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Historie SCR
(Sportclub Rotterdam)

6

de oprichting
SCR is ontstaan door een meningsverschil van 
de heer A. Groeneweg, als lid van Pro Patria, 
met het bestuur van die vereniging. De oprich-
tingsdatum werd 1 januari 1933. De clubkleur 
was een witte broek en een bruin hemd (dit 
tenue werd in 1928 op de Olympische Spelen te 
Amsterdam gedragen door de bekende Finse 
atleet Paavo Nurmi). Het shirt werd verder nog 
gecompleteerd door het wapen van Rotterdam  
op de borst. Het borduren hiervan heeft menige 
dame heel wat uurtjes gekost.

Voor de training kwam een sintelbaan aan de 
Kromme Zandweg ter beschikking, die later 
als wielerbaan dienst ging doen. SCR vertrok 
naar Varkenoord met de verplichting de baan 
zelf te zullen onderhouden. Door de jonge club 
werden diverse successen behaald. Op het 
VUC-terrein te Den Haag werd een estafette 
gewonnen over ca. 7300m (voor 9 lopers), 
vóór de Trekvogels die o.a. Tinus Osendarp in 
de gelederen hadden. Door de goede prestaties 

werden er ook uitnodigingen uit België ontvan-
gen om deel te nemen aan wedstrijden o.a. in 
Merksem en Brussel.

de oorlog
Door de mobilisatie in 1939 belandden de 
nodige leden in militaire dienst en het uit-
breken van de oorlog in 1940 bracht vanzelf-
sprekend ook stagnatie in het clubleven. Het 
bestuur bleef echter actief en aangezien de 

Sintelbaan Kromme Zandweg, 18 november 1934. De start van de 

10.000 meter om het clubkampioenschap van SCR.
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bewegingsvrijheid steeds meer beperkt werd, 
begon het clubleven toch wat te floreren. Zo 
werd in 1942 een regionale wedstrijd op de 
Nenijto georganiseerd, waar o.a. Wim Slijk-
huis aan deel zou nemen. Slijkhuis zou op 
de Olympische Spelen in 1948 twee bronzen 
medailles halen (1.500m en 5.000m). Mede 
door het gunstige weer kwamen er zo’n 1.500 
toeschouwers, wat de kaspositie zeer ten 
goede kwam. In 1943 moesten alle militairen 
in krijgsgevangen schap, terwijl verder ook 
velen gedwongen werden in Duitsland te gaan 
werken. In mei 1945 kwam een einde aan de 
totale ontreddering en bloeide het clubleven 
weer op. Door de slechte voeding werd er 
natuurlijk in het begin slechts licht getraind. 
Door de geringe training in 1944 en 1945 stond 
het gras, resp. onkruid, bijna kniehoog op de 
sintelbaan. Er werd daarom ingesteld dat er 
vóór de training 10 minuten gewied moest 
worden en na een tijdje ging het weer op een 
sintelbaan lijken.

dual- en trialmeets
Een grote mate van zelfwerkzaamheid was 
destijds een dringende eis. Aangezien in die 
tijd alles “op de bon” was, werden via de clubs 
bonnen voor spikes en trainingspakken ver-
strekt! Al met al dus een zeer moeilijke tijd, 
maar al in 1946 werd weer met het organiseren 
van wedstrijden begonnen, o.a. de Silverrush- 
veldloop te Duindigt, welke jarenlang een 
groots nationaal gebeuren is gebleven. 

In juni werden wedstrijden georganiseerd 
met SVV en AV’40. Via een militair lid, dat in 
Maastricht gelegerd was, kwam in 1947 een 
dualmeet tot stand tussen SCR en AV’34. 
Deze Limburgse club beschikte ook over een 
damesafdeling en daarom werd aan Minerva 
gevraagd om een damesteam aan te laten 
treden. 

