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s Rotterdam, 1925. De atleten na afloop van een caféloop. Met zijn handen voor zijn kruis is Pleun van Leenen.
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Een duintraining van de familie Hartman met de allereerste DOS-emblemen op de borst. 

Begin jaren 20 van de vorige eeuw.

Woudestein, omstreeks 1927. De 800m lange paardenbaan was nog trainingsoord voor DOS. Geheel links is Pleun van Leenen, toen nog maar net 

lid. In het midden en rechts zijn respectievelijk te zien Gerrit en Piet Hartman, zoons van één van de leden van het eerste uur.

Piet Hartman, één van de oerDOS’ers, ca. 1921.ss
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hardlopen, duiven en cafés
Rond de Eerste Wereldoorlog werd de hard-
loopsport in Rotterdam zeer druk beoefend, 
een uitvloeisel van de duivensport die met 
name in de oude stadsdriehoek druk werd 
beoefend. Immers, na de wedvlucht moest de 
ring van de duif op de snelste manier naar het 
clublokaal (altijd een café) gebracht worden. 
Duivenklokken waren er toen nog niet. Dit 
gebeurde dan ook hardlopend, individueel 
of in estafettevorm. Als er geen vlucht was, 
organiseerde men vanuit “de kroeg” een hard-
loopwedstrijd, met niet zelden een drinkgelag 
na afloop. Dit soort wedstrijdjes werd bekend 
als de zogenaamde “cafélopen” en vonden 
vaak plaats in volksbuurten, meestal op zondag. 
Voor menig clubbestuurder van atletiek-
verenigingen waren deze wedstrijden om te 
watertanden omdat ze populair waren onder 
de lopers en deelname van 50 à 60 man geen 
uitzondering was (en dat was heel veel voor die 
tijd). Vaak werd er 25 km gelopen en wel van 
Den Haag naar Rotterdam of van Rotterdam 

naar Delft en terug. Er school een gevaar in 
deze vrije lopen. Omdat deze lopen vanuit een 
café werden verlopen, was medisch toezicht 
natuurlijk uitgesloten en na afloop werden 
de dorstige kelen met geestrijk vocht gelaafd. 
Ook namen vaak zeer jeugdige personen aan 
deze wedstrijden deel en de kleding liet vaak te 
wensen over. 

Hoe kon men daar nu verandering in brengen?  
Enkele voorstanders van “gewone” wedstrijden 
staken in Rotterdam de koppen bij elkaar en 
bespraken plannen om deze “afstand-coureurs” 
in een vereniging onder te brengen en eventu-
eel een vergadering te beleggen. De plannen 
namen vaste vorm aan en op 15 april 1919 werd 
in café Van den Berg aan de Vredenoordlaan 
(Rotterdam-Kralingen) de oprichtingsvergade-
ring gehouden van de Rotterdamsche Athletiek 
Vereeniging “Door Oefening Snel”. De oprich-
ters waren: N. Jansen (voorzitter), W. Wesdorp 
(penningmeester), J. de Haas (secretaris),  
H. Blom en G. Kerkhof. De eerste voorzitter 

Historie DOS  
(Door Oefening Snel)

1
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hield DOS al na een half jaar voor gezien. Zijn 
opvolger, de heer Kerkhof, hield het zo’n 10 jaar 
vol. In de eerste jaren werd ook de bokssport 
en het gewichtheffen nog beoefend (officieel 
heette de vereniging in het begin ‘Rotterdam-
sche Athletiek en Boksvereeniging’) maar 
enkele jaren later begreep men dat dit niet 
samenging met de atletieksport en werden de 
boks- en de gewichthefafdeling opgeheven. 

Bij de oprichting moet DOS zo ongeveer  
15 leden hebben geteld. In de jaren 1920-1921 
was dat aantal nog iets groter vanwege de 
bokssport en het gewichtheffen. Ook moet er 
nog een damesafdeling hebben bestaan, zo 
rond 1925-1926, maar hiervan is niets meer 
terug te vinden. Het DOS-embleem was een 
wit-groene cirkel met de letters DOS in het 
witte gedeelte. In 1932 telde de vereniging  
40 heren en 10 jongens. Begin 1959 was dat 
respectievelijk 107 en 30.

Al op 4 mei 1919 werd een onderlinge wedstrijd 
gehouden, van Delft naar Rotterdam. De 
bedoeling van de oprichters was om de café-

lopen zoveel mogelijk te beperken en daarom 
volgde in november 1919 aansluiting bij de 
toen nog niet Koninklijke N.A.U. De leden-
werving gebeurde vaak in de cafés. Zo klom de 
heer Kerkhof na afloop van een caféloop menig 
keer op het biljart om de lopers te bewegen lid 
te worden van DOS en dus van de “Bond”. De 
caféhouders waren bang dat ze hun klanten 
zouden verliezen en al gauw kregen de heren 
Kerkhof en Wesdorp geen toegang meer! 

notulen
In die tijd was er nog geen sprake van een 
clubblad of iets dergelijks. De telefoon was 
ook nog geen gemeengoed en dus werd er veel 
vergaderd, natuurlijk in een café. Voor zover 
na te gaan werd er in het oprichtingsjaar 1919 
maar liefst 16 maal vergaderd en soms 3 maal 
per week. Zoals nu ook het geval is, werden 
van vergaderingen ook notulen gemaakt. Die 
notulen werden in een schrift geschreven 
en ondertekend door de voorzitter en in dit 
geval was dit de handtekening van N. Jansen. 
Hieronder volgen de notulen van wat één van 
de eerste vergaderingen moet zijn geweest, 

s Nenijto, 1936. DOS presenteert zich met de nieuwe trainingspakken. Staand v.l.n.r.: Jaap Hoogendoorn (penningmeester), W.C. Waldekker,  

Gerard Mekes, Piet Stuiver, Jaap Markestein, Van Welzenis, Maas, Cees Mekes, G.M. Kerkhof, Joop Tournier, Joop Huneveld, Piet Baars, Jan Struyk,  

v.d. Griendt, I. Bamberg, Piet Noordermeer, Pleun van Leenen, Koos v.d. Berg en M.A. v.d. Ree.Zittend v.l.n.r.: Egbert Mekes (wedstrijdsecretaris),  

Cantineaux, Kor Mouthaan (secretaris), Jan Aubert, Huib van Galen en Piet v.d. Haar.
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namelijk die van 6 mei 1919. De notulen zijn 
overgenomen in originele spelling en zins-
bouw.

