
228 Rotterdam Atletiek Jubileumboek 2004

� B E S T E  R A - A T L E E T  E N  R A - A T L E T E  A L L E R  T I J D E N

De i a a f kende de verkiezing ‘Atleet en atlete
van de eeuw’. De Amerikaan Carl Lewis en de
dit jaar overleden Fanny Blankers-Koen waren
gekozen als de besten van de twintigste eeuw.
Maar wie is nu de beste atleet/atlete aller tij-
den van Rotterdam Atletiek? We kunnen nu
ook bijna spreken van ‘Atleet/atlete van de
eeuw’. Immers, nog maar 15 jaren te gaan
voordat de honderd is volgemaakt. In de uitno-
diging voor de reünie van 19 juni 2004 konden
de reünisten hun stem uitbrengen (helaas is
door de organisatie in de eerste zending een
fout gemaakt en is dat stukje weggevallen,
waarvoor onze oprechte verontschuldigingen).
Ook via www.ra.nl kon men zijn stem uit-
brengen. Welnu, hieronder ziet u de uitslag.

Bij de mannen was er een spannende strijd
tussen Dirk en Edward die ten slotte met 

enkele stemmen verschil in het voordeel van
Dirk werd beslist. Bij de vrouwen was er vanaf
het begin al geen sprake van een strijd. Nelli
stak met kop en schouders boven de rest uit.
Hieronder ziet u een korte reactie van Dirk.
Nelli was bij het ter perse gaan van dit boek
niet bereikbaar voor een reactie.

Dirk: ‘Hoe kan dat nou? Hier snap ik helemaal
niets van. Krijg ik op mijn leeftijd nog een veer in
mijn kont! Maar ik vind het toch wel leuk. Ik had
toch wel geduchte tegenstanders zoals Edward de
Noorlander en Hans Smeman. Nou ja, als je met
1/100 van een seconde op de 100m wint, ben je
toch winnaar, niet dan? Ik had het echt niet ver-
wacht. Bij de senioren ben ik nooit Nederlands
kampioen geworden, Hans en Ed wel. Goh, ik loop
als een aap met drie staarten door de kamer! Ik
ben vereerd.’

De beste r a -atleet en r a -atlete
aller tijden

Beste atleet aller tijden

1. Dirk de Bruijn
2. Edward de Noorlander
3. Willem Noorduin
4. Jaap Noordenbos
5. Caspari de Geus
6. Aad Steylen

Jan Fekkes
8. Aad Markestein

Bram Groeneweg
Cor Bezemer
Frits Butzelaar
Jan Struyck
Joop Tournier Sr.
Klaas Knop
Lex Mohr
Peter Blommestijn
Pleun van Leenen
Rijn v.d. Heuvel
Emile Vrijman

Beste atlete aller tijden

1. Nelli Cooman
2. Stans Brehm
3. Martha Leijdeckers

Hilde Veth
Els Vader

6. Wilma van Gool
Petula Ruijs
Marjan Olyslager
Luci van Engelen
Letitia Vriesde
Joke Claus
Ineke Hussaarts
Annie Noordraven
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