Na enkele jaren taande de interesse voor de 
reis naar Maastricht (die reis duurde 6 à 7 uur 
in weinig comfortabele wagons) en kwam er 
meer contact met SVV. Zo trok men in 1951 
met SVV in 2 bussen naar Lier in België bij 
Antwerpen voor een trialmeet met Lyra. In 
augustus van datzelfde jaar kwam er een sterke 
Londense ploeg, de Herne Hill Harriers, voor 
een week naar Rotterdam. In diverse plaat-
sen werden toen wedstrijden georganiseerd 
tegen gecombineerde teams. Hieraan waren 
de nodige kosten verbonden, doch SVV had 
hiervoor Rijnbende als sponsor gevonden. 
De Engelsen werden bij diverse clubleden 
ondergebracht. In 1953 werd een tegenbezoek 
gebracht en voor de samenstelling van een 
redelijke ploeg werden ook leden van andere 
Rotterdamse clubs gecharterd. In 1954 ging 
SCR voor het laatst naar Maastricht voor een 
trialmeet tegen AV’34 en het Brusselse White 
Star. De Maastrichtse ploeg had moeite om 
een team te formeren daar 30 van hun lopers 
meededen aan de bevrijdingsestafette van 
Caen naar Maastricht (een afstand van 945 
km).

twintigjarig jubileum
In 1953 werd het 20-jarig bestaan gevierd met 
een voor die tijd geweldige feestavond met bal 
na in gebouw Spes, waarvoor het gezelschap 
van Rens van Dorth gecontracteerd werd.

kralingse bos
Aangezien de baantraining in de winter niet  
erg in trek was, werd de mogelijkheid onder-
zocht om in het Kralingse Bos te trainen.  
Dhr. Groeneweg zorgde ervoor dat er een 
kleedgelegenheid kwam, weliswaar zonder 
water, maar de leden waren allang blij want in 
1950 was men nog niet zo verwend. Een aantal 
maanden per jaar toog men dus elke zondag 
op de fiets naar het Bos, ook al was het slecht 
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weer. De bostraining bleek een goede greep, want er 
was flinke belangstelling voor. 

bram groeneweg
Bram Groeneweg, één van de oprichters, is zelf op 
wedstrijden zeer actief geweest. In 1925 werd hij 
reeds lid van Pro Patria en hij kwam voornamelijk 
uit op de lange afstand. Net zoals Pleun van Leenen, 
Teun Sprong Sr. en Jo Vermeulen van DOS, deed 
Groene weg ook mee op de Olympische marathon van 
Amsterdam in 1928. Hij was meestal in de voorste 
gelederen te vinden en werd enkele malen kampioen 
van Nederland, o.a. op de 5.000m en 25 km in 1935. 
Verder heeft hij zich vele jaren zeer verdienstelijk 
gemaakt als trainer, in totaal zo’n ca. 25 jaar. 

schaatsen
Naast hardlopers, telde SCR ook enkele fervente 
schaatsliefhebbers, waarvan Wim de Graaff de 
bekendste was. Al in 1952 ging hij met de kernploeg 
naar Noorwegen. Wim werd later bondscoach van o.a. 
Ard en Keessie. In de strenge winter van 1954 werden 

diverse tochten in de buurt gemaakt, naar later 
bleek een voorbereiding op de tocht der toch-
ten: de Elfstedentocht. Wim Bakker deed mee 
als toerrijder en volbracht de tocht zonder veel 
problemen. In 1956 deed hij dat nog eens over, 
maar nu in het gezelschap van Sieb Brouwer. 
In 1963 waren zij ook weer van de partij, maar 
doordat het weer zo bar en boos was, werd in 
Stavoren de trein naar Leeuwarden opgezocht.

discusring
Zoals reeds eerder vermeld, was zelfwerk-
zaamheid een noodzaak wilde men bepaalde 
dingen realiseren. Zo waren er op Varkenoord 
2 kogelringen en 1 discusring met een sintel-
bodem, zodat de toestand bij slecht weer niet 
al te best was. Ondanks de vele klachten aan 
Sport en Recreatie, wilde men van gemeente-

Rotterdam, Oude Plantage, 18 april 1933. Bram Groeneweg wint een 

5.000m bij de A-klassers.

