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Het samenstellen van dit boek vergde veel tijd
en moeite. Echter, we deden het met plezier. 
U begrijpt dat het maken van dit boek niet
mogelijk was zonder de hulp van velen. In het
verleden hebben veel mensen ons geholpen
met het reconstrueren van de verschillende
histories. Ook eigen archief- en speurwerk
leverde veel interessants op. En menigmaal
vertelden mensen ons gewoon een leuk ver-
haal dat ze hadden meegemaakt. Dat zijn
zaken die niet in de clubbladen, Atletiek-
werelden of kranten terug te vinden waren. 
En dat zijn vaak de leukste verhalen. 

In dit boek zijn zeer veel foto’s opgenomen.
Hoewel we zelf over een groot archief beschik-
ken, hebben veel mensen foto’s beschikbaar
gesteld. Op onze vraag om foto’s kregen we
altijd positieve reacties. En er zaten vaak hele
fraaie foto’s tussen (maar dat heeft u al
gezien). Daarom willen we graag de mensen
noemen die voor dit boek foto’s hebben uitge-
leend. Dat zijn:
Aad Zoeteman, Ad Onnink, André Nauta,
Arie Sparreboom, Bob van Yperen, Caspari de
Geus, Cees van Maurik, Cornelis van Velen

Dirk en Riet de Bruijn, Ed Meeuws, Fred en
Edith v.d. Hidde, Gemeentearchief Rotterdam
(Kees van Buren), Gerard Mekes, Gerrit
Kramer, Hans en Elly v.d. Hoek, Hans
Smeman, Huug Fischbuch, Jessie Hulst, Johan
de Boer, John de Noorlander, Joop Snoep, Joop
Tournier Sr. (zijn kleinzoon Remco), Jopie
Krijgsman, Leo Teerlink, Louise Zimmerman,
Marjan Olijslager, Peter Blommestijn, Rens
Haanstra, Rijn v.d. Heuvel, Rien Olree, Steef
Kijne, Walter Suvaal, Wim de Graaff.

Speciale dank gaat uit naar Huug Fischbuch en
Cees van Maurik voor het noemen van namen.
Ook speciale dank aan Kees van Buren van het
Gemeentearchief Rotterdam voor het recon-
strueren van de opening van de Nenijto en het
beschikbaar stellen van oude foto’s.

Dit boek werd mede mogelijk gemaakt door de
sponsoring van de Gebroeders De Noorlander. 

Rotterdam, 19 juni 2004

Adri van den Berge, Luci van Engelen, 
Erwin Suvaal

Aan de finish
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