“De 1ste Voorz. opende de vergadering met een 
woord van dank tot de aanwezige leden, en 
betreurde de slechte opkomst. Daarna werd er 
overgegaan tot het voorlezen der ingekomen stuk-
ken van den Heren B. Brouwer en J. v.d. Dussen 
om lid onzer vereeniging te worden. Na stemming 
werden de Heeren aangenomen. Toen werdt het 
nieuwe reglement wat door de 1ste secretaris was 
opgesteld door hem voorgelezen dat reglement 
wat met algemeene stemmen goedgekeurd werdt. 
De 1ste Voorz. stelde voor Mejuffrouw Feranbuco 
een bloemstukje op onze volgende wedstrijd aan 
te bieden voor haar kostelooze hulp de loopers  
4 mei aangeboden door hun goed van Delft naar 
Rotterdam te brengen welk voorstel aangenomen  
werd. De 1ste sec. stelde voor Den Heeren Sijthof, 
Koelewijn, Midrath en Mej. Desmet een schrij-
ven als dank te sturen voor hun giften voor de 
Loopwedstrijd Delft - Rotterdam welke 4 Mei 
heeft plaatsgehad. Verder had de 1ste Voorz. een 
voorstel om ƒ 1,- uit de kas te geven voor het 
rondbrengen der biljetten der wedstrijden. Na 
een kleine discussie tusschen 1ste Secretaris en 
1ste Voorz., werd dat voorstel verworpen. Daar er 
nog geen 2 sec. was, werdt na stemming tusschen 
den Heeren H. Holleman en A.G. v.d. Berg die 
zich als candidaten hadden opgegeven den Heer 
H. Hille man met algemeene stemmen gekozen. 
Verder niets meer aan de orde sloot de 1ste Voorz. 
met een woord van dank en hoopte dat de vol-
gende vergadering beter bezocht zal worden dan 
deze vergadering.”

de eerste wedstrijden
De vereniging bestond voornamelijk uit lange 
afstandlopers, want de baanatletiek stond toen 
nog in de kinderschoenen. Teun Sprong Sr. was 
de eerste DOS-er die deelnam aan een officiële 

wedstrijd. Dat was om de Scheepvaartbeker in 
Amsterdam over 10 km, waar hij derde werd. Al 
in 1920 werd het eerste succes behaald: Bertus 
Brouwer werd kampioen van Nederland op de 
10.000m in een tijd die ook bij de KNAU niet 
meer te achterhalen viel (in 1921 herhaalde hij 
dit in 35.32.2). In datzelfde jaar werd door een 
vijftal DOS-ers deelgenomen aan de marathon 
van Utrecht. Den Ouden werd 3e en Welling 
werd 4e. Teun Sprong Sr. moest 2 km voor het 
einde opgeven. Dit was jammer, omdat hij op 
dat moment ver voor de anderen liep. Bertus 
Brouwer was dus de eerste DOS-er die een 
nationaal kampioenschap behaalde en hij zou 
de laatste niet zijn. Hij was tevens de eerste 
DOS-er die, in 1922, een nationaal record ver-
beterde en wel op de 15 km dat nooit erkend is. 
Tevens liep hij in 1922 met 6.19.0 een record 
op de 2000m. Ook was hij de eerste interna-
tional in een ploeg tegen West-Duitsland. In 
1923 pakte hij het record op de 10.000m met 
34.57.8, terwijl hij in datzelfde jaar ook nog 
eens het Nederlands kampioenschap  
25 km wist te behalen. Brouwer liep vaak 
samen met Teun Sprong Sr. en Den Ouden en 
als trio waren zij gevreesd bij de tegenstanders, 
want vooral in de eerste jaren waren voor dit 
drietal de drie eerste plaatsen gereserveerd. Ja, 
het ging zelfs al zover dat als de tegenstanders 
in de gaten hadden dat deze drie zouden mee-
doen, zij verstek lieten gaan!

Op 19 november 1922 organiseerde DOS de 
eerste nationale veldloop aan de Melkmarkt 
(dat is ongeveer waar nu de Noorderhavenkade 
is) in de polder Blijdorp. In de jaren dertig van 
de vorige eeuw organiseerde DOS vele jaren 
het nationale kampioenschap 25 km rondom 
de Oude Plantage. Daarnaast organiseerde 
DOS vele veldlopen op de Reserveboezem, 
achter de begraafplaats Crooswijk. Bekend 
waren ook de zogenaamde ‘jaarlijkschen  



rotterdam atletiek 100 jaar16

handicapwedstrijden’ over 10 km. Hiermee 
werd bedoeld dat sommige leden een ‘voorgift’ 
kregen, d.z.w. een voorsprong. In de niet meer 
bestaande krant ‘Voorwaarts’ staat een uitslag 
van een dergelijke wedstrijd uit 1928.  
1. D. van IJperen Jzn. van meet in 37 min. 48 sec.; 
2. L. Hoogeveen, voorgift 500 M; 3. J. Hoogeveen, 
voorgift 750 M;. 4. P. van Leenen van meet;  
5. J. Vermeulen , van meet; 6. E. de Groot, voor-
gift 500 M.; 7. P.J. Wessel, voorgift 750 M. Verder 
vermeldt het artikel: ‘door het water dat op de 
baan van Woudesteijn lag, werd het een zeer 
zware strijd, die met flinken voorsprong door den 
jeugdigen van IJperen werd gewonnen.’

de eerste trainingsjaren
De terreinen aan de Reserveboezem (dat is 
waar nu het voetbalveld van HOV is, tegen-
over de sintelbaan aan het Lange Pad) werden 
voorlopig uitgekozen als trainingsgelegen-
heid. Omgekleed werd er in de nu niet meer 
bestaande watermolen. Daar is DOS eigen-
lijk geboren en getogen. Het was een ideaal 
trainingsterrein voor zowel het lopen op de 
weg als in het veld. Voor de weg had men een 
“baan” van ongeveer 2 km lang om de begraaf-

s

t
s

Nenijto, met de start van de marathonop de wielerbaan met 14 deelnemers. Jaap Kemp (7e vanaf rechts) van DOS wint in 3.07.04. Derde van links is 

Pleun van Leenen en vierde van links is Teun Sprong Sr.

Rechts Rotterdam, 30 november 1930. DOS’er Jaap Kemp (rechts) 

wordt Nederlands kampioen 25 km in 1.35.41.

Onder Ca. 1930. Een DOS-atleet (2e van links) loopt een 800m op 

een grasbaan.
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plaats heen en voor de veldloop had men de 
opgespoten terreinen. Na afloop van de trai-
ning zag men er niet tegenop om nog zo’n 15 
km uit te lopen!! Dit was het geheim van het 
succes van de eerste jaren. Er was een harde 
kern van ongeveer 20 mannen, die er niet naar 
keken of het warm of koud was, of het regende 
of waaide. Getraind moest er worden! Tot laat 
in de avond waren de DOS-ers daar te vinden 
en soms waren zij wel eens wat luidruchtig 
aanwezig, tot groot ongenoegen van de bewo-
ner van de molen. Maar die wist daar wel raad 
mee. Zij werden er eenvoudigweg uitgegooid 
en hun kledingstukken volgden dezelfde weg. 

clubrecords
Clubrecords werden vanaf 1923 ingevoerd. 
In 1939 werden de volgende onderdelen van 
de clubrecordlijst afgevoerd: 500m, 15 km, 
verspringen zonder aanloop, hoogspringen 
zonder aanloop, en polsstokverspringen. Vanaf 
1938 werden er wedstrijden voor junioren geor-
ganiseerd en dus ook vanaf dat jaar werden er 
clubrecords bijgehouden. In 1959 waren er ook 
nog clubrecords op onderdelen die in 2019 niet 
meer worden beoefend: half uur hardlopen, 3 x 
1000m en 10 x 100m.

ss

t

DOS’er Teun Sprong Sr. (midden) wint op 24 juli 1927 een wedstrijd 

over 30 km in 1.56.34. Links is Pleun van Leenen.

