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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Dit boek draag ik op aan mijn overleden echtgenote - Ine Nita Hoen / Vasilda geboren op 28 december 1928 - overleden op 3 juni 1984.
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Voorwoord

Het wordt dezerzijds als een eer beschouwd om voor ‘Sporthelden’ deel 2, namens
het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, het voorwoord te mogen
schrijven.
In onze sportwereld is het bekend, dat één van de zaken welke vóóral bij de sportjeugd
erg meespreekt en mede hun verdere attitude voor de sport in grote mate bepaalt, is
het hebben van identificatiepersonen; sporters die door hun prestaties, gedragen
attitude tot ‘onze’ helden hebben mogen behoren en daardoor tot voorbeeld mogen
dienen voor alle Surinamers en voor de sportende jeugd, in het bijzonder.
Het ministerie hoopt danook, dat dit boek ertoe zal bijdragen de zo belangrijke
identificatie te vinden en dat onze jeugd mede door het lezen van dit werk erin zal
slagen zich in te zetten voor de verhoging van ons sportpeil en dat zij zich op elk
sportforum zal manifesteren als excellente ambassadeurs van ons geliefd Suriname.
Paramaribo, 15 mei 1989
Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, Namens deze,
De Directeur Sportzaken,

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

W. Orlando Renfurm
(Wnd. Directeur)
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Het succes heeft vele vaders het verlies is wees.
Wat de boer en de professor samen weten, is veel meer dan hetgeen de
professor alleen weet.
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Ten geleide
‘Er rust een eeuwenlange aanklacht op het volk dat zijn sporthelden niet eert...’. Zo
stond het ergens, zo staat het tot heden nog geschreven.
Als oud-sportman heb ik mijn vrije tijd erin gegooid om d.m.v. krantenartikelen
bijdragen te leveren, die de Surinaamse sporthelden aan de vergetelheid zouden
onttrekken. Maar een krantenartikel blijft verengd tot een dag of een week
belangstelling en voor de rest zakt het geheel weerom de poel der vergetelheid in.
Ik wil met dit boek een stuk historie conserveren. Ik maak mij niet sterk, dat ik
hiermee het hoogste heb gescoord, maar het enthousiasme waarmee velen - en wel
van hoog tot laag - dit pogen ontvingen en eraan meewerkten, stuwde het bereik tot
een uniek niveau.
‘Er rust een eeuwenlange aanklacht op het volk dat zijn sporthelden niet eert’. Met
dit bescheiden pogen wil ik voor dit klein en moedig land die mogelijke aanklacht
afdoend elimineren.
Of ik daarin slaag, zal in ruime mate afhangen van de wijze, waarop dit werk zijn
weg vindt.
Ruime dank aan al de velen die, hoe gering dan ook, het hunne ertoe bijdroegen om
dit te bereiken.
Paragraaf I:
Sporthelden: Beschrijving van personen die actief de sport hebben beoefend en
daarin zowel nationaal als internationaal grote hoogte hebben bereikt.
Paragraaf II: Profielen van personen die veelal op organisatorisch gebied een
substantiële bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de sport in ons land.
Paragraaf III: Heengegaan,....... doch niet vergeten.
GUNO HOEN
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Arm is het volk dat zijn geschiedenis niet kent!
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Dankbetuiging
Het past mij uit diepe erkentelijkheid de medewerking te memoreren die van
verschillende personen en instanties is ondervonden bij de tot standkoming van dit
boekwerk ‘SPORTHELDEN UIT ONS VERLEDEN DEEL II’, dat naar ik hoop in
een behoefte zal blijken te voorzien.
De spontane hulpverlening heeft mij andermaal gesterkt in het oordeel dat nog
altijd Surinamers het eigene op zijn juiste waarde weten te schatten.
Een greep uit de groep waarachtigen die mij met raad dan wel met daad (o.a.)
financieel heeft bijgestaan, verbiedt mij voorbij te gaan aan namen als: Minister van
Onderwijs & Volksontwikkeling, Elgawa N.V. Verl. Gemenelandsweg 78, De
Nationale Bemiddelings Mij N.V. Watermolenstraat, De Surinaamse Verzekerings
Mij. De Nationale N.V. Gravenstraat 5-7, Toria i.o. N.V. Handelmij. Dr. S.
Redmondstraat 41, Waarborgfonds-Motorverkeer Watermolenstraat 50-52, Ebro
A.S. Brahim Zwarten Hovenbrugstr. 155, Constructie en Installatie bedrijf (Rucon)
B.V.R.J. Blenman - Boa Vista proj. 28, August Pengel, August Duttenhofer, Desi
Samson, International Commercial Company N.V. Zwartenhovenbrugstraat 155
boven.
Mijn dank gaat uiteraard ook naar alle hier niet genoemden en ik vertrouw erop dat
mijn waardering voor de zo noodzakelijke steunverlening niet in twijfel wordt
getrokken.
De auteur
GUNO HOEN
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‘De Here zij met U, gij dappere held’. Richteren 6:12

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

11

Woord van waardering
Met dank aan mijn vriend tevens auteur van het tweede deel van zijn boek
‘SPORTHELDEN UIT ONS VERLEDEN’, voldoe ik gaarne aan zijn verzoek om
een stimulerend woord te schrijven. Tijdens het verzamelen van informatie en
documentatie voor het eerste boek kwam hij tot de ontstellende ontdekking dat dit
boek een enorm formaat zou hebben. Er zat dus niets anders op dan er meerdere
delen van te maken.
Na de uitgifte van het eerste deel kwamen er reacties van personen die meenden
ook voldoende bijdrage geleverd te hebben om hierin vermeld te worden.
In dit tweede deel hoop ik dat deze sporthelden nu wel aan hun trekken zijn
gekomen.
Bij de afsluiting van dit chapiter spreek ik de oprechte wens uit dat GUNO HOEN
blijft doorgaan met informatie aan en documentatie van allen, in het bijzonder de
sportliefhebbers waarmee ik dit alsook zijn vorig product warm aanbeveel aan jong
en oud.
Paramaribo, Paramaribo, Juli 1989
DESI SAMSON
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Bijdrage Drs. Ewald Plet, Sociaal Pedagoog

Met zijn boek wil Hoen niet alleen de grote sporthelden uit het verleden eren door
hen voor het voetlicht te brengen, maar ook wil hij het besef van de grote sociale en
karaktervormende waarde van de sport in het algemeen bij het Surinaamse volk laten
doordringen. In dit licht moet de opname van het onderdeel ‘de Sociale en
karaktervormende waarde van de Sport’ worden gezien.

De sociale en karaktervormende waarde van de sport
Inleiding:
Het valt niet te ontkennen, dat er in de laatste twintig jaren een zekere ontwikkeling
op het gebied van de sport en de sportbeoefening in ons land is te constateren. De
instelling van een Ministerie voor Cultuur, Jeugd en Sport in het jaar 1980 thans het
Direktoraat Sportzaken kunnen wij beschouwen als een belangrijke mijlpaal in deze
ontwikkeling.
In feite heeft men dus de s ort erkend als een belangrijk middel bij de opbouw
en ontwikkeling van de samenleving.
Meer dan voorheen wil men er naar streven om ook door middel van de sport de
Surinamer een zodanige sociale en karaktervorming te geven, waardoor hij op een
constructieve wijze kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vooral het zo
noodzakelijke nationaal bewustzijn en de saamhorigheid van het Surinaamse volk
wil men door goed georganiseerde en goed geleide sport helpen versterken.
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Het zal wel duidelijk zijn, dat realisatie van genoemd streven voor een niet
onbelangrijk deel zal afhangen van de motivatie en de participatie van de totale
bevolking.
Een belangrijke voorwaarde om de bevolking te motiveren en te doen participeren
is het verschaffen van dié informatie, waardoor het besef van de grote sociale en
karaktervormende waarde van de sport kan doordringen. Dit laatste is, zoals reeds
eerder vermeld is, een van de belangrijkste redenen voor de opname van dit hoofdstuk
in ‘Sporthelden uit het verleden’. (dl. 2)
De beantwoording van de vraag waarom wij aan de sport zo'n belangrijke sociale
en karaktervormende waarde moeten toekennnen, vormt het centrale thema van dit
onderdeel in het boekwerk.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
- de betekenis en de waarde van de sport voor de opvoeding
- de pedagogische waarde van enkele in ons land veel beoefende sporten
- de sportieve vorming van onze kinderen.

Wij hopen dat de informatie m.b.t. de bovenaangegeven onderwerpen een bijdrage
zal leveren ter versterking van de overtuiging dat de sport inderdaad een
opvoedingsmiddel bij uitstek is.

De betekenis en de waarde van de sport voor de opvoeding
Alvorens gezegd kan worden wat de betekenis en waarde van de sport voor de
opvoeding is, moeten twee vragen duidelijk worden beantwoord, t.w.:
1. Wat willen wij met de opvoeding bereiken.
2. Wat bedoelen wij met ‘sport’?

Wat willen wij met de opvoeding bereiken?
De opvoeding zoals wij die kennen in gezin, familie, stam, groep, volk, is zo oud als
de mensheid. Zij betreft alle invloed en handelingen, welke spontaan en
weloverwogen, onbewust en bewust van ouders (verzorgers) op kinderen uitgaan.
Doordat de opvoeding sterk aan de cultuur en maatschappij gebonden is, verschilt
deze van volk tot volk.
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Elke Staat die zijn opvoedingsverantwoordelijkheid goed gestalte wil geven zal dié
voorzieningen treffen en dié regels en richtlijnen t.a.v. de opvoeding der jonge burgers
stellen, welke voortspruiten uit een bepaald opvoedingsideaal. B.v. een
communistische staat zal een ander opvoedingsideaal voorstaan dan een socialistische
of democratische staat.
Betrekken de ouders bij hun opvoeding vooral de kinderen waarvoor zij
verantwoordelijkheid dragen, de Staat richt zich in het bijzonder op het volk als
totaliteit; op het funktioneren van de burgers niet alleen in de samenleving, maar ook
in groter verband (wereldverband).
Wat zouden wij kunnen zeggen van het opvoedingsideaal voor ons volk?
Voor de beantwoording van deze vraag zouden wij kunnen uitgaan van enkele
feitelijke gegevens over onze bevolking, haar culturele positie en haar geschiedenis.
Wat zijn de feiten wanneer wij van onze bevolking, de culturele positie en
geschiedenis als uitgangspunt nemen?
De Surinaamse bevoking mag gering in aantal zijn, maar zij is één van de meest
kleurrijke in de wereld van vandaag.
Deze kleurrijkheid danken wij aan de verschillende ethnische groepen die samen
de bevolking vormen. Vanwege de verschillende groepen bezit de samenleving een
grote verscheidenheid aan culturen.
Vele bekende sociologen hebben de Surinaamse maatschappij gekarakteriseerd
als een met een pluralistisch en segmentarisch karakter.
Een maatschappij dus, bestaande uit verschillende sub-maatschappijen met een
ethnisch karakter. In hoeverre dit geheel juist is, vormt hier geen punt van discussie.
Wel weten wij dat, vanwege de vele bevolkingsgroepen, naast de Westeuropese
cultuur, die als gevolg van onze koloniale geschiedenis verheven werd tot
modelcultuur, vele culturen hun invloed doen gelden. Nog gecompliceerder wordt
de culturele situatie van ons land wanneer wij bedenken, dat Suriname gerekend
wordt tot het Caraibische cultuurgebied en dat de cultuur in dit gebied eveneens zijn
invloed doet gelden op de persoonlijkheidsvorming van de Surinamer.
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In het algemeen kunnen wij stellen, dat het bij elke opvoeding in feite op de eerste
plaats gaat om het helpen van het kind, waardoor het later als volwassene kan
funktioneren in de samenleving waarvan het deel uitmaakt.
Behalve de ouders heeft ook de Staat (de Overheid)
opvoedings-verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid kunnen wij concreet
terug vinden in het feit dat de Staat aan elke jonge burger verplicht is onderwijs te
geven.
Welke gevolgen heeft de zo juist geschetste culturele situatie voor de Surinaamse
samenleving?
Vanwege het feit dat naast de Westeuropese cultuur de verschillende subculturen
nog steeds een min of meer zelfstandig bestaan leiden, vertoont de samenleving een
zekere verdeeldheid. Beïnvloed door de verschillende culturen bestaat de maatschappij
uit mensen, die een persoonlijkheidsvorming doormaken die in wezen van groep tot
groep verschilt.
Het gevolg hiervan is o.a., dat Suriname nooit een duidelijk maatschappijbeeld
heeft gekend. Immers, kollektieve voorstellingen, die eenheid en duidelijkheid aan
de maatschappij moesten geven, hebben altijd ontbroken.
Geen wonder dat het gevoel van tot één volk te behoren, één natie te vormen, bij
de Surinamer moeilijk gestalte kan krijgen.
Zolang Suriname nog afhankelijk was van het moederland (Nederland) vormde
de boven aangegeven situatie geen nijpend probleem. Anders is het echter in onze
nu onafhankelijke Republiek.
Het is bekend, dat een onafhankelijke natie zichzelf slechts kan handhaven door
de eenheid van zijn volk.
De eenwording van het Surinaamse volk is dus een dwingende eis geworden,
omdat er geen weg terug is.
Teruggaan naar Afrika, India, Indonesië of China is onmogelijk. De éénwording
van het Surinaamse volk kan alleen bereikt worden door een bewuste en doelgerichte
opvoeding. Het zal wel duidelijk zijn dat deze opvoeding op de eerste plaats een
politieke zaak is en ver uitgaat boven het werk van de individuele opvoeder.
Uit het voorgaande kunnen wij concluderen, dat wij voor ons volk naast de
noodzakelijke intellektuele vorming (die vooral op school plaatsvindt) nodig hebben:
saamhorigheid, nationaalbewustzijn en zelfvertrouwen. Een van de belangrijkste
middelen om dit te bereiken is ongetwijfeld de Sport.
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Wij zullen onze kinderen o.a. door de sport moeten aanmoedigen om gezamenlijk
te leven en te werken voor het gemeenschappelijk goed: onze Republiek.
Wij zullen hen vooral datgene moeten leren, wat nodig is om in het culturele
klimaat van de Surinaamse volksgemeenschap te leven.
Hiervoor zullen zoveel als mogelijk de barrières tussen de verschillende
sub-culturen moeten worden opgeheven. Voorts zal grote aandacht moeten worden
besteed aan al datgene in de culturen dat het leven rijker en mooier kan maken.
Door de opvoeding zal het surinaamse kind de mogelijkheid moeten krijgen om
verstarde en verconventionaliseerde cultuurvormen open te breken, waardoor
vernieuwing van de cultuur mogelijk wordt. De Sport zal, zoals dat straks zal worden
aangetoond, een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Wat bedoelen wij met ‘sport’?
Hebben wij het in de omgangstaal over sport, dan denken wij op de eerste plaats aan
verschillende aktiviteiten die wij in onze vrije tijd ontplooien. Het begrip wordt hier
dus erg ruim opgevat.
Deze ruime opvatting van het begrip sport kunnen wij echter voor ons doel niet
hanteren.
De sport die wij hier bedoelen zou het best geplaatst kunnen worden tussen arbeid
en spel, omdat de aktiviteiten die wij op het oog hebben van beide belangrijke
kenmerken in zich houden.
Evenals bij de arbeid vinden wij bij de sport het doelgericht bezig zijn en evenals
bij het spel vinden wij aspekten zoals oefening, ontspanning en mededinging.
Bij de sport vinden vij vaak ook het aspekt van de Strijd.
Dit strijdaspekt zien wij b.v. in de recreatieve- en wedstrijdsport, waarin enkelingen
of groepen onderling strijden om de eer of de prijs.
Belangrijk bij de sport zijn ook de vastgestelde afspraken, regels en normen. Het
nastreven van lichaamsbeheersing en zelfdiscipline zijn dwingende voorwaarden
voor het voortduren van de sport (prestatie element).
Het zal wel duidelijk zijn dat bij onze beschouwing over de sport het lichaam als
uitgangspunt wordt gebruikt om bepaalde doelen
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te bereiken.
Tegen deze achtergrond moet de betekenis en waarde van de sport voor de
opvoeding worden gezien.
Wat is deze betekenis en waarde?
Tot een faktor van betekenis, die het opvoedend effekt van de sport aanzienlijk
verhoogt, mag worden gerekend het geregeld samenspelen waardoor de
vriendschappelijke verhouding tussen de spelers onderling opgewekt en versterkt
wordt.
In dit verband kunnen wij ook noemen: het bewustzijn van saamhorigheid, de
samenwerking en het zich houden aan de regels, die noodzakelijk zijn om het gewenste
doel te bereiken.
Een andere grote karaktervormende waarde van de sport ligt in de wilskracht die
aanwezig moet zijn voor het behalen van resultaten. Zelfvertrouwen, eerlijkheid,
ridderlijkheid, volharding, solidariteit, plichtsgevoel en standvastigheid zijn
eigenschappen die bij goed georganiseerde en goed geleide sport niet kunnen
ontbreken. Voor negatieve eigenschappen zoals egoïsme, overmoed, nervositeit,
roekeloosheid, enz. is bij de sport geen plaats.
Dat het aankweken en ontwikkelen van de genoemde lichamelijke, geestelijke en
karaktervormende eigenschappen voor het praktische leven in de maatschappij van
grote betekenis zijn, behoeft geen betoog.
De genoemde eigenschappen blijken bijzonder goed te passen binnen het in het
voorgaande door ons gewenste opvoedingsideaal. Immers, een volk dat toegerust is
met de in het voorgaande genoemde eigenschappen van lichaam, geest en gemoed
kan een waarborg zijn voor een krachtig en gelukkig land.
Voor de volksopvoeding is de sport een opvoedingsmiddel bij uitstek.

De pedagogische waarde van enkele in ons land veel beoefende sporten
In de beoefening van elke tak van sport liggen verschillende sociale en
karaktervormende waarden, die de geestelijke groei van het individu en de sociale
vorming van de groep (het volk) kunnen bevorderen.
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In het navolgende zal in beknopte vorm van enkele in ons land veel beoefende sporten
de pedagogische waarde worden aangegeven.
Deze waardebepaling zou een maatstaf kunnen zijn voor de kinderen, die sporten
beoefenen zoals:
1. Voetbal
2. Basketbal
3. Zwemmen
4. Atletiek
5. Judo en Karate
6. Boksen
7. Denksporten

1. Voetbal
De pedagogische waarde van deze sport is vooral gelegen in het aankweken van
reaktiesnelheid, de vorming van de praktische intelligentie en besluitvaardigheid, de
versteviging van hulpvaardigheid, solidariteit, moed en strijdvaardigheid.
Ook voor ons land geldt, dat voetbal alle lagen van de bevolking meer bij elkaar
brengt. Gezien de samenstelling van onze bevolking is deze sport voor het proces
van eenwording van ons volk van uitermate grote betekenis.

2. Basketbal
Deze snelle, levendige, gracieuze, maar ook vaak wat wilde sport eist een bijzonder
groot ‘fighting spirit’ vitaliteit, bewegelijkheid en inprovisatie.
De pedagogische waarde van dit spel is vooral gelegen in de zelfdiscipline en in
de oefening van de durf en behendigheid.

3. Zwemmen
Zwemmen is, in tegenstelling tot de meeste andere sporten, een levensnoodzaak.
Behalve dat zwemmen de basis vormt voor tal van sportvarianten in en op het
water, is deze sport een uiterst waardevolle creatieve bezigheid. Kunnen zwemmen
kweekt veel zelfvertrouwen, durf, behoedzaamheid, kalmte, uithoudingsvermogen
en zelfkritiek.
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4. Atletiek
De meeste aktiviteiten die onder de naam Atletiek vallen, vragen in het algemeen
een bijzondere discipline en training. De pedagogische waarde van de verschillende
aktiviteiten ligt vooral in de zeer strenge mentale voorbereiding. Ook de noodzakelijke
opofferingen van bepaalde genotmiddelen (b.v. tabak, alcohol) kunnen van grote
karaktervormende waarde zijn.

5. Judo en Karate
Deze aan een aantal voorschriften onderworpen sporten vragen grote behendigheid,
lenigheid en een scherp reaktievermogen.
Vooral het praktisch- sociaal denken en reageren worden gestimuleerd en gevormd.
Beide sporten zijn van zeer grote karaktervormende waarde en kunnen ook goed
bijdrage tot de rijping van de sportiviteit.

6. Boksen
Hier wordt de bokssport in de amateuristische sfeer bedoeld. In deze sfeer heeft de
bokssport enorm grote pedagogische waarde. Behendigheid, koelbloedigheid en
zelfbeheersing zijn karaktereigenschappen die goed tot ontplooiing kunnen komen.
Deze sport van spieren en durf vraagt een zeer grote discipline van de beoefenaar.
Roken en drinken zijn gewoonten die een bokser nooit ongestraft zal kunnen hebben.

7. Denksporten
De pedagogische waarde van deze sporten ligt vooral in de persoonlijke opbouw van
een gespecialiseerde taktiek en strategie, alsmede in de kunst en in het kunnen leren
aanvoelen van de bedoelingen en pogingen van de tegenstander(s).
Deze sporten bezitten bijzonder grote intelligentie- en persoonlijkheidsvormende
waarden.
Aan te bevelen is deze af te wisselen met gezonde lichaamsbeweging.
Een vraag die ouders vaak stellen is:
‘Wat is de minimum leeftijd waarop kinderen met verschillende takken van sport
kunnen beginnen?’
Het is wenselijk dat men zijn kind reeds in de schoolleeftijd onder-
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werpt aan een medisch onderzoek, respectievelijk aan een sportkeuring. Afhankelijk
van dit onderzoek kan worden besloten of het kind reeds aktief kan deelnemen aan
de sport of dat het nog moet wachten.
Voor het kind in de kleuterleeftijd blijkt vooral bewegingsgymnastiek een goede
basis te vormen voor het uitoefenen van bepaalde sporten op een latere leeftijd.
De beste periode voor de beoefening van de recreatieve sport ligt tussen 7 en 12
jaar, voor de wedstrijdsport tussen 12 en 18 jaar.

De sportieve vorming van onze kinderen
Van zeer groot belang voor de sportieve vorming van onze kinderen is de vraag, of
de ouders positief kunnen denken over de waarden van sport in het algemeen en over
de gebruiken die aan een bepaalde tak van sport gebonden zijn.
Vaak ontzeggen ouders hun kinderen een constante sportbeoefening, vooral
wanneer deze een sport kiezen die hun waardering niet wegdraagt.
Staan ouders zelf wel waarderend tegenover de sport, erkennen zij de sociale en
karaktervormende elementen van elke sport en aanvaarden zij de sport die het kind
zelf kiest, dan zullen zij sympathiek kunnen denken over de sport die hun kinderen
beoefenen. De soort van sport die het kind beoefent hangt, behalve van de instelling
der ouders t.o.v. de gekozen tak van sport door hun kinderen, ook van andere faktoren
af zoals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de leeftijd van het kind
de lichaamsbouw- en het karaktertype
de intelligentie en emoties
het geboortenummer
de plaats in het gezinsverband
de sportsoort die in zijn school- en straatmilieu populair is
het materiaal dat het kind ter beschikking staat.

Voor de juiste instelling van de ouders t.o.v. sport is het zeer belangrijk dat zij enige
kennis bezitten over de betekenis van het spel in het leven van het zich ontwikkelende
kind.
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Evenals de taal kunnen wij ook het spel als belangrijkheid beschouwen in het leven
van het zeer jonge kind.
Ook het spel is evenals de taal voor het kind een wijze om met de wereld om te
gaan. Het spel legt in vele gevallen de basis voor de verdere vorming van de jonge
mens.
In het algemeen is gebleken, dat het spel voor het jonge kind een sfeer schept
waarin het zijn Ik-besef kan beleven.
Aan deze beleving heeft het kind grote behoefte.

Iets over de ontwikkeling van het spel
Reeds in de derde maand dragen de bewegingen van armen en benen van het kind
een spelkarakter.
Later gaat het kind geluidjes maken, die een spelkarakter dragen. Vooral bewegende
voorwerpen vormen belangrijke spelobjekten voor het kind. 2 tot 3 jaar oude kinderen
spelen nog duidelijk naast elkaar, ze kunnen nog niet met elkaar spelen.
Ongeveer in het vierde levensjaar melden de sociale spelen zich aan (voor de groei
in de gemeenschap is deze vorm van spel zeer belangrijk).
Omstreeks het zesde jaar vallen vooral de konstruktieve spelen op (hier komt het
kind tot zinvolle vormgeving).
Tegen het dertiende jaar zien we de wedstrijdspelen en de receptieve spelen een
belangrijke plaats innemen.
Het is niet mogelijk om een duidelijke fase-indeling van het spel te geven omdat de
verschillende spelvormen zich met opvallend na elkaar ontwikkelen. Wel blijken er
na het dertiende jaar duidelijke verschillen te zijn tussen het spel van het meisje en
het spel van de jongen.

De opvoedkundige waarde van het spel
Het spreekt vanzelf dat de opvoeding grote invloed heeft op de ontwikkeling van het
spelen en van de spelsoorten (denk aan de invloed van de cultuur op de spelsoorten).
Met name voor de sociale vorming van het kind blijkt het spel bijzondere waarde te
hebben (ook voor de intellectuele vorming; denk aan fundamentele begrippen, zoals
inhoud, omtrek, enz. die door het spel bij het kind ervaren worden.)
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Sporthelden
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De prestaties van Louis E. Monkou

De man die in deze aflevering aan U gepresenteerd wordt, is Louis Emile Monkou.
In de wandeling meer bekend als oom Emile. Hij werd geboren in het Distrikt
Marowijne en wel te Charlottenburg op 21 januari 1906.
Zijn vader - het latere schoolhoofd van de Wanicaschool (E.B.G.) - was bij de
geboorte van zoontje Emile als onderwijzer gedetacheerd op voornoemde plantage.
In de kleuterperiode van Emile werd zijn vader overgeplaatst naar Paramaribo.
Daar mocht kleuter Emile voor het eerst in de schoolbanken van de particuliere school
van mevrouw Schipper aan de Heerenstraat plaats nemen.
Hij genoot er tot de vijfde klas de lagere school opleiding. Hierna maakte hij de
grote sprong naar de Hendrik Muloschool, toonde aldaar zijn goede leercapaciteiten
stoomde zonder veel moeite door tot de laatste klas en behaalde het Mulo-diploma.

