Errata en opmerkingen boek
130 jaar atletiek in Nederland
Een uitgave van Stichting Atletiekerfgoed
(versie: 21 februari 2020)
Inleiding
Bijna ieder boek, zeker een boek van het kaliber "130 jaar atletiek in Nederland" bevat fouten.
Het is een goede gewoonte om bij een naslagwerk de errata aan te geven. Formeel zijn errata de
zetfouten. Fouten die zijn ontstaan nadat de auteur de tekst bij de drukker heeft aangeleverd.
Dit boek heeft het karakter van een naslagwerk, bovendien pretendeert het de officiële geschiedenis
van de atletiek weer te geven. Daarom vermeldt de Stichting Atletiekerfgoed in dit document ook
fouten aangaande feitelijkheden, door de auteurs gemaakt. Deze fouten betreffen uitsluitend
verifieerbare feiten. Vele daarvan zijn verkeerd geschreven namen van personen.
De verantwoordelijkheid voor het boek ligt bij de auteurs. De Stichting Atletiekerfgoed maakt daarom
geen melding van zaken die discutabel zijn, zoals analyses van gebeurtenissen, persoonlijke
meningen van de auteurs of gekleurde weergaven van de historie. Het is aan de lezer om over deze
zaken te oordelen.
In een beperkt aantal gevallen zijn opmerkingen of aanvullingen opgenomen.
Pagina 14:
De club Nji-Sri heette officieel “De Landbouwers Vereniging Nji-Sri”. Dit is een studentenvereniging
van studenten aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool in Deventer.
Pagina 16:
De vaststelling dat in 1899 Frisia wedstrijden in Leeuwarden organiseerde kan niet worden
geverifieerd. De Leeuwarder Courant van 2-11-1909 maakt voor de eerste keer melding van
atletiekwedstrijden in Friesland. Deze werden op zondag 31-10-1909 georganiseerd door Frisia op de
Wilhelminabaan in Leeuwarden.
Pagina 23:
De zin "Toch werden drie maanden na de oprichting, op 28 juli 1901, de eerste internationale
wedstrijden gehouden.", is in tegenspraak met hetgeen geschreven staat op pagina 19. Wanneer als
datum voor de oprichting van de N.A.U. genomen wordt de datum van de oprichtingsvergadering van
28 april 1901 in Amsterdam, dan is deze zin correct en de conclusie van pagina 19 fout.
De zin: "Dat gebeurde op de weg van Zweth naar Delft." moet zijn "Dat gebeurde op het
Schuttersveld."
Pagina 25:
Het onderschrift van de foto met een deel van de Olympische ploeg geeft als vereniging van Herman
van Leeuwen, “AV ‘23”. Dat moet zijn “N.A.U.-Lid”.
Pagina 27:
Onder “Een primeur” moet “beleefde het Schuttersveld” zijn “beleefde het V.O.C.-terrein aan de
Pelgrimstraat”.
Pagina 29 e.v.:
Op pagina 29 staat een foto van de start van een marathon in 1913 die in Scheveningen werd
gehouden en door Arie Vosbergen werd gewonnen. Krantenberichten uit die tijd wijzen uit dat het in
Scheveningen ging om een afstand van slechts 5 kilometer.
Pagina 32:
Het was geen stokje dat de lopers met zich meedroegen, maar een spoelvormig klosje met een
koordje of elastiekje er omheen.

Pagina 32:
Het onderschrift ontbreekt bij de tekening van Jan Lutz.
Pagina 34:
Onderschrift foto: naam moet zijn "Frank van Ravensberg".
Pagina 37:
Linker kolom: "Koningin Wilhelmina .... Beschermvrouwe van de KNAU", moet zijn "NAU". De Unie
was nog niet koninklijk!
Pagina's 38 en 39:
"Louwe Huizinga" moet zijn "Louwe Huizenga".
Pagina 40:
Eerste kolom, “De NAU vond dat zij ....”, moet zijn, “De KNAU vond dat zij ... ".
Pagina 42:
Links onder de zin "Twintig minuten later waren de Engelsen en Nederlanders weer recordhouder af,
...", dient men niet letterlijk te nemen. De snellere tijd van de Amerikanen in de serie is nooit als
wereldrecord erkend.
