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JOOPVAN DRUNEN 

Als je over atletiek praat dan kom je steeds de naam Joop van Drunen tegen, een man die 
alle hoedanigheden in de atletiek heeft doorlopen: atleet; trainer; verenigingsbestuurder; 
voorzitter van de AV Haarlem (zijn club), en vanaf 1970 tot heden in vele functies binnen 
de KNAU als vrijwilliger. . 
Joop is een actieve man, met een eigen mening, die van zijn hart geen moordkuil maakt, 
maar bewogen is met de moeder aller sporten. Ja, hij vindt er zelfs zijn grote Liefde die 
hem de ruimte geeft om veel tijd in de atletiek te stoppen. 

Binnen de KNAU besteedt Joop van Drunen veel tijd en energie op allerlei fronten. De af
gelopen dertig jaar was hij o.a.: 
*KNAU-bestuurslid, 8 jaar als voorzitter van de Nationaal Technische Commissie; 
*Penningmeester sectie wedstrijdsport; 
*Erelid van de KNAU; 
*Voorzitter commissie Jeugdatletiek; 
*Voorzitter Jeugdcommissie; 
*Lid van de sectie Training en Begeleiding; 
*Technisch gedelegeerde, nadat hij in 1997 een aantal taken heeft afgestoten. 

Kenmerkend is dat alle functies die hij vervult direct te maken hebben met de uitoefening 
van de atletiek, in het bijzonder de jeugdatletiek 

Van zijn vele reizen als begeleider van jeugdteams kan hij mooie verhalen vertellen, hij is 
internationaal bekend en hij kan zich redden zonder dat hij de taal van het bezochte land 
kent. 
Voor de junioren is hij tijdens trainingskampen en buitenlandse wedstrijden als een vader, 
ja soms een te strenge vader, want zijn motto is "ze moeten wel gezond en heel thuiskeren." 
Elke avond van een meerdaagse wedstrijd evalueert hij met het team met een inmiddels le
gendarische aanhef "Jongelui", en dan brengt hij de positieve en soms negatieve ervaringen 
-begeleid met een flesje fris- ter sprake. 
Veel nachtrust neemt hij dan niet, want hij waakt over zijn kudde als een goede herder. 

Als gedelegeerde bij nationale kampioenschappen is hij onovertrefbaar, hij weet veel, kent 
zijn zaken, adviseert de organiserende verenigingen, is streng maar rechtvaardig en atleet
vriendelijk. Hij loopt de hele dag het vuur uit zijn sloffen, want de wedstrijd moet voor de 
atleten goed verlopen . 

. ~ Hij heeft besloten om in 2001 zijn functie als voorzitter van A.V. Haarlem neer te leggen; 
nieuwe tijden - nieuwe mensen die het vaandel overnemen. 
Maar het is te verwachten dat hij toch af en toe zijn stem zal verheffen, en in ieder geval 
voor de KNAU op de atletiekbaan aanwezig zal zijn. 

De atletiek in Nederland is Joop van Drunen veel dank verschuldigd. Joop is een kanjer 
met een atletiekhart! 

Cees H.M. van der Ende 
Bestuurslid KNAU 



JvD - toptrainer, vaderfiguur, dwarsligger, vrien l-il. 
Joop van Drunen leerde ik kennen in het voorjaar van 1952, toen ik mij op aanraden van de gymnastiekleraar van 
het Coornhertlyceum, de heer Beets, aanmeldde als lid van de HAV 'HAARLEM'. Ik was bijna 16 en voelde mij 
tussen de B-junioren van mijn lichting meteen thuis. Er heerste in Joops renstal van die dagen een prettige, kame
raadschappelijke sfeer, maar ook de nodige discipline die mij niet onberoerd liet. Een drietal gevoelens heb ik in die 
periode leren koesteren: plezier in de atletieksport, toewijding en teamgeest. Het doen ontwaken van die gevoelens 
was voornamelijk Joops werk. 

Atletiek uitstapje in 1955 naar Bad-Hersfeld, Joop en Hans (pleister) waren er bij! 

Later pas ben ik me gaan realiseren dat Joop met zijn 
trainingsmetboden en manier van leidinggeven, waar
voor hij een natuurlijk talent kon aanspreken, voort
bouwde op een traditie. Ook vroegere generaties 
Haarlem-atleten hadden immers, aangevoerd door man
nen als Ad Paulen, Jan Hut en Hil van der Meij, een 
grote dadendrang getoond, naast de bereidheid het 
clubbelang te stellen boven eigenbelang en voor hun 
sport zonodig offers te brengen in hun persoonlijke le
venssfeer. Bovendien was binnen de vereniging in de 
jaren vijftig en zestig de ambitie om mee te tellen in de 
Nederlandse atletiek nog steeds sterk aanwezig - niet al
leen bij de jeugdleiding, maar ook bij de senioren die, 
hoewel niet langer een gedoodverfd kampioen, het een 
erezaak vonden zich telkenjare te plaatsen voor de PH
bekerfinale. 
Als junioren hadden we daar nauwelijks weet van of na
men het voor kennisgeving aan. Juist de deelname aan 
de clubcompetitie en een royaal aanbod van dualmeets 
tegen andere sterke juniorenteams, bracht met zich mee 
dat wij vaak op andere locaties in actie kwamen dan de 
senioren. Misschien school daarin al de kiem van de 
controverse die zich eind jaren zestig zou ontladen in 
een scheuring binnen de vereniging. 

Na mijnjuniorentijd duurde het tot 1967 voordat mijn 
pad dat van Joop opnieuw kruiste. Dat kwam doordat ik 
in 1954 naar Haren (Gr.) was verhuisd om daar, na 
HAARLEM in mijn laatste juniorenjaar trouw te zijn 
gebleven, tenslotte lid te worden van het Groningse 
Nurmi. 
In 1962 had ik echter werk gevonden in Rotterdam, was 
in Leidschendam gaan wonen, en bezocht zo nu en dan 
weleens de wintertraining in Haarlem. Het was meen ik 
bij een van die gelegenheden dat mij gevraagd werd de 
vacante voorzittersplaats te vervullen. Dat was in 1967 
en voor ik 'twist zat ik samen met Joop in het bestuur. 



JvD- toptrainer, vaderfiguur, dwarsligger, vrien 

Spoedig werd mij duidelijk dat de hierboven aange
stipte controverse gedurende de tijd dat ik uit beeld was 
geweest, was verscherpt. Zij vond haar oorsprong in een 
verschil van mening tussen twee technische stromingen 
in de vereniging, de één gericht op een optimaal pre
steren van de seniorenploeg, de andere, vertolkt door 
Joop, met het belang van talentvolle junioren voor ogen. 
Bang dat 'zijn' jongens voortijdig zouden opbranden, 
was hij er sterk tegen gekant dat zij te vroeg naar de 
senioren doorstroomden. Dit nu was de trainers van de 
senioren, die succesvolle junioren graag wilden klaar
stomen voor 'het grote werk', een doom in het oog. 

