
Inleiding
In de periode oktober 1993 tot en met mei 1994
werd door de Stichting ZuiderSter Loopserie
een reeks van elf wegwedstrijden met een
eindklassement georganiseerd. Om voor dat
eindklassement in aanmerking te komen
moest een atleet minstens 8 wedstrijden tot
een goed einde hebben gebracht. De beste
resultaten tellen. De serie kent een aantal klas-
sementen: een overall algemeen klassement
ongeacht de knau klassenindeling; een indi-
vidueel klassement conform de knau -klasse
indeling en een overall verenigingsklassement
zowel voor mannen als voor vrouwen, op basis
van de beste 8 lopers, respectievelijk 4 beste
loopsters. Initiatiefnemer van de serie was Jan
de Vos, lid van de sectie wegatletiek van de
atletiekvereniging pac . Woonspecialist ‘De
Zuiderster’ was direct geïnteresseerd in het
plan en is nu al jaren de grote sponsor achter
de succesvolle loopserie. Eén van de doelstel-
lingen van de loopserie was het regionale com-
petitie-element van de grond te krijgen binnen
het district. De competitie richtte zich met
name op de atleten die in de nationale cir-
cuits, zoals de Pickwick Run Classics uit die
periode, niet aan bod kwamen.
Het programma bestond uit: Baggermolenloop
Sliedrecht 10 em , Geul-Techniekloop
Vlaardingen 15 km, 10 Engelse Mijlen pac
Rotterdam 10 em , Winterloop Brielle 10 em ,
Polderloop Piershil 10 km, Groenhoven-
Plusloop Gouda 21,1 km, Ames Drecht-
stedenloop Dordrecht 20 km, Intervamloop
Gorinchem 10 km, Oude Maasloop
Barendrecht 21,1 km, Lenteloop Papendrecht
15 km en de ZuiderSterLoop Capelle aan den
IJssel 10 em .
Winnaar van deze eerste serie werd de dan nog
voor Rotterdam Atletiek onbekende Ruud
Onland, lid van Ilion Zoetermeer. Voor
Rotterdam Atletiek behaalde bij de mannen
40-44 jaar Steef Kijne de 3e plaats en bij de
vrouwen 35-39 jaar de uit Siberië afkomstige
Tatjana Maslova de 1e plaats.
De ZuiderSter Loopserie was een succes. De
deelnemersaantallen bij de wedstrijden waren
flink toegenomen. Een vervolg kon dus niet
uitblijven.

Tweede editie
De tweede editie van de ZuiderSter Loopserie
(1994-1995) werd uitgebreid met twee wed-
strijden waarbij de verplichting om minimaal
bij 8 wedstrijden de finish te hebben gehaald
overeind bleef. Hierdoor kon men nog eens
een loop missen zonder direct kansloos te zijn
voor het eindklassement. Toegevoegd aan het
programma werden de Oranjepolderloop
Maassluis 21,1 km en de Golden Tenloop Delft
10 km.
In het eindklassement werden Steef Kijne en
Tatjana Maslova beiden 1e in hun categorie. Bij
de mannen senioren was het zilver voor
Rachid Ben Meziane, toen nog uitkomend voor
Delta Sport. 

Bedrijven
Het Bedrijvenklassement werd in het leven
geroepen tijdens de derde ZuiderSter
Loopserie (1995-1996). Het bedrijven van sport
in teamverband werd in het loperswereldje
steeds meer een aantrekkelijk alternatief om
in de breedte prestaties neer te zetten. Veelal
zijn teams verbonden aan sponsors of bedrij-
ven. Ook werden de evenementen wat breder
opgezet met kortere afstanden waardoor ook
de recreanten aan de serie mee konden gaan
doen.
Het aantal lopen bleef gelijk. Alleen de wed-
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strijd bij pac werd verkort tot 10 km en werd
weer omgedoopt tot De Havenloodsloop. 
In het eindklassement waren er geen podium-
plaatsen voor Rotterdam Atletiek. Wel komen
er steeds meer namen van atleten van de vere-
niging voor in de einduitslag van de diverse
categorieën. Overigens behaalden de vrouwen
van Rotterdam Atletiek de derde plaats in het
verenigingsklassement.