Een begrip
De naam Monkou is een begrip in de geschiedenis van de topsport van Suriname en
is ook ver daarbuiten bekend.
Emile en John Monkou de laatste nu wijlen, - hebben jarenlang de S.V.B. nationale
selektie op waardige wijze vertegenwoordigd.
Reeds als jongen van 10 jaar is Emile op advies van een buurman, John Meyer,
in verenigingsverband gestart als voetballer. Op deze leeftijd bleek hij al over zeer
goede kwaliteiten te beschikken. Als aanvoerder van een straatvoetbalteam, dat het
spel op blote voeten beoefende, boekte het team van S.D.L. ‘Sport doet Leven’ vele
successen.
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Op vijftienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij de v.v. Athene.
Samen met een aantal vrienden werd later besloten tot het oprichten van de v.v.
Transvaal. Transvaal - aldus Emile - heeft in haar groeiperiode veel medewerking
ondervonden van het bestuur van de eerder opgerichte v.v. Voorwaarts. Dit komt
voornamelijk omdat zijn broer John als aanvoerder van Voorwaarts veel zeggenschap
had.
Transvaal had toen als oefenveld de zogeheten veemarkt - nu Bronsplein ter
beschikking. Er werd hard getraind o.a. met jongens van het Bonifaceinternaat. Het
duurde niet lang of Transvaal bereikte een hoogte die haar het recht gaf zich aan te
sluiten bij de S.V.B. Terwijl deze club ook nog het genoegen mocht smaken om in
datzelfde jaar van aansluiting bij de S.V.B. deel te nemen aan de tweede-klasse,
competitie.
In deze eerste officiële tweeronden-competitie van de S.V.B. behaalde Transvaal
ongeslagen het kampioenschap. Het mocht Transvaal echter niet gelukken om naar
de eerste klasse te promoveren, daar zij in de promotiewedstrijden tegen Zwaluw
het heeft moeten afleggen.
Transvaal kwam hierna regelmatig uit tegen topverenigingen van de S.V.B., waarbij
de uitslagen meestal in het voordeel van deze club eindigden. Het gevolg hiervan
was dat aan Transvaal dispensatie werd verleend om automatisch aan de eerstvolgende
S.V.B.-competitie in de hoogste klasse deel te nemen.

Naar Voorwaarts
Tot 1925 voetbalde oom Emile bij Transvaal. In 1926 ging hij over naar de v.v.
Voorwaarts, waar hij tot zijn vertrek naar de Nederlandse Antillen eveneens een
vaste plaats in het basiselftal bezette. Op Curaçao voetbalde hij tot 1929 in het
basisteam van Transvaal. Als aanvoerder van dit team heeft hij een grote bijdrage
geleverd aan vele goede resultaten. Hierna vertrok hij naar Aruba. Op Aruba voetbalde
oom Emile geruime tijd voor een uit Surinamers bestaande selektie. Kort voor zijn
terugkeer naar Suriname sloot hij zich aan bij één van de sterkste clubs van Aruba
namelijk Hollandia.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

27
Terug in Suriname stapte Emile weer in zijn oude club, v.v. Voorwaarts. Voorwaarts
had in die tijd een tekort aan middenvelders. Emile die in zijn voetbalperiode
voornamelijk in de voorhoede opereerde, verhuisde naar de middenlinie, waar hij
tot het ‘ophangen van zijn voetbalschoenen’ heeft gespeeld.
Tot voor zijn tweede vertrek naar het buitenland - 1937 - maakte Emile deel uit
van de nationale selektie van de S.V.B.
Vemeldenswaard is dat hij in die periode als aanvoerder van dit team optrad in
wedstrijden tegen Cayenne en ander buitenlandse elftallen. Nadat hij wederom enkele
jaren in het buitenland vertoefde en actief had deelgenomen aan de voetbalsport,
keerde Emile tijdens de oorlogsjaren 1939-1945 terug naar Suriname. Voordien had
hij als speler van de Surinaamse selektie op de Nederlandse Antillen, grote successen
o.a. tegen sterke Curaçoase, Nederlandse, Engelse en andere elftallen geboekt. Toen
een beroepselftal uit Paraquay Curaçao bezocht en met sprekende cijfers van Curaçao
won, deed het publiek een beroep op de Surinaamse selektie om het tegen dit team
uit Paraquay op te nemen.
Na een bijzonder enerverende wedstrijd eindigde deze ontmoeting in een gelijk
spel van 3 - 3. Deze prestatie die opgetekend staat in de voetbalgeschiedenis van
Curaçao, werd geleverd door spelers zoals Hans Nahar, A. de Koop, Lo Ngie Hing,
M. Brakke, L. Favery, L. van Niel. L. Berkeveld, L. Monkou e.a.

Voetbalstilte
Gedurende de oorlogsjaren was er van voetbal bij de burgerij nauwelijks sprake,
vanwege het feit dat haast alle gezonde jongemannen in de schutterij waren ingelijfd.
Zoals eerder gezegd keerde oom Emile in deze periode terug naar Suriname. Eén
van zijn eerste daden was, het optrommelen van sportlui om voornamelijk de
voetbalsport bij de burgerij weer nieuw leven in te blazen. Topspelers, zoals Vossie
Belgrave, Hein Leeuwin, Desi Samson, de Clerq en anderen gingen aan de slag om
de toekomstige struktuur van ons voetbal te helpen bepalen. Met veel inzet lukte het
om talentvolle jongeren in te schakelen, hetgeen een nieuwe fase betekende voor de
geliefde voetbalsport. Aan deze aanpak heeft het clubvoetbal van de S.V.B. in grote
mate haar opmars tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna te danken.
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Het inschakelen van luitenant Jimmy White van de Artillerie - belast met
sportzaken-voor dit doel, heeft veel bijgedragen om dit te bereiken. De goede
verstandhouding en samenwerking tussen de sportlui van de burgerij en de militairen,
miste zijn uitwerking niet. Regelmatig werden wedstrijden tussen beide partijen
georganiseerd, die het spelpeil tot grote hoogte deden groeien.
Emile Monkou die niet meer actief aan wedstrijden deelnam, heeft eveneens als
pionier van het sportgebeuren een grote bijdrage geleverd. Bij de overschakeling na het beëindigen van de oorlog - was er een gezonde basis gelegd, waaraan verder
kon worden gewerkt tot verdere opbouw van het spelpeil. Een groot deel der topspelers
gaf er de voorkeur aan om in militaire teams zoals M.V.V. en Hollandia te blijven
voetballen. De overige spelers sloten zich aan bij hun oude burgerverenigingen.

Nogmaals in Topvoetbal
Emile bleef ook na de oorlog zijn krachten verder wijden aan de voetbalsport. Als
lid van de begeleidingscommissie van de S.V.B. selektie en op andere belangrijke
posten van deze organisatie, is hij jarenlang aktief bezig geweest. Kort na de Tweede
Wereldoorlog behaalde de nationale selektie van de S.V.B. een grandioze overwinning
op Demerara.
In 1946 ontving de S.V.B. een uitnodiging van de Curaçaose Voetbalbond om
deel te nemen aan een tournooi in verband met het 25-jarig jubileum van deze bond.
Ongelukkigerwijs waren enkele spelers van het basisteam van de S.V.B. geblesseerd.
Op Emile die regelmatig met het team oefende deed het S.V.B. bestuur een beroep
om weer aktief mee te spelen in de nationale selectie.
Hij fungeerde bij deze gelegenheid als aanvoerder van het team. Jammer genoeg
verloor dit S.V.B.-team met sprekende cijfers van Aruba, Curaçao en Feyenoord
(Nederland) en speelde gelijk tegen het elftal van Columbia. Dit groot verlies was
voor een groot deel te wijten aan de zware blessure die de goed op dreef zijnde
doelverdediger ‘Charles Knel’ opliep in de tweede wedstrijd tegen Aruba. Zijn
vervanger Graanoogst (Blaka Grantjie) was erg geëmotioneerd door de zware blessure
die zijn collega Knel in de wedstrijd tegen Aruba had opgelopen. Tengevolge hiervan
was hij niet in staat optimaal te fungeren.
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Andere verdiensten
Na de trip naar Curaçao is oom Emile definitief gestopt met het aktief voetballen.
Na een rustperiode van ongeveer een jaar nam hij op verzoek van het S.V.B.-bestuur,
zitting in de technische commissie.
Jarenlang werd hij belast met de functie van secretaris van deze commissie. Op
11 juni 1961 werd hij bij een tussentijdse verkiezing gekozen tot bestuurslid van de
S.V.B. en alszodanig belast met het voorzitterschap van de technische commissie.
In deze commissie heeft hij bijzonder prettig en nuttig mogen werken met andere
leden zoals John Wessels, Hein Leeuwin, Andre Hedges Abrahams, Desi Samson.
In 1962 beëindigde deze commissie haar werkzaamheden. De misverstanden die
hieraan waren vooraf gegaan, zijn voor oom Emile het sein geweest om zich geheel
en al te distanciëren van alles wat met de S.V.B. en andere sportorganisaties iets te
maken heeft.
Overigens een zeer vreemde manier om een sportcarrière te beëindigen en dit
zeker voor een man die het grootste deel van zijn leven zich volledig heeft ingezet
voor de sport.
Op 1 juli 1985 maakte hij deel uit van Surinaamse sporttoppers die voldeden aan
de eis van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken voor een onderscheiding. Uit
principiële overwegingen, heeft Louis Emile Monkou de decoratieversierselen die
hiermee verband houden geweigerd.
Bedankt oom Emile voor alles wat U op sport e.a. gebied voor Suriname gedaan
heeft.
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Top Atleet Johan Lashley

John Lashley geboren op 10 juli 1908 te Paramaribo, startte zoals iedere Surinaamse
jongen met straatvoetbal. Bovendien was hij een echte vechtersbaas die zich niet
door andere jongens op de kop liet zitten. De meeste knokpartijtjes verliepen in zijn
voordeel maar dikwijls kwam hij ook thuis met een blauw oog of gekneusde
lichaamsdelen. Wanneer hij zo gehavend thuiskwam, kreeg hij van zijn ouders ook
nog pakslaag omdat hij op straat beslist niet mocht vechten. Zijn eigenlijke
sportloopbaan begon pas goed toen hij zich als padvinder liet inschrijven. Het
inschrijven van John, die later zou uitgroeien tot een van de grootste atleten van die
tijd, kwam pas na vele moeilijkheden tot stand. De heer Seljee, een der oprichters
van de Surinaamse padvinderij, had in John het type atleet ontdekt dat voor zijn groep
een grote aanwinst kon betekenen. De ouders van John zwichtten uiteindelijk voor
de vele verzoeken van Baas Seljee voor het inschrijven van John, echter met de
voorwaarde dat hij pas na de kerkdiensten van zondagmorgen de padvinderij mocht
bezoeken. Het bleek al spoedig dat de heer Seljee zich niet vergist had in de
kwaliteiten van John. De belangrijkste wedstrijden van toen waren
polstokhoogspringen, hoog- en verspringen, estafette lopen enz. De specialisaties
waarmee John de meeste tegenstanders ver achter zich liet, waren hoogspringen,
verspringen, estafette, kogelstoten. Hij heeft op deze nummers heel wat records
gevestigd. De discipline en saamhorigheid die er toen in de padvinderij heerste, is
de basis geweest voor deze successen. De heer Lashley heeft ook aan internationale
wedstrijden deelgenomen. Dat was tijdens interlandpadvinderswedstrijden tegen
Demerara.
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J.C.M. Lashley heeft niet alleen in de atletieksport een behoorlijke hoogte bereikt,
maar ook in andere takken van sport zoals: cricket, voetbal, baseball, korfbal, softball
en tennis. Zijn stokpaardje was atletiek en dat heeft hij nooit op stal laten staan. Ook
op voetbalgebied heeft hij zijn sporen verdiend. Hij maakte deel uit van de ploeg
van Go Ahead, een van de ploegen die jarenlang het peil van de S.V.B. heeft bepaald.
Ook Hans Nahar maakte toen deel uit van Go Ahead.
Deze club heeft veel hoogtepunten in de S.V.B.-geschiedenis bereikt, maar is er
toch nooit in geslaagd om kampioen te worden. De reden waarom Go Ahead uit
elkaar gespat is, is de heer Lashley niet zo bekend. Toen de grote stroom van sportlui
naar de Nederlandse Antillen toenam, werd ook deze club daarvan de dupe. In een
korte tijd verloor Go Ahead zes van haar beste spelers. Een van deze spelers was de
nationale back De Coop, die door de heer Lashley beschreven wordt als een der beste
achterhoedespelers die hij ooit heeft zien spelen.
Op vrij jeugdige leeftijd kwam onze all-round sportman J.C.M. Lashley pok terecht
in de cricket-wereld. Hij startte op heel toevallige wijze. Als Nickeriaan is het
vanzelfsprekend dat hij van cricket reeds van kindsaf iets afwist. Het bracht dan ook
geen problemen met zich mee toen op een goede dag de gebroeders Spensz, ook
Nickerianen, hem interesseerden om lid te worden van een C.C. die zij hadden
opgericht en hadden gedoopt met de naam Paramaribo.
De gebroeders Spensz waren overburen van John en zij waren dus volledig op de
hoogte van zijn kwaliteiten. Al spoedig groeide Paramaribo uit naar de top van de
Surinaamse cricketwereld. Dit was mede te danken aan de kundigheid van aanvoerder
John Lashley. Zijn mening over de discipline van vroeger en nu, buiten en op het
speelveld is dat deze onvergelijkbaar is.
‘Trainers of coaches waren er niet. Het was de aanvoerder die het voor het zeggen
had en die moest je gehoorzamen zonder meer. Een speler die b.v. 3x de oefeningen
niet had bezocht zonder een geldige reden, werd al was hij de beste speler, in de
game niet opgesteld. Er heerste een pracht discipline onder de spelers van vroeger.
Alleen de aanvoerder mocht met de scheidsrechter spreken en wat de scheidsrechter
of aanvoerder verder besliste, was wet’.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

32
Er is een periode geweest waarin de atletiek-sport in Suriname in een winterslaap is
geweest. Dat was vanaf de dertiger jaren tot aan de tweede wereldoorlog. In de
oorlogstijd heeft deze tak van sport weer een behoorlijke injectie gehad. Wij mogen
nimmer uit het oog verliezen dat de grondstof van onze atletiek in feite gelegd is
door de padvinderij en dat John Ciriel Max Lashley er het zijne toe heeft bijgedragen.

J. Lieuw On, R. Babel, I. Zwakke, A. Reeder, A.R. Babb, A. Belgrave, J. Paulina, A. Chirino, G.
Franker, Ch. Becker, J. Quant, D. Kelly.
Ph. Goedhart, Ch. Knel, J. Rack, D. Samson, H. Nelom, R. de Meza, R. De Clerq, G. Spier J. Paton,
H. Leeuwin, J. van Dams, Lt. F.E. van Binsbergen, Adj. Stadscommissaris Noorlander, M. Woud,
M. Reyes, R. Kemp, H. Kelkboom, S. Tromp, F. Kelkboom, P. Julia, C. Ormann, W. Smitz.
Sgt.-Maj. M. Wijngaarde, Lt. van Werkum, L. Daal, E.R. Wessels, H. Dennert, Zijne Excellentie den
wnd. Gouverneur Mr. J.C. Brons, Maj. M. Molenbrugge, Kap. S. Mobach, J.D. Morugg, G. Rosario,
S. Fingal, G.J.C. van der Schroeft.
W. Heyliger, M. Juliana, M. Davelaar, O. Hoelen, P. da Costa-Gomes, F. Jansen, E. Pietersz, J.
Pietersz, J. Suarez, C. Grovell, R. Mercera, Ch. Salzedo, E. Confessor, E. Berkenveld, M. Jansen, W.
Korps, R. Bernabela.
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Louis Casper vertelt

‘Ik heet Louis Casper en ben geboren te Paramaribo aan de Keizerstraat op 31 juli
1910.
Dit gebeurde op een dag waarop toevallig een groot sportgebeuren plaats had op
het H.B.S.-voetbalveld, opgeluisterd met militaire muziek. Toen ik dit alles later van
mijn ouders vernam, heeft dit mij nog meer gestimuleerd om mij intensief in te zetten
voor de sport en ik dacht dat dit mij toch wel aardig gelukt is.
Mijn ouders hadden het niet breed en hebben mij slechts een Ulo-opleiding kunnen
laten genieten.
In de padvinderij werd voor mij de grondslag gelegd voor mijn sportcarrière. Daar
deed ik mee aan alle takken van sport die toen beoefend werden, het meest aan
voetbal.
Aanvankelijk stond ik niet in het doel en voelde ik mij gelukkiger als veldspeler, het
liefst als rechtsback. Een lelijke enkelblessure is de oorzaak geweest dat ik de plaats
van rechtsback moest verwisselen voor die van doelverdediger. Dit gebeurde toen
mijn padvindersgroep een zeer belangrijke wedstrijd moest spelen tegen een sterke
tegenstander en ik bezeten door bakroe voor het spel, de leiding wist te bewegen mij
toch als doelverdediger op te stellen. De resultaten als doelman waren bij deze
gelegenheid van dien aard dat ik nooit meer een andere plaats in een elftal heb bezet.
Ook op Curaçao had ik een vaste plaats in het doel van de verschillende elftallen
waarvoor ik ben uitgekomen.
Ik heug me nog heel goed, mijn eerste voetbalwedstrijd op de Nederlandse Antillen,
nadat ik nauwelijks 24 uur mijn voet op de Curaçaose bodem had gezet. Mij viel de
eer te beurt na zo'n kort verblijf geselekteerd te worden voor een Surinaamse selektie
om
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uit te komen tegen een zeer sterke Curaçaose selektie. De wedstrijd eindigde in een
1 - 1 gelijkspel, waarbij gezegd moet worden dat mijn aandeel als doelverdediger
van het team dit resultaat tot stand heeft helpen brengen.
Het typische van het geval is dat ik reeds als kleine jongen bemoeienis kreeg met
goalpalen, om op latere leeftijd als doelverdediger nog meer in contact met goals te
zijn. Om dit nader te verklaren moet ik terug gaan naar de tijd toen gevoetbald werd
op het Gouvernementsplein en ik meehielp om de goalpalen die ergens in de
Herenstraat werden opgeborgen naar het Gouvernementsplein te sjouwen en op te
stellen.
Je kreeg dan de gelegenheid om even tegen de bal waarmee gespeeld zou worden
aan te trappen. Een heel grote eer die mijn vriendjes en ik, met name Just Gouvernante,
Hans Nahar, e.a. met veel plezier beleefden.
Suriname won, dank zij een behoorlijk bijdrage van mij, overtuigend van de
Demerarianen. Goed beschouwd was ik toen reeds een klein beetje semi-prof; ik
speelde nl. voor een hindostaanse voetbalvereniging en kreeg dagelijks van de eigenaar
van deze club, met name Doebria, twee liters melk. Doebria die zelf ook meespeelde,
kwam jammer genoeg heel tragisch te overlijden. Hij voelde zich kort voor een
wedstrijd ziek (koortsig) en dacht dat hij door een grote dosis tabletten (twaalf) in
te nemen snel zou opknappen om toch te kunnen meespelen. Hij overleefde dit niet
en werd de volgende middag begraven.’
Het leven, en in dit geval willen wij het accent op het sportleven leggen, ging ook
na de dood van Doebria normaal door.
‘Ook ik’, aldus Louis Casper, ‘bleef niet bij dit incident stilstaan maar ging, zij
het met wat minder spirit door met het beoefenen van alle sporten, waarvoor ik aanleg
had, zoals: voetbal, cricket en zwemmen.
Zwemmen heb ik niet in een modern zwembad geleerd, zoals wij nu Parima,
Dolfijn of andere in Suriname kennen, maar in de smerigste trenzen, goten en kreken
van Suriname, zoals de Sommelsdijckse Kreek. Ik ben er heus niet kapot van gegaan.
Dank zij mijn zwemkunst is het mij vaak gelukt uit benarde verdrinkingsposities
te geraken. Vaak genoeg moest ik via de Som-
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melsdijckse kreek vluchten, wanneer mijn vrienden en ik achterna gezeten werden
door de wachters van de sinaasappelproefvelden in de Cultuurtuinlaan.
Het streven van elk sporttalent van vroeger was erop gericht om eens een keertje als
vertegenwoordiger van zijn land op te treden. Ook Louis Casper had sterk de drang
hiertoe. Het grootste probleem was zijn niet al te ernstige manier van optreden. Louis
stond nl. bekend als een vent die verschrikkelijk van treiteren (sarren) hield. Deze
eigenschap was voor de elftalcommissie van de nationale selektie aanleiding om
trots zijn andere goede kwaliteiten het niet te wagen hem in interland-wedstrijden
op te stellen.
Toch zou hij op een merkwaardige wijze de gelegenheid krijgen om de mensen
anders over hem te laten denken.
Cornelis Naloop, de vaste doelman van het nationaal elftal, kreeg op een bepaald
ogenblik geen verlof van zijn baas om voor Suriname het doel tegen Trinidad te
verdedigen. De elftal-commissie waagde het om in zijn plaats Casper op te stellen,
hetgeen hij met beide handen aangreep.
Suriname won de eerste wedstrijd met 2-1, mede door de uitstekende wijze waarop
Casper zich van zijn taak kweet.

Naar Curaçao
24 uur na zijn aankomst op Curaçao mocht Casper in het doel staan van een sterke
selektie van Surinamers die op Curaçao verbleven om het op te nemen tegen een
even sterk Curaçaos team. Eindstand 1-1. Het feit dat Casper slechts een doelpunt
doorliet, toont duidelijk aan dat hij een groot aandeel gehad heeft in het bereiken van
deze eindstand.
Louis Casper uitstekende keeperswerk werd ook op Curaçao sterk gewaardeerd.
Het was dan ook geen toeval, maar kundigheid om 2x geselekteerd te worden om
het Curaçaose doel in interlandwedstrijden te verdedigen. Beide keren deed hij dit
uitstekend; zijn opstelling zou nog meerdere malen een feit geweest zijn, wanneer
door de Curaçaoenaars, die van huis uit niet veel van Surinamers moeten hebben
niet gediscrimineerd was.
‘Neem bijvoorbeeld een Hans Nahar’, zegt Louis Casper, ‘een van de beste spelers
die Suriname ooit gekend heeft. Hans is vaak genoeg de dupe geworden van deze
discriminatie en ik durf stellen
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dat Hans hierdoor verpest is. Goed beschouwd is Hans Nahar de beste speler die ik
gekend heb, een speler die, als je het zo moet uitdrukken veel te vroeg geboren is.
Wanneer Hans Nahar bijvoorbeeld in de glorietijd van Pele had gevoetbald dan zou
Pele de tweede viool als 's werelds topspeler moeten spelen.’
Louis sloot op vrij late leeftijd zijn carriere als voetballer af. Hij had het gelapt om
een van de moeilijkste en de meest ondankbare posten jarenlang voor zijn club en
de nationale selektie van Suriname te bezetten en te verdedigen.
In de jaren dertig vertrok hij naar de Nederlandse Antillen waar hij voetbalde en
verschillende andere takken van sport zoals cricket beoefende. In Suriname had Louis
een behoorlijke cricketnaam en was hij als wicketkeeper zeer bekwaam. Het is dan
ook niet te verwonderen dat hij vanwege z'n kwaliteiten snel de gelegenheid kreeg
om opgenomen te worden in de gelederen der grootheden: Wim Anijs, Harry
Slijngaard, Van de Kooye, Kolader, Loswijk en anderen. Officieel is Louis nooit tot
een century gekomen in cricket. Dit werd echter ruimschoots goed gemaakt door de
goede safes die Louis als wicketkeeper vaak genoeg wist te verrichten.
Zijn mening over de sportlui van voorheen en tegenwoordig?
‘Vroeger voelde men meer voor de sport. Men gaf zich meer en hoefde daarvoor
niets in de plaats te hebben. Het was al een grote eer wanneer je in Suriname in het
B-team was opgenomen. In het A-team was je een des te grotere held.
Tegenwoordig is het heel anders. Sport kan je als een beroep beschouwen. De
sportman is heden ten dage met een fabrieksarbeider te vergelijken. Hij is dan ook
verplicht om hard te werken om de productie op te voeren.
Het advies dat ik aan de sportlui van vandaag wil doorgeven is het volgende:
Gedraag je op en buiten het sportveld als een ware sportman.’
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60 TIGER JAREN
Victoria cricketclub, na de overwinning op Paramaribo C.C. om het S.C.B. Kampioenschap. Achterste
rij: L.n.R. Gomes, Dest, Kaarsbaan, Dest, Doet, Ch. Chung, Cheddy, Codrington, Codrington.
Zittend: L.n.R.W. Brathwaitt, Kaarsbaan, Perk (aanv.), Codrington?
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Voetballer - kok Friedeman Elshot

Friedeman G. Elshot meer bekend als Bolle werd geboren op 13 mei 1916 te
Paramaribo.
Zijn voetbal carrière begon hij als speler ongeschoeid van S.D.L. op het Patronaat
voetbalveld ook wel bekend als N.G.V.B. Na wederzijds overleg tussen voorzitter
Helian van S.D.L. (sport doet leven) en vertegenwoordiger van Transvaal (S.V.B.)
verhuisde Elshot naar laatsgenoemde voetbalvereniging.

Vaste plaats
In Transvaal had Bolle dadelijk een vaste plaats in de achterhoede. Deze plaats heeft
hij jarenlang op waardige wijze bezet. Samen met Zwakke Lieuw On, Max Woerdings,
André Watson e.a. vormde Bolle met als doelman Charles Knel een defensie die niet
zonder meer tot capituleren gedwongen werd.
Bikkelharde jongens die niet voor niets de bijnaam van Abattoir op hadden.

Aanvoerder
Jarenlang heeft Friedeman G. Elshot het aanvoerderschap van Transvaal met ere
gedragen: als zodanig heeft hij meegewerkt aan vele successen van deze club.

Artillerie
Tijdens de tweede wereldoorlog werd Bolle ingelijfd in de Surinaamse schutterij.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

39
Als zodanig heeft hij tot het einde van de oorlog 1945 o.a. bij de Artillerie gediend.
Bij het verlaten van deze dienst bekleedde hij de rang van sergeant (onder officier).
In zijn schutters loopbaan, heeft hij de voetbalsport ook serieus beoefend. Als
aanvoerder maakte hij deel uit van het super voetba elftal van de Artillerie, met
spelers zoals: George Spier, Cornelis de Meza, Tevreden, Guno Hoen e.a.. Ook wist
Bolle in die periode een vaste plaats te bezetten in de militaire/schutters
voetbal-selectie, die op niveau voornamelijk in het Caraibisch gebied veel van zich
heeft doen spreken: Verder maakten deel uit van dit team Hein Leeuwin, Desi Samson,
Richard de Clerq, René Nelom, Hugo Alberga, André Nyman, Charles Knel, Arthur
Babb e.a.