Men zou verwachten dat een genuanceerde benadering 
van dit vraagstuk tot een werkbaar compromis had kun
nen leiden. Immers, Joop had inzoverre gelijk dat een 
nog onvolgroeide junior het gevaar liep zich in een seni
orenwedstrijd te forceren. Zeker wanneer hierin de eer 
van de club op het spel stond. Op de langere loopnum
mers bijvoorbeeld maar ook op de hoge horden en voor
al op een nummer als de 400 meter. Voor anderen 
- sprinters, hoogspringers, kogelstoters - gold dat gevaar 
minder, al zijn ook op die disciplines legio voorbeelden 
te geven van talentvolle jongeren die de stap naar de 
senioren niet met succes zagen bekroond. Hoe dan ook 
had er een voor beide partijen bevredigende oplossing 
moeten worden gevonden. Maar door sternmingmakerij 
over en weer, waren de standpunten in een begin 1970 
gehouden buitengewone algemene ledenvergadering zo 
onwrikbaar geworden dat ik mij met mijn mede
bestuursleden gedwongen zag op te stappen. De frustra
tie over die crisis en over mijn onmacht om die te be
zweren, associeer ik helaas ook met Joop. 

Gelukkig heeft onze relatie niet onder die affaire gele
den. Geleerd heb ik er wel van. Dat kwam goed van pas 
toen ik in 1972 bij mijn toenmalige werkgever 
Nationale-Nederlanden het initiatief nam om in het on
der mijn verantwoordelijkheid vallende publiciteitsbe
leid een plaats in te ruimen voor sportsponsoring. Bij de 
uitvoering daarvan zou ik nog heel wat gedreven en ei
genzinnige sportbestuurders ontmoeten, maar kwam ik 
ook Joop van Drunen weer tegen. 
Joop, wiens talenten ook door het KNAU-bestuur waren 
ontdekt, wat hem een functie in de NTC-Junioren had 
bezorgd, benaderde mij met het voorstel de nationale 
jeugdselectie te gaan sponsoren - een sympathiek idee 
dat bij mij en vervolgens ook bij de Raad van Bestuur 
van NN weerklank vond. Deze verbintenis bleek voor 
beide partijen veel profijtelijker dan ik had voorzien. 
Anders dan bij clubsponsoring of evenementensponsor
ing, met een verwachte opbrengst aan tv-reclame, zag ik 
dit contract met de KNAU louter als goodwillinstru-

ment, maar Joop tilde het daar ver bovenuit. In navol
ging van de Nederlandse IJshockey Bond, waar de 
nationale bekercompetitie, in de Franstalige traditie van 
die sport Coupe Nationale geheten, terwille van de 
sponsor was omgedoopt in Coupe Nationale
Nederlanden, stelde Joop voor een jaarlijkse junioren
wedstrijd te organiseren, met als beloning voor de beste 
prestaties een bokaal met dezelfde naam. Ook een em
bleem was snel bedacht - het vignet van NN met een 
hordenloper die daaroverheen scheert. Deze wedstrijd, 
die door de deelname van honderden jeugdatleten het 
karakter zou krijgen van een groot familiefeest, beleef
de vele edities waarvan er onder Joops bezielende leid
ing een aantal in Haarlem werden georganiseerd. 

Toen de contractstermijn was verstreken, trad nog een 
ander talent van Joop aan het licht. Net als op de markt 
is bij Joop een gulden namelijk een daalder waard. Van 
het sponsorgeld van Nationale-Nederlanden had hij een 
reserve aangelegd waar de jeugdatletiek nog jaren op 
kon teren. 
Wie zo goed met geld kan omgaan, moet in een 50-ja
rige carrière wel een fortuin hebben vergaard, zou men 
denken. Nee dus, althans niet met de manjaren besteed 
aan HAARLEM en de KNAU. De heftigste debatten op 
bestuursvergaderingen in de periode '67-'70 gingen dan 
ook niet over het technisch beleid als zodanig, maar 
over de vraag of (assistent-)trainers, voortgekomen uit 
de eigen gelederen, een vergoeding mochten ontvangen. 
Joops gevoeligheid op dit punt viel te verklaren uit het 
feit dat hijzelf altijd belangeloos voor de vereniging ge
werkt had en bovendien de kas beheerde waaruit die 
vergoedingen moesten worden betaald. 

Verlangde Joop van Drunen dan nooit iets voor zich
zelf? Waarachtig wel. Ik herinner mij dat hij, evenals 
Co Wullems met wie Joop in zijn beginjaren een twee
eenheid vormde, op een goede dag én een nieuw rijwiel 
én een nieuwe vriendin had aangeschaft. Aanwinsten 
waarvan de voordelen in het oog sprongen, ook al kon
den wij junioren noch die fietsen noch de dames uit el
kaar houden. Later lukte mij dat wel, maar toen kwam 
ik bij Joop en Rie al regelmatig over de vloer. Wanneer 
ik Joop op deze plaats hulde breng voor zijn 50-jarig ju
bileum, wil ik daarom Rie niet vergeten. Charmant, 
gastvrij, constructief meedenkend en altijd opgewekt, is 
zij Joop en zijn ambities, de Haarlemse atletiek en tal
loze generaties jeugdatleten, maar vooral ook zichzelf al 
die jaren trouw gebleven. 

Hans Douwes 



BEDANKT NAMENS DE GEMEENTE 1-11M 
Joop van Drunen heeft zowel op nationaal als op plaatselijk niveau de ontwikkeling van de atletieksport 
van na-de oorlog actief meegemaakt. In Haarlem is zijn naam onlosmakelijk verbonden aan de AV Haar
lem. In deze club is hij jarenlang actief geweest als trainer en bepaalt hij al jaren mede het beleid van de 
vereniging in zijn functie als voorzitter. Met het terugtreden als voorzitter van de AV Haarlem nemen wij 
afscheid van een van de stuwende krachten in de Haarlemse atletiekwereld. Joop van Drunen heeft vele 
bewogenjaren meegemaakt in de Haarlemse atletiek. De AV Haarlem heeft lang meegedraaid in de top 
van de clubcompetitie en hiermee bijgedragen in de bekendheid van onze gemeente als sportstad. Samen 
met anderen heeft hij zich sterk gemaakt voor de komst van een kunststofbaan naar Haarlem, in die tijd 
een nieuw fenomeen. Ook bij de bouw van het krachtcentrum op het Pim Muliersportpark is hij sterk 
betrokken geweest. Als bestuurder van de vereniging begreep hij dat krachttraining bij de moderne atletiek 
hoort. 