12 september 1926. DOS organiseert een marathon.

Nenijto, sept. 1941. De start van de 400m van een onderlinge tien-

kamp. Starter Jan Aubert schiet v.l.n.r weg: Henk Frikkers, Cees Mekes 

en Kees Paans?. Staand rechts zijn Jacques v.d. Perk en Dick v.d. Marel 

(rechts).
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olympische spelen en andere 
wedstrijden
Dat DOS over prima lopers beschikte, bleek 
wel doordat in 1924 werd deelgenomen aan 
de Olympische marathon in Parijs door Teun 
Sprong Sr. en Bertus Brouwer. Helaas hebben 
zij beiden wegens een voetblessure en grote 
hitte op moeten geven. Ook in 1928 werd deel-
genomen aan de Olympische marathon, nu 
in Amsterdam. Drie DOS-ers kwamen aan de 
start. Jo Vermeulen werd 54e in 3.13.47 en de 
bekende Pleun van Leenen (in 1927 lid gewor-
den!) werd 55e in 3.14.37. Teun Sprong Sr. nam 
weer deel, maar moest wederom opgeven. 
Teun was overigens de eerste Nederlander die 
in een officiële wedstrijd over de juiste afstand 
van de marathon onder de drie uur wist te ein-
digen. Dat was op 24 april 1927 in Amsterdam. 
Pas vier jaar later werd dat als Nederlands 
record erkend.

In 1932 werd het eerste nationaal kampioen-
schap marathon georganiseerd en Pleun van 
Leenen werd de eerste kampioen in 3.17.13. 
In 1933 en 1938 herhaalde hij dat. Eén van 
de DOS-juniores had zich inmiddels tot een 
loper van formaat ontwikkeld. Dat was Dick 

Anekdotes
• Karakteristiek voor de inzet van Egbert 

Mekes was dat zijn verloving nog even snel 
‘s morgens had plaatsgevonden aangezien 
de nieuwbakken verloofde ‘s middags nog 
bij een wedstrijd aanwezig wilde zijn.

• In de crisistijd (jaren dertig) werd eens een 
contributieverhoging afgestemd op 1 (één) 
cent.

• Op vergaderingen ging het er vroeger heter 
aan toe dan nu. Eén van de leden die kritiek 
had, kreeg van de voorzitter de hamer naar 
zijn hoofd geslingerd.

• Egbert Mekes had eens iets over iemand 
in het clubblad geschreven dat minder 
gewaardeerd werd. Als blijk van ongenoegen 
kreeg hij een pak slaag.

• Willem Wesdorp was één van de oprichters. 
Hij was ook actief atleet. Tijdens één van 
zijn lange afstandwedstrijden was het erg 
warm en lag hij ver voor. Hij schoot een 
café binnen, dronk een glas bier en  
vervolgde zijn race (die hij nog won ook).

s Een Sinterklaasloop van DOS omstreeks 1938. Geheel links staat met bolhoed en sigaar dhr. Kerkhof (oud-voorzitter). Zwarte Piet is V.d. Berg en  

Sinterklaas is Waldekker. V.l.n.r. vanaf Sinterklaas gerekend: Jan Struik, ?, Elshout?, Jan de Jongh, Bertus de Jongh, Piet Baars (boven Bertus),  

Albert Keijzer (met bril), ?, Isaac Banberg (met alpino). De lange man rechts van Banberg is Arie v.d. Spek. Voor Arie (en naast Isaac) staat Harry ter Band.
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van Yperen en hij was de eerste DOS-er die de 
5000m onder de 16 minuten liep met 15.56.1. 
Die tijd zou maar liefst 16 jaar als clubrecord in 
de boeken vermeld blijven staan. Tevens verbe-
terde hij de nationale records op de 6, 8 en 9 km. 
Alleen de laatste werd door de KNAU erkend. 

Over Dick valt nog een aardige anekdote te 
vertellen. Hij schijnt ooit geschorst te zijn 
geweest. Dat zat zo. Eind jaren dertig werd 
er in Nederland een film uitgebracht onder 
de naam ‘Op Stap’. Als reclame voor die film 
werd er een hardloopwedstrijd met geldprijzen 

s Een DOS-juniorenploeg in Antwerpen na de dualmeet AAC - DOS, 1950. Staand v.l.n.r.: Wim van Diesen, Piet v.d. Haar (verzorger), Jan Brusselaars, 

Cees van Maurik, Voorzitter V.d. Broek, Siets Andeweg, Ab van Buren, Rinus de Jong, ? en begeleider Van Bijleveld. Midden v.l.n.r: Jo Versnel, Jan Reijnders en 

Jan Dommershuizen. Gehurkt v.l.n.r.: ?, Jan Klein, Leo van Hal, Lo Varrossieau en Aad Langejan. 

NK junioren 1946. Een DOS-

ploeg wordt kam pioen op de 4 x  

100m en de 4 x 300m. V.l.n.r.: Aad 

de Bruin, Jo Venlet, Morits Gerstel 

en Joop de Jager. Gehurkt is trainer 

Gerard Mekes.

t

gehouden. De eerste prijs was een bedrag van 
ƒ 50,00 en de tweede prijs was een bedrag van 
ƒ 25,00. Voor die tijd waren dat enorme bedra-
gen, want het was crisistijd en het gemiddelde 
bedrag aan steun per week bedroeg ƒ 14,00! 
Dus men wilde wel lopen! Dick wist de wed-
strijd te winnen en Bram Groeneweg van SCR 
werd tweede. Het probleem was nu hoe de 
geldprijzen te innen. De prijsuitreiking vond 
plaats in een theater aan de Binnenweg. De 
directeur wist dat als hij geldprijzen op toneel 
zou uitreiken, dit vervelende consequenties 
voor de lopers zou hebben (er zaten name-
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lijk nogal was bobo’s in de zaal). Vantevoren 
waren er gelukkig nog wat bekers gekocht. Op 
een gegeven moment werd Dick het toneel 
opgeroepen om zijn prijs op te halen. Maar zat 
het geld in de envelop? Een beetje onhandig 
draaide hij zich om, met beker in ene hand 
en de envelop in de andere, om te kijken of 
het geld er in zat. En ja hoor, dat zat goed. 
Hij draaide zich weer om naar het publiek en 
riep naar Bram: ‘Bram, kom maar! Het is in 
orde!’ De vrouw van Bram kocht van het geld 
een opklapbed dat later als trouwcadeau fun-
geerde voor Bas, de zoon van Bram. Dick en 
Bram werden geschorst, want de KNAU stond 
toen op het standpunt dat wedstrijden met 
geldprijzen verboden waren. Later is dat weer 
rechtgetrokken. 