Rotterdam, 5 februari 1956. Wim de Graaff wordt Nederlands  

kampioen all-round. Hier in actie op de 10.000 m. op het zeer slechte ijs.
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wege er niets aan doen, zodat besloten werd 
het karwei zelf ter hand te nemen. Aldus werd 
op een zaterdag in 1957 een deskundig meng-
sel gemaakt en werden de genoemde ringen 
van een betonvloer voorzien. Het was najaar 
en dus vroeg donker, maar het werk moest 
afgemaakt worden want de specie kon niet blij-
ven liggen. Derhalve werd de Harley van Wim 
Bakker er bij gehaald en bij het schijnsel van 
de grote koplamp werd het betonstorten vol-
tooid. Dit alles bij een miezerige regen. Dat er 
goed werk werd geleverd, bewijst het feit dat de 
ringen tientallen jaren zijn meegegaan.

wedstrijdresultaten
Na de Nederlandse kampioenschappen van 
Bram Groeneweg, duurde het tot 1960 voordat 
er weer een kampioenschap werd behaald. 
Dat gebeurde op de 110m horden door Cor 
Rijerkerk, een junior. Twee jaar later werd een 
zekere Caspari de Geus lid van SCR. Al spoedig 
bleek hij een talent te zijn want zowel in 1963 
als in 1964 werd hij Nederlands kampioen op 
de 300m (tijden resp. 35.9 en 34.6). Halver-
wege de jaren zestig, werd hij voorgedragen 
een trainingsstage in Duitsland te volgen voor 
rekening van het Perry v.d. Kar-fonds. De trai-
ning stond onder leiding van Bert Sumser, in 
die dagen een toptrainer in Duitsland, die ook 
in het buitenland veel gezag had. 

Nadat Caspari zijn schoolopleiding beëindigd 
had, heeft hij de atletiek helaas vaarwel gezegd 
om in het buitenland een verdere opleiding te  

volgen. Volgens sommigen is daarom in hem  
een Europees kampioen, of zelfs meer, verloren 
gegaan. Als veteraan (lid van AVR) behaalde 
hij wel enkele aansprekende resultaten. In 1988 
werd hij Europees Kampioen op de 200m 
(22.91) en 2e op de 100m (11.73). In 1990 wist 
hij wederom Europees Kampioen op de 200m 
te worden. Met het nationale 4 x 400m esta-

Delft, 1964. Caspari de Geus start op een 100m.

s
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Boven en onder Nenijto, omstreeks 1962. Caspari de Geus wint een 

400m.
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werd. De bruinhemden van Zuid zagen er name-
lijk niet uit! In de lange geschiedenis van SCR is 
er nooit een firma gevonden die het is gelukt om 
twee hemden van dezelfde kleur te leveren, laat 
staan een serie voor een hele ploeg. Velen verfden 
zelfs gewoon in eigen beheer een stuk ondergoed 
bruin, zodat de kleurschakeringen nog pijnlijker 
voor het oog werden. In Rotterdam en wijde 
omstreken had men het dan ook altijd over die 
club met die shirts van die ondefinieerbare kleur. 
Als jongeren gaven wij echter geen krimp en droe-
gen ons lot met geheven hoofd. Vergelijkt men 
dat nu met de huidige MacDonalds-generatie, 
die zich pas naar de baan durft te spoeden na 
aanschaf van kleding van met name dure merken, 
dan waren wij helden.

