaar. 

Dank hiervoor is verschuldigd aan Hans de Vries voor zijn inspanningen om met name 
achterstallige contributies alsnog te innen. Desondanks moeten we constateren, dat een 
negental leden nog steeds een contributie achterstand heeft van een of meerdere jaren. 
Begin 2019 zal Hans de Vries nog een ultieme poging ondernemen om deze negen leden 
alsnog te bewegen om hun contributie achterstand te voldoen. Mocht dit echter wederom 
geen resultaat hebben, dan zal het bestuur het lidmaatschap van deze personen beëindigen.  

Na de jaarlijkse contributie inning heeft zich nog een tiental nieuwe leden aangemeld. Na 
afstemming met Hans de Vries is besloten om deze leden alsnog een contributie factuur 
over 2018 te sturen. Dit is opgevoerd als vordering per ultimo 2018. 

Bij de opzet van de supportersreizen is er van uitgegaan, dat de deelnemers aan deze 
reizen lid worden van de Vrienden. In 2016 en 1e helft 2017 heeft dit een aanzienlijk 
aantal nieuwe leden opgeleverd. Vanaf midden 2017 is de ledenaanwas hieruit praktisch 
tot stilstand gekomen.  

Het ledenbestand van de Vrienden is erg aan vergrijzing onderhevig. In de afgelopen drie 
jaren zijn 24 leden overleden. Dit leidt op termijn tot een afname van de leden en als 
consequentie hiervan tot verminderende contributie opbrengsten. Het bestuur zal zich dan 
ook beraden hoe dit tot stilstand kan worden gebracht en onderzoek doen naar eventuele 
nieuwe inkomstenbronnen. 

De advertentie inkomsten voor de Vriendenband staan ook onder druk. In 2018 is € 125 
minder opgehaald dan begroot. Ook voor 2019 is al bekend dat één adverteerder 
(organisator van een groot evenement in 2018) geen advertentie meer zal plaatsen. 

De kosten en organisatie van de Supportersreizen waren aanzienlijk hoger dan de 
opbrengsten. Door een beroep te doen op de garantiestelling van de Atletiekunie konden 
deze activiteiten kostendekkend worden afgerond.  

Het vermogen van het Jeugdfonds is ondergebracht in een speciale bankrekening bij de 
Rabobank. 
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Status jeugdfonds per 31-12-2018 

Saldo rekening per 31-12-2017 35.540 
Ontvangsten/donaties: 
Vrienden rekening 2017  4.764 
Correctie vermogen <2017 van Vriendenrekening 1.845 

------------  6.609 
 ----------

Stand per 31-12-2017  42.149 
Donaties  700 

Ondersteuning jeugdatleten 5.000 
Ilion indoor interland 1.166 
IAB 1.529 
C-interland 1.232 
C-spelen  350 
Kleding  486 
Bankkosten  68 

----------
Totaal uitgaven 9.831 

-----------
Saldo per 31-12-2018 33.018 
Vooruitbetaalde donatie  300 

 ----------- 
Saldo ult. 2018 (saldo Rabobank rekening NL69 RABO0181277360) 33.318 

 ====== 

Bijdrage Vrienden 30% ontvangen contributie 2018 4.313 

Helmond, 15-2-2019 
Hans van Kuijen 
Penningmeester Vrienden van de Atletiek 

P.S. 
De officiële goedkeuring van de jaarcijfers zal plaatsvinden tijdens de jaarvergadering van 
de Vrienden in oktober. Voor eventuele vragen over deze jaarafrekening kan vooraf al 
contact worden opgenomen met de penningmeester. 

Wilt u het Jeugdfonds extra ondersteunen? 
Dat kan. Stort dan uw bijdrage op het rekeningnummer van het Jeugdfonds: NL69 
RABO 0181 2773 60 onder vermelding: Storting Jeugdfonds.
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V E R S L A G  V A N  D E  K A S C O M M I S S I E 

Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2018 zijn wij, John 
Schoemaker, Chris van der Meulen en Frank Jutte, benoemd als leden van de 
kascommissie, Chris voor de laatste keer. 

Op deze Algemene Ledenvergadering is Hans van Kuijen definitief benoemd tot 
penningmeester. Hans is echter gedurende het boekjaar 2018 al ingevallen als interim 
penningmeester na tussentijds aftreden van Harry Peters. Hans heeft zich dus in het 
afgelopen jaar helemaal moeten inwerken. Bovendien kreeg hij te maken met de overgang 
van een gebroken boekjaar naar een heel boekjaar. 

De bijeenkomst werd gehouden op 15 februari 2019 bij Hans thuis in Helmond. Het 
gezelschap werd tevens opgeluisterd door onze voorzitter Rien van Haperen om nog enige 
additionele toelichting te kunnen geven op de jaarcijfers.  

Wij kregen uitleg van onze nieuwe penningmeester over de nieuwe manier van de 
administratie, waarbij de boekhouding is vastgelegd in een keurig overzichtelijk Excel 
bestand.  

De leden van de Kascommissie hebben dagafschriften, te betalen rekeningen, 
jeugdfondsmutaties en verdere financiële vastlegging gecontroleerd. Daarbij werd het 
overzicht van het jeugdfonds goed bekeken en werden vragen gesteld over de zogenaamde 
Supportersreizen. Hans wist een verklaring te geven t.a.v. deze post, waar hij vorig jaar 
natuurlijk middenin viel. Gezien de ontwikkelingen die zich vorig jaar hebben 
voorgedaan, zal deze post in het nieuwe jaar van de balans verdwijnen. 

De leden van de Kascommissie hebben een goede indruk gekregen van de integriteit en 
nauwkeurige handelswijze van onze penningmeester. 

Daardoor kan de Kascommissie stellen dat het geheel een getrouw beeld geeft van het 
handelen van het bestuur en de financiële toestand van de vereniging. 

Dus op grond van haar onderzoek doet het de kascommissie genoegen de 
ledenvergadering  te adviseren de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer en het bestuur te dechargeren 
voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2018.

Aldus getekend te Helmond op 15 februari 2019, 

John Schoemaker  Frank Jutte   Chris van der Meulen 
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Da’s toch logisch!? Of is het niet waar?

Bertrand Russell, filosoof, wiskundige, logicus 
(1889-1970) was zojuist vader geworden. Een 
vriend feliciteerde hem en vroeg:  
“En wat is het? Een jongen of een meisje?”
Waarop Russell antwoordde:  
“Ja natuurlijk, wat zou het anders kunnen zijn?” 
(In die tijd was de lettercombinatie LHBT nog 
onbekend.). Met een dergelijk -nu grappig ervaren-
antwoord betreden we het terrein van de 
zogenaamde propositielogica.  
Die houdt in dat als een uitspraak waar is, het 
tegendeel per definitie onwaar is. 
Als het kind een jongen is, kan het geen meisje 
zijn. En andersom. 
Een verspringster is een vrouw, is waar.  
Een verspringster is een man, is onwaar. 
Vreemd eigenlijk, dat er voor zoiets vanzelf-
sprekends een moeilijk woord als ‘propositielogica’  bedacht is. 
Waar wetenschappers zich vervolgens uitermate druk mee hebben beziggehouden. 