Succes voor RA
De ZuiderSter Loopserie was (en is nog steeds)
niet meer weg te denken uit de agenda van
vele honderden atleten. Inmiddels stonden er
veertien wedstrijden en prestatielopen op het
programma voor het seizoen 1996-1997 met de
Stadshartloop van Zoetermeer (10 km) als
nieuwkomer. De loopserie had enorm aan
impact gewonnen en bleef maar groeien. Bij
de evenementen werden tussen de 800 en
1200 deelnemers geteld. Wel kwam er wat
meer kritiek op de soms moeizame uitslagen-
en klassementsverwerkingen. 
Duidelijk was ook dat Rotterdam Atletiek zich
serieus met het circuit ging bemoeien. Bij de
Winterloop in Brielle over tien Engelse Mijlen
kwam het eerste succes. Rob van der Want en
Jessie Hulst veroverden Brielle en vierden
feest. Rob liet in de laatste kilometer de
gevestigde orde van het ZuiderSter-circuit ver-
bijsterd achter (51.54 minuten) en Jessie debu-
teerde op deze afstand met een afgetekende
zege bij de vrouwen (59.05 minuten). Maar
daar bleef het niet bij. Er waren voor Jessie nog
overwinningen in Maassluis, Gorinchem en
Barendrecht. Jessie behaalde in het eindklasse-
ment bij de vrouwen tot 35 jaar de derde

plaats. In het verenigingsklassement mochten
de mannen van Rotterdam Atletiek het hoog-
ste erepodium betreden. Een prestatie die nog
vaker herhaald zou worden.

Nog meer succes voor RA
Met een ongewijzigd programma begon de
ZuiderSter Loopserie aan zijn eerste lustrum
(1997-1998). Bij de ouverture in Zoetermeer en
de tweede wedstrijd in Sliedrecht was Ad
Onnink winnaar bij de categorie mannen 
40-45. Dit gold ook voor de Havenloodsloop en
de Vadekaloop in Dordrecht. Gestage regenval
en een bulderende wind veroorzaakte een
intense kou tijdens de Biesheuvelloop in
Maassluis. Desondanks was er voor Gerrit
Kramer een eerste plaats weggelegd bij de
mannen 60.     
Regen, wind, hagel en zelfs natte sneeuw
teisterden de atleten bij de Oude Maasloop in
Barendrecht. De top van de serie liet deze
halve marathon aan zich voorbij gaan want zes
dagen later was het tijd voor de Rotterdam
Marathon. Hierdoor kreeg Rob van der Want
de kans om weer eens een wedstrijd te winnen
na een seizoen met veel blessureleed. Gerrit
was weer de snelste bij de mannen 60.
Podiumplaatsen in het eindklassement waren
er voor Ad Onnink (3e plaats mannen 40) en
Gerrit Kramer (2e plaats mannen 60). Het ver-
enigingsklassement was voor de tweede maal
een prooi voor de mannen van Rotterdam
Atletiek.

Zesde seizoen
Door het vervallen van de wedstrijd in
Zoetermeer was de aftrap van het zesde sei-
zoen van de serie (1998-1999) in Sliedrecht. De
20-jarige Marokkaan Mimoud Stouti liep voor
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het eerst zo’n lange wedstrijd en versloeg ver-
rassend de regionale toppers. Francis Mulders
behaalde de derde plaats bij de vrouwen 40.
Bij de Havenloodsloop was Mimoud ook als
eerste over de finish. De eerste plaats bij de
mannen 40 was voor Ad Onnink en bij de vrou-
wen 40 was de derde plaats voor Majorie
Zuidema. 
Tijdens de start in Brielle werd een aantal
lopers, waaronder Ad Onnink, onder de voet
gelopen. Dankzij alert ingrijpen van een 
official bleef de schade beperkt, maar Ad liep
wel veel pijnlijke plekken op en moest de wed-
strijd aan zich voorbij laten gaan. En er
gebeurde nog meer die dag. Een parcours-
wachter die het keerpunt aangaf, stond op de
verkeerde plek, ruim vierhonderd meter voor
de juiste plaats. Rob van der Want liep naar
een fraaie tweede plaats in 49.23 minuten
voor ongeveer 15,3 km in plaats van 16,1 km.
Bij de overige wedstrijden waren er ook regel-
matig podiumplaatsen weggelegd voor Rob
van de Want, Ad Onnink, Koos Mulders en
Majorie Zuidema. Vanwege het wegvallen van
de eerste wedstrijd werd besloten de afsluiten-
de ZuiderSterloop als dubbel evenement te
beschouwen zodat een ieder meer kans had
om te voldoen aan de voorwaarde van 8 maal
deelname in de serie. Met grote overmacht
werd de overwinning in het verenigingsklasse-
ment door de heren van Rotterdam Atletiek
binnengehaald. Van de dertien wedstrijden
werden er maar liefst twaalf winnend afgeslo-
ten. Deze prestatie is niet alleen te danken aan
één of twee snelle mannen. De kracht van
Rotterdam Atletiek zit voornamelijk in de
breedte. Voortdurend waren veel lange-
afstandlopers actief in het circuit. Dit was ook
duidelijk zichtbaar in het individueel eindklas-
sement waarin veel leden van Rotterdam
Atletiek voorkwamen.