Joop van Drunen is vaak te vinden op het Pim Mu
liersportpark en hierdoor goed bekend bij het per
soneel van de afdeling Sport. Mede door zijn oog 
voor details en kennis van de atletiek was hij vaak 
een klankbord, vooral bij belangrijk onderhoud aan 
de baan of daarbij horende onderdelen. Ook nu 
vertegenwoordigt hij de AV Haarlem bij het over
leg over de diverse plannen voor het sportpark. 
Hierbij zal hij het belang van de atletieksport nim
mer uit het oog verliezen. 

Met het terugtreden als voorzitter verliest de AV 
Haarlem een sterk betrokken bestuurder, een man 
met kennis van zaken en veel contacten in de sport
wereld. Een man met gezag, gevoel voor discipline 
en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
AV Haarlem. Ik weet zeker dat hij zich nog niet 
volledig uit het actieve verenigingsleven zal terug
trekken. Het is vooral tijd om het roer aan een and
er over te dragen. 

Mede namens het bestuur van de gemeente Haar
lem bedank ik Joop van Drunen hartelijk voor zijn 
inzet voor de atletiek- en sportwereld, en die van 
Haarlem in het bijzonder. 

Ook A V 'HAARLEM' van gras naar sintelbaan, Joop was erbij! 

Opening krachtcentrwn door Piet Voskuilen, toernalig wethouder. 

Zonder inzet van mensen als Joop van Drunen kan 
de amateursport zich niet ontwikkelen en zeker niet 
voortbestaan. Hij kan terugkijken op vele mooie 
jaren binnen en buiten zijn vereniging. Ik wens 
hem nog vele gezonde jaren. Ongetwijfeld komen 
we elkaar nog wel eens in het Pim Muliersportpark 
tegen. 

Met hartelijke sportgroeten, 

Mw. G.R. Kroskinski-de Keulenaar, 
Wethouder economische en sociale zaken, 
sport en recreatie. 



Een beeld 

Joop van Drunen, het standbeeld maar mis
schien beter het boegbeeld van de Haarlemse 
atletiek en in het bijzonder van zijn A V. Haar
lem. 
Wie immers iets met atletiek te maken heeft, 
denkt veelal meteen aan Joop, of het nu Haar
lem betreft of Holland of de Haarlemse atle
tiek in het algemeen. 
Mijn eerste kennismaking met Joop dateert al 
vanaf 1964. Ik was als junior uitgenodigd 
voor een interland in Duinkerken en we 
moesten ons verzamelen in Roosendaal. Ik 
was aan de vroege kant en zat te wachten in 
de stationsrestauratie met een flesje bier voor 
mijn neus. 
Joop was ploegleider en zag mij daar zitten. 
Dat heeft zo'n onuitwisbare indruk achterge
laten, dat hij het er nog wel eens over heeft. 
Hij was in die tijd lid van de commissie 
jeugdatletiek van de KNAU en ik kan mij niet 
aan de indruk onttrekken dat Haarlemse atle
ten altijd een streepje voor hadden indien er 
een selectie moest worden gemaakt. Of het 
nu atleten van A V. Haarlem of Holland waren. 
In de afgelopenjaren heb ik Joop leren ken
nen als een atletiekdier dat bij nacht en ontij 
werk voor de atletiek verrichtte. Ik vroeg mij 
soms af of hij nog wel eens thuis kwam. 
Met name bij grote wedstrijden die we gehad 
hebben zoals de Nederlandse Kampioen
schappen in de jaren 70 of de Coupe Natio
nale Nederlanden. Het heeft vele avonden ge
duurd eer de organisatie rond was. In deze 
periode heb ik veel met hem samen gewerkt. 
Naast het organiseren van wedstrijden deed 
(en doet) hij ook nog vele bestuurszaken bij 
Haarlem. Kortom, Joop is A V. Haarlem en 
AV. Haarlem is Joop. 
Het is voor veel mensen moeilijk met hem sa
men te werken. Zijn manier van werken is 
gedegen, met een groot verantwoordelijk
heidsgevoel en liefst moet het gisteren klaar 
zijn . Deze ingrediënten zijn bij veel mensen 
niet verenigd en daardoor botst er wel eens 
wat. 
Vanuit die gedrevenheid heb ik de andere 
kant van Joop leren kennen, namelijk de ras 
A V. Haarlemmer. Met name de fusie perike
len welke reeds eindjaren 60 van zich deden 
spreken en waar heden ten dage nog steeds 
weinig schot in zit. Komt het er ooit nog eens 
van? 

Joop en de 'vedetten van ~; o.o. Ben de Jager, en los Hermens 

Vanuit Holland gezien was Joop steeds de 
gebeten hond want hij was het die alles tegen 
hield. Misschien was dat ook wel een beetje 
zo maar door zijn vele werk binnen (en buit
en) de club bedacht men zich wel twee keer 
om tegengas te geven zodat zijn wensen 
steeds werden gerealiseerd. Daarnaast was 
zijn kennis van de sport en alle randzaken zo 
groot dat tegenspel weinig zin had omdat de 
argumenten ontbraken. 
Dit neemt niet weg dat de inzet van Joop voor 
de atletiek in Haarlem en in het bijzonder 
voor de A V. Haarlem van zeer groot belang is 
geweest en nog lang zal blijven. 
Dit is het beeld dat bij mij van Joop op het 
netvlies blijft staan. 
Al zal hij vanaf maart een deel van zijn werk
zaamheden bij AV. Haarlem aan een ander 
overlaten, ik hoop nog vele jaren van zijn 
werkzaamheden en kennis te mogen profite
ren bij het organiseren van wedstrijden. 
Ik wens zijn opvolger bij AV. Haarlem zeer 
veel sterkte want iemand als Joop te vervan
gen is een bijna hopeloze taak. 

Kees Roosen, 
wedstrijdorganisatiecommissie 
en kav. Holland 



Joop 50 jaar oftewellO-Lustrum bij de A V Haarlem 

.. 

]a Joop, het is alweer 22 jaar geleden in 1979, fietsend op onze fietsen 
Op een zondagmorgen op weg naar een duintraining, dat ik kennis met U maakte. 
Op de AV Haarlem zaten toen o.a. atleten als Mario Westbroek, Mike Bienfait, 
Pim Göbel, Ruud Wielaart, Les Brown, Evert en Frank van Ravensberg. 