Maar toch…, een volwassen man die serieus op hoog niveau wil discuswerpen en die 1.60 
m lang is, noemen wij klein. (Té klein voor dit onderdeel.) Een discuswerper die iets 
langer is dan 2 m noemen we groot. De laatste kan zomaar een spanwijdte hebben van 
meer dan 2 m en dat blijkt, naast de hogere positie waar vandaan afgeworpen wordt, een 
groot voordeel. 
Tot zover is het allemaal heel duidelijk. Niemand zal bestrijden dat deze beweringen over 
discuswerpers waar zijn. Maar, wetenschappers zijn niet voor één gat te vangen! Als we er 
een derde discuswerper bijnemen, die 1.80 m lang is, zal die van 1.60 zeggen: “Jij bent 
groot.”
Maar die van boven de 2 m noemt hem “Kleintje.” Van beiden begrijpelijk, maar kan de 
1.80-er tegelijk groot en klein zijn? 

Hiermee betreden we op het terrein van de propositielogica de speciale variant Fuzzy 
Logica. (Fuzzy staat voor vaag, wollig.) En dat komt vaker voor dan je op het eerste 
gezicht geneigd bent te denken. Vooruit, nog één voorbeeld. Neem drie bakjes en doe er 
water in. In het eerste koud water, in het derde heet. Het middelste bakje vul je met warm 
water. Ga met een hand het koude –, en met de andere het hete water in. Als ze aan die 
temperatuur gewend zijn, stop je ze beide tegelijk in het bakje met warm water…. Het 
effect kun je nu wel raden. Evenals de bijbehorende uitspraken. 
Kortom, op het eerste gezicht logische uitspraken zijn niet zomaar waar of onwaar. 
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Dat Dafne Schippers in november ‘18 plotseling coach Rana Reider wegens 
familieomstandigheden zag vertrekken, noemden velen een ramp, maar net zoveel 
anderen een zegen. Welke uitspraak waar is, zal de toekomst moeten leren…. 
Dafne heeft er niet voor gekozen Rana te volgen naar Florida, wat ook een optie had 
kunnen zijn. 
De ‘zegen’-denkers zien daarin een bewijs voor het waar zijn van hun bewering. 
De ‘ramp’-denkers vinden dit onzin, immers, het familiemens Dafne laat huis en haard 
niet zomaar in de steek, zelfs niet voor een topcoach. 
Hoofdcoach Charles van Commenée heeft niet voor niets gezegd dat een indringend 
gesprek met Dafne heel belangrijk is. (Intussen is Dafne dus weer terug bij Bart 
Bennema.) Natuurlijk telt de mening, de wil van de atleet. Hoewel geen enkele atleet 
alléén haar of zijn top kan bereiken, is en blijft het een sport voor individuen. Dat 
individuele is in onze sport heel belangrijk en gaat soms best ver. Een tijdje terug maakte 
ik het volgende voorbeeld daarvan mee: 

Op een dag ging een bloemist naar de kapper om zijn haar te 
laten knippen. Nadat de –derde generatie Turkse van oorsprong, 
nu dus Nederlandse nationaliteit– kapper zijn haar had geknipt,
vroeg de bloemist wat hij moest betalen. Deze antwoordde: ‘Ik
ben zo blij dat mijn opa destijds besloot naar Nederland te gaan, 
mijn ouders en nu ik hebben het hier zó goed, ik heb besloten iets 
terug te doen. Ik neem deze week van niemand geld aan, omdat 
ik bezig ben met dienstverlening aan de Gemeenschap’. De 
bloemist was blij en verliet de winkel. 
Toen de kapper de volgende ochtend zijn kapsalon opende, zag 
hij een kaartje met het opschrift “dank u” en een dozijn rozen 
voor de deur.

Later op die dag komt een agent om zijn haardos te laten 
fatsoeneren. Als hij na afloop wil betalen zegt de kapper weer: 
‘Ik ben zo blij dat mijn opa destijds besloot naar Nederland te 
gaan, mijn ouders en nu ik hebben het hier zó goed, ik heb 
besloten iets terug te doen. Ik neem van niemand geld aan, omdat 
ik deze week bezig ben met dienstverlening aan de 
Gemeenschap’. De agent vond het geweldig en verliet vrolijk de 
kapsalon.
Toen de kapper de volgende ochtend zijn zaak opende, zag hij
een kaartje met het opschrift “dank u” en een dozijn donuts voor 
bij de koffie.

Even later kwam een bekende atleet binnen. Nadat zijn haar was 
geknipt vroeg deze wat hij moest betalen. De kapper antwoordde 



weer: ‘Ik ben zo blij dat mijn opa destijds besloot naar Nederland 
te gaan, mijn ouders en nu ik hebben het hier zó goed, ik heb 
besloten iets terug te doen. Ik neem deze week van niemand geld 
aan, omdat ik bezig ben met dienstverlening aan de 
Gemeenschap’. De atleet was blij en verliet de kapsalon.

De volgende ochtend, toen de kapper zijn kapsalon weer open 
wilde doen, stond er al een dozijn atleten voor de deur. Ook zij 
wensten een gratis kapbeurt.

Deze parabel illustreert hoe veel atleten, die het maximale uit hun carrière willen halen, 
(gedurende die periode) in het leven staan. Eigen belang eerst. En eerlijk gezegd heb ik 
dat nooit een probleem gevonden, en nog steeds niet. Het past niet bij onze sport om te 
zeggen: “O, wil jij winnen? Passeer me maar hoor, ik houd wel even mijn pas in.” Een 
wedstrijdatleet mag, nee, hoort met oogkleppen op de arena te betreden: “Vandaag gaat 
het om MIJ!”     
Maar het was, en is, wel heel erg fijn als die atleet vanaf een half uurtje ná diens wedstrijd 
weer geleidelijk aan ‘mens’ wordt! 

Hugo Tijsmans 
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Ray van Asten en Mount SAC

Vorig jaar, in De Vriendenband nr. 3, vertelden wij dat onze Amerikaanse vriend 
Ray van Asten was opgenomen in de Hall of Fame van Mount San Antonio College, 
kortweg Mount SAC genaamd, in Walnut, Californië. Sindsdien behoort Van Asten 
tot de vips van Mount SAC en wordt hij bij bijzondere gelegenheden door de 
universiteit uitgenodigd.     
Begin vorige maand deed zich zo’n gelegenheid voor. Er was door Mount SAC een 

lunchbijeenkomst van oud-atleten met hun trainers 
georganiseerd. Ray: “Dat doen ze eenmaal per jaar. 
Dan vertellen ze elkaar verhalen over gebeurtenissen 
toentertijd. Er waren deze keer acht personen bij die 
aan de Olympische Spelen hadden meegedaan. Die 
vertelden verhaaltjes over wat hen rond die 
Olympische Spelen was overkomen.” Vermakelijk 
was het relaas van polsstokhoogspringer Bob 
Seagren en hordeloper Geoff Vanderstock, 
deelnemers aan de Spelen van 1968. Beiden waren in 
die tijd een keer uitgenodigd voor een wedstrijd in 
Rome. Ray van Asten: “Het plan kwam toen bij ze 
op om even naar Napels te gaan. Ze hadden geen 
idee hoe ver het naar Napels was. Toen hebben ze 
twee scooters gehuurd en zijn ze op weg gegaan, de 
kant van Napels op. Zegt Seagren: opeens komen we 
bij een intersection en gaat één lane onder de grond 
en eentje naar boven toe, een heuvel op. Ik zat in de
linker lane, dus ik ging links onder de grond en Geoff 

ging rechts omhoog. Nou, ik kom aan de andere kant er weer uit, maar ik heb de hele dag 
Geoff niet meer gezien, en de nacht erna ook niet. Ik heb de rest van de dag naar hem 
lopen zoeken, met de Vespa die ik had, maar kon hem niet meer vinden”. Seagren was 
zelfs nog bij de politie geweest. “Uiteindelijk is hij maar naar het hotel teruggegaan. Pas 
de volgende dag kwam Vanderstock weer opdagen. Had-ie een ongeluk gehad, bovenop 
de heuvel, en was hij naar het ziekenhuis gebracht, want hij moest gerepareerd worden, 
zal ik maar zeggen. Dat soort verhaaltjes vertelden ze.”