Terug naar Transvaal
Na de 2e wereldoorlog - toen het voetbalklimaat bij de S.V.B. weer enigszins
opgeklaard was - ging Bolle terug naar zijn oude voetbalclub Transvaal. Met de
eerder opgedane ervaring was het voor hem niet moeilijk om ook in de S.V.B.
nationale selectie opgenomen te worden.
Als zodanig mocht hij het genoegen smaken om in 1946 deel uit te maken van dit
team dat samen met Aruba, Feyenoord (nederland), Columbia en Curaçao deel te
nemen aan een voetbal toernooi.
Jammer genoeg werd dit toernooi - door bepaalde omstandigheden - voor Suriname
een debacle dat nooit uit de geschiedenis gewist zal kunnen worden.
Elshot heeft ongeveer 5 jaar gevoetbald voor de S.V.B. nationale selectie: Ook
maakte hij deel uit van dit team dat in 1948 Suriname voor de eerste keer met redelijk
resultaat in Nederland heeft gevoetbald.

Kok
Friedeman Elshot heeft naast voetbal ook andere kwaliteiten. Zjn kwaliteiten als kok
heeft hij in 1948 gedemonstreerd toen hij deel uitmaakte van het S.V.B. nationaal
team, dat aan een voorronde toernooi in Cayenne en de voortzetting daarvan na een
maand, in Guadeloupe deelnam.
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SPELERS EN OFFICIALS GEREED VOOR HET EERSTE OFFICIEEL BEZOEK VAN DE SVB
SELEKTIE AAN NEDERLAND.
Achterste rij v.l.n.r.: M. Wijngaarde (manager) - A. Nijman - M. Woerdings - A. Deira - C. Graanoogst
- W. Elshot - A. Babb - H. Leeuwin - H. Gill - Dubois (trainer) - A. Watson - J. Gouvernante (manager).
Voorste rij v.l.n.r.: Purperhart - A. Belgrave - A. Kamperveen - R. Nelom - D. Samson - G. Hoen A. Budel - R. de Clerq.
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De leiding van de S.V.B. had bepaald om vanwege de moeilijke omstandigheden
die toen in die landen heerste eigen voeding mee te nemen: Ook bij die
omstandigheden liet Bolle zich van de andere zijde zien.
De schotels die Bolle toen bereidde, hebben ongetwijfeld meegewerkt om het team
fysiek optimaal het veld in te sturen.

Bolle e buku
Bolle staat ook in de annalen van de geschiedenis bekend als een man die
ongeoorloofde kopstoten toedient.
Hij heeft dit in het verleden vaak met succes als wapen gebruikt. Met een kopstoot
heeft Bolle menig tegenstander uitgeschakeld: Zijn demonstratie op mij tijdens dit
gesprek leidde tot een dagenlange hoofdpijn.
Door een schot van de Clerck viel Bolle flauw. Tijdens één op een modderig
voetbalveld gespeelde wedstrijd tussen M.V.V. en Transvaal werd aan M.V.V. aan
de rand van het strafschopgebied een vrije trap toegekend. De Clerck bekend om
zijn oerhard schot plaatste zich achter de bal. De verdediging van Transvaal o.a.
Bolle had op de doellijn plaats genomen. Het oerharde schot dat Richard de Clerck
toen loste werd door Bolle uit het doel weggekopt.
Deze heldendaad werd door het publiek met een daverend applaus begroet: Direkt
daarna zeeg Bolle als een zak zout op de grasmat in elkaar. Eerste hulp-assistentie
was nodig om hem weer op de been te brengen. Echter moest hij voor geruime tijd
met een flinke koppijn het bed houden.

Bolle als landbouwer
Bolle heeft een rustige oude dag: Om lichaam en geest zoveel mogelijk nog wat op
peil te houden, houdt hij op zijn perceel aan het Indira Ghandieweg wat koeien op
na en plant hij het één en ander voor eigen consumptie.
Hij is reeds 43 jaar gehuwd met E. Hoop, uit welk huwelijk acht jongens en zes
meisjes geboren zijn.
Bedankt Bolle voor je bijdrage.
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Profiel van een kop expert Richard Henry Leeuwin

Richard Henry Leeuwin werd geboren op 20 december 1917 te Paramaribo.

Sport carriere
Op zeer jeugdige leeftijd trok de sport - Hein - zoals hij overal bekend staat bijzonder
veel aan. Hij was voornamelijk erg geïnteresseerd in de voetbalsport. Later zou
blijken, dat hij hiervoor heel veel aanleg had, hetgeen hem snel deed uitgroeien tot
één van de grote voetbalzonen van ons land.

Georganiseerd
Georganiseerd heeft Hein het eerst ongeschoeid gevoetbald voor Urania, een
buurtvoetbalclub van de omgeving Verlengde Hogestraat - meer bekend als Kufroru
- met medespelers zoals: de gebroeders Kobus en Joseph Tam, Paul Culbard, Walther
Leeuwin (een jongere broer van Hein), André Nijman en de gebroeders Claver.
Verder heeft Hein ongeschoeid gevoetbald voor Jong Voorwaarts en de Vliegende
Pijl, die beiden aangesloten waren bij de voetbal-organisatie aan de Wanicastraat
tegenover de R.K. Boniface Kerk. Voor korte tijd heeft Hein zich ook laten inschrijven
in de v.v. Excelsior een ongeschoeide club die deel uitmaakte van het v.v. sportveld
aan de Verlengde Prinsessestraat.

Geschoeid
Op vrij jonge leeftijd ging hij over naar de geschoeide S.V.B. Seniorenclub
Voorwaarts, een club die zijn sporen reeds had verdiend in de top van de S.V.B.,
met spelers zoals Hans Nahar, Artsie
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Brunings, Nol Gomperts, Harry Nassy, Just Gouvernante, Charles van Aalst,
gebroeders John en Emile Monkou.

M.V.V.
Toen in 1937 vele topvoetballers voor de militaire dienst werden aangetrokken was
Hein ook van de partij.
Het spreekt vanzelf, dat ook Hein, die intussen was uitgegroeid tot één van de
beste voetballers van ons land, deel ging uitmaken van M.V.V.
Een bijzondere aanwinst voor M.V.V., die door Hein jarenlang is waargemaakt.
Het is heus niet eenvoudig om het werk op te sommen dat deze rijzige centerhalf,
tijdens en ook na zijn actieve loopbaan voor M.V.V. en de voetbalsport over het
algemeen heeft verzet.
Ik wil mij slechts beperken tot een aantal hoogtepunten, in de hoop dat ik erin zal
slagen om de lezers een beeld hiervan te kunnen geven.

In de leiding
Vanaf 1937 tot ongeveer 1952 had Hein een leidinggevende plaats bij M.V.V.
In afzienbare tijd werd hij als aanvoerder aangesteld van het basis M.V.V. team in welk team hij ook als centerhalf een vaste plaats bezette.
Gedurende de 2e oorlogstijdjaren heeft hij geruime tijd als bestuurslid van de
militaire voetbalorganisatie keurig werk verricht. Zijn bijdrage als M.V.V. bestuurslid
heeft veel meegewerkt aan de vele successen en andere hoogte punten die zijn bereikt.
Ook een vaste plaats - die Hein als centerhalf en aanvoerder jarenlang - bij de
S.V.B. nationale selektie heeft bekleed was aan hem goed toevertrouwd. Hij had als
voetballer een bijzondere goede kijk op het spel.
Hij beschikte ook over zeer goede technische kwaliteiten, hetgeen uitmondde tot
een haast feilloze speldistributie. En last but not least was hij één van de zeer begaafde
gespecialiseerde koppers die Suriname ooit gekend heeft.

Andere hoogtepunten:
Van 1967-1971 heeft Hein verschillende functies als bestuurslid
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van de S.V.B. bekleed.
Hij is drager van de S.V.B. gouden bal en erelid van deze organisatie.
Tot slot zij ook nog vermeld, dat Richard, Henry Leeuwin zich niet alleen op
sportgebied verdienstelijk heeft gemaakt voor ons land, maar dat hij ook als militair
een zeer hoge en gewaardeerde staat van dienst heeft weten op te bouwen.
De rang van luitenant Kolonel aan het einde van zijn militaire loopbaan, is daar
zeker het bewijs van.

1948
Een deel van de S.V.B. nationale selectie, bij een bezoek aan de Ouwe hand dierentuin te A'dam Nederland.
Poserend op een zeeschildpad H. Leeuwin, verder van L.n.R.: Official: M. Wijngaarde, M. Woerdings,
G. Hoen, A. Nijman, A. Kamperveen en A. Babb.
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Voetballer ‘Vossie’ Belgrave alias Kakaspoor schijn

Leidde twee verenigingen naar de hoogste top
In zijn loopbaan als trainer leidde de heer Belgrave twee voetbalverenigingen naar
de hoogste top op dit gebied.
In 1950 was dat het geval met Transvaal en in 1961 met Leo Victor aan welke
vereniging hij sedert 1959 verbonden is. Vossie Belgrave kwam bij Leo Victor toen
deze vereniging in 1959 gevaar liep om te worden gedegradeerd. Op een desbetreffend
verzoek nam Vossie de Leeuwen onder zijn hoede. Het eerste resultaat was dat zij
degradatie ontliepen. In 1961 was het al zover dat de beker aan Leo Victor werd
uitgereikt als kampioen van Suriname.
In die tijd heeft Leo Victor gezien de bereikte resultaten in de competitie alle kansen
gehad om de titel te prolongeren. ‘Ik geloof wel dat wij het halen.’ zei Vossie toen
wij hem een vraag in deze richting stelden.
Vossie Belgrave, thans gepensioneerde ambtenaar, is onlangs door de
Frans-Guyanese voetbalbond onderscheiden vanwege zijn bijdrage aan de
ontwikkeling van de voetbalsport in dat land.
Het eerste contact dat Belgrave had met Frans-Guyana was in 1936 toen een S.V.B.
team, waarvan hij deel uitmaakte, een bezoek bracht aan Cayenne. Belgrave kwam
daar onder de indruk van de gastvrijheid van de Frans-Guyanezen. De vriendschap
en broederschap was voor hem aanleiding om de belofte te doen om tezijnertijd als
hij daartoe in de gelegenheid zou worden gesteld, iets voor de Fransen te doen op
het gebied van de voetbalsport. Deze belofte is hij trouw nagekomen. Dat was
mogelijk, omdat hij zelf eerst een zeer actieve rol heeft gespeeld in de Surinaamse
voet-
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ballerij waarin hij vele jaren samen met andere grootheden in de Surinaamse
voetbalwereld een voorname plaats had ingenomen en latere functies bekleedde op
het bestuurlijk vlak.
Evenals alle jongens in Suriname begon de voetbalcarrière van Vossie Belgrave als
straatvoetballertje. Hij woonde toen in de Prinsessestraat. De serieuze stap die hij
deed na de periode van straatvoetbal was de gang naar de toen bekende en populaire
club Cicerone.
‘In Cicerone kwam ik niet aan mijn trekken, hoewel ik samen met de gebroeders
Landkoer en andere jongens uit de buurt vond dat wij goed genoeg waren om in het
basisteam te worden opgenomen, liet met ons genoegen nemen met een plaatsje op
het reserve bankje.

El Deportivo uit elkaar
Zij verlieten Cicerone en richtten de club El Deportivo op. El Deportivo werd in
1933 opgericht. De naam El Deportivo gaven ze aan deze club nadat zij geïnspireerd
waren geraakt door het spel dat deze buitenlandse club hier had gedemonstreerd.
Voorzitter van deze club was de heer J.A. Pengel, nu wijlen. Een speling van het
lot wilde dat Deportivo die haar bestaan dankte aan het uittreden van een aantal
spelers uit Cicerone, uit elkaar spatte, kort nadat het bij de eerste ontmoeting tegen
Cicerone met 1-0 won. De vreugde bij El Deportivo was zo groot dat de spelers
blijkbaar naast hun schoenen zijn gaan lopen, met als gevolg de ondergang en
liquidatie van El Deportivo. Het uiteenvallen van El Deportivo leidde ertoe dat de
leden onderdak zochten bij verschillende clubs. Belgrave werd lid van Transvaal.
‘Bij Transvaal heb ik zo'n 6 tot 7 jaar gevoetbald. Ik was later trainer van deze
club. In 1936 werd een bondsteam samengesteld om deel te nemen aan een
driehoekstournooi in verband met het 100-jarig bestaan van Cayenne. Aan dit tournooi
namen deel Brazilië (Belem), Frans-Guyana en Suriname. Brazilië won dit tournooi.
Dit was mijn eerste kennismaking met Frans-Guyana.
Met het Nationale team heb ik ook bezoeken gebracht aan Trinidad, de Nederlandse
Antillen, Nederland, Guadeloupe, Martinique, Belem en Guyana. Het is voor mij
een zeer leerrijke periode ge-
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weest. De manier waarop wij werden behandeld door de Frans-Guyanezen was in
één woord af. Ik had nooit geweten van de Franse gastvrijheid, gelijkheid en
broederschap. Ik heb heel wat vrienden en afspraken gemaakt en heb geprobeerd mij
te houden aan die afspraken.’

Fatale blessure
In 1950 zette hij een punt achter zijn voetbalcarrière. Hij werd door een blessure
geveld tijdens een wedstrijd tegen Aruba.
Gedurende 2 maanden was hij uit de running en na deze periode bleek de blessure
zo erg te zijn dat hij besloot met voetballen op te houden. Het toenmalig bestuur van
de S.V.B. deed toen een beroep op Belgrave om de Nationale selectie geheel onder
zijn hoede te nemen. Daarvoor werd deze getraind door hem, Daisy Samson en
Leeuwin.
Door de heer Emile de La Fuente nu wijlen, oud voorzitter van de S.V.B., werd
ook een beroep op hem gedaan om Leo Victor van de N.G.V.B. te trainen indien dat
nodig mocht zijn. Hiermee wilde hij een goede verhouding tot stand brengen tussen
de N.G.V.B. en de S.V.B.
Belgrave heeft later daadwerkelijk de leiding van Leo Victor op zich genomen.
De successen die Leo Victor gedurende enige jaren behaalde zijn voor een belangrijk
deel aan hem te danken geweest. Vossie is verder succesvol geweest als
Jeugd-S.V.B.-trainer. Onder zijn leiding werd het Jeugdteam driemaal
Koninkrijkskampioen.

Naar Brazilië
Belgrave heeft de technieken van het trainersvak geleerd van de Nederlandse trainer
Dubois en heeft gedurende enkele maanden een trainersopleiding met succes gevolgd
in Brazilië. Belgrave ging naar Brazilië op voorstel van de Braziliaanse top-trainer
Palmeira die door de S.V.B. was aangetrokken om onze Nationale selectie te trainen.
Palmeira vond dat het beter zou zijn om een Surinamer naar Brazilië te zenden om
dan met een bagage aan daar opgedane kennis terug te keren en de kennis hier over
te dragen. Aangezien Belgrave voldeed aan de door Palmeira gestelde eisen, werd
hij uitverkoren. In Brazilië heeft Belgrave zich ook op het gebied van ar-
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bitrage dienstbaar gemaakt.
Geheel tegen de regels in verplaatsten doelverdedigers zich bij het nemen van
penalties. Belgrave die in de gelegenheid werd gesteld om ook wedstrijden te fluiten
in Brazilië zorgde voor de nodige sensatie toen hij penalties liet overnemen omdat
de doelverdediger zich had verplaatst. Hiermee zorgde hij ervoor dat de regels stipt
werden nageleefd.

Isolement
Toen hij uit Brazilië terugkeerde naar Suriname herinnerde hij zich de belofte die
hij had gedaan aan Frans-Guyana. De mensen daar waren geïsoleerd. Hij hernieuwde
het contact, pakte de draad weer op en legde via Leo Victor een basis voor de
voortzetting van de betrekkingen op voetbalgebied tussen beide landen. In het kader
van deze betrekkingen werd de Nationale selectie van Frans-Guyana enkele malen
uitgenodigd door de S.V.B. De Frans-Guyanezen verloren met sprekende cijfers.
Eén keer slaagden zij erin om de militaire voetbalvereniging die toen als De Beer
bekend stond met 1 - 0 te verslaan.
Ondanks de grote nederlagen die Frans-Guyana tegen Suriname leed, liet dit land de
moed niet zinken. In die periode deed de Frans-Guyanese voetbalbond een beroep
op Belgrave om regelmatig in het weekend clinique's te verzorgen voor de
Frans-Guyanezen, waarmee in feite een begin werd gemaakt met een stukje
ontwikkelingshulp van Suriname aan Frans-Guyana.
Belgrave adviseerde de Frans-Guyanezen om een aantal hunner in de gelegenheid
te stellen om een voetbaltrainersopleiding in Frankrijk te volgen. Dit advies werd
opgevolgd, zo'n vier Frans-Guyanezen volgden een cursus in Frankrijk en keerden
terug.
Hij heeft ook gewerkt aan een structuur met betrekking tot een competitiesysteem
waarbij de zogenaamde communes (distrikten) tegen elkaar uitkwamen. Ook op
voorstel van hem werd de heer Chaumet, de sterke man op het gebied van de
voetbalsport in Frans-Guyana, in de gelegenheid gesteld naar Frankrijk te gaan om
stage te lopen op het gebied van voetbalhuishouding, arbitrage en coaching.
Belgrave adviseerde de Frans-Guyanese voetbalbond om aanslui-
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ting te zoeken bij de Concacaf en één van de resultaten die daaruit voortrolde was
de afvaardiging van trainers naar Mexico voor een opleiding.

Kennis en ervaring
Het contact met Suriname werd enige tijd verbroken toen de S.V.B. zich op het
standpunt stelde dat een regelmatige ontmoeting met Frans-Guyana niet zoveel
vruchten afwierp, aangezien Suriname op voetbalgebied op een hoger peil stond.
Naderhand kwam het contact weer tot stand toen Suriname, Martinique, Cayenne
en Guyana in Martinique deelnamen aan een tournooi. Belgrave heeft daarna een
aantal sterke Surinaamse clubs kunnen interesseren om een bezoek te brengen aan
Frans Guyana. Vossie heeft ook kunnen bewerkstelligen dat Frans-Guyanese trainers
en spelers aanwezig konden zijn bij top interland wedstrijden die Suriname in het
Suriname Stadion speelde. Hiermee bereikte hij dat de Frans-Guyanezen meer kennis
en ervaring opdeden. Door deze medewerking die Belgrave heeft verleend, waren
de Frans-Guyanezen onmiddellijk bereid om de beslissingswedstrijd tussen Suriname
en Trinidad op Frans-Guyanese bodem te doen spelen. Bij die wedstrijd was het
Frans-Guyanese publiek op de hand van Suriname. Enkele buitenlandse teams die
hier hebben gespeeld, hebben door bemiddeling van Belgrave een bezoek aan
Frans-Guyana gebracht.
Op een gegeven moment heeft Vossie met de gedachte gespeeld een einde te
maken aan de relatie die hij moeizaam had opgebouwd met Frans-Guyana, omdat
van de zijde van kwaadwillige Surinamers allerlei valse aantijgingen aan zijn adres
werden geuit vooral toen Frans-Guyana Suriname in een dramatische wedstrijd
versloeg.

Belangrijke bijdrage
Deze zaak is in S.V.B.-kringen besproken en toen bij de returnwedstrijd hier gespeeld,
bleek dat Frans-Guyana met rasse schreden vooruit was gegaan en opgewassen was
tegen Suriname, kregen zowel het bestuur van de S.V.B. als voetbalfans een totaal
ander beeld van het Frans-Guyanese voetbalspel. Belgrave verleende
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naast voetbal ook medewerking aan het intensiveren van het contact tussen de
Volleybalbond, de Basketbalbond en de Atletiekbond. Behalve de gastvrijheid van
de Frans-Guyanezen is Belgrave onder de indruk gekomen van de enorme
vaderlandsliefde, de wilskracht en de zelfwerkzaamheid van de Frans-Guyanese
voetballers.
De motivatie is optimaal en hij is ervan overtuigd dat de successen voor een
belangrijk deel te danken zijn aan deze deugden.
Het is buiten kijf, dat Vossie Belgrave voor Suriname een belangrijke bijdrage
heeft geleverd tot vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen. In feite zou
Belgrave hiervoor niet alleen door Frans-Guyana onderscheiden moeten worden
maar ook door Suriname.
Vossie, heel hartelijk dank voor alles wat je op sport en ander gebied voor ons
land hebt gedaan.

S.V.B. SELEKTIE VOORWAARTS ARUBA (1947)
Achterste rij: v.l.n.r.: (SVB): W. Zorgvol - U. Samsey - M. Pool - H. Leeuwin - H. Holband - H. Gill
- C. Graanoogst - E. Wessels - H. van Ommeren (bestuursleden SVB).
Spelers Voorwaarts Aruba: M. Reyes - A. Sjew A Kiam - W. Echteld - F. Anijs - J. Esser - R. Abrahm.
Middelste rij v.l.n.r.: P. Bodeutsch - G. Babel - H. Nassy - W. Bos Verschuur - Jong Baw - G.J.C.
van der Schroeft - M. Wijngaarde - J.J. Gouvernante - H. Reeder - Ch. van Eer.
Voorste rij v.l.n.r.: A. Belgrave - D. Samson - R. Nelom - A. kamperveen - G. Hoen - A. Bab - J.
Biezen - Heerenveen - M. Aksel - A. Geerman - H. Nahar - A. Reeder.
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Arthur Babb ‘de man met de ijzeren longen’

Arthur Babb werd geboren op 11 januari 1921.
In de omgeving van Lelydorp startte hij zijn sportcarriere met o.a. Koning voetbal.
In 1946 was hij rijp genoeg voor een plaats in de S.V.B. nationale selectie en wel in
de ontmoeting tegen Guyana. In dat zelfde jaar maakte hij deel uit van het S.V.B.
team dat te Curaçao in een vijflanden tournooi - Feyenoord (Nederland), Columbia,
Suriname, Aruba en Curaçao deelnam.
Arthur beschikte over een goede conditie.
Geen wonder dat hij de naam van ‘IJzeren longen’ verwierf. Hij had zo goed als
nooit een off day en was één van de meest in vorm zijnde spelers in de voetbalhistorie,
die Suriname ooit heeft gekend.

Andere takken van sport
Naast voetballer was Arthur ook een uitstekende basketballer, korfballer en atleet.
In de nummers polstokhoogspringen, verspringen (record) 6.65 m. en met hardlopen
behaalde hij altijd goede resultaten.

Aantal voetbal interland wedstrijden
In ongeveer 100 S.V.B.-interlandwedstrijden had Arthur een vaste plaats als
middenveldspeler in de nationale selectie.
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Gehuwd
In 1944 stapte hij in het huwelijksbootje met mej. Everduin. Uit dit huwelijk zijn er
acht jongens en acht meisjes geboren.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd hij in de schutterij ingelijfd. Enkele jaren hierna
trad hij in dienst bij de brandweer.
In 1976 verliet hij uiteindelijk als ergeant-majoor de militaire dienst.

MILITAIRE VOETBAL ORGANISATIE
1945
Paramaribo - Suriname
Achterste rij: L.n.R. Bromet (scheidsr.), Sergt. Rolvast, Sergt. maj. M. Wijngaarde (secretaris M.V.O.),
S. Mobach (ex-voorzitter M.V.O.), 2e luitenant J. White (voorzitter M.V.O.), Sergt. H. Leeuwing (2e
Comm. M.V.O.), Sergt. W. Echteld, Sergt. Lieuw On. Middelste rij: L.n.R. Sergt. R. de Meza, Sergt.
Leysner, Sold. A. Kamperveen, Brig. Nijman, Kolonel v. Oosten, Sergt. E. Paton, Sergt. maj. P. Mac
Donald (1e Comm. M.V.O.). Voorste rij: L.n.R. Sergt. F. Elshot, Brig. R. Nelom, Brig. D. Samson,
2e Luitenant Mobach, Inf. A. Babb, Brig. M. Woerdings, Sergt. De Clerq, Sergt. G. Spier.
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Technische - taktische toppen André Deira

Andre Clifton Deira, is zonder meer één van onze grootste middenveldspeler geweest.
Het is danook niet te verwonderen dat André jaren lang de kleuren van ons land in
interland voetbalwedstrijden heeft mogen verdedigen.
Hij werd geboren op 17 april 1922 te Paramaribo. Het straatvoetbal, waarmee
nagenoeg iedere surinaamse jongen van die tijd bebegon, lokte ook André naar de
plaatsen om met zijn leeftijdgenoten - in de omgeving van de Keizerstraat - de
zogeheten piki piki plei te beoefenen.

Veel aanleg
De wijze waarop André reeds in die tijd zijn kunnen wist te presenteren, maakte al
dadelijk de nodige indruk op ouderen die hem zagen voetballen.
Op 15 jarige leeftijd ging André er toe over om georganiseerd te voetballen, door
toe te treden in een jeugdvoetbalclub met name - Armada -, een onderafdeling van
de v.v. Surinam - aangesloten in de hoogste geschoeide afdeling van de N.G.V.B.
André, die nog steeds ongeschoeid voetbalde, verliet na enkele maanden Armada
en sloot zich aan bij de v.v. Paisandu van de Wanicastraat voetbalorganisatie,
tegenover de R.K. Boniface kerk.

Onder de wapens
Na vele zwerftochten in en uit verschillende voetbalverenigingen en daarbij de nodige
ervaringen te hebben opgedaan, werd André op 19 jarige leeftijd ingelijfd in de
schutterij.
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In de ongeveer 5 jaren dat hij tijdens de 2e wereldoorlog in dienst was, heeft hij ook
op sportgebied veel ervaring opgedaan.
In kringen van toppers als Harry Zweden en Charles Knel mocht André het
genoegen smaken om geschoeid te voetballen in het team van het 1e battaljon.
In latere jaren werd André overgeplaatst naar de afdeling Kust Artillerie te Fort
Nieuw Amsterdam in het distrikt Commewijne. Tot zijn vertrek als Gunner naar het
buitenland, heeft hij deel uitgemaakt van het Sterk Artillerie voetbal elftal met spelers
als George Spier, René de Meza, Friedeman Elshot en Tevreden.

Na de 2e Wereldoorlog
Kort na de 2e wereldoorlog werd het burgervoetbal weer nieuw leven ingeblazen.
Het was voornamelijk op initiatief van Morris Wijngaarde, dat het S.V.B. voetbal
weer op poten werd gezet. De meeste oude verenigingen o.a. Voorwaarts kwamen
tot heroprichting.
Over het algemeen vormde dit geen probleem, daar een groot deel van de
afgevloeide voetballers uit de Schutterij - waaronder ook Deira - een onderdak kon
vinden bij de heropgerichte clubs van de S.V.B.
André Deira en anderen zoals Hendrik Holband, Guno Hoen en Henny Gill, kozen
voor de v.v. Voorwaarts, terwijl ook andere clubs als Transvaal spelers als George
Spier en Friedeman Elshot in hun team opnamen.