Geladen met energie en pas van. de Nederlandse Antillen werd ik in 1979lid van 
Een uitstekende atletiekvereniging, de AV Haarlem. 
Flitsend over de korte sprintafstanden 1 OOm en 200m en later ook de 400 meter, 
En als deel van de estafette ploegen heb ik ook mijn steentje bijgedragen aan de 
Lange successenlijst van de AV Haarlem. 
In het jaar 1982 had ik mijn beste prestaties bij de 
Club AV Haarlem. Heel erg spannend en tevens 
Interessant waren de competitie wedstrijden, waarbij AV Haarlem telkens weer 
Tweede werd. Ik herinner nog de competitiewedstrijd van 1982, en dat de 
Estafette 4 x 400m de beslissing moest brengen of wij nog als tweede eindigden. 
Emerenciana is mijn naam, en op de wedstrijden kon men dat dat nooit uitspreken. 
Rennen oftewel hardlopen kon ik wel heel goed en was ik 
Daarom meestal in de finales te vinden en 

V aak tezamen met Mario Westbroek, Mike Bienfait, Macknack en Sammy Monsels. 
Als de Omroeper of Omroepster blijft steken met de uitspraak van mijn 
Naam tijdens een wedstrijd, zegt ze bijvoorbeeld "in baan drie, de ploeggenoot van 

Mario Westbroek.". Dat vond ik altijd zo leuk. Verder moet 
Ik zeggen, dat Joop ook nooit mijn naam kon uitspreken en daarom noemde Joop mij "De 
Jongen met de mooie naam". Joop was een hele goede trainer voor mij. Met Joop was het 

Namelijk keihard trainen. Voor Joop waren het de prestaties en resultaten die telden. 
Ik heb leuke tijden met Joop meegemaakt bij AV Haarlem. Binnenkort viert U Joop zijn tiende 
Lustrum bij de AV Haarlem. Whaw, dat is nogal wat. 
Ongelooflijk maar waar, 50 jaar bij de AV Haarlem.!! 

En dat zal wel een hele grote viering 
Moeten worden, met heel veel Champagne, Koekjes 
En gebakjes. Stuur mij maar een hele dikke 
Reep van de Vieringstaart en een glaasje Champagne. 
En hetgene wat Joop nu bereikt heeft, was eens alleen maar een verbeelding voor velen. 
Nu is dat een waarheid, waar Joop en alle AV Haarlemmers trots op kunnen zijn. 
Congratulations oftewel van Harte Gefeliciteerd met Uw tiende lustrum bij de AV Haarlem. 
In het Papiaments; "Masha Pabien di Curazon ku Joop su di diez lustrum ku AV Haarlem". 
As this is a very big milestone for you Joop, I will say Enjoy it and make the Best out of it. 
Nu ik mijn verhaaltje gaat beëindigen, wil ik tevens ook alle AV Haarlemmers feliciteren. 
Aanjullie allemaal mijn vriendelijke groeten. Feestse. 

Nilo Emerenciana. 



JOOP VAN DRUNEN 1.11M 
Nadat ik eerst vier jaar had getennist, werd ik- enthousiast geworden door de successen van Eef Kamer
beek- als twaalfjarige in 19.90 als lid van de HAV Haarlem aangemeld. Spoedig daarna werd ook klasge
noot Ferry Lamie lid en traden andere leeftijdsgenoten toe, zodat er een flinke jeugdgroep ontstond. Ik 
herinner mij uit die tijd o.a. René Ruis, Wtm Aaij, Gerard Zwart, Ben Goossens, Pim van Beek, Henny te 
Nuyl, Mark Beekes, Albert Scholz, Peter Hagtingius en Jan Willem Schner. 

Amsterdam W.G.-Bekerwedstrijden '63 

fu het begin van mijn lidmaatschap werd 's zomers 
nog getraind op de bijvelden van HFC Haarlem 
en 's winters op de onovertroffen accommodatie 
van het CIOS in Overveen. Later werden dit de 
nieuwe sintelbaan en het militaire schietterrein. 

Direct na mijn toetreding maakte ik kennis met 
meneer (niet veel later: Joop) Van Drunen. Hij was 
in die tijd niet alleen jeugd trainer, wedstrijdbege
leider en penningmeester, maar ook beheerder van 
de clubkleding die bij hem thuis kon worden gepast 
en afgerekend. 

Joop maakte al snel duidelijk dat atletiek een seri
euze zaak was. Wie zonder geldig, vooraf gemeld, 
excuus niet op de training verscheen, moest op ver
hoor. Hij had verder weinig woorden nodig om 
ons roken en alcohol als vijand nummer één in te 
prenten. Ook zwemmen en zonnen werd ons 
ontraden, daar deze activiteiten op gespannen voet 
stonden met een serieuze atletiekbeoefening. 
Joop's gezag reikte tot ver buiten de trainingsac
commodatie. Zo herinner ik mij dat ik als 
zestienjarige haastig een peuk moest wegmoffelen 
toen ik hem op z'n Solex in de stad tegenkwam. 
En ook het nuttigen van een biertje na afloop van 
een training of wedstrijd moest met de grootste 
omzichtigheid gebeuren. 

Toch was het op de trainingen gezellig en was Joop 
in staat je te motiveren tot veel trainingsarbeid 
en wedstrijddeelname. Nu was er in die tijd veel 
minder concurrentie. Je was blij dat je, naast een 
duffe school, op een sportclub je zinnen kon ver
zetten en aan de daar geleverde prestaties een zeker 
aanzien kon ontlenen. 

Het leven in die tijd was overzichtelijk: veel 
school, veel atletiek, en een heel klein beetje uit
gaan. Spijtig was het dat HA V Haarlem geen ge
mengde vereniging was en dat er een clubhuis 
ontbrak; nu moest je het doen met een vluchtige 
blik op toevallig passerende meisjes van KAV Hol
land of Atmodes. Zou Joop hier achter hebben ge
zeten en in een gemengde vereniging een bedrei
ging voor zijn eigen pupillen hebben gezien? 

Ik herinner mij van de trainingen ook geregeld dis
cussie tussen Rein Knol, onze werptrainer en 
destijds tevens de top van hoogspringend Neder
land, en Joop. Samen met Ben Goessens en enige 
anderen hadden wij met een klein groepje haast 
privé-les van Rein. Na het inlopen, de oefeningen 
en de drie diagonaal uitgevoerde steigerungs, togen 
wij naar werp- en stootring waar eindeloos aan 
onze techniek werd geschaafd, om tenslotte bij het 
uitlopen weer aansluiting te krijgen bij het ge
meenschappelijke deel van de training. Joop vond 
dat er te weinig werd gesprint waardoor basis
snelheid en -conditie onvoldoende werden ontwik
keld; Rein deelde deze mening niet. 
Pikant was een poging van Joop om de traingsaan
pak van Rein bijgesteld te krijgen, waartoe hij een 
gastoptreden van een destijds landelijk vermaarde 
werptrainer had geregeld. Na methodische dia
beelden bij Joop thuis en een zeer afmattend gas
toptreden van bedoelde trainer op de baan, volgde 
een nabespreking in de kantine van voetbalclub 
EDO. Joop dacht daar z'n slag te kunnen slaan, 
maar de conclusie van Rein ("het is eigenlijk niets 
anders dan we zelf al doen") maakte zijn pogingen 
vruchteloos. Achteraf denk ik overigens dat Joop 
gelijk had. 