Verbouwing Walnut stadion 
De bijeenkomst had overigens nog een andere insteek. De bedoeling was om de groep 
genodigden ook een bezoek te laten brengen aan het Hilmer Lodge Stadium in Walnut. 
Zoals vorig jaar gemeld was er sprake van een grondige vernieuwing van het hele 
complex. De vorderingen rond deze werkzaamheden zouden aan de groep worden 
getoond, maar de rondleiding moest worden afgeblazen. Ray van Asten: “Wij mochten er
niet in, want het heeft hier vreselijk geregend in Californië, dus alles lag onder water.  

Olympisch kampioen 1968 Bob 
Seagren in 2012. (bron Wikipedia)



Vriendenband -27- april 2019 

Helaas, want ik was van plan geweest om foto’s te maken.”Overigens gaan de Olympic 
Trials, waar Ray vorig jaar nog zo trots melding van maakte, volgend jaar in dit stadion 
niet door. “Er was een actie van de bewoners in die omgeving. Die zeiden: het wordt hier 
veel te druk met verkeer, enzovoort, enzovoort. Dus die zijn naar de rechtbank gestapt 
voor een ‘environmental impact’, zoals dat heet. Dan moet bestudeerd worden hoeveel 
wegen ze moeten maken, hoeveel parkeerplaatsen, enzovoort. Want, zeiden ze, dat 
worden allemaal mensen en auto’s, daar hebben wij niet genoeg wegen voor. Dus het 
werk moest worden stopgezet.” Daar kon de AAU, de Amerikaanse Atletiekbond, echter 
niet op wachten en dus is de organisatie van de Olympic Trials weer teruggegaan naar 
Eugene in Oregon, op de baan van de universiteit. Ray van Asten: “Dat was dus een 
nieuwtje dat ik daar hoorde. Maar ook werd gezegd, dat het stadion heus wel klaar zal 
komen, want het geld is er. Maar dit jaar gaat dat niet meer lukken, het wordt hoogst-
waarschijnlijk volgend jaar.” 

Mt. SAC Relays 
Vanwege de werkzaamheden aan de baan in Walnut moesten er ook andere locaties 
worden gevonden voor de jaarlijkse ‘Mount SAC Relays’, een driedaags evenement dat 
zijn oorsprong vindt in 1959 en tegenwoordig hordes deelnemers trekt van allerlei scholen 
en universiteiten uit de wijde omgeving. Zelfs teams uit landen als Mexico, El Salvador en 
Canada doen mee. Het meerdaagse toernooi wordt steeds halverwege april gehouden. 
Voor de editie van dit jaar is gekozen voor Cerritos. “Dat is een stad in Zuid-Californië 
waar zo ook een groot stadion hebben, bij Cerritos Junior College”, legt Ray van Asten 
uit. Wie meer wil weten over dit evenement, kan hierover uitgebreide informatie vinden 
op de Engelse Wikipedia.     

Piet Wijker

Overzichtsfoto van de stand van zaken rond de verbouwing van het Hilmer Lodge Stadium 
in Walnut eind vorig jaar. (foto Tilden-Coil Constructors)
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Nieuws van de Stichting Atletiekerfgoed 

►Personele zaken
Hoog tijd voor een update! Gedurende al een aardig aantal jaren
functioneerden onder leiding van voorzitter Roelof Veld,
secretaris/penningmeester Frank Koomen en bestuurslid
Melchert Kok de zogenaamde ‘handjes’ Chris Konings, Chris
van der Meulen, Marius Bos en Hugo Tijsmans.

Dat Chris Konings ernstig ziek werd en hoe het met hem ging 
hebben we al enkele malen laten weten. Chris komt niet meer 

naar het bondsbureau, maar staat ons wel in een adviserende rol terzijde. Zijn we blij mee! 
Marius Bos heeft aangegeven dat hij ergens dit jaar afscheid neemt. Van zijn 
doelgerichtheid bij opzoekwerk en zijn grote inzet bij het ordenen en rangschikken van 
materiaal hebben wij onder andere bij de verhuizing van het depot enorm geprofiteerd. 

Toch komen we geen ‘handjes’ tekort, want spontane aanmeldingen hebben dat 
voorkomen. Eerst meldde Aart van den Berge zich, in de loop van vorig jaar, gevolgd 
door Patty en Wouter Schoemaker en Henk Brouwer. Om veel redenen was dat fantastisch 
nieuws. Immers:  

– De gemiddelde leeftijd is met meer dan tien jaar verlaagd.
– De ‘nieuwe’ mensen kunnen door degenen met meer ervaring wegwijs worden

gemaakt, zodat zij naadloos kunnen overnemen als de oude, oudere handjes -
moeten- stoppen.

– Zowel Patty, Henk als Wouter wonen lekker dichtbij. Dat vermindert de
reiskosten voor de Stichting en maakt het gemakkelijker als er tussentijds ‘een
haastklusje’ wacht.

– Meer handen maken het nu ook mogelijk om in de loop der tijd ontstane
achterstallige werkzaamheden in te halen.

►Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?
– De kast met materiaal van de Vrienden is helemaal geordend en aangevuld.
– De Atletiek Werelden van 1934 tot 1960 zijn gedigitaliseerd en de resultaten

daarvan komen in de loop van dit jaar beschikbaar. Dat betekent, dat iedere
belangstellende gewoon thuis op eigen apparatuur alle mogelijke informatie uit
die periode kan opzoeken. Bereikbaar via onze website. Alle AW’s tot en met
1998 staan nu mooi ingebonden te pronken in de bibliotheek, en voor de
opvolgers Atletiek, Atletiek Actueel, Atletiek Magazine en St>rt (tot en met
2011) geldt al bijna hetzelfde.

– Statistische gegevens als ranglijsten en reglementen zijn geordend.
– Het foto- en filmarchief is al veel beter ontsloten.
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– Er wordt gewerkt aan een overzicht van álle verenigingen, die lid zijn of zijn
geweest van de N.A.U., de K.N.A.U., de KNAU, dan wel de Atletiekunie.

– En natuurlijk worden er continu naar beste kunnen antwoorden gezocht (en vaak
gevonden) op vragen uit het land en van tijd tot tijd worden er schenkingen in
ontvangst genomen.

– De website is fors onder handen genomen! Gemoderniseerd, geactualiseerd. En
zoals al eerder aangegeven willen we steeds meer informatie voor iedereen
toegankelijk maken! Het adres: www.atletiekerfgoed.nl.

Om elkaar niet voor de voeten te lopen hebben we een taakverdeling gemaakt van de 
verschillende aandachtsvelden. Die ziet er zo uit:  

►De –nabije– toekomst
Waren we blij dat we het vernieuwde depot in januari al weer bijna geheel op orde
hadden, veel beter ingericht dan het vorige; kregen we eind februari te horen dat de oude
sporthal waarin ons depot nu gehuisvest is, wordt gesloopt! Als deze Vriendenband wordt
bezorgd zijn we waarschijnlijk bezig met een nieuwe verhuizing, nu naar de andere kant
naast het bondsbureau. Daar krijgen we een ontegenzeglijk nóg mooiere en grotere ruimte.
Maar ook die zal tijdelijk zijn, want intussen hebben zoveel vaste bewoners van Papendal
behoefte aan opberg- en depotruimte, dat het de bedoeling is daarvoor nieuwbouw te
realiseren. Voordeel-voor-nu van dit alles: de lessen, geleerd van de verhuizing van
afgelopen jaar, komen prima van pas!
Tot hier dit inkijkje in de stand van zaken voor wat betreft Erfgoed. Sommige van de
genoemde werkzaamheden zijn afgerond, andere staan nog in de steigers en met enkele
zijn we eigenlijk nog maar net begonnen. Erfgoed: een never ending story!
We blijven u op de hoogte houden.
►Ontvangen:
• Van Els van der Zee: Officieel Programma Athletiek Concours Amsterdam, 1932
• Van Harrie Scheepers: diverse films en boeken.