Andere bekende lopers uit die dagen waren 
o.a. Hartman (enige malen winnaar van Dwars 
door Schiedam), Dullaart, de zoons van Teun 
Sprong (Anton, Piet, Frans en Teun jr.) en  
Berkelaar. Ook de lopers op de midden-afstand 
kwamen toen naar voren: Huib van Galen,  
Ab de Wolff, Piet v.d. Haar, Piet Noordermeer, 
Cor van Brouwershaven en op de sprint Kor 
Mouthaan, Jaap Markestein, Arie Boer, Kees 
Mekes, later Van Bochove, Booy en Teuling. 
Jan Struyck liep in 1937 2.02.6 op de 800m, 
Jan Aubert in 1939 52.9 op de 400m. Later liep 
Gerard Schaap 51.8 en Jan Dukker 51.1. 

veldlopen
Het veldlopen ging DOS goed af, want DOS 
werd veldloopclubkampioen van Nederland in 
1922, 1923, 1924, 1929 en 1930. In die eerste 
jaren genoot DOS een overbekendheid en zij 
die wel iets voor de lange afstand voelden, 
werden lid van DOS. De zogenaamde “vrije 
lopen” werden door het bestuur bestreden en 
na afloop van deze wedstrijden werd er onder 
de deelnemers propaganda gemaakt om lid 

van DOS te worden. Bekende lopers uit die 
dagen traden dan ook tot DOS toe. Door het 
uiteenvallen van PP uit Zoetermeer, werd DOS 
in 1925 versterkt met de heren Kemp, Van 
Beurden, Overdam e.a., hetgeen een geduchte 
versterking betekende. Jaap Kemp werd in 1930 
Nederlands kampioen 25 km.

verandering in training
Langzamerhand kwamen er naast de lange 
afstanders, ook mensen die zich aangetrokken 

Vroesenpark, ± 1941. Staand v.l.n.r.: Jan de Jongh, Egbert Mekes Jr., 

Bertus de Jongh, Gerard Mekes, Van Yperen Sr., Arie v.d. Spek,  

Cees Mekes, Jo Fonteijn, Kees Fijneman, Kor Mouthaan en Jaap van 

Reeuwijk. In het midden v.l.n.r.: Henk Frikkers, Aart Kracht, Karel de Jong 

en Dick v.d. Marel. Zittend v.l.n.r.: Bart Coors, Marcus Postema, Bart Klip, 

Jaap van Setes, Adrianus Fijneman en Geert de Leeuw.

 Ca. eind jaren veertig? Enkele DOS’ers in trainingspak. Het zijn 

v.l.n.r.: P.Bahnert, Frans Tieman, J. Bovendeert, Klaas Knop, Jan van Noort 

en C. van Veelen.

s

t
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voelden tot de kortere afstanden, werp- en 
springnummers. Dat kwam omdat DOS ging 
deelnemen aan de zomeravondcompetitie. 
Dus werd er ook op deze onderdelen getraind. 
Het trainingsterrein aan de Reserveboezem 
was wel geschikt voor de lange afstand, maar 
niet voor de andere nummers. Na rijp beraad 
werd dan ook besloten om naar een andere 
trainingsaccomodatie uit te wijken. Oorspron-
kelijk begon men op het Schuttersveld in 
Crooswijk, maar al gauw verliet men dit terrein 
om zich te vestigen op het sportterrein Woude-
stein. Via de Kromme Zandweg verhuisde men 
naar de sintelbaan Nenijto.

Reeds in 1923 werd er met indoortraining 
begonnen onder leiding van de Zweedse coach 
Hjertsberg. Voor dat doel werd de school aan 
de Boezemdwarsstraat gehuurd waar wekelijks 
één avond getraind werd. DOS was, volgens 
Egbert Mekes in een clubblad uit 1949, de 
eerste Rotterdamse atletiekvereniging die in 
de winter indoor ging trainen. Ook startte men 
al vroeg met massage die – pro deo en con 
amore – door clubleden werd verzorgd.

De training gebeurde meestal door eigen 
mensen en gratis. In de “grijze oudheid” 
waren het de heren Kerkhof, Wesdorp en 

Waldekker die met “hun” jongens optrokken. 
Daarna kwamen o.a. Jaap Markestein, Huib 
van Galen, Piet Stuiver, Gerard Mekes, Jan 
Aubert, Jan Dukker, Wim van Bavel en Martin 
Duinstee. Huib van Galen en Gerard Mekes 
mogen wel extra worden genoemd voor resp. 
de heren- en juniorentraining. In 1942/1943 
heeft de bekende sprinter Rinus v.d. Berge de 
sprinters onder zijn hoede gehad en kwam Aad 
de Bruijn, toenmalig Nederlandse top op kogel 
en discus, de training verzorgen voor de kogel-
stoters en discuswerpers. In juli 1941 verzorgde 
Egbert Mekes de training voor nieuwe leden. 
Twee jaar later kwamen daar de midden- en 
lange afstanders bij, terwijl hij korte tijd later de 
algehele leiding kreeg opgedragen. 

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog stond 
DOS bekend als de ‘pettenclub’ en Pro Patria 
als de ‘hoedenclub’. Het zal duidelijk zijn dat 
hieraan het standsverschil hieraan ten grond-
slag lag.

In 1938 begon Egbert Mekes jr. met de training 
voor junioren. Daarvoor hadden de junioren 
steeds met de senioren meegetraind. Al spoe-
dig kreeg Egbert assistentie van zijn broer 
Gerard die het in enkele jaren voor elkaar kreeg 
dat DOS tot één van de sterkste jeugdploegen 
van Nederland behoorde. In 1946 werd de 
jeugdploeg met grote voorsprong kampioen, 
terwijl men in 1947 één punt te kort kwam. 
Stadgenoot Minerva werd in 1948 kampioen. 
In 1951 en 1952 werd voor de tweede en derde 
maal de Wouter Groenensteinbeker veroverd. 