In 1970- ik was toen al gestopt met de actieve atle
tiekbeoefening - heb ik nog eenmaal een (letterlijk 
en figuurlijk) buitengewone ledenvergadering 
meegemaakt in het toenmalige Hotel Lion 
d'Or. De gemoederen liepen daar zeer hoog op, 
hoewel ik van de achtergronden van het conflict 
niet veel wist. Ik herinner mij felle betogen van o.a. 
Dick Hagtingius, Emiel Bieijswijk en Joop van 
Drunen. Later bleek deze vergadering voor een 
blijvende scheiding der geesten te hebben gezorgd; 
veel ouderen verzamelden zich in de toen opgerich
te "Reünistenclub", maar Joop bleef. Niet veel 
later heb ik mijn lidmaatschap opgezegd en zo
doende de naoorlogse glorietijd van AV Haarlem 
en Joop gemist. 



JOOP VAN DRUNEN 

12 sept. '65, het 4 x400 m. record sneuveld Pim v Beek, Joop Vissers, Wim Aay en Adri Schaper. 

In 1997 keerde ik, uitgekeken op het in je ééntje Bovenstaande voorvallen en impressies zijn mijns 
rondjes trimmen, als lid terug om onderdak te inziens tekenend voor de instelling van Joop. 
vinden in de toenmalige breedtegroep. Het was wel Een grote gedrevenheid, een grenzeloze inzet, een 
even schrikken toen ik zag wat er restte van de eenzijdige prestatiegerichtheid, een behoorlijk 
club uit mijn jeugd. Was dit de HAV Haarlem? Wat eigenzinnigheid in combinatie met een verrassende 
een schril contrast met de florerende club uit lenigheid qua argumentatie, moeite met delegeren 
mijn herinnering. Maar al wat er veranderd was, en een detaillistische bemoeizucht, maar bovenal 
Joop zwaaide nog steeds de scepter. En hij deed een ongekende liefde voor de atletiek en zijn atle-
dit, nu hij zijn zaak aan de kant had gedaan, full- tiekclub. 
time! Ik heb mij hierover wel verbaasd, maar dan 
kreeg je van oudgedienden te horen dat er niemand 
anders was die bereid was de kar te trekken. 

Als trekker van een commissie die met voorstellen 
kwam om nieuw leven in de club te blazen, kwam 
ik Joop weer tegen.Een concept van ons eindrap
port werd regel voor regel tegen het licht gehou
den; hier waakte Joop voor zuiverheid in zijn leer! 

Leo van der Veer 



• 

Heel veel jaren Joop van Drunen .................... . I. i til 
Vijftig jaren trainer, begeleider, atleet, voorzitter, oppas, mentaal begeleider, enz ...... Volgens mij ben je al 
veel langer bij A.V. Haarlem, maar het kan natuurlijk ook zijn dat het zo lijkt. 
De jaren dat wij het meeste contact met elkaar hadden (1976- 1984) hebben voornamelijk in het teken ge
staan van trainen en afzien. Als ik dus terugdenk aan jou verschijnt meestal het beeld van die trainer die 
boven op een duintop stond te vertellen dat de volgende heuvelsprint eindelijk eens een echte moest zijn. 
Als je wilde "kruipen" dan moest je dat maar op de terugweg doen . 

De 4x200 m. Henk Macknack, Maria Westbroek Jan W v.d Wal en Mike Bienfait pakken Ned/. rec. 

De mooiste herinneringen heb ik aan de zondagtraining (Het militaire schietterrein) en de strandtraining op 
de maandagavond. Ik heb zo het vermoeden dat jij je op deze trainingen het beste kon uitleven. 
Wat is er nu leuker dan zondagochtend heel vroeg een stel van die "vervelende pubers" afte knijpen. Als 
het tempo er niet zo inzat had jij daar altijd wel een goede verklaring voor. 
Had je maar op tijd in bed moeten liggen en niet zoveel moeten ...... . !!!!!! 
Beste Joop als ik nu zondagochtend door de polder ren Ga nog steeds) gaan mijn gedachten nog vaak terug 
naar deze mooie tijd. 
Op de maandagavond had je dan eindelijk de mogelijkheid om je eigen loopvermogen te testen. De 12 ki
lometer ging in die jaren nog heel soepel, uiteraard was het type weer voor jou in het geheel niet belang
rijk. Storm, sneeuw, regen: de strandtraining ging altijd door. Achteraf smaakte dat bakje koffie heerlijk , 
de naam van de strandtent waar wij deze consumptie nuttigden ben ik vergeten. 

Op de krachtraining en de Kennemersporthal trad je wat minder op de voorgrond, het "grote boek" bleef 
echter duidelijk aanwezig. Het boek bevatte de absentielijst (met of zonder reden), bij tegenvallende pres
taties kwam dit boek tevoorschijn en sprak het in je voor- of nadeel. 

Een aantal "Joopse stokpaarden" zijn mij altijd bijgebleven. 
- Tijdens het inlopen blijft de hele groep bij elkaar. 
- Als het echt niet meer gaat probeer je het nog 3 maal. 
- Wat heb jij een dikke kop gekregen (bij het missen van een training). 
- Ik snap niet hoe die vriendin van jou dit kan volhouden. 
-Jong en lui!! Het is heerlijk weer voor een aantal pittige tempolopen. 

Stiekem heb ik toch wel een aantal van deze stokpaarden overgenomen. Ik hoop dat je geen patent op deze 
uitdrukkingen hebt. 

Zoveel jaren later (wat klinkt dit oud) staat deze tijd nog steeds in mijn geheugen gegrift, het waren inten
sieve, woelige en spannende jaren. Jij speelde in deze periode een heel belangrijke rol, veel van jouw nor
men en waarden (mbt. sport en afzien) spelen nog steeds een belangrijke rol in mijn leven. 

Joop, ik hoop dat jij en al jouw dierbaren nog vele mooie jaren tegemoet kunnen zien. 