In M.V.V.
André heeft jarenlang een wezenlijke bijdrage geleverd om de v.v. Voorwaarts op
peil te houden. In latere jaren ging hij over naar de v.v, M.V.V., in welke club hij
samen met André Kamperveen, André Nijman, Arthur Babb en Cyril Orna jarenlang
heeft gevoetbald.

S.V.B. Nationale selectie
André Clifton Deira heeft ook jarenlang een zeer belangrijke rol gespeeld in de S.V.B.
nationale selectie.
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Samen met medespelers als Arthur Babb en Hein Leeuwin vormde hij het
middenveldtrio van dit team. Trots André lengte te kortschoot, had hij het vermogen
om in kop duels het van veel langere tegenstanders te winnen. Zijn hoge technische
en tactische kwaliteiten hebben hem gemaakt tot één van onze meest begaafde
voetballers

Korfbal
André heeft naast voetbal ook jarenlang het korfbal spel op niveau beoefend.
Samen met toppers als Iwan Zwaleke, Ewald Alvares en Jap Ngie, heeft hij de
sterkte van de zeer populaire korfbalclub Cicerone jarenlang helpen bepalen.
Cicerone heeft in de tijd toen André van dit team deel uitmaakte, vele
kampioenschappen en andere successen behaald.
In latere jaren ging hij over naar de korfbalclub - Velocitas - waar hij samen met
Jacques Promes en Paul Blankendaal een rol van grote betekenis heeft gespeeld.
Kort voor André Clifton Deira zijn sportcarriëre geheel en al afsloot, heeft hij
geruime tijd zijn kunnen en kennen op sportgebied mogen overdragen aan het team
van de v.v. Orkaan - aangesloten bij de S.V.B.

1953 - Ontvangst Nederlandsvoetbal team - Zanderij.
Surinaamse selectie: v.r.n.l.: L. Rack - L. Mans - A. Belgrave - C. Graanoogst - A. Rack - P. Amir
Ali - A. Kamperveen - S. Mijnals - G. Hoe - E. Oniel - L. Mijnals - M. Kruin - R. Nelom - A. Kilian
- G. Green - H. Mijnals - A. Nijman - L. Kogeldans - F. Mijnals - officals: Salomons - T. Alberga B. Bromet.
Doelman L. Casper vist achter het net.
Wedstrijd Suriname - Trinidad 1934
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Allround sportman Sjaak Promes

Kort voor Marino, J. Promes - beter bekend als Sjaak - definitief zijn cricketbat aan
de kapstok hing, mocht hij uit handen van de toenmalige Surinaamse
cricketbondsvoorzitter een gouden gedenkpenning in ontvangst nemen.
Deze werd aan hem uitgereikt naar aanleiding van zijn grote verdiensten voor de
cricketsport.

Geboren
Sjaak Promes werd geboren op 30 augustus 1922 te Paramaribo. Van Paramaribo
verhuisde hij naar het rijstdistrikt Nickerie alwaar hij het grootste gedeelte van zijn
jeugd heeft doorgebracht.
In Paramaribo teruggekeerd werd hij opgevangen door de familie Bromet aan de
Wagenwegstraat naast Boekhandel Versluis, behorende aan de familie Parisius.
Na de lagere school opleiding - deels in Nickerie en vervolgens in Paramaribo
-verhuisde Sjaak met z'n ouders naar Moengo, alwaar hij als leerling mechaniciën
een jaar lang onbezoldigd werkte. Deze opoffering heeft Sjaak uiteindelijk geen
windeieren gelegd. Zijn verdere loopbaan is daar een bewijs van.

Sport
Marino Jaques Promes - zoals hij in feite heet, heeft zijn basissportcarrière voor een
groot deel te danken aan de tijd dat hij in Moengo gevestigd was.
Reeds op jeugdige leeftijd vertoonde hij veel aanleg voor de sport en voornamelijk
voor Koning Voetbal.
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Ook voor de King of games, cricket, traden zijn talenten snel op de voorgrond.
Top-cricketters zoals de gebroeders Jie Sam Foek; Kluivert, George Straal e.a.
hadden de aanleg van Sjaak voor het cricketspel snel ontdekt. Binnen afzienbare tijd
groeide de jeugdige Sjaak naar de top en mocht hij meedoen in de gelederen van de
ouderen. Zonder veel moeite had Promes een vaste plaats in één der plaatselijke
cricket- en voetbalclubs veroverd en het duurde slechts kort om hem te doen opnemen
in het selektieteam van Moengo, dat regelmatig uitkwam tegen toppers uit Paramaribo
en andere distrikten.

Terug naar Paramaribo
In 1944 vond Promes het welletjes en verhuisde hij naar zijn geboortedistrikt.
Robinhood scouts - die eerder met de voetbalcapaciteiten van Sjaak op de hoogte
waren, wisten hem over te halen om toe te treden tot hun gelederen.
Samen met spelers zoals Markiet, Wilson, Oniël, Winter, Louis en Stanley Mijnals,
opereerde Promes bij zijn beginperiode als linksbuiten van Robinhood.
In latere jaren verhuisde hij naar de linker-achterhoede. Sjaak's intrede bij
Robinhood betekende een groot aanwinst. De grote hoogte en de diverse
kampioenschappen van Robinhood in die tijd, zijn mede te danken aan de inzet van
deze speler.

S.V.B. Selectie
Geruime tijd heeft Sjaak Promes ook deel uitgemaakt van de S.V.B. nationale selektie.
Ook in dit verband heeft hij ons land op waardige wijze vertegenwoordigd.

Andere takken van sport
Naast voetbal en cricket heeft Promes getoond ook begaafd te zijn geweest in
verschillende andere takken van sport z.a.: korfbal, basebal, honkbal en basketbal.
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Sportief
Marino Jaques Promes mag gerekend worden tot de meest begaafde sportlui die
Suriname ooit gekend heeft.
Op het gebied van sportiviteit was er op zijn gedrag niets aan te merken.
Namens de Surinaamse sportgemeenschap wil ik Sjaak Promes heel hartelijk dank
zeggen voor de fundamentele bijdrage die hij op sport en ander gebied aan Suriname
heeft geleverd.

Top Cricket selectie
Achterste rij: l.n.r. Kaasbaan, W. Anijs, Berenstein, J. Perk, J. Promes, A. Meye. Hurkend: l.n.r.
Swamipersad, Bang A Foe, Tolel.
Zittend: l.n.r. E. Paton Ramos.
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Geboren goalgetter Ursie Samsey alias agressief

Wij hebben het hier over URSIE ADRIAAN SAMSEY, geboren op 25 september
1922 te Paramaribo.
Vóór de 2e wereldoorlog ongeschoeide voetballer van jeugd Urania. Op jeugdige
leeftijd geschoeide voetballer te Moengo. Tijdens de 2e wereldoorlog in de schutterij
uitgekomen voor Compagnie elftallen.
Kort voor het beëindigen van de 2e wereldoorlog had Samsey een vaste plaats als
midvoor in het voetbalteam van de Artillerie met toppers zoals Elshot, de Meza,
Rene Nelom, Faverius, Tevreden, G. Hoen e.a. In 1946 aangesloten door tussenkomst
van G. Hoen bij de v.v. Voorwaarts.
Ongeveer 10 jaar vaste plaats als midvoor in Voorwaarts.
In 1946 Suriname vertegenwoordigd in SVB selektieverband in Guyana.
Goed voor ongeveer 10 SVB interlandwedstrijden.
Jarenlang Suriname's meest gevreesde midvoor met hoge score kwaliteiten. Hij
had een groot aandeel in vele successen van v.v. Voorwaarts o.a. het ongeslagen
kampioenschap van 1952.
Verschillende malen trainer van Voorwaarts geweest waarbij in 1957 het
kampioenschap werd behaald.
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1946
CHARLES KNEL, doelverdediger van de SVB selektie, die een briljante wedstrijd speelde tegen het
team van Columbia in het vijf-landen tournooi, 1946, tussen Aruba Curaçao, Feyenoord (Nederland)
en Columbia. Doleman Knel werd na de wedstrijd op de schouders gedragen door een deel van zijn
teamgenoten.
V.l.n.r.: D. Samson - F. Elshot - W. Echteld - Ch. Knel - A. Paton - A. Kamperveen - A. Babb.

50-TIGER JAREN
DRIE-VOUDIG KAMPIOEN S.V.B.
v.v. Voorwaarts in de 50-tiger jaren.
V.l.n.r.: Wooter - C. Graanoogst - H. Gill - G. Hoen - L. Mans - 'g. Degenaar - E. Wijks - L. Kogeldans
en anderen.
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Oud voetbal international Guno Hoen
Penalty specialist

26 jaar aktief voetbal

Guno Hoen mag zeker terugzien op een geslaagde sportcarrière. Hij voetbalde
ruim 26 jaar aktief, zowel voor clubs als voor het Surinaamse Nationale Selectie. In
1934 begon hij als 12 jarige knaap te voetballen in een van de blotevoeterclub van
de militair sergeant Roell. Deze sergeant had heel wat voetbalclubjes in diverse
wijken van de stad opgericht, om de jongens van de straat te houden. Hoen speelde
voor een clubje van buurtjongens van de Gravenstraat. Hij woonde daar tegenover
het Leger des Heils, vlak naast een andere knaap die een voetballer van betekenis
zou worden, namelijk Desi Samson.
Een voetballer van betekenis werd Hoen pas in 1942 toen hij in de schutterij als
dienstplichtige moest. Hij werd ingedeeld in het Eerste Bataljon Infanterie en werd
gestationeerd op Albina, waar de militairen regelmatig voetbalden. Dat jaar speelde
Hoen ook voor het eerst mee in een interland te St. Laurent. Hij had zelf geen
voetbalschoen maar kreeg een oude ter leen van een gepensioneerde soldaat Peters,
die onder de naam ‘Alatta’ eens een vermaarde voetballer was. De Surinaamse
militairen speelden 1 - 1 gelijk tegen St. Laurent. Aan de zijde van de Frans
Guyanezen speelden de befaamde gebroeders van Genderen. Van Albina werd Hoen
overgeplaatst naar de Artillerie te Fort Nieuw Amsterdam. Daar diende hij de
oorlogsjaren uit en voetbalde voor de militairen, samen met jongens als George Spier
en De Meza.

Gloriejaren
Voetbalglorie heeft Guno Hoen gehad bij Voorwaarts en gedu-
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rende de tijd die hij voor de Surinaamse Nationale Selektie voetbalde. Bij Voorwaarts
heeft hij aktief gevoetbald van 1946 tot 1960 en voor het nationale elftal ruim 10
jaar.
Hij heeft in feite maar een club waarvoor hij veel liefde heeft namelijk ‘Vorrie’.
Weliswaar voetbalde hij na afzwaaien uit de schutterij - in 1945 - een jaartje voor
Cicerone, een heel sterk team met cracks als Tromp Alberga, Badjoe van Ommeren,
Humbert David en Arthur Sandel. Echter stapte hij in 1946 op aandrang van Frits
Juda over naar zijn favoriete club - Voorwaarts. In 1947 moest hij vanwege zijn in
diensttreden in de politiedienst Voorwaarts verlaten om voor P.V.V. te voetballen.
P.V.V. van toen beschikte over een sterk elftal, met spelers als A. Rack, J. Terborg,
E. Graanoogst, Gilly Ellis, L. Koole, Soeters en de gebroeders Cederboom. Tot 1951
voetbalde Guno voor P.V.V.. Na uit de politiedienst te zijn gestapt, heeft hij ongeveer
een jaar op Moengo gewerkt en heeft hij aldaar het voetbalspel in T.G.G. en in de
selectie van Moengo beoefend. Naar Paramaribo teruggekeerd, sloot hij zich
automatisch weer aan in zijn lievelingsdub Voorwaarts. Tot ongeveer 1958 heeft hij
zijn krachten blijven geven aan deze vereniging. Op ongeveer 37 jarige leeftijd heeft
hij officieel afscheid genomen van de actieve sportbeoefening.

Gevreesde linksbinnen
Alhoewel Guno Hoen op vrijwel alle posten in de voorhoede en de middenlinie heeft
gespeeld waren zijn beste posten, de linksbinnen en linksbuiten plaats. Zowel bij
Voorwaarts als bij het Nationale elftal was hij door elke tegenstander gevreesde
linksbinnen en later linksbuiten. Hij was ook voor beiden de penalty-specialist.
Hoen heeft voor Voorwaarts ruim 150 wedstrijden gespeeld en hij maakte ruim
80 doelpunten in deze periode. Jarenlang maakte hij deel uit van het beroemde
ijzenteam van Vorrie bestaande uit Graanoogst in het doel. Achter Gill en Holband.
Midden Deira, Esser en Neyhorst. Voor: Stolting, Wijks, Samsi, Kogeldans en Hoen.
Guno Hoen herinnert zich twee hoogtepunten van zijn Voorwaarts periode. De
eerste is het kampioenschap dat Vorrie in 1952 behaalde. De tweede is een
kompetitiewedstrijd die Voorwaarts te-
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gen Bintang Merah speelde. Vorrie won met 18 - 0, een rekord dat nog steeds niet
is verbeterd in de voetbalgeschiedenis van de SVB. Hoen nam die middag zes
doelpunten voor zijn rekening.
Een ander opmerkelijke feit gebeurde in een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Robinhood vertelt Hoen: ‘Ik was de penalty specialist. Ik had er nog nooit één gemist.
Maar die middag tegen Robinhood, stopte de keeper van de Roodgroenen Stanga
Mijnals een penalty van mij.
Ik moet hem de eer geven. In m'n hele voetbalcarriere is hij de enige doelman die
een penalty van mij heeft tegen gehouden.’

60 voor Nationale Selektie
Hoen speelde ruim 60 wedstrijden voor de nationale selektie en scoorde zo'n 40
doelpunten. Voornamelijk op aandrang van SVB-scout Frits Juda werd hij in 1946
voor het eerst door de elftalcommissie geselekteerd. Maar hij ging niet mee met de
grote trip van de Nationale Selektie naar Curaçao waar een groot voetbalfestijn werd
gehouden tussen Curaçao, Aruba, Feyenoord van Nederland, Columbia en Suriname.
Eind 1946 was Hoen er wel bij toen de nationale selektie naar Cayenne ging en
daar met 9 - 0 won met de Frans Guyanese nationale selektie. Hoen scoorde twee
van de negen doelpunten en verwierf vanaf dat moment een vaste plaats in het
nationale elftal.
Met Hoen op de linksbuiten plaats en Kol Nelom als linksbinnen had de nationale
selektie een linkervleugel die iedere tegenstander hopen moeilijkheden bezorgde.
Hoen maakte deel uit van een van de beste nationale elftallen die Suriname ooit heeft
gehad. Dit super elftal bestond uit de volgende spelers: In het doel Cornelis
Graanoogst, alias Koprofowroe, of Engel Gabriel. De twee backs waren Gill en
Zorgvol. Rechtshalf Deira, Centerhalf Hein Leeuwin en linkshalf Babb. De voorhoede:
rechtsbuiten Vossie Belgrave, rechtsbinnen Desi Samson, midden voor Ampie
Kamperveen, linksbinnen Kol Nelom. Dit elftal had het zogenaamde magisch vierkant
geperfectioneerd. Het magisch vierkant bestond uit de kanthalfs Deira en Babb en
de binnenspelers Samson en Nelom, waarbij Deira en Samson, en Babel en Nelom,
elk als een twee-eenheid opereerden. Deira had tot taak Desi Samson schietklaar te
maken. Dezelfde taak had Babb ten opzichte van
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Nelom. Bovendien konden deze vier spelers elkanders taak moeiteloos overnemen.
Ze vormden een vloeiend geheel.
Na 10 jaar voor het nationale elftal te hebben gevoetbald, stapte Guno Hoen samen
met zijn compai Kol Nelom, eruit. Ze waren eigenlijk een beetje boos op de
elftalcommissie. Guno legt uit: ‘Kijk. Nelom en ik beseften dat wij een dagje ouder
werden en dat we eens plaats zouden moeten maken voor jongere kerels. Tot zover
geen nood. Maar in 1954 toen Kol en ik nog topprestaties leverden kwam het
Nederlandse elftal naar Suriname. Nelom en ik mochten niet meedoen, maar bleven
als reserves op het bankje. Dat deed een beetje pijn, want wij waren ervan overtuigd
dat er voor ons twee nog geen waardige vervangers waren.
Hetzelfde herhaalde zich in 1956 toen wij tegen Curaçao moesten spelen. Weer
werden wij naar de reservebank verwezen. Nelom en ik gaven toen de brui eraan en
we stelden ons niet meer beschikbaar voor het nationale elftal.’

Trainer, sportverslaggever enz.
Nadat Hoen het aktieve voetbal vaarwel zegde in 1960, is hij de sport blijven dienen.
Ondanks drukke werkzaamheden bij de Overheid waar hij zijn dagelijks brood moest
verdienen, vond hij tijd om als voetbal-trainer te werken. Onder andere samen met
Samsi bij zijn oude club Voorwaarts. Als assistent-trainer in Dienst van het Minov
moest hij zijn voetbalkennis in de distnkten tot ver over de vallen aan de jeugd
overbrengen. Hiervoor kreeg hij de geweldige som van 50 gulden per maand. Vanaf
die tijd werd hij ook sportverslaggever en verzorgde programma's bij de Radio-stations
SRS, Rapar en Radika.
In het maatschappelijk leven heeft Guno Hoen het ook ver geschopt. Begonnen
als kantoor-assistent bij de overheid is hij opgeklommen tot de funktie van
Hoofd-inspekteur bij Sociale Zaken. Hij heeft diverse ambtelijke diploma's behaald
en liep stage in Nederland als maatschappelijk werker. Hij keerde terug met een
diploma voor Algemene groepswerk en huisvesting.
‘De sport is mijn leven’, zegt Guno Hoen, ‘ik blijf gaan tot m'n laatste ademsnik’.
Dat bewijst hij ook. Buiten zijn sportprogram bij Radika, blijft Hoen helpen
organiseren en verslaan van andere
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sporten zoals het dammen, het biljarten. Ook speelt hij nog mee bij de jaarlijkse
wedstrijden van de oud-internationals.

Overschot aan deskundigen
De enorme achteruigang van ons voetbal en andere takken van sport is een duidelijk
bewijs dat personen die niet voor hun taak bekerend zijn de topplaatsen opeisen in
de leiding.
Het zijn deze beunhazen die zich met geweld als leiders en deskundigen in het
zadel plaatsen. Een vriend van Guno zei eens ‘Suriname heeft aan een ding gebrek
en dat is ondeskundigen, terwijl de deskundigen elkaar in de weg lopen’.

Advies voor de jeugd
Ondanks alle problemen moet je de moed niet opgeven. Probeer elke tak van sport
die je beoefent zo goed en zo serieus mogelijk af te ronden. Bedenk dat je met volle
inzet en discipline heel veel kan bereiken.

Hobby's
Guno Hoen is nu 66 jaar en is lichamelijk en geestelijk nog vitaal. Hij pakt regelmatig
een flinke borrel, is verzot op pindasoep met tom tom, bruine bonen met rijst en
moksie alesie. Hij houdt van reizen, speelt graag domino en schrijft over het ‘grijze
sportverleden’.

Andere hoogtepunten
Guno Hoen werd geboren op 26 november 1922 in het hartje van Paramaribo. Het
tweetal dat hiervoor verantwoordelijk was bestond uit Jacoba Carolina Zwakke en
Adolf Hoen.
Zijn vader was agent van politie, terwijl zijn moeder zich als dienstmeid
verdienstelijk maakte.
Samen met nog drie broers moest hij reeds op zeer jeugdige leeftijd zijn ouders
naar hun laatste rustplaats begeleiden. Hun opvoeding werd nadien overgenomen
door twee zusters van hun overleden moeder namelijk Juliana en Antoinette Zwakke.
Daar deze beide
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opvoedsters financieel minder draagkrachtig waren is het vanzelfsprekend dat de
opvoeding van Guno en zijn broers op financieel en sociaal gebied heel wat te wensen
overliet.
Verder dan een lagere schoolopleiding (Christelijke School) is het dan ook niet
gekomen.
Op latere leeftijd heeft Guno de achterstand ruimschoots kunnen inlopen.
Zo slaagde hij er onder ander in om met goed gevolg de cursus Algemene
Ontwikkeling van meneer Berchem te beëindigen. Hierna zag hij kans om de
I.O.S.A.-cursus (Interne Opleiding Sociale en Arbeidszaken) van het Ministerie van
Arbeid en Sociale Zaken op redelijke wijze af te ronden. Hij heeft bij de Overheid
een veelzijdige staat van dienst gekend, die hij op 1 januari 1983 beëindigde als
Hoofd Inspekteur van de Dienst Inspektie van Sociale Zaken. Sindsdien geniet hij
van een welverdiend overheidspensioen.
Hij is gehuwd geweest met Ine Nita Vasilda uit welk huwelijk vijf jongens en drie
meisjes geboren zijn.
Zijn echtgenote die hem sinds 1948 in lief en leed heeft bijgestaan, stierf op 3 juni
1984.
Ook na zijn actieve sportloopbaan heeft Guno zich op vele manieren ingezet om
samen met anderen de sport in Suriname positief te doen ontwikkelen.
Als sportcommentator van de S.R.S., Rapar en later Radika ondervond hij van
sportbladmakers en andere oneerlijke sportuitbuiters veel tegenwerking. Ervan
overtuigd, dat hij een goede weg volgde om de sport in Suriname een gezonde groei
te doen verkrijgen, liet hij zich daardoor niet afschrikken.
Sinds 1982 heeft hij vanwege onvoorziene omstandigheden zich teruggetrokken uit
de radio sportomroep.
Vermeldenswaard is ook nog dat hij, ondanks alle tegenwerking van vele
sportuitbuiters in Suriname, kans heeft gezien om officieel als sportcommentator
drie keren de finale ronden van de W.K. voetbal bij te wonen en wel: 1974 in West
Duitsland, 1978 in Argentinië en 1982 in Spanje. Guno heeft jarenlang op
verschillende wijze medewerking verleend aan de damsport in Suriname en mocht
tweemaal het genoegen en de eer smaken om als adviseur van de Surinaamse
Dambond de vertegenwoordigers van Suriname
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bij te staan, in 1976 tijdens het Scholten Hanig Damtournooi te Amsterdam en daarna
in 1982 bij het W.K.-damtournooi in Sao Paulo - Brazilië.
Voor sportzaken van Suriname heeft hij reeds jaren geen enkele ambitie. Een van
de redenen is dat de sport in ons land teveel wordt misbruikt door beunhazen die
erop uit zijn om via de sport carrière te maken.

HET STERREN VOETBALTEAM VAN DE POLITIE DAT IN 1949 DE GROTE BEER (M.V.V.)
MET 2-0 HUISWAARTS STUURDE.
Voorste rij v.l.n.r.: Soeters - A. Rack - R. De Meza - G. Hoen.
Staand v.l.n.r.: J. Terborg - J. Rack - L. Koolen - G. Ellis - E. Graanoogst - Vriendwijk - Trustfull.
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SVB SELEKTIE OP ZANDERIJ KORT VOOR VERTREK NAAR ARUBA VOOR EEN
VIER-LANDEN TOURNOOI TUSSEN ARUBA, SURINAME, LASAL (VENEZUELA) EN
DEMERARA (1953)
Achterste rij v.l.n.r.: R. Nelom - C. Graanoogst - M. Kruin - Moll (manager) - E. de la Fuente (voorzitter
SVB) - W. Bromet (manager) - A. Nijman - C. Buyne - G. Hoen - A. Kamperveen - J. Promes - A.
Belgrave (trainer/coach).
Voorste rij v.l.n.r.: R. Degenaar - F. U A Sai - Amir-Ali - A. Deira - H. Mijnals - A. Babb - L. Mijnals
- E. Zwakke - L. Mans.

50 TIGER JAREN
T.G.G. (The Goal Getters) jarenlang aan de top van de Moengo Voetbal Bond.
Achterste rij: L.n.R.I. Kros, R. Brons,? De Rijp, E. Asewijl, J. Ter Haar,? Dongen. Een voor de laatste
rij L.n.R. Resort E. Robles (voorzitter), van Geene.
Twee voor de laatste rij: L.n.R.I. Vas, L. Rack, Biswane, W. Stein.
Drie voor de laatste rij: L.n.R.J. Kolf, A. Kilian, W. Zalmijn, G. Klooster, Henk en Arny Robles met de vlag.
Voorste rij: L.n.R.? Asioe, Doelgame en zoon
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Top Arbiter Freddie Goedhart

‘Ik heet Freddie Lionel Goedhart en ben geboren op 28 augustus 1925 te Paramaribo.
Ik heb gefröbeld op de Wilhelminaschool, alwaar ik tevens het lager onderwijs
heb genoten. Daarna bezocht ik de Sypesteynschool (U.L.O.) om tenslotte mijn
schooljaren met een diploma van de Hendrikschool (M.U.L.O.) school af te ronden.
Mijn ouders hadden het redelijk goed, waardoor het gezin enigszins gespaard bleef
van grote sociale en financiële zorgen. Het grootste deel van mijn jeugd heb ik in de
omgeving van de Weidestraat, en de Keizerstraat doorgebracht.
Ik heb een heel aangename doch zeer strenge jeugd gehad.
Mijn intieme jeugdvrienden waren Wilfred Lionarons, John Baptiste, Henk
Watchman, Rudie Laatst en Karel Weinchard.
In feite ben ik, zoals de meeste Surinaamse jongens, de sport met straatvoetbal
begonnen. Ik werd voldoende gestimuleerd door mijn vader wijlen Philip Nicolaas
Goedhard, die een verwoed en fervent voetballiefhebber was. Beter georganiseerd
vervolgde ik de beoefening van het voetbalspel in schoolclubverband. Vervolgens
kwam ik in de V.V. Orkaan terecht een vereniging die jarenlang, onder leiding van
de gebroerders Tam, in de lagere klassen van de S.V.B., aan competities deelnam.
Intussen had ik mij bekwaamd als voetbalscheidsrechter. In 1959 begon ik officiëel
mijn carrière alszodanig bij de S.V.B.
In 1966 viel mij de grote eer te beurt om aangewezen te worden als
FIFA-scheidsrechter. In die hoedanigheid heb ik de eer gehad om als arbiter op te
treden in Mexico bij de finale wedstrijden van
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de Olympische Spelen in 1966. Verder ben ik jarenlang topvoetbalarbiter geweest
bij Concacafwedstrijden in en buiten Suriname. Ontelbaar is het aantal wedstrijden
dat ik in de hoogste klasse van de S.V.B. heb geleid. Buiten Paramaribo ben ik ook
als arbiter een veel gevraagde figuur geweest, en ik heb in alle distrikten als
voetbalscheidsrechter mijn bijdrage geleverd’.
Officieel stopte oom Freddie - zoals hij populair wordt genoemd - in 1959 met
voetballen. Vanaf toen heeft hij jarenlang zijn krachten ingezet voor de moeilijke en
ondankbare taak als voetbalscheidsrechter. Een paar jaar geleden heeft hij een punt
gezet achter zijn officiële arbitersloopbaan. Als administrateur van de S.V.B. heeft
hij natuurlijk nog steeds veel met de voetbalsport te doen. Zijn mening over het
spelpeil van vroeger en nu is kort en zakelijk n.l. vroeger beter spel dan thans.
Hij is nog niet geheel en al los van de scheidsrechterzaken want hij is nog steeds
belast met de opleiding en begeleiding van arbiters. Oom Freddie is nooit gehuwd.
Hij is vader van acht kinderen die allen door hem wettelijk erkend zijn. Hetgeen aldus oom Freddie-ik in mijn leven bereikt heb en in het bijzonder wat ik als
topvoetbalarbiter heb bereikt, heb ik voornamelijk aan de ‘Schepper’ te danken, en
niet aan geen enkel levend wezen op aarde.