Seizoen 1999-2000
Met een drietal wijzigingen in het programma
begon de ZuiderSter Loopserie aan het seizoen
1999-2000. De Hoogvliet Plusloop, van
Spijkenisse naar Hoogvliet over een afstand
van 15 km, werd aan het programma toege-
voegd. De Polderloop verhuisde van Piershil
naar Oud-Beijerland. De afstand van de
ZuiderSterloop werd teruggebracht naar 
15 km. Maar dit was nog niet alles, de wed-
strijd werd tevens eenmalig gecombineerd
met het de nationale titelstrijd voor vetera-
nen; voor heren over een afstand van 15 kilo-
meter en voor de dames 10 kilometer. Na een
langdurige en hardnekkige beenblessure stond
Rachid Ben Meziane weer aan het wedstrijd-
front in Oud-Beijerland. Inmiddels was hij lid
geworden van Rotterdam Atletiek. Rachid
kwam in deze wedstrijd als tweede over de
finish op de nieuwe atletiekbaan van Spirit. 
Later kwam er nog een wijziging in het pro-
gramma. De traditionele Oude Maasloop in
Barendrecht op Tweede Paasdag werd verkort
van een halve marathon naar 10 kilometer om
de deelnemers die een week eerder aan de
Rotterdam Marathon hadden deelgenomen,
tegemoet te komen. De afsluitende wedstrijd
van de serie in Capelle aan den IJssel, voor de
deur van de hoofdsponsor, was inmiddels uit-
gegroeid tot een waar familiespektakel. Er kon
deelgenomen worden aan de skeelerrun, kin-
der- en scholierenloop en verschillende presta-
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tielopen. In het seizoen 1999-2000 eindigden
Ad Onnink (M40) en Koos Mulders (M50)
regelmatig bij de eerste drie in hun categorie.
De eindstand leverde voor Rotterdam Atletiek
het volgende beeld op: elf lopers hadden de
serie volbracht met minimaal acht wedstrij-
den. Msen: Rob van der Want 6e, Amriet
Oemraw 11e, Hans Bos 14e en Evert de Graaf
16e ; M40: Ad Onnink 1e; M45: John Nooyen
19e , Chiel Saers 43e ; M50: Koos Mulders 2e,
Jan-Willem Demmendal 26e ; V40: Majorie
Zuidema 6e en Francis Mulders 8e. Voor de

vierde keer op rij won de mannenploeg het
verenigingsklassement. Hierbij werden zes
wedstrijden winnend afgesloten.