de oorlogsjaren 1940-1945
Zelfs in de Tweede Wereldoorlog ging het 
atletiekleven ‘gewoon’ door en werden er wed-
strijden georganiseerd. In september 1941 werd 
het clubblad van DOS verboden door de Duit-
sers. Tot aan het eind van de oorlog heeft DOS 

t Duinrell 1954. Vierde van links is André Nauta. Derde van rechts is  

Ed Meeuws. Zittend op de voorgrond is Teun Aret.
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zich moeten behelpen met ‘Meededelingen’ en 
‘Berichten’. Deze ‘uitgaven’ verschenen min of 
meer illegaal zoals Egbert Mekes Jr. schreef in 
het eerste clubblad dat na de oorlog verscheen: 
‘Na ruim 3,5 jaar zwijgen is het mij een voorrecht 
en een genoegen dat ik mij weer vanaf deze plaats 
in ons oude, vertrouwde Clubblad tot U allen kan 
richten. Reeds in September 1941 werd de uitgave 
van ‘Ons Clubblad’ verboden en sindsdien hebben 
wij ons moeten behelpen met ‘Mededeelingen’ 
en ‘Berichten’. Ook deze laatsten moesten min 
of meer illegaal verschijnen, want als straf voor 
eenige te uitvoerige artikelen mijnerzijds, werd 
ook deze uitgave verboden. Voorbij is de tijd van 
onderduiken, van angst voor de ‘Grüne’ en de 
Gestapo, voor straflager en concentratiekampen. 
Ons land, onze sport, is weer vrij van vreemde 
indringers, wij zijn baas in eigen huis.’ 

In 1944 werd het 25-jarig jubileum gevierd: ‘Op 
Zondag 16 April recepieerde het Bestuur temid-
den van eere-leden, leden, oud-leden, vrienden 
en kenissen in ‘Caland-West’. Alle schakeringen 

van ons Athletiekwereldje waren aanwezig, het 
Hoofdbestuur, de NTC, het District ZH, de RAC, 
vertegenwoordigers van zustervereenigingen uit 
Rotterdam en van elders, officials enz. Voorzitter 
C. Mekes sprak een groote herdenkingsrede uit 
en door de verschillende sprekers werd ons veel lof 
toegezwaarid, bloemen en cadeaux aangeboden 
en beloften gedaan. Het was voor Bestuur en 
Leden een prettige dag, ook de leden kregen eens 
te horen ‘men’ over DOS denkt.’

In de eerste jaren na de oorlog bloeide de 
vereniging op. Voor de Rotterdamse atletiek- 
verenigingen was het Rotterdams kampioen-
schap de allerbelangrijkste wedstrijd in het 
jaar. In 1937 werd de tweede plaats behaald. In 
1947 werd DOS, na 10 jaar van deelname, voor 
het eerst Rotterdams kampioen. In het club-
blad van september-oktober 1947 gaat Egbert 
Mekes Jr. uitgebreid in op die gedenkwaardige 
dag 14 september 1947. Hieronder een klein 
stukje uit dat artikel.

‘DOS-ers, houdt de herinnering aan deze mooie 
dag vast, met deze overwinning is een een nieuw 

t Nenijto zomer 1940. Een DOS 4 x 100m ploeg met in het midden trainer Egbert Mekes jr.

Nenijto, juli 1943. Een groepje DOS’ers poseert 

op de jurytrap. Met speer is Nelis van Veelen. Naast 

hem zitten Leen Klumpes en Piet Luckel.

t
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tijdperk ingeluid, een tijdperk, waarin we eensge-
zind en eendrachtig samen zullen werken om de 
veroverde plaats te behouden en om na de conso-
lidatie de volgende sprong te gaan wagen. Welke 
die sprong is? Aan de gehele athletiekwereld te 
tonen, dat het mogelijk is om geheel uit eigen 
kweek en door eigen kracht, zonder manipulaties 
van welke aard ook, tot de beste verenigingen 
van ons land te behoren. Het is boud gesproken, 
dat weet ik, maar we zullen er komen. Tien jaar 
duurde het voor we Clubkampioen van Rotter-

dam werden. Waarom zouden we na 10 jaar 
geen clubkampioen van Nederland worden?’

een voorval uit 1947
DOS was ontstaan uit de zogenaamde café-
lopen. Door het ontstaan van steeds meer 
atletiek verenigingen, stierf dit fenomeen 
een stille dood. Na de Tweede Wereldoorlog 
beleefde dit verschijnsel een opleving, zo staat 
te lezen in het clubblad van september-oktober 
1947 in een stukje van de secretaris van DOS, 
Egbert Mekes Jr.

t
t

Links Nenijto, 1950. Jan 

Dukker (links) wint een 400m.

Rechts Vlaardingen,  

18-09-1965: NK Tienkamp. 

Edward de Noorlander  

verbetert het Nederlands 

record hoog springen tot 1.96m

Am ster dam, 1951: finale P.H.-beker. 

1e rij v.l.n.r. (behalve vrouwen en  

kinderen): A. Heus dens, R. de Jong,  

W. v. Ba vel, W. van Ede, J. Fekkes,  

P. Knop, A. Lange jan, G. Groene boom. 

Zittend in het midden v.l.n.r.:  

J. v. Beekum, J. Seters en J. Duk ker. 

Staand v.l.n.r.: J. Levy, J. Aubert, P. Blom-

steel, B. Dukker, J. Dom mers huyzen,  

H v. Meeningen, W. v. Diesen, F. Noord-

hoek, Aart ?, A. Nauta, M. Duynstee,  

K. Schui ling, K. Knop, H. Bah nerth,  

H. Scheu neman, K. Ver schoor, E. Meeu ws, 

E. Mekes, F. Prins en de chau ffeur.  

Uit de bus: T. Aret.
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‘Caféwedstrijden. Ook dit euvel steekt weer de kop 
op, speciaal in Crooswijk. De leden Piet en Flip 
Lomé bedankten onder verschillende voorwendsels 
als lid van DOS en liepen de week erop in een 
dergelijke niet goedgekeurde wedstrijd mee. Wij 
behoeven niet te zeggen, dat een en ander aan de 
KNAU doorgegeven zal worden en dat zij nooit of 
te nimmer meer in KNAU-verband kunnen uitko-
men. Het lopen om geldprijzen is een waarachtig 
sportman onwaardig.’ In een voetnoot staat met 
de hand geschreven: ‘Er werd toen heel anders 
over sport gedacht.’

de jaren vijftig en zestig
In 1936 nam DOS voor het eerst deel aan de 
wedstrijden om het clubkampioenschap van 
Nederland, dat tegenwoordig het NK voor 
clubs wordt genoemd. De beker heeft nog 
steeds dezelfde naam: Prins Hendrik beker. 
Tot ver in de vorige eeuw moesten er in zoge-
naamde voorwedstrijden beslist worden welke 
6 clubs in de finale zouden komen. In 1946 
drong DOS voor het eerst door tot de finale 
en werd hierin zesde. In de jaren die daarop 
volgden, behoorde DOS regelmatig tot de 6 

t

s

s

Delft, 1962: NK. Ed Meeuws schiet 

de lopers weg van de 100m.

Amsterdam, 1955: Neder landse 

B-kampioen schap pen. Het 4 x 400m 

team werd kampioen. V.b.n.o.: Wim van 

Bavel, Cees van Maurik, Dick v.d. Velden 

en Bertus Groen .

