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VOORWOORD

Als je op een gegeven moment besluit om een traditionele wedstrijd chrono
logisch op papier te zetten, dan blijkt dat er van bepaalde episoden nog moeilijk 
informatie te krijgen is.
Ik weet dat de Pim Mulierloop een van de oudste, zo niet de oudste van Neder
land is en dat de atletiekvereniging Suomi deze wedstrijd al vele malen heeft 
georganiseerd.
Wat de drijfveer voor dit onderzoek is, kan ik eigenlijk zelf niet goed verklaren 
maar wat me wel al vreselijk in het begin van de klus boeide, was de sportpio
nier Pim Mulier.
Een tweede argument dat me te binnen schiet is een opmerking van onze 
wedstrijdsecretaris Cor van der Giesen, die bij de laatste editie (7 november 
1993) niet w ist of het nu de 52-ste of 53-ste uitvoering was. Blijkbaar waren 
deze gegevens niet zo eenvoudig te vinden en dit maakte het onderzoek na
tuurlijk alleen maar spannender.
Om nu alle informatie bronnen op te sommen lijkt me niet verstandig, toch w il ik 
wel de familie van Pim Mulier, Klaas van Leeuwen en Gerrit Tabak (resp. oud- 
voorzitter en lid van de technische commissie van Turnlust), Piet Wijker, Joop 
Weenink (winnaar in '45  en '47), Jan Borst (winnaar in '52 , '54 , '55  en '56), 
Piet Bleeker (Nederlands marathonkampioen in '56 , '57 , '58  en '59), Jan 
Keesom (winnaar in '58 , '59 en '60), Henk Ruijl (verslaggever Haagsche 
Courant) en Jan Knippenberg bedanken voor hun spontane hulp bij mijn speur
tocht. Voor het overige heb ik ook veel informatie via de bibliotheek van 
Amsterdam en Santpoort-Noord, het Haarlems Dagblad en het archief van Suomi 
gekregen. Om het verhaal niet te laten verzanden in allemaal gegevens over de 
winnaars, plaatsen waar de wedstrijden gehouden werden en de datums, zal ik 
ook wat citeren uit oude sportboeken om de sfeer in die tijd goed weer te 
kunnen geven. Om het verhaal compleet te maken moeten we natuurlijk ook iets 
over Pim Mulier zelf en de invloed die deze sportpionier op de atletiek heeft 
gehad, vertellen.

Santpoort, september 1 994. Ruud Porck



Bij de tweede druk.

Eigenlijk wilde ik niets meer toevoegen aan dit boekje maar nieuwe ontw ikkelin
gen hebben mij ertoe gebracht om de tweede druk uit te breiden met een verslag 
van de loop van 6 november 1994 (waar de huidige voorzitter van de wegwed- 
strijdcommissie, Arie de Goede, de copy voor leverde), een verslag van de 
laatste loop van 5 november 1995 en wat meer achtergrondinformatie over Pim 
Mulier. Voor dit laatste wil ik vooral Gijs Zandbergen, schrijver en journalist van 
de Volkskrant, bedanken.

Santpoort, Oktober 1995

To believe your own thought, to believe that what is true for you in your own 
heart is true for all men.

Emerson.



WILLEM JOHAN HERMAN 'PIM ' MULIER.

Pim Mulier werd op 10 maart 1865 in Friesland geboren als zoon van een van de 
laatste "grietmannen" (regenten) in deze provincie en stamt uit een oud, eertijds 
in Frans-Vlaanderen wonend geslacht.
Toen hij op 12 april 1954, 89 jaar oud, stierf, was dat onbetw ist als Neerlands 
Sportman van de eeuw. Of beter: van twee eeuwen, want zijn eerste pioniers- 
schreden zette hij voor de eeuwwisseling. Pim Mulier was een uitermate 
boeiende en veelzijdige figuur, enorm vitaal en bruisend van energie, wereld
reiziger, journalist, talenkenner en novellist, begaafd schilder en tekenaar, 
verwoed kunstverzamelaar, op en top sportman, schaatser en voetballer, 
organisator en inspirator, oprichter van de eerste voetbalclub in Nederland, 
oprichter van de eerste Nederlandse tennisclub, oprichter van de Nederlandse 
Voetbal Bond, organisator en winnaar van de eerste hardloopwedstrijd, later ook 
medeoprichter van de Nederlandse Atletiek Bond, importeur in Nederland van 
hockey en bandy, organisator van de eerste vierdaagse wandelmarsen, oprichter 
van sportbladen, schrijver van sportboeken, stimulator van de lichamelijke 
oefeningen op de scholen, stimulator van het georganiseerde wedstrijdkaatsen in 
Friesland, voorzitter van de Nederlandse Cricket Bond, ijveraar voor het instellen 
van medische commissies bij de Nederlandse sportbonden, initiatiefnemer voor 
de eerste spelleiderscursussen, oprichter van de International Skating Union, 
grondlegger van de georganiseerde en gereglementeerde Friese Elfstedentocht 
en bij dit alles ook nog een verdienstelijk atleet, een crack voor de korte, midden 
en lange afstanden, een hardloopbezetene, in de wieg gelegd om later ook nog 
eens de start en de prijsuitreiking te verzorgen van de Pim Mulierlopen te 
Velsen.
Pim Mulier is dus een legende en het grote voordeel van een legende is dat zij 
onsterfelijk is. Vandaar dat het mij ook weinig moeite kost Pim Mulier veertig 
jaar na zijn dood aan het woord te laten. In zijn eigen woorden, die dateren uit 
een andere tijd, maar die to t de dag van vandaag heel duidelijk voor zichzelf 
spreken.
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Het volgende gedeelte komt uit een gedenkboek, waarvoor Pim Mulier de 
volgende tekst leverde:

Haarlem is feitelijk mijn stad. ik dweepte met mijn Damiaatjes, die mij in slaap 
zongen, in 1867, toen m'n ouders uit Friesland verhuisden, begint mijn Haariem- 
sche tijd. Mijn eerste paar schaatsen, toen ik, ieerende van mijn broer en den 
huisknecht op de Nieuwe Gracht, niet binnen mocht komen en geen eten zou 
krijgen, vóórdat ik alleen kon krabbelen. Ons heerlijke huis met de vele groote 
vertrekken en zolders, de groote marmeren vestibule in het sousterrein, waar ik 
rolschaatsen reed, en het dak vooral, waar ik spreeuwen melkte door telkens 
een eitje uit het nest te halen. Dat dak was voor mij als een onbekend wereld
deel. M'n vriend Kaak Del Court en ik Heten ons z.g. van dit dak vallen, tus- 
schen haakjes sprongen wij op een lager platje met een geweldige gil, wat zóó 
goed ingestudeerd was, dat de oude dames van Breda de Haan in hun tuin dan 
flauw vielen. 'Ze /egge' zei Kaak dan. Op m'n 7-de jaar belde ik bij den president 
van de rechtbank aan en vroeg hem z'n dochtertje ten huwelijk, want zei ik, we 
schoten zoo goed op en dat telkens weer naar huis moeten was omslachtig en 
onpractisch. Je was een 'vent van niks' als je niet met een huurbootje de Mooie 
Nel wist te vinden, waar geen grond was, zoo diep was 't er, en bij de Lie de 
plek waar nog meervallen huisden uit den Spaanschen tijd. Wij hadden dat 
gepeild en die meervallen gezien. In 't reuzen-meer en achter 't Bentveld (in het 
duin waren vroeger waterrijke poelen en meertjes) wisten we wulpenpollen te 
liggen, vochten tegen ontzettend sterke Overveeners, hoewel we die evenmin 
ooit hadden gezien als de meervallen van "om en de bij 100 pond". We keerden 
via Ve/sen terug als we den B/oemendaa/schen koddebeier, in onze oogen 'n 
vreeselijk wezen, half mensch half draak, hadden gezien, die expres op ons 
loerde.

Dit prachtige verhaal gaat dan nog bladzijden lang door to tdat er een passage 
komt, waaruit o.a. zijn voorliefde voor het sporten, in de vrije natuur, blijkt.

Wat voerden we uit buiten de school? Wij maakten wandelingetjes, als 't kon 
zonder begeleiding, waren we wat energischer, dan werden het groote wande
lingen, strooptochten ten détrimente van andermans eigendom. Op de pleinen, 
op de grasvelden mocht men niet loopen, veel minder kastie spelen. Gevolg? 
Wel! 'n jongen wil niet onder geleide wandelen, aan gymnastiek doen op bevel, 
'n nuttig boek lezen, wat hem in de hand wordt gestopt. Hij wil z'n vrijheid, hij 
wit naast de rechte paden de wildernis in, de boomen in, het water in, het ijs op. 
Dat alles mocht men vroeger niet, zooals gezegd. Ergo, men deed het toch, 
werd óf 'n huichelaar, ó f 'n gehoorzame jongen, ó f 'n brave Hendrik, die aan 
moeders rokken hing.
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De Friese Haarlemmer had dus een zeer gelukkige jeugd als zoon van welgestel
de, ruimdenkende ouders, die hun kind alle gelegenheid gaven gebruik te maken 
van de ongerepte Haarlemse omgeving.
Zijn vader, Mr. Tjepke Mulier, die in 1867 voor 22000 gulden met zijn familie z'n 
intrek nam in een statig pand aan de Haarlemse Nieuwe Gracht 7, zette de 
onvermoeibare Pim Mulier al jong aan om te gaan hardlopen. Vader en zoon 
gingen met de sjees naar buiten en dan op stille wegen rond Haarlem en Velsen 
werd Pim "gedropt". In een matig tempo mende vader Mulier de zacht lopende 
Friese harddravers. Een andere keer liep hij met de jacht-windhonden mee aan 
de lijn. Moeder Mulier maakt zich in het begin nog wat zorgen over dat gehuppel 
van haar zoon. Buurvrouw sprak:" Uw jongste, die Wim? Wel een geschikte 
knaap, maar die bedenkelijke rare neiging om op een drafje over de wegen te 
lopen, is toch wel bijna benauwend, 't  Grenst aan het abnormale! ".
Weer een stuk verder, in het gedenkboek, als Pim Mulier inmiddels dertien jaar is 
geworden staat er eindelijk waar ik naar op zoek was;

De in 1867 in Engeland in zwang gekomen cross-country o f veldloop, introdu
ceerde ik in 1878 in ons land; ik logeerde toen op Rooswijck, waar we door de 
gastvrijheid van den Heer Del Court van Krimpen in staat werden gesteld den 
eersten 'veldloop' te organiseren.

1878 Allen klaar........ ?
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De eerste Pim Mulierloop.

De allereerste atletiekwed- 
strijd in ons land werd dus 
gehouden op het landgoed 
Rooswijck te Velsen. Er 
werd een programma samen
gesteld van ...... twee num
mers; de korte afstand en de 
lange afstand. Niets verder, 
ook geen springen of wer
pen.De korte afstand was 
een sprintwedstrijd over 100 
meter, de lange afstand 
betekende een veldloop met 
enkele hindernissen over 
2000 meter.

Er was een tw intig ta l deelnemers (vooral jonkers en 
baronnen) uit Velsen, Santpoort, Beverwijk en Haarlem 
en slechts één winnaar, want, hoe vreemd het ook 
moge klinken, degene, die de 100 meter won, was 
ook de nummer één in de veldloop. Deze sprinterstayer 
was niemand anders dan Pim Mulier, zowel sportcrack 
als sportorganisator. De veldloop was 2000 meter en 
bevatte een tw intig ta l natuurlijke en gemaakte hinder
nissen. De dertienjarige Pim won de veldloop met
duidelijk verschil voor nummer twee, zijn vriend Kaak 
Del Court, maar op de 100 meter tro f hij een volkomen 
gelijkwaardige tegenstander in de turner Jansen uit 
Beverwijk. Ze gingen precies gelijk over de eindstreep, 
althans volgens de jury en er moest worden overgelo
pen. Ook de tweede keer werd een 'dead heat', we 
vermoeden echter dat heden ten dage een moderne 
jury van aankomst wel een verschil in het voordeel van 
de één of de ander ontdekt zou hebben.

In 1878 moest men blijkbaar met duidelijk zichtbaar verschil winnen om de jury 
te overtuigen! Voor de derde keer gingen Mulier en Jansen van start: weer 
onbeslist, dus weer overlopen. Het was zodoende meer een wedstrijd in uithou
dingsvermogen dan in sprintsnelheid geworden. Ofschoon Pim Mulier na zijn 
veldloop in het nadeel leek tegen zijn alleen maar op de sprint uitkomende 
tegenstander uit de gymnastiekwereld, zegevierde de allrounder Mulier toch in 
de vierde race! Pim Mulier schrijft hierover als volgt:
Er was ook een 100 M. wedstrijd, waarin ik tot drie maal kamp liep met een 
gespierd gymnast, de heer Jansen uit Beverwijk, die ik slechts in den vierde loop 
met een handbreedte klopte en aldus de twee mooie souvenirs, bierglazen met 
zilveren deksels mocht winnen. Zoover ik mij herinner is dit de eenige veldloop, 
die ooit gehouden is, tevens het eerste athletieke evenement.
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Dat er vooral jonkers en baronnen meededen kwam doordat sportbeoefening 
alleen voor de gegoede stand was weggelegd. Een groot deel van de misschien 
talentvolle jeugd had simpelweg geen tijd en geld om voor een sport te trainen. 
In Nederland werd pas in 1874 loonarbeid voor kinderen beneden de tw aa lf 
verboden en 15 jaar later werd de arbeidsduur, voor vrouwen en kinderen van 
1 2 to t 16 jaar, beperkt to t 11 uur per dag!
Pim Mulier heeft de sport echter nooit gezien als een aardig tijdverdrijf voor een 
exclusieve groep. Hij wilde iedereen aan sport laten doen, voor iedereen de 
mogelijkheid daartoe openen. Hij stapte naar de minister om de sport in het leger 
in te voeren. Hij propageerde sport en lichamelijke opvoeding op de scholen.
De eerste Pim Mu- 
lierloop, dus eer
ste a tle tiekw ed
strijd in Nederland 
is voor de historie 
bewaard gebleven 
in de wedstrijd om 
de eeuwigdurende 
M ul ie r-W isse l be 
ker, die in 1938, 
bij de zestigjarige 
herdenking van dit 
a t l e t i e k b e g i n ,  
w erd ge o rg an i
seerd op ongeveer 
hetzelfde parcours 
te Velsen.

Pim Mulier (3e van links) deed in 1892 op de Scheveningse 
wielerbaan een aanval op het mijl-record.

Deze herdenkings-
loop was overgens niet de tweede Pim Mulierloop zoals verder uit dit verhaal zal 
blijken maar wel het begin van de strijd om de eeuwigdurende wisselbeker, 
geschonken door Pim Mulier zelf!

In de jaren, die na de eerste Pim Mulierloop volgden, hield men in ons land geen 
veldlopen meer, maar wel snipperjachten, waarbij twee lopers als "hazen" of 
"vossen" fungeerden en uit een zak voortdurend papiersnippers strooiden, die de 
andere deelnemers, enige minuten later gestart, op hun spoor moesten brengen. 
Het Haarlemse HFC organiseerde deze snipperjachten met zeer veel succes. 
Tussen 1878 en 1892 gaat Pim Mulier's belangstelling heel duidelijk uit naar 
atletiek en wel speciaal naar het lopen.
Wat de sportieve invloed van zijn broer Pieter is geweest, is niet bekend. Het is 
wel goed mogelijk dat deze aanzienlijk is geweest, want Pieter die op 27 
december 1901 in Hattem zou overlijden, was zeer sportief. Hij werd secretaris 
van de ijsclub die zijn vader had opgericht en bestuurslid van de op Engelse leest 
geschoeide jachtvereninging Nimrod. Via Pieter maakte Pim Mulier ook kennis
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met ene Piet Bundten, aan wie Pim Mulier in 1886 zou vragen of hij achter het 
zopas gebouwde Rijksmuseum in Amsterdam de eerste officiële atletiekwedstrijd 
in Nederland wilde organiseren.
Een andere sportieve vriend van Pieter was Hermanus (Maan) Crommelin, naar 
verlu idt de eerste hardloper van Nederland. Althans, de eerste amateurhardloper, 
want op kermissen liepen altijd wel zogenaamde bellenmannen. Dat waren 
kerels behangen met belletjes, die de suggestie wekten altijd in beweging te zijn. 
Het was een verkapte vorm van bedelarij, die het hardlopen als sport weinig 
goed heeft gedaan.
Pas acht jaar na de eerste Pim Mulierloop kwamen er in Amsterdam atletiekwed
strijden op een manier zoals we die thans kennen. Op 16 oktober 1886 organi
seerde de Amsterdamse Sport Club (op aandrang van Pim Mulier) internationale 
wedstrijden, op het terrein achter het Rijksmuseum, over de zonderlinge afstand 
van 353 meter (Pim Mulier won in 53,4 sekonde), de Engelse mijl, 500 meter 
met hindernissen en 600 meter eveneens met hindernissen. De Belgische 
deelnemers sleepten toen de meeste prijzen in de wacht, wat achteraf ook niet 
zo verwonderlijk was omdat in Brussel al enkele jaren voor 1886 hardloopwed
strijden werden gehouden. Atletiek was bij onze buren zo populair dat toen al de 
koning naar de atleten kwam kijken.

Wat misschien wel leuk voor de statistieken is, is om de prestaties van Pim 
Mulier voor zover bekend even te noemen.
De meeste prestaties komen uit zijn sportieve dagboek, een groen schrift, 
waarin hij precies noteerde, hoever hij liep, in welke tijd, in welke conditie hij 
was en hoe de weersomstandigheden waren.
Hier volgen nu enkele aantekeningen uit dit schrift:

10 Juli 1885 6930 mr. 25 min. laatste 100 mr. 21 sec.
25 Juli ,, 7000 mr. 24 min. ,, 100 mr. 21 sec.
31 Juli van Amsterdamsche Poort tot Amsterdam-Haarlemsche Poort in 1 uur 
10 minuten (16000 meter)
20 Aug. 1885 Bioemendaai om, Kieveriaan begonnen, Overveen terug 30 min. 
31 Aug. Dreef, Wagenweg, Koedief, stoomtram tot aan de Lisserbrug, zelfde 
weg terug. 47 min.
2 Juni 1891 naar Spaarndam en terug draven in 36 minuten.
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Een tekening van Pim Mulier, voorstellende de ringrijderij te Santpoort.

Een van de zwaarste krachtproeven op sportgebied leverde Pim Mulier in 1885. 
Op 10 september van dat jaar liep de tw intigjarige atleet de afstand tussen de 
Haarlemmer Poort in Amsterdam en de Amsterdamse Poort in Haarlem, een 
afstand van 16 km, in 57 minuten rond.
Omgerekend naar de halve marathon zou dat 1:15 uur zijn en dat is nu nog 
steeds een goede tijd voor een wedstrijdloper uit de middenklasse. Over een 
rondje Haarlemmermeer van 61 km, op een fiets met ijzeren banden en over een 
onverharde weg, doet hij 4:19 uur.
Al die tochten fietste of liep hij bij gebrek aan tegenstanders alleen. Tot zijn 
spijt, want tegen anderen lopen deed hij toch het liefst en dat was ook de beste 
reclame voor sport! Pim Mulier was een onvermoeibare figuur, die steeds naar 
iets nieuws zocht. Zo ging hij eens hardlopen tegen een renpaard, de Russische 
draver Pourtchec. Het was een race over honderd meter met staande start. Het 
werd drie keer een "onbeslist"!
In 1888 ging Pim Mulier, als eerste Nederlandse atleet, naar het buitenland. Hij 
werd op het strand van Oostende eerste op de mijl voor Engelsen, Fransen en 
Belgen in een tijd van 4 minuten en 57,5 seconden. Hij maakte er het volgende 
verslag over:

Het was een heerlijk zonnige dag, doch met vrij veel wind. Toen ik des morgens 
op het strand kwam, vroeg ik, waar het wedstrijdterrein was, en toen iemand 
mij daarop antwoordde "Mais la bas", en op de branding wees, had ik spijt van 
mijn reis en dacht, het zal hier recht een prulleboeltje zijn. Maar toen het tegen 
een uur o f twaalf de eb het spiegelgladde strand droogüet, zag men spoedig 
eenige heeren in een ommezien tijds het strand afzetten, geholpen door gendar
mes en in minder dan een half uur was de baan uitgezet en was de esplanade in 
even weinig tijd door een dicht opeengepakte massa menschen, meerendee/s
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hyperchique en correcte badgasten ingenomen. De 100 M. werd door den
enge/schen kampioen Nor man Jon es (South London Harriers) gewonnen..
ik was ju ist bezig een veter te veranderen in een der badkoetsjes, die tot 
kleedkamers waren in ge richt, toen een mij onbekend heer binnen stoof en mij 
toeriep: " Haast u, er is ai gebeld!" Zoo op één losse schoen naar den start 
gaande, kwam ik nog juist bij tijds. Toen allen klaar waren, gingen wij af, de 
Belgen voor, daarna ik en daarna Smith van de South London Harriers. Toen 
driekwart mijl waren af gelegd had Smith de leiding, ik volgde hem op den voet 
en daarna de Belgen. Ongeveer 500 M. van huis probeerde Smith mij kw ijt te 
geraken, doch ik kon hem gelukkig houden, totdat ik circa 300 M. van huis 
dacht "nu o f nooit" en hem vóór den bochtvoorbijging met een 100 meter 
gangetje, dat mij in eens een Wtal meters voorsprong gaf. Plotseling was de 
stilte onder het publiek verdwenen en een oorverdoovend: "allez Ie noir, (voor 
mijn pak, niet voor m'n persoon bedoeld) allez Thollandais, bravo l'hollandais 
barstte los, daar men het niet pleizierig vond, dat de Enge/schen alle prijzen 
haalden. Toen ontspon zich een strijd op leven en dood tusschen ons, dien ik 
met een tweetal meters wist te winnen hoewel genoemde Smith de mijl gemak
kelijk in 4.40 kon loopen. Des te meer genoegen deed het mij de kleuren mijner 
voetbalclub ongerept ter overwinning te mogen voeren, daar ik toen de mijl niet 
onder de 5.05 kon loopen. Ik schrijf het resultaat dan ook aan de galerij toe. De 
prijs van de stad Ostende stond dan ook met de hollandsche vlag getooid voor 
mijn couvert op het uitstekende diner, dat ons werd aangeboden. Men kan zich 
geen aangenamer gastheeren dan de "Uniteds" denken. Z.M. de Koning onder
hield zich eenige oogenbükken met enkelen onzer en aan Zijne groote vriendelijk
heid heeft de athletiek in Belgie dan ook steeds veel te danken.

8



Rest nog te vermelden dat Pim Mulier in 1891 in Haarlem een eigen atletiekver
eniging oprichtte, "De Damiaatjes" , genoemd naar het klokkenspel in de Sint 
Janskerk op de Grote Markt, die maar een paar jaar heeft bestaan.

II. v. d. Griendt, Ch. Peters. J. Houtman.
R. Anema. P. Calcoen. W. Mulier. Vorstman. C. Witte veen. J. Eden. K. Pander. 

R. Scliut H. Meuten.

De Haarlemsche Athletische Vereeniging "De Damiaatjes".

Pim Mulier, het enige clublid met een snor, was in deze eerste atletiekvereniging 
van Nederland de mentor van o.a. Jaap Eden, Klaas Pander en vele andere Haar
lemmers. Pim Mulier draagt een sjerp, overblijfsel van de krans die hij kreeg toen 
hij kampioen van Nederland hardlopen werd. Helemaal rechts staat Klaas 
Pander, groot en breed. Ook zien we Jaap Eden. Hij heeft de schaatsen aange
bonden en draagt nog maar twee medailles en dat zouden er gauw meer 
worden! Het is natuurlijk wel jammer dat dit atletiekclubje niet in stand is 
gebleven.
In 1895 trouw t Pim Mulier met Cornélie Constance van Duin. De keuze om te 
trouwen met een vrouw uit de Vijfhoek, de nu pittoreske, maar destijds armoe
dige achterbuurt in het centrum van Haarlem, heeft beslissende gevolgen voor 
zijn leven gehad.
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Gijs Zandbergen:

Die zomer echter kwam Pim privé in omstandigheden te verkeren, .. Pim was
namelijk gedwongen naar Brussel te verhuizen. De reden daarvan werkte in de 
Haarlemse sociëteit "Trouw Moet BHjcken" op de Grote Markt in Haarlem, waar 
hij als verslaggever van de Haarlemsche Courant geregeld kwam. In "Trouw 
Moet BHjcken" werkte een kelnerin, de vijfentwintigjarige Cornélie Constance 
van Duin, met wie de dertigjarige vrijgezel Pim een verhouding begon. Heren, en 
zeker vrijgezelle heren, die het met een kelnerin hielden, waren destijds niets 
bijzonders. Maar Pim was wel bijzonder. Hij stoorde zich niet aan conventies en 
evenmin aan de smeekbeden van zijn familie. Zelfs toen de tantes in Bo/sward 
dreigden hem te onterven, bleef hij zijn eigen gang gaan en in de zomer van 
1895 vluchtte hij met Cornélie naar het voorstadje Watermael bij Brussel, waar 
hij op 18 december 1895 met haar is getrouwd. De tantes in Bolsward lieten 
hem schrappen uit hun testament.

Dit huwelijk houdt echter maar 26 jaar stand waarna Pim Mulier in 1 923 met zijn 
achternicht Louise Haitsma trouw t. Zij is vijftien jaar jonger en komt in 1941 te 
overlijden. Beide huwelijken blijven echter kinderloos.
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De KNAU.

