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In april 2019 wordt de 39ste Rotterdam Marathon 
georganiseerd. Wie weet nog hoe het begon? 
En wie weet nog hoe het daarvóór was? Welnu, 
hieronder een korte geschiedenis van de mara-
thon in Rotterdam.

Voor zover na te gaan, is de eerste marathon in 
1908 in Rotterdam gehouden. Twee jaar eerder 
vond de eerste marathon in Nederland plaats 
(19 augustus, georganiseerd door De Spar-
taan). In 1909 volgde de tweede marathon in 
Rotterdam. Rond die jaren was de afstand nog 
niet officieel zoals nu 42,195m. Vaak varieerde 
dat tussen de 38 en 42 km, met in Nederland 
een afstand van 40 km en 200m. Tijdens de 
Olympische Spelen van 1908 in London is men 
aan de enigszins merkwaardige afstand van 
tegenwoordig gekomen (zie verderop in dit 
artikel). Ook in 1912 is in Rotterdam een mara-
thon gelopen. De marathons van 1909 en 1912 
werden georganiseerd door Pro Patria (het hui-
dige PAC), de organisastie van 1908 was niet 
meer te achterhalen. Waarschijnlijk zijn door 

Pro Patria nog meer marathons georganiseerd, 
maar daarover is niets meer terug te vinden. 

Over de marathon van 1909 stond onder 
andere het volgende in de pers te lezen: “… wij 
mogen zeker spreken van een geslaagde dag, die 
een bijzondere propaganda vormde voor de zo 
mooie sport, de Marathon-race hierbij uitgezon-
derd. Ja, die marathonwedstrijd…. ach, ach, wat 
een misère toch. Wij zullen er maar niet al te veel 
over vertellen. ‘t Was in vele opzichten erbarme-
lijk. Wat doet men toch met zulke nummers op 
het programma? ‘t Is afbeulen der loopers.  
‘t Is het kleineren van de sport. ‘t Is een prachtig 
wapen in de handen der helaas nog op voldoende 
wijze aanwezige tegenstanders van de sport. Die 
halen alles door elkaar. Die zien het goede niet 
en alleen het slechte. Die vragen: heb je die arme 
kerels gezien, die meestrompelen in de marathon. 
En wat moet je dan zeggen. Je kunt die mensen 
niets anders dan gelijk geven. De Belg Nisset won 
deze wedstrijd. Hij was met de Hollander De 
Boer feitelijk de enige die geoefend in de wedstrijd 
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kwam en een draaglijk figuur sloeg. Neen, wij 
voor ons zagen liever de andere nummers.” 

de huidige afstand van 42, 195 km
Hierboven werd het al vermeld: de marathon 
kent een enigszins merkwaardige afstand. 
Logischer zou het geweest zijn voor een 
afstand van 40 km te kiezen. Wat was nu het 
geval tijdens de OS van 1908 te Londen? Het 
was de bedoeling van de organisatoren de 
wedstrijd over 26 mijl te houden. De start zou 
zijn voor Windsor Castle en de finish lag voor 
de koninklijke loge in het White City stadion in 
Shepherds Bush. Omdat één van de prinsen 
ziek was en hij toch gaarne getuige wilde zijn 
van de start, besloot de organisatie de lopers te 
laten vertrekken bij het oostelijke terras van het 
kasteel. Daardoor konden de prins en andere 
koninklijke hoogheden de start van zeer nabij 
meemaken. De afstand van de oorspronkelijke 
start naar het terras bedroeg 385 yards. De 
totale afstand werd dus 26 mijl en 385 yards, 
wat overeenkomt met 42 km en 195 meter. Na 
de Olympische Spelen van 1924 werd dit de 
officiële afstand.

het leven
Het duurde vrij lang voordat er weer een mara-
thon in het Rotterdamse werd georganiseerd. 
In 1926 had de laatste editie plaatsgevonden. 
De start vond toen plaats vanaf het Nenijto-
terrein. Er waren 14 deelnemers waaronder 
Jaap Kemp en Pleun van Leenen van DOS.  
Jaap won de wedstrijd in 3.07.04. In Rotter-
dam, en dan met name bij Pro Patria, zag 
men dit met lede ogen aan. Met financiële 
steun van het weekblad ‘Het Leven’ werd 
op 11 juli 1937 een marathon in Rotterdam 
gehouden over een afstand van 42 km en 
200m. Het parcours was als volgt: Nenijto-
baan - Bentincklaan - Willem de Zwijgerplein 
(het tegenwoordige Bentinckplein) - Statenweg 