Van beiden in dank aanvaard!
Hugo Tijsmans

Aart: Archief van de Vrienden; Filmarchief     

Chris: Vragen beantwoorden; Fotoarchief; Inventarisatie van ons bezit     

Henk: Fotoarchief; Overzicht verenigingen; Inventarisatie van ons bezit     

Hugo: Vragen beantwoorden; Overzicht verenigingen; Beheer inkomend materiaal
Marius: AW, Start e.d.; Archief Atletiekunie; Archief van de Vrienden

Patty: Filmarchief; Persoonlijke archieven; Overzicht verenigingen     

Wouter: WR Ranglijsten; Statistieken; Website
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VOOR HET VOETLICHT 

Kampioen vanaf de start 

Infobox 
Naam: Lambertus Eduard (Bert) de Jager  
Geboren: 12 juli 1949 te IJmuiden
Discipline: sprint
Titels: Ned. kamp. jongens A:

100 m 1967, 1968
Ned. kamp. senioren:
100 m 1972 t/m 1974 + 1976 t/m 1977;
200 m 1973
Ned. militaire kamp.:
100 m 1971;

` 200 m 1971
Deelnemer EJK: 1968 (Eur. Jeugdspelen)
Interlands: 17
PR’s: Elektronisch

100 m 10,62, 200 m 21,52, 400 m 49,58
Handgeklokt
60 m ind. 6,8, 100 m 10,4, 200 m 21,4, 400 m 48,6

Bert de Jager: “Als je in Amerika een 100 of 
200 meter liep, zaten er altijd tien-,
twintigduizend mensen op de tribune! 
Gewoon twee universiteitsploegen, hè. En 
dan, na het startschot, stond iedereen op. 
Dat is erg bijzonder.” (foto Piet Wijker)
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Met vijf medailles beleefden wij op de EK indoor in Glasgow voor ons land een van de 
meest succesvolle afleveringen van dit titeltoernooi sinds de jaren tachtig. Daarbij valt op, 
dat drie van de vijf medailles werden veroverd door vertegenwoordigers van de 
‘gevestigde orde’. Want naast Dafne Schippers mogen wij Nadine Visser en Lisanne de 
Witte daar zo langzamerhand toch wel toe rekenen.
Verrassender waren de twee bronzen plakken van Joris van Gool en Tony van Diepen. 
Hoewel dit tweetal voor atletiekinsiders bepaald geen onbekenden zijn –mocht dit wel het 
geval zijn, lees dan de Jeugdfondsrubriek elders in dit blad er maar ‘ns op na–, kan ik mij 
toch voorstellen dat de wat minder met specifieke atletiekkennis behepte sportliefhebber 
de wenkbrauwen zal hebben opgetrokken bij het aanschouwen van  prestaties van 
genoemd tweetal en zich hebben afgevraagd: waar komen die nu ineens vandaan?

Hierbij doet zich een interessante vraag voor: is het in Nederland anno 2019 nog mogelijk 
om schijnbaar vanuit het niets in één klap aan de top te komen? Gezien het hoge niveau 
waarin de atletieksport zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, ben ik geneigd om die 
vraag direct met ‘nee’ te beantwoorden. Al laat ik mij natuurlijk graag verrassen. Ik zal de 
eerste zijn die in gejuich zal uitbarsten, mocht het tegendeel worden bewezen. Erg 
waarschijnlijk is dat overigens niet.

Toch is het in verleden weleens gebeurd en dan heb ik het niet over het begin van onze 
atletiekhistorie. Ik doel op de niet eens zo heel ver achter ons liggende jaren zestig, toen er 
in ons land door sommigen best wel op een behoorlijk hoog niveau atletiek werd 
bedreven. We hoeven in onze eigen kring maar om ons heen te kijken, voorbeelden 
genoeg. Ik was zelf ook actief in die periode en weet nog, dat je er volgens de in die tijd 
geldende opvattingen toen ook al hard voor moest trainen, wilde je ooit iets bereiken.

Kampioen in tweede race ooit
Echter, Nederlands kampioen worden in je tweede wedstrijd ooit? Daarvan had zelfs ik 
nog nooit gehoord en toch is het een feit. Dat dit bovendien werd gepresteerd door een 
vroegere plaatsgenoot van mij, maakt het zo mogelijk nog bijzonderder. En al helemaal 
als we er tijdens ons gesprek achter komen, dat de tuin van zijn ouderlijk huis grensde aan 
het terrein van mijn lagere school. Met andere woorden: het is zeer wel denkbaar dat ik in 
die tijd geluidjes van een in de tuin spelende peuter Bert de Jager –want over hem hebben 
wij het hier– heb opgevangen. Bizar, niet?

Bert de Jager was, als rechtgeaarde zoon van een vader die in IJmuiden een 
visexportbedrijf runde, na zijn HBS-B opleiding naar Nijenrode gegaan, het Nederlands 
Opleidingsinstituut voor het bedrijfsleven. Dat hij dat bedrijf later van zijn vader zou 
overnemen, leek toen een logische gedachtegang. Bert: “Ik wist toen eigenlijk nog niet zo 
goed wat ik moest doen, dacht dat ik niet slim genoeg was om te studeren. Nou, wat dat 
leren betreft, dat viel wel mee, want ik zat bij de beste vijf van Nijenrode. Daarmee kreeg 
ik een studiebeurs voor Amerika.”
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Nu stond Nijenrode in die tijd niet alleen bekend om zijn opleiding voor het bedrijfsleven, 
maar ook om zijn faciliteiten voor sportbeoefening. “Iedereen sportte er bijna elke dag, hè. 
Boksen, voerballen, rugby, allemaal hele fysieke sporten. Dat hoorde toen bij die 
mannenopleiding”, legt Bert de Jager uit. Ook wat dat betreft voelde de inmiddels met zijn 
ouders naar Santpoort verhuisde De Jager zich op Nijenrode thuis, want al sinds zijn 
HBS-tijd in Haarlem was hij een fanatiek lid van een Haarlemse voetbalclub en deed hij 
daarnaast ook nog wat aan tennis. Toen was al wel opgevallen, dat hij heel hard kon 
lopen. Bert: “Als ik op de middellijn stond, hoefde maar iemand een bal voor te geven en 
die was dan altijd voor mij. Ik kon ook heel hard schieten. Dus ik heb echt verschrikkelijk 
veel doelpunten gemaakt.”