Pim Mulier begreep, dat de nationale krachten op atletiekgebied gebundeld 
moesten worden, zoals hij dat ook bij het voetbal wilde. Het resultaat was de 
oprichting in 1889 van de Nederlandse Voetbal en Atletiek Bond en uiteraard 
werd hij er de eerste voorzitter van (1889-1892). In de atletiek zag Pim Mulier 
een goede basis voor het voetbalspel en hij meende dat het voetbalspel ervan 
zou profiteren wanneer beide takken van sport in één organisatie waren onder
gebracht. Dit verbond hield niet lang stand en op 29 september 1895 werd de 
afdeling atletiek aan de kant gezet omdat diverse atletiekwedstrijden een fors 
nadelig financieel saldo hadden opgeleverd.
De atletiek, Pim Muliers favoriete sport, waarvoor die zomer in Parijs de Olympi
sche Spelen weer werden heropgericht, werd in Nederland als het ware opgehe
ven.
Bijna een jaar lang waren de atleten organisatorisch "dakloos" en dat was voor 
Pim Mulier een reden om een Nederlandse Atletiek Bond op te richten, die later, 
in 1901 de Nederlandse Atletiek Unie zou worden. Merkwaardig is het wel dat 
er geen zekerheid bestaat over de juiste oprichtingsdatum, men mag uitzoeken 
tussen 28 maart, 21 of 28 april, 21 of 28 mei uit het jaar 1901. Bijvoorbeeld 
volgens Adriani Engels, een reporter uit de tw intiger jaren, is het waarschijnlijk 
zó, dat na enige voorbereidende vergaderingen in Amsterdam en Rotterdam de 
nieuwe organisatie in café "de Karseboom" te Amsterdam officieel to t stand 
kwam op 28 april 1901. Maar het Nederlands Olympisch Comité, met toen als 
voorzitter F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken, spreekt van 28 mei en de 
eerste "Unievoorzitter", de Rotterdamse accountant W. C. Hartman, die van 
1901 to t 1915 de scepter zwaaide was van mening dat de oprichting plaats 
vond op 28 maart in het Zuid Hollandse Koffiehuis te Rotterdam! 
Turnverenigingen zoals het Arnhemse U.D.I. en o.a. later het Beverwijkse Turn- 
lust maar ook voetbalverenigingen hielpen de NAU aan atleten. De Ned. Atletiek 
Unie zou bij het zilveren jubileum in 1926 de onderscheiding "Koninklijke" 
krijgen en thans is men al bezig met de voorbereidingen op het "Eeuw-feest" dat 
men in het voorjaar van 2001 hoopt te gaan vieren. Pim Mulier wilde dus in 
eerste instantie voetbal en atletiek onderbrengen in één bond. De latere sport
journalist Jan Feith herinnerde zich over Pim Mulier:

Hij kwam ons 's middags na schooltijd zelf af halen, om ons naar den eens 
klassieken Koekamp in den Haarlemmerhout te leiden. Daar moesten we onder 
zijn toezicht hard/oopen, korte baan, middel-afstand en lange baan; vervolgens 
werd er onder zijn leiding stelselmatig op goal geschoten .... Eenige malen in 
den vóórwinter werden we door Mulier opgeroepen om een 'paper chase te 
loopen, drie uur draven aan één stuk!



Pim Mulier, zo blijkt ook uit het laatste citaat, verzette veel werk om de atletiek 
bij de voetbaltraining te integreren. Maar Pim Mulier droeg niet alleen door zijn 
organisatorische inspanningen bij to t de verwezenlijking van zijn idealen, hij deed 
dat ook door zelf te sporten.
Jan Feith merkte uit eigen ervaring op:

Hij was de natuurlijke leider .. ,hij bezorgde het materiaal, hij bewerkte de
spelregels, hij gaf het voorbeeld in techniek en training, hij was aanvoerder en 
bezieler tegelijk.

Pim Mulier speelde twee keer mee met het 'bondselftal' zoals het Nederlandse 
elftal to t 1905 heette. Bij de tweede keer, 10 april 1894, inspireerde Pim Mulier 
als aanvoerder zijn teamgenoten zodanig, dat het duel tegen de Engelsen w in
nend werd afgesloten (4-3). De eerste interlandzege was een feit.

H.F.C.-1 in 1887, met in het midden op de voorste rij, Pim Mulier.
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Einde vorige eeuw.

Nederland lag aan het einde van de vorige eeuw voor de sport nog niet echt 
wakker, zodat de leidende sportfiguren het niet gemakkelijk hadden. De oudere 
generatie begreep er niets van en voelde er dus ook niets voor om de jonge 
sporters aan te moedigen. Heden ten dage hebben vele kinderen een vader, die 
zelf hardloopt, en een moeder, die aan turnen, tennis of atletiek doet. Toender- 
tijd moesten de meeste ouders niets hebben van al dat moderne sportgedoe. De 
onderwijzers en leraren dachten er net zo over, als een leerling veel onvoldoen
des kreeg op het rapport, kwam dat door de sport. De studenten in de grote 
steden hielden hun onderlinge hardloopwedstrijden langs de singels maar wel op 
zondagochtend om 5 uur zodat niemand dit ontdekte!

Ook waren er de huisart
sen, die elke verkoudheid 
weten aan op de tocht 
staan als men bezweet 
was door de sport. En 
wie hard liep of hard 
fietste, moest onver
biddelijk een hartver- 
groting krijgen. Dat was 
het stokpaardje van de 
befaamde huisarts 'Van 
Dieren' te Amsterdam, 
die tientallen jaren ach
tereen zijn haat jegens 
de sport ventileerde in 
talloze nogal eenzijdige 
geschriften en omstreeks 
zijn zeventigste levens
jaar in 1931 een boek 
liet verschijnen onder de 
aanlokkelijke titel:
"Besm ettelijke ziekten 
voorheen en thans" met 
onder andere een hoofd
stuk over de hand-over- 
hand toenemende spor- 
tepidemie en haar bevor
deraars (sp o rta rtsen ,
enz.). Bovendien vond hij dat sport de mens "oppervlakkig en dom maakte".
Ook de Nederlandse kranten voelden zich verre verheven boven hardloperijen of 
ander jongenswerk.
Maar als er dan toch iets over hardlopen geschreven werd bijvoorbeeld bij de 
eerste kampioenschappen van Nederland op 17 oktober 1891, kwamen vele 
Nederlandse atleten onder buitenlandse schuilnamen uit. Vandaar dat er op de

's morgens vroeg lopen.
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deelnemers lijst vermeld stond: Distance, Pacemaker, Lightfoot, Cavalier, Rapid, 
Left Wing en Never Chance.
Bij d it eerste kampioenschap van Nederland, georganiseerd door de Nederlandse 
Voetbal- en Atletiek Bond, die later de KNVB zou worden, won Pim Mulier de 
kwartm ijl in 59.8 sec.
Toch springen er, in de 'echte' namenlijst uit de tweede helft van de vorige 
eeuw, twee namen naar voren: Pim Mulier en Jaap Eden. Het was in de Haar
lemse sportclub "De Damiaatjes" dat Pim Mulier de elf jaar jongere Jaap Eden 
leerde kennen. Een week na zijn geboorte was zijn moeder gestorven en daarom 
werd Jaap opgevoed in Velsen bij zijn grootvader, die het hotel Velserend 
exploiteerde. Jaap Eden was degene, die in de negentiger jaren de Nederlandse 
sportnaam in het buitenland zou vestigen. In 1895 werd hij wereldkampioen op 
de schaats en in de zomer van 1895 wereldkampioen op de fiets. Zo'n 'doublé ' 
van twee wereldtitels in verschillende sporten in hetzelfde jaar is uniek. Vandaag 
de dag is het natuurlijk een mooie bijkomstigheid, dat het keerpunt van de 
huidige 10 km Pim Mulierloop, op de plaats is, waar Jaap Eden heeft gewoond.
In het boek "W intersport" uit 1893 van Pim Mulier lezen we:

Hij woonde bij zijn grootvader te Velserend en deed in zijn ledige uurtjes, 
waarvan hij steeds zorgde een goede portie voorradig te hebben, veel aan 
lichaamsbeweging. Niet, dat hij op een trapmachine thuis tegen een gebloemd 
behang zat te kijken tusschen een turfbak en een kanariekooi, zooals sommige 
wielrijders plegen te doen, doch hij vestigde zijn onverdeelde aandacht op 
kraaien- en uilennesten in de ruïne van Brederode, waar hij als een kat tegen 
opklauterde; ook hooge boomen waren voor hem even goede rustplaatsen als 
stoelen o f banken. Meestal hield hij zijn verblijfplaats op het dak en was over 't 
algemeen even moeilijk te bereiken als een minister op z'n bureau o f een jonge 
kat onder een ledikant. Hij besteedde weinig zorg aan z'n persoon, doch veel 
aan zijn loopen. O.a. liep hij dikwerf van Velserend naar Haarlem, circa VA uur 
gaans.

Toen in het voorjaar van 1901 de Nederlandse Atletiek Unie werd opgericht, 
was de belangstelling voor atletiek in ons land matig. Dit kwam bijvoorbeeld ook 
doordat de autoriteiten toen de wegwedstrijden verboden hadden. Ook internati
onaal telde de Nederlandse atletiek natuurlijk niet mee, totdat we bij de Olympi
sche Spelen van Antwerpen in 1920 bij verrassing een landgenoot, Adriaan 
Paulen, in de finale 800 m kregen. Tot dat moment verloren we de meeste jaren 
onze enige interlandwedstrijd tegen de Belgen. Maar na 1920 heeft de atletiek 
zich in ons land ontwikkeld to t een sport die meetelt in het Nederlandse "sport- 
klimaat".
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De tweede Pim Mulierloop.

Om bij deze tweede loop terecht te komen, moeten we een grote sprong in de 
tijd maken naar 1936. Pim Mulier had to t deze tijd echt niet stil gezeten. Pim 
Mulier introduceerde in Nederland vele sporten en is ook de grondlegger ge
weest van de georganiseerde sportbeoefening in ons land en ....en ..., en laten 
we nu maar op zoek gaan naar de tweede Pim Mulierloop. In 1936 (het jaar van 
de Olympische Spelen in Berlijn) opperde het districtsbestuur van de Koninklijke 
Nederlandse Atletiek Unie het voorstel om de wedloop van Pim Mulier weer in 
ere te herstellen. Het bestuur van de sportvereniging Turnlust was bereid de 
organisatie op zich te nemen. Dit resulteerde in een veldloop nabij de Vinkebaan 
in Velsen-Noord op 26 jan. 1937. Van Gerrit Tabak hoorde ik dat vooral B.J. 
Wieland Los, lid van Turnlust en sportredacteur ervoor gezorgd heeft dat deze 
atletiek wedstrijd in handen kwam van deze sportvereniging. Het volgende stuk 
komt uit het blad " De Athletiekwereld " van jan. '37.

De athletiek gaat weer leven in Noord-Holland.

Het bestuur van het District Noord-Holland zal er wel nimmer spijt van behoeven 
te hebben, in het afge/oopen najaarsseizoen het doen organiseeren van veld/oop- 
en zoo zeer te hebben geanimeerd. Indien er iets bewaarheid geworden is, dan is 
het zeker we! dat er ook in Noord-Holland nog wel iets te doen kan zijn. Er is 
aan de organisatie van deze ve/dloopen door het ijverige ath/etiekbestuur van 
"Turnlust", met aan het hoofd de heer G. Tabak Jr., welke zich ontpopte als een 
zeer goed organisator, veel werk besteed. Om half twee j.L Zondag werd met 
bijna alle loopers een rondwandeling over het parcours gemaakt, waaruit de 
loopers konden zien, dat ze, een weliswaar zwaar, doch voor athletiek uiterst 
geschikt parcours te verwerken zouden krijgen. De eerste 800 m ging door 
tamelijk mul zand, daarna enkele honderden meters door de helm, een droog 
kanaal van ca. 5 m diepte in en weer uit, wederom door de "alang-a/ang", 
zooals de helm hier al spoedig betiteld werd, door een stevigen kuil, over een 
schitterend boschwegje, wederom door wat mul zand, over een verharden weg 
en dan.... de dou van het parcours: een afdaling van een 6-tal meters, met aan 
de overzijde van dezen put een akelig zwaar hellinkje, waar tijdens den loop, 
enkele honderden menschen zich kwamen verlustigen aan het sportieve gedoe, 
van onze jongens.
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Pim Mulier loste, voor de verschillende klassers, het startschot en uit het verdere 
wedstrijdverslag spreekt een bepaald enthousiasme, vandaar het volgende stukje 
over de D-klassers:

we hebben toch genoten, at was het slechts over het in puike conditie binnenko
mende "iichtgewichtje" C. Schutz. Het was werkelijk een lust om te zien, hoe 
dit jonger zoo op het oog zelfs teere kereltje kwam binnenhuppelen. Lach om 
den mond, een lach, welken wij nog lange jaren op onze sportvelden hopen te 
blijven ontmoeten.

In de C-klasse won Frits de Ruyter van "Quick" uit Amsterdam, in de B-klasse 
won J.Punt van A.V.A.C, uit Amsterdam en in de A-klasse was Meindert de 
Groot van "Lycurgus" uit Krommenie de snelste in 18:22 over 4800 m.

Het verslag uit deze oude " Athletiekwereld " bevat echter ook nog iets anders, 
dat voor ons verhaal van belang is, namelijk het verslag van wat Pim Mulier voor 
de prijsuitreiking vertelde en hetgeen de heer Strengholt (toen voorzitter van de 
K.N.A.U.) na afloop vroeg:

Alvorens hiertoe over te gaan, hield hij een vlotte speech over zijn athletiektijd 
van .... bijna 60 jaar terug. Het is nauwelijks te gelooven, dat deze man, 60 jaar 
geleden, op den zelfden grond, als overwinnaar uit het strijdperk naar voren wist 
te komen. Op geestige wijze vertelt hij voor de Avro-microfoon, hoe iemand 
vroeger niet voor wijs versleten werd, indien hij aan hardloopen deed, en 
spoorde hij de jeugd hiermede aan, door doelmatig training hun body te sterken. 
De heer Strengholt sprak toen op de van hem bekende manier en sloeg de heer 
Mulier voor, zijn toestemming te ver/eenen, om ieder jaar te Ve/sen, voor onze 
sport zoo historischen grond, een Mulierveldloop te doen organiseeren. Met een 
daverend hoera werd dit voorstel door het publiek aanvaard, waarna de heer 
Mulier niets anders kon doen, dan zijn toestemming voor dezen loop te ver/een
en.

De turnvereniging Turnlust heeft toen inderdaad elk jaar weer de organisatie van 
deze veldloop op zich genomen, totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Bij de 
veldloop op 13 februari 1938 won Meindert de Groot weer de strijd bij de A- 
klassers en is zodoende de eerste atleet geworden, die op de nu zo bekende 
eeuwigdurende wisselbeker kwam. Cor van der Giesen, onze wedstrijdsecreta
ris, is in 1985 nog op bezoek geweest bij Meindert de Groot en deze verklaarde 
toen dat hij het nog steeds betreurde dat de beker er in 1937 nog niet was 
zodat zijn naam er nu maar 1 keer op voorkomt!
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In de Haarlemse Courant van zaterdag 12 februari 1938 lezen we het volgende:

Athletiek

Zestig athleten schreven in voor den nationalen veldloop om de W.J.M. Mulier- 
veldloopbeker, die a.s. Zondag op het landgoed Roos wijk te Ve/sen zal worden
gehouden. De start heeft plaats om precies 11.30.......... De heren
W.J.M. MuHer en K. del Court van Krimpen schonken voor dezen veldloop diver
se prijzen. Zij zullen waarschijnlijk bij den start aanwezig zijn.

Dezelfde krant van maandag 14 februari 1938:

Mulierveldloop te Velsen

Zondag werd op het landgoed Rooswijk te Velsen de jaarlijkse veldloop om den 
MuHerbeker gehouden. Hoewel de weersomstandigheden zeer veel te wenschen 
overlieten bestond voor deze loop toch veel belangstelling. Verscheidene 
vooraanstaande personen uit de athletiekwereld hebben de verrichtingen van de 
lopers gadegeslagen. Onder hen waren de heren W.J.M. Mutier, A.J.G. Streng
holt en M. Verniet.
Het parcours was uitgezet op de verharde wegen van Rooswijck. Te half elf 
startten de 55 deelnemers voor het huis Rooswijck voor het loopen van een 
afstand van 3700 m.......
De veldloop werd door een legertje persfotograven en enige filmoperateurs 
vereeuwigd.
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In de Athletiekwereld van 22 februari 1938 lezen we het volgende:

OM DEN W.J.H. MUUER- VEL DL 0 OPBEKER TE VELSEN.

Vorig ja ar schonk de heer W.J.H. Mulier ons District Noord-Holland een schitte
rende wisse/beker, om dezen ieder jaar in Ve/sen te doen ver/oopen.
Zondag 13 Februari zou dan het eerste treffen om dit kleinood plaats vinden. 
Een 60-tal A-,B-,C- en D-k/assers had ingeschreven, waarvan een klein aantal 
verstek Het gaan. Vlot werd de zaak opgesteld en even vlot schoot starter 
Paauw de bonte ploeg weg, welke het door den heer G. Tabak uitgezóchte 
3700 m lange parcours opzochten. De A.A.C.-ers Jo Sweres en Wim Bakker 
zitten weldra aan den kop, doch na ca. 2 km blijkt het, dat Meindert de Groot 
van "Lycurgus" den kop heeft overgenomen en komt deze dan ook fit en wel 
door de finisch, op een behoorlijken afstand gevolgd door den Vo/ewijckerman 
Jaap Meijer. Derde werd in de A-klasse Wim Bakker. Een niet minder fraaie 
prestatie leverde de wielrenner J. Overdijk, welke als D-klasser als 9e binnen
kwam voor diverse B- en C-klassers. Hopen lijk wordt dit een propagandist voor 
onze mooie sport.
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Een andere passage uit dit artikel geeft aan dat de KNAU zich de rol van een 
sportdocent toeëigende:

Rest ons een woord te richten tot de deelnemers. Het ploegje Volewijckers gaf 
blijk kijk op de zaak te hebben. Reeds een uur voor den start waren zij aanwezig, 
om ... het parcours te gaan verkennen. Dat dit noodig is, blijkt uit de woorden 
van den A.A.C.-er Sweres, welke een tiental meters vóór de finish uitriep: " nog 
eenmaal rond ? " Hieruit bleek, dat hij niet wist, dat niettegenstaande alles goed 
was uitgelegd en uitgezet, de finish in zicht was.
Volgende maal alle deelnemers tijdig aanwezig ter verkenning van het parcours!

Opvallende verschillen in zestig jaar tijd waren nog niet echt aanwezig. Wel 
kunnen we stellen dat de wedstrijden voor veel meer mensen toegankelijk zijn 
omdat er meer tijd voor sportbeoefening is. Wat wel opvalt is dat er nog steeds 
geen melding van vrouwelijke deelnemers wordt gemaakt terw ijl de eerste 
Nederlandse dames cross country al in 1922 is gehouden.
Als we nu opzoek gaan naar de volgende Pim Mulierloop dan blijkt dat er uit het 
ploegje Volewijckers (die dus ruimschoots van tevoren het parcours gingen 
verkennen!) weer een winnaar zat. Over deze loop, op 26 maart 1939 vinden 
we het volgende in de persberichten:

Onder begunstiging van goed voorjaarsweer hield het District Noord-Holland van 
de K.N.A.U. op " Rooswijck " te \felsen den jaadijkschen loop om den " W.J.H. 
Mulierbeker ", over een afstand van 3800 m. Ruim 40 deelnemers gingen van 
start, waarvan slechts één deelnemer uitviel. Wim Bakker van A.A.C. nam 
onmiddeüjk den kop, doch moest dezen na ca. 1 km afstaan aan Jaap Meijer 
van " de Volewijckers ", welke de leiding niet meer uit handen gaf. Met ruimen 
voorsprong kwam hij door de finish, gevolgd door den kleinen A.A.C.-er J. 
Overdijk en den Vo/ewijcker-man J. Walther.
Als vierde eindigde de "Haarlem"-comingman J. Koopman. Deze jongeling 
belooft iets voor de toekomst.

De laatste keer dat Turnlust de Pim Mulierloop organiseerde, op 31 maart 1940, 
was er zowaar en klein incident;

Direct na den start vormde zich een kopgroep van vier man bestaande uit De 
Ruyter, Wa/ter, De Bruyn en Meyer. Niettegenstaande De Ruyter het ongeluk 
had ongeveer een 20 meter verkeerd te toopen, wist hij na spannenden strijd 
met Wa/ter en De Bruyn te zegevieren.
Voorzitter G. v.d. Werf deelde na afloop met een geestig speechje de prijzen uit. 
Rest nog te vermelden, dat de deelneming van de zijde der militairen geducht 
tegenviel (er waren er in totaal vier !).
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Organisatie Pim Mulierloop naar 
SUOMI.

Uit het gesprek dat ik in november '93  met de toen 87 jarige oud-voorzitter van 
Turnlust, Klaas van Leeuwen had, kwam naar voren waarom de organisatie van 
de Pim Mulierloop in 1942, in handen van splinternieuwe atletiekvereniging 
Suomi overging. De leden van Turnlust waren namelijk niet allemaal turners 
maar ook mensen die daar trainden voor handbal of atletiek.
B.J. Wieland Los, in 1911 betrokken bij de oprichting van Turnlust en vriend van 
Pim Mulier bracht de atletiek bij deze vereniging. Klaas van Leeuwen kreeg 
toendertijd heel vaak het verzoek van zijn atletiek-leden om bijvoorbeeld een 
verspringbak, een hoogspring faciliteit of een plaats waar men met de discus of 
met de kogel kon trainen. Hieraan kon de turnvereniging redelijk voldoen to t 
1937 maar toen er later ook atleten voor polsstokspringen, hordenlopen en 
kogelslingeren wilden oefenen, moest de voorzitter deze mensen teleurstellen. In 
deze tijd kwam het bijvoorbeeld wel voor dat leden van Turnlust ook lid werden 
van de atletiekvereniging Haarlem. Een voorbeeld hiervan is Arie Schaap, een 
kanshebber op de 100 m voor de Olympische Spelen in Japan, die echter door 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet zouden doorgaan. Een ander 
probleem is dat de organisatie van zo'n wedstrijd heel w at voorbereiding en 
mankracht kost. De heer G. Tabak van de technische commissie van Turnlust 
heeft hier toendertijd veel arbeid in gestoken getuige de positieve reacties in de 
pers.
Toen in 1941 eindelijk een "echte" neutrale atletiekvereniging in Velsen werd 
opgericht, was het dus duidelijk dat deze vereniging de sportieve erfenis, de 
organisatie van de Pim Mulierloop, zou krijgen. Turnlust kon zich nu weer 
volledig op het turnen concentreren en vele "oud"-atleten van Turnlust werden 
lid van het "jonge"-Suomi! Ondanks dit alles had de turnvereniging Turnlust, die 
in 1911 was opgericht, na de Tweede Wereldoorlog zo'n duizend leden !
In de w inter van 1941 kreeg de jonge vereniging Suomi van de K.N.A.U., 
opdracht de organisatie van Turnlust over te nemen. Door dit late tijdstip was 
het voor Suomi onmogelijk om nog een Pim Mulierloop in 1941 te organiseren.
In het voorjaar van 1942 kwam de pers met het volgende bericht:

De ve ree rende opdracht tot het organiseeren van de bekende Mulier-wed/oop op 
19 April 1942 werd door SUOMI met groot élan uitgevoerd.
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De eerste Pim Mulierloop van Suomi.

Dat de eerste Pim Mulierloop op 19 april 1942, onder verantwoording van Suomi 
een succes werd, blijkt uit het volgende krantebericht:

MUUERVELDLOOP WERD EEN SUCCES.
GOED WERK VAN SUOMI.
Een kameraadschappelijke sportgeest, enthousiasme, een fraai parcours, goede 
leiding en groote belangstelling van deelnemers en publiek verzekerden het 
slagen van den Mulier-loop over 4000 meter welke Zondagmiddag in park 
Roos wijk werd gehouden, onder auspiciën van onze jonge plaatselijke ath/e- 
tiekvereeniging, de H.A. V. Suomi.
Tot degenen die den wedstrijd bijwoonden, behoorde de heer Pim Mu/ier. Voorts 
waren er de heeren G.E.v.d.Werf Jr., voorzitter van de Ned. Athletiek Unie 
(zonder het predikaat"Koninklijke", d it werd namelijk door de Duitsers verboden) 
A.Demmers, voorzitter van Hoogoven-Staten leden van de Techn. Commissie en 
bestuursleden der N.A.U. van het district Noord-Holland.De leiding berustte bij 
de heeren P.C. Bais, bestuurslid van Suomi en Jan de Vries, secretaris der 
N.A.U. van het district Noord-Holland.
Onder buitengewone belangstelling startten de ruim 70 deelnemers bij het zgn. 
Witte Hek aan de Rooswijkerlaan, waar ook de finish was. Reeds na 1000 meter 
was het veld sterk uit elkaar getrokken en bleek de kamp in hoofdzaak te gaan 
tusschen F rits de Ruyter van "Volewijckers" te Amsterdam en Joop Ween in k 
van Suomi.

Geheel Velsen hoopte toen op een overwinning van Joop Weenink maar in de 
eindsprint bleek Frits de Ruyter iets sterker.
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Ook de rest van het kranteartike l bevat in teressante in form atie :

In het gebouw "Watervliet" werden de prijzen uitgereikt, allereerst sprak de 
voorzitter der N.A.U., die o.m. wees op het feit dat deze Bosch loop een histo
risch karakter heeft. Voorts roemde hij de goede wijze waarop Suomi hier ter 
plaatse de athletiek aanpakt, hetgeen door de N.A.U. op hoogen prijs wordt 
gesteld. Hierna sprak de heer W.J.H. Mulier, die het op hoogen prijs stelde, 
ondanks zijn 77 ja ren, dat deze wedloop, waarvan hij ja ren geleden het initiatief 
had genomen, door jongere menschen op energieke wijze wordt voortgezet. Hij 
wees op het feit dat hij ondanks zijn leeftijd nog dagelijks zijn werkzaamheden 
verricht, hetgeen hij te danken heeft aan de athletiekbeoefening op 20 jarigen 
leeftijd.

Start van de Pim Mulierloop in het park Rooswijk.
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De woelige periode in de Tweede Wereldoorlog was dus geen gemakkelijke start 
voor Suomi om de Pim Mulierloop jaarlijks te organiseren. Rooswijk werd in die 
jaren vrij lang to t spergebied verklaard en zo kon het gebeuren, dat de Pim Mu
lierloop in 1943 geen veldloop maar een stratenloop werd. Zo kunnen we uit het 
volgende artikel lezen dat zowel de plaats als de datum in een laat stadium 
veranderd moesten worden van de Pim Mulierloop uit 1943.

VOLGENDE MAAND LOOP OM MUUERBEKER?

Bij Suomi wordt overwogen om de wedstrijden om den MuHer-beker, welke in 
Mei zouden worden gehouden, doch door omstandigheden geen doorgang 
konden vinden, alsnog dit jaar te doen plaats hebben.
Indien van de Ned. Athletiek Unie goedkeuring wordt verkregen, zal de datum 
van dezen wedstrijd vermoedelijk Zondag 26 September zijn. De bedoeling is 
den beker te doen bekampen in een loop door Beverwijk, waartoe uiteraard 
tevens de goedkeuring van de betreffende gemeente-autoriteiten vereischt is.

Deze wedstrijd kon toen inderdaad doorgaan en bleek door de grote publieke 
belangstelling en het spannende wedstrijdverloop een groot succes. Het par
cours in Beverwijk was ongeveer 1200 meter voor de junioren en 3000 meter 
voor de senioren met de start op het Moensplein. Bij de junioren werd Udo van 
Wijngaarden (Suomi), die een tactische race liep, eerste in 3.14,5 sec. gevolgd 
door P. Schreuder (Meteoor) in 3.15,3 sec..

Voor den "grooten" loop verschenen 70 deelnemers aan den start. Jaap v. Wijn
gaarden (Suomi) kon wegens minder goede conditie niet in de B-k/asse uitko
men. Vanzelfsprekend was Suomi in de C- en D-k/asse ruim vertegenwoordigd 
evenals Haarlem. Direct nam Weenink den kop, terwijl de favorieten van 
Haarlem, de Roode en Hagtingius voorloopig een bescheiden plaats innamen. De 
Suomi-man liep geleidelijk uit tot ongeveer 25 meter. Toen nog 1500 M. 
geloopen moest worden, wonnen de beide Haarlemmers in combinatie op 
Weenink in en dit duurde tot ongeveer 500 M. voor den eindstreep. Een 
geweldige spurt van de Roode maakte hem van zijn clubgenoot los en Weenink 
werd prachtig gepasseerd. Hagtingius zette zijn clubgenoot ferm na en had 
eveneens fraai succes door Weenink achter zich te laten.