Maar, ter zake. Waar het om gaat, is dat er nog 
meer leed op de wereld was. Ik kom namelijk 
uit een oprecht christelijk gezin. Geen sport op 

s
s

Den Haag, 1964. Op de 1.500m zien we o.a. in actie: Job Hoogen-

doorn (Metro, 1e van rechts), Leo Teerlink (ook Metro, 2e van rechts) en 

Arie Sparreboom (SCR, met bril, 5e van rechts). 

fetteteam veroverde hij een bronzen medaille op de EK 
voor veteranen in 1986. In zijn leeftijdsklasse (40 - 44 
jr.) heeft hij jarenlang Nederlands snelste tijd in bezit 
gehad op de 200m met 22.8. Omdat het hier om een 
handgeklokte tijd handelt, kwam de tijd niet in aan-
merking voor een Nederlands record. 

lopen met bezieling
Vroeger was het niet altijd even makkelijk om naar 
wedstrijden te gaan. Arie Sparreboom doet een boekje 
open:

“In het roemruchte verleden van de Sport Club Rotter-
dam (SCR) heb ik ook een deuntje mogen meeblazen. 
Ik had het geluk junior te zijn in de meest aansprekende 
periode van SCR, toen er een jeugdploeg op de been kon 
worden gebracht die in de wijde omgeving beducht was. 
Ondanks alle successen die werden behaald, kleefde er 
echter wel een stevige smet aan deze club. Daar werd 
uiteraard niets over verteld op het moment dat je lid 

Een training op Varkenoord, 1963. V.l.n.r.: ?, Caspari de Geus, Hans 

de Winter en Joop den Ouden.
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zondag! Dat ging heel goed, totdat ik 17 jaar 
werd. Het behaagde de KNAU, die toen ook al 
bestond, om mij aan te wijzen voor een echte 
Interlandwedstrijd. Haarlem, zondag 20 sep-
tember 1964, 1500 meter. Op die dag moest 
de Nederlandse jeugd aantreden tegen een 
Westduitse ploeg. Grote problemen in huize Spar-
reboom, want kerkverzuim èn dan nog sporten 
op zondag was uitgesloten. Wij trainden dan ook 
altijd braaf op zaterdagmiddag onder leiding van 
de heer Oudenaarden.

Sparrebomen hebben hun principes, zo ook mijn 
vader. Heftige discussies thuis over het ruïneren 
van mijn toekomst als atleet, ouderwets gedrag en 
zo meer. Het hielp niets.
Mijn coach, steun en toeverlaat was in die tijd 
Wim Bakker. Die zou het wel eens proberen. Geen 
resultaat. Principes waren principes. Ik weet niet 
of het heden ten dage nog mogelijk zou zijn, maar 
het KNAU-bestuur werd ingeschakeld. Ik ging 
thuis onverdroten door met jammeren en andere 
onderdelen van de psychologische oorlogvoering. 
De technische man in het KNAU-bestuur was 
indertijd Jo Moerman. Een man die toen al zo ver-
standig was zijn leven niet aan een vrouw, doch 
geheel aan de sport te wijden. Er volgde een lang 
telefoongesprek met mijn vader. Hoewel danig 
onder de indruk van dit machtsvertoon en toch 
ook wel enigszins gevoelig voor autoriteit, bleef hij 
bij zijn standpunt. Het zag er slecht uit en de tijd 
begon te dringen. In een laatste wanhoopsdaad 
probeerde ik mijn vader te vermurwen met zijn 
eigen wapen. Staat er niet geschreven dat een 
mens moet woekeren met de talenten die hij heeft 
gekregen? Is het dan ook niet een grote zonde 
om te verhinderen deze talenten tot ontplooiing 
te laten komen? Die was raak, zeker in het licht 
van alles wat er al gebeurd was. De tijd voor een 

Boven 1964. Tijdens de Mastbosestafette neemt Caspari de Geus het 

stokje over van de middenafstandsloper Henk Warnik. 

Midden Duitsland, 1965. De finish van de 400m., die Caspari de Geus 

wint in een tijd van 49,3 tijdens een Pinksterwedstrijd in Kleef. 