Jongensdroom
Vanzelfsprekend zette hij op Nijenrode zijn voetbalactiviteiten voort, maar dat hij op gras 
heel hard kon lopen, bleef daar natuurlijk niet onopgemerkt. De Jager: “Ik weet niet eens 
meer, of het een coach was of een oudere student die zei: joh, jij kunt zo verschrikkelijk 
hard lopen, je moet ‘ns een keertje 
aan een hardloopwedstrijd mee gaan 
doen. Dus toen togen wij een keer 
naar Amsterdam, naar zo’n woens-
dagavond-wedstrijd. Ik denk dat ik 
spikes geleend heb. Ik ging in de 
startblokken en liep 10,9! Ik had nog 
nooit startblokken gezien en had voor 
het eerst spikes aan. En de tweede 
wedstrijd die ik liep, was ik 
jeugdkampioen van Nederland. 
Eigenlijk was het net een 
jongensdroom. Al die mensen die 
natuurlijk allemaal fanatiek getraind 
hadden en dan komt daar zomaar 
iemand… niemand kende mij ook. En 
ik kende niemand. Ja, dat was echt 
heel bijzonder.” Krachtig, maar niet 
mooi, oordeelde AW-verslaggever 
Aad de Moree over het lopen van Bert 
de Jager. Tja, kan wel wezen, maar hij 
won wel, in 10,9!

Een jaar later was de AW blijkbaar nog steeds niet aan het aanstormende jeugdtalent van 
Nijenrode gewend, want volgens het verslag van de NJK van dat jaar in ons bondsblad 
was het Leo de Jager die mijlenver voor de meeste over de finish snelde in de finale 100 m 
in 10,7. Jammer dat deze Nijenrode-student volgend jaar gaat stage lopen in de 
Verenigde Staten. Maar wie weet komt hij er als een gevormde sprinter uit terug. Hoezo 

De eerste twee kampioenschapsmedailles van Bert de 
Jager: links die van de 100 m jongens A van ’67, 
rechts die van een jaar later. 
(foto beschikbaar gesteld door Bert de Jager)
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‘gevormd’? Het Nederlands jeugdrecord stond toen sinds 1966 op 10,6 s! Hoe ‘gevormd’ 
moet je als 18-jarige sprinter (De Jager werd een week na de NJK pas 19) dan wel niet 
wezen? Leer eerst zijn voornaam ‘ns een keer goed schrijven man, ben je dan geneigd te 
reageren.

Beklemmend 
Voordat De Jager naar de VS vertrok, nam hij echter nog deel aan de NK voor senioren in 
Groningen, waar hij zesde werd 
in 10,6 (maar ja, die tijd kreeg 
iedereen achter Eddy Monsels, 
winnaar in 10,5, toebedeeld) en 
werd hij in augustus uitgezoden 
naar de Europese Jeugdspelen 
in Leipzig, voorloper van de 
Europese jeugdkampioenschap-
pen die in 1970 van start 
gingen. “Dat was zo apart. Er 
was een inval gedaan door het 
Russische leger in Praag. Dus 
een hele-boel landen trokken 
zich terug. Dat waren echte 
gemankeerde Spelen, weet je. 
Elke ploeg die daar zat, moest 
overleggen met de bond: gaan 
we terug, of blijven we? Ik moet zeggen, ik vond de hele sfeer redelijk beklemmend in dat 
immens grote stadion in Leipzig, met een handvol publiek… mwah, dat was helemaal 
niks”, kijkt De Jager erop terug. Hij weet zich dan ook niet meer te herinneren wat hij er 
presteerde. Gelukkig hebben we dan toch weer die AW: Bert werd er zesde op de 100 m 
in 10,8 en vierde op de 200 m in 21,7. Wie daar won? Ene Valeri Borsov uit de Sovjet-
Unie, vier jaar later de grote man op de Spelen van München! 
Kort na Leipzig vertrok De Jager voor tweeënhalf  jaar naar de Verenigde Staten, waar hij 
bedrijfskunde ging studeren aan de Stanford Universiteit in Oregon. Bert: “Ook dat was 
een jongensdroom van mij.” En ook al kwam hij daar terecht vanwege zijn 
studieresultaten en was er op sportief gebied van tevoren niks geregeld, toen hij  eenmaal 
handen had geschud met Bill Bowerman, de latere coach van het Amerikaans Olympisch 
team, was het pleit gauw beslecht: De Jager werd opgenomen in het universiteitsteam en 
voor hij het wist nam hij deel aan de Pacific-8. “Dat is een competitie tussen twee 
universiteiten in Washington, twee in Oregon en vier in Californië. En dan had je de 
onderlinge duels met altijd zó ontzettend veel mensen op de tribune, dat heb ik later nooit 
meer teruggezien”, aldus Bert de Jager.
Maar goed, wat de Nederlander ook ontdekte was, dat er daar wel heel erg hard werd 
gelopen op de sprint. Bert: “En dat was toen 100 yards, hè. Dus dat is ook een beetje…ik 
kwam eigenlijk net… die laatste tien meter waren echt wel belangrijk, ja.”

Hoezeer de jury op de NK van 1968 in Groningen de weg 
kwijt was, blijkt wel uit deze finishfoto. 
(foto beschikbaar gesteld door Chris van der Meulen)
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Bijzonder
Hoe dan ook, die Stanfordperiode was in sportief opzicht een goede leerschool. De Jager 
denkt ook dat het hem de kick heeft gegeven om ermee door te gaan. “Weet je, als je daar 
een 100 meter liep, of een 200 meter, zaten er altijd tien-, twintigduizend mensen op de 
tribune! Gewoon twee universiteitsploegen, hè. En dan, na het startschot, stond iedereen 
op. Dat is erg bijzonder.” Terug in Nederland, met zijn masters bull bedrijfskunde op zak, 
moest De Jager eerst in militaire dienst. Prompt werd hij in 1971 militair dubbelkampioen 
op de sprint en haalde hij bij de wereldkampioenschappen voor militairen de finale. Na 
Stanford had de sport hem definitief in zijn greep gekregen. Daarbij kwam, dat het 
perspectief van te moeten werken in een bedrijf hem niet meer zo aanstond. “Ik was 
inmiddels iets te links geraakt van het politieke spectrum; ik had het niet meer zo op met 
het bedrijfsleven.” Wat zijn aversie versterkte was, dat er in ons land in die tijd sprake was 
van hevige arbeidsonrust, met diverse grote stakingen, zoals bij Hoogovens, en zelfs de 
allereerste bedrijfsbezetting, bij Enka in 1972. “Ik heb natuurlijk ook op het Museumplein 
gestaan hè, protesteren met grote groepen”, bekent hij.

De twijfel over zijn eigen toekomst zette De Jager om in sportieve doelen. Hij meldde 
zich aan bij AV Haarlem, waar hij niet alleen 
terechtkwam in een goede ploeg, met mensen 
als sprinter Ferrie Lamie en hoogspringer 
Ruud Wielart, maar ook te maken kreeg met 
Joop van Drunen als trainer. Bert: “Dat was 
een hartstikke leuke club. Het was ook 
gewoon heel gezellig met elkaar.”
De resultaten lieten niet lang op zich wachten: 
vanaf 1972 tot en met 1977 was Bert de Jager 
de onbetwiste sprintkampioen van Nederland, 
met uitzondering van 1975, toen blessures 
hem hinderden. Eenmaal, in 1973, veroverde 
hij zelfs de titel op beide sprintafstanden.

Fraaiste zege
Van deze serie bewaart hij de beste 
herinneringen aan de nationale titelstrijd van 
1974, op de nieuwe kunststofbaan van 
Papendal. De Jager startte daar in de 
binnenbaan, met Sammy Monsels en 
Raymond Heerenveen naast elkaar in de 
banen vijf en zes. “Dus ik had ook niet veel referentie. Dat ik díe wedstrijd gewonnen 
heb! Dan heb je niet alleen het kampioenschap, maar dan heb je ook de mensen verslagen 
waarvan iedereen dacht dat die het zouden winnen.” Dat dacht de jury blijkbaar ook, want 
die had aanvankelijk Raymond Heerenveen als winnaar aangewezen. Totdat de 

Bert de Jager in actie in Sittard in 1977, de 
laatste keer dat hij Nederlands sprint-
kampioen werd. (foto archief Atletiekerfgoed)
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videobeelden anders uitwezen: De Jager eerste met 10,62, Heerenveen tweede met 10,64 
en Monsels derde met 10,65. Zonder meer zijn fraaiste zege.