Een foutje op de eeuwigdurende Mulier-wisselbeker is, dat de datum van deze 
loop niet goed vermeld staat.
1 943 is ook het jaar dat Wim Slijkhuis in het Olympisch Stadion een prachtige 
5000 m. race liep bij de Nederlandse kampioenschappen. Met zijn tijd van 14 
min. 57.3 sec. werd hij de eerste Nederlander onder die onder de vijftien 
minuten is gebleven.
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In 1944 was het, uit angst voor mogelijke razzia's, voor Suomi vrijwel onmoge
lijk om wedstrijden te organiseren. Ook het reizen per trein, vrijwel de enige 
mogelijkheid toen nog, was niet aan te bevelen vanwege beschietingen uit vlieg
tuigen.
Ook waren vele aktieve leden van Suomi naar Duitsland getransporteerd. De 
overgebleven atleten trainden zondagmorgen in het Burgemeester Rijkenspark te 
Santpoort omdat het hele kustgebied verboden zone was.

Na de bevrijding, in mei '45, lezen wij het volgende in het clubblad:

DE VREDE IS ER !!!!!

Het was Suomi niet slecht gegaan in de oorlog. De sport trok, vanwege de 
geringe hoeveelheid recreatie-mogeüjkheden, vele aanhangers.
Niettemin waren wij allen blij, dat het zover was. Onder meer normale omstan
digheden, in grotere vrijheid konden wij verder gaan-de wederopbouw van onze 
vereniging tegemoet. Want ondanks hechte vriendschap, waren de laatste 
maanden vele Suomi-leden her en der verspreid. Leden, waarvan wij een groot 
deel nooit meer terugzagen.

Voor de prestaties waren de bezettingsjaren over het algemeen dus zeer nadelig. 
We denken hierbij dan aan: de verduisteringsbepalingen en de spertijd die een 
winteravondtraining onmogelijk maakte, geen interlandwedstrijden voor de 
cracks, de voedingsmoeilijkheden en de grote kans dat ju ist sportmensen in 
Duitsland moesten werken omdat vaak razzia's bij sportwedstrijden werden 
gehouden, omdat daar vele jongelui bijeen waren. Echter door het wegvallen van 
buitenlandse vakantiereisjes, door het verbod van autorijden en problemen bij 
het fietsen en watersport bleven vele mensen in hun woonplaats. Met diverse 
andere sporten profiteerde ook de atletiek hiervan. In 1944 werd bijvoorbeeld de 
atletiek in Amsterdam zo populair dat men daar allerlei "straatatletiekwedstrij- 
den" ging organiseren die aan gebrek aan controle excessen opleverden. Alleen 
de finales op de sintelbaan stonden nog onder bevoegde leiding. Toch zou uit 
deze popularisering de atletiek iets hebben kunnen groeien, als niet het door de 
Duitsers op 7 september 1944 uitgevaardigde verbod van openluchtsport en de 
hongerwinter het Nederlandse sportleven onmogelijk maakten.
Tot de bevrijding en voor zover het de wedstrijdatletiek betrof, ook nog enkele 
maanden daarna, waren de atleten van de drie westelijke provincies niet to t 
zware wedstrijdsport in staat.
De eerste veldloop van enige betekenis in het westelijk deel van Nederland na de 
bevrijding kreeg men in 1945 pas op ....
14 oktober!
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De Mulier-veldloop, welke door Suomi wordt georganiseerd', zal op Zondag 14 
October gehouden worden. De traditie wil, dat deze loop in het park Rooswijk 
wordt gehouden, maar daar er van dit park door de oorlog vrijwel niets meer 
over is, wordt het parcours verlegd naar het aangrenzende Watervliet. De 
afstand voor senioren bedraagt 3500 m en voor junioren 1500 m.

Deze veldloop is vooral voor Suomi een succes geworden, omdat de Suomees 
Joop Weenink (A-klasse) de wedstrijd won in een prima tijd van 11 min. 13,9 
sec. vóór de H.A.V.-er Dick Jordens. Maar ook in de B- en C-klasse was de 
eerste plaats voor een atleet van Suomi. Pim Mulier kon helaas door omstan
digheden niet bij deze wedstrijd aanwezig zijn.

De overige uitslagen waren:
B-klasse: 1. J. van Wijngaarden, Suomi ; 2. P. Schreuder, Meteoor ; 3. L. E. 
Kuyper, Blauw-Wit.
C-klasse: 1. S. de Boer, Suomi ; 2. J. Breys, H.A.V. ; 3. H. J. Willems, H.A.V. 
D-klasse: 1. J. Verwer, Dover ; 2. H. Swart, Volharding ; 3. C. Winkel, Suomi. 
Junioren: 1. H. Schreuder, Meteoor ; 2. H. van Willigen, Suomi ; 3. W. Vreene- 
goor, Suomi.

In 1946 is er met enorme inzet van de leden van Suomi een sintelbaan op het 
sportpark W atervliet aangelegd. Ook moesten er enkele aktieve leden van Suomi 
naar Indië. Deze gebeurtenissen hebben er waarschijnlijk alles mee te maken dat 
er in 1946 geen Pim Mulierloop werd georganiseerd.

In augustus van da t jaar verscheen het vo lgende kranteartike l:

Op 22 oktober 1947 verscheen het volgende krantebericht:

MULIER- en VELSERBEEKPARKLOOP.

De Hoogoven Ath/etiekvereniging Suomi zat Zondag in het park Ve/serbeek 
nationale veldlopen organiseren om de Pim MuUer-beker, genoemd naar en 
geschonken door de nestor van de Nederlandse athletiek. Suomi hield vroeger 
jaren deze veldlopen uitsluitend voor het rayon Noordholland, doch thans wordt 
aan deze wedstrijden een nationaal karakter gegeven. Voor het eerst heeft 
Suomi nu een loop voor niet KNAU-leden, de zogenaamde E-klasse, hieraan 
verbonden. Hiervoor heeft het gemeentebestuur van Velsen zijn belangstelling 
getoond en 't stelde voor de winnaar van deze E-k/asse een wisse/prijs beschik
baar, welke tweemaal achtereen of driemaal in totaal gewonnen moet worden 
om definitief in het bezit te komen.
Vele fraaie prijzen doen blijken, dat men in onze gemeente deze wedstrijden wil 
stimuleren. Onder meer werden deze beschikbaar gesteld door de heer P. Dijk
stra, gemeentelijk ambtenaar van de sport, de firma's Loendersloot, Van 
Zwieten's visconcerven, Zaanlandse Houthandel, Umuider Courant, de sportbla
den "Sport" en "Sportwereld".
De heer Mulier zond een prachtige beker en een lauwerkrans. In totaal schreven
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een negentig ath/eten in, waaronder zelfs uit Zeeuws-Vlaanderen. Deze zijn 
verdeeld over drie groepen:
1. A-, B-, C-, en D-klassers, die door "handicap" te lopen en enkele seconden na 
elkaar te starten ook de minder sterken een kans geven de MuHer-beker te
winnen;
2. de juniores-wedstrijd waarvoor de Suomi-gebroeders Van Wijngaarden een 
beker schonken;
3. de "Ve/serbeekpark/oop" om de door het gemeentebestuur aangeboden 
"Velser-beker". Voor de vereniging met de vijf best geplaatste lopers, onder de 
KNAU-leden heeft ook de Vereniging "Hoogoven-Staten" een wisse lp rijs 
beschikbaar gesteld. De verschillende wedstrijden zullen Zondagmiddag om 
twaalf uur beginnen, waarbij de start plaats heeft voor hotel "Velserbeek

1947. De deelnemers worden weggeschoten door Pim Mulier. Op de achter
grond de kerktoren van Oud-Velsen.

Van deze wedstrijd is bekend dat Han de Roode, nu inmiddels ook lid van Suomi 
en één van de favorieten, de handicaptijd (55 sec.) voor de A-klassers te hoog 
vond en zodoende niet meedeed.
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Ook het verslag van de wedstrijd zelf stond prachtig in de krant van 27 oktober 
'47 , getuige het volgende citaat;

.. Bij de "grote "-Mulierloop werd gestart met handicap. De heer MuHer loste
het startschot voor de D-klasse, waarop de C-klasse 20 seconden later volgde. 
Weer 20 seconden later gingen de B-k/assers weg, 15 seconden later daarna 
gevolgd door de enige A-klasser en houder van de Mu/ier-beker Joop Weenink, 
zodat deze op dat moment 80 meter achter was op de B-klassers. Na ongeveer 
500 m. kreeg Weenink aansluiting en bij het ingaan van de derde ronde, toen 
reeds 2 1A km was gelopen, nam hij met zijn clubgenoten Braun en Schol de kop. 
De C- en D-k/assers vielen spoedig af, omdat Weenink hen moest loslaten, wilde 
hij de leiding blijven behouden. Een bijzonder fraaie prestatie leverde Weenink 
door als eerste binnen te komen na 35 seconden achterstand te hebben ingelo
pen op de tweede aankomende, de C-k/asser De Boer. Met een geestige 
toespraak reikte de heer Pim MuHer "zijn" beker uit aan Weenink, die tevens een 
beker kreeg als herinnering aan deze wedstrijd, ook al door de heer MuHer 
beschikbaar gesteld....

Op zondag 31 oktober 1948 werd er naast de Pim Mulierloop voor de tweede 
maal een Velserbeekparkloop voor voetballers, korfballers, turners, militairen en 
politie georganiseerd. Blijkbaar was er dus voldoende belangstelling voor de atle- 
tieksport vanuit deze hoek. Ook de gemeente Velsen had speciaal voor deze 
Velserbeekparkloop een wisselbeker geschonken, welke in 1947 door de 
marinier Goes voor het eerst werd gewonnen. Ook was er al enkele jaren een 
vereniginswisselprijs voor de Pim Mulierloop welke door de vereniging "Hoog- 
oven-Staten" beschikbaar was gesteld en voor de junioren was er een wissel
beker die door de gebroeders Van Wijngaarden was geschonken.

In een persbericht vóór deze wedstrijd lezen we:

CRACKS IN DE MULIERLOOP.

Voor de Mulierloop, waarvoor Zondagmiddag om 1 uur voor het Hotel Ve/ser- 
beek in het gelijknamige park het startschot zal vallen, hebben in totaal 17 A- 
k/assers ingeschreven. Wim Slijkhuis, die bij de Olympische Spelen twee 
bronzen medailles won, loopt buiten mededinging. Voorts komen uit: Groen van 
A.V. '23, Koopman van "Haarlem" en Weenink en van Wijngaarden, beiden van 
Suomi.

De Pim Mulierloop werd in 1948 gewonnen door Wim Groen van de atletiekver
eniging AV '23.
1948 b lijft natuurlijk voor de Nederlandse atletiek het jaar van Fanny Blankers- 
Koen, de viervoudig Olympisch kampioene van dat jaar.
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Weer een jaar later op zondag 30 oktober 1949 bleek vooral het publiek (mis
schien mede door het prachtige herfstweer) zich steeds meer voor het veldlopen 
te interesseren. Onder de aanwezigen bevonden zich toen vele vooraanstaande 
personen zoals Pim Mulier, M. Kwint (Burgermeester van Velsen), generaal- 
majoor De Bruyne (commandant van het corps mariniers), overste Mulder van de 
dienst RAO van het ministerie van Oorlog, Haitsma Mulier (directeur van de 
Nederlandse Spaarkas), verschillende andere Mulier-telgen, wethouder H. de 
Boer en KNAU-officials.

De prijzentafel met geheel rechts Pim Mulier.

Er waren weer vele atleten vanuit heel Nederland naar Velserbeek gekomen die 
een mooie strijd zouden leveren zoals uit het volgende krantebericht blijkt:

De Mulier-veldloop ging over een afstand van ongeveer 4000 meter en er werd 
weer met handicap gestart, waarbij de D-klassers eerst van honk gingen en met 
tussenpozen de andere groepen, zodat de twaalf A-k/assers een volle minuut 
moesten inlopen. Dit was een evenement op zichzelf. Groot werd de spanning, 
toen bleek, dat Hoogschagen en Stam ( D-k/asse ) en Akkerman f B-k/asse ) na 
de eerste ronde stevig aan kop lagen en een fel gevecht leverden met de 
daaropvolgende A-klassers Van Wijngaarden, Groen (winnaar '48) en De Boer.
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Deze prachtige strijd bleven de eerstgenoemden uitstekend volhouden, maar bij 
de derde ronde viel Stam uit. Weliswaar Hepen Van Wijngaarden en Groen in, 
maar zij konden de D- en B-k/asser niet meer naderen. Een geweldig applaus 
beloonde de taaie volharding van Hoogschagen en Akkerman, die op 30 meter 
gevolgd werden door Van Wijngaarden en op 45 meter door Groen.

Het opmerkelijke aan de prijzentafel was dat naast de vier grote wisselbekers er 
een prachtige madaille door Prins Bernhard beschikbaar gesteld was voor de 
organiserende vereniging. De pers schreef het volgende over de prijsuitreiking;

De heer MuHer en burgemeester Kwint reikten vervolgens de prijzen uit, waarbij 
Velsen's eerste burger zich erkentelijk betoonde voor de organisatie van de 
Velserbeekparkloop, die langzamerhand traditie gaat worden. Hij zegde van het 
gemeentebestuur alle steun toe.
De burgemeester schetste vervolgens de heer MuHer als de nestor en pionier van 
de sport in Nederland, die door zijn stimulerend werk ook het Velsen's sportpark 
deed verrijzen. Dit pionierschap, vond de heer Kwint, was met het ere-Hdmaat- 
schap van "Suomi" te weinig bekroond en daarom was het de burgemeester een 
grote voldoening de krasse heer MuHer in opdracht van "Suomi" het bescherm
heerschap dezer vereniging aan te bieden, wat met luid applaus werd begroet, 
en door de nieuwe beschermheer op prettige wijze dankbaar aanvaard.

Ter afsluiting van de veertiger jaren zullen we even ingaan op de ideeën die Pim 
Mulier probeerde uit te dragen over prestatie door training. Aan het eind van de 
vorige eeuw stond het voor Mulier vast dat prestaties in wedstrijden gestimu
leerd dienen te worden door goede training vooraf maar voor de sporters zelf 
was het allerminst vanzelfsprekend dat oefening kon bijdragen to t goede 
prestaties. Uit verschillende meningen blijkt dat de theorie rond training, het 
nadenken erover, nog in de kinderschoenen stond. Op 7 november 1885 schreef 
G.Baron De Salis (o.a. oprichter van de Amsterdamse sportclub) iets over 
training voor het bereiken van betere prestaties. Dit leidde to t een reaktie van 
Pim Mulier die drie weken later het volgende publiceerde;

Schrijver geeft den raad eerst eenige minuten met gewichten te werken, voordat
men uitgaat om te draven. Dit is geloof ik, zeer verkeerd.. Na het trainen
echter, neme men een paar lichte gewichten ... Ook cognacjes zijn contrabande.

Als reactie op een visie van Mr. J. van Buttingha Wichers
(Secretataris van de schaatsbond in 1888) schreef Pim Mulier dat een sporter 
ju ist niet moet beginnen met een koud bad. Vooral geen melk drinken, maar een 
kop thee met veel suiker. Twee flessen wijn per dag vindt Mulier voor een 
sporter veel te veel. Een halve fles is ruimschoots voldoende, meent hij. Ook 
pleit Mulier ervoor de training niet te zwaar te maken; tweehonderd kniebuigin
gen zijn volgens hem veel te veel.

Men overdrijve nimmer, noch in afstand noch in tijdsduur, beide schaden. Al 
moet training van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van ieders 
lichaam. De dag vóór den wedstrijd volgens sommigen een paar spurten, naar
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1949. Pim Mulier geeft het startsein voor de veldloop.

mijn bescheiden meening niets dan een wandeling. Bij niet geweken vermoeid
heid van den vorig en dag, is rust onontbeerlijk. Last van de milt kan men 
gedurende den wedstrijd bestrijden met kleine teugjes brandewijn.

Gijs Zandbergen: De tijd heeft Pim in het gelijk gesteld. Zijn benadering van 
training geldt in zekere zin nu nog: gedoseerd, eerst techniek, dan pas snelheid; 
luister naar de signalen van het lichaam en drink matig, hoogstens een glas bij 
de maaltijd. En het belangrijkste: durf te rusten. Een verklaring kon Pim daarvoor 
nog niet geven, maar hij voelde instinctief aan dat herstellen van een inspanning 
het belangrijkste onderdeel van de training is.

Algemeen kunnen we stellen dat de vooroorlogse theorie als volgt was: voor een 
grote wedstrijd minstens een paar dagen flink rusten en dus niet trainen. Maar in 
begin jaren vijftig  moest deze theorie worden bijgesteld omdat bijvoorbeeld de 
Tsjechische locomotief Emil Zatopek had bewezen dat je met meer lopen ook 
meer snelheid krijgt. Toch kunnen we stellen dat Pim Mulier op trainingsgebied 
een goede visie had.
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In 1950 werd de Pim Mulierloop reeds op 23 september georganiseerd en de 
winnaar was Siem Hopman van de atletiekvereniging Doves uit Heiloo. Siem 
werkte zomers op het land in de bollen en in de herfst en w inter was er wel wat 
tijd om te crossen. Siem vertelde mij dat hij nog maar drie weken aan het trainen 
was toen hij deze editie van de Pim Mulierloop won maar dat het wel een 
handicap wedstrijd was zodat hij als D-klasser een voorsprong van 55 seconden 
op de A-klassers kreeg. Het schaatsen was bij Siem Hopman ook heel populair, 
in '5 4  en '55 was hij als lid van de Nederlandse kernploeg aan het trainen voor 
de Olympische Spelen van 1956 maar door een peesontsteking kwam er een 
voortijdig afscheid aan zijn ambities. In 1963 heeft Siem nog wel meegedaan 
aan de Friese Elfstedentocht die hij in 11.58 uur (een klein uurtje na Reinier 
Paping) met een negentiende plaats volbracht. Tegenwoordig is Siem, naast zijn 
werk in de bloembollen, nog dagelijks enkele uren aan het fietsen op zijn 
crossfiets in het duingebied.

Organisatorisch ging er in de Pim Mulierloop heel wat werk zitten. Zo moest elk 
jaar Pim Mulier uitgenodigd worden en voor Suomi was het dan maar afwachten 
of Pim Mulier tevens prijzen beschikbaar stelde. In augustus 1950 ging de 
volgende brief de deur uit:

H.A.V. Suomi 
P. Grüteke

Beverwijk, 14 Augustus 1950

Aan de Hoogedelgestrenge Heer Pim Mulier 
v. Oldenbarneveldlaan 99 
's-Gravenhage

Hoogedelgestrenge Heer,

We zijn al weer bezig met de voorberei
ding voor de "Mulierveldloop", die wij zullen organiseren op Zaterdag 23  
September a.s.
Wij hebben met opzet de Zaterdagmiddag gekozen, omdat wij hopen daardoor 
een groot aantal militairen aan de start te krijgen.
Voor dit doel hebben wij een onderhoud aangevraagd met Overste Mulder,
............. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien wij na afloop van bedoeld
onderhoud nog een korte bespreking met U konden hebben.
Mogen wij van U vernemen of U dat inderdaad gelegen komt?

Inmiddels met de meeste hoogachting.

namens de H.A. V. Suomi 
P. Grüteke
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De vo lgende brie f van Suomi op 11 september 1950:

Hoogedelgestrenge Heer,

Hier ben ik dan eindelijk met een schrifte
lijk verslag van mijn wedervaren sinds wij begonnen zijn om "Uw" veldloop op 
poten te zetten. Intussen m'n hartelijke dank voor Uw drie brieven welke ik 
vanavond ontving en die ik zo nauwkeurig mogelijk heb doorgenomen.

Gelijktijdig vernam ik, dat de K.N.A.U. het deelnemen van "niet K.N.A.U.-leden" 
aan Nationale wedstrijden had verboden met het oog op, wat zij noemde 
"klaploperij"
Nadat ik mij 's Maandags daarop (4 Sept. dus) met de Heer Moerman, secr. 
N. T. C. in verbinding had gesteld, deelde deze mij mede, dat dit verbod niet van 
kracht was op het deelnemen van militairen, waarop ik mij spoorslags naar Den 
Haag Spoedde.

Niet in conditie.
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De laatste brie f van Suomi op 20 septem ber 1950:

Hoogedelgestrenge Heer,
In antwoord op Uw brief van 15 Sept. j.l.

het volgende:
Wij zijn ten zeerste getroffen door Uw buitengewone geste zulk een prachtige 
collectie prijzen voor de veldloop ter beschikking te stellen. Reeds telefoneerde 
ik met U i.z. de bestemming van deze prijzen, die wel een bijzondere waardering 
betekenen voor de athleten, die ze zullen gaan winnen. Ook namens mijn 
Bestuur onze welgemeende en hartelijke dank.
Inzake de deelname van militairen kan ik U meedelen, dat door mij nog geen
enkele inschrijving van de zijde van Overste Mulder werd ontvangen....
Intussen zijn de prijzen bij de fa. Domburg te Amsterdam besteld, zulks geheel 
overeenkomstig Uw wens. Reeds Vrijdag a.s. zullen de bekers etc. in ons bezit 
zijn, zodat U ze Zaterdag kunt uitreiken.

De treinverbinding is als volgt:

Vertrek uit Den Haag, H.S. 14.08 uur, o f 13.38 uur 
Aankomst Haarlem 14.46 uur, o f 14.16 uur.

Overstappen
Haarlem, Umuiden Oost 14.49 uur - idem 
Aankomst IJmuiden Oost 15.03 uur - idem

Ik weet, dat ik met deze brief wat laat ben, doch gezien onze drukke werkzaam
heden zult U dit hopelijk begrijpen. U kunt er intussen op rekenen, dat ik Zater
dagmiddag om 15.03 uur aan het station in IJmuiden-Oost zal staan om U te 
ontmoeten.

We hebben een mooi parcours voor de veldloop uitgezet, het wachten is nu op 
het zonnetje. De burgemeester van de gemeente Ve/sen zal ook op de veldloop 
aanwezig zijn.

Inmiddels tekenen wij met de meeste hoogachting.

Atletiekvereniging "Suomi"

Uit deze intensieve briefwisseling blijkt wel dat Piet Grüteke heel wat werk heeft 
gehad aan de organisatie van de Pim Mulierlopen!
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In 1951 op 7 oktober was het 'kappie' (Henk) Adrichem van DEM die zijn naam 
op de beker gegraveerd zag. In de krant verscheen het volgende bericht:

HENK ADRICHEM WON DE MUL/ER-VELDLOOP.

De DEM-man Henk Adrichem heeft Zondag de jaarlijks door de athletiekver. 
"Suomi" georganiseerde Mulier-veldloop in het park "Velserbeek" op overtuigen
de wijze gewonnen. Zijn hardnekkigste tegenstander was A. Spek van de 
organiserende vereniging, die na harde strijd zijn aanvankelijke voorsprong aan 
Adrichem moest afstaan. Kort voor de finish forceerde de DEM-loper in een 
uitstekende sprint de beslissing. Zijn tijd was 11 min. 50 sec., die van Spek die 
tweede werd 11 min. 56.4 sec. "Suomi" won de verenigingsprijs en Keesom 
van A 1/ '23 werd eerste bij de junioren. De militair v. d. Berg uit het kamp 
"Zeeburg" won de Velserbeekparkloop voor politie en militairen. Pim Mulier, de 
grijze nestor van de Nederl. athletiek, loste het startschot nadat de aanwezige 
athleten hem een daverende ovatie hadden gebracht.
De uitslagen waren:

Mulierloop: 1.H. Adrichem, DEM, 11.50; 2. A. Spek, Suomi, 11.56.4; H. 
Geusebroek, Haarlem 12.03; 4. D. Mars, Zaanland, 12.04; 5. W. van Zeeland, 
O SS, 12.04.2.

Junioren: 1. J. Keesom, AV '23, 5.34.2 2. N. Mak, DEM, 5.36.4; 3. A. van 
Iperen, LAT, 5.43.6.

Velserbeekparkloop: sold. J. v. d. Berg, Kamp Zeeburg 9.52.4; 2. sold. k. 
Eb beting, Huz. van Boreel, 10.02.4; 3. sold. G. Stuyfzand, Prins A l ex., 10. 16.6.

In de uitslagenlijst van de Velserbeekparkloop zien we op de tweede plaats Klaas 
Ebbeling, de huidige voorzitter van Suomi, die toen uit handen van Pim Mulier 
zijn prijs in ontvangst mocht nemen. Klaas Ebbeling zou later vooral in zijn 
veteranentijd, in de leeftijd van 48 to t en met 51 jaar, nog vele aansprekende 
overwinningen op zijn naam schrijven.
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Weer een jaar later, op 5 oktober, diende zich een nieuwkomer aan die, zoals 
later zal blijken, een unieke prestatiereeks op zijn naam bracht. In de pers 
verscheen het volgende bericht:

VERRASSENDE ZEGE VAN D-KLASSER BORST IN  VELSENS 
MULIER-VELDLOOP. HANDICAP WAS DE A-A THLETEN TE MACH
TIG !

De jaarlijks, door de Kennemerstaten Atletiekvereniging "Suomi" georganiseer
de Mulier-veldloop, die alweer een halve eeuw oud is en die genoemd werd naar 
de 87-jarige nestor der Nederlandse sporten, de heer W.J.H. (Wim) MuUer, is 
Zaterdagmiddag in het park "Velserbeek" een verrassende overwinning gewor
den voor D-klasser J.Borst van "Olympus". Hij Het na een prachtige race met 
grote voorsprong alle A-klassers ver achter zich en onttroonde daardoor de 
bekerhouder Henk Adrichem (DEM). Pim Mutier zou MuUer niet zijn, als hij alleen 
maar moest toezien en dus startte hij de wedstrijd voor junioren, die een afstand 
van 1335 meter voor de boeg hadden. Het parcours was op een duidelijke en 
levensgrote tekening nauwkeurig aangegeven, die zowel voor de deelnemers als 
de belangstellenden een uitstekende wegwijzer was. Ten slotte heeft de heer 
Mutier enkele hartelijke woorden gericht naar het bestuur van Suomi voor de 
uitstekende organisatie.