Overbrugging
Om de serie fris en uitdagend te houden, was de
stichting voortdurend op zoek naar nieuwe
manieren om de aantrekkelijkheid te vergroten.
Het seizoen 2000-2001 zou een overbruggings-
jaar worden. Vanwege organisatorische redenen
kwamen de Baggermolenloop in Sliedrecht en
de Golden Tenloop in Delft te vervallen.
Sommige verenigingen kregen steeds meer
moeite om voldoende vrijwilligers op de been
te krijgen. Verder was de tendens dat met name
de recreatieve lopers en loopsters hun kilome-
ters graag in een ambiancerijke omgeving wil-
den maken. De strandlopen, bruggenlopen en
centrumlopen werden steeds populairder.
Nieuwkomer was de Dwars-door-Dordtloop in
de binnenstad van Dordrecht over een afstand
van 10 kilometer.
In de L.B. de Waerdloop van Spijkenisse naar
Hoogvliet werd een groepje lopers, waaronder
Gerard Droog en Don Jassies verkeerd gestuurd.
Het gevolg was dat zij 17 kilometer hadden
gelopen in plaats van de oorspronkelijke 15. Na
protest aangetekend te hebben werden de tij-
den van deze lopers gecorrigeerd.  Ook in de
wat rommelige verlopen Dwars-door-Dordtloop
had Don Jassies pech. Een onduidelijke situatie
nabij de finish was er debet aan dat Don een
nieuwe ronde inging terwijl hij moest finishen.
De Marokkaanse junior, Said Ayada (18 jaar)
behaalde tweemaal een derde plaats bij de wed-
strijden over een afstand van 10 kilometer
(Oud-Beijerland en Gorinchem). In het eind-
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klassement waren er alleen podiumplaatsen
voor Rotterdam Atletiek in de categorie M40;
Amriet Oemraw 2e en Ad Onnink 3e. Het ver-
enigingklassement werd weer door de mannen
van Rotterdam Atletiek gewonnen. In de beno-
digde 7 wedstrijden werd evenzoveel keer een
eerste plaats behaald.

Meer kwaliteit
In de voorbije jaren had de loopserie een regel-
matige groei doorgemaakt. Maar het stich-
tingsbestuur wilde kwalitatief nog hoog-
waardiger evenementen neerzetten. Het pro-
gramma voor de negende editie van de
ZuiderSter loopserie (2001-2002) werd dus nog
eens kritisch bekeken. De wedstrijden in
Spijkenisse/Hoogvliet, Oud-Beijerland,
Gouda, Gorinchem en Barendrecht moesten
het veld ruimen. Er kwamen wel drie nieuwe
evenementen voor terug: de Port Zélanderun
in Ouddorp (10 km), de Heinenoordtunnelloop
van Oud-Beijerland naar Barendrecht (21,1 km)
en de Plassenloop in Reeuwijk (15 km). Om
voor de eindklassementen in aanmerking te
komen diende men zes maal in een wedstrijd-
uitslag opgenomen te zijn. De Port Zélanderun
was een aanwinst voor de serie al verliep de
uitslagenverwerking niet best door de grote
toeloop van lopers. Ad Onnink kon helaas niet
bij de eerste wedstrijden van dit seizoen aan-
wezig zijn. Deze zomer was bij Ad een tumor
in zijn blaas geconstateerd. Gelukkig heeft hij
redelijk snel de ziekte overwonnen.
De harde wind, hagel en natte sneeuw maakte

de 1e Heinenoordtunnelloop zwaar. Een ander
verzwarend element was de Heinenoord-
tunnel met een hellingspercentage van 6 tot 7
procent. De loop was toch een succes tot het
moment dat Cor Bezemer de finish naderde.
Op de eindstreep kreeg Cor een hartstilstand.
Direct werd Cor gereanimeerd en per ambu-
lance vervoerd naar het ziekenhuis. Cor raakte
in coma en overleed in op 1 oktober 2002. De
verslagenheid door deze tragische gebeurtenis
was groot binnen Rotterdam Atletiek, met
name binnen de trainingsgroep van Cor.
Desondanks probeerde iedereen zo goed en
kwaad als dat kon verder te gaan met de wed-
strijden en trainingen. De Plassenloop in
Reeuwijk was de laatste nieuwkomer en
tevens de laatste wedstrijd van Evert de Graaf
in deze serie. Eind maart 2002 brak Evert tij-
dens een baantraining op de Nenijto zijn kuit-
been vlak boven het enkelgewricht. Het bles-
surespook had eerder dit seizoen Gerard Droog
al te pakken. Gerard moest vanaf de Voorne
Atletiekrun in Brielle de rest van de wedstrij-
den aan zich voorbij laten gaan. Toch was er
dit seizoen een winnaar te bekennen. Deze eer
was voor Said Ayada die de Dwars-door-Dort
loop wist te winnen. Deze wedstrijd viel ech-
ter samen met de Kop van Zuid loop, onder-
deel van het SITA-circuit (Pre-Marathon
Events) waarin Rotterdam Atletiek ook strijd
moest leveren om de 1e plaats te behalen.
Vandaar dat de krachten over deze twee wed-
strijden verdeeld moesten worden. De afslui-
tende wedstrijd in Capelle aan den IJssel werd