Pagina 48:
Onderschrift foto Nederlandse damesploeg, “mevrouw Dieben” moet zijn “mevrouw Verwaal”.
Pagina 49:
De voornaam van Kreigsman is niet "William", maar "Anders Wilhelm".
Pagina 53:
De Duitse atlete op de Vrouwen Wereldspelen van 1930 was niet "Ellen" maar "Ingeborg
Braumüller".
Pagina 57:
Het onderschrift bij de foto moet luiden: “Terug van Hamburg in 1932: ....”
en toevoegen: “Gehurkt Jan Britstra, trainer van Tollien Schuurman.”
Pagina 59:
Bijschrift bij de estafette foto “4*100 meter vijfde bij de Spelen ...” moet zijn “4*100 meter vierde.....”.
Pagina 65:
Dameshorden: van links naar rechts Peet Dieben (Brünhilde Leiden), Agaath Doorgeest (ADA), Mia
Knijff (UDA) en Kitty ter Braake (ADA).
Pagina 65:
Bijschrift onderste foto “De geblesseerde Wil van Beveren (201) werd derde ....” moet zijn: “De
geblesseerde Wil van Beveren (201) werd vierde .....”.
Pagina 67:
3e kolom: “2 juni” moet zijn “14 juni”.
Pagina 68:
Middelste kolom onderaan, "Martha Adema" moet zijn "Janny Adema".
Pagina 70:
”De joodse atleet Albert Spree.....” moet zijn “De atleet Albert Spree..”.
Pagina 75:
Middelste kolom onderaan, "Hans Geul werd in Amsterdam "op de vlucht" doodgeschoten. ", moet zijn
"Hans Geul werd op 1 oktober 1943 geëxecuteerd."

Pagina 76:
De NK van 1943 zijn niet in Eindhoven maar in Amsterdam, in het Olympisch Stadion.
Pagina 81:
De foto rechtsonder is van de serie 4 x 100 m. op de Olympische Spelen in 1948. Het goud is dus nog
niet binnen. Het is de derde wissel tussen Nettie Witziers-Timmer en Gerda van der Kade-Koudijs.
Pagina 83:
In de eerste paragraaf: "De vijfde, zesde en zevende plaats." moet zijn "De vijfde, zesde en achtste
plaats."
Pagina 85:
Bij de foto rechts boven: "Xenia Stadt-de Jong" moet zijn "Xenia Stad-de Jong".
Pagina 87:
In de middelste kolom, eerste deel: "Gré de Jong" moet zijn "Gré de Jongh".
Pagina 89:
Onderschrift foto: "Foeke" moet zijn "Foekje".
Pagina 92:
Foto Oslo: “Jo Lammers” moet zijn “Jan Lammers”. “Janny Adema” moet zijn “Martha Adema”.
Foto Sagitta: "Nel Buch" moet zijn "Nel Büch". "Gré de Jong" moet zijn "Gré de Jongh".
Pagina 95:
Onder "Olympisch drama" moet "Essajas" zijn "Esajas".
Pagina 100:
1925 verbetering wereldrecord 500 m. moet zijn 1924 (op 25 juli).
Pagina 100:
De passage "Paulen belandde in 1943 ................en onderduikers niet te kennen." is niet juist.
Deze passage moet luiden: "Tijdens de april/mei-staking van 1943 arresteerden de Duitsers Paulen,
samen met andere functionarissen van de Limburgse mijnen. Tijdens verhoren werd hij met de dood
bedreigd, omdat hij de namen van de stakers niet wilde geven. Na drie weken werd hij overgebracht
naar het gijzelaarskamp in St. Michielsgestel. Na ruim tien weken gevangenschap lieten de Duitsers
hem gaan." Ref. o.a. Bouman, De April-Mei-Stakingen van 1943.
De zin "Koningin Wilhelmina benoemde hem in 1982" moet zijn "Koningin Beatrix ..".
Pagina 101:
De zin ”Dit kwam hem tweemaal op een schorsing te staan, omdat hij juryleden had uitgescholden.”
is niet correct. Paulen is eenmaal geschorst door zijn vereniging omdat hij zich onvoldoende had
ingezet in een competitiewedstrijd (de NAU nam deze schorsing over) en hij is door de NAU geschorst
omdat hij zonder toestemming van de bond in het buitenland was gestart.