Enige uitslagen waren:
Junioren: 1335 m.: 1. J. Keesom, AV '23 , 3.51,6

2. B. Altink, Lycurgus, 3.54,2
3. B. Bosman, Doves, 3.56,4

Mulier-veldloop: 3740 m.: 1. J. Borst, Olympus, 11.48,8
2. C. Boon, DEM, 11.59,4
3. J. Spijker, LAT, 12.03,4
7. H. Adrichem, DEM, 12.12,4

Jan Borst heeft toen uit handen van Pim Mulier (zie foto) de wisselbeker 
gekregen maar moest deze later weer afstaan toen bleek dat Jan Borst nog geen 
senior was! Op de wisselbeker staat op dit jaar daarom de naam van Cor Boon 
die als tweede finishte.
Ook bij deze loop werd er weer met handicap gestart zodat bijvoorbeeld de A- 
klassers 45 seconden later van start gingen. Dat deze handicap vrij pittig was 
bleek uit het fe it dat geen enkele A-klasser deze 45 seconden kon overbruggen 
zodat we de eerste A-klasser, Dick Mars (Zaanland), pas op de zesde plaats 
zien. In de uitslagenlijst zien we ook nog een eerdere winnaar uit '45  en '47 
terug, namelijk Joop Weenink, die nu met een vijfendertigste plaats genoegen 
moest nemen.
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Velserbeek 1952. Jan Borst, Henk Klaver en Pim Mulier.
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Op 4 oktober 1953 was het 
voor de kersverse A-klasser Jan 
Borst een zware opgave om zich 
voorin te handhaven. Maar on
danks de handicap van 35 se
conden ging Jan Borst, na een 
prachtige eindsprint als derde A- 
klasser (vierde in totaal) over de 
finish. Dit jaar werd de veldloop 
bij de senioren echter gewonnen 
door de B-klasser A. Koning van 
SVV uit Schiedam in 11 min. 
46,8 sec., die de "cracks" ver
raste, door tijdig een flinke voor
sprong te nemen. Tweede werd 
de A-klasser A. Spek van Suomi 
die de jeugdige "coming man" 
van A V-'23 , Jan Keesom (A- 
klasse) gedecideerd achter zich 
liet en bij de junioren won de 
Doves-atleet B. Bosman.
Omdat Pim Mulier door zijn 
minder goede gezondheid zelf 
niet aanwezig kon zijn werden 
de prijzen uitgereikt door diens 
neef mr. Haitsma Mulier.

Velserbeek 1952. Pim Mulier.
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De Nederlandse sportwereld zou echter een half jaar later schrikken van het 
bericht dat Pim Mulier op 12 april, in de ouderdom van 89 jaar in Den Haag was 
overleden. Van de vele rouwadvertenties die toen in de kranten verschenen heb 
ik de volgende gekozen:

TER EEUWIGE NAGEDACHTENIS GEWIJD AAN ONS ERELID, DE VADER 
DER ATHLETIEK IN NEDERLAND:
W. J. H. MULIER
geboren 10 Maart 1865 overleden 12 April 1954

ALS EERSTE EN ALS GROOTSTE

Mulier was ook bij ons de eerste en de grootste,
Hij bracht ons d'atheletiek, hij ging er ons in voor,
Hij schiep ons d'eerste band, wij volgen trouw het spoor,
Dat hij in Neerland trok.... als eerste en als grootste.

Hij "zag" dat 't  jonge volk niet fier en flink kan wezen 
Als 't  naast z'n school, z'n werk geen uitlaatklep bezit,
Die 't  bruisend bloed bij sport en spel èn fair èn fit 
maakt; jeugd waar frisheid, blijheid is van af te lezen.

Hij was ons d'eerste loper en de eerste leider 
Op 't  groene veld, in sportclub en in bond.
Hij bracht in woord en beeld en schrift de boodschap rond,
Dat sport de volksgeest sterker maakt, z'n wereld wijder.

Hij was ATHLEET, een heel groot standbeeld waardig.
Want hij doorbrak de muur van onverstand,
Die nog bestaat in 't  sportminachtend Nederland.
Door zijn illustre voorbeeld zijn wij nu strijdvaardig.

Hij legde 't  fundament, wij moeten verder bouwen.
Want, heus, de liefde voor de sport in Nederland 
Is op geen stukken na in 't  hart van 't  volk geplant.
Het zij KNAU's ereplicht MULIER's werk af te bouwen.

JAN HUT
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Gijs Zandbergen schrijft:
Potsierlijk viel het niet te noemen. Daarvoor Hepen er op de koude, maar heldere 
donderdag 15 april 1954 te veel belangrijke mensen achter de kist met daarin 
Willem Johan Herman Mulier. Maar een beetje vreemd vonden de militairen, 
sportbestuurders, journalisten, renteniers, scheidsrechters, oud-internationa/s, 
ambtenaren, gepensioneerden en een paar familieleden het wel. Voor de baar uit 
liep op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in 's Gravenhage een 
bediende in traditioneel sportkostuum. Op een fluwelen kussen droeg hij de 
belangrijkste medailles die de overledene tijdens zijn leven had gewonnen. De 
begrafenisgangers Hepen niet alleen achter een dode aan, maar ook achter diens 
prestaties. De plechtigheid kreeg er iets statigs door, maar ook iets komieks, 
alsof je het niet helemaal serieus hoefde te nemen. Precies zoals de Pim die ze 
kenden was geworden: gedistingeerd, maar ijdel bij het genante af. Hij was 
tijdens zijn leven zo veel gehuldigd dat er voor de rouwkaart een selectie uit de 
onderscheidingen moest worden gemaakt. Dan kon dit er nog wel bij. De meeste 
genodigden waren ook niet heel droevig. Pim Mulier was, af gezien van zijn 
laatste levensjaren, in goede gezondheid oud geworden. Drie dagen tevoren, een 
maand na zijn 89ste verjaardag, was hij gestorven in een particulier verzorgings
tehuis, dicht bij de Scheveningse Villa waarin hij had gewoond sinds zijn 
terug keer uit Indië in 1907. Hij ging niet dood aan een ziekte, maar was gewoon 
versleten. Het laatste wandelingetje van de man die de Nijmeegse wandelvier
daagse had gesticht, had tien minuten geduurd. Dat was drie maanden geleden. 
Daarna was hij niet meer buiten gekomen.
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In dit jaar op 6 mei werd ook één van de beroemdste sportrecords, zo niet het 
beroemdste ter wereld gelopen, namelijk Roger Bannisters befaamde doorbraak 
van de vier-minutengrens op de mijl.
De Pim Mulierloop die toen op 3 oktober werd gehouden heeft de wereldpers 
niet gehaald maar we hebben wel een prachtige actiefoto van de senioren na 
ongeveer 1 km wedstrijd. Bij deze loop was Jan Borst duidelijk de favoriet en 
zijn clubgenoten van Olympus haalden ook prachtige resultaten. De Nederland- 
sepers schreef als volgt:

Wist Jan Borst vorige week de Alkmaarse Singe/loop op zijn naam te brengen, 
thans zag hij kans de oudste veldloop in Nederland te winnen en de andere 
leden van Olympus, sleepten in beide wedstrijden de verenigings-prijs in de 
wacht. Ben Gilling nam prachtig revanche bij de junioren A, op zijn stadgenoot 
Huigen van A.V.A. en zag kans in een spannende race over p/m. 2000 meter de 
eerste plaats voor zich op te eisen, tweede werd F. Kalkman van D.E.M. uit 
Beverwijk, terwijl de A.V.A.-er Huigen, genoegen moest nemen met de derde 
plaats. Aangemoedigd door het succes van hun clubgenoot, gingen de Senioren 
J. Borst, P. B/eeker, L. Groot e.a. Olympus-athleten van start voor de 4500 
meter. Nadat de helft van het parcours was afgelegd, kwam L. Groot (D-klasse) 
als eerste door, gevolgd door de B-klasser Christiaanse van N.A.C.-Noordwijk. In 
hun kielzog kwamen de A-klassers reeds oprukken, die hun handicap van 35 
sec. reeds hadden goedgemaakt. Naarmate het einde naderde werd de spanning 
groter en men vroeg zich af, wie uiteindelijk als eerste over de finish zou komen. 
Het was de Olympus-man Borst, die aan alle spanning een einde maakte, toen 
hij onbedreigd het laatste rechte stuk af kwam stormen. Met 7 sec. voorsprong 
op nummer 2, de B-klasser Christiaanse ging hij over de einstreep in 13.51,4 
min., terwijl Altink van Lycurgus als derde binnenkwam. Piet Bleeker eindigde op 
de vierde plaats. Tot slot werd de Ve/serbeekpark/oop voor militairen verlopen, 
die door de Olympus-athleet J. Bergen werd gewonnen en daarmee Het zien, dat 
de Luchtmacht ook op de begane grond snel kan zijn.

De in dit artikel genoemde atleet, Piet Bleeker zou later in 1957 de eerste 
Nederlander worden die de internationale Marathon van Enschede op zijn naam 
schreef. Tevens werd hij met deze overwinning voor de tweede maal Nederlands 
kampioen. Ook in 1958 en 1959 was Piet Bleeker in dit kampioenschap de snel
ste Nederlander.
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Velserbeek, 3 oktober 1954.

Bij de volgende Pim Mulierloop op 9 Oktober 1955 had Suomi de traditionele 
handicap laten vervallen, zodat de meer dan 80 atleten nu volledig op eigen 
kracht de beste resultaten in de eigen klasse-indeling moesten proberen te 
behalen. Bovendien had Suomi bij wijze van experiment een damesestafette 
wedstrijd toegevoegd waaraan vier clubs met elk acht atletes deelnamen. De 
damesestafette, over totaal 780 m, opende toen het wedstrijdprogramma en 
Estafette (Amsterdam) won met borstverschil voor Suomi, Blauw W it (Amster
dam) en Olympus (Alkmaar). De pers schreef over de grote strijd op de 4500 
meter als volgt:
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J. Borst (Olympus) won na boeiende race voor de tweede maal 
Mulierloop.

De Mulierloop deed voor starter "Pim lil"  8 A- en 16 B-k/assers aantreden voor 
de 4500 meter, verdeeld over een ronde van 1800 meter en twee ronden van 
1350 meter. Onder hen startten prominente athleten, bij wie Keesom van AV  
'23, Oosterman van Suomi, Bteeker (Olympus) en MuurHnk (AAC). Na de eerste 
ronde lagen deze atleten en Beekman (AV '23) aan de kop bij elkaar. Keesom 
had de leiding. Op het volgende traject voltrok zich het vonnis der cracks en 
bleven Keesom, Borst en Oosterman bijeen, die in dezelfde volgorde na ruim 
3100 meter passeerden. Keesom, die tot nu toe de leiding had, gevolgd door 
Borst en Oosterman had echter tegen het krachtige offensief van Borst niet 
voldoende weerstand en de A/kmaarder gaf hem geen schijn van kans toen hij 
Keesom op 500 meter van de eindstreep in een lange en felle eindspurt loste en 
met grote voorsprong onder luid applaus voor deze fraaie prestatie als eerste de 
eindstreep passeerde.

De uitslagen waren:
1. J. Borst 13 min. 18 sec.; 2. J. W. Keesom 13 min. 24,8 sec.; 3. J. Ooster
man 13 min. 26,2 sec,; 4. A. A. Beekman 13 min. 27,2 sec.; 4. P. Bleeker 13
min. 28,4 sec.; 6. B. Bohle 13 min. 36 sec.

Suomi had ook weer een nieuwe beschermheer, mr. W. J. H. Graaf van Limburg 
Stirum jr., die een collectie fraaie prijzen had geschonken. Deze neef van Pim 
Mulier werd in de kranten vaak aangeduid als "Pim lil" en de vader van deze 
neef als "Pim II" Deze zwager S.J. Graaf van Limburg Stirum, dus "Pim II" was 
nauw betrokken bij het oprichten van de Haarlemse Lawntennisclub, waarschijn
lijk de oudste in Nederland. In zijn Engelse jaren had Pim Mulier op het St. 
Leonards College in Ramsgate met tennis kennisgemaakt. In Engeland, de
bakermat van de sport, keerde de adel zich af van de traditionele sportieve
volksvermaken. De adel wenste zich te onderscheiden van het gewone volk en 
ondekte o.a. de sport als middel. Op hun landerijen (lawns) legden ze tennisvel
den aan. Toen Pim Mulier na zijn thuiskomst hoorde, dat er bij de familie Van 
Tuyll van Serooskerken op Velserbeek in Velsen op een grasbaantje provisorisch 
getennist werd, bewerkte Pim Mulier in 1882 zijn vrienden en zijn 25 jaar oudere 
zwager Samuel John Graaf van Limburg Stirum om eens te gaan kijken. Dit was 
het startpunt van de Haarlemse Lawntennisclub want kort na de kennismaking 
met het spel op Velserbeek werd de HLTC opgericht met S.J. Graaf van Limburg 
Stirum als voorzitter en Mulier als secretaris.
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Op 14 oktober 1956 was er weer een Pim Mulierloop en weer had Suomi als 
voorgerecht de damesestafette over 150, 100, 80, 60, 60, 80, 100, en 150 
meter. Voor de pers begon de winnaar al een bekende te worden:

Pim Mulierloop gewonnen door Borst. Voor de derde keer Aikmaar- 
se victorie in het Park Ve/serbeek

Jan Borst, de Alkmaarse lange-afstand crack is bezig zich een grote populariteit 
te verwerven in Ve/sen, waar hij voor de derde keer in successie de bekende 
Pim Mulierloop van Suomi op zijn naam bracht. Ondanks de aanwezigheid van 
veld/oop-specialisten als Vergeer en Keesomf toonde de Olympus-man zich het 
sterkst in het fraaie park "Velserbeek". De enerverende strijd zowel bij de 
senioren als bij de jeugd en de herstpracht van het park, geaccentueerd door het 
stralende zonnetje, hebben het vrij talrijke publiek, dat de Mulierloop verkoos 
boven de België-Holland-reportage, een mooie sportmiddag bezorgd.

De uitslag in de A-klasse was:
1. J. Borst (Olympus) 14.57 s
2. J. Vergeer (AV '47) 14.59 s
3. W. Lam (VIF) 15.06 s
4. J. Keesom (AV '23) 15.10 s
5. J. Oosterman (Suomi) 15.15 s
6. P. Bleeker (Lycurgus) 15.17 s

Dit geweldige succes, mede door een groot deelnemersveld bracht niemand op 
het idee dat het een jaar later wel eens helemaal fout zou kunnen gaan. De 
volgende Pim Mulierloop stond namelijk gepland op 13 oktober 1957 maar 
omdat er zich niet genoeg atleten aanmelden heeft men deze loop moeten 
annuleren! Bij de organisatoren van Suomi was er een complete verslagenheid 
en één van de leden heeft toen een stukje in het clubblad geschreven waarin 
verklaard werd waarom er zich niet genoeg atleten hadden aangemeld voor de 
wedstrijd. Omdat dit clubblad ook door de KNAU werd gelezen kwam hier een 
pittige reactie op. Het volgende stuk komt uit het blad "de Athletiekwereld" van 
24 december 1957 waarin we eerst kennismaken met de inhoud van de tekst uit 
het clubblad en daarna de reactie van de KNAU;

Neen Suomi, zo is het niet

In de "Sintelbaan", clubblad van Suomi, lezen we het navolgende: Wel wil ik 
nog eens terugkomen op het niet doorgaan van de Mulierveldloop. Want het is 
toch wel eigenaardig, dat we nog niet eens 60 man bij elkaar kunnen krijgen, 
terwijl in de laatste "Athletiekwereld" te lezen valt, dat onder de duizenden 
deelnemers aan de cross van "Le Soir" te Brussel niet minder dan 360 Nederlan
ders waren! We vragen ons toch werkelijk af, o f de N. T. C. hier wel de goede 
weg bewandelt. Dat "cracks" in het buitenland starten is toe te juichen, maar
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we hebben geen 360 cracks, nog niet 36. De mindere góden uit de grensgebie
den kunnen met evenveel recht even over de grens als naar het "binnenland". 
Maar die 360 man zullen wel niet allemaal uit de grensgebieden komen. Trou
wens, men kan Brussel moeilijk "even over de grens" noemen. M.i. dienen we 
niet honderden atleten naar Brussel te laten gaan als er nog geen honderd bereid 
zijn in eigen land te starten. Nog wel op de oudste veldloop van Nederland! 
Waarschijnlijk veel ouder dan de cross van "Le Soir". Nederlandse lange af
standslopers, gedenk de oudste Nederlandse "cross" en bedenk haar met hon
derden deelnemers.

Ik ben  v a n  d it  s t u k je  erg g e s c h r o k k e n , o m d a t  het  b l ijk  g eeft  d a t  m e n  in S u o m i- 
k r in g e n :

A. NIET CONSEQUENT REDENEERT ALS MEN ALLEEN "CRACKS" IN HET BUITENLAND WIL 
LATEN STARTEN, MAAR ZELF ELK JAAR MET DE VERENIGING "SUO M l" VRIJWEL ZONDER 
CRACKS EEN BUITENLANDSE TRIP MAAKT;

B. KENNELIJK DE SFEER EN HET KARAKTER VAN DE CROSS VAN l_E SOIR NIET KENT. DE 
CRACKS STARTEN BIJ DEZE MANIFESTATIE IN DE CROSS V.D. AZEN, ALLE OVERIGEN, VAN 
NIEUWELING TOT MIDDELMATIGE A-KLASSER, IN DE VOLKSCROSS, WAAR DE PRESTATIE 
SECUNDAIR EN HET MASSALE KARAKTER PRIMAIR IS;

C. BLIJKBAAR VERGEET DAT TALRIJKE NEDERLANDSE ATLETEN, DIE IN NEDERLAND NIMMER 
AAN EEN VELDLOOP DEELNAMEN, GETUIGEN WILLEN ZIJN VAN DIT QUANTITATIEF GROOT
STE ATLETIEKFESTIJN VAN EUROPA EN NOCH HET KNAU-BESTUUR, NOCH DE N.T.C. 
HIERIN BELEMMEREND MOETEN OPTREDEN, TEMEER DAAR DIT OOK EEN MANIFESTATIE IS 
VAN HET ZUIVERE NEDERLANDSE ATLETIEK-AMATEURISME, AANGEZIEN HET GEMIDDELD
a a n  de 360 N e d e r la n d s e  a t l e t e n  f20,- per per so o n  k o s t ;

D. TEN ONRECHTE BEWEERT DAT DE MULIER-VELDLOPEN DE OUDSTE ZIJN, DAT ZIJN ZE 
BESLIST NIET, ZE WORDEN GEHOUDEN OP HISTORISCH TERREIN, WAAR PlET MULIER EN 
ZIJN VRIENDEN DE ATLETIEK IN NEDERLAND TEN DOOP HIELDEN, MAAR DE MULIER- 
VELDLOPEN WERDEN EERST IN 1937 OF 1938 VOOR HET EERST GEHOUDEN.

JO MOERMAN.

Omdat ik dit stukje letterlijk uit het blad "de Athletekwereld" heb overgenomen 
komen we daar de naam van Piet Mulier tegen? Piet Grüteke, toen lid van het 
bestuur van Suomi en vriend van Pim Mulier, schreef al reeds in het blad 
"Rondom de Statenboom" (het blad van de vereniging Hoogovenstaten) uit juli 
1948, dat de nog telkenjare door Suomi georganiseerde Pim Mulierloop een 
voortzetting is van de eerste cross-country uit de Nederlandse geschiedenis! 
Maar ook in de speech die Pim Mulier hield, bij de prijsuitreiking van de Pim 
Mulierloop uit 1942, wordt deze visie bevestigd.

__dat deze wedloop, waarvan hij jaren geleden het initiatief had genomen, door
jongere menschen op energieke wijze wordt voortgezet......
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De volgende advertentie komt uit "de Athletiekwereld" van 20 september 1958:

A.V.Suomi

Pim Mulier veldlopen en 
Dames bosestafette
op zondag 5  oktober in park Ve/serbeek te ve/sen

Heren A- B- C- en D-klasse, plm. 4500 meter 
Junioren A plm. 2500 meter 
Junioren B plm. 1500 meter.
Dames 1 50 - 100 - 80 - 60 - 60 - 80 - 100 - 150 meter.
Aanvang 1 uur.

O.m. beschikbaar: Mulierbeker, orangerie wisselbeker voor eerstaankomende 
in de C- en D-klasse, verenigingsprijs voor drie best geplaatste A-junioren en 
Paviljoen Watervlietbeker voor parkestafette. Verder prijzen voor elke klasse 
beschikbaar.

Wedstr. seer. L. Sonneveld, Wijk aan Zeeërweg 158, IJmuiden.

Er waren nu weer voldoende inschrijvingen zodat de wedstrijden weer allemaal 
gehouden konden worden. Jan Borst was inmiddels met atletiek gestopt, om 
zich 100% aan zijn carrière te kunnen wijden, zodat zijn concurrent uit de 
voorgaande edities zijn slag kon slaan.

Keesom veruit superieur in Pim 
Mulier- veldloop 
TRADITIE IS HERSTELD

Na een jaar onderbreking werd gistermiddag in het prachtige Park Veiserbeek de 
traditie van de Pim Mulier-loop hervat. En zoals altijd trof de organiserende 
vereniging Suomi het best met het weer. Een zestigtal atleten, benevens de 
deelneemsters aan de bosestafettes, zorgden op deze fraaie herfstdag voor een 
goede sportpropaganda, op een manier, de sportnestor Pim Mulier waardig. Het 
was wel jammer, dat de bekende crosser Jan Keesom zo weinig concurrentie 
ondervond, zodat hij zonder veel inspanning de grote zilveren wisselbeker in de 
wacht kon slepen.
De prijsuitreiking vond plaats in de theeschenkerij. De voorzitter van Suomi, de 
heer J. v.d. Poll, verheugde zich over de goedeopkomst van atleten en juryleden 
en vond het prettig, dat de heer Haitsma Mulier en mej. v. Zweeden (de trouwe 
verzorgster van Pim Mulier tot aan zijn sterfbed) aanwezig waren. Daarna reikte 
de heer v. d. Poll de Paviljoen Watervliet-beker uit aan de winnende damesgroep 
van A t modes uit Haarlem, waarbij ook voor elk der acht meisjes een medaille 
beschikbaar was. De heer Haitsma Mulier deelde met vlotte speeches de 
prachtige prijzen uit, die door de familie Mulier beschikbaar waren gesteld. Hij
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was blij, dat de stilte, die even over Suomi viei, weer is doorbroken, en de Pim 
Muiier-ioop in ere is hersteld. Een schilderij uit de collectie van Pim Muiier was 
bestemd voor het lid van Suomi met de meeste verdiensten. De heer U. Doorn
bos, die als materiaal-commissaris zeer veel betekent voor de vereniging, zonder 
daarbij op de voorgrond te willen treden, was de gelukkige. Onder zijn leiding 
was de baan tot in de puntjes uitgezet, hetgeen hem heel wat uurtjes heeft 
gekost.

Op 4 oktober 1959 was het de Suomees Jan Oosterman die de favoriet Jan 
Keesom van de overwinning wilde afhouden. Jan Oosterman ging de eerste 
duizend meter samen met W. Ligthart van Olympus en Jan W it van MFC op kop 
toen Jan Keesom met een tussensprint zijn kans waarnam om toch weer een 
enorme voorsprong op te bouwen. Voor de tweede achtereenvolgende keer 
werd zodoende de Pim Mulierloop, in 16 minuten en 40,8 seconden gewonnen 
door Jan Keesom. Oosterman kwam 50 seconden later over de finish op 2 
seconden gevolgd door W. Ligthart. Het parcours had dit jaar een lengte van 
5375 meter voor de senioren en 3650 meter voor de junioren. Bij de junioren 
was de uitslag: 1. C. Konigs, Zaanland, 11.46,8; 2. C. de Dood, OSV, 11.49,4; 
3. S. Ordeman, Atletika, 12.09,8. Ook Atmodes uit Haarlem won voor de 
tweede maal in successie de bosestafette in 1 min. 47,8 sec. voor Suomi 
(1.54,3 s). Suomi's beschermheer en achterneef van Pim Muiier, mr. W. J. H. 
Graaf van Limburg Stirum verrichtte de start en reikte na afloop o.a. weer een 
door Pim Muiier geschilderd bosgezicht uit aan de organisatie.

Als afsluiting van de vijftiger jaren kunnen we lezen wat Pim Muiier goede
"Hardloopersterreinen" vond:

Veel menschen, veel toegangsbewijsjes, stralende bestuursgezichten. Koud 
weer, weinig publiek, bleeke penningmeesters, geween en gekners der tanden. 
En waarom die gierigheid, die geldzucht bij de besturen? Wel doodeenvoudig, 
omdat men anders geen banen of voetba/terreinen kan inrichten o f onderhouden. 
Wanneer wij eenmaal maar zoover zijn, dat elke voetbalwedstrijd f  50.- en elke 
ath/etische f  100.- netto opbrengt, dan zal ook weldra elke Club in staat zijn 
haar publiek tegen regen of wind te beschutten, en goede gronden in orde te 
brengen. Dat zij zoo! De beste gronden in Eng land zijn te London, Birmingham, 
Oxford, Cambridge, Stamfordbridge en Lil/ie Bridge. Zij bestaan meerendeels uit 
"einders " o f coke
gruis, ook wel gebrand en ballast en gruis van rood puin. De materialen zijn wet
is waar niet duur, doch wel het gelijk rollen, draineeren en in orde houden...
Wat de afmetingen van de baan betreft, zoo is één derde mijl een goede omtrek, 
terwijl 4 scherpe bochten beter en sneller zijn dan een ovaal o f 2 lange einden 
met twee groote bochten. Cambridge is met 4 bochten en geldt voor een zeer
snelle baan..Wat de grasbanen betreft, goed gras is even goed als einders,
mits droog en niet los. In lange afstands/oopen is gras zelfs beter dan een harde 
baan, daar de trilling de spieren sterk vermoeit; de wielerbaan te Scheveningen 
b.v. vermoeide de voeten buitengewoon, hoewel zij zeer snel was... Laten
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deze bijzonderheden omtrent grasbanen een aansporing zijn voor de voetbal
clubs om zoo mogelijk de athletiek aan hun balspel te verbinden en banen om 
hunne 4 hoekvlaggen aan te leggen, die dan met 4 zwakke bochten een goede 
vorm hebben tevens. Toch zij men voorzichtig en make die bochten niet te 
scherp: de bochten te Heemstede (Oct. 1894) waren b.v. iets te scherp voor de 
korte afstanden.

In 1960 introduceert Suomi voor zijn nationale Pim Mulierlopen een nieuw feno
meen, want w at lezen we in de zaterdag-editie (8 oktober) van het Haarlems 
Dagblad:

Teneinde de Mulier-veldlopen, die reeds een grote bekendheid bij de Nederlandse 
afstandlopers hebben, nog meer ingang te doen vinden, heeft het Suomi-bestuur 
het gewaagd een dergelijke veldloop, uiteraard veel lichter dan voor de heren, 
voor dames in te lassen.

Op zondag 9 oktober werden er ook voor de eerste maal wedstrijden voor 
scholieren georganiseerd, met afstanden van 1000 meter voor jongens van 14 - 
1 5 jaar en van 1 925 meter voor jongens van 1 6 - 1 7  jaar met uiteraard het doel 
om onder de schooljeugd de belangstelling te wekken voor de "Moeder der 
sporten". Het resultaat van deze uitbreidingen was dat men om één uur begon 
met de wedstrijden voor de scholieren en dat de laatste wedstrijd, de bosesta
fette voor de dames pas om kwart voor drie kon plaatsvinden!
Ook bij deze Pim Mulierloop was het weer ........