- Stadhoudersweg - Abraham van Stolkweg - 
Beukelsweg - Beukelsdijk - Tunnel - Willem de 
Zwijgerplein - Walenburgerweg - Noordsingel 
WZ - Noordplein - Crooswijkschesingel - Boe-
zemsingel - Goudscherijweg - Sophiakade 
- Jaffa - Oudedijk - Kortekade - Hoofdweg tot 
aan het keerpunt in Nieuwerkerk a.d. IJssel 
even voorbij de spoorlijn Den Haag - Utrecht. 
Terug langs dezelfde weg tot aan de Walenbur-
gerweg, dan langs het Willem de Zwijgerplein 
(rechts) - Bentincklaan - Nenijtobaan waar nog 
anderhalve ronde moest worden gelopen. 

Op 22 mei 1938 werd dit herhaald. In 1939 mis-
lukten de onderhandelingen, zodat het bij die  
2 marathons is gebleven. Het aantal deel-
nemers lag vrij laag: in 1937 twintig, waarvan er 
13 de finish haalden. Bram Groenweg van SCR 
werd in 1937 Nederlands kampioen. In 1938 
waren er vijftien moedigen, waarvan er  
9 de eindstreep bereikten. Nu was het Pleun 
van Leenen die als eerste de eindstreep 
bereikte (en daarmee zijn laatste Nederlands 
kampioenschap behaalde). In die tijd droegen  
vele marathonlopers een stokje met zich mee 
dat met een elastiekje aan de hand was beves-
tigd. In dit stokje werd bij steken in de zij of 
andere pijnen hard geknepen om de moeilijk-
heden te kunnen overwinnen… Ook in 1950 
is in Rotterdam nog een marathon georgani-
seerd.

de marathons van metro
Metro was in 1955 opgericht en is altijd een 
kleine, maar zeer actieve vereniging geweest. 
De laatste marathon die in Rotterdam was 
gehouden, dateerde alweer van 1938. Reden 
dus om die lange afstand weer eens in Rotter-
dam te organiseren. Op 1 juli 1972 was het 
zover. Het orgisatiecomité werd gevormd 
door Wim Teerlinck, Lou Schriel, Gerard van 
Maurik, Piet Schoonen en Freek v.d. Grient. 
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Bij Gerda Honcoop kon men aan een tafeltje 
inschrijven, naar ze zelf zegt voor ongeveer 
ƒ 5,00. Ongeveer 150 deelnemers kwamen 
af op het parcours in het Kralingse Bos (niet 
daarbuiten, want zou men kosten kwijt zijn 
voor politiemedewerking). De winnaar van 
die eerste marathon was Berney Allen die een 
behoorlijk goede tijd realiseerde van 2.16.34. 
Ex-Metroman Aad Steylen werd 6e in 2.33.17. 
Johan Kijne, toen nog lid van Shell, finishte als 
8e in 2.33.38. Peter Fritz was de eerste clubman 
in 2.37.38. De organisatie kreeg veel pluimen 
van de deelnemers. Buitenlandse deelnemers 
sliepen bij de leden thuis.

Dat het de KNAU ook niet ontgaan was dat 
er een goede organisatie op poten was gezet, 
bleek uit het feit dat Metro tijdens het tweede 
jaar het NK kreeg toegewezen. Johan Kijne, 
toen wel lid van Metro, komt de eer toe de 
laatste kampioen op het onderdeel marathon 
te zijn van RA. Hij finishte in 2.24.30. Wim 
Teerlinck overleed en dat was een gevoelige 
klap voor Metro, niet alleen was hij zeer actief 
binnen de organisatie maar ook was hij een 
begeleider van de lange afstandsatleten. Het 
clubkampioenschap ging eveneens naar Metro: 
Johan Kijne, Peter Fritz en Lex van Someren 
zorgden hiervoor. 