Onder Caspari de Geus (li.) bespreekt het chronoloog met trainer Wim 

Bakker.
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compromis was aangebroken. Samen met Wim 
Bakker werd er een plan gesmeed. Een blik op het 
tijdschema van de wedstrijd bracht redding. Met 
wat geluk zou het mogelijk zijn om èn de och-
tendlijke kerkdienst bij te wonen èn de wedstrijd 
te lopen.
De ontkoping werd een absurde situatie. ‘s Mor-
gens in de kerk met de sporttas onder de bank 
zat ik de minuten af te tellen. De preek ontging 
mij in het geheel. Na het AMEN van de dominee 
stormde ik naar buiten. Daar stond, in zijn Volks-
wagen met draaiende motor, Wim Bakker voor 
het portaal. Vol gas, zonder gordels en snelheids-
beperking, naar Haarlem. Net op tijd, lopen en 
winnen!

Twee weken later was er weer een Interland, tegen 
de Belgen. De problemen thuis waren opgelost. 
Geen kerkdienst, gewoon ontspannen naar de 

wedstrijd. Het resultaat laat zich raden. Zonder 
Bovenaardse steun was ik nergens en kwam met 
hangen en wurgen als vierde over de streep. 
Het zal voor eenieder duidelijk zijn, dat ik als 
laatste in Nederland nog steeds begrip heb voor 
de rituelen van Nelli Cooman voor de start. Het 
helpt echt.”

terugdenken aan toen
Wim de Graaff schrijft over zijn herinneringen 
over zijn eerste atletieklessen:

“Terugdenken aan toen. Wat een rijkdom aan 
herinneringen, aan belevenissen en mensen in 
atletiek. Wat gingen we intens op in die sport en 
in die club. Uren, dagen werden er doorgebracht 
op die sintelbaan van Varkenoord. Als we al niet 
in het paradijs waren, wat waren we er dan toch 
dichtbij.

Nenijto, jaren zestig. Aad van Dijk (rechts) in gevecht met Aad Bos (Minerva, midden) en Rens Haanstra (DOS, links).t
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We hebben later vele grote evenementen meegemaakt, 
maar waren die koffie- en broodwedstrijden op de Nenijto 
achteraf gezien niet de mooiste wedstrijden? In ieder 
geval wel de basis voor onze latere belevenissen in de 
sport.

Terugdenken aan toen, startschopje en startplankje! Wie 
weet nog wat dat zijn? Met Wim, Kees en Gerrit, als bij 
groot toeval een ploegje vormend dat het op de langere 
estafettenummers (bij God, 4 x 800m bestaat dat nog 
wel?) het tegen de grootste verenigingen kon opnemen.
Terugdenken aan Bram, Jan, Sieb, de twee Wimmen. 
Toen je grote voorbeelden. Het waren mensen die je leer-
den: “Hardstikke fijn dat je een beetje harder kan lopen 
dan een ander, maar dat maakt je nog geen beter mens 
dan die ander.”

Later, een echte grote werd ik niet, mocht ik een beetje 
rondkijken en meedoen in de topsport. Maar die eerste 
lessen ben ik niet vergeten: “Wees blij dat onze lieve Heer, 
moeder natuur of hoe je het ook noemen mag, je een 

lichaam en geest heeft gegeven waardoor je dit 
mee mag maken.”
En het blijkt steeds weer dat hij die het langst blij 
kan zijn om erbij te horen, de uiteindelijke win-
naar is.”

s

s

Alblasserdam, maart 1964. Wim de Waal (145) en Arie Sparreboom 

(144) staan aan de start van de Souburghcross.