Jan Keesom wint voor derde keer Mulier-veldloop.

De grote strijd over 5375 meter werd door Jan Keesom van AV '23 onbedreigd 
gewonnen in 16 min. en 30 seconden. Meer dan veertig atleten A-, B-, C- en D- 
k/assers begonnen gelijktijdig zonder handicap zoals deze vroeger werd toege
past, de grote strijd over drie ronden. Reeds na 1000 meter kwam er tekening in 
het grote peloton, dat door de favoriet, die at twee maal achtereen de Mulierloop 
op zijn naam had staan, Jan Keesom van AV '23 werd aangevoerd. Bij het 
ingaan van de tweede ronde had hij reeds onbedreigd de leiding en dit bleef zo 
tot aan het einde. Zijn achtervolgers Giling van Olympus (A-klasse), Ka/jouw 
(Dynamo-Middelburg) (C-klasse), de A-klasser Droog (Estafette) en de AV '23- 
man Ten Ca te leverden hevige strijd. J. Wit van MFC, de enige B-k lasser, die 
zich ook in dit gezelschap bevond, zakte spoedig af om in het gerekte peloton 
achter te blijven. Gilling werd van zijn tweede plaats gedrongen door de Middel
burger, die in fraaie stijl de reeds gedoodverfde winnaar Keesom op afstand 
bleef volgen en dan ook als eerste C-klasser op 22 seconden de eindstreep 
passeerde, volkomen fit. Tussen Gilling en B/eeker volgde nog felle strijd om de 
derde plaats, daarbij luide aangemoedigd door het talrijke publiek. De bosestafet
te voor dames werd wegens verstek van Blauw Wit (Amsterdam) een strijd 
tussen de ploegen van Atmodes en r.-k. Holland, beide uit Haarlem. Deze race 
werd een prachtige overwinning voor het Atmodes-sextet Betty van Polen, Olga 
Berkhoff, Lottie Plug boer, Mary van Duffelen, Joke Dobbelaar en Ellen Ort.
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In dit laatste krantebericht lees ik niets over een aparte dames veldloop, dus 
neem ik aan dat deze wegens geringe belangstelling niet is doorgegaan! Bij de B- 
jongens (plm. 2000m) was de uitslag als volgt: 1. A. Blok, Suomi 6.31 ; 2. 
Jansen, Beemster 6.37.2 ; 3. Suir, Beemster 6.40.2.

Aan de overwinningsreeks van Jan Keesom zou een jaar later, op 1 5 oktober 
1961 een einde komen. Op de machtige wisselbeker moest Suomi dit keer de 
naam van Joop Evers van Trekvogels uit Den Haag graveren. Al in de eerste 
ronde maakten Jan Keesom en Joop Evers zich los van het veld, op korte 
afstand gevolgd door Jaap Kools van Lycurgus, Jan W it van MFC en de OSV-er 
Chris de Dood. In de tweede ronde werd de voorsprong steeds groter en het zag 
er toen naar uit dat de eindsprint de beslissing moest brengen. Op ongeveer 400 
meter voor de finish lanceerde de Trekvogel een korte venijnige tussensprint, die 
Jan Keesom niet w ist te beantwoorden. Onder luide toejuichingen werd Joop 
Evers zo de nieuwe winnaar. Uit het gesprek dat ik in januari '94  met Jan 
Keesom had, kwam naar voren dat juist het sprinten bij Jan het zwakke onder
deel was en dat hij het moest hebben van een hoog tempo tijdens de race. Als 
we ook terugkijken naar de laatste tien Pim Mulierlopen zien we dat Jan Keesom 
ook enige malen naast de w inst greep door bijvoorbeeld een sprinter als Jan 
Borst. Beide lopers zijn vandaag de dag nog steeds aktief waarbij Jan Keesom 
zelfs nog wel halve marathons op zijn programma heeft staan!

Als Pim Mulier de lezers van zijn boek "Athletiek en Voetbal" uit 1894, iets wil 
uitleggen over de sprint, maakt hij daar een humoristisch verhaaltje van;

Wat is korte baan lopen? Gesteld men is in zijn jonge ja ren bezig op een fraaien 
Zondagmiddag de hond met mama's hoed op door den tuin te jagen, gesteld 
men heeft die zelfde tuin gedeeltelijk onder water weten te zetten met behulp 
van de Duinwaterkraan en is juist bezig van de keukentafel een vlot te maken, 
als de vaderstem u bereikt en hij u met wandelstok en gebaren wenkt naderbij te 
komen, dan is de snelheid en actie waarmede gij u van dien man verwijdert, de 
stijl voor de korte baan.
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Pim Mulierveldlopen 1961.

Zondag 1 5 Oct - Park Velserbeek - Aanvanq 1 2.30 uur.

- Programma -

1 2:30 uur Scholieren B 1 ronde (groen) 1000 m
1 2:45 uur Scholieren A 1 ronde (rood) 1925 m.
1 3:00 uur Junioren C 1 ronde (groen) 1000 m.
1 3:1 5 uur Junioren B 1 ronde (rood) 1925 m.
1 3:30 uur Junioren A 2 ronden (rood) 3650 m
14:00 uur Meisjes A 1 ronde (groen) 1000 m.
14:15 uur Dames (alle klassen) 1 ronde (groen) 1500 m 
14:30 uur Senioren (alle klassen) 3 ronden (rood) 5375 m.

- Kleedkamers - - Prijsuitreiking -
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Bij de junioren-B won de jeugdige Suomi atleet Anton Blok zijn wedstrijd in 
5:31,0 voor M. Wijnberg van AAC (5:45,2). Anton Blok was hiermee een 
minuut sneller dan in 1960 en zou later nog vele wedstrijden op zijn naam 
schrijven waaronder één editie bij de Pim Mulierloop. Anton Blok was ongetw ij
feld één van de grootste talenten bij Suomi.
Bij de editie van 1961 zien we dat de dames bosestafette, waarschijnlijk door de 
matige belangstelling, niet meer georganiseerd werd. Ook de wedstrijd voor de 
meisjes A en Dames (alle klassen) zou door de geringe belangstelling komen te 
vervallen.

Op 21 oktober 1962 was het weer Joop Evers die vanaf de start direct de 
leiding nam; hoewel de B-klasser J. Zijderlaan uit Gouda hem kranig partij gaf, 
kwam Joop na 15.51,4 sec. net voor Zijderlaan als eerste over de finish. Bij de 
A-klasse werd J. Faas (Haarlem) tweede en Jan Keesom derde. Bij de dames 
(1500 meter) was de eerste T. Lammertink-Seure (GAC) die na 4.24,5 sec. 
finishte, tweede werd hier I. Kloeg (Doves) in 4.30,6 sec.. In de krant stond met 
uitroeptekens vermeld dat er nog negen lopers van "boven de veertig!!!" van 
start gingen over een afstand van 3000 meter. Bij deze veteranen bevond zich 
de eerste winnaar van de wisselbeker, M. de Groot die toen als eerste zijn naam 
kon laten graveren op de imposante trofee. Winnaar werd bij deze klasse J. van 
Ginkel (GAC) in de prachtige tijd van 8.46,0 sec.. Bij de start van de scholieren 
moesten de ingeschreven KNAU-leden worden geweerd als gevolg van bondsbe- 
palingen en hierin zagen helaas het gymnasium Feliseum en het Pius X-college 
aanleiding hun leerlingen terug te trekken. In de groep voor KNAU-junioren 
gaven vooral in de A-klasse de talentvolle lopers Ton Blok en Piet Beelen van 
Spartaan een fraaie strijd te zien. Het was daarom jammer, dat deze lopers hun 
kansen in de open wedstrijd niet op de juiste wijze hebben verdedigd door 
schouder aan schouder gelijktijdig over de finish te gaan en daarmede een 
sportieve geste te stellen. De jury zag hierin echter aanleiding beide lopers te 
diskwalificeren en de AAC'er M. Wijnberg werd nu de lachende derde in 
11.18,4 sec.. Ton Blok en Piet Beelen hadden voor deze afstand (3650 meter) 
echter 10.48 sec. nodig. In het fotoboek van Ton Blok bleek dat hij deze 
diskwalificatie met een ha, ha, ha,... als een goede grap beschouwde.

Bij de volgende Pim Mulierloop op 27 oktober 1963 was het weer Joop Evers 
die voor de derde maal in successie de grote wedstrijd won. Anton Blok was dit 
jaar een klasse apart bij de A-junioren daar hij met een straatlengte voorsprong 
de 3700 m. in 10.51.4 aflegde. Maar ook verrassend was bij deze race de 
tweede plaats van de Haarlemmer A. Bosch. Bij de dames was de belangstelling 
maar gering. De hoop was ook hier op een Suomi-lid gevestigd, n.l. Ilja Laman. 
Deze bleek door een maand rust echter niet in staat Tiny Lammertink-Seure bij 
te houden, al bracht ze met een felle eindsprint de achterstand nog to t enkele 
meters terug.
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De voornaamste uitslagen waren:

C-jongens 1200m: 1. P. v. Liempt, Holland 3.40 ; 2. P. Hartman, AAC 3.46.6  ; 
3. W. v. d. Werf, Suomi 3.48.4.
B-jongens 1900m: 1. K. v. d. Oord, Suomi 5.29.4 ; 2. P. Kroonenburg, AAC 
5.43.6 ; 3. R. Sligting, Suomi 5.44.
A-jongens 3700m: 1. A. Blok, Suomi 10.51.4 ; 2. A. Bosch, Haarlem 11.07.6 ;
3. J. Vlotman, AAC 11.21.6.
Dames 1500m: 1. T. Lammertink-Seure, GAC 4.28.6 ; 2. I. Laman, Suomi 
4 .29.2.
Veteranen 2800m: 1. J. v. Ginkel, GAC 8.26.8 ; 2. A. Besseling-, Zaanland 
8.38.4 ; 3. J. de Jong, GAC 8.47.4.
Heren 5300m: 1. J. Evers, V. en L. 15.09.8 ; 2. A. v. d. Steenhoven, Minerva 
15.20.5 ; 3. Th. de Nijs, Olympus 15.39.4 ; 4. B. Giling, AAC 15.49.

Op zondag 25 oktober 1964 was Piet Beelen oppermachtig bij de grote strijd. Na 
de eerste ronde had Ton Blok (A-klasse) al een achterstand van een tw in tig ta l 
meters op Piet Beelen. Na 5300 meter was de stand als volgt: 1. P. Beelen, De 
Spartaan, 15.20.8, 2. J. Zijderlaan, Gouda, 15.42.0, 3. R. Mol, Altis, 15.49.6,
4. A. Blok, Suomi, 15.53.0, 5. B. Gilling, AAC, 16.00.0, 6. J. W it, Olympus, 
16.11.0.
Bij de dames was het llja Laman van Suomi die de snelste was bij de damesveld- 
loop.

Ter gelegenheid van het herdenkingsjaar van Pim Mulier (toen honderd jaar 
geleden in Witmarsum geboren) hebben de atletiekverenigingen Suomi en 
Haarlem in 1 965 de handen ineengeslagen om de traditionele Pim Mulierloop een 
bijzonder cachet te geven. De route van de wedstrijd liep toen van het Pim 
Muliersportpark in Haarlem naar Velserbeek over een afstand van ruim 8,5 
kilometer. Uit propaganda oogpunt wilden Suomi en Haarlem ook een loop 
organiseren voor de sporters die geen lid zijn van de KNAU. Uiteraard heeft men 
toen voor deze zg. E-categorie een korter route uitgestippeld van 5 km. De E- 
klasse moest namelijk starten bij Velserend in Santpoort met ook de finish in 
Velserbeek. Voor de dames was een afstand van 1500 meter uitgezet. Dat dit 
samenwerken een groot succes is geworden blijkt uit de enthousiaste reacties 
van de pers.

DE PIM MULIER-ISTRA TEN) LOOP WAS VOOR DE ATLET/EK- 
SPORTEEN HOOGTIJDA G.

De Pim Mulier-loop, die gisteren in en naar Velserbeek werd gehouden, is 
volgend de verwachtingen een groot succes geworden. De organisatie, in 
voortreffelijke handen van de atletiekverenigingen Suomi en HAV Haarlem, 
verliep precies volgens plan, praktisch alle ingeschreven deelnemers gaven acte 
de présence, er was in verschillende groepen heftige strijd en langs het parcours 
Pim Muliersportpark (Haarlem)-Velserbeek (Ve/sen) bevonden zich vele honder
den toeschouwers. Kortom, de atletieksport beleefde tijdens deze herdenkings-
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loop van een van Nederlands grootste sportpioniers, Pim Mulier, een hoogtijdag. 
Een dag die niet alleen een hoogtepunt vormde voor de organisatoren maar; en 
misschien wel meer zelfs, voor de deelnemers zelf.

De uitslagen:
Heren: 1. P. Beelen (De Spartaan), 28:28 ; 2. D. de Bruin (Minerva), 28:40,8
Niet-KNAU: 1. R. Gruppelaar, 17:36,4 ; 2. C. Piers, 17:52,8
Dames: 1. I. Laman (Suomi), 4 :20,6 ; 2. I. Helbers (Suomi), 4:46,8
Meisjes A: 1. T. Hazendonk (Athleta) 1000m. 4 :17,0  ; 2. R. van Straten
(Tempo) 4 :25,6
Jongens A: 1. J. Vernooy (De Spartaan) 3600m. 10:45,0 ; 2. K. Hopman 
(Doves) 11:12,0
Jongens B: 1. J. Marsman (Pim Mulier) 1900m. 5:31,0 ; 2. C. Bosch (AAC)
5:31,2
Junioren C: 1. P. Seybel (Olympus) 1000m. 3:37,4 : 2. R. v. Gent (AAC) 3:41,4 
Veteranen: 1. J. v. Ginkel (GAC) 3000m. 8:33,6 ; 2. J. Cijs (LAT) 8:41,6 
Scholieren A: 1. A. v. Vugt (Bedrijfsschool Hoogovens) 1900m. 5:45,2 2. F. v. 
Aghoven (Paulinum) 5:54,6
Scholieren B: 1. A. v. Bree (Paulinum) 1000m. 3:48,9 ; 2. J. Schram (Paulinum)
3:53,4

Deze Pim Mulierloop was in dit herdenkingsjaar vrijwel het enige hoogtepunt. Op 
initiatief van de Atletiek Vereniging Haarlem was er een comité in het leven 
geroepen om de geboortedag van Pim Mulier op nationaal niveau te vieren. Het 
comité had een mooi programma ontworpen n.l. een tentoonstelling, een 
herdenkingsbijeenkomst, de uitgave van een brochure voor de schooljeugd en 
speciale sportevenementen zoals een hardloopwedstrijd tussen de Haarlemmer
poort in Amsterdam en de Amsterdamse poort in Haarlem, welke Pim Mulier 
indertijd in 57 minuten liep. Er was een erecomité gevormd, waarvan de leden 
met groot genoegen aan de invitatie om zitting te nemen, hadden gehoor 
gegeven. Kortom, vele uren werden besteed om de Pim Mulierherdenking cachet 
te geven. Dat alles was gebaseerd op vele, uitvoerige gesprekken met een 
vertegenwoordiger van de Nederlandse Sport Federatie, die in de voorbereidin
gen een werkzaam aandeel had en steeds suggereerde, dat de NSF en andere 
instanties zeker het geld voor de kosten zou verschaffen. Het comité diende een 
begroting en een verzoek to t subsidie bij de NSF in. Het werd afgewezen! Men 
vond de figuur Pim Mulier kennelijk niet belangrijk genoeg en men liet een unieke 
kans om hem waardig te herdenken voorbijgaan. Voor het comité was de 
afwijzing de reden om zich te ontbinden. We kunnen natuurlijk gaan gissen wat 
de reden van de NSF is geweest om voor deze herdenking de hand op de knip te 
houden maar hoe dan ook, een blamage was het, zonder tw ijfe l. Maar goed, 
laten we maar weer terug gaan naar de rode draad van het verhaal!
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Bij de heren, die 5500 m. zullen afleggen, zal het voornamelijk gaan tussen Joop 
Keizer van Atletika, Chris Konings van Zaanland, Ton Blok van Suomi en enkele 
lopers van Spartaan uit Lisse, van wie Wim van Gerven tot de grootste favorie
ten behoort. De winnaar van vorig jaar, Piet Bee/en van Spartaan, heeft niet 
ingeschreven en zal zijn MuHerbeker dus niet verdedigen.
Voor de bestgep/aatsten is wederom een schat van prijzen beschikbaar gesteld 
door de ereleden van Suomi, de Theeschenken} en het dagblad "Le Soir", dat 
deze Mulierloop als een voorcross beschouwt voor haar jaarlijks evenement.

De uitslagen:
Meisjes A: 1000 m: 1. Joke v.d. Stelt (Nationaal veldloopkampioene), AVA 
1964 4.15,5 sec., 2. Rina Amsing, Suomi 4 .25,4 sec.
Dames: 1500 m: 1. Ilja Laman, Suomi 4 .30,0 sec., 2. Ida Halsema-Helbers, 
Suomi 4 .48,2  sec.
Senioren: 5500 m: 1. C. Nelis, AAC 15.47,4 sec., 2. B. Smit, Spartaan 15.47,4 
sec., 3. B. v. Sijtveld, AV '23 15.57,2 sec., 4. J. v. Riemsdijk, A V '23  16.04,0 
sec., 5. A. W. Bosch, Haarlem 16.09,8 sec., 6. K. Hopman, Trias 16.10,2 sec.,
7. J. Smit, Trias 16.13,8 sec., 8. A. Blok, Suomi 16.19,8 sec..

Bij deze editie w ist de Amsterdammer C. Nelis met een felle eindsprint de als 
favoriet van start gegane B. Smit achter zich te laten maar een verschil in tijd 
was dus blijkbaar niet aan te geven. Ook de namen genoemd in de vooraankon
diging van de pers komen we niet tegen bij de eerste zeven senioren!

In de vooraankond ig ing  van de M ulier loop voo r  1966  lezen w e onder andere:
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Tilly van der Made eerste in Mulierloop 
Ton Blok bleef nu de concurrentie de baas

Velsen - Op ongeveer driehonderd meter voor de eindstreep sloeg Ton Blok 
gisteren in de Mulierloop zijn slag. Lange tijd had de kleine Suomi-man met Kees 
Hopman van Trias en de AAC'er Cees Nel is, de winnaar van vorig jaar, de toon 
aangegeven in deze traditionele najaarsloop in het wandelpark Ve/serbeek. Doch 
op resolute wijze maakte hij voor zijn concurrenten en voor de talrijke bezoekers 
duidelijk dat hij begerig was naar de grote wisse/beker, die al véle ja ren in 
andere handen was terecht gekomen. Bij de dames verliep de strijd minder inte
ressant. Tilly van der Made-Van der Zwaard van Sagitta is heel duidelijk op weg 
naar een glorieuze come-back. In fraaie stijl ging zij onbedreigd als eerste over 
de eindstreep. Bij de jongens speelde "Haarlem" een zeer opvallende rol. In alle 
groepen eindigde een "Haarlem"-junior op de eerste plaats. Fraai werk leverden 
Ruud Wie/art (D-jongens ), Rob Pauël (C-jongens 1500 m in 5.52,5 sec.), Ron 
Liefrink (B-jongens 3000 m in 9.59,0 sec.) en Rob Strik bij de A-jongens (3750 
m in 12.03,2 sec.).

Verder in het artikel stond nog wel een opmerking, dat de deelname bij de 
dames en de A-meisjes aan de matige kant was, waardoor men beide groepen 
tegelijk van start liet gaan.

Op 20 oktober 1968 was het dit keer een buitenlandse atleet die zegevierde in 
de Mulierloop! Alfred Moser (die de Zwitserse nationaliteit bezit) van de Gooise 
Atletiek Club, gaf zijn naaste belagers, Geert Jansen van AV '23  en Cees Nelis 
van AAC geen schijn van kans en met een flinke voorsprong won hij de wed
strijd. Bij de dames ging de zege naar Marijke v. d. Graaf, eveneens van GAC.

Over de M ulier loop van 22 ok tober 1967  schreef de pers:
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Over de Mulierloop, gehouden op 26 oktober 1969, vinden we het volgende in 
de krant:

In het in herfstkledij gestoken wandelpark Velserbeek heeft de tot dusver 
onbekende Trias-atleet W. Barsingerhorn de laatste uitgave van de nationale 
Mulierlopen op zijn naam gebracht. Direct na de start gaf hij met L. Kneppers 
van HA V uit Den Helder de toon aan. In de tweede ronde ontdeed hij zich echter 
van zijn concurrent om tenslotte met ruime voorsprong te zegevieren. Bij de 
dames ging de zege naar Ti/ly van der Made van Sagitta, die weinig tegenstand 
ondervond. In soepele stijl won zij vóór o.a. Mieke Ackermans van DEM.
De lopen door Velserbeek werden begunstigd door fraai weer en het was 
eigenlijk opvallend dat deze wedstrijden bij de KNAU-atleten weinig belangstel
ling genoten. Zowel kwantitatief als kwalitatief heeft Suomi met deze wedstrij
den betere ja ren gekend. De meeste belangstelling kreeg ditmaal de prestatie- 
loop voor niet KNAU-leden. Ondanks de concurrentie van de strandlopen van 
Umuiden en Castricum verschenen ongeveer 80 lopers aan de start.

Uit dit krantebericht blijkt dus duidelijk dat de belangstelling voor deze loop aan 
het afnemen was. Tevens kwamen er ook steeds meer andere lopen, zodoende 
werd het voor Suomi steeds moeilijker om op alle afstanden, een goed bezette 
wedstrijd te krijgen. Suomi heeft toen voor de volgende editie veel publiciteit 
gemaakt wat resulteerde in ruim 180 deelnemers.
Op 1 8 oktober 1970 was het Wim van Gerven van De Spartaan uit Lisse die op 
zeer overtuigende wijze de wedstrijd won. Bij de dames was het Joke van der 
Stelt van dezelfde vereniging, die llja Keizer-Laman versloeg. Ilja was toen een 
bekend atlete die men vaak op de sportpagina's tegenkwam. Ze was in IJmui- 
den geboren en vele jaren lid geweest van Suomi, totdat zij trouwde en ver
huisde. Voor de dames wedstrijd was het jammer dat de winnares van vorig 
jaar, Tilly van der Made door een blessure niet kon starten en zodoende haar 
beker ook niet kon verdedigen.
De belangrijkste uitslagen waren:
Dames: 2000 m.: 1. Joke van der Stelt, Spartaan 5.54,0 sec., 2. llja Keizer, 
Vitesse 6.06,0 sec., 3. Thea van Waard, KAV Holland 6.19,0 sec.
Heren: 5500 m.: 1. W. van Gerven, Spartaan 16.24,2 sec., 2. J. Smit, Trias 
17.18,8 sec., R. de Vos, Spartaan 17.28,6 sec.
De prijzen werden toen weer uitgereikt door het erelid van Suomi, mr. J. H. P. 
V. Haitsma Mulier en de prijs voor de beste Suomees ging naar Ton Blok, die bij 
de heren KNAU-klasse op de tiende plaats eindigde.
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De Mulierloop van 24 oktober 1971 zou zowel bij de mannen als bij de vrouwen 
weer dezelfde winnaar opleveren :

Pim Mulierloop Velsen voor Wim v. Gerven en Joke v. d. Stelt.

Bij de heren gaven Wim van Gerven en Ruud de Vos de toon aan. Lange tijd 
konden Peter Vlaarkamp, Joop Keizer en Kees Hopman het hoge tempo goed 
volgen. Doch twee ronden voor het einde trokken van Gerven en de Vos er nog 
eens extra aan. In de eindfase bleek Wim van Gerven de sterkste en met 
ongeveer 60 meter voorsprong was de man van de Spartaan uit Lisse winnaar. 
Bij de dames ging de zege naar Joke van der Stelt, eveneens van de Spartaan. 
Evenals Wim van Gerven mocht zij de vorig jaar gewonnen wisse/beker nog een 
jaar in bezit houden.

Joke en Wim zijn op 3 december van datzelfde jaar in het huwelijk getreden. 
Voor de volgende editie van de Pim Mulierloop heeft Suomi een ander parcours 
gekozen. Men heeft toen namelijk een ronde van 1000 meter in Velserbeek 
uitgezet, met enkele hoogteverschillen die één of meerdere malen moet worden 
afgelegd.
Het volgende artikel komt uit het blad "de atletiekwereld" van 23 november 
1972:

VELSEN (12/11)

A l enkele ja ren is het bij de door Suomi in Velsen georganiseerde Pim Mulierlo- 
pen gebruikelijk dat bij de dames- en herenwedstrijd mensen van dezelfde 
vereniging als winnaar uit de bus komen. Waren dat in de afgelopen twee jaar 
Joke van der Stelt en Wim van Gerven van De Spartaan, tijdens deze opvoering 
van dit historische gebeuren gingen de bekers naar vertegenwoordigers van 
Trias. Zo won Erna Koppes op het ten opzichte van vorig jaar totaal veranderde 
parkoers in het park Velserbeek de 2 km-wedstrijd voor de dames, nadat zij in 
een regelmatige race langzaam maar zeker was weggelopen van haar naaste 
rivale, Joke Meskers van De Spartaan.
Clubgenoot Kees Hopman won de 6 km-race bij de heren, doch niet dan nadat 
hij gedurende meer dan de helft van de wedstrijd strijd had moeten leveren met 
een vijftal atleten, die aanvankelijk allen evenveel aanspraak op de eindzege 
schenen te maken. Eenmaal op temperatuur gekomen schudde Hopman echter 
de een na de ander resoluut van zich af. Frederiks van Lycurgus en Kneppers 
van HA V bleken het tempo nog het langst te kunnen volgen, maar in de vierde 
van de zes ronden moesten tenslotte ook zij terrein prijsgeven. Via een sterke 
laatste kilometer bouwde Hopman zijn voorsprong uiteindelijk nog tot 13 
seconden uit. Een zeer verdienstelijke prestatie.
Bij de 5 km-race van de veteranen ging de overwinning naar de sterk lopende 
AAC'er Euyk, terwijl Hordijk van AVVOG de wedstrijd voor AB-junioren met een 
kleine voorsprong in zijn voordeel besliste.
Wat de organisatoren verheugde was vooral het feit dat, behalve de ruim 250 
deelnemers aan de prestatieloop waarmee deze editie van de Pim Mulierlopen
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werd afgesloten, ook nog eens 150 jongens en meisjes kwamen opdraven voor 
de speciale scholierwedstrijden die werden gehouden. Daardoor kon het gebeu
ren dat er in één race bijvoorbeeld 70 jongens van start gingen. Een aantal dat je 
in een gewone juniorenwedstrijd zelden bij elkaar ziet.