Nenijto, augustus 1955. Jan Fekkes wordt Ne derlands  

Kam pioen 5.000m in 15.04.6.

sterkste clubs van Nederland. Dat kwam onder 
meer doordat DOS beschikte over namen die 
nationaal en zelfs internationaal meegeteld 
hebben. Zo waren daar o.a. Klaas Knop, Jan 
Fekkes, Teun Aret, Jouke Speerstra, Rob v.d. 
Knaap, Egbert Meyer, Rienus de Jong, Harry 
van Kleeff, Wim van Ede, Ed van Praagh, 
Leen Suiker, Bas Kanij en Walter Suvaal. Allen 
droegen zij met ere één of meerdere malen 
het oranjeshirt. Tussen 1950 en 1960 kwam 
DOS achtmaal uit in de finale om de PH-be-
ker. Zowel in 1954 als 1955 behaalde DOS de 
derde plaats en in 1956 werd zelfs een gedeelde 
tweede plaats behaald. 

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd 
DOS nog 5e en 6e in de finale, maar na 1961 
kwam DOS niet meer in de finale. Dat zou pas 
weer gebeuren na de fusie met Minerva en SCR 
tot AVR in 1967. 
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t
t

Nenijto, beginjaren 60 v.d. vorige eeuw. 

Geheel rechts: Ab Schrijver. Met nr. 325 is Metro- 

atleet Gijs de Bode (midden).

Rotterdam, 1953. DOS-ploeg wordt kampioen 

van Nederland op de 10 x 100m.  

V.l.n.r.: Peter Blomsteel, Kees Schuiling, Teun Aret, 

Jan Dommershuijzen, Jan van Gameren, Jos Levy, 

Wim van Bavel, Jan Dukker, Siets Andeweg,  

Leo Stalman.

Het bestuur van DOS bij het 40-jarig bestaan in 1959. Staand v.l.n.r.: J. Dukker, P. Jansen,  

M. Duynstee en D. van Noort. Zittend v.l.n.r.: E. Mekes Jr., J. v.d. Broek en A. Nauta.

Jan Fekkes, ca. 1955. Emigreerde later naar 

de VS.

Duinrel, 22 april 1956. Leen Suiker (met 

zwart trainingspak) werd Zuidhollands kampioen 

veldloop.

s

t

t
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Harry van Kleeff in actie. O m slagen clu b b lad 1945 (links) en 1966.

Boven Nenijto, april 1954. Een DOS-estafetteploeg.  

Staand v.l.n.r.: Harry Deyere, Leen Suiker, Joop van Beekum, Jan van 

Gameren, Jan Fekkes, ?, Cees van Maurik en Bertus Groen.  

Zittend v.l.n.r.: Wim Aelrichs en Teun Aret. 

Onder Nenijto, ca. 1960. Rens Haanstra.

Boven Nenijto, ca. 1960. Peter Blommestijn. 

Onder Den Haag, ca. 1963. Auki Bellah (rechts) snelt over de horden.
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Boven Roel Visser (rechts) in actie op een 400m.

Onder Leiden, 9 juli 1958. Rob v.d. Knaap wordt militair kampioen op de 

400m in 50.5.

Boven Een DOS-ploeg halverwege jaren 50. Vierde van rechts is 

Egbert Mekes, 2e van links André Nauta, lachend met klein DOS-vlaggetje 

is Ed Meeuws

Onder Breda, 18 april 1960. De DOS-ploeg wint de Mastbosestafette. 

Staand v.l.n.r.: Dick v.d. Velden, Rob v.d. Knaap. Dick Jansen en Gerard 

v.d. Wielen. Gehurkt v.l.n.r.: Harry van Kleeff, Leen Suiker en Gerard v.d. 

Wielen.

Een dualmeet op de Nenijto tussen DOS en AAC, halverwege de 

jaren 50 van de 20e eeuw. Geheel links is voorzitter V.d. Broek, 4e van links 

Cees van Maurik en 5e van links Rob v.d. Knaap. Geheel links gehurkt 

Egbert Mekes Jr. en 3e van links met bril Dick Jansen.
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t

t

Een DOS-ploeg met aanhang op weg naar een 

internationale wedstrijd in België, begin jaren 50 

van de vorige eeuw.

De DOS 4 x 300m jongensploeg was haast 

onverslaanbaar. V.i.n.r.: Aad Langejan, Jan  

Dommershuizen, Rob v.d. Knaap en Dick Jansen.

Deventer 1961, DOS’er Harry van Kleeff 

springt 1.96m hoog, maar die prestatie wordt 

niet als Nederlands record erkend. Reden is niet 

bekend, maar Unievertegen woordiger Moerman 

vond het ‘onbegrijpelijke ambtenarij’.

Souburghcross, halverwege jaren zestig van 

de vorige eeuw. Tweede van rechts is DOS’er Ed 

Siereveld. 

Ca. 1955. Start van een cross. Zesde van rechts is Cees van Maurik.

s

s

t

s

Alphen a.d. 

Rijn, eind jaren 

40 van de vorige 

eeuw. Tweede van 

rechts is Egbert 

Mekes jr.
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Boven Roosendaal, 28 september 1952. Parklaanestafette over 6 x 

1.000m. Bovenaan 4e van rechts de junior Cees van Maurik. Vooraan met 

bril en tas: Jan Fekkes.

Onder Nenijto, 19 september 1954. De DOS-jongens verbeteren het NR 

op de 4 x 300m tot 2.25.8. Het waren v.l.n.r.: Leen Suiker, Ed van Praagh, 

Rob v.d. Knaap en Henk v.d. Linden. Rechts trotse trainer Gerard Mekes.

Boven Rob v.d. Knaap staat op een beschuitreclame (1954) n.a.v. het 

NR op de 4 x 300m jongens.

Onder Een DOS-ploeg op de Nenijto, ca. 1955. Staand geheel links is Joop 

Waterreus met naast hem Rob v.d. Knaap. Tweede van rechts gehurkt is 

Dick Jansen.

s s

Nenijto, 1957. Rob v.d. Knaap wordt Rotterdams kampioen 100m  

in 11.2.

