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Het was in de jaren dertig, veertig en zelfs in
de jaren vijftig niet ongebruikelijk dat een
atletiekvereniging niet alleen een naam had,
maar ook nog bekend stond als de club van ie-
mand die daar vooral op organisatorisch
gebied een stempel op drukte. av ’23 uit
Amsterdam was de club van Moerman, v&l
uit Den Haag de club van Jutte (oud voorzitter
van de knau ). In Rotterdam waren dat Pro
Patria, de club van Van Wijk, Minerva de club
van Muller, s cr de club van Brouwer,
Hollandia eerst de club van Agaath Saarloos,
daarna die van Trudy Knippertsz en zo was
voor de buitenwacht dos de club van Mekes.
Niet ten onrechte overigens, want als er
iemand in de jaren veertig en vijftig een stem-
pel op de gang van zaken binnen en buiten
deze club drukte, dan was het wel Egbert
Mekes. Toch was hij niet de enige Mekes die bij
dos actief was. 

Pa Mekes en zoons Cees en Gerard
Neem nu Pa Mekes, die als tijdwaarnemer ook
op zijn post was als het pijpestelen regende.
Jaar in jaar uit konden de atleten op hem reke-
nen en voor de goede orde, hij heeft nooit een
blauwe blazer gedragen. Zelfs tot op hoge leef-
tijd was hij op de atletiekbaan te vinden. Niet
voor niets was hij erelid van dos . Dan waren
er de broers van Egbert. Cees was een niet
onverdienstelijk sprinter en een aantal jaren
voorzitter. Gerard kon op de 1500m aardig
mee, vooral omdat hij tijdens de race niet
alleen zijn benen, maar ook zijn koppie
gebruikte (p.r. 4.22.8).  Maar ook op andere
onderdelen stond hij zijn mannetje: 6.12m op
ver, 12.78m hinkstapsprong. Helaas werden

zijn activiteiten onderbroken door militaire
dienst, oorlog, onderduiken en bij een razzia
werd hij naar Duitsland gebracht.

Later werd hij trainer, maar hij was ook coach,
stimulator en vraagbaak. En niet te vergeten:
hij zorgde samen met een aantal medewerkers
(Jan v.d. Broek, Herman Scheunemann, Nelis
van Velden) om de 5 jaar voor een knallend
feest als dos weer een jubileum te vieren had
(20-, 25-, 30- en 35-jarig bestaan). Gerard is
echter vooral van onschatbare waarde geweest
bij het van de grond krijgen van een junioren
dos -ploeg (in 1938 begon hij toen er slechts 3
jongens onder de 18 lid waren), die later een
begrip werd in Nederland. Vooral de inbreng
van de jongens van de Libanon hbs was van
onschatbare waarde, zij het dan dat diezelfde
jongens een grote slome knaap op die school
de goede raad gaven om maar aan een andere
sport te gaan doen, want lopen, en zeer zeker
hardlopen, kon hij toch niet. Dat was waar. Hij
ging naar Pro Patria en werd Nederlands kam-
pioen kogelstoten en Europees kampioen dis-
cuswerpen. Zijn naam: Cees Koch. 

De samenstelling van de ploeg wisselde
uiteraard jaarlijks. Maar de ploeg van Gerard
Mekes werd niet alleen clubkampioen van
Nederland, maar leverde tevens atleten die als
senioren tot de besten van Nederland gingen
behoren. 

Egbert
Dat het zover gekomen is, dankt dos vooral
aan Egbert Mekes die een ware duizendpoot is
geweest bij het draaiende houden van een
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atletiekvereniging die, voortkomende uit het
lange afstandlopen, alleen vanaf 1936 duide-
lijk allround werd. Zelf deed Egbert aan het
lange afstand lopen en kogelslingeren. Dat
laatste altijd op een bijveldje, want het echte
grasveld mocht niet beschadigd worden. In
1937 werd hij wedstrijdsecretaris en vanaf dat
moment ging alles in dos in opwaartse lijn.
Meer leden, betere prestaties, vele door dos
georganiseerde wedstrijden, waardoor langza-
merhand dos , niet alleen in Rotterdam en
Zuid-Holland bekend werd, maar zelfs door
Amsterdam als tegenstander serieus genomen
werd.

In dat alles heeft Egbert de hand gehad. Hij
was 40 jaar onafgebroken bestuurslid en één
van de stimulatoren om van dos een moder-
ne atletiekvereniging te maken. Hij was niet
alleen wedstrijdsecretaris, maar ook gewoon
secretaris, organisator van wedstrijden, jury-
lid en bovenal trainer (o.a. van de trimgroep).
Daarnaast was hij ook nog reisleider en
ehbo -er. Als er dan nog tijd over was, ging hij
kogelslingeren, samen met Houtzager en De
Bruin. Een man die voor dos zijn gewicht in
goud waard was. Bij de opsomming van alles
wat Egbert voor dos deed, mag vooral niet
vergeten worden, dat hij ook nog kans zag het
clubblad vol te schrijven. Hij schreef het voor-
pagina-artikel, verzamelde alle uitslagen, stel-
de de bestenlijsten samen, hij verzorgde diver-
se rubrieken onder telkens weer andere schuil-
namen. En als dat nog niet genoeg was, was hij
ook nog lid van de rac (Rotterdamsche
Atletiek Commissie) en lid van het district
Zuid-Holland. In al die jaren heeft hij vele hon-
derden brieven geschreven, artikelen opge-
stuurd naar kranten enz. 

Er kan dus gerust gesteld worden dat dos ‘de
club van Mekes’ was. Iemand die al zijn vrije
tijd in de atletiek stak, dat kunnen we ons
tegenwoordig niet meer voorstellen. Maar
toen kon dat blijkbaar nog.  ‘Ons Clubblad’
(het clubblad van dos ) was het clubblad van
Mekes. Een clubblad is het visitekaartje van
een vereniging. Het visitekaartje van dos was
prima, dankzij Egbert Mekes. Egbert Mekes is

in  1988 op 74-jarige leeftijd overleden. 
Gerard Mekes is in maart 2004 op 86-jarige
leeftijd overleden.
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F Links: Nenijto, 1946.

V.l.n.r.: Gerard Mekes, Cees

Mekes, kleine Egbert, Pa (opa

Mekes) en Egbert Mekes.

F Gerard (links) en Egbert

Mekes.

H Een 1500m., voorop loopt

G 1951. Egbert Mekes, na het

lopen van een 5.000 meter.

Rechts Siets Andeweg.