De belangrijkste uitslagen van deze editie:

Dames (2 km): 1. E. Koppes, Trias 7.54.6 ; 2. J. Meskers, De Spartaan 8 .12 .0  ; 
3. A. C. Scheringa, DEM 8.19.4.
Heren (6 km): 1. K. Hopman, Trias 20 .23 .4  ; 2. L. Frederiks, Lycurgus 20 .36 .4  ; 
3. L. Kneppers, HAV 20.52.8 ; 4. P. Bakker, C iko'66 20.58.0 ; 5. P. Vlaarkamp, 
Castricum 21 .08 .4  ; 6. L. Vink, Atos 21.14.0 ; 7. N. Baart, Castricum 21 .27 .2  ;
8. Th. v. Kouteren, Suomi 21.38.2.
Veteranen (5 KM): 1. A. Fuyk, AAC 18.33.0 ; 2. Th. Hopman, Trias 19.16.8 ; 
3. H. Zethof, A V A '64  19.41.8 ; 9. D. N. de Schipper, Atos 22.18.0 (1e vet. II) ; 
11. J. C. v. d. Pijl, Haarlem 26.1 9.4 (1e vet. III).
Jongens A (4 KM): 1. P. Hordijk, AVVOG 13.53.6 ; 2. J. Stolk, Zaanland 
13.58.4 ; 3. E. v. Ravensberg, Haarlem 14.52.0.

In het jaar 1973, géén Pim Mulierloop ! De verklaring lezen we min of meer in 
het clubblad "De Sintelbaan":

Het opsporen van een goede verenigingsvoorzitter valt heden ten dage niet mee, 
daar kan Suomi nu zo langzamerhand wel over meepraten. Er zijn al heel wat 
mensen met organisatietalent benaderd, waaronder vele oud-Suomileden die nu 
lid zijn van de "Vrienden van Suomi", doch zij hebben het allen te druk met 
andere bezigheden om zich nog voor de volle honderd procent voor onze 
vereniging in te zetten.
A l met al zit Suomi nog steeds zonder voorzitter, en daarom zou eigenlijk ieder 
lid uit moeten kijken naar "iemand met kapaciteiten" die zich voor dit "mooie" 
doch niet eenvoudige baantje zou interesseren.
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Voor de volgende Pim Mulierloop had Suomi toch een paar verrassingen in petto 
want wat lezen we in de krant van 14 maart 1974 ? Ten eerste dat de loop al in 
het voorjaar (17-3-'74) wordt gehouden en ten tweede dat de organisatie in 
handen is van Suomi en Holland uit Haarlem ! Het verslag van deze editie komt 
uit "de atletiekwereld" en luidde als volgt:

VELSEN (17/3)
Het zal de AV Suomi - sinds ja ar en dag organisator van de jaarlijkse Pim MuHer- 
lopen in Ve/sen, maar vorig jaar door gebrek aan kader niet in staat om het 
evenement te kontinueren - niet hebben gespeten om voor de organisatie van 
deze editie in zee te gaan met het Haarlemse "Holland". De toeloop voor dit 
evenement was n.l. heel behoorlijk, iets waaraan de uitgebreide prijzentafel met 
- voor het eerst - een scala van prijzen in natura ook wel debet zal zijn geweest. 
Het vlakke parcours over vrij harde paden in Park Velserbeek was een kolfje naar 
de hand voor marathonkampioen Geert Jansen, die vrijwel direkt na de start van 
de ruim 9 km voor heren geen twijfel over Het bestaan wie uiteindelijk in het 
bezit zou komen van de aantrekkelijke hoofdprijs, een draagbare zwart-wit TV. 
Weliswaar probeerde de hard aan zijn co me-back werkende Gerard Tebroke de 
Amsterdammer in zijn voetspoor te volgen, maar reeds na ± 2 km wist Jansen 
een gat te slaan van enkele tientallen meters, dat voor Tebroke onoverbrugbaar 
zou blijken. Zelfs moest deze in het tweede gedeelte van de race zijn 2e plaats 
afstaan aan de konstant lopende Piet Waaning. Trias-atleet Joop Smit werkte 
zich stelselmatig naar voren en wist uiteindelijk beslag te leggen op een verdien
stelijke 4de plaats. Er namen 50 atleten deel.
Bij de dames en meisjes A, die gezamenlijk van start gingen, was de strijd door 
het ontbreken van de groten volkomen open. Winnares werd hier Sjoukje 
Dijkstra, die de 3100 m af legde in 11 min. 02,5 sec. Vermelden wij tenslotte dat 
wij bij de scholieren waar totaal zo'n 175 jongens en meisjes van start gingen, 
kunstschaatser Sophie Ver/aan een onderdeel zagen winnen, en dat er zich ook 
nog eens 240 deelnemers aanmelden voor de prestatieloop.

Enkele uitslagen:

Meisjes B: 1 . 0 .  Commandeur (Suomi) ; 2. L. Zethof (Aalsmeer).
Meisjes A: 1. C. Kerklaan (AVR) ; 2. M. Zethof (Aalsmeer).
Dames (3100m): 1. S. Dijkstra (AAC '61) 11.02.5 ; 2. M. Nieuwenhuis (ADA)
11.22.3 ; 3. R. Groen (Trias) 11.35.0.
Jongens A: 1. D. v. d. Fluit (Trias) ; 2. B. Suurmond (Holland).
Heren (9375m): 1. G. Jansen (AAC) 26.52.6 ; 2. P. Waaning (Spartaan) 
27.31.9 ; 3. G. Tebroke (Ciko '66) 27.49.4 ; 4. J. Smit (Trias) 27.54.1 ; 5. L. 
Frederiks (Lycurgus) 28.11.0 ; 6. K. v. d. Heul (Schoonhoven) ; 7. D. v. 
Wilgenburg (FIT) ; 8. K. Hopman (Trias) ; 9. J. Keizer (Hollandia) ; 10. P. v. 
Alphen (AAC).

Veteranen (5800m): 1. B. Altink (Lycurgus) 18.58.0 ; 2. H. Zethof (Aalsmeer)
19.04.4 ; 3. T. Schol (AAC) 19.20.6.
Tataal aantal KNAU-inschrijvingen: 225.
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16-03-1975. Leonard Frederiks won fraai 
Pim MuHedoop.

In het wandelpark Ve/serbeek heeft Leonard Frederiks, al enkele jaren een zeer 
verdienstelijke atleet op de middenafstand, aangetoond ook op de langere 
afstanden zijn mannetje te staan. De sterke Lycurgus-atleet verkeert in een 
voortreffelijke vorm, die mede als gevolg van de speciale KNAU-training steeds 
stijgende is. De wijze waarop hij de MuHedoop op zijn naam heeft gebracht, was 
bepaald indrukwekkend.

Gedurende de gehele wedstrijd had Leonard namelijk het tempo bepaald. Met 
tussensprints trachtte hij toen zijn concurrenten van zich af te schudden. Dit 
lukte hem; slechts Piet Waaning van De Spartaan en Theo Verbeek van Trias 
konden nog in zijn spoor blijven. Doch Verbeek moest in de vierde van de v ijf af 
te leggen ronden afhaken en in de laatste ronde bracht Frederiks ook Piet 
Waaning op de knieën. Op de tiende plaats bij de heren zien we ook weer een 
eerdere winnaar terug, namelijk Wim van Gerven op ruim twee minuten na de 
winnaar! Bij de dames was Joke van Gerven weer een klasse apart. De blonde 
atlete uit Lisse deklasseerde de winnares van vorig jaar, Sjoukje Dijkstra uit 
Assen, met een voorsprong van ruim een minuut. De deelname aan deze 
Mulierloop was redelijk, ondanks de grote concurrentie van diverse wedstrijd- en 
prestatielopen in de omgeving. Men had dit jaar een schitterende prijzentafel met 
een totale waarde van zo'n f 2500,- die natuurlijk ook zijn aantrekkingskracht 
uitoefende.
Olga Commandeur won weer de meisjes-scholierenloop. Bij de veteranen die 
5800 meter moesten afleggen won Louis Vink van o.a. Piet van Alphen.
Voor Suomi echter was het uitzetten van het parcours geen gemakkelijke klus 
geweest. Men moest dit 's morgens tussen de hagelbuien door doen. 's Middags 
werd het klimaat echter steeds aangenamer en de prestatielopers (plm. 170) die 
om 15.00 uur van start gingen, zagen hun zware gang verlicht door een milde 
lentezon.
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14-3-1976. Theo Verbeek wint
Pim Mulierloop.

In het wandelpark Velserbeek heeft Theo Verbeek zich de sterkste loper ge
toond. Hij klopte daarbij de winnaar van vorig jaar, Leonard F rede riks, die 
aanvankelijk het tempo bepaalde, doch in het verdere verloop van de strijd zich 
toch gewonnen geven. Kees Hopman van Trias, een clubgenoot van Verbeek, 
legde beslag op de derde plaats.

Uitslagen:
Heren, 9350 meter: 1. Theo Verbeek, Trias 27.32.8 sec., 2. Leonard Frederiks, 
Lycurgus 27.54.8 sec., 3. Kees Hopman, Trias 29.04.8 sec., 4.Evert van 
Ravensberg, AV Haarlem, 5. Jan de Boer, Zaanland.
Jongens A, 4400 meter: 1. Hans Koeleman, AAC 13.12.6 sec., 2. Peter 
Appelman, DEM 13.52.- sec., 3. Gerard Smit, AAC 14.13.8 sec.
Jongens B, 4400 meter: 1. Melchert Kok, Lycurgus 14.12.8 sec.
Jongens C, 2300 meter: 1. Jan Zethof, Aalsmeer 6.54.- sec.
Jongens D, 1250 meter: 1. Rob Druppers, Hellas 3.47.8 sec.
Dames, 3100 meter: 1. Tineke Kluft, Zaanland 10.28.8 sec.
Veteranen I, 5800 meter: 1. Jo Klooster, AAC 18.57.8 sec.
Veteranen II: 1. Jan Cijs, LAT 20.40.- sec.
Veteranen III: 1. J. Oldenburg, Haarlem 23.12.- sec.

In de AW van deze maand lezen we ook:

Tenslotte zij vermeld, dat de prestatieloop heel wat meer deelnemers telde (p/m. 
250) dan alle KNAU-kategorieën bij elkaar. Een teken aan de wand?

Bij de volgende editie op 27 maart 1977 was het aantal KNAU-leden weer in de 
meerderheid. Het volgende verscheen in de pers:

VELSEN (27/3) Het organiserende Suomi kreeg bij deze editie van de Pim 
Mulierlopen in Velserbeek te kampen met een voor deze parkloop zeldzame 
tegenstander: de regen. Die bleek een duidelijke negatieve invloed te hebben op 
het deelnemers aantal, want sommige categorieën waren zwaar onderbezet. Wel 
moet gezegd, dat onze jongste at/eetjes zich veel minder van slechte weersom
standigheden iets blijken aan te trekken dan hunoudere sportgenoten, want in 
de diverse pupillen C- en D- juniorenklassen zagen wij toch nog wel leuke 
deelnemersaantallen van start gaan. Bij de dames en meisjes A, die gezamenlijk 
startten voor zo'n dikke 3 km, meldden zich totaal slechts 5 deelnemers, onder 
wie O/ga Commandeur. Olga, die er behoefte aan had om haar conditie te 
testen, liep in een rustige en gemakkelijke stijl weg van haar tegenstandsters, en 
was met haar overwinning na afloop dik tevreden. Negentien seconden achter 
Olga kwam zowaar Marica Zethof als 1e dame over de streep. De Aalsmeerse, 
die eigenlijk geen wedstrijdsport mag beoefenen, kan het af en toe toch niet 
laten en wist vooral tot haar eigen verbazing marathon/oopster Pion ie Schering a 
achter zich te houden. Bij de heren, die 9 km voor de boeg hadden, trok Arno
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Körmeling er aanvankelijk zo driftig tussenuit, dat het er even naar uitzag, dat hij 
moeiteloos op de overwinning afstevende. In de 2e van de totaal 5 ronden werd 
de voortvarende Sisu-at/eet echter teruggehaald door Evert van Ravensberg, die 
Theo van Kou te ren en Kees Eigenhuis in zijn kielzog meetrok. De Haarlemmer 
Van Ravensberg vergrootte daarna zijn voorsprong gestaag en won uiteindelijk 
onbedreigd. Arno Körmeling werd 4e. Diens kommentaar na afloop: "Ik wilde in 
de 1e ronde mijn snelheid testen, en verder kreeg ik onderweg last van een 
ontstoken s/ijmburs in m'n linker knieholte. Toen heb ik het maar wat rustiger 
aan gedaan. " Totaal meldden zich 240 KNAU-leden. Daarnaast telden wij 124 
deelnemers aan de prestatieloop.

UITSLAGEN: Heren (9000 m) 1. Evert van Ravensberg, AV Haarlem 29.01.0 
sec.; 2. Theo van Kouteren, DEM 29.44.4 sec.; 3. Kees Eigenhuis, AVA '64  
29.46.0 sec.; 4. Arno Körmeling, Sisu 30 .24 .4  sec.; 5. Koos Kiers, DEM 
30.56.8 sec.
Dames (3050 m) 1. Marica Zethof, AVA '64  11.12.2 sec.; 2.Plonie Scheringa, 
DEM 11.1 9.8 sec.; 3. Marianne Nieuwenhuis, ADA 11.31.0 sec.
Meisjes A (3050 m) 1. Olga Commandeur, Suomi 10.55.4 sec.; 2. Gea Heilig, 
Suomi 1 5 .21.4 sec.
Veteranen I (5400 m) 1. Piet van Alphen, AAC 18.25.8 sec.; 2. J.Stienstra, 
Zaanland 19.07.6 sec.; 3. J. Klooster, AAC
Veteranen II 1. J. Cijs, LAT 20.52.0 sec.; 2. W. Kok, Suomi 22.14.0 sec. 
Veteranen III 1. J. Oldenburg, AV Haarlem 24.53.0 sec.

29-10-1978. Na vier jaar de loop in het voorjaar te hebben georganiseerd heeft 
Suomi nu weer voor het najaar gekozen. Maar de grootste verandering was het 
experiment om van het park Velserbeek naar het veel grotere recreatiegebied 
"Spaarnwoude" te verhuizen. Ook de afstand van het wedstrijdparcours werd 
meer dan verdubbeld! Van Henk Koning, één van de organisatoren van Suomi, 
kreeg ik te horen dat het afsnijden van het parcours in Velserbeek een steeds 
groter probleem werd en dat ook de toename van het aantal losse honden in dit 
park voor de atleten lastig was. De pers schreef als volgt:

KNEPPERS IN  MUUERLOOP KLASSE APART.

Ve/sen. De atletiekvereniging Suomi kan met voldoening terugzien op het 
experiment om de Mulierlopen te verplaatsen van het park Velserbeek naar het 
wijde gebied van het Spaarnwouderbos. In dit recreatiegebied konden de ruim 
300 deelnemers aan de trimloop behoorlijk uit de voeten. Bij de wedstrijdloop 
gingen 32 deelnemers van start en in lichtvoetige stijl meldde Barry Kneppers uit 
Den Helder zich als eerste bij de finish, nadat hij vier ronden van vijf kilometer 
met goed gevolg had afgelegd. De Haarlemmer Evert van Ravensberg werd 
tweede. Jan van Acker van Suomi legde op de vierde plaats beslag. Bij de 
veteranen deed Klaas EbbeHng het weer uitstekend. Deze Suomi-man eindigde 
op de elfde plaats, waarmee hij tweede werd in de groep der veteranen I. Bij de 
oudere veteranen was Jack Smits de snelste met z'n tijd van 1.18.43 sec., 
terwijl bij de oudjes boven de zestig jaar Bas Stoute uit Haarlem blijk gaf over de
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beste conditie te beschikken.
Hij eindigde deze loop over 20 kilometer in 1.30.30 sec.

UITSLAGEN: Heren: 1. B. Kneppers, AV Noordkop 1.06.16; 2. E. v. Ravens- 
berg, AV Haarlem 1.07.37; 3. W. Westerholt, KAV Holland 1.10.20; 4. J. v. 
Acker, Suomi 1.10.28; 5. P. Vos, KAV Holland 1.11.34; 6. S. v. d. Laan, Suomi 
1.12.13; 7. D. Groen, DEM 1.12.16; 8. A. Bols, KAV Holland 1.13.06; 9. P. v. 
Kaam, Suomi 1.14.20; 10. Van Vuuren, Thyphoon 1.14.53.
Veteranen I: 1. B. Pothuizen, Vet. Ned. 1.12.21; 2. K. Ebbeling, Suomi 1.14.47; 
3. D. Andringa, DEM 1.16.14.
Veteranen II: 1. J. Smits, Vet. Ned. 1.18.43; 2. T. v. d. Linden, AV Haarlem 
1.20.06; 3. J. v. Wees, KAV Holland 1.21.06.
Veteranen III: 1. B. J. Stoute, AV Haarlem 1.30.30; 2. W. J. Stoute, Vet. Ned. 
1.48.31.

22-10-1979. Conno du Fossé wint voor Willem Westerholt de Pim 
Mulierloop. Sportief evenement in Spaarnwoude

Spaarnwoude. Holland-loper Conno du Fossé heeft in Spaarnwoude de Mulier
loop over twintig kilometer onbedreigd gewonnen. Onder ideale omstandigheden 
gingen veertig atleten van start voor vier ronden van vijf kilometer, die Du Fossé 
in een tijd van 1.07,26 wist af te leggen. Eerder waren ongeveer 500 liefheb
bers op weg gegaan voor prestatielopen over vijf en tien kilometer alsmede een 
halve marathon.

A l direct na de start wist Conno du Fossé zich af te scheiden van de rest. 
Aanvankelijk konden Willem Westerholt en de Suomees Jan van Acker in het 
zicht van de koploper blijven. Van Acker moest echter na vijf kilometer de strijd 
staken. Allengs vergrootte de loper van Holland uit Haarlem zijn voorsprong, die 
aan de finish ruim tweeëneenhalve minuut bedroeg. Gerard van Lent en Sibo van 
der Laan van de organiserende vereniging Hepen een goede wedstrijd en zij 
eindigden bij de eerst aankomenden. Ook Peter van Kaam van Suomi, die als 
tiende eindigde deed het met zijn tijd van 1.12,17 sec. zeer verdienstelijk. Bij de 
veteranen was het opnieuw Klaas Ebbeling van Suomid.12,42), die zich kon 
manifesteren met een derde plaats. In de klasse der veteranen II was Jacques 
Smits (1. 18,52) de beste, gevolgd door Jan van Wees van Holland, Haarlem.

De belangrijkste uitslagen:
1. Conno du Fossé, Holland, 1.07,26 ; 2. Willem Westerholt, Holland, 1.10,04 ; 
3. Hein den Elzen, NSL, 1.10,20 ; 4. Bert Bols, Haarlem, 1.10,37 ; 5. Gerard 
van Lent, Suomi, 1.10,48 ; 6. Sibo van der Laan, Suomi, 1.11,01 ; 7. Gerko 
Vos, Holland, 1.11,43.
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Op 12 oktober 1980 was het de derde keer dat Suomi de Pim Mulierloop in het
recreatiegebied Spaarnwoude organiseerde en het bleek dat de belangstelling
voor zowel de recreatie- als wedstrijdloop goed was. Om 11.00 uur startten 500 
deelnemers aan de trim loop over naar keuze 5, 10, 1 5 of 20 km. Om 13.00 uur 
werd het startschot gelost voor de 70 wedstrijdatleten voor de 20 km loop. Vrij 
spoedig na de start was het Rob Strik, gevold door Conno du Fossé, die het 
tempo bepaalde. Achter deze lopers volgde een sterke groep met onder andere 
Gerard van Lent, Klaas Ebbeling en Peter van Kaam van Suomi. Gerard van Lent 
kon hierin het langst stand houden maar moest 2 km voor de finish door kramp 
geplaagd w at terrein prijs geven. Rob Strik had deze dag een perfecte conditie
want in een mooie race liep hij 5 minuten uit op Conno du Fossé-. Door zijn
overwinning kwam Rob Strik in het bezit van de Pim Mulierwisselbeker en een 
fraaie bronzen legpenning, geschonken door de gemeente Velsen. Tevens was 
zijn eindtijd van 1.04.37 sec. een nieuw rekord. Veteraan Klaas Ebbeling bleek 
zijn krachten goed te hebben verdeeld. Na een spannende eindstrijd met de 
sterke veteraan E. v. d. Heyden van Noordkop, eindtijd 1.12.52 sec., werd 
Klaas fraai 2e in een tijd van 1.12.57 sec.

De belangrijkste uitslagen:
1. R. Strik, B.A.V. Baarn, 1.04.37 ; 2. C. du Fossé, AV Holland, 1.09.39 ; 3. G. 
Vos, AV Holland, 1.10.33 ; 4. T. Sensink, G.A.C., 1.10.38 ; 5. G. Kersemaker, 
AV Zaanland, 1.10.40 ; 6. G. van Lent, Suomi, 1.12.06 ; 7. H. den Elzen, NSL, 
1.12.33 ; 8. P. van Kaam, Suomi, 1.14.37.

"Een sieraad van de middenmoot", was een opmerking van wijlen Pim Mulier 
over Suomi. Dat "sieraad" had natuurlijk betrekking op de toch opvallende 
prestaties van een (nationaal gezien) gemiddelde vereniging. De neef van Pim 
Mulier, Mr. W .J.H. Graaf van Limburg Stirum had de volgende opmerkingen bij 
het 40-jarig jubileum van Suomi:

Terecht heeft de nog jonge vereniging zich in 1941 direct onder de vleugels van 
de KNAU geschaard. Opmerkelijk is dat de KNAU toen al zo'n vertrouwen in 
Suomi had dat men in de winter van dat ja ar aan haar verzocht om de organisa
tie van de Pim Mulier veldlopen op zich te nemen.
In die tijd leefde mijn Peet-Oom Pim Mulier nog en herinner ik mij levendig hoe 
het hele gezelschap met hem gespannen naar de veldlopen kwam kij
ken.........
Het was een vreugde voor hem om een traditie als de Pim Mulier veldloop in 
Velsen voortgezet te zien in de handen van een jonge vereniging. Thans is de 
vereniging een dagje ouder en leeft Oom Pim niet meer. Bij zijn heengaan was 
het voor mij als "Pim li l"  (mijn vader was Pim II) een grote eer dat Suomi mij 
vroeg de traditie levend te houden door mij als beschermheer voor uw vereni
ging te vragen. Hoewel ik helaas noodgedwongen slechts op afstand het wel en 
wee van Suomi kan volgen prijs ik mij gelukkig dat ik verbonden mag zijn met u 
allen. Een steentje af en toe te mogen bijdragen aan een bijzondere activiteit, die 
zinvol is in deze tijd van vervlakking stel ik bijzonder op prijs, zeker wanneer het 
een vereniging betreft, die bereid is de traditie en de historie van de sport in 
Nederland te willen blijven hoog houden.
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18 - 10 - 1 9 8 1 : Veteraan Van Alphen winnaar Mulierloop.

SPAARNWOUDE. De Mulierloop van dit jaar is gewonnen door de ruim 50-jarige 
Piet van Alphen van AAC uit Amsterdam. Deze tot de veteranen //-klasse 
behorende atleet gaf de ruim 60 aan de wedstrijdloop deelnemende atleten een 
lesje in het bepalen van een strak onderhouden tempo. Reeds vlak na de eerste 
doorkomst had hij zijn voornaamste concurrenten van zich af kunnen schudden 
en met zijn korte, doch soepele pas gaf hij andermaal blijk van zijn grote klasse.

Aanvankelijk trok Evert van Ravensberg (AV Haarlem) er met Willem Westerholt 
(Holland-Haarlem) tussenuit, doch Piet van Alphen gaf hen weinig ruimte. Vlak 
na de eerste doorkomst van de vier af te leggen ronden van vijf kilometer had de 
Amsterdammer hun zijn hielen laten zien en met opvallend gemak begon 's 
wereld beste in de veteranen //-klasse aan zijn tocht naar een onbedreigde zege. 
Evert van Ravensberg en Willem Westerholt konden ver voor de overige lopers 
uit duelleren om de tweede plaats, die zeer nipt in het voordeel van Westerholt 
werd beslist. Beiden liepen een sterk persoonlijk record. Achter hen liep Gérard 
van Lent van de organiserende vereniging een goede wedstrijd en ook Klaas 
Ebbeling kwam zij aan zij met Peter van Kaam, zijn clubgenoot, weer opmerkelijk 
fris over de eindstreep. Helaas moest de sterke Ab Vos de strijd staken door een 
val. De snelste dame was M. Klein-de Jong van Lycurgus uit Krommenie.
De organisatoren hadden voor deze jubileumloop op een grotere deelname van 
de wedstrijdatleten gerekend. Veten van hen gaven de voorkeur aan een niet in 
de KNAU-kalender opgenomen wedstrijdloop in Petten, waar kwistig met de 
prijzen pot wordt omgesprongen.

De voornaamste uitslagen van deze Mulierloop waren:
Senioren: 1. Willem Westerholt, 1.06.49 ; 2. Evert van Ravensberg, 1.06.50 ; 
3. Gérard van Lent, 1.08.36 ; 4. Henk van Bronswijk (Olympus '70), 1.08.42 ; 
5. De Vries (Zaanland), 1.08.46.
Veteranen I: 1. Klaas Ebbeling, 1.10.29 ; 2. G. Veerkamp, Waterland 1.11.50 ; 
3. L. Beerthuizen, Oss 78 1.12.54.
Veteranen II: 1. Piet van Alphen (AAC), 1.06.14 ; 2. W. van Ravensbergen, Vet. 
Ned. 1.14.23 ; 3. A. Fuyck, AAC 1.14.36.
Veteranen III (15 km): 1. Z. Kruyswijk, Vet. Ned. 1.40.48 ; 2. J. Klarenbeek, 
Vet. Ned. ; 3. A. Steenbeek, Vet. Ned.
Dames: 1. M. Klein (Lycurgus), 1.26.26.
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3-10-1982:
Mulierloop voor Wim Westerho/t.

SPAARNWOUDE. De steeds sterker lopende Willem Westerho/t van A V Holland 
uit Haarlem heeft de Mulierloop in het fraaie recreatiegebied van Spaarnwoude 
op zijn naam gebracht. Hij dicteerde direct na het startschot het tempo aan de 
ruim vijftig deelnemers aan de wedstrijdloop. Tevoren waren al ruim 500 
deelnemers aan hun trimtocht begonnen.
Bij de eerste doorkomst op vijf kilometer van de in totaal twintig te lopen 
kilometers was er nog sprake van een kopgroep, maar naar mate de wedstrijd 
vorderde werd het veld lopers steeds meer uit elkaar gerukt. De Haarlemmer 
Willem Westerholt hield het tempo vrij hoog en hij kon met ruime voorsprong op 
Vic Zonneveld van de Noordwijkerhoutse Strand/opers (NSL), die tot de vetera
nen 1-klasse behoort, de eindstreep passeren.
Bij de dames die een afstand van tien kilometer moesten afleggen, bereikte 
Ma rijke Abramsen van ADA als eerste de finish.