Dienststaat
Ik heb nadat ik de schoolbanken verliet ongeveer 7 jaar als onderwijzer voor de klas
gestaan. Daarna heb ik 13 jaar als administratieve kracht bij de E.B.S. gewerkt. Thans
zit ik al 30 jaar als administrateur bij de S.V.B.
Het advies dat ik aan de hedendaagse sportlui wil meegeven is ‘Beter je best doen.’

Favorieten
Ik had bewondering voor het geheel nationaal elftal van de S.V.B. uit de jaren 1934,
1959, 1964 en 1972. Tegenwoordig gaat mijn bewondering uit naar spelers zoals:
Rinaldo Enting, Roy George, Wilfred Garden van Robin Hood; Jimmy Letnom en
Johan Leidsbergen van Transvaal en nog een paar anderen.
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Mijn visie ten aanzien van de wijze hoe de sport in Suriname het beste moet worden
aangepakt om een redelijk peil te krijgen is, dat de verschillende sportbonden zich
optimaal in samenwerking met de Overheid moeten inzetten. Voor mijn part voert
men het semi-professionalisme in, daar de mens van vandaag meer materialistisch,
dan wel sociaal is ingesteld.

‘Wat houdt U over van al Uw bijdragen?’
Ik heb voor mijn vele bijdragen aan de sport in de eerste plaats een zeer goede en
bekende naam overgehouden. Verder geniet ik dagelijks van vele bewonderaars een
grote mate van dankbaarheid en waardering. En dit niet alleen in Suriname maar ook
ver buiten de grenzen van ons land. Ook mijn collectie oorkonden en andere
onderscheidingen is in de loop der tijden maximaal vermeerderd. De troetelnaam
‘Oom Freddie’ spuit ook voort uit respekt voor mijn grote bijdrage als voetbalarbiter.

Heeft U een rustige oude dag?
Nog niet! Ik ben pas 59 jaar, maar ik voel mij momenteel zo fit en jong als een kerel
van 29 jaar. Ook dit heb aan de sport te danken. Het is mijn danook een groot
genoegen en een voldoening en jarenlang mee bezig te zijn geweest.

Andere hobbies
Mijn andere hobbies zijn zwemmen, hengelen, jagen en wandelen. Tot slot heer Hoen
wil ik U bedanken dat U mij de eer verschaft om in Uw boek ‘Sporthelden uit het
verleden’ opgenomen te worden. Ik wens U verder veel succes in Uw streven om de
oude sporthelden die zich op niveau verdienstelijk gemaakt hebben, niet in
vergetelheid te doen geraken.
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Technisch volmaakt Alfons Cederboom

Alfons Ettiré Cederboom, bekend als Seké, had een grote dosis technische kwaliteiten
op voetbalgebied. Hij kon met alle gemak van de wereld lange tijd jongleren (tip tip)
met de bal zonder dat deze de grond raakte.
Hij werd geboren op 11 augustus 1926 te Paramaribo. Reeds op jeugdige leeftijd
vertoonde hij veel aanleg te hebben voor de meeste takken van sport zoals
bijvoorbeeld voetbal.

Schoolverband
In schoolverband Boniface, Freemangron e.a. sportgelegenheden, blonk hij meestal
uit boven zijn andere speelmakkers.

Vios
In georganiseerd voetbalverband dook hij voor het eerst op de voorgrond in de
ongeschoeide voetbalvereniging VIOS aangesloten bij de SVB.
Enkele mede-spelers van toen waren: Cornelis Graanoogst, later de legendarische
Surinaamse doelman, Francis e.a.
In 1945 behaalde VIOS in deze afdeling het kampioenschap van de SVB.
Alfons ging in 1946 over naar de geschoeide afdeling van Leo Victor. In dit verband
koppelde hij zich aan medespelers zoals Gomes, E. Marcus, Sim A Joe, Veldhuizen,
Hoogvliets, gebroeders Kamperveen e.a.
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P.V.V.
In 1948 werd hij politieman en alszodanig werd hij automatisch lid van P.V.V.
Ook als P.V.V.'er toonde Alfons zijn klasse. Zijn bijdrage heeft het voetbalteam
van P.V.V. tot één van de meest gevreesde voor elke tegenstander gemaakt.
Samen met George Spier, doelman Mac Donald (Brother), Gomes, Kamperveen
e.a. heeft Alfons jarenlang een bijzondere rol gespeeld als midvoor van de N.G.V.B.
selektie.

LEO VICTOR 1944 - KORT NA DE OPRICHTING
Achterste rij v.l.n.r.: W. Roemer - J. Deul - J.M. Halfhide - E. Hoogvliets - E. Doward - F. Veldhuizen
- A. Gomes - E. Soeters - Frater Cornelis (Direkteur drukkerij Leo Victor) Voorste rij v.l.n.r.: E. Daal
- S. Parisius - Boetius - A. Siem A Joe - H. Buyne.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

74

Bokser Willem Alfred Cramp

Willem Alfred Cramp werd geboren op 13 december 1926 te Paramaribo.

Bokser Cramp
‘Aan mijn boksloopbaan is evenals die van de meeste sportlui ook een
voorgeschiedenis gekoppeld die in het kort hierop neerkomt. De inspiratie om de
bokssport te beoefenen kreeg ik in feite van de grote Joe Louis. Ik groeide op, sterk
en flink, maar had in eerste instantie geen flauw idee om bokser te worden. In
Paramaribo is de man die mij hiertoe gestimuleerd heeft, inspekteur van politie Mac
Donald geweest. Hij gaf mij de fightingspirit om bokser te worden.
Ik hoor dat hij een groot man geworden is. O gottegot, wat weet Suriname toch
zijn grote zonen te eren; iemand die weet wanneer een ander iets met kracht of
verstand moet aanpakken. Als ik in Suriname kom zoek ik hem beslist op. Het ging
allemaal zo toe:
In de omgeving waar ik woonde had je een kerel die om de een of andere reden
jaloers was op me. Hij sloeg me vaak. Ik klaagde hierover bij mijn moeder die me
de raad gaf niet met flessen of stenen naar die kerel te gooien maar hem bij de politie
aan te brengen. En zo liep ik eens, nadat die kerel mij weer had afgetaeld, naar de
politie. Nadat ik het doel van mijn bezoek op het politiebureau aan inspekteur Mac
Donald had bekend gemaakt, zei deze: ‘Jij gaat boksen leren. Je bent jong en sterk
genoeg. Je gaat je kracht in de boksring waarmaken.’
Ik liep enigszins beschaamd weg en liet mij nog diezelfde dag inschrijven op de
boksschool van Henry Sno, een school die op dat
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moment ongeveer 20 leerlingen telde. Leek was ik op dat moment helemaal niet.
Daar ik dagelijks op eigen initiatief veel snuffelde in boksboeken zoals die van Lub
van Dam.
Het duurde niet lang of ik wist het gezegde ‘De leerling overtreft z'n meester’ letterlijk
toe te passen. Na drie of vier maanden gaf Henry Sno mij een brevet van geschiktheid.
Ik wist dat ik in die korte tijd veel geleerd had, maar ik voelde dat ik technisch en
taktisch nog heel veel te kort schoot. Joe Louis, zei ik tegen mijn leermeester Sno,
was oersterk maar hij zette zich toch dagelijks in om zijn vaardigheid op te voeren.
Ik bleef nog een paar maanden bij de boksschool Sno hangen, maar ja, ik moest toch
op een gegeven moment eruit, want ook mijn leermeester was niet tegen mij
opgewassen. Het is erg jammer dat ik mij de sportmakkers van de school van Sno
niet meer kan herinneren. Ik heb reeds jaren zo weinig kontakt met mensen in
Suriname. Zelfs met familieleden voor wie ik mij altijd heb uitgesloofd is het kontakt
reeds jaren verbroken. Trots deze problemen heb ik mijn hart en mijn geest nog
steeds aan mijn geboorteland verpand.

Eerste gevecht
Mijn eerste officiële gevecht in Paramaribo was tegen Denz, ook wel fighting Denny
genoemd. Wij woonden samen aan de Pontewerfstraat. Hij was een heel sterke man,
ouder dan ik, maar zijn nadeel was dat hij mij voor het gevecht onderschatte en dat
kwam hem duur te staan. Denz was de uitdager en liep voor het gevecht overal te
verkondigen dat hij mij zou aftakelen. In welke ronde ik door K.O. een einde aan
het gevecht maakte, weet ik niet precies meer. Feit is, dat ik hem en andere
tegenstanders heb bewezen dat de snelheid van de stoot de kracht van de stoot is.
Ik heb met deze instelling en waarheid heel wat gevechten in en buiten Suriname
in mijn voordeel beslist. Tegenstanders zoals: Brewster, Kira, e.a. hebben dit aan de
lijve gevoeld. Het grappige van het geval was, dat ik in het eerste gevecht tegen Kira,
die feitelijk niets van boksen afwist, niet op eerlijke wijze heb verloren. Deze business
om de centjes van het publiek oneerlijk binnen te halen, werd in elkaar gezet door
de heer Wadi Sauwma, die als promotor optrad. Kira had me nauwelijks geraakt, ik
ging volgens
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afspraak neer en Kira werd als winnaar uitgeroepen. Voor het tweede gevecht maakte
ik met niemand een of andere afspraak en sloeg Kira in de tweede ronde K.O.
Ik zette mijn reeks van gevechten in Suriname met veel succes voort. Op een goede
dag werd ik door de heer Lemmer, meer bekend als Palem, aangezocht voor een
gevecht met een zekere Robby van Elten, een marinier die op de een of andere wijze
in Suriname beland was. Gottegot, wat is Suriname toch een heerlijk land. Er werd
veel reclame gemaakt voor dit gevecht. Het moest heten dat mijn tegenstander een
reeks gevechten en kampioenschappen op zijn naam had staan. Het was zuiver teki
njang. Kijk, Palem kwam naar me toe en zei: ‘Cramp, er is in Suriname een kerel
Robby van Elten. Deze kerel heeft vroeger wel eens in de boksring gestaan, maar
heeft het nooit ver gebracht. Ik ga een gevecht tussen jou en Van Elten promoten en
een geweldige reclame voor dit gevecht maken.’
Wat was het toch een sensatie in Paramaribo met leuzen zoals Mang mitie mang
tide! En ik maar lachen in mijn vuistje.
Wel, wel, ik ga u eerlijk vertellen, wat Mohamed Ali nu doet om zijn tegenstanders
voor een wedstrijd met groot praats af te schrikken, dat deed All Cramp in zijn
boksloopbaan ook. Ik sloeg Van Elten in de tweede ronde K.O. Om het publiek te
belazeren was er afgesproken om het gevecht niet te snel te doen eindigen. Maar
mijn tegenstander had reeds in de tweede ronde weinig zin om verder te vechten. Hij
liet zich bij een onschuldige stoot op het kanvas vallen en bleef liggen tot hij door
de scheidsrechter was uitgeteld.
Het leukste van alles was het moment waarop zijn second hem bij de zevende tel
aanmaande om op te staan om verder te boksen. Robby lichtte zijn hoofd even op
en zei: ‘Als jij er zin in hebt om tegenover deze boom op mij wijzend te gaan staan
dan mag je het rustig doen, maar ik blijf liggen.’ Naderhand werd verteld dat er
inderdaad een top Nederlandse bokser Robby van Elten bestond, die een zeer goede
record op zijn naam had. De man die hier in de ring gestaan had, had echter geen
kaas van boksen gegeten. Mensen die deze belazerij hebben meegemaakt beweren
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dat de man die de rol van Robby van Elten in het gevecht tegen Cramp moest
vervullen, rustig bleef zitten toen hij werd op geroepen om aan het publiek te worden
voorgesteld. Hij keek als een kat in een vreemd pakhuis rond en vroeg aan iemand
in zijn direkte omgeving: ‘Wie is nou Robby van Elten?’

Kampioen van Suriname
Het zwaargewicht kampioenschap van Suriname heb ik nog steeds op mijn naam.
Dit vanwege het feit dat ik 24 jaar geleden in een gevecht tegen oud-bokser Harry
Krassens het Surinaams kampioenschap behaalde. Eg jammer is het dat ik voor deze
titel niet eens een belt heb ontvangen om als bewijsstuk aan te tonen.
Ik ben nog steeds kampioen van Suriname en verwacht nog steeds een uitdaging
om mijn titel te verdedigen, maar ja, het schijnt dat niemand ooit durft mij uit te
dagen. Ik word straks vijftig jaar en zou best naar mijn geboorteland terug willen om
mijn titel te verdedigen. Ik heb in Suriname o.a. mijn titel mogen verdedigen tegen
Jessy Brewster die omstreeks 1953 met een grote mond uit Noord-Amerika naar
Suriname was teruggekeerd. Dat was me toch een sensatie voor het gevecht tussen
Brewster en ik. Brewster was heel erg populair onder vrienden die aan de Waterkant
huisden. Alles Wat de klok sloeg was toen Jessy. Mijn populariteit was in een
minimum van tijd weggezakt. Weer was de promotor van dit gevecht Waldi Sauwma.
Hij kwam thuis bij mij aan de Dr. Sophie Redmondstraat en zei: ‘Cramp nu is het
met je gedaan. Ik wed met je wat je wil, jij gaat de boot in tegen Jessy’.
De dag voor het gevecht komt Wadi naar me toe en zegt: ‘Cramp, je weet dat je niet
mag winnen, want als je wint kunnen wij geen geld verdienen. De man komt uit
Noord-Amerika, een land waar de bokssport hoog staat. Iedereen is in de
veronderstelling dat Jessy een geweldige bokser is, dus valt met gevechten tussen
jou en hem veel geld te verdienen. Voor het gevecht had ik veel last van aanhangers
van Jessy ondervonden. Hierdoor was mijn populariteit erg gedaald. Ik bekeek de
zaak wat principieel en nam me voor met Jessy geen komedie te spelen en hem een
geducht pakslaag te geven. Reeds in de tweede ronde sloeg ik hem neer. Hij herstelde
zich en vocht tot het einde van de wedstrijd in verde-
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digende positie. Wat is Suriname toch een heerlijk land, wat kan je allemaal niet in
Suriname meemaken. Ook bij deze gelegenheid werd weer een typisch Surinaamse
beslissing genomen. Trots ik met grote zekerheid duidelijk meer punten gescoord
had, werd de wedstrijd door de leiding draw verklaard.
Ja, Suriname, land van melk en honing, daar kan van alles. In de tweede wedstrijd,
na een week of drie, sloeg ik Jessy het hospitaal in. Of het nou een zaterdagmiddag
of een zondagmorgen was, toen het gebeurde, weet ik niet precies meer. Ik heb toen
voor het eerst in mijn leven meegemaakt dat iemand in coma via zijn armen met
injectienaalden gevoed werd. De behandelende geneesheer haalde mij helemaal thuis
af om dit mee te maken. Daar het niet in mijn bedoeling had gelegen om de man zo
te mishandelen, schrok ik er erg van en was geruime tijd onder de indruk hiervan.
Ik heb ze altijd gewaarschuwd, dat de kracht van de stoot in de snelheid van de stoot
zit.
Mijn laatste gevecht in Suriname voor ik naar Nederland vertrok, was tegen Henry
Sno. De wedstrijd werd geleid door Andre Kamperveen, de man die veel mag en
veel kan in Suriname.
Kijk, Kamperveen, ik ben niet jaloers op je. Alle mensen hebben hun lot in eigen
handen, dat heeft mijn moeder mij geleerd. Tenslotte zijn niet alle vingers even lang,
eerlijk, Wij zijn allemaal mensen, niemand is meer dan een ander, het zou goed zijn,
wanneer wij dat in Suriname zouden leren begrijpen.
Ik ben altijd een jongen met een grote mond geweest, omdat ik wist wat ik waard
was. Dit was ook een reden waarom het gevecht tegen Henry Sno toch zo een sensatie
werd. Ik had alle andere tegenstanders zoals Denz, Krassens, Kira en Brewster reeds
een kopje kleiner gemaakt, vandaar dat de hoop van velen op Sno was gericht, om
mij te verslaan. Ook voor dit gevecht werd weken van te voren veel propaganda
gemaakt. In de derde ronde sloeg ik Henry Sno neer. Scheidsrechter Kamperveen
begon te tellen, toen liep ik naar hem toe en zei: ‘Ampie, je mag die man niet uittellen,
want als je dat doet is het gevecht geëindigd en is het publiek niet aan haar trekken
gekomen.’
Ik was sterk en veel sneller dan Sno en was ervan verzekerd dat ik
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het gevecht elk moment in mijn voordeel zou kunnen beslissen. Na een paar tellen
stond Sno op; ik gaf hem de gelegenheid door niet te fel in de aanval te gaan, zich
te herstellen, om verder te vechten. Mijn sterkte zat in de kracht van mijn rechterarm.
Mijn rechterarm gebruikte ik als Casius Clay, voornamelijk om slagen van de
tegenstanders af te weren. Wanneer ik mijn rechterarm met een enorme snelheid op
de tegenstander deed neerkomen, betekende dat meestal het einde. Ik speelde tot de
achtste ronde zo'n beetje met Sno, maar toen vond ik het tijd om aan het gevecht een
einde te maken. In de achtste ronde sloeg ik Sno weer neer.
Het is leuk te vertellen wat ik hierna meemaakte. Weer werd door de scheidsrechter
aan Sno de gelegenheid geboden, met een heel laag tempo bij te komen. Wat is
Suriname toch een land op zichzelf, een land met eigen regels. In de korte pauze
waarin de scheidsrechter bezig was om Sno uit te tellen werd op mijn een beroep
gedaan om het gevecht dat voor tien ronden was uitgeschreven te staken. Ik won dus
op punten in de achtste ronde, terwijl het gevecht in feite reeds in de derde ronde
door K.O. moest worden beslist. Henry mocht eigenlijk niet eens tegen mij vechten.
Hij vocht nl. in de klasse middengewicht en ik was zwaargewicht. De bedragen die
ik met boksen in Suriname verdiende, heb ik altijd met vrienden en aanhangers zoals
Big Jones, verspild.
Na zo'n wedstrijd trakteerde ik mijn vrienden altijd op petjil, bakabana, eten
(restaurant) en drankjes’.

Onder de touwen in de ring
All Cramp had in Suriname altijd de gewoonte om tussen de touwen door in de
boksring te stappen. Dit was voor een bokser een heel merkwaardige manier, die
veel stof deed opwaaien. Boze tongen beweerden dat Cramp met takroe sani (boze
geesten) bokste, anderen beweerden dat Cramp bang van takroe sani was, vandaar
dat hij zich niet normaal gedroeg. Cramp reageerde hierop als volgt:
‘De geruchten die over takroe sani van mij werden verteld, waren allemaal de grootste
sprookjes. Het is niet helemaal waar dat ik nooit via de normale weg in de ring ging.
Meestal was dit vanwege
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de grote drukte die bij de ingang van de ring heerste, erg moeilijk. Vandaar dat ik
vaak een andere weg koos. Kijkt u, ik ben een neger en verloochen of veracht mijn
cultuur nimmer. Ik ben gehuwd met een Hollandse, maar dat betekent niet dat ik
mijn eigen cultuur verwaarloos. Die praatjes over takroe sani van mij, zijn totaal uit
de lucht gegrepen. Ieder mens in de wereld heeft een geest en als je dat niet onderkent
of niet weet, dan krijg je altijd problemen. Mijn geest staat hoog vandaar dat ik op
het flauwekul verhaal van takroe sani niet dieper zal ingaan, maar wel wil ik stellen
dat de meest geleerde mens in de wereld die zijn geest vernedert met allerlei lage
handelingen, nooit veel zal presteren. Mijn geest heb ik altijd hoog gehouden en
daarin school mijn kracht en niet in hokus pokus zoals werd verteld.
Het gerucht in Suriname over het gevecht tegen Harry Krassens dat de ronde deed,
alsof ik hem vals of met zwarte kunst zou hebben bijgewerkt is ook uit de lucht
gegrepen. Ik was gewoon te goed voor zulke mensen. Een Cramp is altijd een harde
werker geweest, die van een dubbeltje duizend gulden kan maken.

In Nederland
De man die mij 20 jaar geleden stimuleerde om mijn bokscarrière in Europa voort
te zetten was Pieter Polanen, nu wijlen. Hij schreef me vanuit Amsterdam en vertelde
onder meer dat ik als ik naar Nederland zou willen komen om te boksen, binnen twee
jaar miljonair zou kunnen zijn. In Suriname kende ik, zoals eerder gezegd geen
tegenstander meer. Ik maakte toen contact met de heer Harweinen van C.K.C. die
mij eerder reeds flink had gestimuleerd, door mij in de gelegenheid te stellen zonder
aanbetaling of garantie, goederen bij C.K.C. te betrekken om na verkoop met de
firma af te rekenen. Wat was dat een vader, wat was dat een goede man voor mij.
De heer Harweinen - een Hollander - gaf mij de raad om op het aanbod van Pieter
Polanen in te gaan. Hij zei: ‘Kijk Cramp, met jouw mentaliteit, eerlijkheid en
bokskennis zal je in Europa zeker veel bereiken.’
Op 10 oktober 1955 stond ik dan op Schiphol waar ik door Pieter Polanen werd
afgehaald. Pieter had mij intussen reeds ingeschreven
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als beroepsbokser in een Nederlandse club. Overdag bleef ik echter niet stil zitten,
maar werkte als timmerman bij de A.B.N. Ik ben ruim tien jaar in dienst geweest
van de Gemeente Amsterdam. Mijn eerste gevechten aan het begin van mijn loopbaan
in Europa bokste ik onder leiding van Piet de Graaf, de grootste manager toendertijd
van Amsterdam, met als grootste tegenstander Theo Huisraad van Rotterdam. Ik
bokste na een kort verblijf en intensief trainen in Italië tegen zwaargewicht Mino
Scarabilino. Dat was het gevecht van de eeuw, want ik sloeg Scarabilino van de ring
naar het hospitaal.
Het is goed dat ik in de gelegenheid werd gesteld de Surinamers te informeren hoe
hard en gemeen de bokswereld is. Geen wonder dat een goede Duitse vriend eens
tegen mij zei: ‘Cramp, het spijt mij dat men in Suriname zo min denkt en dat je eerst
in het bezit moet zijn van een Ulo of Mulo diploma (toen), voordat de deur voor jou
opengaat. Met jouw mentaliteit had je het in het ander geval veel verder geschopt.
Jij bent te goed om in deze harde ondergrondse bokswereld te leven.’
De zaal waar ik de Italiaan K.O. sloeg was tot de nok met toeschouwers gevuld.
Naar aanleiding van afspraken die zwart op wit via mijn manager - Piet Termeulen
- waren gemaakt verwachtte ik een behoorlijk bedrag na deze prestatie. Ik was diep
teleurgesteld toen aan mij slechts een bedrag van drieduizend gulden werd uitbetaald.
Bij nadere informaties bleek dat mijn manager, de heer Piet Termeulen, liefst
vijfenveertigduizend gulden voor dit gevecht had achterover gedrukt. Ik beklaagde
mij bij de Nederlandse boksbond, maar kreeg als antwoord: ‘Meneer, als je te diep
in deze zaak wil gaan snuffelen, ga je zelf voor de gevolgen moeten instaan.’ In feite
had men mij duidelijk gemaakt dat ik door de N.B.B. zou worden uitgesloten wanneer
ik de zaak dieper zou laten onderzoeken. Aangezien je buiten deze organisatie geen
behoorlijk nationaal of internationaal contract kan sluiten, was ik verplicht mij hierbij
neer te leggen.
Er was slechts een eerlijk man in de Nederlandse bokssport en dat was Piet de
Graaf, de manager van de eerste boksschool, waar ik in Nederland werd ingeschteven
door Pieter Polanen.
Hij was gelukkig getrouwd, en een eerlijke man die alles over had voor de bokssport
net als ik.’
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All Cramp heeft in en buiten zijn geboorteland Suriname zeer goede records gevestigd.
Hij vertrok met de titel Surinaams zwaargewicht op zak naar Europa in het jaar 1955.
De gouden bergen die Cramp naar Europa hebben gelokt heeft hij nooit mogen zien.
Die gingen allemaal naar de keiharde ondergrondse gangstermanagers zoals Pieter
Termeulen.
‘Boksen,’ aldus All Cramp, ‘kent geen voorwaarden en grenzen. Iemand die
bijvoorbeeld nooit in de ring heeft gestaan als bokser zou nooit manager of trainer
mogen zijn. De linke jongens in de bokswereld denken er anders over. Zij verkopen
en kopen met hun kapitaal alle regels en grenzen kapot en drijven een soort koehandel
met de bokssport. Je mag zo sterk zijn als een paard en een topconditie hebben,
zonder energie en karakter kan je niets bereiken. Ik heb het eerder gezegd en het ook
bewezen, dat de snelheid van de stoot de kracht van de stoot bepaalt.
Er is nooit eerder een bokser in de wereld geweest als Mohamed Ali, met zoveel
kwaliteiten zoals: techniek, kennis, taktiek en inzicht. Mohamed Ali is een neger,
die door alle negers in de wereld vereerd moet worden. Hij is de man die de bokssport
een nieuw gezicht gegeven heeft en een nieuwe ontplooiing heeft teweeg gebracht.
Mohamed Ali is de eerlijkste bokser in de wereld die ik ooit heb gekend. Hij slaat
nooit vals en ook als je niet wil boksen laat hij je boksen. Dat was bij mij ook het
geval, toen ik bokste. Als mijn tegenstander te zwak was of niet wilde boksen, maakte
ik korte metten met hem.
Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om de Surinamers te vertellen, dat Mohamed
Ali niet alleen de beste bokser is die de wereld ooit gekend heeft maar dat hij ook
heel veel voor arme mensen doet.