Geneeskunde
Intussen was Bert de Jager bij zichzelf te rade gegaan over zijn maatschappelijke 
toekomst. “Toen ik klaar was met bedrijfskunde, was ik 21. Dat is best jong. Dus het was 
een beetje identiteit zoeken, zeg maar. En toen, via de atletiek, kwam ik, ook door mijn 
eigen blessures, in aanraking met sportgeneeskunde en kreeg ik steeds meer het idee van: 
dát wil ik doen.” En zo startte hij in 1974 met zijn volgende studie, geneeskunde in 
Amsterdam. Intussen was hij echter al wel 25 en moest er ook gewoon geld worden 
verdiend. Dus ging de atleet van AV Haarlem, samen met een bevriende geneeskunde-
student die een eigen zaak had opgericht, meubels verkopen! 
Maar alles goed en best, als je studeert, werkt en ook nog aan atletiek doet, doe je teveel 
tegelijk. Dat brak Bert de Jager op. In 1976 –hij zat toen in de Olympische selectie voor 
Montreal– moest hij vanwege botvliesklachten voor de tweede keer worden geopereerd. 
Bert: “Dat was killing. Voor het eerst van mijn leven liep ik tegen mijn beperkingen aan. 
Inmiddels had ik ook een lichte studieachterstand opgelopen. Toen dacht ik: nu moet even 
het gas erop, nu houdt het sprinten wel een beetje op voor mij. Meedoen werd belangrijker 
dan winnen. En toen ik in ’77, met minimale training, nog kampioen werd met een tijd
waarvoor je je hoort te schamen, dacht ik: nou hou ik er helemaal mee op.”

Psychiater 
Na in 1980 zijn doctoraal geneeskunde te hebben gehaald, verhuisde Bert de Jager, 
inmiddels getrouwd en vader van een dochtertje, naar Groningen, waar hij voor zijn 
coschappen direct kon beginnen in het Academisch Ziekenhuis. In Groningen werd ook 
zijn zoon geboren. Eenmaal daar afgestudeerd ging hij gelijk door met de specialisatie 
psychiatrie, eerst twee jaar kinder- en jeugd-, daarna twee jaar volwassen psychiatrie. Bert 
de Jager: “Eenmaal daarmee klaar, ben ik in ’88 naar Heerenveen gegaan en daar in het 
ziekenhuis gaan werken als ziekenhuispsychiater. En via die baan ben ik in Oudehaske 
terechtgekomen.”
Zijn huwelijk hield geen stand, maar in zijn huidige vrouw Marijke vond hij een nieuwe 
partner. “Wij hebben een samengesteld gezin met vier kinderen”, legt Bert uit. “Marijke 
had drie zoons, maar één van hen, de jongste, is op zestienjarige leeftijd overleden aan een 
hersentumor, in 2000.” Een dramatische gebeurtenis in het leven van Bert de Jager, die dit 
jaar 70 hoopt te worden, maar nog steeds actief is als psychiater. Ik denk dat ik zoiets van 
30 uur in de week werk, omdat ik het leuk vind en ook, omdat er een heel groot tekort is. 
En het is ook een vak dat je uit kunt oefenen als je wat ouder bent. Met veel vakken kan 
dat niet.”
Bij de Vrienden laat De Jager zich nooit zien. “Maar ik vind het wel een heel leuk 
initiatief. Beschouw mij maar als een kleine sponsor”, besluit hij lachend.

Piet Wijker 
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Vrienden fietsweekend 

Wanneer: 7 en 8 september a.s.

Waar: Delft en omgeving

Route: Ongeveer 40 km door de groene omgeving rondom Delft. 
We fietsen door Delfland langs rustieke boerderijen, door het 
vlakke polderlandschap en maken gebruik van een pontje. Halverwege lunch aan het 
water.

Startpunt: Bij de Schaapskooi. We genieten daar van een 
kopje koffie/thee met gebak op kosten van de Vrienden.

Overnachting: Delft heeft diverse hotels. Bezoek de site 
hotels in Delft en maak je keuze. Houd de kosten voor 
parkeren in de gaten.

Fietshuur: Bij de hotels of in 
overleg met Riet.

Programma: Fietsen op 
zaterdag, lunch halverwege de 
route. Diner na afloop van het 
fietsen in een van de vele 
restaurants in het centrum van 
Delft. Zondag verzamelen op 
de markt, vanaf hier begint een 
rondleiding door de historische 

binnenstad van Delft van ongeveer 1 ½ uur. De rest van de 
dag in overleg.

Tip: Kom een dag eerder en bezoek de oude en de nieuwe 
kerk (op zondag gesloten) o.a. praalgraf Willem van Oranje.

Aanmelden: rietvanderenden@hotmail.com of ellenkoosvdbunt@planet.nl
We rekenen weer op onze vaste fietsers en natuurlijk op andere van fietsen en gezelligheid 
houdende Vrienden.

Nadere informatie wordt via de mail gegeven aan de deelnemers.
Riet van der Enden en Ellen van de.Bunt

(foto’s beschikbaar gesteld 
door Riet van der Enden)



Vriendenband -38- april 2019 

Vrienden Jeugdfonds op de voet gevolgd

Hoe staat het met het atletiekklimaat?
Dagelijks horen wij berichten over het klimaat en wat er wel of niet kan gebeuren als wij 
niets doen, of als wij juist wel wat doen. Kan iemand er nog een touw aan vastknopen? 
Laten wij het dan maar houden bij ons zo geliefde wereldje van de atletiek, waar velen 
bijna dagelijks mee bezig zijn: atleten maar vooral ook coaches en vrijwilligers, die 
onversaagd het juiste klimaat proberen te scheppen om atleten naar mooie prestaties te 
laten groeien. 
De start van 2019 voor “oranje” kunnen wij gerust goed noemen. In februari was het 
prachtige Omnisport in Apeldoorn weekend in weekend uit weer het kloppend hart van 
atletiek minnend Nederland. Direct daarna gevolgd door een succesvol EK Indoor in 
Glasgow en een mooie indoorwedstrijd voor atleten onder de 17 jaar in Münster, waar vijf 
teams uit drie landen aan deelnamen. Een korte terugblik, met daarbij vooral de focus op 
atleten die vanuit het Jeugdfonds ondersteund worden of werden. 

►Nederlandse Indoorkampioenschappen
Hoe presteerden de atleten die in 2019 door het jeugdfonds worden ondersteund op het
NK?
Zoë Sedney werd met ruime voorsprong kampioen op de 200 meter bij de A-junioren in
23,71.
Alida van Daalen had bij het kogelstoten voor B-meisjes zes mooie en geldige uitslagen
met een gemiddelde van 16 meter en 76 centimeter en hoewel zij al veruit aan de leiding
stond, waren de laatste twee stoten toch de beste: 17,12 en 17,15 meter.
Jorinde van Klinken behaalde de titel bij het kogelstoten bij de A-junioren met een
afstand van 16,11 in haar derde poging.
Bij de NK voor senioren ging het een
stuk beter en pakte zij ook hier de titel
met 16,85 meter.
Robin van Riel won bij de A-junioren
met ruime voorsprong de 1500 meter in
een mooie tijd van 3.46,22. Een week
later pakte hij ook de titel bij de
senioren op deze afstand.
Shaquille Emanuelson, het werptalent
van PAC, had bijna dezelfde opbouw
als Alida van Daalen, alleen waren bij
hem vijf van de zes worpen geldig, wel 
met een gemiddelde afstand van 17 
meter 81. Ook hier zat het venijn in de 
laatste twee stoten: poging vijf en zes waren exact gelijk: 18,73 meter en daarmee werd hij 
overtuigend kampioen bij de A-junioren. 