Financieel was deze editie dus weer een succes voor Suomi met zo'n record 
aantal trim lopers. De deelname aan de wedstrijd bleef echter ook dit jaar weer 
onder de verwachting. De starter, Henk Werk, schoot om 12.00 uur zo'n 70 
wedstrijdatleten weg. Ook sportief gezien was het resultaat voor Suomi matig, 
de beste Suomees was Ruud Runnenburg op een 18e plaats in 1.13.23 (Gerard 
van Lent was inmiddels lid van AAC geworden!).
UITSLAG: 1. Willem Westerholt, Holland 1.06.31 ; 2. Dick Vink, Sparta 1.07.57 
; 3. J. van Vuuren, Typhoon 1.08.30 ; 4. D. Plasmeijer, AKU 1.08.58 ; 5. C. 
Hordijk, AV Haarlem 1.09.37 ; 6. G. van Lent, AAC ; 7. J. Schalkwijk, Start
baan ; 8. Bert Bols, AV Haarlem ; 9. H. Barsingerhorn, Hera ; 10. C. Hermein, 
Holland.

16-10-1983. Guur weer en orkaanachtige storm uit het westen waren voor de 
Hollandse trimmers geen argument om weg te blijven. Er kwamen er totaal 363, 
waarvan de oudste 68 jaar en de jongste 6 jaar was, voor de 3, 5, 10, 1 5 en 21 
km. Helaas was de opkomst van de wedstrijdatleten teleurstellend n.l. 30. Toch 
moet niet worden onderkend dat het lastige en moeilijke parcours van deze Pim 
Mulierloop er de oorzaak van was dat er geen grote opkomst was. Ook toen 
waren al veel atleten zeer selectief in het uitzoeken van een parcours dat al bij 
voorbaat bekend moest staan als een snel-parcours. Ook voor de wedstrijdatle
ten was de lengte van het parcours 21 km. Direct na de start, met de orkaan in 
de rug, ontstond een kopgroep van zes man met o.a. de suomees Ab Vos die 
zijn zinnen op deze wedstrijd had gezet, maar in de tweede ronde zou uitstap
pen. Winnaar werd dit keer de sterk lopende DEM-atleet Jan Sinnige voor Kees 
de Haan van Lycurgus en op de 4e plaats Gerard van Lent van AAC.
Voor Suomi ontstond er bij het organiseren van deze Pim Mulierloop een groot 
probleem omdat vlak voor deze loop de wedstrijdorganisator bedankte voor de 
eer!
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14-10-1984. Onvoorziene omstandigheden waren er de oorzaak van dat de 
oorspronkelijke 5 km ronde iets langer werd zodat de totale afstand na vier 
ronden ongeveer 21 km was.

Belangrijkste uitslagen:
Heren: 1. Gérard van Lent, AAC 1.08.50 ; 2. Kees de Haan, Lycurgus 1.09.56 ; 
3. F. Koomen, Zaanland 1.10.12 ; 4. Ab Vos, Suomi 1.10.27 ; 5. E. Aarden
burg, DEM 1.10.45 ; 6. N. Langbroek, Suomi 1.11.38 ; 7. K. Hordijk, AV 
Haarlem 1.11.51 ; 8. T. van Arkel, DEM 1.12.54 ; 9. J. v. d. Klooster, Energie
I .  14.47 ; 10. E. van Ravensberg, AV Haarlem 1.15.08.
Veteranen I: 1. N. van Stralen, HERA 1.12.13 ; 2. J. Groen, HERA 1-.13.26 ; 3.
J. van Acker, Suomi 1.17.59.
Veteranen II: 1. K. Ebbeling, Suomi 1.18.50 ; 2. P. v. d. Sande, G. Mich. 
1.20.42 ; 3. G. Stienstra, Zaanland 1.20.55.

13-10-1985. Onder werkelijk ideale omstandigheden werd op deze dag de Pim 
Mulierloop georganiseerd. Toch ruim 400 deelnemers aan de verschillende 
afstanden, maar een magere bezetting bij de wedstrijdlopers voor de 21 kilome
ter. Ook bij deze editie liet Gerard van Lent zien dat hij in een prima vorm was. 
Vooral in het tweede gedeelte moesten Ab Vos en Edwin Bakker en later ook 
Barry Kneppers de kracht van Gerard ervaren.
De belangrijkste uitslagen van deze editie zijn:
1. Gerard van Lent, 1 .08.14 ; 2. Barry Kneppers, 1.09.23 ; 3. Edwin Bakker, 
1.11.03 ; 4. Ab Vos, 1.12.41 die hiermee de snelste Suomees was. Dit keer 
geen dames-wedstrijdatleten op de 21 km!

Als we nu nog even een eeuw terug gaan, zien we het volgende gebeuren; Pim 
Mulier was net een paar maanden terug uit Zweden, toen hij op 3 januari met 
zijn oude schoolvriend Kaak del Court van Krimpen, zijn zus Eldina en vier 
kennissen zich de schaatsen liet aanbinden voor een toch t van Haarlem naar 
Amsterdam. Voor het eerst sedert vier jaar kon er weer worden geschaatst. De 
schaatstocht van deze groep naar Amsterdam, waar het Vondelpark werd 
bezocht, is als sportieve prestatie niet bijzonder. Het bijzondere schuilt hem in 
het getekende en geschreven verslag dat Pim Mulier van de toch t maakte. Dat 
verslag bestaat nog en is te vinden in een particulier album, in het bezit van Mr. 
W.J.H. Graaf van Limburg Stirum. Dit album mocht ik, bij mijn bezoek in 1994 
bij Mr. W .J.H. Graaf van Limburg Stirum in Wassenaar, inzien. En geloof me, het 
is echt een kunstwerk, zo mooi getekend en vele fraaie teksten. Dat album is 
dus Pim Muliers eerste stap geweest in zijn journalistieke en artistieke carrière, 
die hem zeven jaar later aan de leiding van een aantal sportorganisaties zou 
brengen, waaronder de door hem opgerichte Internationale Schaats Unie. Zo'n 
internationale organisatie was al een stap verder dan de nationale schaatsbond, 
die Pim Mulier al niet meer kon oprichten omdat de NSB sedert 1881 al een feit 
was! In dat jaar waren de Amsterdamse en de Leeuwarder Ijsc lub  overeengeko
men gezamenlijke internationale wedstrijden te organiseren. Die konden welis
waar vanwege de dooi niet doorgaan, maar de contacten waren toch zo goed 
geweest dat de bestuurders besloten hun krachten te bundelen. Dat maakte bij
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een volgende gelegenheid het organiseren van wedstrijden een stuk gemakkelij
ker. De eerste jaren kwam er wegens gebrek aan ijsdagen weinig van terecht en 
de NSB bestond in feite alleen maar op papier, maar in de w inter van 1884- 
1885 zette de vorst genoeg door en de bond kon eindelijk wedstrijden laten 
verrijden.
De negentienjarige Pim Mulier kon behoorlijk goed meekomen, maar toch niet 
goed genoeg om de eerste prijzen te winnen. Misschien wel op de lange 
afstanden, zoals hij in Zweden eens een monstertocht op de ski's in een tijd had 
volbracht die zelfs de geoefende Lappen verbaasde, maar dergelijke wedstrijden 
werden hier niet verreden! Maar goed, laten we maar weer ruim een eeuw 
opschuiven.

19-10-1986. Deze zondag was het zover, de weersomstandigheden waren 
slecht to t zeer slecht en dit was toen te merken aan de opkomst. Voorgaande 
jaren toch zo'n 400 trimmers en een 50-tal atleten, nu maar 240 trimmers en 25 
wedstrijdatleten. De wedstrijd werd voor de derde achtereenvolgende keer 
gewonnen door Gerard van Lent die voor de 21 km 1.12.40 nodig had. Bij de 
dames was het Karin Metz die onbedreigd de overwinning in 1,26.13 voor zich 
opeiste.
Naar aanleiding van deze editie verscheen er toen het volgende artikel in de toen 
snel aan populariteit winnende "Hardloopkrant"

Pim Mulierloop een gezellige loop.

De Pim Mulierloop is bijna net zo oud als het leven zelf. Een wisselbeker, die 
bijna geen zilver meer heeft, vanwege de tientallen ingegraveerde namen, is 
daarvan het tastbare bewijs.
Een beetje wind kreeg het toch voor elkaar dat het ouwe, door de jaren heen, 
getrouwe deelnemersveld zowat gehalveerd werd ten opzichte van vorige jaren. 
Pim Mulier zal dat allemaal wel hoofdschuddend hebben aangezien. Hijzelf zou 
door zo'n briesje ju ist naar buiten geblazen zijn om te gaan sporten i.p.v. binnen 
te blijven zitten. Lopen is leuk. Ook als het waait. En leuk was het daar. Gezelli
ge sfeer. Een wedstrijdorganisator die in spanning wachtte op een seintje uit de 
kraamafdeling; een medewerker die af en toe aan de vlaggemast moest gaan 
hangen om de boel recht overeind te houden; een herinneringen-uitdeeldame, die 
haar post verliet om haar eega te verwelkomen, te begroeten en gedag te 
zeggen en zo'n 300 trimmers en wedstrijdlopers bepaalden het gezicht van deze 
Pim Mulierloop.
Volgend jaar is de Pim Mulierloop er natuurlijk weer. Net zoals degenen die er nu 
niet waren. De windgevoeligheid b.v. en dat kind van bijna 1 jaar. De enige die 
er niet zal zijn, is Pim Mulier. Maar bedenk dat hij zal toezien!

Belangrijkste uitslagen:
Heren: 1. G. v. Lent, AAC 1.12.40 ; 2. P. v. Diepen, AV Haarlem 1.13.32 ; 3.
H. Sanders, DEM 1.14.43 ; 4. J. Kuyer, AAC 1.15.52 ; 5. J. v. Ikelen, Suomi
I .  18.02 ; 6. J. v. Lent, DEM 1.18.42 ; 7. P. Hoppenbrouwer, Suomi 1.19.19 ;
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8. J. Troost, Suomi 1.19.25.
Heren Vet. I: 1. K. Tervoort, Suomi 1.19.27.
Heren Vet. II: 1. H. Bos, Vet. Ned. 1.19.40.
Heren Vet. III (10 KM): 1. Westerdiep, AAC 46.40.
Dames: 1. K. Metz, Suomi 1.26.13.

Bij de actieve sporters was inmiddels de kennis over Pim Mulier al aardig 
weggezakt. De deelnemers aan onze traditionele Pim Mulierloop wisten in de 
dertiger en veertiger jaren dat die keurig geklede oude heer met bolhoed, de man 
was die in de vorige eeuw het voetbal en hardlopen naar Nederland had gehaald. 
Maar hoe dat nu precies zat? Ze dorsten het hem niet te vragen. Die kennis over 
Pim Mulier is in de loop van de tijd alleen maar minder geworden. Mijn vrienden
kring beschouw ik als sportief en nieuwsgierig. Toen ik liet weten bezig te zijn 
aan zijn biografische schets, ontstond soms het volgende gesprek.
"Pim Mulier?"
"Je weet wel, de sportpionier."
"Sportpionier? Oja, ja wacht, die hardloper zeker?"
"Hij heeft wel iets meer gedaan!"
"Ja honkbal zeker, in het Pim Mulierstadion van Haarlem?"
"Nee daar was hij niet zo goed in!"
"Hij vindt het zeker wel leuk dat je een biografie over hem maakt?"
"Hij zou het niet meer dan logisch vinden."
"Zou?"

18-10-1987. Begin oktober werd door Suomi het nieuwe atletiekcomplex 
"Groeneveen", met daarop een echte kunststofbaan in gebruik genomen. Een 
van de eerste evenementen was de start en de finish van de Pim Mulierloop. 
Hierdoor moest men natuurlijk een nieuw parcours verzinnen. Het werd een 15 
km wegwedstrijd, die van Santpoort via Driehuis naar IJmuiden en weer terug 
voerde. Bij deze editie hadden zich zo'n 200 lopers aangemeld. Na de start 
nestelde DEM-atleet Edwin Aardenburg zich direkt aan de kop van het lopersveld 
met in zijn kielzog André Hermsen en Conno du Fossé. In deze volgorde kwa
men ze vervolgens ook over de finish op Groeneveen. De snelste vrouw  was 
Marianne v. d. Linde van AV Haarlem. Voor Suomi was deze vuurdoop geslaagd 
want het nieuwe parcours had aan de verwachtingen voldaan en het deelne
mersaantal viel niet tegen. De wedstrijdorganisator van Suomi, Cor v.d. Giesen, 
toonde zich na afloop daarom ook dik tevreden.

De belangrijkste uitslagen:
Heren: 1. Edwin Aardenburg, DEM 49.16 ; 2. André Hermsen, Hellas 49.37 ; 3. 
Conno du Fossé, AV Haarlem 50.44.
Dames: 1. Marianne van de Linde, AV Haarlem 54.09.

16-10-1988. René Bouwmeester was deze dag in een supervorm want hij gaf de 
rest van de wedstrijdlopers geen schijn van kans. Bij de dames was het weer 
Marianne van de Linde die vrijwel zonder concurrentie als eerste op het sport
park Groeneveen over de finish ging.
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Belangrijkste uitslagen:
Heren: 1. René Bouwmeester, Zaanland 47.30 ; 2. Edwin Aardenburg, DEM 
48.53 ; 3. Peter Zwiers, AV Haarlemmermeer 49.25 ; 4. Aad Butter, DEM 49.49 
5. Evert van Ravensberg, AV Haarlem 50.49 ; 6. Gérard van Lent, AAC 51.03 ; 
7. Huib Akersloot, AV Haarlem 51.17 ; 8. Nico Baart, AV Castricum 52.24 (1e 
Vet. I) ; 9. Conno du Fossé, AV Haarlem 52.31 ; 10. Ruud Porck, AV Haarlem 
53.12.
Dames: 1. Marianne van de Linde, AV Haarlem 57.06.

15-10-1989. Achtendertig atleten binnen één uur aan finish.

Traditioneel een sterk deelnemersveld in de Pim Mulier/oop afgelopen zondag 
zorgde ook dit ja ar weer voor een spannende, ten dele Santpoortse wegrace.
De KNAU-wedstrijd over 15 km, is geëindigd in een overwinning door de 
veteraan Kees van Dommele in 47.18 wat een nieuw parkoersrecord opleverde. 
Talrijke toeschouwers aan de finish op het sportpark "Groeneveen" zagen ook 
heel wat plaatselijke cracks op tijd binnenkomen zodat de atletiekvereniging 
Suomi weer intens tevreden kan terugblikken op de editie van 1989 en met 
zoveel lopers onder de 60 minuten mag men in Santpoort zeker niet ontevreden 
zijn!

Belangrijkste uitslagen:
Heren: 1. Kees van Dommele, AV Haarlem 47.18 (1e Vet. I) ; 2. Edwin Aarden
burg, DEM 48.33 ; 3. Ton van Doorn, AV haarlem 48.58 ; 4. Gérard van Lent, 
AAC 49.45 ; 5. F. Koomen, Trias 49.49 ; 6. Hans Bader, Veenlopers 49.58 ; 7. 
Bert Hulsman, AV Haarlem 50.04 ; 8. Ruud Porck, AV Haarlem 50.05 ; 9. 
Conno du Fossé, AV Haarlem 50.24 ; 10. Victor Zonneveld, AV Haarlem 51.17 
(2e Vet. I).
Dames: 1. Marianne van de Linde, AV Haarlem 58.41 ; 2. José Dam, AVC 
63.32.

70



Pim Mulier was een man met veel humor en was zeker ook ijdel. Hij liet zijn 
naam op zijn Frans uitspreken als 'muljee' om daarmee te verwijzen naar zijn 
vermeende adellijke afkomst, die hij door middel van genealogisch onderzoek 
probeerde aan te tonen. In één van de boekjes die ik van de neef van Pim 
Mulier, de heer Mr. W .J.H. Graaf van Limburg Stirum mocht lenen, lees ik het 
volgende:

De lange stamreeks Mulier bestrijkt de ganse glorieuze bloeitijd van de Vlaamse 
steden, in geluid op 11 ju li 1302 door de Gu/densporens/ag bij Kortrijk. Van 
vader op zoon zijn de Mulier's poorter geweest van Rijssel o f van Kortrijk en 
ruim gegoed met landbezit in de omgeving. In deze omlijsting is, volgens de 
rijmkroniek (circa 1350) van Melis Stoke, het karakteristiek van de Middeleeuw
se genealogie Mulier dat van de aanzienlijke "ervachtige mannen in die laghe 
landen bi der see".

4-11-1990. Weersomstandigheden: Windstil en een temperatuur van 10 graden. 
Men dacht toen dat dit de 48-ste editie was zodat de winnende tijd wel heel 
frappant uitkwam!

Belangrijkste uitslagen:
Heren: 1. Paul v. Diepen, AV Haarlem 48.48 ; 2. Mart v. Hoolwerff, DEM 49.37 
; 3. Gerard v. Lent, AAC 50.19 ; 4. Huber Stoop, Suomi 50.34 ; 5. Piet den 
Toom, Startbaan 52.12.
Vet. I: 1. Martin Hoogeboom, de Bataven 53.11 ; 2. Ben Ebbeling, Suomi 
54.49.
Vet. II: 1. Joop de Gooyer, Suomi 53.32 ; 2. Wim de Bruin, Vet. Ned. 57.02. 
Vet. III: 1. Rudi Somer, Vet. Ned. 68.32.
Dames: 1. Nina Bakker, RRA 59.26.

13-10-1991. Deze editie van de Pim Mulierloop was er niet direct eentje om 
voor eeuwig in te lijsten. Suomi zag de belangstelling voor de wedstrijd de 
laatste jaren toch weer teruglopen. Veel atleten gaven deze 13-de oktober de 
voorkeur aan andere wedstrijden, zoals de marathon van Eindhoven of de tien 
Engelse mijlen in Lisse. Van de 36 wedstrijd-atleten die zich uiteindelijk in de 
druilerige regen aan de start meldden had Benjamin Romkes van AV Zaanland de 
langste adem, want hij finishte ruim voor Hans Klootwijk van Lycurgus en Veron 
Lust van Nea Volharding. Bij de dames ging de zege naar Marianne van de Linde 
van AV Haarlem die in deze wedstrijd weer geen enkele concurrentie had.
Het nieuwe parcours (10 km) langs o.a. de Ruïne van Brederode en Velserend 
werd door de aanwezige atleten gewaardeerd.
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Lachend wachten de deelnemers to t ook de laatste atleet gereed is voor 
vertrek.

Belangrijkste uitslagen:

Heren: 1. Benjamin Romkes, Zaanland 31.25 ; 2. Hans Klootwijk, Lycurgus 
32.08 ; 3. Veron Lust, Nea Volh. 32.14 ; 4. Huber Stoop, Suomi 32.50 ; 5. M. 
Wigmans, PAC 33.52 ; 6. M. Does, Hylas 33.56 ; 7. Hans Lieshout, DEM 34.07 
; 8. Bert Vink, DEM 34.11 ; 9. Ruud Porck, AV Haarlem 34.49 ; 10. C. v. 
Leenen, DEM 34.56.
Vet. I: 1. Eelke Stootheer, Hylas 36.33.
Vet. ii: 1. Joop de Gooyer, Suomi 35.14 ; 2. Joop Keizer, Vet. Ned. 36.17.
Vet. Ill: 1. Rudi Somers, Vet. Ned. 45.21.
Dames: 1. Marianne van de Linde, AV Haarlem 34.48 ; 2. Hetty van Bergen, 
Lycurgus 38.21 ; 3. Annego Fokker, Suomi 41.38.
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In 1935 keek Pim Mulier op zijn hardlooptijd terug en liet hij zijn interviewer J.A . 
Brongers opschrijven: "Ik was toen reeds gegrepen door de drang van een roes 
naar snelheid. Ik snelde graag op jonge voeten, alléén bij avond, mijzelf vrijelijk 
wegdromend, als jong fantast in een onmetelijk door mij en mijn snelheid totaal 
beheerste grote spatie, over de weg, ik trachtte de snelheid der vurige luxepaar
den van mijn vader te evenaren en te overtreffen. Zo beoefende ik al atletiek, 
vóór ik me er van bewust was dat het atletiek was. Ik was de snelste op 's 
Heeren wegen, zoals dat nu de auto is, dat maakte je to t koning in een voor 
anderen onzichtbaar rijk. Zo heeft de atletiek altijd iets poëtisch voor me 
behouden, ik zie er een uiting van kracht en snelheid in, het zich ontworstelen 
aan de ketenen waarmede men aan de maatschappij is geboden.

8-1 1-1 992. Bij deze editie werd er ook een record gebroken, namelijk de verhou
ding van het aantal Suomi-atleten ten opzichte van het aantal atleten van andere 
verenigingen. Van de 45 wedstrijdatleten waren er 36 lid van Suomi! Het 
pijnlijke voor Suomi was wel dat de winnaar bij de mannen weer geen clubge
noot was. Bij de dames was de snelste wel een Suomees.

Belangrijkste uitslagen:
Heren: 1. Wim Paardekooper, HRR 31.19.8 ; 2. Gerard van Lent, Suomi 32.22.3 
; 3. Huber Stoop, Suomi 32.47.4 ; 4. Kees Vrolijk, B. W it 33 .23.6 ; 5. Ruud 
Porck, Suomi 34 .10 .0  ; 6. Huib Akersloot, Suomi 34.21.8 ; 7. Erik Bakker, Hera
34.57.4 ; 8. Sacha van de Griendt, Suomi 35.40.3 ; 9. René Ravenzwaaij, 
Suomi 36 .21 .4  ; 10. Jaques van Lent, Suomi 37.03.6 ; 11. Ad van Munster, 
Suomi 37.19.6 ; 12. Peter Hoppenbrouwer, Suomi 37.31.6 ; 13. Arie de Goede, 
Suomi 38.04.1 ; 14. Erik Setzekorn, Suomi 38.22.0 ; 15. Bauke v.d. Loon, 
Suomi 38.23.7 ; 16. Jan W olff, Suomi 38.28.1 ; 17. Jack Troost, Suomi
38.29.5 ; 18. René Kops, Suomi 38.42.6 ; 19. John Wagner, Suomi 39 .22 .4  ; 
20. Aad Molenkamp, Suomi 40.07.1.
Vet. I: 1. Conno du Fossé, AV Haarlem 33.02.0 ; 2. Willem van de Aar, NSL
35.43.6 ; 3. Peter van Kaam, Suomi 35.47.3 ; 4. Ben Ebbeling, Suomi 36.10.2 
; 5. Johan van Ikelen, Suomi 36.49.3 ; 6. Fred Hillegers, Suomi 39.25.1.
Vet. II: 1. Henk Peters, Vet. Ned. 44.22.1.
Vet. Ill: 1. Jan Runnenburg, Suomi 43.49.2.
Dames: 1. Joke Waanders, Suomi 42.36.7 ; 2. Gerry Eussen, Suomi 42 .54 .6. 
Dames Vet.: 1. Plony Scheringa, Vet. Ned. 45.13.0

7-11-1993. Pim Mulierloop in teken van nostalgie.

Deze kop stond op 4 november van dit jaar boven een artikel in het Haarlems 
Dagblad waarin onder meer to t uitdrukking kwam dat Suomi de Pim Mulierloop 
een nieuw leven wilde inblazen. Dat dit ook mogelijk was, bleek uit het fe it dat 
veel mensen bereid waren om te helpen bij de organisatie. Het nieuwe parcours 
met een totale lengte van 15 km gaat o.a. over de Duin en Kruidbergerweg 
langs het oude jachthuis van Willem III, over de Kennemergaardeweg, via de 
Velserenderlaan langs de Ruïne van Brederode, bij het park "Jagtlust" en het 
natuurbad "Velserend" de Bergweg op naar de sportvelden van Bloemendaal,
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langs het landgoed "Caprera" (waar Pim Mulier in 1891 het hockey in Nederland 
introduceerde) en weer terug naar de atletiekbaan op het sportpark Groeneveen. 
Deze nieuwe aanpak leverde de editie van 1993 een verdubbeling van het 
deelnemersaantal (naar bijna 300) en hoop voor de toekomst op.

Belangrijkste uitslagen:
Heren 15 km: 1. Johan Smet, AAC 50.18 ; 2. Gerard van Lent, Suomi 50.28 ; 
3. Sjoerd Bonnema, Suomi 52.13 ; 4. Hans Lieshout, DEM 52.18 ; 5. Jeroen 
Peperkoorn, Suomi 52.26 ; 6. Ronald Seysener, NSL 53.47.
Vet. I: 1. Willem Westerholt, AV Haarlem 53.07 ; 2. Evert van Ravensbergen, 
AV Haarlem 53.24 ; 3. Peter van Kaam, Suomi 54.21 ; 4. Ton van -Doorn, AV 
Haarlem 54.32.
Vet. II: 1. Peter Medenblik, Vet. Ned. 57.40 ; 2. Alex van Huesden, DEM 59.56. 
Vet. Ill: 1. Steef Vader, Vet. Ned. 1.06.19 ; 2. Jan Runnenburg, Suomi 1.12- 
.16.
Dames: 1. Philomena Vranken, Suomi 56.06 ; 2. Gerda Jong, Hollandia 1.02.31 
; 3. Annego Fokker, Suomi 1.04.11 ; 4. Gerry Eussen, Suomi 1.07.23.

Het elk jaar weer organiseren van de Pim Mulierloop is voor Suomi een niet te 
onderschatten belasting. Elk jaar moeten er weer vrijw illigers worden opgetrom
meld om het parcours te bewaken, om de inschrijving te regelen, om de start en 
de finish goed te laten verlopen, om prijzen te kopen, om...etc. Blijkbaar is er bij 
Suomi een solide wegwedstrijdorganisatie, die bovenstaande taken prima 
coördineren. Momenteel is de samenstelling van deze commissie als volgt: Cor 
van der Giesen (bestuur), Arie de Goede (voorzitter), Hans de Graaf en Ben 
Ebbeling (parcours), Margriet Prins (public relations) en Huber Stoop (inviteren 
wedstrijdatleten).

Om aan informatie te komen over de eerste Pim Mulierlopen moest ik in contact 
zien te komen met de winnaars uit de jaren veertig en vijftig . De namen op de 
Pim Mulierwisselbeker waren soms het enige houvast. Een van deze mensen 
was Frits de Ruijter, totaal 14 keer Nederlands kampioen (op de 800 meter en 
1 500 meter), die ik de eerste versie van dit overzicht toestuurde. Frits was over 
dit overzicht enthousiast en stuurde toen de volgende brief:

Goed zo, jongens!