All Cramp in topvorm
Mijn carriere zette ik verder in Europa voort met wedstrijden tegen Deby de Vpigt
in Rotterdam, die ik in de achtste ronde K.O. sloeg. In Nederland sloeg ik Tonny
Scogard uit Kopenhagen in de eerste ronde het hospitaal in en bracht de revanche in
Kopenhagen in de tweede ronde ook door K.O. op mijn naam. Die hokus pokus of
takroe sani die ik gebruikte om gevechten in Suriname te winnen, zoals dat verteld
werd, had ik zeker ook naar Nederland laten over-
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vliegen om al deze gevechten op mijn naam te brengen. Van een groter flauwekul
heb ik nooit eerder gehoord. Ik won door eigen inzet en kracht en niet met
bovennatuurlijke kracht. Als ik een evaluatie maak van de wedstrijden die ik in
Europa met winst gebokst heb voordat ik er één verloor dan ziet deze er als volgt
uit:
Cramp - Deby de Voigt

(Nederland)

8e ronde K.O.

Cramp - Tonny Scogard

(Kopenhagen)

1e ronde K.O.

Cramp - Tonny Scogard

(Kopenhagen)

2e ronde K.O.

Cramp - Mino Scarabilino (Italië)

2e ronde K.O.

Mijn eerste verlies was tegen de Italiaan Mino Bozano in Italië. Surinamers, wat
mooi, wat leuk, dat ik mijn hart een beetje kan luchten en dat mijn kondremans de
boksloopbaan van All Cramp die zij misschien niet kennen, langs deze weg nu kunnen
weten en dat zij mogen weten wat met All Cramp allemaal gebeurd is.
Mino Bozano, een Italiaanse bokser, stond aan de vooravond om te boksen voor
het Europees kampioenschap, toen manager Piet Termeulen naar mij toe kwam en
zei: ‘Cramp, je bent gekomen om uit te komen tegen Mino Bozano.’
Ik stelde bij Piet Termeulen toen de eis van tienduizend gulden voor het gevecht.
Later was ik toch verplicht voor veel minder tegen Mino Bozano in de ring te staan,
daar ik pas getrouwd was, vrouw met twee kinderen te verzorgen had en nog heel
wat schulden op mijn huisraad moest aflossen. Ik zat in geldnood en had geen andere
keus dan voor een veel minder bedrag deze wedstrijd te boksen. Slinkse jongens
zoals Piet Termeulen weten donders goed wanneer een bokser op zwart zaad zit en
maken daar dan ook handig gebruik van.
Ik stond aan de vooravond van de wedstrijd toen ik een ervaring opdeed die ik nooit
eerder had opgedaan. Ik stapte kort voor het gevecht in de ring en zoals gebruikelijk
werden mijn bokshandschoenen, na door de scheidsrechter te zijn nagezien, voor
mij aangetrokken. Tot mijn verbazing zag ik even later mijn tegenstander Mino
Bozano uit de kleedkamer de ring naderen, compleet met bokshandschoenen aan.
Zonder dat deze door de scheidsrechter waren nagezien. Ik protesteerde heftig bij
mijn manager Piet Termeulen. Ik haalde aan, dat ik recent een landgenoot van mijn
tegenstander - Mino Scarabolini - het hospitaal had ingeslagen en
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begreep dat er plannen waren om op mij een behoorlijke revanche te nemen.
Bovendien stond mijn tegenstander aan de vooravond om Europees kampioen te
worden, reden waarom ik geenszins van plan was om te vechten met iemand die naar
alle waarschijnlijkheid een hard voorwerp in zijn bokshandschoenen zou kunnen
hebben. Ik stelde toen de eis dat er voor het gevecht een onderzoek zou moeten
plaatsvinden m.b.t. eerder genoemde onregelmatigheden.
Als ik u vertel wat de reactie van mijn manager was, dan zult u het misschien niet
willen geloven, daar ik u dit zwart op wit niet kan bewijzen. Ik kan wanneer dit echter
moet, er een eed op afleggen, dat de heer Piet Termeulen erg boos op mij werd en
zei: ‘Cramp, je zou drieduizend gulden voor het gevecht ontvangen. Als je niet onder
deze omstandigheden wil boksen, hier is dan een ticket terug naar Nederland.’
Wat een vernedering, wat heb ik allemaal op dat moment niet moeten meemaken.
Mijn vrouw en kinderen zaten allemaal thuis te wachten op het geld dat wij op dat
moment toch zo hard nodig hadden. Voor mij zou het dus een heel moeilijke zaak
zijn om zonder geld naar Amsterdam terug te keren. Gelukkig dat ik een man ben,
die in God gelooft en die nog nooit in mijn boksloopbaan, ook niet hier in Europa,
voor wie dan ook bang ben geweest. Ik leefde als een bokser en ging voor niemand
uit de weg.
Ik bokste tegen Mino Bozano tot de tweede ronde en gaf me toen staande
gewonnen. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik mij in een bokswedstrijd heb
laten vernederen, maar dit deed ik voor mijn gezin.
Totaal heb ik voor al mijn boswedstrijden in Europa nauwelijks tienduizend gulden
in handen gehad. Het grootste deel ging naar de managers en promotors, allemaal
onderwegeldfiguren.
In de tijd toen ik nog in vorm was, mocht een Surinamer in Nederland ook geen
Nederlands of Europees kampioen worden. Vandaar de grote tegenwerking op elk
gebied. Ik kreeg het op een gegeven ogenblik aan de stok met de leiding toen ik meer
geld eiste voor mijn gevechten en werd voor een jaar geschorst.
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Nederlands kampioen
Ik kreeg één keer de gelegenheid te boksen om het Nederlands kampioenschap en
wel tegen Wim Snoek. Ik heb eerlijk gewonnen. De eerste en tweede ronde waren
voor mij. In de derde ronde sloeg Wim Snoek na, maar werd niet gediskwalificeerd
door de scheidsrechter Henk Brul, die voor de aanvang van de wedstrijd duidelijk
gesteld had: ‘Denk eraan hier leven wij niet in Amerika. Wie naslaat wordt door mij
onherroepelijk gediskwalificeerd.’
Later werd Snoek toch als winnaar uitgeroepen. Alle Surinamers en Nederlanders
die dit gevecht hebben meegemaakt, weten dat ik eerlijk gewonnen heb. Het verzoek
dat ik aan de Telegraaf deed om de film van het gevecht af te draaien, werd per brief
afgewezen met het argument: Meneer Cramp, u hebt eerlijk gewonnen, maar Wim
Snoek is een Hollander, dus wij mogen hem dit niet aandoen. Mensen in Suriname,
All Cramp heeft in Europa toch zoveel moeten meemaken. Na het gevecht Snoek,
bokste ik een business-gevecht tegen Karel Middelberg en dat bracht mij drieduizend
gulden op. Piet Termeulen kwam naar me toe en zei: ‘Cramp, je kan drieduizend
gulden verdienen als je tot de derde ronde tegen Karal Middelberg bokst.’
Nogmaals mensen, overal ter wereld zijn er goede en slechte mensen. De bokswereld
is ook in Nederland erg hard, maar niet iedereen heeft me hier slecht behandeld. Mijn
eerste manager de heer Piet de Graaf, daar heb ik niets over te klagen, maar de die
mij in Nederland echt slecht heeft behandeld is Piet Termeulen.’
All Cramp is tot vandaag een harde werker. Trots hij letterlijk en figuurlijk vele
slagen in het leven heeft gehad en sinds 6 jaar geleden voor 80% is afgekeurd, is hij
twee tot drie keren per week te vinden onder de overdekte markt in Nederland
(Groningen), waar deze ex-sport-ambassadeur van Suriname met de hand gemaakte
souvernirs het publiek te koop aanbiedt. Hij beweert nog steeds de zwaargewicht
kampioen van Suriname te zijn, en is bereid zijn titel elk moment in Suriname te
verdedigen.
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De Mijnalsen, een echte voetbalfamilie (Stanley Mynals)

In de regel gebruikt men de uitdrukking wanneer binnen een familie veel
overeenkomst valt te merken ‘Het zit in het bloed’.
Bij de familie Mijnals van voor en na de 2e wereldoorlog is het beter een andere
te gebruiken ‘Het zit in de benen’.
Vader Mijnals - de vader van Louis, Stanley, Humphrey en Frank - in de rij der
ouderen meer bekend. Als ‘Waterval, heeft evenals zijn vier zonen in latere jaren,
in zijn sportloopbaan op vrij hoog nivo, in onder andere het sterke Ajax van voor de
2e wereldoorlog gevoetbald.

De trotse vader
Vader Mijnals mocht eerst jaren lang en wel voor een grootdeel in de 50-tiger jaren,
zijn zonen met trots in de club der Mijnalsen - zoals Robin Hood toen bekend stond,
alsook in de SVB nationale selektie - bewonderen. Ook viel hem de grote eer te beurt
om één van zijn zonen - n.l. Humphrey in de Nederlandse K.N.V.B. selektie opgesteld
te zien. Een bijzondere eer, waar iedere vader trots op zou zijn.

Doelman Stanley Mijnals
In dit artikel zal ik het voornamelijk over één van de gebroeders n.l. Stanley - of te
wel Stanga - zoals hij bekend staat.
Hij werd geboren op 11 oktober 1927 te Moengo - in het distrikt Marowijne.
Tot zijn 9e jaar heeft hij daar gewoond en hij maakte toen al ken-
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nis met verschillende in Suriname beoefende spelsoorten waarvan hij ook toen reed
als belangrijkste voetbal verkoos.
Op negenjarige leeftijd vertrok hij naar Paramaribo, alwaar hij in de Nieuwe
Domineestraat samen met de rest van zijn familie ging wonen.

Gompru Weey
Met volle inzet stortte hij zich in Paramaribo in het straatvoetbalspel, dat in afzienbare
tijd hem bracht tot iets meer georganiseerd spel, dat hij samen met zijn broers en
anderen op de Saksiweey van Zaagmolen Gomperts aan de Zwartenhovenbrugstraat
beoefende.

Naar Robin Hood
De heer Blijd - oud bestuurslid van de v.v. Robin Hood zag tijdens een oefening
Stanga tijdens het voetballen aan het werk. Hij zag in hem een opkomende ster en
interesseerde hem voor de v.v. Robin Hood, hetgeen Stanga in latere jaren geen
windeieren heeft gelegd.

De eerste wedstrijd
Stanga, van huis in feite geen doelman, kreeg de schrik van zijn leven toen hij door
de leiding van Robin Hood werd aangewezen om in de eerste wedstrijd tegen de v.v.
Urania van Jusu Weey in het doel plaats te nemen.
Robin Hood kwam n.l. voor een grote verrassing te staan toen doelman Cornelis
Graanoogst - de latere legendarische doelman van Voorwaarts en de SVB nationale
selektie - terelfde ure de club in de steek liet en naar de v.v. Vias overliep.
Op het moment dat Stanga als doelman met zijn teamgenoten op het veld verscheen,
brak er onder het publiek een schaterend gelach uit.
Dit gelach was bedoeld voor Stanga die tot op die leeftijd er als een scharminkel
uitzag. Het was dus niet te verwonderen dat zijn verschijning in voetbalteneu de lach
spieren van het publiek maximaal prikkelde. Gelukkig liet Stanga zich hierdoor niet
van streek brengen. Hij speelde een voortreffelijke wedstrijd, hetgeen hij een week
daarna tijdens een één daagse voetbalcompetitie te Meerzorg herhaalde.
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HET ROBIN HOOD STERRENTEAM VAN DE 50 TIGER JAREN, DAT NATIONAAL EN
INTERNATIONAAL VELE TOPPRESTATIES HEEFT GELEVERD: L.n.R. Trainer Gersie, S.
Mijnals, M. Kruin, H. Mijnals, L. Broun, A. Kilian, L. Mijnals, J. Promes, A. Budel, Johnsen, Promes,
E. Oniel,?. Winter, F. Mijnals.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

89

Vaste plaats
Vanaf dien heeft Stanga een vaste plaats in het doel van Robin Hood bemachtigd,
hetgeen hij jarenlang heeft gecontinueerd. Alszodanig heeft hij belangrijke bijdragen
geleverd zoals: de promotie van het team van de ongeschoeide afdeling naar de
hoogste geschoeide klasse van de SVB. Zijn bijdrage in de vele successen van Robin
Hood - Kampioenschappen SVB - goede resultaten van Robin Hood bij interlandclub
ontmoeting - en nog veel meer, mag als zeer positief worden gekenschetst.

SVB Nationale selektie
Stanga heeft ook vele malen het doel van de SVB Nationale selektie waardig
verdedigd.
Een bijzonder grote eer viel hem samen met zijn broers Humphrey en Frank, alsook
Michel Kruin te beurt toen hij gedurende zes maanden als gastspeler (met vooruitzicht)
mocht uitkomen voor de top Braziliaanse club America te Recife, Permanbucu. Na
die zes maanden voelde Stanga en de andere spelers er niet voor om langer te blijven.
Met het viertal was ook meegereisd Vossie Belgrave.

Voor het laatst
In 1962, Stanga was toen al 35 jaar oud, en hij had zijn voetbalschoen reeds enkele
jaren opgehangen, werd (Robin Hood zat toen met doelmansproblemen) op hem een
beroep gedaan om als 2e doelman mee te gaan naar Aruba.
Na deze reis heeft Stanga voorgoed een punt er achtergezet. Zijn mening over het
hedendaags Surinaams voetbal is niet lovend.
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Ferdinand Maria U A Sai, alias Boopie smeet zijn trui weg

‘Linksbuitenvoetballers, dat zijn vermoeiende mensen, waarmede de Surinaamse
Voetbal Bond altijd grote problemen heeft gehad’, aldus Just Gouvernante, nu wijlen,
jaren lang bestuurslid van de SVB tegen Guno Hoen.
Hij vergat dat ook hij jaren lang een vaste plaats als linksbuiten van de v.v.
Voorwaarts en de SVB nationale voetbalselektie heeft bezet. Het is dus niet uitgesloten
dat zijn opvolgers zoals Richard de Clerque, Guno Hoen, Boopie U A Sai e.a. door
hem beïnvloed zijn.

Zeer schaars
In de hele wereld is er een schaarste aan linksbuitenspelers. Ze zijn zeldzaam; het
ware dus beter wanneer men met meer takt een goede linksbuitenvoetballer aanpakt.
In het verleden heeft de SVB beschikt over zeer goede linksbuitenvoetballers. Dan
denken wij aan spelers zoals Goeders, Just Gouvernante, George Spier, Wiedeman,
Guno Hoen, Boopie U A Sai en anderen.
Boopie U A Sai zag het daglicht voor het eerst op 1 december 1929 te Paramaribo.
Hij groeide op in de Anniestraat en begon reeds op zeer jeugdige leeftijd aan alle
takken van sport die toen in Suriname beoefend werden, deel te nemen.
Net als de meeste Surinaamse jongens haalde hij zijn hart het meest op met Koning
Voetbal.
Zijn intiemste jeugdmakkers waren Nick Stienstra, Harold Kolf, Frank de Baas,
Toenti Moené en anderen.
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Georganiseerd
In georganiseerd verband startte Boepi met ongeschoeid voetbal in de voetbal
vereniging S.D.O. (Sport Doet Overwinnen), een club bestaande uit jongens van de
St. Willebrordusschool o.l.v. meester Suiker.
Toen reeds stak Boopie ver boven zijn makkers uit, hetgeen hem al spedig een
brevet deed verwerven tot hoger geklassificeerd voetbal.

Transvaal
Op 16-jarige leeftijd liet hij op aandrang en promoting van deskundigen zich
inschrijven in de v.v. Transvaal.
Een beetje verlegen jongetje kwam te midden van oude cracks zoals Iwan Zwakke,
André Watson, Liesdek, Vossie Belgrave, Max Woerdings, Purperhart e.a. veel
ouderen met wie hij nu het voetbalbeleid van Transvaal moest helpen bepalen.
In afzienbare tijd had hij een vaste plaats als linksbuiten van Transvaal bemachtigd.
Transvaal was een zeer gegaafde, snelle en technische voetballer rijker geworden,
die in de jaren waarin Boopie meespeelde, vele successen heeft weten te behalen.

Nationale selektie
Boepie had met zijn talenten weinig nodig om in Suriname tot de hoogste trede op
te klimmen. De technische commissie van de SVB ontdekte al spoedig dat hij rijp
genoeg was voor de SVB-selektie.
Alszodanig heeft hij de eer van Suriname verschillende keren samen met andere
medespelers hoog mogen houden.
Zo maakte hij in 1953 deel uit van de SVB nationale selektie die Suriname op
Aruba vertegenwoordigde, in verband met de ingebruikname van de kunstverlichting
in het voetbalstadion aldaar.

Droevig eind
Nadat Boepie nog vele malen had meegewerkt om de eer van de v.v. Transvaal alsook
die van de SVB nationale selektie te verde-
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digen, deed zich op een goede dag iets onvergetelijks voor in de voetbalgeschiedenis
van Boepie U A Sai.

Suppoost niet berekend voor zijn taak
Datgene, wat de voetballoopbaan van deze begaafde speler ernstig verstoorde, speelde
zich af kort vóór aanvang van een wedstrijd die gespeeld zou worden op 1 maart
1953 op het SVB voetbalterrein, allernaast het dr. E. Snellenpark.
In een vriendschappelijke wedstrijd zouden n.l. Suriname en het sterrenteam van
Millionaros uit Columbia tegen elkaar uitkomen. Het team van Millionaros, negen
man sterk, dat op doorreis naar Europa enkele uren in Suriname verblijf zou houden,
werd door tussenkomst van zakenman Bill Bromet bereid gevonden om aangevuld
met twee Surinaamse spelers n.l. Foe A Man en Vismale in een vriendschappelijke
wedstrijd tegen Suriname uit te komen.
In het team van Millionaros (Columbia), speelde in ons land mee de legendarische
topvoetballer Di Stefano, die later samen met Puskas en Gento deel zou uitmaken
van het sterrenteam van Real Madrid (Spanje) in de vijftiger jaren.
De weergoden waren ons niet al te goed gezind en de regen viel de hele dag met
zware druppels neer, terwijl ook onweer ons niet bespaard bleef.
Het incident Boepie, zoals dit tot op heden bekend staat voltrok zich kort voor het
beginsignaal van de wedstrijd.
Zoals gebruikelijk had ook voor deze keer i.v.m. voornoemde wedstrijd de SVB
aan de spelers van haar selektie een vrije toegangskaart verstrekt.
De eis van de SVB, onvoorstelbaar voor ons natuurlijk, was, zoals altijd gesteld,
dat alleen de dames van de spelers van de SVB selektie van deze kaart gebruik
mochten maken.
Boepie nog heel jong, mogelijk nog geen vrouw waarmee hij samen leefde of een
meisje waarmede hij scharrelde, had de voorkeur gegeven aan zijn vader om gebruik
te maken van het door de SVB aan hem verstrekte toegangsbewijs.
Beide elftallen, Millionaros en dat van de SVB, met Boepie als linksbuiten, stonden
reeds op het speelveld opgesteld, wachtende op het aanvangssignaal van de
scheidsrechter, toen het bericht aan Boepie werd doorgegeven dat de toegang tot de
wedstrijd met het
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HET S.V.B. NATIONAAL TEAM DAT IN AUGUSTUS 1953 EEN BEZOEK BRACHT AAN
ARUBA IN VERBAND MET DE INGEBRUIKNAME VAN HET STADION.
Liggend v.l.n.r: H. Mijnals - E. Zwakke - A. Babb.
Midden v.l.n.r.: F. U A Sai - G. Buyne - C. Graanoogst - A. Deira - Amir Ali - L. Mijnals - G. Hoen
- R. Nelom.
Staand v.l.n.r.: A. Belgrave - L. Mijnals - A. Kamperveen - M. Kruin - J. Promes - A. Degenaar official Ch. Moll - Woei A Soy.

THESOS TURN SPECIALISTEN
Staand v.l.n.r.: E. Deekman - Vasilda - Reiziger - H. Harloo - Ch. Spong - Jie Sang Foek. Zittend
v.l.n.r.: O. Lieuw A Len - S. Abdoelrahman - R. Laatst.
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SVB toegangsbewijs door de poortwachter aan zijn vader werd geweigerd.
Boepie verliet op dat moment zijn plaats en haastte zich naar de poort. Toen het
bleek dat er van de zijde van de poortwachter alsook van de hoofdsuppoost geen
begrip kon worden opgebracht, dat er niets aan de hand was als een vader of zelfs
een ander persoon in plaats van een dame van zo'n introduktie toegangsbewijs gebruik
zou mogen maken, verloor Boepie uiteindelijk zijn geduld, trok zijn trui uit en smeet
deze ver van zich af. Het volgend moment stapte hij met bloot bovenlijf in de
hoofdtribune, alwaar de Gouverneur, SVB bestuursleden en andere hoge gasten zich
bevonden, om zich met niet al te zachte en beleefde woorden uit te laten tegen de
behandeling van zijn vader.
Gelukkig had zijn vader een kostuum aan. Boepie trok toen de jas van zijn vader
aan en samen verlieten zij het stadion.
Dit betekende het einde van Boepie's nationale carriere bij de SVB. Velen hebben
dit diep betreurd.
Het is jammer dat men bij de SVB deze zaak nooit heeft kunnen of willen recht
trekken.
De fout die men steeds bij de SVB heeft gemaakt en men tot op heden maakt is
n.l. om niet de juiste persoon op de juiste plaatsen te zetten. Hierdoor is deze
organisatie gedoemd bergafwaarts te gaan.
Na het incident van Boepie U A Sai vond de wedstrijd toch plaats en werd het
probleem enigszins verzacht met een overwinning van 2-0 voor Suriname.
De doelpunten werden gescoord door Guno Hoen en Michel Kruin.

Moengo
Boepie U A Sai heeft naderhand ook op Moengo gevoetbald o.a. voor de v.v. T.G.G.
en later voor de v.v. Artilerie.
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Top voetbalspeler Paul Leonard Kogeldans

Paul Leonard Kogeldans bij vrienden meer bekend als Leo oftewel Koko, werd
geboren op 28 juni 1930 te Paramaribo.
Vanwege sociale en financiële problemen van zijn ouders was Leo gedwongen
zich tevreden te stellen met een lagere schoolopleiding. Dit probleem werd
gekompenseerd door een grote opoffering en liefde van zijn moeder. In latere jaren
heeft hij zijn kennis verrijkt met behulp van zelfstudie en medewerking van anderen.
Leo werd geboren in de omgeving van Frimangron, een zeer populair stadsdeel van
Paramaribo, alwaar vele sporttoppers geboren en getogen zijn. Zijn beste
jeugdvrienden waren E. Wijks, J. Mook, F. Bruinhart, E. Gids en E. Oniel.
Hij startte zijn voetballoopbaan op het Mr. Bonsplein als lid van de v.v. Ajax. Als
ongeschoeide voetballer van Ajax viel hij sterk op, met snelle dribbels, die meestal
werden afgesloten met harde en gerichte schoten die veelal in doelpunten
ressorteerden. Het duurde niet lang of deze veel belovende speler werd opgenomen
in de v.v. Voorwaarts één van de top verenigingen van de S.V.B. De kwaliteiten van
Kogeldans waren de heer Frits Juda - de scout van Voorwaarts - niet ontgaan. In
1948 maakte hij reeds deel uit van het sterk spelend elftal van Voorwaarts dat M.V.V.
ook wel de grote beer genoemd - met één doelpunt verschil een gevoelige nederlaag
van 6-5 toebracht. Vermeldenswaard is ook nog het feit dat Kogeldans in deze
wedstrijd 3x scoorde. In 1949 werd hij opgenomen in de Nationale Selektie van de
S.V.B.
In dit verband werd hij liefst 15 keren opgesteld. In de vijftiger jaren vertrok hij naar
Nederland, alwaar hij als profspeler door de
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v.v. Venloo werd aangetrokken. In een debuterende wedstrijd scoorde Leo Kogeldans
3x tegen de Duitse ploeg T.S.V. Deze stunt heeft in de gelederen van V.V.V. een
bijzonder goede indruk gemaakt. Een citaat uit een Nederlands sportblad over de
eerste indruk van Kogeldans.
‘Er waren nog heel wat Venlonaren naar Koldenkircher getrokken om de nieuwe
Surinaamse aanwinst te zien. De aanvalsleider Kogeldans deed ongetwijfeld goede
dingen en nam liefst drie doelpunten voor zijn rekening, doch van een gefundeerd
oordeel kan in deze ontmoeting uiteraard geen sprake zijn, alhoewel dient erkend te
worden dat deze speler ongetwijfeld heel wat meer in zijn mars heeft’. Leo Kogeldans
heeft hierna nog vele jaren succesvol bij V.V.V. gevoetbald. Hij woont nog steeds
in Nederland en is trainer van de vereniging V.C.H.
Op 7 februari 1957 trad hij in het huwelijk met Eveline Pinas. Bij deze
doelverdedigster scoorde hij geen drie, doch vier doelpunten. Uit dit huwelijk zijn
er n.l. vier kinderen geboren. Naast voetbal heeft Leo met veel succes aan tafeltennis
gedaan.
Zijn visie over het spel van toen en nu is dat het spel sterk verruwd is hetgeen de
zaak niet zo aantrekkelijk meer maakt. Hij heeft in zijn werk en sportaktiviteiten
altijd veel steun gehad van zijn echtgenote. Hij is in het bezit van een vakdiploma
dat hij behaald heeft dank zij haar medewerking. In Suriname is Leo ongeveer 10
jaar als electriciën in dienst geweest bij de O.G.E.M. (E.B.S.). In Nederland is hij
reeds jaren als wikkelaar in dienst van de Firma Strooken. Zijn favorieten in en buiten
Suriname zijn geweest: Holband, Deira, Graanoogst, Samson en Nelom; Pele, Didi,
Vava (Brazilië). Zijn hobby's zijn: Basketbal en tuinieren.
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Nederland
Enkele jaren nadien vertrok Boepie naar Nederland alwaar hij zijn voetballoopbaan
voortzette bij de Amsterdamse derde klasse K.N.V.B. amateursclub.
Tegenwoordig is hij zeer geïnteresseerd in wereldtournooien, cricket en basketbal.
Hij woont nu in Nederland.