Amsterdam, 2-9-1952. De DOS-junioren worden Nederlands club-

kampioen. Gerard Mekes houdt de vlag vast. Vijfde van links is Cees van 

Maurik. Tweede van rechts is Egbert Mekes jr.
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teun aret
Teun Aret werd in 1950 bij toeval lid van DOS. 
Dat ging zo. Hij had bij het voetballen (hij 
was lid van Feijenoord) een blessure opgelo-
pen. Door een sportarts werd hij geadviseerd 
om driemaal per week te gaan loslopen. Via 
vriend Peter Blomsteel kwam hij op de Nenijto 
terecht. Na 6 weken was er een onderlinge 
wedstrijd op de Nenijto en hij werd gevraagd 
om mee te doen. Dat wilde hij wel en hij won 
de 100m in 11.2 en sprong meteen maar 6.30m 
ver. Hij werd verliefd op de atletiek en DOS had 
er een sprintkanon bij. Vele successen zouden 
volgen. Enkele jaren later werd hij al opgesteld 
in Oranje. In de Maasbode van 13 juli 1953 
wordt omschreven wat voor atleet Teun was 
in een landenwedstrijd tegen Zwitserland: 
‘Reeds langer dan een uur had de microfonist de 
ene Zwitserse overwinning na de andere gemeld 
en de klok wees al 5 over 3, toen eindelijk de 
Rotterdamse sprinter Teun Aret van DOS voor 
eigen publiek èn voor de Nederlandse ploeg een 
heel bescheiden schimmetje van onze nationale 
athletiek-eer wist te redden. De vinnige blonde 
vechtjas Teun Aret, nog maar sinds kort een figuur 

s

t Den Haag, 1951. Siets Andeweg (tweede van links) krijgt het stokje 

tijdens de 4 x 400m. Van wie?

Den Haag, mei 1956. Olympisch kandidaat Teun Aret wint de 100m 

in 10.8 voor Tempelaar (V&L, 10.9) en Theo Saat (ook V&L en ook 10.9). 

Als derde komt Harry Deyere (ook DOS) over de finish.
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van betekenis in de sprinters-gelederen, rende die 
200 meter alsof er een Tour-de-France-suikerprijs 
mee te verdienen viel: pal in het schot, scherp in 
de bocht in de wind draaiend, woedend in de laat-
ste reserves grijpend op de laatste twintig meters 
van de nek-aan-nek-finish met de Zwitser Wehrli, 
voor beide dezelfde tijd van 22,1 sec., maar de 
Oranje-broek luttele decimeters vóór!’ Maar zijn 
grootste wedstrijd kwam in september 1953 
in een interland in en tegen Engeland. Nadat 
hij op de 100m na 2 valse starts was gedis-
kwalificeerd (overigens ging de starter niet 
vrijuit, getuige het boegeroep van de 20.000 
toeschouwers), ging hij op de 200m als een 
kanonskogel van start. Hij won in 22.3 sec. 
en versloeg daarmee niemand minder dan de 
Engelsman Ellis, de snelste man van Europa. 
Later die dag opende hij het bal samen met 
Fanny Blankers-Koen.

Eerder dat jaar in mei, ging hij in de plaats van 
Nederlands kampioen Theo Saat naar Parijs 
voor een grote wedstrijd. Wat daar gebeurde, 
bleek een ommekeer in zijn carrière. De man 
die hem begeleidde wist niet dat er in een 
ander stadion moest worden ingelopen en 
dus kwam Teun zonder warming-up in het 
wedstrijdstadion. De begeleider was tevens 
masseur en masseerde hem warm. Met fatale 
gevolgen. Er moest meteen finale worden 
gelopen op de 100m en de hamstring van Teun 
knapte. Daar bleef hij zijn verdere loopbaan 
last van houden. Daardoor is er nooit uitkomen 
wat er waarschijnlijk wel had ingezeten: een 
internationale topsprinter. Nadat in 1958 zijn 
hamstring voor de derde maal was geknapt, 
hield hij de atletiek voor gezien en ging tennis-
sen en golfen.

edward de noorlander
Halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw 
komt Edward de Noorlander op als tienkamper. 
Als D-junior was hij al op de baan te vinden, 
want voetballen mocht hij niet van zijn vader. 
Als junior A won hij in 1964 een tienkamp in 
Breda. Op 30 mei 1965 doet hij – eveneens in 
Breda - mee aan zijn eerste tienkamp bij de 
senioren die hij meteen winnend wist af te slui-
ten met een totaal van 6941 punten (volgens 
de nieuwe telling). Hij had maar liefst meer 
dan 500 punten voorsprong op nummer 2. 
Enige tijd later wordt hij voor het eerst Neder-
lands kampioen op dit onderdeel op sportpark 
Vijfsluizen te Vlaardingen. Letterlijk en figuur-
lijk hoogtepunt van die wedstrijd was dat hij 
het 29 jaar(!) oude Nederlands record op hoog 
verbeterde tot 1.96m. Later dat jaar werd hij op 
dat individuele nummer Nederlands kampioen 
met 1.93m.

s

Nenijto, halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw. Edward de 

Noorlander tijdens een training.
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Voor een goed begrip van zijn prestaties is 
het goed om te weten dat er toen nog geen 
kunststofbanen bestonden (er werd gelopen 
en gesprongen op sintels), er bestonden nog 
geen polsstokken van glasfiber en bij hoog en 
polshoog belandde je in het zand (kussens 
waren niet overal aanwezig zoals tegenwoor-
dig). De impact die dat op zijn lijf had, was 
enorm. Edward denkt dan ook dat dat mede de 
oorzaak was dat dat zijn voortijdig afhaken in 
de hand heeft gewerkt. Een organisatie zoals 

Rotterdam Topsport bestond al helemaal niet. 
Gelukkig stelde zijn vader hem in staat om op 
professionele wijze te sporten. Dat ging ten 
koste van zijn studie Economie.

Zijn sportcarrière kende ups-and-downs. Zowel 
in 1965 als in 1967 nam hij deel aan de Uni-
versiade (wereldspelen voor studenten) waar 
hij resp. 8e en 7e werd. Absoluut hoogtepunt 
was de deelname aan de Olympische Spelen te 
Mexico in 1968 waar hij zich op het allerlaatste 

t
t

Links Piet Hartman Sr. werd Nederlands 

kampioen. Op welk onderdeel viel niet meer te 

achterhalen. Waarschijnlijk was hij toen nog geen 

lid van DOS. 

Rechts Grafsteen van de veel te vroeg overleden 

Gerrit Hartman.

Ergens in de jaren veertig. Op de voorste rij 

zijn o.a. te zien: Jo Jocker, Frans Tieman,  

H. Bahnert, Nelis van Veelen en Piet Luckel.  

Links in de regenjas is Kees Schuiling.  

Rechts met hoed is trainer Gerard Mekes.
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moment had gekwalificeerd. Hij eindigde op 
de verdienstelijke negende plaats en hij was de 
snelste op de 1.500m. Daarnaast nam hij nog 
deel aan de EK’s van 1969 en van 1971.

Dieptepunten waren de blessures, maar de 
grootste teleurstelling was de dopingaffaire 
tijdens de EK van 1969 in Athene. ‘Doping stond 
in die tijd in de kinderschoenen en als atleet wist 
je op dat gebied weinig. Waar ik spijt van heb, is 
dat ik de contra-expertise niet in Nederland heb 
laten uitvoeren, want ik was ervan overtuigd dat 
de IAAF een enorme stommiteit beging. Maar 
ook het feit dat je naam in het stadion met grote 
letters aan doping werd verbonden, was een bit-
tere ervaring.’