In mijn jongere actieve jaren was Pim Mulier voor ons sportmensen een bijna 
fabelachtig figuur: een superatleet en voor alles een voorbeeld.
Toen ik in 1942 de naar hem genoemde wedstrijd won werd ik door hem 
gefeliciteerd. Pim Mulier gaf mij een hand! Ik voelde mij zo vereerd, dat die 
handdruk to t vandaag de dag nagloeit.
Pim Mulier was in 1942 - en dat werd met nadruk gezegd - al 77 jaar. En.....
met nog meer nadruk werd er bij verteld, dat hij er nog zo jeugdig uitzag. 'U
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Start van de Pim Mulierloop in 1993.

kunt dat allemaal zien, dames en heren. Zevenenzeventig jaar en dan nog zo fit - 
zo kwiek - zo kerngezond!'. En vervolgens zei de spreker: 'dit komt omdat Pim 
Mulier altijd zo intensief aan sport heeft gedaan. "

Ik weet niet meer wat er toen precies in mij omging, maar ik kan mij voorstellen, 
dat ik geïnspireerd door de aanwezigheid van Pim Mulier mij die dag heb 
voorgenomen altijd aan sport te blijven doen. Grootvaders waren toendertijd in 
het algemeen kromme, verschrompelde mannetjes. Zo wilde ik niet worden. Ik 
wilde later zijn zoals die legendarische Pim Mulier. Kwiek en vlot en gezond! 
Toevallig ben ik vandaag 77 jaar geworden. Nu ga ik U niet vertellen, dat ik nog 
zo jeugdig ben. Maar verdraaid nog aan toe - het is waar! - ik ben overtuigd - 
een levenlang sport heeft me fit gehouden. Al die jaren hardlopen in de Kenne- 
merduinen, in Groenendaal en in de polder hebben me goed gedaan. Wij zijn 
door blijven draven - ook toen de tijd voor roem, medailles en lauwerkransen 
voorbij was. Als ik zeg 'w ij' dan heb ik het over een ploegje oud-atleten rond
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Leo van der Kar: Fanny Blankers, Klaas Peereboom, Wim Slijkhuis en mijzelf. In 
de vijftiger jaren vormden zich dergelijke groepjes overal. Wij liepen, omdat wij 
het lopen niet laten konden. Het gaf ons, zoals ze tegenwoordig zeggen, een 
kick.

Pim Mulier moet aan het begin van deze eeuw hetzelfde hebben gevoeld. 
Mogelijk hebben wij de fakkel, die hij ons heeft aangereikt, verder gedragen.
Hoe dan ook - atletiek is razend populair geworden.
Als ik die vele duizenden hardlopers van vandaag de dag voorbij zie rennen, 
denk ik:
'Goed zo, jongens!'

Frits de Ruijter.

Het was inderdaad verbazingswekkend hoe lang Pim Mulier fit is gebleven en 
nog op hoge leeftijd to t prima prestaties op sportgebied in staat was. Bij het 
veertigjarig bestaan van HFC in 1919 nam Pim Mulier, op 54 jarige leeftijd, deel 
aan een veldloop over 3 km met o.a. veel jonge voetballers. Hij eindigde tussen 
de ruim honderd deelnemers als vierde!
Op de vraag, U bent altijd blijven hardlopen? (Pim Mulier was toen 85 jaar oud), 
was het antwoord:

Ja, ik beschouwde het ook als het beste middel om in conditie te blijven voor 
het voetballen en de ijssport. Daarom ging ik er 's avonds meestal nog even 
tussen uit voor een loopje van 15 a 20 km. Om niet op te vallen kleedde ik mij 
daarbij altijd in een zwart pakje met lange zwarte kousen. Want de meeste 
mensen vonden het maar erg vreemd als je zomaar voor je plezier een eind ging 
hardlopen. Maar soms kreeg men mij toch in het vizier en opmerkingen als 'daar 
gaat die losgebroken gek weer' waren dan heel gewoon. Maar daar trok ik mij 
natuurlijk niets van aan.
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Het verslag van Arie de Goede:

6 november 1994

Die dag werd de Pim Mulierloop voor de 54e keer georganiseerd. Dit zou een 
memorabele editie worden want er waren nogal wat voorbereidingen getroffen. 
Namelijk: - er was een unieke poster gemaakt door Margriet Prins die als voor

aankondiging dienst deed.
er waren sponsors bereid gevonden de prijzenpot goed te vullen, 
er zouden bekende lopers worden geïnviteerd, nationaal én interna
tionaal!
er was een premie uitgeloofd voor degene die het (fictieve) par- 
coursrecord bij de heren, resp. bij de dames zou verbeteren.

De verwachtingen waren hoog gespannen bij het organiserend comité. Er was 
immers voldoende reclame gemaakt voor deze loop en uit reacties van allerlei 
atleten bleek dat de Pim Mulierloop weer leefde. Door het succes van het voor
gaande ja ar waren de mensen van de organisatie nog meer gemotiveerd. Je 
maakte elkaar als het ware een beetje gek. Op groei van het aantal deelnemers 
was gerekend, zo hadden we dit ja ar de beschikking over 4 kleedkamers en voor 
kledingopslag c.q. omkleedruimte was op zaterdagmiddag nog gauw door de 
scoutinggroep een tent neergezet.Op diezelfde zaterdag was ook al een flinke 
groep mensen in de weer met de voorbereidingen van "het Suomese klapstuk". 
De start/finishplaats werd al opgetuigd, het parcours bladervrij gemaakt, 
afstanden gecontroleerd en route bordjes gemonteerd. De kleedkamers ge
schoond en de wisse/beker opgepoetst.

Op de wedstrijddag zelf werd alweer om 9.00 uur begonnen met de voorberei
dingen. Dit ja ar hadden we namelijk van de gemeente Velsen toestemming 
gekregen om de Duin en Kruidbergerweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. 
Hierdoor ontstond een praktisch autovrij parcours! De baanposten moesten 
worden geïnstrueerd, en ook de mensen met een portofoon /  mobilofoon kregen 
een spoedcursus.
Om 10.00 meldden zich de eerste atleten, en weldra zou het drukker worden in 
onze kantine. Ook het internationale gezelschap meldde zich bij Huber Stoop die 
bij deze gelegenheid de top lopers ontving. Dat waren de top lopers die het nog 
moesten bewijzen, de toppers die het al hadden bewezen - nl. de oud winnaars 
uit de rijke historie van deze loop - waren verzameld in de bestuurskamer van 
het clubgebouw. Daar werden oude herinneringen opgehaald en even gezellig 
bijgepraat. Hoewel even, het duurde nog vrij lang voordat dhr. Frits de Ruyter 
het startschot zou lossen. Meneer de Ruyter was nl. gevraagd om als oud 
winnaar bij deze editie het startschot te lossen. Dat gebeurde dus ietsje over elf 
uur en daarna konden de vele atleten die zich achter de startlijn hadden verza
meld, na een volle ronde op de baan het sportpark "Groeneveen" verlaten. 
Vanaf de eerste honderd meter was al te zien wie er vooraan het tempo zou 
bepalen. Bij de start zie je die mensen ook meestal een positie kiezen van 
waaruit ze weg kunnen snellen (buitenbocht).In het begin van de wedstrijd lagen 
de mannen nog redeüjkdicht bij elkaar, maar al gauw werd duidelijk dat de
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Keniaan Kipsubai Koskei absoluut de snelste was. De groep die daarachter om 
de plaatsen 2 t/m 8 streed werd aangevoerd door de Beverwijker Edwin Aarden
burg en Dennis van Bakel,met daarachter Cees van Dommele (Hv1) en anderen. 
Helaas koos Edwin bij de splitsing Bergweg/Brederoodseweg de verkeerde afslag
en belandde zo in het 10 km trimloop parcours. Dennis van Ba kei volgde.. De
strijd aan kop was niet echt spannend maar het zien lopen van deze man in je 
eigen omgeving brengt je wel op de gedachte; wat een stijf wat een ritme en 
waarom heb ik daar nou zo'n moeite mee?
In de strijd bij de dames was het verschil wat kleiner, zij het dat de Kazach- 
staanse loopster Natalia Sorokivskaja fier aan kop ging van het altijd wat matig 
bezette damesveld. Zij liep haar race goed verdeeld en was heuvelop (Bergweg) 
menige man te snel af. Philomena Vranken van het organiserende Suomi bleef 
goed volgen maar de afstand bleef te groot. Bij de dames was er wel een leuke 
strijd waar te nemen om de plaatsen 4 en 5 (alg.) waarbij Marianne Rusman tot 
het uiterste ging om Hetty van Bergen achter zich te laten. Helaas...

Waarom die Kenyaan en Kazachstaanse zo hard Hepen? Om het geld mee naar 
huis te nemen natuurlijk. Er kon bij de heren namelijk fl 500, = worden gewon
nen bij een finishtijd van 46'30" en bij de dames was er fl 250, = te verdienen 
bij een tijd van 52 '30". Koskei slaagde in zijn opzet en realiseerde een tijd van 
46 '27" daarvoor moest hij onderweg nog flink aanzetten in de laatste 5 kilome
ter. Maar toch.... met 4 minuten voorsprong op nummer 2 mag je tevreden zijn! 
Tevreden was ook Natalia uit Alma Ata maar voor haar was het toch leuker 
geweest als ook zij de premie mee naar huis had kunnen nemen. Met een 
eindtijd van 52'50" bleef ze er 20 seconden van verwijderd.

Terugblikkend op deze Pim Mulierloop kunnen we als organiserende vereniging 
tevreden zijn. Tevreden over de opkomst (25% meer) van atleten. Tevreden 
lopers over het parcours en verzorging. En tevreden oud winnaars die een snelle 
race hebben gezien. Als aandenken kregen de deelnemers dit jaar een mooie 
schrijfpen, geheel in stijl zwart met gouden inscriptie mee naar huis. De maan
dag daarna besteedde de diverse kranten ruime aandacht aan het evenement en 
werd de winnaar van de Pim Mulierloop nog genoemd in het sport-maandover- 
zicht in de regio, naast allerlei wereldevenementen!

Dit jaar zijn er ook nieuwe mensen aan de wegwedstrijdcommissie toegevoegd 
zoals Paul Beeren en Ger van Henten, die zich beide zullen inzetten voor de 
veiligheid op het parkoers.
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Start Pim Mulierloop 6 november 1994

Uitslagen 1 5 km

Heren:

Heren Vet. 1: 

Heren V et.2: 

Heren V e t.3: 

Dames: 

Dames Vet.1

1. K. Koskei (Ken) 46.27; 2. P. Zwiers (H'meer) 50.48 3. R.
W it (H'meer) 50.56 4. G. van Lent (Suomi) 51.36
1. C. van Dommeie (H'lem) 50.14 ; 2. T. van Doorn (H'lem)
50.43 ; 3. K. van der Geer (Zaanland) 54.10
1. J. Sevenhuijsen (Noordkop) 57.03 ; 2. J. de Gooyer
(Suomi) 57.13 ; 3. J. Young (Lycurgus) 58.11
1. H. Martens (DEM) 1.02.06; 2. J. Runnenburg (Suomi)
1.07.41; 3. E. Schik (Suomi) 1.17.12
1. N. Sorokivskaja (Kaz.) 52.50; 2. H. van Bergen (Zaanland) 
1.05.28; 3. G. Eussen (Suomi) 1.07.58 
1. P. Vranken (Suomi) 59.38; 2. P. Scheringa (DEM) 
1.03.17; 3. M. Rusman (Suomi) 1.05.42

80



Oud-winnaars bijeen op 6 november 1994 op Groeneveen. 

Van links naar rechts:

Piet Beelen (winnaar '64  en '65), Klaas Ebbeling, Jan Borst (winnaar '52 , '54 , 
'55 en '56), Jan Keesom (winnaar '58, '59  en '60), Han de Roode (winnaar 
'43), Henk Adrichem (winnaar '51), Kipsubai Koskei (winnaar '94), Frits de 
Ruijter (winnaar '40  en '42), Siem Hopman (winnaar '50), Joop Weenink 
(winnaar '45 en "4 7 ) en Udo van Wijngaarden (winnaar junioren in '43).
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5 November 1995. Bij deze lustrumeditie hadden we zoveel publiciteit gemaakt 
dat we veel deelnemers konden verwachten. Zelfs de Volkskrant waagde er een 
groot artikel aan met als kop: Wederopleving van Nederlands oudste loop maar 
ook regiobladen, de kabelkrant en de radio hebben we optimaal benut. Op de 
dag zelf stond de zon aan een strakblauwe hemel zodat de weergoden blijkbaar 
ook sportief waren. Bij de inschrijving liep het dus storm en na afloop bleek het 
aantal deelnemers 535 te bedragen, een absoluut record voor de Pim Mulierloop 
op het sportpark Groeneveen! Wel hadden we de pech dat vlak voor de start 
onze wedstrijdklok het begaf en we de gesponserde klok van Reebok moesten 
gebruiken als finishklok waardoor we geen klok hadden op het tien kilometer- 
punt. Ook bleek tijdens de wedstrijd dat veel automobilisten moeite hadden om 
op bepaalde punten even te wachten waardoor onze posten het erg druk kregen. 
Maar voor de rest verliep alles naar wens en vrijwel alle atleten waren na afloop 
dan ook zeer tevreden over de organisatie. Het Noordhollands Dagblad schreef:

Toch heeft de Pim Mulierloop toekomst, zeker met een atletiekvereniging met 
leden die bereid zijn veel tijd te stoppen in het organiseren van leuke wedstrij
den.

en:

De graaf had schik. "Als je tijd hebt, kom dan even kijken naar die boekjes over 
Pim Mulier. Ongelooflijk wat die man allemaal heeft gedaan. " Gezeten op een 
kruk in de overvoUe kantine van atletiekvereniging Suomi genoot W. J. H. Graaf 
van Limburg Stirum, 'Pim de derde', van de drukte voorafgaand aan de 55e 
editie van de Pim Mulierloop. De oudste loop van Nederland, vernoemd naar 'de 
vader van de Nederlandse sportwereld'. Hij, de Wassenaarse graaf Pim, neef van 
de legendarische Pim Mu/ier, had de eer het startschot te mogen lossen. En 
Anne van Schuppen en Dirk Jan Hazeleger hadden de eer de door hem geschon
ken bekers als trotse winnaars in ontvangst te mogen nemen.

Het Haarlems Dagblad schreef over het wedstrijdverloop als volgt:

Meteen na de start koos Jan Dirk Hazeleger het hazepad, een waar slagveld 
achter zich latend. Dennis van Bakel was een van de weinigen die even trachtte
om de lichte tred van Hazeleger te volgen. Het werd hem fataal... Half koers,
bij de hockeyvelden van Bloemendaal, had Hazeleger inmiddels een onoverbrug
bare kloof van 1 minuut en 20 seconden geslagen op het tweetal John Busker- 
molen en Nick Doorn... Voor Anne van Schuppen was de 55ste Pim Mulier
loop een test op de weg naar de marathon over drie weken in Lissabon. Daar 
hoopt de 30-jarige marathonloopster de limiet te halen voor de Zomerspelen in 
At/anta. "Het ging perfect, .... Ik stond alleen bij de start verkeerd opgesteld, 
waardoor ik in het begin heel wat mensen moest in ha ten. Nu liep ik exact 
dezelfde tijd als mijn persoonlijk record. Daar was ik anders onder gekomen. "
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Start 55e Pim Mulierloop. 

Uitslagen 55e Pim Mulierloop KNAU-lopers.

PI. Naam Tijd Vereniging Categorie

1 Jan Dirk Hazeleger 0.46.42 De Bataven Heren
2 John Buskermolen 0.48.57 Aalsmeer Heren
3 Nick Doorn 0.49.06 Zaanland Heren
4 Raymond Blok 0.49.49 Trias Heren
5 Abdoel Mohammadi 0.50.16 Atos Heren
1 Mats Smit 0.50.30 Noordkop Heren 40 +
6 Dennis van Bakel 0.50.59 AAC Heren
7 Gerard van Lent 0.51.04 Suomi Heren
8 Ron Jansen 0.51.20 Blauw Wit Heren
1 Anne van Schuppen 0.51.28 HRR Dames
9 Hassan Jaray 0.51.29 Atos Heren
2 Ton van Doorn 0.51.31 Haarlem Heren 40 +
3 Leendert Onos 0.51.35 Aalsmeer Heren 40 +

10 Ernst van Wagensveld 0.51.36 Haarlemmermeer Heren
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Bert de Vries 0.51.50 Trias Heren
Chris Pfrommer 0.52.01 Haarlem Heren
Willem Westerholt 0 .52.06 Haarlem Heren 40 +
Getachew Ayele 0.52.09 Haarlem Heren
Frans Forrer 0.52.13 Noordkop Heren 40 +
Patrick Arisz 0.52.55 Haag Atletiek Heren
Jan Olsthoorn 0.53.14 PAC Heren 40 +
Wilma van Onna 0.53.15 PAC Dames
Conno du Fossé 0.53.19 Suomi Heren 40 +
Ries van Os 0.53.20 Hellas Heren 40 +
Sjoerd Bonnema 0.53.45 Suomi Heren
Tom van Oostrom 0.53.52 Zaanland Heren
Johan Stolk 0.53.59 Zaanland Heren
Henk Schaap 0.53.59 Loopgroep PK Heren 40 +
Kees Fransen 0.54.04 Loopgroep PK Heren
Wim Elshout 0.54.10 Spartaan Heren 40 +
René Verhoeven 0.54.11 Haarlem Heren
Paul Smitka 0.54.14 Vet. Ned. Heren 50 +
Rob Kraakman 0.54.42 AAC '61 Heren
Wim Epskamp 0.54.47 Haarlemmermeer Heren 40 +
Jacques de Weger 0.54.55 Zaanland Heren
Hans de Graaf 0.55.07 Suomi Heren 40 +
Pieter ledema 0.55.18 AAC '61 Heren
Henk Hoeckx 0.55.36 De Bataven Heren 40 +
Ger Kragten 0.55.44 Atos Heren 40 +
Peter Hinloopen 0.55.55 Suomi Heren
Wim Bruine de Bruine 0.56.05 Vet. Ned. Heren 50 +
Jaap Tol 0 .56.09 Suomi Heren
Joop de Gooyer 0.56.28 Suomi Heren 50 +
Peter Medenblik 0.56.37 Suomi Heren 50 +
Dick van der Weide 0.56.43 Noordkop Heren 40 +
Peter ter Sluis 0.56.43 Suomi Heren
Willem V. d. Aar 0.57.08 NSL Heren 50 +
Ad van Munster 0.57.05 Suomi Heren
Johan v.d. Plas 0.57.06 Suomi Heren
Peter v. d. Eng 0.57.14 Zaanland Heren
Edo Nagteren 0.57.15 Haarlemmermeer Heren 40 +
Jan Visser 0 .57.24 Trias Heren 40 +
Hans Welter 0.57.33 RRA Heren
Henri Numan 0.57.44 DEM Heren
Philomena Vranken 0.57.49 Suomi Dames
Jan Sevenhuijsen 0.57.57 Noordkop Heren 50 +
John Coster 0 .57.58 Atos Heren
Simen Hoving 0.58.37 Suomi Heren
John Swart 0.58.38 KAV Holland Heren
Jaap van Lieshout 0.58.50 DEM Heren 40 +
Gerard Houtenbos 0.58.59 DEM Heren 40 +
Lenard Vaessen 0.59.06 Suomi Heren 40 +
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Ad Verwers 0.59.07 Astylos Heren 40 +
Roel Ramakers 0.59.27 Haarlem Heren 40 +
Carli v/d Burg 0.59.34 A .V /4 7 Heren
Jan de Rooy 0.59.38 Blauw W it Heren
Ruud Zonneveld 0.59.45 Haarlemmermeer Heren 40 +
Henk Zentveld 1.00.01 Atos Heren 40 +
Henny Berends 1.00.11 Spurt '88 Heren
Jan W olft 1.00.13 Suomi Heren 40 +
John Wagner 1.00.24 Suomi Heren
Jaap Swart 1.00.34 Haarlem Heren 40 +
Rein Hogeveen 1.00.36 PAC Heren 40 +
Krijn Kroezen 1.00.41 Suomi Heren
Johan van Ikelen 1.00.43 Suomi Heren 40 +
Adrie Tol 1.00.44 Haarlem Heren
Paul Smit 1.00.54 Loopgroep PK Heren
Alex van Heusden 1.00.55 DEM Heren 50 +
Ko Groot 1.01.04 Suomi Heren 40 +
Rob Bijl 1.01.05 Suomi Heren 40 +
Bert Bols 1.01.07 Haarlem Heren 40 +
Ingrid Coster 1.01.10 Atos Dames
Jaap van Prooijen 1.01.15 AV '47 Heren 40 +
John Jongboom 1.01.23 Haarlem Heren 50 +
Henk Visser 1.01.26 Hellas Heren 40 +
Theo van Grunsven 1.01.28 Hellas Heren 40 +
Govert Wisse 1.01.42 Suomi Heren 40 +
Ruud Schouten 1.01.45 Suomi Heren 50 +
Ben Droog 1.01.51 Vet. Ned. Heren 50 +
Paul Borgstein 1.02.01 Hellas Heren
Jaap Bouwman 1.02.20 Suomi Heren 40 +
Leo Handgraaf 1.02.27 Suomi Heren 40 +
Gilles Visser 1.02.28 Kombij Sport Heren
Albert Ferwerda 1.02.29 Suomi Heren 50 +
Frits Dijk 1.02.48 Atos Heren 40 +
Nico v/d Eem 1.02.48 Vet. Ned. Heren 50 +
Martin v/d Weijden 1.03.11 Haarlem Heren 40 +
Kees van Lent 1.03.14 Suomi Heren 40 +
Karl Stüsgen 1.03.23 Suomi Heren
Theo Noijen 1.03.31 Sagitta Heren 50 +
Arie de Haan 1.03.44 Vet. Ned. Heren 50 +
Laurens Damhuis 1.03.45 Hellas Heren
Jacob van Emmerik 1.04.12 Vet. Ned. Heren 40 +
Jan Schröer 1.04.17 Suomi Heren
Hans Fraase Storm 1.04.25 NSL Heren 50 +
Kees Bakker 1.04.36 Suomi Heren 40 +
Aad van Pelt 1.04.37 Suomi Heren 40 +
Robert-Jan Burg 1.05.12 Suomi Heren
Nico v/d Zwan 1.05.12 Suomi Heren
Bas Kolb 1.05.13 Suomi Heren
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Wim Hermsen 1.05.31 GP De Meern Heren 60 +
Hein van Güldener 1.05.51 Haarlem Heren 60 +
Robbert Thuis 1.05.52 Suomi Heren 40 +
Marc van Maanen 1.05.54 Suomi Heren
Gerry Eussen 1.05.54 Suomi Dames
Co Vastenhouw 1.06.05 Suomi Heren 40 +
Suus Baggen 1.06.11 Hellas Dames
Kees Greidanus 1.06.12 Hellas Heren
Alfons Sprengers 1.06.32 Loopgroep PK Heren
Frank Zethof 1.06.53 Suomi Heren
Henk Peeters 1.06.55 Vet. Ned. Heren 50 +
José Beira 1.06.55 Loopgroep PK Heren
Annego Fokker 1.07.18 Suomi Dames
Cees v/d Woude 1.07.44 Haarlemmermeer Heren 40 +
Ton Verschoor 1.08.26 Suomi Heren 40 +
Jan Post 1.08.31 Vet. Ned. Heren 50 +
Joäd Beira 1.08.37 Loopgroep PK Heren 40 +
Jan Runnenburg 1.08.56 Suomi Heren 60 +
Ton Meijer 1.09.01 Kombij Sport Heren
Marianne Rusman 1.10.56 Suomi Dames
Roeli Bos 1.11.06 Zaanland Dames
Frans Adriaanse 1.11.06 Kombij Sport Heren 50 +
Joke Waanders 1.11.57 Suomi Dames
Lilian Schreuder 1.12.14 Castricum Dames
Jaap Tanger 1.14.16 Suomi Heren 40 +
Anja Bouwman 1.14.38 Suomi Dames
Ad Appel 1.15.21 Haarlem Heren 40 +
Joop Keetman 1.16.14 Lycurgus Heren 50 +
Alie Olieberg 1.18.27 Vet. Ned. Dames
Bert Liebregts 1.19.37 AKU Heren 40 +
Jos Lakerveld 1.19.37 AKU Heren 40 +
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Prijsuitreiking heren senioren, waarbij Mr. Graaf van Limburg Stirum de nieuwe 
wisselbeker overhandigd aan Jan Dirk Hazeleger. Op de tweede plaats John 
Buskermolen en op de derde plaats Nick Doorn.
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Prijsuitreiking bij de dames, met als winnares Anne van Schuppen, op de tweede 
plaats Wilma van Onna en op de derde plaats Philomena Vranken .
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Tot slot.

Atletiek is in de eerste plaats door het lopen, springen en werpen de basis voor 
alle andere sporten en als zodanig terecht "De Moeder Aller Sporten". Het lopen 
is het nuttigste en moeilijkste onderdeel. Het moeilijkst omdat de mens, als enige 
zoogdier op twee ledematen, pas na een jaar een beetje kan "lopen" en we dan 
nog jaren nodig hebben om de rudimentaire voor-benen (armen) harmonisch met 
de achter-benen te laten meeslingeren. Het nuttigst omdat vroeger hardlopen 
een voorwaarde was om te kunnen overleven. De jager, die het hardst liep, had 
de meeste kans op eten en de strijder de meeste kans om te overleven. Tegen
woordig is lopen een prima oefening voor hart en longen en niet te vergeten, om 
van onze dagelijkse stress af te komen. Meer algemeen kunnen we stellen dat, 
onder de maatschappelijke verhoudingen van de tweede helft van de tw in tigste  
eeuw, sport een niet meer weg te denken factor is.
Sport heeft dus duidelijk een culturele waarde, maar ook de dynamiek van de 
sport zelf moeten we niet onderschatten. Daarnaast hebben ook de ontw ikkelin
gen in de sport, als we denken aan: kleding, voeding, materialen en medische 
begeleiding, een ongelooflijke invloed gekregen op ons dagelijks leven. De sport 
heeft ook een grote sociale betekenis gehad in de achter ons liggende jaren. Zij 
opende de deuren tussen verschillende groeperingen op maatschappelijk en 
godsdienstig gebied. Dat de sport kon groeien to t een omvang als de tegen
woordige is aan mannen als Pim Mulier te danken geweest. Dat we op de 
atletiek, "De Moeder Aller Sporten" in Nederland zuinig moeten zijn is duidelijk. 
De Pim Mulierloop, die onomstotelijk met de eerste atletiekwedstrijd in Neder
land verbonden is, zie ik als een traditionele "historische-schakel" die nooit 
verbroken mag worden. Daarom wil ik ook met de volgende zin eindigen:

Moge het boekje er toe bijdragen, dat de Pim Mulierloopen weder tot bloei kome 
in Nederland, dan is mijn doel bereikt en acht ik mijn moeite ruimschoots 
beloond.

Sportieve Groeten,
Ruud Porck.
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Voor de echte atleet is er weinig aangenamer dan de wedstrijden die hij gelopen 
of ju ist gemist heeft, op papier te kunnen overdoen.
Om alle hoogtepunten uit de rijke historie van de Pim Mulierlopen nogmaals te 
kunnen beleven, biedt dit overzicht een uitkomst.
Ook wie de atletiek en Pim Mulier zelf een warm hart toedraagt, zal dit h istori
sche verhaal niet willen missen en daarom kan ik elke atleet - én zeker die lid is 
van Suomi - d it boekje van harte aanbevelen.

Jos Hermens.