M.V.V. (DE GROTE BEER) 40-TIGER JAREN
Achterste rij v.l.n.r.: Chin A Loi - W. Zorgvol - Lieuw On - A. Nijman - Dekker - A. Babb
Knielend v.l.n.r.: Braaf - A. Kamperveen - L. Rack - R. Nelom - Kluis.
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Gustaaf van Lierop
Body Building kampioen

Gustaaf van Lierop werd geboren op 2 november 1930 in het distrikt Commewijne.
Een groot deel van zijn jeugd bracht hij echter door in het Boniface Internaat te
Paramaribo.
In de vakantie mocht Guus - zoals hij overal bekend staat zijn hart ophalen in zijn
geboortedistrikt.

Eerste gevechtsport
Zijn intrede in de serieuze beoefening van de sport was voor een groot deel gericht
op gevechtssporten zoals judo, boksen en worstelen, voetbal en basketbal.
Op 21-jarige leeftijd stapte hij op advies van Armand Mac Rooy - zijn latere trainer
- over naar de body buildingsport.
Zijn eerste tournooi in deze tak van sport, 1953, bracht hem slechts op de zevende
plaats.

Mister Surinam 1954
De volgende deelname, in 1954, werd een groot succes.
Hij behaalde n.l. op grandioze wijze het kampioenschap en kreeg de titel van
‘Mister Surinam’.
Op de tweede plaats eindigde Hendrik Wikkeling.

Mister Guyana 1955
In 1955 maakte Guus nog een internationale stap hoger in deze tak van sport door
als eerste te eindigen voor zijn Brits- en Frans
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Guyanese tegenstanders. Hij werd toen ‘Mister Guyana’.
De organisatie van deze Guyanese body-building ontmoeting tussen Suriname,
Cayenne en Demerara stond onder leiding van Andre Kamperveen, nu wijlen.
In het behalen van deze en andere successen van Guus had Armand Mac Rooy als
trainer een groot aandeel.
Guus van Lierop neemt reeds jaren niet meer deel aan wedstrijden. De kampioen
van 1954 - Suriname 1955 - Guyanees kampioen heeft de body buildingsport echter
niet aan zijn lot overgelaten. Hij heeft n.l. een eigen body building en weight
liftingclub opgericht waaruit regelmatig diverse vrouwelijke alsook mannelijke
kampioenen vooruitspruiten.

MISTER SURINAM 1954
August van Lierop nadat hij in 1954 was uitgeroepen als Body Building Kampioen.
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De Sibilo's ware Basketbal - Amabassadeurs van Suriname

Ofschoon de naam Sibilo onlosmakelijk gekoppeld is aan de basketbalhistorie van
ons land zou het ons ietwat te ver voeren, hierover uit te weiden; wij kunnen niet
stellen dat de basketbalsport in Suriname door deze familie is geïntroduceerd. Minder
riskant echter lijkt ons de bewering dat de Sibilo's op basketbalgebied echte
ambassadeurs van Suriname zijn.
We kunnen dit met tientallen voorbeelden staven. Vooral de lovende artikelen, die
jaren geleden in vrijwel alle Nederlandse dagbladen verschenen over de verrichtingen
van Victor Sibilo, vroegere speler van CLD, rechtvaardigen het bovenstaande. Voordat
we verder hierop in te gaan, nemen we even een duik in het verleden. Als eersten in
de basketbalgeschiedenis van Suriname kunnen de gebroeders Sibilo zich er op
beroepen dat zij - in de maand augustus 1960 - een sportvereniging oprichtten met
als voornaamste doel het beoefenen van de basketbalsport. De reden hiertoe was dat
steeds sterker zich in de familie de behoefte ging gevoelen alle broers in één team
te doen uitkomen, vanwege het feit dat tot dan toe gespeeld werd in vereniging als:
Independiente, CLD, en Spes Patriae. Verenigingen die elkaar in die dagen fel
bekampten, wat in huize Siblio aan de Burenstraat nogal wat spanningen en wrijvingen
teweeg bracht.
Ook maakten de jongelui het hun ouders niet gemakkelijk, aangezien partij kiezen
door de ouwe-lui, die zeer intens meeleefden met de verrichtingen van hun jongens
als een ‘misdaad’ zou kunnen worden gekwalificeerd. In augustus 1960 werd zoals
eerder gezegd de knoop doorgehakt en werd besloten dat alle broers hun diverse
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Basketbaltoppers: Gebroeders Sibilo achterste rij l.n.r. Oswald Otmar (Witje) Ernst. Voorste rij l.n.r.
Henry. Heve Iwan
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verenigingen vaarwel zouden zeggen en zich verenigen onder de naam SIO
Sportvereniging. Uiteraard was de SIO door insiders geen lang leven beschoren,
omdat men wist dat de broers zo verschillend van karakter waren dat het nooit een
goed team zou worden. Waar men echter aan voorbij ging was dat zij allen iets
gemeen hadden en dat was dat zij goed konden basketballen.
De eerste moeilijkheden die de nieuwbakken club kreeg te verwerken was om
toestemming van de basketbalbond, onder voorzitterschap van de heer G. Stemerdink,
te verkrijgen in de hoofdklasse uit te komen. Niet dat er aan de kwaliteiten van de
spelers werd getwijfeld, die stonden voor een ieder vast, maar het was nu eenmaal
regel, dat elke nieuwe vereniging eerst in de 2e klasse moest beginne. Anderzijds
gaven de statuten het bestuur het recht naar eigen goeddunken te handelen. Dit
resulteerde in de beslissing om de SIO tot de hoofdklasse toe te laten.
De eerste competitie waaraan de SIO sportvereniging deelnam logenstrafte tevens
alle beweringen dat de club reeds na twee wedstrijden uit elkaar zou vallen.

Buitenlandse trip
Reeds in 1961 vroeg de vereniging toestemming aan de bond om een buitenlandse
trip te maken. Hiervoor kwamen de Antillen in aanmerking. Gezien de overtuiging
van de bond dat het waardige ambassadeurs van ons land zouden zijn, werd de
toestemming grif verleend. De resultaten logen er niet om. Van de elf op de Antillen
gespeelde wedstrijden werden alle elf gewonnen, of zo U wilt niet één verloren.
In de loop van het tweede competitiejaar werd de SIO ook toegankelijk voor anderen,
omdat het geen eenvoudig karwei was om met 6 man goed partij te blijven geven.
Het jaar 1962 was voor de Sibilo's min of meer een pechjaar. Moeilijkheden bleven
hen niet gespaard, wat tot gevolg had dat zij een duik maakten naar de 1e klasse. Het
pleit echter voor het moreel van de spelers, die door een harde aanpak binnen de
kortst mogelijke tijd het verloren terrein herwonnen. Eerst werden zij kampioen van
de eerste klasse en
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bij hun terugkeer in de hoofdklasse vormden zij een geduchte tegenstander voor
iedere vereniging. Als bekroning op het kampioenschap volgde een trip naar Brazilië
en later naar Frans Guyana.
Aan al deze reizen bewaren de Sibilo's prachtige herinneringen. Uit een familie-album,
dat bol staat van (vergeelde) foto's en krantenknipsels uit een glorierijke periode,
vernemen wij hoe succesvol de trips van SIO zijn geweest. In Willemstad werd
namelijk met 55-29 van Dragons en met 36-28 van Lightning gewonnen. (Terloops
zij vermeld dat dit eindstanden en geen ruststanden zijn). Op Aruba werden de
Surinamers als echte helden met kransen omhangen. De schreeuwende koppen boven
de artikelen op de sportpagina's van de Antilliaanse kranten gaven een beeld van de
‘Sensacional’ die de Antillen in die dagen beleefde.

Extra vliegtuig
Dat de Sibilo's zelfs ver buiten onze grenzen een begrip waren mag blijken uit het
feit, dat voor de trip naar Brazilië zelfs een extra vliegtuig werd ingezet.
Dit toestel stond onder commando van een kolonel van de Braziliaanse luchtmacht.
Als men bedenkt dat deze onkosten werden gemaakt voor het spelen van slechts drie
wedstrijden tegen onze zuiderburen, dan is hiermee tevens ook gezegd hoe populair
de SIO was.
De verrichtingen in Brazilië logen er niet om. Koppen in o.a. Jornal Do Dia, een
gezaghebben krant in Belem, deden het Braziliaanse volk rond van het
basketbalwonder dat zich in hun land voltrok met de aanwezigheid van Sibilo's Boys.
Van Brazilië vertrok het team naar Frans Guyana, waar zij vrijwel over alles liepen
dat zij op hun pad tegenkwamen.
Aan deze glorierijke periode kwam echter een eind toen de gebroeders Sibilo wat
meer aan hun toekomst gingen denken en dientengevolge wat minder tijd en energie
investeerden in basketbal; want de aandachtige lezer zal wel begrepen hebben dat
de roem - hoe talentvol zij ook waren - de jongens niet zomaar tegemoet kwam
vliegen. Er werd hard getraind en ook was men bereid vele offers te brengen voor
de basketbalsport.
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Rudie Sibilo in actie
In Nice - Frankrijk

Ofschoon de gebroeders Sibilo elkaar de loef niet willen afsteken, door te stellen
dat ze allemaal even goed waren, staat het buiten kijf dat Otmar de populairste is
geweest. Dit zouden wij met een aantal voorbeelden kunnen aantonen. Welke jonge
basketballer, zo rond de jaren zestig wilde niet graag met het IDOOL-Witje vergeleken
worden? Witje is zondermeer een begrip in de basketbalgeschiedenis van ons land.
Reeds op zeer jeugdige leeftijd maakte hij zijn debuut in het eerste team van Spes
Patriae, dat uit gerenomeerde sportlui zoals een Wim Echtelt, Ampie Kamperveen
en Ludwig de Sanders bestond.
De naam Witje laat aan fantasie niets te wensen over. Deze naam schijnt zo
ingeburgerd te zijn - althans dat hen ik mij laten vertellen - dat zelfs in huize Sibilo
de naam van Otmar volkomen is verdrongen. Zelfs de echtgenote van deze vroegere
top-basketballer hanteert gemakshalve de roepnaam ‘Wit’. En als ik U zeg dat Otmar
soms zelfs helemaal niet reageert op zijn eigenlijke naam en zich voorstelt met Witje
in plaats van.... dan bent U volledig geinformeerd.
Geen wonder dat de bekende autozaak aan de Burenstraat de naam van Witjes
Autocorner draagt. Hier worden tientallen fraaie auto's aan de man gebracht. Maar
als een bezoeker te kennen geeft met over auto's, maar even over basketbal te willen
praten, dan ligt de hele handel binnen een minimum van tijd stil en wordt je overladen
met informaties over een roemrijk verleden.
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Rudie Sibilo in actie
In Nice - Frankrijk
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Biljartexpert Iwan Kaersenhout

Iwan George Kaersenhout werd geboren op 26 augustus 1933 te Paramaribo. Na de
fröbel- en de lagere school bezocht te hebben rondde hij ook de Mulo (Paulus) school
af.
Onderleiding van moeder Thelma Nurse en vader George Kaersenhout groeide
onze Iwan zonder enige moeite op.
In latere jaren nam een familielid met name Arnold Eliazer de zorg en opvoeding
over, die ervoor zorgde dat deze nogal van energie bruisende jongeman een rechte
spoor volgde.
Met jeugdvrienden zoals Eddy Hijlaard, A. Kieuw-A-Sen, Paul van der Geld,
Johan Chin, Otmar Ponse en de gebroeders Brahim vormde Iwan een hechte groep,
waarvan de leden elkaar op verschillende gebied schraagden.
Reeds in die dagen startte Iwan met het biljarten en in afzienbare tijd ontpopte hij
zich tot een uitblinker.
Ook in andere takken van sport z.a. voetbal, dammen, tafeltennis en basketbal
haalde hij een noemenswaardige hoogte.
Op vrij jeugdige leeftijd (17 jaar) vertrok hij naar Nederland en binnen korte tijd
(1955) bereikte hij wat voor anderen niet weggelegd was.
In 1960 keerde hij als dienstplichtig militair terug naar Suriname. In zijn geboorteland
begon hij opnieuw met het biljarten.
Met de in het Buitenland opgedane ervaringen kostte het hem weinig moeite zijn
tegenstanders een kopje kleiner te maken.
Toen duidelijk was dat de biljartsport in ons land bergafwaarts ging en Iwan als
het ware geen rivalen meer ontmoette, trok hij zich terug uit deze tak van sport.
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Na een jaar of twee werd de biljartsport door Johan Chin e.a. nieuw leven ingeblazen,
die Iwan kon bewegen zijn quie weer in handen te nemen. Het eerste biljarttournooi,
dat hierna met toppers z.a. Johan Chin, Paul Chin-A-Foen, Iwan Kaersenhout e.a.
werd georganiseerd, heeft de basis gelegd voor een nieuwe aanpak op dit stuk, die
tot de dag van vandaag steeds meer vruchten afwerpt.

Nederlandse Antillen
In 1978 reisde een vier-mans biljarttoppersdelegatie naar de Nedelandse Antillen,
o.l.v. Voorzitter Wong-A-Foe.
Daar hebben zij eclatante successen geboekt door zo goed als alle wedstrijden te
winnen en zo de naam van Suriname hoog gehouden.
Onze Iwan vertelt niet dat hij van andere biljarters z.a. Hans Fulting (een der beste
kaderspelers in de wereld) veel geleerd heeft. Iwan heeft ook zijn sportattitude
overgedragen.
Zo is een van zijn zoons reeds op veertien-jarige leeftijd opgenomen in het
jeugdelftal van het Rotterdamse Ajax, waar hij een voortreffelijke voetbalcarrière
tegemoet gaat.
Een andere verdienste van Iwan Kaersenhout e.a. is het introduceren in Suriname
van het 38/2 biljartspel.
Ook het Libre-grote-hoekspel heeft zijn geboorte te danken aan deze topbiljarter.
‘Kassie’ is tot nog toe niet weg te krijgen van de biljarttafel en dagelijks bereidt
hij zich serieus voor op de komende tournooien. Zijn grootste rivalen zijn nog steeds
Johan Chin en Paul Chin-A-Foeng, die hem steeds de eerste plaats betwisten en
weten af te troeven.
De visie van Iwan: de sportbeoefening is erop vooruit gegaan, ofschoon de inzet
vroeger veel meer overgave vereiste in elke tak van sport.
‘En het laatste’, aldus Kassie, ‘zelfs onder minder gunstige omstandigheden’.
Waarlijk, de inzet was veel groter vroeger.
‘De sport kan worden gestimuleerd door het regelmatig organiseren van
schoolsporttournooien, terwijl de meeste beoefende tak-
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ken z.a. atletiek en voetbal als verplichte leervakken te dienen worden vastgelegd.
Met betrekking tot de biljartsport zegt Kassie, dat hij het als schrijnend ervaart, dat
de accommodatie zo krap is, waardoor vooral de jongeren niet de gelegenheid krijgen
om deze tak van sport serieus te beoefenen.
Het hoeft niet gezegd dat door deze omstandigheid veel sportpotentieel te loor
gaat.
Met heel veel genoegen herinnert onze Kassie zich zijn begin biljart periode in
Kooy-Tjien-Foei, het clubhuis aan de Herenstraat. Daar waren cracks als Chin-A-Hing
(meer bekend als Ako, Liep Jang, Horp, Wong-A-Foe e.a. en onze Iwan maakte er
snel vorderingen.
We schrijven de vijftiger jaren.
In die periode maakte hij deel uit van het steedse viertal, verder bestaande uit
André Kaersenhout, Ako Chin-A-Hing, en A.U. Tjauw-A-Lim, dat op grandioze
wijze Nickerie wist te veroveren.
‘In feite’, aldus Kassie, ‘heb ik de grondregels van de biljartspel geleerd van August
Kiaw-A-Sem, die mij de richtlijnen heeft gegeven hoe ik tot een hoog peil kon komen.
Het is goed in dit bestek het volgende aan te stippen:
- lid van het biljartteam van spatria;
- furore gemaakt in het bekend Bodega (CHM)
- gebiljart tegen oudere cracks zoals: Dr. Kreps, Dr. Zaal en Morpurgo (sr), die
voornamelijk in het buitensocieteit Het Park speelden;
- kaderclub der militairen en het politieke tehuis behoorden ook tot de geliefkoosde
speeltehuizen.

Kassie biljart nog steeds actief. Jaarlijks neemt hij deel aan de verschillende
biljarttournooien onder auspiciën van de S.B.B.
Wij bedanken hem voor zijn bijdrage tot het bevorderen van de biljartsport in
Suriname en wensen hem veel succes verder toe met het beoefenen van deze tak van
sport.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

109

BILJARTER I. KAERSENHOUT
Kassie in aktie.

IWAN KAERSENHOUT ontvangt uit handen van Korpchef, Inspecteur Spalburg zijn prijs i.v.m.
het afgelopen biljarttoernooi ±1945 in het politietehuis aan de Zwartenhovenbrugstraat.
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Veelvoudige biljartkampioen Johan Chin

Johan Rudolf Njuk Fo, meer bekend als Johan Chin, werd geboren op 24 februari
1935 te Paramaribo.
Na een lagere schoolopleiding kwam hij terecht op een muloschool (Paulusschool).
Met het diploma op zak verliet Johan op achttienjarige leeftijd deze school. Hij moest
dadelijk aan de slag, daar zijn moeder financieel niet in staat was hem een hogere
opleiding te laten genieten. Zijn vader overleed toen hij nog erg jong was (3 jaar).
Door hard werken heeft Johans moeder het gepresteerd om hem en zijn overige
zusters en broers een redelijke opvoeding te geven. Het grootste deel van zijn jeugd
heeft Johan aan de Watermolenstraat doorgebracht. Zijn vaste jeugdvrienden waren
de gebroeders Jamaludin, van Leeuwaarde, Bakas Adjied, Fai Singh en Lieuw A
Len.
Op jeugdige leeftijd (14 jaar) kreeg Johan reeds veel interesse voor het biljartspel.
Hij snoepte veel af van zijn broer Egbert, beter bekend als Ako, die een verwoed
biljarter was. Ook van zijn andere broers namelijk George en Willem, - de laatste is
intussen overleden - heeft Johan op veel biljartgebied geleerd.
Toendertijd kon je op de vingers van één hand de biljarttafels in Suriname tellen
(Bodega, Coca Cola bar aan de Keizerstraat vis a vis autoreparatie-inrichting van
der Voet en enkele C.H.M. kiosken in Paramaribo).
Door introductie van zijn broer lukte het Johan om op jeugdige leeftijd toegang
te krijgen tot deze plaatsen die voornamelijk voor ouderen bestemd waren.
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Johan, naast biljarter ook nog een verwoed basketballiefhebber, belandde in 1951
voor werkzaamheden in Nickerie, alwaar hij vrij jong in de basketbalselektie van
Nickerie zijn intrede mocht doen. Dit team maakte in 1957 onder leiding van trainer
Willy Axwijk een trip naar Guyana. Er werd gespeeld in Georgetown tegen teams
zoals Politie, Wanderers en Chinese basketbalteams. Nickerie won alle wedstrijden.
Ook tegen verschillende basketbalselekties uit Paramaribo bood Nickerie in die
tijd goed tegenstand. Dan denk ik aan teams zoals Panthers, Paramount (nu Ravens),
Columbia onder leiding van Ludwig de Sanders, C.L.D. met topspelers zoals Rudi
van Eyck.
De biljartsport zette Johan in Nickerie ook intensief voort en wel tegen toppers als
Asang Tjon Tjauw Lien, van wie hij in het begin verloor, maar naderhand wist hij
deze grote rivaal steeds te verslaan. Regelmatig vonden er wedstrijden plaats tussen
spelers van Paramaribo en Nickerie. Bij één van deze gelegenheden kwam Paramaribo
sterk vertegenwoordigd voor de dag met spelers als Iwan Kaersenhout, André
Karsenhout en Egbert Chin A Hing.
Nickerie ging bij deze gelegenheid glansrijk ten onder. In een serie enerverende
ontmoetingen tussen een tweetal topbiljarters bestaande uit Paul Indiaan en Helderman
uit Wageningen Asang Tjong Tjauw Lim en Johan Chin uit Nickerie, won Paul
Indiaan beide partijen van Tjon Tjauw Lim, en John Chin versloeg zijn tegenstander
Helderman.
Johan Chin bereikte ook met voetbal in Nickerie een behoorlijke hoogte. Hij begon
in de v.v. Sportivo, een club alleen bestaande uit stedelingen, die in Nickerie
werkzaam waren. Later speelde Johan voor het voetbalteam de Rising Star samen
met topspelers als Richard en Piet de Clerq. Toen ook Rising Star werd ontbonden
ging Johan spelen voor de v.v. Remo en vervolgens voor de v.v. Zwaluw.
In het vertegenwoordigend team van Nickerie had Johan jarenlang ook een vaste
plaats.
In 1956 eindigde Johan zijn vrijgezellenleven en stapte hij in het huwelijksbootje
met Annie Kühn. Zijn ‘productie’ uit dit huwelijk bestaat uit vijf meisjes namelijk
Joan, Kim, Phillis, Heidie en
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Connie.
In 1960 keerde Johan uit Nickerie naar Paramaribo terug. In Paramaribo beoefende
hij nog een jaar basketbal en voetbal en trok zich daarna voorgoed terug uit deze
takken van sport.

Terug naar biljart
Tot 1964 nam Johan actief deel aan het biljartspel. Van 1964 tot 1969 was de
biljartsport zo goed als dood in Suriname.
In 1969 organiseerde de B.S. Het Park een clubbiljarttournooi met het doel de
biljartsport nieuw leven in te blazen. Samen met Iwan Kaersenhout maakte Johan in
dit tournooi deel uit van het Kaderclubteam. De voorbereiding was niet optimaal.
Het gevolg hiervan was dat geen van beide spelers een goed resultaat bereikten.
Johan zag dit verlies als een stimulans om de zaken ernstig aan te pakken. Met
dagelijkse training, op de biljarttafels van de P.W.O. aan de Limesgracht, wist hij in
afzienbare tijd zijn spelpeil tot het maximale op te voeren.
Tegen eind 1974 werd op initiatief van de heren Eugene Brahim en Andre
Kamperveen een biljarttourtnooi georganiseerd om het persoonlijk kampioenschap
libre. In dit tournooi toonde Johan zijn klasse en eindigde groots op de eerste plaats.
Deze stunt herhaalde hij in 1976, '78, '79 en 1980. Na 1980 nam hij niet meer deel
aan dit soort tournooien. Hij schakelde toen over naar clubkampioenschappen en
maakte toen deel uit van het biljartteam van Spes Patriae, samen met Frank Adams,
George Benjamin, Aaltje Sijlbing en Stanley Dankoor.

Andere hoogtepunten
Johan Chin heeft in zijn biljartloopbaan vele records op zijn naam staan. Onder andere
is hij de eerste Surinamer die in één beurt uitspeelde. In 1979 werd hij door de
vereniging van Sportjournalisten tot sportman van dat jaar uitgeroepen.
Hij heeft zich niet geheel en al gedistancieerd van de andere takken van sport. Zo
nu en dan bezoekt hij wedstrijden in het S.V.B. stadion of in de Sporthal.
Zijn mening over sportbeoefenaars van toen en nu is dat de vroegere sportman
meer liefde had voor zijn mening en meer zelfdis-
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cipline kende. Terwijl men voorheen ook de aanhang van zijn club niet wilde
teleurstellen.
Tegenwoordig krijgt men alles op een presenteerblaadje en toch blijven prestaties
uit.
Johan Chin zet zich tot heden nog volledig in voor de biljartsport en is vanaf 1976
bestuurslid van deze bond.
Sinds 1951 is Johan in dienst van het N.V. Ingenieursbureau H. van Dijk. Hij
begon als kantoorklerk en bekleedt thans de functie van inklaarder parts manager.

Favorieten
Johan geniet vanwege zijn biljartkundigheid grote bewondering in en buiten Suriname,
en heeft op zijn eigen manier ook belangstelling voor voetballers zoals toen Daisy
Samson, René Nelom, Cornelis Graanoogst, Jules Lagadau en thans Rinaldo Enting.
Favoriete biljarters: Eugene Brahim en Eddy Kaersenhout.
Favoriete buitenlandse voetballers: Pelé, Beckenbauer, Gordon Banks.
Favoriete buitenlandse basketballers: Abdul Jabar, Julius Ervin, Larry Bird.
Favoriete buitenlandse biljarters: Raymond Ceulemans, Raymond Heylearts.
Johans visie is, dat een sportman alleen dan tot grote prestaties kan komen als de wil
en de inzet voldoende bij hem aanwezig is om deze te ontwikkelen.
Semi-professionalisme zou een middel kunnen zijn tot prestaties, wanneer de spelers
beseffen waarvoor deze stimulans bedoeld is en tevens beseffen dat het publiek niet
voor niets haar zuur verdiende centen zal neertellen om enkel en alleen maar naar
het mooi gezicht van de speler te komen kijken.
Johan Chin heeft altijd veel liefde getoond voor de sport en dat is altijd zo gebleven.
De waardering die hij thans voor z'n vele prestaties heeft overgehouden is namelijk
de bewondering en het respect dat hij overal geniet. Behalve biljart, basketbal en
voetbal heeft Johan ook nog een redelijk peil bereikt met tafeltennis, badminton,
dammen, sjoelbak en bridge. Zijn grootste hobby is lekker eten.
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BILJARTTOURNOOI 1987
Aanleg tot startstoten, om te bepalen wie het eerst mag beginnen, worden gepleegd door Johan Chin
en Chin A Foeng.
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Profiel van een damfenomeen
Frank Waldring

Geleidelijk aan wint het damspel veld in onze samenleving en het doet goed op te
merken dat de Surinaamse Regering daar zoveel toe bijdraagt.
Ook Frank Waldring de man wiens profiel wij in dit artikel aan U doorgeven heeft
in de loop der tijden een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de damsport
in Suriname. Hij werd geboren op 2 december 1935 te Paramaribo. Genoot na zijn
lagere scool opleiding (ULO) met goed gevolg de boekhoudkundige opleiding en
stoomde door tot de Moderne Bedrijfsadministratie (M.B.A.). Deze grondslag werd
gelegd door een gedisciplineerde opvoeding van ouders en anderen.
De ouders van Franklin waren geen rijke mensen. Integendeel hebben zij zich hard
moeten uitsloven om hun kinderen te voeden en op te voeden.
Het grootste deel van zijn jeugd heeft Franklin in de omgeving van Combé en
Maretraite gewoond.
Hij heeft in zijn jeugd ook diverse vriendjes gekend met wie hij allerlei
kwajongensstreken heeft uitgehaald.
Zijn sportcarrière starte hij in zijn jeugd met ongeschoeid voetbal. Het duurde niet
lang of Frank stapte over naar een iets meer rustige tak van sport met name het
damspel.
In 1961 was hij zover en mocht hij voor het eerst deelnemen aan kampioenschappen
in verenigingsverband. Zijn eerste ervaring op dit gebied werd opgedaan in de
damvereniging ‘De Arend’.
In 1966 wist Franklin Waldring beslag te leggen op het persoonlijk kampioenschap
van Suriname.
In 1974, 80 en 85 herhaalde hij deze stunt.
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Buiten Suriname
Waldring vertegenwoordigde Suriname voor het eerst in 1974 in Rusland alwaar de
wereldkampioen zich moest presenteren. Hij eindigde op de 8e plaats in een
eindrondetournooi waaraan 11 finalisten hebben deelgenomen o.a. Koeperman,
Wiersma, Gantwarg en Andreiko.
In 1975 klassifiseerde Franklin zich in de grootmeesters groep, samen met nog 11
topdammers en nam deel aan het K.S.H. toernooi in Nederland. Hij eindigde op de
6e plaats. In 1975 werd hij geselekteerd voor deelname aan het landentournooi in
Haiti.
In 1983 was hij ook van de partij in het Philadelphia Zone tournooi en eindigde
op de 5e plaats. Franklin heeft verder ook nog deelgenomen aan verschillende
invitatietournooien in Suriname. Bij al deze ontmoetingen heeft hij altijd goede
resultaten geboekt.

