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G Boven: Atleten hebben

ook tijd om te luieren...

Onder: De scooterboys.

V.l.n.r.: Fred Pattiapon,

André Nauta en Harry van

Kleeff.

De verenigingen dos en Hollandia (enige van
de voorlopers van ra ) waren in de jaren vijftig
van de vorige eeuw niet alleen goede atletiek-
verenigingen, maar waren ook actief bij het
organiseren van allerlei buitenlandse activitei-
ten. In 1954 werden de ek in Bern bezocht en
in 1958 ging een groepje ondernemende leden
met een VW-busje van Dick Jansen naar de ek
in Stockholm. Met verenigingen in Engeland
onderhielden wij goede contacten, die resul-
teerden in een ontmoeting met Ruislip and
Northwood Harriers in het noorden van
Londen, waarheen wij met een gecharterd
vliegtuig reisden. Met Pinksteren 1959 kwa-
men de Middlesex Ladies op bezoek in
Rotterdam voor een dualmeet op de Nenijto.

In de zomer van 1959 maakte een groepje
avontuurlijke atleten een tournee door Zuid-
Engeland, na een ontmoeting met de Ruislip
and Northwood Harriers. De groep van veer-
tien personen reisde per scooter, die in die tijd
zeer populair was. Men verbleef op verschil-
lende campings. Het vervoer van de zwaardere
bagage, zoals de tenten, werd verzorgd door
ondergetekende, die sinds kort de trotse eige-
naar was van een tweedehands Simca Aronde.
De groep bestond o.a. uit Aad Koning en
Bertus Groen (beiden afkomstig van svv uit
Schiedam), Fred Pattiapon, Mart Duinstee, Ed
de Noorlander, Harry van Kleeff, Dick Jansen,
Dick van der Velden, Gerard van der Wielen en
voor het zware werk ging Corrie Huygen van
Hollandia mee. De camping was gelegen bij
Cristal Palace in het zuiden. De Harriers had-
den hun onderkomen in het uiterste noorden
zodat wij herhaaldelijk dwars door de stad
moesten rijden. Dat kon toen nog zonder al te
veel problemen.

Na de wedstrijden, waarvan ik de resultaten
niet meer kan achterhalen, ging het gezel-
schap richting Zuidwest Engeland. Corrie
Huygen had inmiddels laten weten dat zij
terug naar Rotterdam wilde. Zij werd afgezet
bij Liverpool Street Station vanwaar zij via de
veerdienst Harwich-Hoek van Holland naar
Nederland ging. Na een voorspoedige trip kam-
peerden we in Paignton vlakbij Torquay in

Devon. Daar was het goed toeven met veel zon
en strand en ’s avonds stappen. De camping
lag op een hooggelegen terrein. De oude Simca
begon toen kuren te vertonen en wilde niet
meer starten. Met vereende krachten werd de
kar naar het hoogste punt van de weg geduwd,
waarna in de afdaling de motor weer op gang
kwam. Uiteindelijk moest er toch een nieuwe
accu gemonteerd worden, wat een groot gat
sloeg in mijn vakantiebudget.

Wie verre reizen doet... 
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Op de terugweg zouden wij, de scootergroep
en de auto, elkaar ontmoeten bij een camping
bij Chicester. Het was namelijk nogal lastig als
groep bij elkaar te blijven op de smallere
wegen van zuid Engeland. Ik arriveerde als
eerste, maar van de scooters was voorlopig nog
geen spoor te bekennen. Ook niet nadat er
ongeveer twee uren waren verstreken. Ik voel-
de mij niet happy met die situatie en heb de
wegenwacht van de aa (de Britse anwb )
ingeschakeld. Deze heeft via het mobiele
radionet een vermissingsbericht doorgegeven

aan zijn collega’s. De groep werd gevonden, zij
bleek op weg te zijn gegaan naar Winchester.
De namen schelen niet veel, maar het aantal
kilometers wel. Onder begeleiding van de gele
aa -motorrijder werd de groep naar de juiste
plek geloodsd. Een hele opluchting toen alles
weer bijeen was, temeer omdat ik in de auto
de tenten en de zwaardere bagage vervoerde.
Zonder verdere incidenten werd de volgende
dag Dover bereikt voor de overtocht naar het
continent. Vandaar naar Rotterdam.
André Nauta

E Op de stoep zitten links

Fred Pattiapon en rechts Dick

Jansen. André Nauta staat.

E André Nauta (midden)

controleert het inpakken.

Links gebukt is Dick v.d.

Velden, naast hem Gerard

v.d. Wielen. Staand is Dick

Jansen. Juist achter de schou-

der van André is Aad Koning

te zien.