Pagina 115:
De vermelding dat Olga Commandeur een wereldrecord heeft gevestigd is niet juist, De IAAF kende in
die tijd nog geen wereldrecords voor junioren. Wel is haar tijd een beste wereldprestatie.
Het onderschrift bij de foto rechts boven moet luiden: “Beste wereldprestatie voor Olga
Commandeur”.
Pagina 116:
De foto met de vier atletes betreft de 4 x 100 m. estafetteploeg op de EK in Oslo 1946.
In de wereldrecordlijst bij 1944 4 x 110 yards, "Martha Adema" moet zijn "Janny Adema".
In de wereldrecordlijst bij 1944 4 x 200 meter, "Lies Sluyters" moet zijn "Lies Sluijters".
In de wereldrecordlijst bij 1948 4 x 110 yards, "Xenia Stad-de Jong" moet zijn "Gré de Jongh".
In de wereldrecordlijst bij 1975 Jos Hermens, 10 mijl, “45.57.2” moet zijn “45.57.6”.
In de wereldrecordlijst moeten de uurlooprecords van Jos Hermens zijn 20.907 m. en 20.944 m.
In de wereldrecordlijst dient te vervallen: “Meisjes baan 1975…....”.

Pagina 144:
Onder in het kader "Wereldrecords in Hengelo" moet “Gebreselassie” zijn “Gebrselassie”.
Pagina 162:
"Frank Perry" moet zijn "Frank Perri".
Pagina 168:
"Saskia Meyer" moet zijn "Saskia Meijer".
Pagina 169:
Aanvulling op de tekst bij de foto met jurytrap: achter Roel Hoogeveen rechts op de trap is Gerard
Cramer.
Links achter Cramer met kalend hoofd is J.J. Hallebeek. En achter deze met ‘kuif’ is Nico Paauw.
Pagina 171.
“Gerard Burger 1927-1928” moet zijn “Gerard Burger 1926-1928”.
Pagina 172:
Onder 1952 Helsinki: "Gré de Jong" moet zijn "Gré de Jongh".
Pagina 173:
Onder 1946 -Oslo:
Cor Lamoree werd volgens het officiële rapport van de kampioenschappen gedeeld achtste/negende
bij het polsstokhoogspringen.
De opstelling van de 4 x 100 meter vrouwen moet zijn:
“Fanny Blankers-Koen, Martha Adema, Nettie Timmer en Gerda Koudijs”.
Onder 1950 -Brussel: "Gré de Jong" moet zijn "Gré de Jongh".
Pagina 176:
Het overzicht "Atleten en atletes met meer dan 10 titels", bevat zoveel onvolkomenheden, dat een
nieuwe versie is gemaakt. Deze versie is niet opgenomen in dit overzicht maar als apart document te
downloaden via de webpagina http://www.atletiekerfgoed.nl/index.php/bibliotheek/130-jaar-atletiek.
Pagina 181:
100 m. NK 1992 en 1993: "Frank Perry" moet zijn "Frank Perri".
100 m. NK 1994 en 1995, Regilio vd Vloot, moet zijn "Regillio van der Vloot".
Pagina 182:
200 m. NK 1912: "Piet de Wink", moet zijn "Piet de Mink".
200 m. NK 1919: "August Heyneman" moet zijn "Albert Heijnneman".
200 m. NK 1993 en 1995: "Regilio vd Vloot", moet zijn "Regillio van der Vloot".
400 m. NK 1962: “Louis Dekker” moet zijn “Louis Dekkers”.
800 meter NK 1976: "Arno Körmeling", moet zijn "Eric van Amstel".
1500 meter NK 1979: "Marc Borghans", moet zijn "Joost Borm".
Pagina 184:
Onderschrift foto Egbert Nijstad: “geboorteplaats” moet zijn “voormalige woonplaats”.
5000 meter NK 1915: naspeuring levert geen bewijs op voor een NK op de 5000 m. in 1915.
5000 meter NK 1916: "Louwe Huizinga" moet zijn "Louwe Huizenga".
10.000 meter NK 1924: "Piet Dullaert" moet zijn "Piet Dullaart".
10.000 meter NK 1925 en 1927: "Arie Klaasse" moet zijn "Arie Klaase".
110 meter horden NK 1942: "Louis Hagedoorn" moet zijn "Louis Hagendoorn".
