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Doel van de Stichting Atletiekerfgoed 

 

In de oprichtingsakte van de stichting wordt als doel van de stichting aangegeven het verkrijgen, in 
stand houden, beheren, uitbreiden en ontsluiten van een verzameling kennis, informatie, 
voorwerpen en beeldmateriaal op het gebied van de historie van de Nederlandse atletieksport, de 
Atletiekunie en haar voorgangers. In het afgelopen jaar is op onderstaande wijze getracht daar 
invulling aan te geven.  
 
 
Bestuur en vergaderingen 

 

In 2017 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het bestuur van onze stichting. De 
samenstelling was het gehele jaar 2017 als volgt:  
Roelof Veld:  voorzitter 
Frank Koomen: secretaris / penningmeester (afgevaardigde Atletiekunie) 
Melchert Kok:   bestuurslid (afgevaardigde vereniging Vrienden van de Atletiek). 
 
Volgens het rooster van aftreden was secretaris / penningmeester Frank Koomen in januari 2017 
herkiesbaar. In de vergadering van januari 2017 is Frank herkozen voor weer een periode van drie 
jaar. Het nieuwe rooster van aftreden wordt daarmee als volgt:  
2018 aftredend en al dan niet herkiesbaar:  Melchert Kok 
2019 aftredend en al dan niet herkiesbaar:  Roelof Veld 
2020 aftredend en al dan niet herkiesbaar:  Frank Koomen 
 
In 2017 heeft het bestuur drie keer vergaderd (16 januari, 24 april en 11 september), steeds in 
aanwezigheid van de werkgroep. 
 
 
Werkgroep Erfgoed  
 

De werkgroep Erfgoed bestond ook in 2017 uit Marius Bos, Chris Konings, Chris van der Meulen 
en Hugo Tijsmans. Belangrijkste reguliere taken van de werkgroep bestaan uit: 

 de afhandeling van de vele verschillende verzoeken om informatie, uitslagen en beeldmateriaal 
die deels rechtstreeks bij Erfgoed maar ook via het bondsbureau van de Atletiekunie 
binnenkomen; 

 het verwerven van schenkingen, het inventariseren daarvan en het inpassen van de materialen 
in de bestaande collectie; 

 het onderhouden, aanvullen en actueel houden van de bibliotheek die gevestigd is op het 
bondsbureau van de Atletiekunie; 

 het beheer, het aanvullen en schonen van het depot;  

 het nazoeken van uitslagen en prestaties uit het verleden.  
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Daarnaast is de werkgroep actief in het adviseren omtrent de eventuele toekenning van 
onderscheidingen en de registratie van uitgegeven onderscheidingen.  
Voor de uitvoering van alle voorhanden werkzaamheden kwam de werkgroep in 2017 in totaal 9 
maal bijeen op het bondsbureau van de Atletiekunie.  
 
Ook in 2017 mocht de stichting weer regelmatig een beroep doen op atletiekkenners die ieder op 
hun eigen terrein konden worden geraadpleegd. Onze stichting is opnieuw veel dank verschuldigd 
aan onder meer Piet Wijker en Hans van Kuijen.  
 
Tot ons grote verdriet heeft niet alleen de atletiekwereld, maar de hele sport afscheid moeten 
nemen van sporthistoricus Ton Bijkerk, die op 7 december 2017 overleed. Ton begon in 1960 met 
het in kaart brengen van alle Nederlandse deelnemers aan de Olympische spelen, een hobby die 
steeds grotere vormen aannam. Zo was Ton in 1991 medeoprichter van de International Society of 
Olympic Historians (ISOH). Van deze organisatie was hij tot aan zijn plotselinge verlies van zijn 
gezichtsvermogen in 2016 secretaris-generaal. In 2001 kreeg hij voor al zijn verdiensten de 
Olympic Order, en in 2011 de Erepenning van NOC*NSF. Tot op het laatst mocht ook de stichting 
Atletiekerfgoed altijd een beroep doen op zijn grote kennis en deskundigheid, en wij zijn Ton veel 
dank verschuldigd. 
 
 
Activiteiten 

 
In 2016 is een subsidieaanvraag ingediend bij de stichting Metamorfoze ten behoeve van het 
digitaliseren van alle uitgaven van het tijdschrift ‘Atletiekwereld’ uit de periode 1934 tot en met 
1960. Nadat de aanvraag is gehonoreerd zijn in maart 2017 alle exemplaren aangeleverd. Omdat 
binnen Erfgoed niet alle exemplaren aanwezig waren is daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de 
verzamelingen van derden, waaronder Jan Blankers, Paul van Gool en Henk Verploegh. Het 
inscannen van alle AW’s is in december 2107 afgerond, maar de verwerking en het digitaal 
beschikbaar stellen via www.delpher.nl zal nog enige tijd, mogelijk een à twee jaar, in beslag 
nemen.  
 
Eind 2016 en begin 2017 is het archief van de stichting grondig geschoond op dubbele en 
overbodige titels. Dat leverde een grote hoeveelheid boeken op, die deels van de hand zijn 
gedaan via verkoop aan een antiquariaat. Daarnaast heeft de werkgroep van de stichting ook in 
2017 een boekenkraam ingericht op de Dag van de Atletiek (18 maart 2017), waar eveneens een 
deel van de overbodige titels van de hand is gedaan.  
 