Mario Westbroek 



Een leven lang ••.•••.••••••••••.•.• 

De eerste keer dat ik met ene Joop van Dru
nen in aanraking kwam, ging al direct mis. 
Er was een jeugdinterland in Zwitserland en 
Joop was ploegleider. 
Op de avond voor de wedstrijd zat ik, na een 
korte verkenning van het plaatselijke nachtle
ven (geen), rustig in de hal van het hotel een 
sigaret te roken. 
Het duurde niet lang voor het kenmerkende 
stemgeluid uit Haarlem zich aankondigde: de 
ploegleiders F. R. uit A'dam en J.v.D. uit 
Haarlem waren in aantocht, op jacht om alle 
atleten naar hun kamers te schoppen. Ik zei, 
nog jong en naïef als ik was, dat ik alleen 
nog maar even die sigaret op wilde roken en 
dan naar mijn kamer zou gaan. Joop kon het 
antwoord niet waarderen. Ik werd dan ook 
met de nodige minachting verzocht mijn 
kamer op te zoeken en voldeed gedwee aan 
dat verzoek. De toon was echter wel gezet: 
tussen Joop van Drunen en mijzelf zou het 
voorlopig niet meer goed komen. De sigaret
ten bleven in het openbaar gerookt worden, 
en Joop heeft zich nog jaren kunnen opwin
den over zijn afkeer van mijn genotsmiddeL 

Na eindelijk lid van AV Haarlem te zijn ge
worden, bleek J.v.D. toch meer positieve 
kanten te hebben dan ik vermoedde. Hij 
bleek namelijk iemand te zijn die met hart en 
ziel probeerde, atleten die wilden presteren, 
zoveel mogelijk te helpen het best mogelijke 
te bereiken. Krachttrainingen op andere tij
den, centrale trainingen, vervoer, verbeterde 
vestigingsplaats gedurende de militaire 
dienstplicht, aanwezigheid bij wedstrijden, 
Joop regelde alles. 
Deze eigenschap, dit fanatisme heeft zich in 
de loop der jaren keer op keer bewezen. Tot 
op de dag van vandaag blijft deze eigenschap 
hoog in zijn vaandel geschreven. Een at
leet/atlete die wil zal op alle mogelijke ma
nieren geholpen en ondersteund worden. 

Helaas is het aantal gemotiveerde wedstrijd
atleten bij AV Haarlem de laatste jaren dras
tisch teruggelopen. Deze teruggang in pre
staties en niveau betreurt Joop als geen ander. 

" ' 

Erik zelf in actie 

Toch zal hij zich voor de volle 100% in blij
ven zetten om de vereniging draaiende te 
houden, in de hoop dat het tij toch eens zou 
moeten keren. De toekomst zal het uitwijzen. 

Een onverwachte kant van J.v.D. kwam uit 
een geheel andere hoek. Tijdens een dreigend 
conflict over mijn seksuele geaardheid bin
nen een deel van het bestuur, was het uitgere
kend Joop die blijk gaf geen enkele vorm van 
discriminatie te tolereren en stelde zich volle
dig achter mij op. De zaak liep met een sisser 
af mede dankzij zijn optreden. Deze steun, 
onverwacht en de enige in die tijd, betekende 
toen en nu heel veel. 

In de loop der jaren hebben Joop en ik veel
vuldig knallende ruzies gehad over van alles 
en nog wat, maar de wederzijdse waardering 
en het respect voor elkaar zijn toch altijd 
rotsvast overeind blijven staan. 

Joop, bedankt voor wie je bent en voor alles 
wat je in het verleden hebt gedaan. 

Brik Rollenberg 



• 

• 

A TM ODES 

Toen mij door de redactie/initiatiefnemers 
"clubblad Joop van Drunen" werd gevraagd 
een en ander over Joop en de Haarlemse 
Dames Atletiek Vereniging ATMODES 
(=Atletiek Moeder Der Sporten) te vertel
len, ben ik maar eens in een aantal oude 
clubbladen gaan lezen, want mijn herinner
ingen uit de eerste jaren van wat een lange 
atletiekcarrière zou gaan worden, gaan niet 
verder dan: Atmodes dat was Ria Ineke, 
Haarlem dat was Joop van Drunen en Hol
land was Mijnheer Roosen. Je deed aan at
letiek en belangrijk was door wie je werd 
getraind en welke wedstrijden je kon doen 
en verder niet. 

Kennelijk ben je voorbestemd om binnen de 
vereniging mee te gaan helpen want dat ge
beurde al vrij snel, eerst als trainster, later 
als kaderlid, bestuurslid en in die tijd, kan 
ik mij herinneren, kwam ik steevast Joop te
gen. Of het om wedstrijden ging, het samen 
delen van de trainingstijden op de atletiek
baan, of om de onderhandelingen met de 
gemeente Haarlem over de atletiekaccom
modatie - eerst een grasbaantje, toen een 
sintelbaan en nog later een riante kunststof
baan - overal kwam je de naam Joop van 
Drunen tegen. Er is een tijd geweest dat ik 
dacht dat Joop een atletiekbaan i.p.v. een 
gewone baan had. 

Wat ik mij verder herinner is dat veel trai
ners van onze vereniging lid waren van 
Haarlem. En er werden diverse romances 
geboren op de atletiekbaan. 

Met het ouder worden van "mijn club At
modes", waarvan ik uiteindelijk een aantal 
jaren voorzitster ben geweest, kwam de or
ganisatie van de vereniging meer en meer te 
rusten bij een steeds kleiner wordend 
groepje mensen, iets waar we nu ook mee te 
kampen hebben, maar Joop was steeds op 
zijn post, ik weet niet meer in welke func
ties, maar dat waren er vele. 

1958 Joop Vrsser geeft over aan Ger Duits ltJatste wissel4xl 00 meter. 

Zitting nemen in het bestuur van Haarlem 
leverde op tal van fronten problemen op. 
Vrouwen zouden deze problemen duidelijk 
anders oplossen dan mannen, en meer ge
neigd zijn voorzichtig klippen te omzeilen. 

De gehele 4xl 00 meter ploeg met Joop als trainer. 

Bestuurders laten soms subtiele, soms bik
kelharde aspecten zien. Joop was en is een 
bestuurder met een geheel eigen visie, ge
vormd in meer dan 50 jaar verenigingsle-

Het opheffen van Atmodes en het positieve ven. 
advies dat aan de leden werd gegeven om 
lid te worden van Haarlem bracht een ware 
"cultuurschok" teweeg. Leden van een spe- Baltien de Wit sr. 
cifieke damesvereniging werden lid van een 
uitgesproken herenvereniging. 



Een begrip in Haarlem en omstreken 

Goh, kan dat wel? Hoor ik dat goed? Stopt Joop? 
Na vijftig jaar. 
Je kan het je niet voorstellen. AV Haarlem zonder Joop. 

