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Dirk de Bruijn

10

Wie kent hem niet? Geboren en getogen in 
Rotterdam. Jarenlang was hij voorin te vinden 
bij nationale crossen en veldlopen. Maar ook 
in het buitenland stond hij zijn mannetje. 
Zijn minder fraaie loopstijl compenseerde 
hij met een krachtige, zeer efficiënte pas. En 
hij beschikte over een onverwoestbaar door-
zettingsvermogen, wat hem geducht maakte 
bij zijn tegenstanders. Hoe is het zo allemaal 
gekomen?

nenijto
In 1955, hij was toen 18 jaar en zat in militaire 
dienst, raakte hij bij toeval verzeild op de 
Nenijto. Hij had namelijk in de krant gelezen 
dat er een 10.000m wedstrijd werd gelopen. 
Dus ging hij kijken en kwam daar wat beken-
den tegen die hem er van overtuigden dat hij 
mee moest doen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij 
behaalde meteen een fraaie tweede plaats in 
31.45 achter Piet Bleeker, een grootheid in die 
dagen. Enige dagen later zat hij bij de kapper 
in Keizersveer, want militairen hadden nu een-

maal kort haar. En daar kwam ineens zijn vader 
binnen om hem apetrots te vertellen dat hij in 
de nationale ploeg stond. Zijn sportinstructeur 
in militaire dienst was lid van Thor uit Roozen-
daal en dus werd Dirk daar ook lid van. Toen hij 
uit dienst kwam, werd hij lid van Minerva. 

crossen
Gezien zijn lichaamsbouw en loopstijl, was 
Dirk goed in crossen en veldlopen. In de 
weilanden was hij nauwelijks te kloppen. Op 
zandpaden had hij zijn gewicht tegen (hij woog 
minstens 90 kilo) en liep hij puur op kracht en 
doorzettingsvermogen. Ooit liep hij de Oude 
Maasloop op spikes(!) in het gras naast het 
parkoers. En hij won nog ook. Eind jaren vijftig 
liep hij in Leipzig een cross. Echt prettig was 
dat niet, want de Nederlandse ploeg stond 
onder voortdurende bewaking. Als ze in het 
stadion trainden, bleven de vopo’s (VolksPoli-
zei) net zolang in het stadion zitten totdat ze 
klaar waren. ‘s Avonds moesten ze verplicht 
naar de opera, of ze het nu mooi vonden of 
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niet. Alleen in het hotel achterblijven was er 
niet bij. 

In 1963 kreeg hij een startverbod van de KNAU. 
Hij stond namelijk opgesteld in de nationale 
ploeg die in Brussel aan de befaamde Cross 
der Azen zou deelnemen. Hieraan namen de 
beste 4 crossers van een land deel. Het was de 
deelnemers door de KNAU verboden een week 
van tevoren aan wedstrijden deel te nemen. 
Maar Dirk en zijn vriend Piet Schoonen liepen 
toch – tegen de wil van de KNAU. Hij liep ten 
slotte voor zijn plezier. Op zaterdagmorgen 
liep hij eerst in het Belgische Kuurne (2e) en 
diezelfde middag liep hij in Waregem waar hij 
derde werd. Hij dacht dat de KNAU daar niet 
achter zou komen omdat hij in België liep. 
Maar dat liep anders omdat men bij de KNAU 
ook de uitslagen in de kranten las… Dat start-
verbod legde hij naast zich neer en veroverde 
een prachtige derde plaats in de Cross der 
Azen. Van de KNAU vernam hij niets meer…

training
Dirk werkte bij de gemeente Rotterdam en was 
betrokken bij de opbouw van de havens en de 
metro’s. Hij moest veel overwerken en ook  
‘s nachts was hij vaak in touw. Trainen 
gebeurde dan in de schaarse vrije tijd en in 
het weekend werd veel gelopen om aan het 
benodigde aantal kilometers te komen. Hij zat 
toen in de Nederlandse selectie bij bondscoach 

Aad Steijlen en die trainde volgens de principes 
van de Duitser Von Aaken. Dat betekende over-
compensatie en zo liep hij bijvoorbeeld op zijn 
gemak van Assen naar Papendal, afstand van 
meer dan 70 km! Niet ongewoon was dan om 
het laatste stuk over het zandpad sprintend af 
te leggen….