110 meter horden NK 1971 en 1972: "Hans van Enkhuizen" moet zijn "Hans van Enkhuijzen".
Pagina 185:
110 meter horden 1969: "Hans van Enkhuizen" moet zijn "Hans van Enkhuijzen".
Zo ook bij het onderschrift van de foto.
400 meter horden 1911: moet zijn “wel verwerkt maar niet toegekend”.
400 m. horden toevoegen: “1919 wel verwerkt maar na protest niet toegekend”.
400 meter horden1950-1952: "Frans Buys" moet zijn "Frans Buijs".

Pagina 186:
hoogspringen 1932, "A. Jansz" moet zijn "Anton Jansz".
hoogspringen 1937 en 1939, "Piet v. Driel" moet zijn "Paul van Driel".
polsstokhoogspringen: toevoegen "1902 Dirk Demand".
polsstokhoogspringen NK 1909: "Bram Evers" moet zijn "niet verwerkt”.
polsstokhoogspringen NK 1929: "L. Oorschot" moet zijn "Leo van Oorschot".
polsstokhoogspringen NK 1940 en 1941, "Wim Peters" moet zijn "Cor Lamoree".
verspringen NK 1917, 1918 en 1919: "August Heyneman" moet zijn "Albert Heijnneman".
Pagina 187:
discuswerpen NK 1919, 1920 en 1922: "H. Bakker" moet zijn "Henk Bakker".
kogelslingeren NK 1965, 1966, 1967, 1968, 1970 en 1971: "W. Schoenmaker" moet zijn "Wim
Schoemaker".
Pagina 188:
4x100 meter estafette mannen 1915, "UD Deventer" moet zijn "Sparta Rotterdam".
Pagina 190:
400 m. 1964, "Maria Gommers" moet zijn "Tilly van der Zwaard".
400 m. 1985 en 1986, "Arjo v. Agt" moet zijn "Marjo van Agt".
10.000 m. 1989, "J. Homminga" moet zijn "Jolanda Homminga".
80 m. horden 1943, "N. v.Balen-Blanken" moet zijn "Nel van Balen Blanken".
80 m. horden 1957, "Corry v.d. Bosch" moet zijn "Corrie van den Bosch".
800 m. 1928, 1929 en 1930, “Anny Mallon” moet zijn "Jo (Adriana Johanna) Mallon".
800 m. 1966, “Janny van Eyk-Vos” moet zijn "Jannie van Eyck-Vos".
Pagina 191
De tekst bij de foto rechts boven, "Sylvia Barlag, 80 meter" moet zijn "Sylvia Barlag, 100 meter".
Pagina 192:
kogelstoten 1954, 1956, 1957 en 1959 "Corry v.d. Bosch" moet zijn "Corrie van den Bosch".
kogelstoten 1960 en 1961, "Corry v. Wijk" moet zijn "Corrie van Wijk".
verspringen 1996, "Danielle v. Varseveld" moet zijn "Daniëlle van Varsseveld".
Pagina 193:
speerwerpen 1986, "Bernadet Fransen" moet zijn "Bernadette Fransen".
vijfkamp 1959, "Corry v.d. Bosch" moet zijn "Corrie van den Bosch".
vijfkamp 1966, "Corry Bakker" moet zijn "Corrie Bakker".
vijfkamp 1973, "Mieke sterk" moet zijn "Mieke Sterk”.
Discuswerpen 1955,1956,1960 en 1961 “Corry Huygen” moet zijn “Corrie Huygen”.
Discuswerpen 1958 “Corry v.d. Bosch” moet zijn “Corrie v.d. Bosch”.
Pagina 194:
zevenkamp, "Saskia Meyer" moet zijn "Saskia Meijer".
wegwedstrijden mannen 25 km NK 1909: "B. Hartman" moet zijn "Piet Hartman".
Pagina 195:
snelwandelen 50 kilometer 1994: "H.d v. Beek" moet zijn "Harold van Beek".
marathon vrouwen, "Nedasja Wijenberg" moet zijn "Nadezhda Wijenberg".
Pagina 196:
veldloop vrouwen, "Nadesja Ilyina" moet zijn "Nadezhda Ilyina".
Pagina 200:
Nederlands record 200 meter mannen, de tijd van Nico Braat is gelopen in 1909 en niet in 1901.