In 1974 werd de laatste marathon georgani-
seerd. Winnaar Willy Roggenbach finishte in 
2.26.05. Lou Polak was de eerste Metroman in 
2.31.53 (6e). Na het derde jaar moest noodge-
dwongen worden gestopt omdat de organisatie 
teveel werk werd voor een kleine groep mensen 
en omdat het parcours niet meer aan de eisen 
van de tijd voldeed.

de marathon van 1981
In het begin van de jaren 80 leefde in Rotter-
dam de gedachte om een stadsmarathon te 

houden. De marathon stond met het Neder-
lands record en Olympisch zilver (1980) van 
Gerard Nijboer volop in de belangstelling. Kan 
dit in Rotterdam ook? Tijdens de Binnenstads-
dag van 1980 werd het 25 km kampioenschap 
van Nederland georganiseerd met de finish op 
de Coolsingel. Dit was een groot succes. Vijf 
koppen werden bij elkaar gestoken: Wim Wit-
vliet, Ed Meeuws, Wim van Hemert, Roel van 
Veen en Gerard Rooijakkers. Op vele vragen 
wordt het antwoord gevonden. In ieder geval 
moest het een Rotterdamse aanpak worden: 
geen woorden, maar daden! Toenmalig burge-
meester André v.d. Louw vond het prima en gaf 
het sein aan diverse gemeentelijke diensten, 
waaronder de RET en de politie, om volledige 
medewerking te verlenen. Op 23 mei 1981 vond 
de eerste van een lange reeks plaats, toen nog 
Rotterdam Marathon geheten. Dankzij André 
v.d. Louw vond de finish op de Coolsingel 
plaats. 

Veel vrijwilligers werden gerecruteerd uit de 
Rotterdamse atletiekverenigingen. Iedereen 
weet het nog, die eerste marathon sinds jaren 
werd gewonnen door de Schot John Graham 
in de toen fabelachtige tijd van 2.09.28 (John 
had overigens als ‘dieet’ hamburgers en cola!). 
Daarmee bezorgde hij ‘Rotterdam’ meteen een 
goede naam. Dat het daarna heel lang duurde 
voordat nummer twee binnenkwam, weet nie-
mand meer. Dat het die dag slecht weer was 
(hele dag regen), zullen de meesten zich nog 
wel weten te herinneren.

latere marathons
Al in mei 1982 werd Alberta Salazar voor de 
editie van 1983 vastgelegd die als voorwaarde 
stelde dat Robert de Castella ook mee zou 
doen. Robert gaf ook zijn jawoord en zo ging 
1983 in als de marathon van de strijd der gigan-
ten. De Castella en Salazar waren in die jaren 
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de grootmachten op de marathon, Salazar 
had nog nooit een marathon verloren en was 
wereldrecordhouder met 2.08.13 (hij maakte 
voornamelijk naam in New York). Het grote 
tweegevecht tussen Salazar en De Castella 
bleef uit. Wat niemand verwacht had: De  
Castella moest zeer diep gaan om de Portu-
gees Carlos Lopes voor te blijven: twee tellen 
was het verschil op de finish. Voor velen is 
dat nog steeds de mooiste marathon. Lopes 
verbeterde overigens het Europees record van 
Gerard Nijboer tot 2.08.39.

In 1985 vond de eerste echte stadsmarathon 
plaats, d.w.z. ook door Rotterdam-Zuid. Het 
was het jaar van het wereldrecord van Carlos 
Lopes, èn van Cecile Schrauwers. Wie weet het 
nog? Zij liep op de IJsselmondselaan achter 
hem aan toen hij zijn bidon had gemist. Theo 
Reitsma wist het zeker: ‘Dat moet een atlete 
zijn!’ En gelijk had hij! Carlos was in 1984 ook 
van de partij, maar moest toen opgeven. En 
wat een come-back een jaar later. Ruim 20 km 

liep hij alleen door Zuid met een magistrale 
pas. Na 2 uur, 7 minuten en 12 seconden stond 
de finishklok stil: wereldrecord!