Robin van Riel werd zowel kampioen bij de 
junioren als de senioren.
(foto Atletiekunie/Coen Schilderman)
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Een mooie start dus van 2019 en wij beginnen ons nu al te verheugen op de Europese 
kampioenschappen onder de 20 jaar, die van 18–21 juli in het Zweedse Borås gehouden 
zullen worden. 

► “Oud” Jeugdfonds atleten in Glasgow
Niemand zal het ontgaan zijn: Goud (Nadine Visser), Zilver (Daphne Schippers) en
driemaal Brons (Tony van Diepen, Lisanne de Witte en Joris van Gool). Drie van deze
atleten zijn een of meerdere jaren ondersteund door het Jeugdfonds. Bij de nominaties van
atleten die voor ondersteuning in aanmerking komen wordt altijd om wat informatie
gevraagd. Een van die vragen betreft doelstellingen op midden- en lange termijn. Leuk om
eens terug te kijken wat deze Oranje-helden toen hebben vermeld.

Nadine Visser is door de Vrienden ondersteund in 2012 en 2013. Alles was toen nog voor 
100% gefocust op de meerkamp, met als een 
van haar doelstellingen op lange termijn deel te 
nemen aan de Olympische Spelen in 2020 op 
de meerkamp. Wij mogen gerust stellen dat wij 
blij zijn met haar keuze om volledig over te 
schakelen op de horden. Een derde jaar 
ondersteuning was niet meer mogelijk, omdat 
Nadine toen opgenomen werd in het AA-drink 
talententeam. Wel leuk om nog even haar 
bedankje uit 2013 te laten zien: 

Hallo Elly en Wim,
Komend seizoen zit ik in het AA-drink talententeam en dit houdt in dat ik niet meer door 
jullie word gesponsord.
Daarom wil ik jullie en de rest van de vrienden van de KNAU van harte bedanken voor de 
ondersteuning die jullie mij hebben gegeven!
Veel succes met het fonds. Groeten, Nadine

Dit was ook de reden waarom wij Daphne Schippers nooit vanuit het Jeugdfonds hebben 
ondersteund. Wij hadden haar zeker op een lijstje staan, maar Daphne werd al vrij snel 
gesponsord door AA-drink en het beleid van het Jeugdfonds is, dat wij ons richten op 
talenten die (nog) niet op een andere wijze worden ondersteund. Om in sporttermen te 
spreken: voor Daphne was het er op en er over! 

Tony van Diepen werd in 2014, hij was toen 18 jaar, ondersteund vanwege zijn kwali-
teiten op vooral de 800 en de 1500 meter. Iedereen weet intussen, dat de 400 meter hem 
beter ligt endat hij daarop ook bij de top hoort. Doelstelling van Tony was toen al om bij 
de mondiale top te gaan horen op de 800 meter. Ook in 2015 is Tony ondersteund door het 
Jeugdfonds en daarna werd ook hij opgenomen in het AA-Drink team. Overigens was zijn 
PR in 2013 op de 400 meter indoor toen 50,72 sec. Ook hier is sprake van een goede 

Nadine Visser. (foto’s Erik van Leeuwen)
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keuze.  De derde medaillewinnaar die door het Jeugdfonds is ondersteund, is Joris van 
Gool.  
In 2015 en 2017 zat hij in “ons” team. Zijn 
focus lag – net als bij eerder genoemde 
atleten – op twee onderdelen: de sprint en de 
horden.  Doelstelling was toen al de 
Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Ook 
hier moest een keuze gemaakt worden, de 
horden bleven aan de kant en ook hier pakte 
het goed uit, gezien zijn topprestatie in 
Glasgow. 

Blijft er nog een medaillewinnares over: 
Lisanne de Witte. Toen zij nog de leeftijd 
had om door ons ondersteund te worden, 
was zij een talent op de 800 en 400 meter. Op de After Party bij de Algemene 
Ledenvergadering in Lisse hebben wij kunnen horen, dat zij uiteindelijk meer naar de 400 
meter is gegaan en daar nu haar successen boekt. Het was echter voor ons toen al te laat, 
omdat het jeugdfonds atleten ondersteunt die jonger zijn dan 23 jaar. Maar ook Lisanne is 
verder gekomen door een keuze te maken. 

►De toekomst: Indoor Cup in Münster
In 2018 is in de mooie indoorhal bij Ilion
in Zoetermeer een nieuw project gestart:
een internationale indoor-ontmoeting
tussen België (Vlaanderen), Duitsland
(Nordrhein Westfalen) en Nederland voor
atleten onder de 17 jaar. Doel hiervan was
om atleten aan de overgang van C- naar
B-junioren en de daarmee gepaard gaande
wijzigingen in gewichten (kogel) en
afstanden (horden) te laten wennen. Deze
wedstrijd in Zoetermeer bleek een schot 
in de roos, ook bij onze Zuider- en 
Oosterburen en besloten werd om dit
jaarlijks te gaan organiseren. Met dank aan Marjan Olyslager en haar team van coaches
werd TeamNL samengesteld, dat op de 9e maart vanuit Papendal richting Münster vertrok
om in een fraaie indoorhal daar de strijd aan te binden met twee teams uit Duitsland:
Nordrhein en Westfalen, twee teams uit België: Wallonië en Vlaanderen. Oranje oogstte
daar veel bewondering; van de 20 onderdelen werden er 14 door Nederland gewonnen.
Uitschieters waren het verspringen, zowel bij de jongens: Damian Felter met 7,01 m, als
bij de meisjes: Britt Blaauw  met 6,04 m. Bij de driesprong won Sica Verwasch met een
beste jaarprestatie van 11,49 m. Ruth Vogels won de 60 m horden in een PR van 8,69.

Joris van Gool in actie tijdens de NK indoor 
in Apeldoorn.

Sport verbroedert, zo bleek ook in Münster:
alle teams op één foto. (foto fam. Bonte)
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Bijzonder genoten werd van de loopnummers, omdat deze stuk voor stuk spannend waren 
en er op het scherpst werd gestreden, met als slotstuk de 4 x 200 m estafette, die onder 
luide aanmoedigingen van het talrijk aanwezige publiek gelopen werd. Dat Nederland dit 
soort wedstrijden wint is geen verrassing meer, maar de inzet en drive waarmee gestreden 
wordt om persoonlijke en teamprestaties is een lust om naar te kijken. Na afloop, toen de 
bekers uitgereikt waren en het Wilhelmus had geklonken, was de veelgehoorde 
opmerking: hadden wij maar zo’n hal in Nederland! In 2020 wordt dit evenement 
gehouden in de nieuwe hal in Louvain La Neuve in België. Degenen die alle resultaten 
van dit indoor-cup evenement willen zien, kunnen naar de site: 
https://www.laportal.net/Competitions/Details/1388