Het archief van onze stichting was al enkele jaren gehuisvest in een leegstaand kantoorgebouw op 
Papendal. Met het toenemen van het aantal activiteiten op het hele sportcentrum Papendal is ook 
de bestemming van dit kantoorgebouw veranderd, met als gevolg dat het archief in mei 2017 op 
heel korte termijn moest verhuizen naar een leegstaande ruimte (kleedkamer) onder de voormalige 
sporthal. De werkgroep, met nadrukkelijke fysieke ondersteuning van Roger Konings, heeft deze 
verhuizing aangegrepen om de nieuwe archiefruimte gelijk logisch en functioneel in te richten, 
waarbij tegelijkertijd opnieuw een screening op overbodige titels is meegenomen. Hoewel de tijd 
erg krap was en de hoeveelheid werk aanzienlijk, heeft de verhuizing dus erg positief uitgepakt.  
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Schenkingen en verwervingen 

 

De Stichting Atletiekerfgoed is voor een goede beeldvorming en beschrijving van de historie van 
de atletiek in Nederland onder andere afhankelijk van schenkingen en nalatenschappen. In 2017 
zijn van de volgende personen of instanties schenkingen ontvangen: 
 
 

Schenker Schenking 
 

Jannet van Noord Enkele jaargangen AW’s en Atletiek Actueel, en enkele 
atletiekboeken; 

Esther Schot Een verzameling oude AW’s; 

Feiko Jansma 2 houten speren, afkomstig uit de DDR, enkele historische 
medailles en een aantal boeken over trainingsleer; 

Vera van Venetien Een groot deel van het atletiekarchief van Carel van Venetien, 
bestaande uit een grote verzameling ingebonden en losse 
AW’s uit de jaren 40 tot en met 80, een verzameling 
atletiekboeken, 4 jaargangen Leichtathletik, en enkele losse 
brochures en tijdschriften.  

Jan Hendriks 3 diploma’s uit 1930/1931, uitgegeven door de Roomsch 
Katholieke Gymnastiek- en Athletiekbond van het bisdom 
Roermond;  

AV Ciko ’66 / Henk Brouwer Omega Tijdregistratieapparatuur, bestaande uit een camera, 
monitor, statieven, lichtsensoren met reflector, startsensoren 
en mechanische windmeter.  

Lauta van Aysma Fotoboek over de Olympische Spelen van Berlijn, getiteld: 
‘’Was ich bei den Olympische Spielen 1936 sah’’; 

Jan van Heek Een filmapparaat met diverse filmpjes van Tissot, een grote 
hoeveelheid boeken, een zeldzame ‘’Taschenfilm’’ van een 
aantal atletiektechnieken, en een ringfilm (van Toni Nett) over 
de Russische hinkstapspringer Techerbakow;  

Erfgenamen C. Roovers  Plakboeken, programmaboekjes van NK’s, foto’s, certificaten 
en correspondentie uit haar atletiekleven  

Dhr. J.M. Geusebroek Fotoalbum / Plakboek van de Olympische spelen van 1948 te 
Londen, met onder andere handtekeningen van Fanny 
Blankers-Koen, Wim Slijkhuis en Emil Zatopek 

Mw. Liang Uit de nalatenschap van Gré de Jongh: het Olympisch jasje als 
onderdeel van het officiële tenue van Gré van de O.S. van 
Londen 1948; de deelnemers  medaille van de O.S. van 
Helsinki 1952; de zilveren medaille van de EK 1950 in Brussel, 
behaald door het estafetteteam van de 4 x 100m, met Gré, 
samen met Xenia Stad – De Jong, Puck Brouwer en Fanny 
Blankers-Koen. 
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Contacten en communicatie 

 

Ook in 2017 is vanuit verschillende zijden weer een beroep op de stichting Atletiekerfgoed gedaan 
om informatie aan te leveren of vraagstukken uit het atletiekverleden op te lossen. In een aantal 
gevallen zit daar nazoekwerk aan dat weliswaar tijd kost, maar enerzijds in lijn ligt met de 
interesses van de leden van de werkgroep, en daarnaast ook voor de stichting vaak weer 
waardevolle informatie oplevert.  
 
Evenals voorgaande jaren werden ook in 2017 weer enkele artikelen over de activiteiten van 
Erfgoed opgenomen in de Vriendenband (het orgaan van de Vrienden van de Atletiek). 
 
 
Financiën 
 

De stichting Atletiekerfgoed beoogt niet het maken van winst. Vanuit de oprichters van de stichting 
(Vereniging Vrienden van de Atletiek én Atletiekunie) zijn startbijdragen ontvangen die het 
functioneren van de stichting mogelijk maken. De reguliere functioneringskosten (dat zijn met 
name reiskosten van bestuursleden en leden van de werkgroep), bedragen jaarlijks circa € 1000,-. 
Deze worden door de Atletiekunie bekostigd. De kosten voor de website worden gedragen door de 
vereniging Vrienden van de Atletiek.  
 
In 2017 werden inkomsten verkregen uit de verkoop van een groot aantal boeken aan een 
antiquariaat alsmede uit de verkoop van boeken tijdens de Dag van de Atletiek op Papendal. 
Daarnaast werden enkele donaties ontvangen. 
Als gevolg van deze inkomsten is de rekening-courant verhouding met de Atletiekunie positief 
gewijzigd. Per ultimo 2017 bedraagt het tegoed van de Stichting Atletiekerfgoed bij de Atletiekunie 
€ 9.370,-. 
 
 
 
 
Arnhem, april 2018 