lange afstanden
Lange trainingen waren dus niet ongewoon. 
Hij trainde vaak in het Kralingse Bos. Op een 
dag vroeg Gijs de Bode aan hem wat hij aan 
het doen was. ‘Duizendjes’, antwoordde Dirk. 
‘Hoeveel moet je er nog?’, vroeg Gijs. ‘Nog drie’, 
zei Dirk. ‘En hoeveel heb je er al gedaan?, vroeg 
Gijs daarop. ‘Twintig….’ 
Hij liep een keer op een zaterdag het NK 25 km.  
De volgende dag liep hij ook mee met de 
Ronde van Oostvoorne, ook 25 km. Daar ston-
den Peter Fritz en Johan Kijne (beiden Metro) 
aan de start die wisten dat Dirk de vorige 
dag het NK had gelopen. En dus besloten ze 
om samen ‘Dirkie zoek te lopen’. Maar Dirk 
had dat gehoord en hij heeft toen zo vreselijk 
moeten afzien om die mannen te verslaan dat 
hij dagen daarna er nog kreupel van liep!

nederlands record
Op 24 maart 1963 nam Dirk deel aan de Zilveren  
Molenloop te Leiden. Dat was destijds dè 
Nederlandse topwedstrijd over 20 km.  
Wedstrijden over halve marathons waren er 
toen nog niet. Dirk was die dag in topvorm en 
verbeterde het Nederlands record op de 20 km 
tot 1.02.39, een verbetering van maar liefst  
1 minuut en 5 seconden van het oude record 
dat op naam stond van de befaamde Frans 
Künen. Dirk had maar liefst een voorsprong 
van ruim 2 minuten op de nummer twee. 
Vooraf achtte Dirk zich in staat tot het lopen 
van een tijd van 1.04 of 1.05. Over de eerste  
10 km (met tegenwind) liep Dirk 31.30 en na  

Leiden, 23 maart 1963. Dirk de Bruijn wint de Zilveren Molenloop 

over 20 km in een niet-erkend Nederlands record van 1.02.39.
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15 km bedroeg zijn tijd 47.03. Toen hij na  
17 km hoorde dat hij kans maakte het Neder-
lands record te verbeteren, dacht hij ‘alles of 
niks’. De laatste 3 km gaf hij alles dat hij nog 
aan energie over had. Toen hij de eindstreep 
passeerde, stond de klok stil op de formida-
bele tijd van 1.02.39. Dirk wist te vertellen dat 
het parcours vóór de wedstrijd tweemaal was 
gemeten en daarna nog éénmaal. En telkens 
was de afstand precies 20 km. In een artikel 
in ‘De Minervaan’ staat hierover verder nog te 
lezen: ‘In de Athletiekwereld lazen we echter dat 
het parcours met een kilometerteller is opgemeten 
waarbij men verklaarde dat aan de afstand nog 
geen 50 meter zou kunnen mankeren, hetgeen 
uiteraard óókl teveel is, zoals de redactie van de 
AW terecht opmerkt. Verder zou nog een bezwaar 
van erkenning van het record kunnen zijn dat het 
startschot gelost werd door Gerda Kraan indien 
zij geen erkend jurylid is.’ Dat laatste was helaas 
het geval, Gerda (Europees kampioene 800m) 

was geen jurylid en dus werd het record niet 
erkend!

marathon
Met heden ten dage ook nog uitstekende  
rapportcijfers op de 15 km (47.21, 1968) 20 km 
(1.02, 1963), 25 km (1.19, 1968), lag het voor de 
hand dat hij ook op de langste officiële afstand 
zou uitkomen: de marathon. Dirk en de mara-
thon, een goede verstandhouding hadden de 
twee niet met elkaar. In Maassluis kwam in hij 
1971 tot zijn beste tijd: 2.33. Tot aan de 35 km 
lag hij ruim onder toenmalige Nederlandse 
record, maar zoals op elke marathon, kwam 
hij na de 35 km de man met de hamer tegen. 
En dus geen Nederlands record voor Dirk. Hij 
legde zich er toen maar bij neer.

Breda, ± 1963. Dirk de Bruijn doet mee aan de Mastboscross. Rechts 

loopt Piet de Haas (Metro).

Dirk de Bruijn tijdens een trainingsweekend in Elst (1982).
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trainer
Dirk is jarenlang trainer geweest van de lange 
afstandsgroep en op zaterdag nam hij de trim-
mers onder zijn hoede op Varkenoord. ‘Niet 
lullen, maar lopen’ was zijn motto. Diegenen 
die onder hem getraind hebben, weten dat hij 
niet hield van verzaken. Deed iemand dat toch, 
dan wist iedereen op de atletiekbaan dat… 
Dirk is eind jaren tachtig gestopt met training 
geven. Hij nam afscheid na de nu niet meer 
bestaande 4 x 15 km estafette in Utrecht met na 
afloop een diner in een bekend drijvend  
restaurant bij de Euromast. Tegenwoordig 
geniet hij van zijn welverdiende pensioen, 
samen met zijn vrouw Riet.

In 2004 is Dirk de Bruijn gekozen tot beste 
atleet van de 20e eeuw.

Nenijto april 1986. Dirk de Bruijn wordt 50 jaar en wordt door zijn 

atleten in het zonnetje gezet.t
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