►En verder op het programma:
� Op 18 mei staat de openingswedstrijd van het baanseizoen: de 37e Ter Specke Bokaal
weer op het programma en voor de vijfde maal zal de Jeugdfonds Talent Award worden
uitgereikt aan de atleet of atlete onder de 23 jaar die –in de ogen van de jury– de beste
prestatie van de dag neerzette. Wie zou de opvolger worden van Menno Vloon (2015),
Koen van der Wijst (2016), Enid Duut (2017) en Alida van Daalen (2018)? Toegang is
gratis op de altijd sfeervolle baan bij De Spartaan in Lisse.
� Twaalf dagen later, op Hemelvaartsdag, vindt op Ookmeer de International
Amsterdam Battle U18 plaats. In samenwerking met de Vrienden van de Atletiek is deze
wedstrijd de laatste jaren steeds internationaler geworden en deze lijn wordt dit jaar verder
doorgetrokken. Naast de Duitsers en Belgen zijn nu ook contacten gelegd met Denen,
Engelsen en Zwitsers. Een nieuwtje is dat iedere overwinning met een resultaat dat beter
is dan de beste prestatie uit 2018 op dat onderdeel wordt beloond met een bonus van 50
Euro, beschikbaar gesteld door het Jeugdfonds.
� In juni vinden weer de Ruhr Games plaats, een tweejaarlijks evenement, waarin veel
Nederlandse Atleten van U16 in 2017 zeer succesvol waren. Dit jaar vinden deze spelen
plaats in Duisburg en is het atletiekprogramma uitgebreid met de juniorenkam-
pioenschappen van Nordrhein-Westfalen. Het atletiekprogramma is vrij vol en zal worden
verwerkt op 21, 22 en 23 juni. In goede samenwerking en overleg met de organisatie is
ons meegedeeld, dat wij –ondanks het drukke programma– met 90 atleten deel kunnen
nemen aan de wedstrijden voor onder de 16 jaar. Weer een gelegenheid voor de jeugd om
heel vroeg internationale ervaring op te doen.

Conclusie: over het atletiekklimaat hoeven wij ons geen zorgen te maken. Van wat er 
gezaaid wordt, wordt heel wat geoogst en vooral de groei zit er in. Er komen nieuwe 
gronden beschikbaar om andere producten te telen en de telers/ontwikkelaars geloven 
volledig in een goede toekomst en –ik kan het niet nalaten– daarbij denk ik vooral aan het 
team van Marjan Olyslager. Als je daarmee mag samenwerken, hoef je je geen zorgen te 
maken dat plannen pas in 2030 mogelijk gerealiseerd worden. Op naar een mooie zomer 
2019. 

Wim van der Krogt
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Onze jarige Vrienden 
Onlangs is besloten om het jarenlange onderscheid dat in dit jarigenoverzicht werd 
gemaakt tussen leden en donateurs, te laten vervallen. Voortaan zal er één lijst met jarigen 
worden gepubliceerd, ongeacht de status van de betreffende jarigen. 

(tussen haakjes de nieuwe leeftijd)
Mei 2019

4 Sylvia Barlag (65)
4 Marius Bos (81)
7 Norbert Groenewegen (60)
8 Lidy Makkinje-Vonk (73)

10 Mirthe Wiltink (26)
11 Simon Vroemen (50)
12 Alfred Verhoef (73)
13 Marjo van Agt-Ruyters (61)
13 Ben Japink (76)
14 Harry Nijhuis (85)
14 Wilma Rusman-Zukrowski (61)
15 Rob van Bokhoven (60)
15 Jan Parlevliet (87)

18  Harry Joacim (81)
19 Annemarie Damen-de Boer (73)
20 Marian van Amsterdam-

     Wezelenburg (58)
21 J.P. van Veenen (57)
22 Dicky van Lunteren-van Dijk (88)
25 Flip Bukman (51)
25 Arie van Delft (65)
26 Grete Koers (52)
26 Laurens Storm (64)
27 Hans Douwes (73)
28 Ysbrand Visser (58)
31 Evert Groen (57)

Juni 2019
1 Marcel Klarenbeek (59)
2 Toon Verkerk (65)
5 Henk Nass (66)
5 Enno Tjepkema (54)
5 Eric Velzing (62)
6 Chris Mooij (72)
8 Bas Zwijnenburg (78)
9 Elly van Hulst (60)

11 Henk Appels (78)
11 Joop Keizer (78)
12 Jet van Wageningen-van de Giessen (77)
13 Jan Jansma (68)
14 Margreet Verbeek (58)
15 Truus Hennipman-Cruiming (76)
16 Corrie Bakker (74)
17 Ton van Dorst (81)
17 Herman Hofstee (56)

17 Eltjo Schutter (66)
18 Haico Scharn (74)
19 Tilly Jacobs (63)
20 Peter van Leeuwen (61)
20 Eduard Talstra (49)
21 Yvonne van Stek-Smit (58)
22 Truus van Amstel (63)
23 Jan Struijk (69)
24 Egbert Nijstad (77)
25 Wim van Hemert (80)
25 John IJzerman (70)
27 Jacob Dikken (86)
28 Gerard Bultje (35)
28 Klaas Kanis (74)
30 Gerrie Heinemans (76)
30 Wim Roosen (63)
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Bijzondere jarige 
Hij is al ik-weet-niet-hoelang vaste deelnemer aan de 
jaarlijkse Vrienden Golfdag, voormalig hordenkam-
pioen Jan Struijk. De oud AVR-atleet is een groot 
liefhebber van deze sport, die trouwens tegenwoordig 
door vele van onze Vrienden wordt omarmd, getuige 
het stabiele aantal deelnemers aan onze Golfdag. Vaste 
traditie is ook, dat degene die het toernooi wint, ‘de 
klos’ is met betrekking tot de organisatie van de 
volgende editie. Dat was vorig jaar Jennie Struijk, de 
echtgenote van Jan, dus op de Vrienden Golfdag van 
dit jaar (voor de precieze gegevens verwijs ik naar pag. 
11) is Jan er uiteraard weer bij.

Struijk, die in zijn juniortijd al had bewezen niet alleen 
een snelle sprinter te zijn, maar ook goed met de 
horden overweg te kunnen, gezien een tweetal
jeugdtitels in dit metier, was in de jaren zeventig, met 
een handgeklokt PR van 50,8 s in 1975, een van onze 

beste atleten op de 400 m horden. Tweemaal, in 1970 en 1971, werd hij nationaal 
kampioen, om vervolgens tot en met 1977, op 1972 na, op een NK steevast op het 
erepodium te belanden voor het in ontvangst nemen van een zilveren of bronzen medaille. 
In 1974 lukte hem dat op één NK zelfs tweemaal: op de 400 m horden met zilver plus op 
de 400 m vlak met brons. Voeg daarbij zijn 400 m-indoortitel uit 1973 en het plaatje is 
wel zo ongeveer compleet.  
Jan Struijk hoopt op 23 juni 69 jaar oud te worden. Laat nu zijn oude vereniging in 
datzelfde weekend haar 100-jarig bestaan vieren! Zie onderstaande informatie. Dat wordt 
een feestelijk weekend, lijkt mij.  
Ik promoveer Jan Struijk ditmaal tot onze bijzondere jarige. 

Piet Wijker
Reünie Rotterdam Atletiek 

Op 15 april 2019 was het precies 100 
jaar geleden dat de Rotterdamse 
atletiekvereniging DOS (Door Oefening 
Snel) werd opgericht. In dit kader wordt 
er een reünie gehouden op zaterdag 22 
juni 2019, van 13:00 tot 17:00 uur op de 
Nenijto. 
Inschrijven kan via www.ra.nl, klik daar op het logo van '100 jaar Rotterdam Atletiek'. 

Adri van den Berge

Jan Struijk op de Vrienden 
Golfdag in 2017.
(foto Frans van der Ham)