Ik weet het nog goed. Mijn voetbaltrainer (zijn naam 
ben ik even kwijt) vond het zonde als ik bij die club 
bleef hangen. Je moet het hogerop zoeken of op atletiek 
gaan zei hij. Zelfhad hij als voetballer van de AFC 
Haarlem ooit conditietraining gehad van ene Joop van 
Drunen en blijkbaar kon hij daardoor mijn loopvermo
gen als geen ander op de voetbalclub waarderen. En ook 
één van mijn trainingsmaatjes bij de wekelijks op eigen 
initiatief naast de voetbaltrainingen verrichte extra 
duurloop in het Amsterdamse bos, Co Faas, wist te ver
tellen dat hij als 1500 meter atleet was getraind door 
ene Joop van Drunen en raadde die club aan. Een begrip 
in Haarlem en omstreken dus. Daarnaast maakte een 
vriend uit onze flat, Maria Westbroek, furore als sprin
ter bij die club. 
De keus was dus niet zo moeilijk. 

Rappe Ma rio Westbroek Olympisch 

Die eerste training stelde Maria mij voor aan de trainer 
Joop van Drunen. Die liet mij meetrainen met een be
ginnersgroep: o.a. verspringen, kogelstoten, speerwer
pen en wat sprinten. Degene die die training gaf zag het 
verspringen geloof ik wel zitten, maar dat was niet echt 
wat ik wilde. Ik wilde lopen: de middenafstand (Sebas
tian Coe, Juantorena. Dat sprak tot mijn verbeelding). 
Gelukkig had Joop goed opgemerkt dat ik makkelijk 
liep. Hij sprak mij aan na de training, liet blijken dat hij 
wel wat in mij zag en vroeg of ik de volgende keer weer 

,_11M 
kwam. Dan kon ik met een lopersgroepje meedoen. 
Die eerste indruk hè. Dat praatje, een flesje fris nä 
afloop. Het klikte gelijk. Joop doorzag goed hoe 
belangrijk dat is voor nieuwelingen. 
Ook de volgende training, een piramideloop die ik met 
de 'gevestigde orde' liep, ging mij uitstekend af, wat het 
kennersoog van Joop weer meteen zag. Ik kreeg gelijk 
mijn vaste plek in de middenafstandsgroep onder Joops 
bezielende leiding. Altijd plaats voor een lach, een vro
lijke noot en toch was Joop een man die arbeid wenste, 
die discipline eiste en de lijntjes strak hield. Met plezier 
nam ik de uitnodigingen aan om ook de selectietrai
ningen op woensdag mee te maken en de zaterdagtrai
ningen in de duinen. De sfeer binnen de lopersgroep 
was uitstekend, mede door Joop. Wat uiteraard versterkt 
werd omdat ik mij de eerste jaren goed verbeterde op 
met name de 800 meter. En de club had succes. Tot 
tweemaal toe tweede achter AAC in de competitie. 
Joop gaf je ook het gevoel dat je een speciale band met 
hem had. 
Goed het was niet altijd koek en ei. Op zijn tijd plaatste 
Joop ook een kritische noot. Dachtjij goed te hebben 
gelopen en kwam je met een goed gevoel naar de trai
ning en wat denk je? Joop was niet tevreden. Hij had 
meer verwacht, vond je te afwachtend en zo. Goh, wat 
kon je hem dan inwendig vervloeken. Achteraf besef je 
dat hij je zo scherp wilde houden. 
Anderzijds mocht ik van hem als eerste midden
afstandsloper deelnemen aan de krachttraining, tussen 
de sprinters, springers en de atleten voor de krachtnum
mers. Eerst bij een speciaal krachthonk van Pim Jansen 
(?.Weer een naam vergeten, goh ik word oud), later in 
het eigen krachthonk van de club, waar Joop altijd voor 
het bakje koffie na afloop en de roze koeken zorgde. 
Joop was het ook die mij na mijn tweede jaar zover 
kreeg om dagelijks (soms twee keer per dag) te gaan 
trainen omdat hij wel toekomst in mij zag. Helaas ging 
ik niet meer vooruit (te vaak geblesseerd?) en begon ik 
ook aan de trainingsmetboden te twijfelen. Na wat 
strubbelingen hierover, wat best moeilijk was omdat dat 
hem pijn zal hebben gedaan, maar waarmee ik slechts 
beoogde om mijzelf en de andere middenafstandslopers 
beter te laten presteren, liet hij mij (in overleg) deels ei
gen trainingschema's uitvoeren. Helaas moet ik erken
nen dat dat nooit heeft opgeleverd wat ik verwachtte. 
(Toch moeilijk om zelf uit boeken schema's te halen). 
Maar gelukkig is de verstandhouding daar slechts tijde
lijk minder door geweest. Eigenlijk kon ik niet zonder 
die man denk ik. Ik heb hem denk ik ook altijd als een 
soort vaderfiguur gezien (mijn vader was immers reeds 
op mijn 15e overleden en ik vond hetjammer dat die 
mijn lopen niet heeft kunnen meemaken). 



Een begrip in Haarlem en omstreken 

.. 

Weerdie Maria! 

Ik voelde mij thuis bij Joop, kreeg waardering van hem aankwamen). 
en wilde voor hem presteren. Hij was er immers altijd. Altijd ging de training door. En die ene keer dat zelfs 
In de winter tijdens de trainingen op het militaire schiet- Joop het te slecht vond, kon hij mij en Marioniet be-
terrein, stond hij er elke keer. Weer of geen weer. reiken en kwam hij dus zelf ook maar naar de waterta-
Sneeuw of ijzel, hij gaf het voorbeeld en kwam op zijn ren. Met zijn drietjes trotseerden we windkracht 10 
fietsje aanrijden en liep zelf ook zijn meters mee. Dan langs de Zeeweg. 
kon jij het toch niet maken om niet vanuit Schalkwijk Klasse hoor Joop. Ik denk dat ik nu ongeveer net zo oud 
naar de training te komen fietsen. Later kon ik gelukkig ben als jij toen (oke, zelfs nog iets jonger) en geloof 
vaak meerijden met atleten die in tegenstelling tot mij mij: ik doe het je niet na. Ja ik heb nu wel dat buikje en 
wel hun rijbewijs haalden. (Nog steeds heb ik mij niet dunnere haardracht die jij toen had, maar ik kan de di-
aan dat papiertje gewaagd en is de fiets mijn voornaam- scipline niet opbrengen. Ja, er zijn maanden dat ik drie 
ste vervoermiddel, of laat mij rijden door mijn vrouw). keer per week loop, maar ook maanden dat ik niets doe 
Afmattende trainingen gaf Joop in die duinen, maar het en mij gelukkig voel met een biertje en een chippie 

• gaf je een goed gevoel. En na afloop, gezellig met de thuis. (nee niet langer twee flesjes cola en een roze koek 
vaste kliek wat drinken bij het Witte huis (Casa Blanca) die je toen gewoontegetrouw kon neerzetten als ik de 