nog meer records
Dat was niet het enige wereldrecord dat in 
Rotterdam werd gevestigd. De legendarische 
Piet van Alphen vestigde in 1983 een fabuleus 
wereldrecord voor veteranen M50: 2.22.14. Wie 
loopt dat tegenwoordig bij RA? Niemand. In 
de top 10 aller tijden is er maar eentje die ooit 
sneller was: Erik Edelman met 2.19.17 uit het 
recordjaar 1988. In dat jaar werd namelijk weer 
een wereldrecord gelopen in Rotterdam dat 
maar liefst 10 jaar zou standhouden: 2.06.50 
door de Ethiopiër Beylaneh Densimo. Hij zou 
in latere edities nog deelnemen, maar heeft die 
prestatie nimmer meer geëvenaard c.q. bena-
derd. In de eerste jaren kwamen de vrouwen 
er maar bekaaid af, toppers waren er nauwe-
lijks. Rosa Mota uit Portugal was zo’n topper, 
die in 1983 tot de zeer verdienstelijke tijd van 
2.32.27 kwam. Van Nederlandse zijde waren er 

Hofplein 1994. Traditiegetrouw poseren de RA-deelnemers aan de Rotterdam Marathon voor de fontijn. Geheel rechts staand is trainer  

Cor Bezemer. Geheel links staand is trainer Dick Eduard.

s
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o.a. Carla Beurskens, Marja Wokke en Wilma 
Rusman die goede tijden wisten te realiseren. 
De Keniaanse Tegla Loroupe finishte in 1998 in 
de supertijd van 2.20.47: ook een wereldrecord. 
Een unieke situatie, Rotterdam had zowel bij 
de mannen als de vrouwen het wereldrecord). 
Inmiddels is Rotterdam beide records kwijt.

nog een leuke anekdote over 
1988
De Amerikanen (altijd wantrouwig) vertrouw-
den de afstand wegens het wereldrecord 
niet en verzochten de KNAU het parcours te 
mogen nameten. De KNAU had (terecht!) veel 
vertrouwen in de Rotterdamse organisatie en 
deelde de Amerikanen mee dat ze niet hoefden 
te komen. Stiekem zijn ze toch gekomen en 
hebben op een vroege zondagochtend ontdekt 
dat er geen centimeter aan mankeerde. Sterker 
nog: zij constateerden dat het parcours zelfs  
16 meter te lang was…

nederlanse kampioenschappen
Verschillende malen was aan de Rotterdamse 
marathon het Nederlands kampioenschap 
marathon verbonden. De legendarische Rotter-
dammer Pleun van Leenen (DOS) veroverde 
destijds in Amsterdam de eerste officiële titel 
in 1932. Sinds die eerste titelstrijd in 1932, in de 
jaren dertig viel de titelstrijd nog wel eens uit 
door gebrek aan belangstelling of organisatori-
sche problemen en in de oorlogstijd had men 
andere zaken aan het hoofd, hebben onder-
staande RA’ers een kampioenschap behaald: 

1932 Pleun van Leenen (DOS)
1933 Pleun van Leenen
1937 Bram Groeneweg (SCR)
1938 Pleun van Leenen
1965 Aad Steylen (Metro)
1966 Aad Steylen
1967 Aad Steylen

1968 Aad Steylen (ook in 1969 kampioen, 
 maar toen als lid van Hanze Sport)
1973 Johan Kijne (Metro)
1986 Joop Snoep (AVR, M60)
2010 Patrick Kwist (Rotterdam Atletiek, M40)
2013 Robert Willemse (Rotterdam Atletiek, 
 M45)
2018 Patrick Kwist (Rotterdam Atletiek, M45)

Bij de vrouwen van Rotterdam Atletiek is er 
nog nooit iemand Nederlands kampioene 
geworden. 

s Erik Edelman (354) bezit nog altijd het clubrecord marathon uit 1988 

met 2.19.17. Hier samen met Don Jassies (3550).
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s Patrick Kwist

tt Luci van Engelen.1997. Ulrich Vreden (3301) en Rob v.d. Want (3397).

ss Theo Spek.1983. Ton Romeijn.
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s ssRon Aalberse 2014. Jorrit Pels.Tineke Schmitz

s s1998. Arthur Hulstkamp (3351) en Jim Spruijt (2819). 1986. Bert van Delden (428).
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t

1987. Alex van Gelderen.

Amriet Oemraw (448) en Eyob Muller (1977).

s Gebroeders Punt, rechts Erik (3404) en links Robin (3405). Achter 

Erik loopt Peter v.d. Velden.
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s s s1997. Carlo Snel. 1997. Cees Romein. 1989. Bert van Beek.

s

s s

s

s

s1998. Cliff van Ooststroom (977).