Rijswijk, 1963. Nationale Bosloop. JA Aad van Dijk (71) pakt de kop.
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Bram Groeneweg

7

Elders in dit jubileumboek leest u dat Rotter-
dam meerdere malen het NK marathon heeft  
georganiseerd. Zo ook in 1937 en de organi-
satie lag o.a. in handen van weekblad ‘Het 
Leven’. Eén van de deelnemers was Bram 
Groeneweg. Twee jaar eerder was hij al 
Nederlands kampioen geworden op de 5.000m 
(16.21.2) en op de 25 km (1.31.36). 

de marathon van 1937
Start en finish lagen op de Nenijto en het keer-
punt lag ergens tussen Gouda en Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Hij werd Nederlands kampioen 
in een tijd van 2.54.03 en die tijd was slechts 
40 seconden boven het toenmalige Neder-
lands record. Als excuus mocht gelden dat ‘een 
krachtige bries ter hoogte van de Kralingschen 
Plas’ de tijd drukte. Een krantenartikel uit het 
Rotterdamsch Nieuwsblad vermeldt: “Ongeveer 
10 minuten later deed onze 25 km kampioen en 
landgenoot Bram Groeneweg zijn intrede onder 
een nog luider applaus. Ook zijn stijl was nog 
correct en hij passeerde in den voor Holland zeer 

fraaien tijd van 2 uur 54 min. 3,6 sec. den eind-
streep – alleen Landheer liep eens sneller, n.l. 2 
uur 53 min. 26 sec.””

de film ‘op stap’.
Eind jaren dertig werd er in Nederland een 
film uitgebracht onder de naam ‘Op Stap’. 
Als reclame voor die film werd er een hard-
loopwedstrijd met geldprijzen 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 bedragen, want het 
was crisistijd en het gemiddelde bedrag aan 
steun per week bedroeg ƒ 14,00! Dus men 
wilde wel lopen! Dick van Yperen van DOS wist 
de wedstrijd te winnen en Bram werd tweede. 
Het probleem was nu hoe de geldprijzen te 
innen (het was namelijk verboden om geld-
prijzen bij hardloopwedstrijden uit te reiken). 
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 
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hebben (er zaten namelijk nogal wat 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 erin 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 trouw-
cadeau fungeerde voor Bas, de zoon van Bram. 
Dick en Bram werden geschorst, want de 
KNAU stond toen op het standpunt dat wed-
strijden met geldprijzen verboden waren. Later 
is dat weer rechtgetrokken. 

olympische spelen
Bram was net zoals de DOS-ers Teun Sprong, 
Pleun van Leenen en Jo Vermeulen, deelnemer 
aan de Olympische marathon te Amsterdam. 
Enkele maanden daarvoor was er een selectie-
wedstrijd in Haarlem, ook over de marathon. 
Hij kwam als eerste over de finish in 2.31 uur. 
Dat zou toen een Nederlands record geweest 
zijn, ware het niet dat het parcours niet klopte. 
Het parcours is driemaal met een auto opge-
meten en het bleek anderhalve kilometer te 
kort te zijn. Het vreemde is nu dat Pleun van 
Leenen beweerde dat hij als eerste de finish 
bereikte in 2.34 uur. De waarheid zal ergens in 
het midden liggen en is niet meer te achter-
halen. Tijdens de Spelen in Amsterdam moest 
hij door verkeerd schoeisel 5 km voor de finish 
helaas opgeven. Het bloed stond in zijn schoe-
nen. Het waren leren schoentjes, speciaal voor 
hem gemaakt. Maar langs de Amstel moest 
hij over keislag en de Japanners liepen er op 
slippertjes overheen. Maar hij kòn niet meer. 
Doorgaan had geen zin. Immers, hij had al 
eens een clubgenoot haast dood zien vallen. 

hoe is het gekomen?
Bram was lid van een voetbalvereniging en 
kwam toevallig met de atletiek in aanraking. 
Toen zijn club – Bloemhof – het eerste lustrum 
vierde, werd er een atletiekdag gehouden met 
o.a. een hardloopwedstrijd over 15 kilometer. 
De start was toen nog in een café en toen 
Bram daar binnenstapte, zag hij daar een 
groot aantal ‘beroepslopers’. Dit waren de 
zogenaamde ‘duivenlopers’, mannen die geld 
verdienden door de ringen van de duiven na 
een wedvlucht zo snel mogelijk terug naar de 
jury te brengen. Door het bestuur van Bloem-
hof werd hem gevraagd of hij ook mee wilde 
doen. Bram antwoordde toen dat hij eigenlijk 
niet goed kon lopen en bovendien had hij geen 
schoentjes. Maar hij was de snelste man van 
de vereniging en er werd iemand gevonden die 
nog boksschoenen had. En aldus startte hij. 
De route liep door Rotterdam-Zuid, o.a. door 
Katendrecht en over de Hillelaan. Hij werd die 
dag tweede, achter Pleun van Leenen, ook een 
caféloper van Bloemhof. Pleun kreeg een ser-
vies en werd later lid van DOS. 