Op zijn 45ste verhuisde hij naar Portugal waar 
hij nog steeds woont.

t

s

Nenijto, Walter Suvaal.

Feijenoordstadion 1950, scholierenontmoeting Rotterdam - Antwer-

pen. Rob v.d. Knaap (1e van links) wint de 80m voor o.a. Cees van Maurik 

(2e van rechts).
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sfeer
Wat in al die jaren van DOS ook veranderd was, 
dat was niet het geval met de goede sfeer en de 
kameraadschap. Het is die sfeer, het zich één 
voelen, deze onderlinge vriendschap en waar-
dering geweest die het mogelijk maakte om 
heel dikwijls met middelmatige krachten toch 
zulke mooie resultaten te bereiken. Iedereen, 
crack of ‘plezieratleet’ werd binnen DOS met 
evenveel respect behandeld. Aan zogenaamde 
‘heldenverering’ of ‘verheerlijking’ deed me 
bij DOS niet. Daarnaast vond met bij DOS dat 
studie en werk belangrijker waren dan de atle-
tiekbeoefening. 

s

t

Boven Een DOS-ploeg heeft iets gewonnen op de Nenijto in 1948. 

Staand v.l.n.r.: Jan Reijnders, Aad Langejan, Jan Dommershuizen en Siets 

Andeweg. Zittend v.l.n.r.: Jo Versnel, Jan Klein en ?.  

Onder Duinrell, ca. 1965 na afloop van een training aldaar.  

Boven v.l.n.r.: Gerard Siereveld, Joop Scheppink, Piet Scheppink en Rens 

Haanstra. Onder v.l.n.r.: Ed Siereveld, Piet van Veen, Aad Heusdens, Piet 

Slikkerveer en Piet de Regt.

Nenijto, 10 mei 1942. Een DOS-ploeg poseert voor de camera.  

Vijfde van rechts is Gerard Mekes.
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s

t DOS. Nentijo eind jaren 40 van de vorige eeuw. Gerard Mekes (3e 

van rechts) met zijn jongens.

Piet Hartman Sr. tijdens een wedstrijd op Woudestein, ergens in de jaren twintig van de vorige eeuw.

 Roosendaal, 1952. De 6 x 1000m Dwars door Roosendaal werd 

gewonnen door DOS. Staand v.l.n.r.: ?, Trudy Lucas, Guus Knippertsz, 

Jan Strijbos, Joop van Beekum, Miech Trommelen, Klaas Knop, Henk de 

Swart, ? en Egbert Mekes. Zittend v.l.n.r.: Wim van Bavel, ?, Henk  

Bahnerth en driemaal onbekend.

1947: DOS wordt Rotterdams clubkampioen. Rechts in wit over-

hemd: Egbert Mekes.
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Nenijto, ergens in de oorlogsjaren? Een grote DOS-jongensploeg poseert.

Nenijto. Een onderlinge wedstrijd van DOS. Rechts Egbert Mekes Jr.

DOS neemt deel aan een internationale wedstrijd. Egbert Mekes geeft het clubvaantje aan 

de tegenstanders.

Een viertal DOS’ers neemt deel aan de PH-bekerfinale te Amsterdam, ergens halverwege 

de jaren 50 van de vorige eeuw. Het zijn v.l.n.r.: Teun Aret, Rob v.d. Knaap, Kees Schuiling en ?. 

Geheel rechts trainer Egbert Mekes Jr. 
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Walter Suvaal.

Nenijto. Starter Ed Meeuws.

s Nenijto, 1958. Cees van Maurik, voorzitter  

J. v.d. Broek en starter Egbert Meker Jr. 
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s Walter Suvaal op hoogspringen.

Een DOS-ploeg, waarschijnlijk eind jaren 

veertig van de vorige eeuw. Geheel links is Gerard 

Mekes. Geheel rechts is voorzitter Van den Broek.

s

Zomer 1959. André Nauta (midden) con-

troleert het inpakken tijdens een vakantie op de 

scooter in Engeland. Links gebukt is Dick v.d. 

Velden, naast hem Gerard v.d. Wielen. Staand is 

Dick Jansen. Juist achter de schouder van André is 

Aad Koning te zien.

t



1 • historie dos 39

Kralingse bos, 10 maart 1957. Start van de 

Rotterdamse veldloopkampioenschappen met 

meer dan 10 DOS’ers aan de start, afgeschoten 

door Ed Meeuws (niet zichtbaar op de foto).

Delft, 1 november 1959. Start van een  

veldloop met o.a. Piet van Veen (119) en Cor van 

Gerwen (121). Piet Bahnerth (geheel rechts) geeft 

de tussentijden door.

Boven Kralingse bos, 20 maart 1960. Start van de R’damse veldloop-

kampioenschappen. V.l.n.r.: Leen Suiker, Wim de Graaff (SCR, met zwart 

shirt), Cor van Gerwen (met armen over elkaar), Jaap Siereveld,  

Ger v.d. Made, Aad Heusdens en Piet Scheppink. 

Onder Duinrell, 17 november 1958. Conditietraining o.l.v. coach  

Ton Eekhout.

Nenijto, oktober 1964. Een onderlinge 3.000m met v.l.n.r.  

Ger v.d. Made, Martin Duynstee en Dick Jansen.

t

t

t

t
Nenijto 1960. Peter Blommestijn.

s
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Antwerpen, 12 juni 1960.  

Een 800m bij de wedstrijd  

Antwerpen – DOS. Voorop loopt 

Dick Jansen, achter hem met bril 

Piet Slikkerveer en met nr. 19 is 

Ger v.d. Made.

Kent (UK), 4 augustus 1958. Ger v.d. Made (261) en Jan Bakker (met witte broek) lopen als gast mee voor SVV Schiedam op een 880 yards.
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Den Haag, 10 mei 1959. Tweede van links is Jaap Siereveld en met nr. 135 is Ger v.d. Made.

Landgoed Te Werve in Rijswijk, 14 juni 1950. DOS wint de 4 x 800m. V.l.n.r.: Ger v.d. Made, 

Piet Scheppink, Cor van Gerwen en Piet Slikkerveer.

Duinrel, 22 april 1956. JA Ger v.d. Made (links) 

loopt naar een ereplaats tijdens de Zuidhollandse 

veldloopkampioenschappen.
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Programmaboekje bij het 40-jarig bestaan van DOS.

Hilversum, voorjaar 1957. Maple leaf loop. 

V.l.n.r. ?, Aad Koning en Ger v.d. Made.

Amsterdam Olympiaplein, 1963. Het DOS 4 x 800m team wint brons. Vl.n.r.: Ger v.d. Made, 

Piet Slikkerveer, Gerard van Walsum en Piet Scheppink.

Breda, 10 juli 1966. Aad Bode wordt vierde op 

de tienkamp.

Breda, 30 mei 1965. Edward de Noorlander 

doet zijn eerste tienkamp als senior.

t

t

t