Gerard Droog. 1988. Erik Edelman.

1988. Don Jassies.

1998. Flip Dekkers en Jessie 

Hulst (F 246).

Gerard Elderson (in AVR-shirt).
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ss 2001. Froukje Visser en rechts trainer Aad van Galen.1983. Ed Meeuws.

t 1983. Huug Fischbuch (midden).
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s sGuus Breit. 1983 Gerrit Kramer.

t Teus v.d. Blom.
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ttt

s

s

s s

s

s
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1998. Hans Fleischhauer.

Henny van Luijpen + dochter Marjolein.

1983. Jan Vermeulen. 1998. Jos Keukelaar (rechts) en Luci van Engelen.

1983. Hans Veerman. 1986. Hary Slump.

1989. Henk Snijders.

1983. Henk Dissel.

Jan van Tuyl.

1989. Mark van Lieshout.



1998. Jos Keukelaar (rechts) en Luci van Engelen.
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s s s sJim Spruijt. 1986. Kees van Buuren. 1998. Koos Mulders. 1998. Lex Mohr.
t

t

Maurice van Wijk.

Nicolette de Lange (F 58) en 

Jan-Bernard Weenink (rechts).

s s s1999. Rob v.d. Want. 1987. Robert Boer (1499). 1992. Steef Kijne.



rotterdam atletiek 100 jaar294

s s

s

sAmriet Oemraw (72) en Cliff van Ooststroom 

(1660). 

Marco Schumm.

1988. Renze Brouwer

Eric Verweij.

t Richard Kooijman.
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t t

t

s sO.a. Peter v.d. Velde (3825).

1987. Piet v.d. Velden.

Peter Detombes (6266). Rob Koster.

1988. Richard Kooijman (links) en Don Jassies.t tRon Aalberse.

Mien Suvaal.
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t

t 2010. René Kruis

2010. Ton Hoozemans.

super rotterdam masters
De Rotterdam marathon kent de zogenaamde 
‘Super Rotterdam Masters’. Dat zijn marathon-
lopers die de Rotterdamse marathon minstens 

10 keer hebben uitgelopen. Bij elke volgende 
vijf keer ontvangt de loper/loopster een ere-
speldje. Ook hierin is RA vertegenwoordigd.  
De onderstaande lijst is van 2018.

Naam Aantal
Henk Vermaas 30
Amriet Oemraw 28
Hans Bos 23
Ton Romeijn 20
Patrick Kwist 15
André Bossche 14

Dick Eduard 13
Koos Mulders 13
Ali Shugul 12
Adri Bokx 11
Bart van Bergeijk 10
Monique Kempff 10

t

s 2013: Aad van Galen (links) en chef Coolsingel Wim Jonkman.

2013: Michelle Blommestijn is er vanaf de start in 1981 al bij op de Coolsingel. Rechts chef 

Coolsingel Wim Jonkman.
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tt

sss 2014: Jorrit Pels. 2013: Super Marathon Master Henk 

Vermaas.

2013: Robert Willemse.

2013: Robi van Leersum (10 km). 2013: Hester Lingsma (10 km).
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t

t

s

s

s 2005: winnaar van de eerste Rotterdam marathon, de Schot John 

Graham, doet mee aan de 10 km. Rechts naast hem de lachende Janny 

Smit.

2015: Amriet Oemraw (geheel links) wordt gehuldigd n.a.v. zijn 25ste 

Rotterdam marathon.

2014: Iris Meerts (rechts) en Erwin Koens.

2012: vlak voor de start. Met regenjas en 

gele stropdas is Mario Kadiks. Geheel links 

in geel hesje is Francis Mulders. Derde van 

links is Michelle Blommestijn. Onder foto-

graaf met oranje hesje is Marianne Potuyt 

met rechts naast haar Janny Smit.

2006: John Nooijen.