hoe het verder ging
Bram kreeg de smaak te pakken en legde zich 
toe op de midden-afstand. Zijn voetbalclub 
werd zijn ‘kledingsponsor’ (een shirtje kon hij 

Rijswijk, 2 juni 1935. Bram Groeneweg wint een 5.000m.
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s Rotterdam, 1935. Bram Groeneweg wordt Nederlands kampioen 25 km in 1.31.36.
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krijgen als hij bij alle wedstrijden waaraan hij 
zou meedoen het clubshirt zou dragen). Later 
werd hij gesponsord door zijn werkgever. In 
1924 werd er een atletiekdag met hardloopwed-
strijd georganiseerd in Hellevoetsluis omdat de 
plaatselijke voetbalvereniging 5 jaar bestond. 
Bram: ‘De wedstrijd was naar Brielle en weer 
terug. Het was voor voetballers en bondslopers, 
leden van de KNAU.We gingen met de boot van 
Rotterdam naar Hellevoetsluis. Aan boord zaten 
allemaal bondslopers, snelle jongens uit Den 
Haag, Amsterdam en Haarlem. Onder hen o.a. 
Ad Paulen, de beroemde 800m loper en Bijlema, 
toenmalig Nederlands kampioen op de lange 
afstand. Die vroegen zich af wat ik daar deed. 
Het was hartje zomer en gloeiend heet. De start 
was al een half uur verlaat en als het te gek zou 
worden, moesten we maar stoppen. Na 10 km. 
had ik al bijna iedereen ingehaald en aan de finish 
lag ik maar liefst 11 minuten voor op nummer 
2. Mijn tijd was toen 57.56. Omdat ik geen lid 
van de bond was, is die grote beker aan mijn 
neus voorbijgegaan. Maar terug op de boot, joh! 
Ik werd door allerlei clubs benaderd. ‘ Hij koos 

uiteindelijk voor Pro Patria omdat ze een baan 
in Overschie hadden. Maar hij trainde meestal 
thuis, in Rotterdam-Zuid. Iedere avond.

Zijn leukste herinneringen bewaart hij aan 
wedstrijden in Rotterdam, m.n. ‘Dwars door 
Rotterdam’ en later ‘Dwars door de Linker 
Maasoever’. De laatste wedstrijd werd georga-
niseerd door SportClub Rotterdam, waarvan hij 
mede-oprichter was. Door een meningsverschil 
over het lopen van een wedstrijd in België met 
het bestuur van Pro Patria, besloot hij uit die 
vereniging te stappen. Op 1 januari 1933 werd 
SCR opgericht. Voor de oprichting was een 
bedrag van ƒ 10,00 nodig. Dat had hij niet, 
maar de spaarpot van zijn 10-jarige zoon Bas 
bood uitkomst. Samen met zijn vrouw richtte 
hij dus SCR op. Ko Muller was een broer van 
zijn vrouw en in de ogen van PP de zwarte Piet. 
Dat resulteerde uiteindelijk in de oprichting 
van Minerva... Ruim 25 jaar heeft Bram zich 
voor SCR verdienstelijk gemaakt, ook als  
trainer. Bram Groeneweg is in 1988 overleden.

t

Bram Groeneweg toont 

enkele plakken uit z’n omvang-

rijke collectie eremetaal. 

Linksboven de Olympische  

herinneringsmedaille uit 1928.  

(foto: Dick Hogerwerf).




