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P O S T U U M  E E R B E T O O N  �

Nadat ik mijn artikel voor het jubileumnum-
mer ‘Een stukje historie’ (vanaf 1948) met een
aantal foto’s had ingeleverd bij Adri v.d. Berge,
Luci van Engelen en Erwin Suvaal, heb ik de
jubileumboeken van av r van 1989 en
Rotterdam Atletiek van 1994 nog eens doorge-
lezen.
Vele mensen met grote verdiensten voor hun
verenigingen zijn in die voorgaande boeken
genoemd. Maar één naam van een waardevol
bestuurslid van Minerva – en jarenlang altijd
aanwezig jurylid – is in die hoedanigheid ner-
gens genoemd. Ik bedoel hier de heer Jan
Koorevaar (de vader van Riet de Bruyn-
Koorevaar). De heer Koorevaar had, net als de
heer Lock, een groentenzaak. Dat betekende de
hele week van ‘s morgens heel vroeg tot 
‘s avonds laat heel hard werken. Toch was hij 
‘s zondags bij wedstrijden altijd paraat als
jurylid. Tijdens de jaarvergaderingen van
Minerva schonk hij aan leden die verdienste-
lijke prestaties hadden geleverd, zogenaamde
‘stimulatieprijzen’ in de vorm van fruitman-

den en leuke lepeltjes met boven op de steel
een hardlopertje en achterop de M van
Minerva en het jaartal. Ik heb zelf nog steeds
zo’n lepeltje uit 1954(!) in mijn bezit en mijn
vrouw gebruikt dat lepeltje dagelijks bij haar
mokken koffie omdat het zo lekker lang en nog
steeds bijzonder mooi is. Mede door dat lepel-
tje, dat ik dagelijks zie, kwam ik op het idee dit
stukje te schrijven als postuum eerbetoon aan
een waardevol bestuurs- en jurylid en bovenal
een zeer sympatiek en vriendelijk mens.
In het jubileumboek van 1989 is op pagina 39
een fotootje afgedrukt van een estafetteploeg
van Minerva die op 5 mei 1935 meedeed aan
de d o s -estafette over 7500 meter. Daarop is,
naast dhr. Tournier Sr., ook Jan Koorevaar te
zien. Jan was de kleinste van het tiental lopers
(derde van rechts) voor diegenen die dat jubi-
leumboek ook in hun bezit hebben en dat nog
eens doorlezen.

Huug Fischbuch

Postuum eerbetoon
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