170 Rotterdam Atletiek Jubileumboek 2004

n R O T T E R D A M  AT L E T I E K  E N  H E T  Z U I D E R S T E R C I R C U I T

F 2003. Plassenloop

Reeuwijk. Said Ayada (465).



een slijtageslag. Vanwege de warmte moesten
Ad Onnink, Peter Schlinck en Ton Hoozemans
de wedstrijd staken. Het wordt misschien wat
eentonig maar het verenigingsklassement
werd weer door de mannen van Rotterdam
Atletiek gewonnen. In het eindklassement was
er een podiumplaats voor Hans Bos (2e plaats
mannen 40) 

Tweede lustrum
De serie begon aan zijn tweede lustrum (2002-
2003) zonder wijzigingen in het programma.
De openingswedstrijd was weer de Port
Zélanderun in Ouddorp. Helaas was een aantal
deelnemers niet op de hoogte van een wegaf-
sluiting waardoor velen wat aan de late kant
arriveerden. De Geul Techniekloop werd over-
schaduwd door het overlijden van Cor
Bezemer. Voorafgaand aan de start was door
de Stichting ZuiderSter Loopserie een stille
tocht georganiseerd. Na een korte toespraak
van Jan de Vos verlieten de deelnemers de
atletiekbaan en wandelden naar de startlocatie
op de nabijgelegen weg. De lopers van
Rotterdam Atletiek waren ruim vertegenwoor-
digd en liepen hand in hand voorop.
Vervolgens werd er een minuut stilte gehou-
den. Ook voor de start van de 2e
Heinenoordtunnelloop werd Cor op initiatief
van de organisatie op gepaste wijze herdacht.
De Lenteloop in Papendrecht fungeerde als
kwalificatiewedstrijd voor de RoParun zodat er
ruim 2000 deelnemers aan de start versche-

nen. Bovendien was de snelweg A15 afgeslo-
ten, maar de organisatie had via de website de
lopers hiervan op de hoogte gesteld en het
advies gegeven op tijd te vertrekken. Door
deze twee factoren ontstond er toch een ver-
keerschaos. De start werd hierdoor bijna een
uur uitgesteld.
Bij de ZuiderSterloop stond een oude bekende
uit het circuit langs de kant. Ruud Onland,
winnaar van het eindklassement van de heren
in het eerste jaar van de serie, was sinds kort
trainer van de A-groep lange afstand. Na de
tragische gebeurtenis met Cor Bezemer heeft
deze langeafstandsgroep het ruim een jaar
zonder trainer moeten doen. Gelukkig is geble-
ken dat de groep een hecht team vormde en
men heeft zich in de wedstrijden goed kunnen
handhaven. Ruud kon dit met eigen ogen aan-
schouwen. Het verenigingsklassement werd
wel op een zeer overtuigende wijze gewonnen.
Maar liefst alle wedstrijden werden met de
benodigde één bekroond. In het eindklasse-
ment waren er prijzen bij de heren senioren
voor: Rachid Ben Meziane (5), Rob van der
Want (6), Gerard Droog (9), Evert de Graaf (13),
Jonh Cornet (15) en Peter Schlink (18). Bij de
heren 40: Hans Bos (3), Don Jassies (4) en
Amriet Oemraw (6). En bij de mannen 45: Ad
Onnink (3). Bij de dames senioren Luci van
Engelen (5), dames 40 Noeleen van Es (6) en
dames 45 Francis Mulders (2). 

Huidige seizoen (2003-2004)
Het elfde seizoen van de ZuiderSter Loopserie
(2003-2004) is in volle gang. De Geul
Techniekloop is uit de serie verdwenen en de
Dotterbloemloop in Zoetermeer (15 km) is
daarvoor in de plaats gekomen. De ZuiderSter
loopserie is regionaal toonaangevend. De
opzet is geslaagd. Het is een circuit waaraan
zoveel mogelijk mensen plezier aan kunnen
beleven zowel wedstrijdlopers als recreanten.
Van de oorspronkelijke 12 wedstrijden zijn er
nog maar 4 over die vergelijkbaar zijn vanuit
de eerste opzet. De meeste wedstrijden heb-
ben in de loop der jaren wel veranderingen
ondergaan in parcours en/of afstanden.
Jammer is natuurlijk wel dat Rotterdam
Atletiek er nooit in geslaagd is een wedstrijd
uit het circuit te organiseren.
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