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� H E R I N N E R I N G E N  VA N  E E N  T I E N K A M P E R

Van die 85 jaar ben ik er bijna 30 lid geweest
en hoewel ik al vele jaren ‘voorzitter/fanatiek
deelnemer’ van de surfsport ben, doet het je
toch veel als je op tv Elly van Hulst e.a. ziet
winnen. De atletiekliefde blijft toch bestaan.
Hoewel ik zo’n 500 meter van het bondsbu-
reau in Nieuwegein woon, dus dagelijks er aan
herinnerd wordt, is de atletiekliefde alleen bij
goede tv-beelden merkbaar.

Een reünie wil meestal zeggen dat we terug-
blikken over de 85 jaar die we bestaan en
waarbij ik als atleet pas in 1967 ging opvallen
in de tienkamp, omdat daar voor het eerst de
5000 punten werden gepasseerd. Daarna ging
het sneller, mede door het gebruiken van beter
materiaal, zoals aluminium speren en glasfi-
ber polsstokken. In 1968 ging ik voorbij de
6000 punten en in 1969 werd de eerste
Nederlandse titel binnengehaald. 
In 1970 passeerde ik de 7000 punten en
behaalde de tweede titel, waarna de selectie
voor het e k in Helsiniki in 1971 met 7474 pun-
ten een feest werd, dat in Helsinki omgezet
werd in een drama (gevallen op de horden).
Toch maar doorbijten voor de Olympische
Spelen in 1972 in München, waar op de selec-
tiewedstrijden mijn top van 7491 punten te
weinig bleek voor deelname. 
Zelfs het winnen van vele internationale wed-
strijden en 17 Nederlandse kampioenstitels op
de tienkamp, de 110m horden, de estafette en
op polshoog, hebben mij die teleurstellingen
van het e k ‘71 en de o s ‘72 niet doen 
vergeten.

In 1974 heb ik vlak na mijn Nederlands indoor-
record op de 60m horden (7.8 sec.), een punt
gezet achter de internationale atletiek en ben
ik me meer en meer gaan bezighouden met
bestuurswerk. 
Ook de competitiewedstrijden bij AVR werden
door mij nog afgewerkt, waarbij mijn presta-
ties als freewheelend atleet nog best aardig
waren.

Via het bestuurlijk- en trainerswerk, werd het
al gauw voorzitterswerk bij av r , hetgeen vier
jaar duurde. In die periode was er maar één

belangrijke vraag aan de orde: ‘wanneer komt
er een kunststofbaan in Rotterdam?’. 
Hiervoor had ik me ingezet en dat betekende,
dat een aantal mensen van av r in bijna alle
commissies, raden e.d. moesten plaatsnemen
om bij de bond, gemeente en provincie te kun-
nen blijven lobbyen. Sinds 1976 lopen mijn
eerste contacten met de gemeente over de
kunststofbaan. 
In 1978 de brand op de Nenijto, 1979 de eerste
toestemming, in dec. 1980 het plaatsen op de
begroting en in jan. 1981 het eerste budget van
ƒ 415.000,- voor de start van het project
Nenijto.
Als voorzitter van de afdeling Rotterdam heb
ik dat nog meegemaakt, alleen de opening van
de kunststofbaan werd door anderen gedaan.
Mijn werk zat er op. Deelname aan de vetera-
nencompetitie was toen onze enige activiteit
binnen de vereniging. Maar helaas, hiervoor
werd in die periode weinig begrip opgebracht,
zodat alleen de herinneringen aan mooie atle-
tiekjaren mij nog binden met de atletiek.

Herinneringen van een 
tienkamper (Hans Smeman)

� Reykjavik, 1973. e c -tien-

kamp. Hans Smeman wordt

10e met 6885 punten.

JB3/Herinn, bestuur, metro  27-05-2004  16:54  Pagina 96