Nederlands record 800 meter mannen, Andries Hoogerwerf liep de 1.56,6 in 1929 en niet in 1923.

Pagina 200:
Nederlands record 800 meter mannen.
De prestatie van Ad Paulen van 1.55.1 uit 1923 is juist, omdat voorheen Nederlandse records niet
werden erkend die in het buitenland waren gelopen. Zijn record is achteraf erkend.
Pagina 201:
Bij de records op de 3000 m. 1926 en 5000 m. 1929: "Arie Klaasse" moet zijn "Arie Klaase".
Pagina 202:
Bij de records 10.000 m., 1 uur Baan/Weg en 20.000 m. Weg "Louwe Huizinga" moet zijn "Louwe
Huizenga"
Bij het record 10.000 m. toevoegen: “28.15,6 Jos Hermens 1973”.
Bij het record 400 meter horden 1950-1951: "Frans Buys" moet zijn "Frans Buijs".
Bij het record 10.000 m. 1925: "Arie Klaasse" moet zijn "Arie Klaase".
Bij het record 25.000 meter Weg 1896: "George Büff" moet zijn "George Buff".
Bij de records 110 meter horden 1970, 1971 en 1972: "Hans van Enkhuizen" moet zijn "Hans van
Enkhuijzen".
Pagina 206:
4*100 m. nationale ploeg electronisch, 1993 (2*) en 1996 "Regilio v.d. Vloot", moet zijn "Regillio van
der Vloot". En 1993 "Frank Perry" moet zijn "Frank Perri".
4*200 m. nationale ploeg, 1993, "Regilio van der Vloot", moet zijn "Regillio van der Vloot".
Pagina 208:
Nederlands recordhoudster 800 meter in 1928 is Jo (Adriana Johanna) Mallon.
Pagina 211:
4 x 100 m. nationale ploeg:
In 1946 loopt niet "Janny Adema" maar haar zus "Martha Adema".
In 1948 loopt in de eerste 47,4 sec. ploeg: niet "Xenia Stad-de Jong", maar "Gré de Jongh".
In 1948 in de tweede 47,4 sec. ploeg moet Gré deJongh" zijn "Gré de Jongh".
Vijfkamp (4de staatje) 4338 Sylvia Barlag 1978 moet zijn “4348 Sylvia Barlag 1978”.
Pagina 212:
Onder 4 x 200 meter nationale ploeg "Lies Sluyters&" moet zijn "Lies Sluijters".
Onder 4 x 200 meter nationale ploeg "Ria van Kuyk" moet zijn "Ria van Kuik".
Pagina 214:
Kolonel Thomsonbeker 1973 "Org.Com.EIK" moet zijn "Organisatie Commissie ½ Finale Europa
Cup Dames Sittard".
Pagina 215:
Herman van Leeuwen-Beker, Het “Amsterdam AV ’23” moet zijn het “Amsterdamse AV ’23”.
Pagina 216:
Onder Albert Spree-beker moet de naam van de ontvanger in 1993 zijn, "Robin Korving".
Voor de bewering "..... om zich daar te voegen bij de Nederlanders die de strijd tegen de Duitsers
wilden voortzetten." bestaan geen bewijs en geen indicaties.
Pagina 218:
Onder 200 m. vrouwen, "Karen v.d. Kooy" moet zijn "Karen van der Kooij".
Pagina 219:
Onder 1500 m. en 3000 m. vrouwen, "Sylvia Kruyer" moet zijn "Silvia Kruyer".
Onder hoogspringen vrouwen, "Saskia Meyer" moet zijn "Saskia Meijer".
Onder verspringen en hinkstapspringen vrouwen, "Danielle van Varseveld" moet zijn "Daniëlle van
Varsseveld".

Pagina 220:
Onder speerwerpen, "Elly Beuzekom-Lute" moet zijn "Elly van Beuzekom-Lute".
Onder zevenkamp, "Saskia Meyer" moet zijn "Saskia Meijer".
Bij onderschrift foto "Nadesja Wijenberg-Ilynia" moet zijn "Nadezhda Wijenberg-Ilyina".
Opmerking
In gevallen waarin de schrijfwijze van de voornaam van personen niet duidelijk is, zoals bij de diverse
Corrie's en Corry's, is niet gestreefd naar consequente aanpassing.