.. aan de overkant van de Zeeweg. Of de maandagavond- kantine in kwam) 
training op het strand. Verzamelen bij de watertoren en Ik weet het Joop, zo heb jij het mij niet geleerd, maar de 
met auto's naar het strand. Ook dan liep Joop gewoon liefde voor het lopen heb je mij wel bijgebracht 
zijn meters mee, of het strand nu mul was of niet. En Maar sinds mijn tijd bij AV Haarlem hou ik mij afzijdig 
ook daar had charmeur Joop een après walk geregeld van activiteiten voor de sportclub van mijn zoontjes. 
op de kop bij Bloemendaal, bij Ed (met die snor tot op Verantwoordelijkheid, vrijwilligerswerk, ik breng het 
de grond ja) en zijn vrouw ( de naam ben ik kwijt, maar niet op. 
d'r maten staan mij nog goed bij. Toch nog niet zo oud Misschien als ik in Haarlem was gebleven, had ik het 
dus). Heerlijk die warme thee (vooral die keer dat Evert wellicht wel voor jou gedaan. 
en ik languit in de zee waren gevallen en doorweekt 



Een begrip in Haarlem en omstreken 

Altijd sterke troeven tijdens de compititie Evert van Ravensberen Dan Portegijs hier op de 1500 m. 

Joop, ik denk datje wel weet hoe ik je nog steeds 
waardeer. In mijn hoofd en hart is als het ware een 
groot standbeeld voor jou geplaatst. Als geen ander ver
dien jij in mijn ogen een lintje. 

Joop, ik heb gehoord dat je gaat stoppen na 50 jaar. Wat 
een tijd. In die ruim tienjaar dat ik je meemaakte deed 

je al meer dan een club zich kan wensen. Wat moet het 
dan wel niet in 50 jaar zijn geweest. Jammer datje stopt 
nu het wat minder gaat, juist op de middenafstand. Sor
ry Joop, ik ben niet meer zo snel en kan dus niet hel
pen. Het enige wat ik kan doen is de liefde voor het 
lopen overbrengen op mijn kinderen. Wie weet gaat er 
nog een op atletiek en maak je nog mee dat één van hen 
doorbreekt. 
Joop, zie het dan als jouw verdienste. 

Joop, bedankt voor de mooie tijd. Je hebt een belangrij
ke rol in mijn leven gespeeld en blijft voor altijd in mijn 
geheugen en mijn hart. 
Joop het gaat je goed en wie weet zien we elkaar ooit 
nog. 

Michel Huisman. 



• 

Joop, de beheerder van het krachtcentrum ,.11M 
Deels uit eigen ervaring en deels door geschiedkundig onderzoek weet ik dat Joop in zijnjaren vele func
ties heeft vervuld. Een paar hiervan zullen mij altijd bijblijven. Joop als be.heerder van het krachtcentrum 
is hiervan een sprekend voorbeeld. 

Joop heeft een bijzondere band met het krachtcentrum. Hij heeft alles vanaf het begin meegemaakt en 
hierdoor een soort haatliefde gevoel voor het centrum ontwikkelt. Met de realisatie van het krachtcentrum 
was het gebouw van de AV Haarlem als wedstrijdatletiekvereniging weer een stap verder. Nu de vereni
ging minder op het wedstrijdgebied presteert en er sprake is van achterstalling onderhoud, vergt het cen
trum duidelijk extra aandacht en vraagt Joop zich af waarom hebben we het ook alweer neergezet. 

Stijn en Pa u/ Jaspers het midden-afstand duo van AV Haarlem, "hou je het Pa u/" 

Persoonlijk heb ik een ander beeld bij Joop en het 
krachtcentrum, namelijk als uitbater van het kanti
negedeelte. Op trainingsavonden zit Joop, vaak 
gestoken in een dikke trui, achter de tafel van het 
bestuursgedeelte. Tijdens de training is hij bezig 
met zijn administratie of zit hij herinneringen op te 
halen door het lezen van oude clubbladen of andere 
sportboeken. Na afloop van de training kan bij 
Joop een consumptie worden genuttigd, waarbij 
Joop het vooral prettig vindt als de groep nog even 
blijft zitten om te praten. Zo blijft hij op de hoogte 
van alles wat er speelt en kan hij via een grap of 
opmerking nog invloed uitoefenen. 

In de stille uren van de dag is Joop ook vaak in het 
krachtcentrum te vinden. Er dient namelijk 
schoongemaakt te worden of er dienen mensen te 
worden opgevangen voor klusjes of vergaderingen. 
De laatste jaren was dit onder meer noodzakelijk 
door een aantal inbraken. De rotzooi moest worden 
opgeruimd en het centrum is langzaam maar zeker 
meer op een vesting gaan lijken. Joop is hierbij al
tijd de stuwende kracht geweest, altijd beschikbaar 
en aanwezig. Een onbetaald professional. 
Een ander ritueel zal mij ook altijd bijblijven, 
namelijk het afsluiten van het krachtcentrum na bv. 
een trainingsavond of een bestuursvergadering. Dit 
ritueel heeft zeker bijgedragen aan mijn beeld van 
Joop. Laat ik dit gebeuren kort weergeven. 

Rob: kom op Joop het is tijd, we gaan 
Joop: jij hebt altijd haast, ik ben nog niet klaar 
Rob: wat valt er nog te doen 
Joop: ik ben mijn sleutels kwijt 
Rob: welke sleutels 
Joop: de sleutels van de voorraadkast, 

ik heb ze net nog gebruikt. 
Heb ik ze niet aan jouw gegeven. 

Rob: Nee, wat moet ik met die sleutels 
Joop: Je denkt toch niet dat ik ze zelf kwijt maak 

Het verdere verloop van onze conversatie is dan 
vooral afhankelijk hoe lang het duurt voordat de 
sleutels gevonden zijn. Ik heb in al die jaren nog 
nooit meegemaakt dat ze niet werden gevonden, 
door Joop zelf in zijn tas op tafel of weet ik waar. 
Joop, sleutels en zoeken daarnaar zijn voor mij 
onafscheidelijk. 

Aangezien Joop wel als voorzitter terugtreedt, maar 
nog wel het nodige blijft doen voor de vereniging 
kunnen wij hem nog vaak genoeg in en rond het 
krachtcentrum vinden. 

Rob de Nieuwe. 



Colofon 

Nico Treep: foto's en layout 
Fetske Glee, reproductie 
Rob de Nieuwe: souffleur wethouder 
Guus Graskamp: tesktporder 
Evert van Ravensberg en René Ruis: suggesties 
Leo van der Veer: idee en coördinatie 
Met dank aan diverse auteurs. 
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