1968 geen vrijgezel meer
In 1968 week Franklin enigszins af van het damspel en schaakte Helen Hetty Guartier
met wie hij in het huwelijksbootje stapte. Intussen zijn uit dit huwelijk vier kinderen
geboren n.l.: Robin (16 jaar), Sergio (11 jaar), Elvin (9 jaar), Karin (6 jaar)

Nog niet moe
Franklin Waldring is nog steeds aktief beoefenaar van de damsport. Hij heeft nog
steeds veel aandacht voor partijen van anderen. Hij heeft zich veel ingezet voor de
opleiding van jeugdigen e.a. dambeoefenaars. Gaarne zou hij deze taak nog willen
blijven vervullen daar hij door deze aktiviteiten te ontplooien de overtuiging draagt
dat hij de ontwikkeling van het damspel helpt bevorderen. Van zijn echtgenote krijgt
hij tot nu toe veel steun ook op dit gebied.

Top functie
Waldring is na zijn boekhoudkundige opleiding in 1957 in dienst getreden bij de
Accountantsdienst van de Overheid. Daarna trad hij in dienst van het
Accountantskantoor ‘Goede’ tot 1973.
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Nadien trad hij in dienst van Surland N.V. als hoofd financiele aangelegenheden. In
zijn werkkring geniet hij een vrij grote populariteit en waardering. Hij is nagenoeg
verslaafd aan twee hobby's n.l. dammen en hengelen.
‘Ik ben administrateur op een bakovenonderneming. De enige van Suriname’.
Daarnaast is de bijna veertig-jarige Waldring, om even op het dammen terug te
komen, kampioen van Suriname. Al meer dan vijf-en-twintig jaren heeft hij z'n hart
verpand aan het damspel. ‘Ik heb het geleerd met dopjes van frisdrankflessen op
eigen gemaakte borden. De ene partij speelde met de onderkant naar boven en de
andere met de onderkant naar beneden’. Even eenvoudig als doeltreffend. Zo kom
je nooit met het probleem van zoekgeraakte stenen te zitten. Middels een simpele
cola-fles is de zaak zo weer compleet...
Wat stelt de dammerij in Suriname voor? ‘We hebben weliswaar een dambond in
Suriname, maar het stelt op het ogenblik weinig voor. Omdat mijn vrouw erop tegen
is, dat ik bestuursfuncties accepteer, zit ik zelf niet in het bestuur.
Ik vind dat jammer, want ik zou maar al te graag een functie accepteren. Zo lang de
bond bestaat heeft er nog nooit een algemene ledenvergadering plaats gevonden. De
aangesloten verenigingen ontwikkelen namelijk geen enkele activiteit. Zo gauw dat
wel gebeurt, zal de bond ongetwijfeld in actie komen. Men wil gewoon de
verenigingen pressen om wat meer leven in de brouwerij te brengen’.
Waldring blijft het jammer vinden, dat de dammerij in zijn land, na een
oorspronkelijke opkomst, volledig tot stilstand is gekomen. ‘Als belangrijkste oorzaak
hiervan wil ik zonder meer stellen, dat het de verenigingen aan leden ontbreekt, die
leiding kunnen ik blijf van mening, als je een aantal mensen hebt, dat voorgaat in de
activiteiten, dan krijg je gegarandeerd een toeloop van nieuwe leden. Maar omdat
het daaraan ontbreekt, wordt er in verenigingsverband amper nog gespeeld. Er is al
langer dan een jaar in competitieverband gespeeld. Ik zit zelf ook duidelijk met het
probleem. In de jaren '60 - '70, toen de damsport zeer intensief werd beoefend,
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was de vereniging waarvan ik lid ben, De Arend, één van de sterkste clubs van het
land. Maar door de terugloop heb ik hoegenaamd geen contact meer met de
vereniging’.
Toch gelukte het Franklin Waldring op de een of andere manier het kampioenschap
van zijn land op z'n naam te brengen. Als zodanig damde hij vorig jaar in Rusland.
Dat heeft een diepe indruk op hem gemaakt. ‘Ik ben zo gelukkig geweest om door
overheidsmiddelen en door hulp van particulieren een dergelijke verre reis te
ondernemen en een schat van ervaringen op te kunnen doen. Ik heb mij daardoor
moreel veprlicht gevoeld iets terug te moeten doen. Ik heb daarom een damschool
opgericht, om de jeugd de gelegenheid te geven het damspel te leren. Ik kan niet
zeggen, dat mijn opzet volledig is geslaagd, maar toch blijkt wel, dat verschillende
leerlingen sindsdien behoorlijk vooruit zijn gegaan. Het blijft echter een moeilijke
zaak om liefhebberij aan te wakkeren. Meer dan een stuk of vier jongens heb ik nooit
op de lessen. Ik heb gehoopt, dat de aanmelding aanmerkelijk groter zou zijn geweest
en dat daardoor de damsport in Suriname weer wat van de grond zou zijn gekomen.
Maar zolang ik ook maar één leerling heb, ga ik door. Ook al omdat mij iedere
woensdagmiddag de gelegenheid geboden wordt om met het dammen bezig te zijn.
Een grote sta-in-de-weg is voor mij ook het ontbreken van lesmateriaal. Ik zal zeer
zeker, deze trip naar Nederland gebruiken om daarin verbetering te krijgen’.
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DAMMER F. WALDRING IN AKTIE
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Leo Rack

Technisch volmaakt.
Gevoetbald in Suriname voor de v.v. Voorwaarts, M.V.V. en de SVB nationale
selektie.
Bij de NGVB voor Blauw Wit, Leo Victor en de NGVB nationale selektie.
Jarenlang tijdens en na de tweede wereldoorlog in Nederland voor verschillende
voetbal verenigingen. Jarenlang prof voetballer in Brazilië.

André Kilian

Sterke verdediger
Gevoetbald in Moengo Sportbond verband voor T.G.G. In SVB verband voor de
v.v. Robin Hood en de nationale selektie. In Nederland voor de s.v. Haarlem.

Ludwig Mans
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Harde doch sportieve achterhoedespeler. Jarenlang een vaste plaats in het sterrenelftal
van de vereniging Voorwaarts met spelers zoals C. Graanoogst, Andre Deira, Henny
Gill, Degenaar e.a.
Jarenlang een vaste plaats in de nationale selektie van de Surinaamse Voetbal
Bond. Jarenlang semi prof van de v.v. Zwolle in Nederland.
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Humphrey Mijnals

Een der grootste Surinaamse voetballers: Jarenlang uitblinker van het sterrenteam
van Robinhood en de nationale selectie van de S.V.B. In de 50 tiger jaren uitblinker
van Ere Divisie Elinkwijl (K.N.V.B.) verschillende keren uitgekomen in landen
wedstrijden voor het Nederlandse elftal.

Michel Kruin

Zeer gevaarlijke aanvalsleider.
Gevoetbald in SVB verband voor de v.v. Robin Hood en de nationale selektie. In
Nederland voor Elinkwijk.

Frank Mijnals
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De Benjamin van de gebroeders Mijnals in de jaren '50 voetbaltopper van Robin
Hood (SVB).
Snelle rechtsbuiten; is verschillende keren geselekteerd voor de SVB selektie.
Jarenlang speler van de v.v. Elinkwijk (Nederland).
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Technisch volmaakt Armand Monsanto

Armand H. Monsanto werd geboren op 15 april 1941 te Paramaribo. Evenals de
meeste jeugdige Surinaamse jongens begon hij zijn sportloopbaan (voetbal) op de
achtererven, op straat en andere gelegenheid biedende plaatsen.
Door tussenkomst van George Gullit, de vader van de beroemde Ruud Gullit, werd
Armand H. Monsanto reeds op 17 jarige leeftijd opgenomen in één van de oudste
voetbalverenigingen van Suriname n.l. Transvaal. Samen met Green, Rudge, Zeefuik
e.a. bezette Armand van 1958-1960 een vaste plaats in de voorhoede van Transvaal.
Eind 1960 verliet Armand Transvaal om gedurende een jaar te Moengo te werken
en te voetballen.

Terug in Paramaribo
In 1962 sloot Armand zich aan bij Robin Hood in de formatie waar hij samen met
Ro Kolf, Hekbert, Niekoop, Coen Corm e.a. toppers het beleid van Robin Hood ging
helpen bepalen.
In 1963 verhuisde Armand weer naar Transvaal waar hij samen met Pietje Frankel,
Ronald Breinburg e.a. tot 1967 heeft gevoetbald.
In 1967 ging Monsanto terug naar Robin Hood om in 1968 de grote stap te maken
naar de Nederlandse G.V.A.V. (Groningen), samen met Ro Breinburg, met een
contractbasis van 2 jaar.
Gedurende vele jaren heeft Armand H. Monsanto een grote rol gespeeld in de
Nederlandse voetbalwereld.
Zijn bijdrage om zijn land ook in het buitenland een goede naam te bezorgen, mag
als zeer positief worden aangemerkt.
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De zwarte Parel heeft weer gescoord Iwan Frankel

Dat was een van de vele historische koppen van een sportblad gedurende de 60er
jaren, die IWAN OTTO FRANKEL in Duitsland op zijn naam liet vastleggen na één
van zijn vele briljante optreden in een voetbalwedstrijd.
Hij werd geboren op 19 januari 1941 te Paramaribo.
Hij speelde reeds op heel jeugdige leeftijd voor het jeugdteam van Voorwaarts te
Bronsplein.
Op ongeveer 16 jarige leeftijd verhuisde hij van Bronsplein naar Jong Atlas
(S.V.B.).
Vervolgens speelde hij een jaar voor de v.v. T.G.G. te Moengo. Eind 1960 kwam
Pietje, zoals hij in de Surinaamse gemeenschap en daarbuiten bekend staat - terug
naar Paramaribo.
Begin 1961 maakte hij z'n debuut in Transvaal. Hij speelde ongeveer 1 1/2 jaar
voor Transvaal en vele malen voor de S.V.B. nationale selektie.
In juni 1962 werd Pietje op contract basis aangetrokken door de v.v. Blauw Wit
(Amsterdam - Nederland). Een jaar nadien dook hij op met een pracht contract op
zak van de Duitse-Schartze-Essen, semi prof v.v. Nadat hij gedurende 3 jaar op nivo
op zeer verdienstelijke wijze voor Schartz had gevoetbald, verhuisde hij voor 5 jaar
naar België, alwaar hij gedurende de periode dat hij voor Antwerpen voetbalde zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Tot op heden staat de naam van IWAN OTTO
FRANKEL met gouden letters gegrift in de voetbalgeschiedenis van Nederland,
Duitsland en België. terwijl wij in Suriname ook bijzonder trots zijn op zijn verdienste
en de goede naam die hij Suriname als een ware ambassadeur heeft bezorgd.
Na België heeft hij in amateursverband in Nederland nog gevoetbald voor Blauw
Wit, F.C. Amersfoort en de Zwarte Parel.
Verder is hij na zijn terugkeer naar Suriname in 1982 trainer/ coach geweest van
de v.v. Transvaal, Tuna, en de S.V.B. Jeugd en senioren selektie.
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Technisch - taktisch Edmund Waterval

Dat zijn de kwaliteiten van Edmund A. Waterval, meer bekend als Bill Waterval,
waarmee hij zich jarenlang heeft gehandhaafd bij Koning Voetbal.
Hij zag het daglicht op 21 september 1940 te Paramaribo.
Te Bronsplein startte hij in de ongeschoeide afdeling in de vereniging Errol Flyn,
samen met Stanley Krenten en Nuboer, nu wijlen.
Op 18 jarige leeftijd werd hij lid van Robin Hood, oefende samen met spelers
zoals Wadilie en Stanley Krenten enkele keren in deze formatie.
Kort hierna vertrok Bill naar Wageningen (Nickerie). Speelde aldaar ongeveer 2
jaar voor de v.v. Arsenal.
In 1950 keerde hij terug naar Paramaribo, alwaar hij zich in de gelederen van
Robin Hood wederom als linksbuiten aansloot. Vanaf 1963 heeft Bill Waterval als
middenveldspeler een grote bijdrage geleverd aan Robin Hood. De vele successen
o.a. landskampioenschappen zijn daar het bewijs van.
Hij heeft vele malen, ongeveer in 35 SVB interlandwedstrijden ons land op
waardige wijze vertegenwoordigd.
Hulde aan deze sportambassadeur.

Drie top spitsen
v.l.n.r.: W. Schal - A. Monsanto en P. Frankel
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Profielen
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Hendrik Carel van Ommeren,
Sportpionier
De Geestesvader van de Nickeriaanse Sportbeoefening

van Ommeren werd geboren op 19 december 1896 te Paramaribo. Als kleuter bezocht
hij de Annette bedehuisfröbelschool tegenover het douanehuis aan de
Gemenelandsweg, ook wel Frimangron geheten. Verder bezocht hij de Willemschool,
de Christelijke school (lagere scholen) om uiteindelijk met goed gevolg de 8-jarige
Hendrik school (Mulo) te doorlopen. Ook de geneeskundige school, die hij nadien
bezocht, was voor hem geen probleem.
Met zijn geneeskundig certificaat op zak maakte hij als geneesheer deel uit van
een expeditie die in 1926 het Wilhelminagebergte bezocht. Daarna werd hij
gedetacheerd in de distrikten: Suriname, Saramacca, Commewijne en Nickerie. Naast
zijn artsenwerk in het laatstgenoemde distrikt heeft hij zich geprofileerd als een
optimale sportorganisator.
Als jongeman had hij in de Pontewerfstraat, waar hij geboren werd en gewoond
heeft, met zijn jeugdvrienden veel aan sport gedaan. De gebroerders Vasilda, Muller
e.a. zijn z'n ‘stone’ vrienden geweest van wie hij op het gebied van atletiek, muziek
enz. veel heeft geleerd.
Het voetballen op straat, met een alamoe of sinaasappel was voor Hendrik geen
onbekende zaak.
Op latere leeftijd was hij een trouwe bezoeker van wedstrijden in de
Cultuurtuinlaan.
Hij maakte zich bij de S.V.B. op verschillende manieren verdienstelijk. Eerst als
Bondsdokter, speler van Ciceròne, Bestuurslid en later in vele andere functies.
Bij de Cricketbond heeft hij ook jarenlang als voorzitter zijn krachten met succes
ingezet.
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In Nickerie was Dr. H. van Ommeren geen onbekende op sportgebied.
Daar heeft hij jaren de functie van voorzitter van de Nickerie Voetbalbond en
vertegenwoordiger van de S.V.B. op waardige wijze vervuld.
Verschillende takken van sport zoals voetbal, cricket en lawntennis kwamen onder
leiding van Dr. van Ommeren zeer goed uit de verf. Een overtuigend bewijs hiervoor
zijn de nederlagen die het vertegenwoordigend team van de S.V.B. in de periode van
Dr. van Ommeren leed tegen de selektie van Nickerie.
Dit optreden gaf Dr. van Ommeren de gelegenheid om vele Nickeriaanse topspelers
zoals: E. Patan, de Clerque, Adams e.z. aan goede banen in Paramaribo te helpen bij
de Overheid en de Militaire dienst.
Lawn tennis en cricket hadden onder leiding van Dr. van Ommeren een bloeiperiode
zodat ook in deze takken van sport vele overwinningen behaald werden op
vertegenwoordigers uit Paramaribo en Demerara.
In Paramaribo teruggekeerd zette hij zijn werk voort.
Bij de S.V.B. fungeerde hij als bestuurslid, alsook bij andere bonden waaronder
de Cricketbond.
In 1948 maakte Dr. Hendrik van Ommeren deel uit van het official trio namelijk H.
van Ommeren, J. Gouvernante en M. Wijngaarde dat het nationaal elftal van Suriname
(S.V.B.) naar Nederland vergezelde.
Dr. H. van Ommeren, onder het Surinaamse volk ook wel bekend als ‘Voetbal datra’
huwde in 1946 met Julliette Harriette Nassy. Uit dit huwelijk zijn er twee kinderen
geboren.
Zelf was hij ook tennis-beoefenaar. In Nickerie heeft hij in zijn klasse vaak het
kampioenschap behaald. In Paramaribo heeft hij deze hoogte nooit kunnen bereiken
en werd hij regelmatig door prominente tennissers zoals C. v.d. Schroef, de gebroeders
Tjin A Djie e.a. van de baan geveegd. Vanwege een drukke praktijk als gynaecoloog,
moest hij uiteindelijk stoppen met sportaktiviteiten. Hij bezoekt nog regelmatig
voetbalwedstrijden. Zijn mening over het peil van vroeger en nu is dat ons voetbal
sterk achteruit is ge-
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gaan. Hij noemt namen als Hans Nahar, Kolf (Papa dan), Samson e.a. die hij meters
boven de voetballers van heden stelt.
Dr. H. van Ommeren is nog steeds aktief medicus. In de vijftiger jaren was hij
parlementslid en zelfs voorzitter van het Parlement. Zijn specialisering en promotie
als vrouwenarts vond in Nederland plaats.
In Suriname heeft hij zich behalve als vrouwenarts ook nog als radioloog verdienstelijk
gemaakt.
H.E. van Ommeren is jarenlang lid geweest van de Raad van Toezicht van de
Rechtschool (inmiddels Juridische faculteit, Universiteit van Suriname). Sinds de
proclamatie van de Universiteit van Suriname (1966) is hij benoemd tot Curator.
Het advies dat hij de hedendaagse sportbeoefenaar wil meegeven is het volgende:
‘In het belang van land en volk en uit eigen belang zich serieuzer toeleggen op de
beoefening (vooral bij de training zich intensief inzetten). Niet te buiten gaan aan
successen, roken en alcohol, liefst niet of zeer matig. Zoveel mogelijk van sexuele,
excessen afzien. Vooral geen drugs gebruiken. Goede voeding, behoorlijke rust,
algemene lichaamsoefeningen. Goede manieren en omgangsvormen. Passende
mentaliteit eerbied jegens de medemens, vooral ouderen, maar ook voor clubgenoten.
En last but not least: Altijd sportief zijn en blijven ook tegenover rivalen of
tegenspelers.
Dr. van Ommeren is nooit een clubchauvinist geweest. Hij houdt van goed voetbal
en heeft daarvoor veel waardering, onverschillig of dit door Voorwaarts, Robinhood,
Transvaal, Leo Victor of M.V.V. wordt gepresteerd.
Hij heeft veel waardering voor goede spelers zoals Garden van Robin Hood die hij
als strateeg en tacticus beschrijft. Ter stimulering van de sport zegt Dr. van Ommeren
dat ook hier ‘het begrip Nieuw Suriname’ realiteit zou moeten worden. Bestuur en
leidinggevende personen moeten ervan overtuigd zijn dat zij zich moeten geven voor
de nationale eer, waarvoor een ernstige aanpak eerste voorwaarde is. Van hen moet
in de eerste plaats het goede voorbeeld uitgaan dat haar weerslag moet vinden bij de
sportbeoefenaar.
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Van een goede leiding hangt zeer veel af.
De jongelui uit de minder bemiddelde klasse van onze samenleving moeten voor
zoverre zij dat ernstig kunnen aanpakken, een redelijk betaalde baan hebben of eraan
worden geholpen. Echter moeten de mentaliteit en de moraal op peil zijn of d.m.v.
goede voorbeelden worden bijgebracht.
Het af en toe organiseren van een gezellig samenzijn zal hieraan zeker een bijdrage
leveren.
Dr. Hendrik H. van Ommeren voelt zich gelukkig dat hij jarenlang een wezenlijke
bijdrage heeft mogen leveren aan de sportbeoefening en karaktervorming van vele
mensen in Suriname.
Het besef, dat hij meerderen op het goede pad heeft geholpen en soms afglijden
heeft mogen voorkomen geeft hem een bijzondere voldoening.

CRICKETSELEKTIE EN BESTUURSLEDEN VAN DE SURINAAMSE CRICKET BOND
Achterste rij: Parabirsingh - Jadnanansingh - Buitenman - Berggraaf - Brown - P. Wijngaarde - H.
Slijngard - W. Anijs - Singh - Hindorie.
Middelste rij: A. Mansour - H. van Ommeren - S. Helstone.
Voorste rij v.l.n.r.: Ramcharan - Berkleef - Hindorie.
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De korfbalpionier Stilico Hobeb Brandon

Stilico, Hobeb, Felix Brandon zag het daglicht op 29 juni 1907 te Paramaribo, Zijn
ouders waren financieel niet sterk genoeg om Sticilo een hoge schoolopleiding te
doen genieten.
Zijn basis-schoolopleiding reikte niet verder dan het lager onderwijs. Op zelfstandige
leeftijd heeft hij deze basis door eigen studie weten op te voeren. In het ouderlijk
huis werd hij streng en eerlijk opgevoed. Hij heeft vele prettige herinneringen aan
zijn jeugd. Het grootste deel van deze tijd heeft hij mogen doorbrengen aan de
Weidestraat no. 11 en 19. Zijn intieme jeugdvrienden waren Just Gouvernante, D.
Hupsel nu wijlen, Armand en Willem van der Leeuv.
Oom Sticilo heeft in zijn jeugd en ook op latere leeftijd veel aan sport gedaan. Zijn
lievelingsspel was voetbal, maar wegens gebrek aan de nodige kwaliteiten om deze
tak van sport op hoogniveau te beoefenen, slaagde hij er niet in om een bijzondere
hoogte te bereiken. Met korfballen ging het stukken beter. Hij bereikte ook de hoogste
ladder, die hiermee in Suriname bereikt kon worden. Door gebrek aan buitenlandse
kontakten op dit gebied werd deze sport slechts op nationaal niveau beoefend. In dit
verband heeft de korfbalvereniging van Sticilo verschillende keren het S.K.B.
kampioenschap behaald.
De alombekende Stilico Brandon heeft als mede oprichter van de S.K.B. baanbrekend
werk verricht. In het jaar 1942 huwde hij Elsje Dragt, uit welk huwelijk liefst 7
kinderen zijn geboren.
Ongeveer 30 jaar geleden nam hij afscheid van de aktieve sport
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beoefening. In 1966 mocht hij het genoegen smaken om de eindronde van het voetbal
W.K. dat in Engeland werd gehouden bij te wonen. Sindsdien is zijn belangstelling
voor het Surinaams voetbal totaal gedaald. Zijn beroep als fietsenhersteller, waarmee
hij zijn dagelijks brood verdiende, heeft hij op 42 jarige leeftijd laten schieten voor
een baan als inkassoloper bij de Surinaamsche Bank.
Daar heeft hij tot zijn 65e jaar gediend. Wat niet verwaarloosd mag worden, is het
feit dat Stilico ruim 50 jaren als vendumeester een aardig bijverdienste heeft gehad.
Aan zijn diensttijd bij de Surinaamsche Bank heeft hij bijzondere prettige
herinneringen. Een van de merkwaardigheden van deze periode is geweest dat zijn
vroegere jeugdvriend met name Just Gouvernante als zijn baas fungeerde. Belangrijk
is ook het feit dat zijn echtgenote hem onder al deze aangename en onaangename
omstandigheden tenvolle bijstaat.
Tot nog toe heeft hij geen enkele waardering ondervonden van mensen die zich in
latere jaren met de korfbalsport zijn gaan bemoeien. Zijn bijdrage als pionier van
deze tak van sport is in de loop der jaren met het water van de rivier weggewassen.
Daar hij geen enkele bemoeienis meer heeft met de sport is hij totaal niet op de
hoogte van wat er reilt en zeilt in deze richting. Hij heeft weinig waardering voor de
hedendaagse sportlui. Zijn favorieten van vroeger zijn: Henk Bosni, de Noten, Elshot
(Bolle), H. Mijnals, C. Graanoogst, W. Budel, Elliot en Hans Nahar. Hij denkt met
trots terug aan een wedstrijd waarin hij samen met Hans Nahar was opgesteld. Stilico
heeft jammer genoeg nog wat problemen op zijn oude dag. Zijn echtgenote is reeds
2 jaren bedlegerig, terwijl Sticilo zelf lichamelijk niet 100 procent meer is.
Dit alles is echter geen belemmering voor een goede eetlust. Zijn meest geliefde
gerechten zijn: Bruine bonen, moksie alesie, pinda soep met pom. Naast voetbal en
korfbal heeft Sticilo vroeger ook de biljartsport beoefend. Hij is nu 82 jaar oud en
zegt: ‘Er is een tijd van komen en een tijd van gaan’.
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Sportpionier Johannes Samuel Petrus Kraag

Als ik schrijf over de heer Johannes S.P. Kraag dan heb ik het alvast over een van
de best geklede surinamers niet alleen, maar heb ik het ook over een man die aan
zijn land zijn allerbeste krachten gegeven heeft als o.a. Statenvoorzitter, (eerste burger
van het land) Minister van Arbeid en Sociale Zaken, vice Minister-president, het
grootste deel van zijn leven als onderwijzer, en last but not least ook zijn hart jarenlang
heeft verpand als dienaar van de Surinaamse sportgemeenschap.
Al deze feiten, en voornamelijk het laatste, rechtvaardigen een plaats in dit boek,
om Oom Jo te bedanken voor wat hij allemaal voor ons gedaan heeft.

Geboren
Johan S.P. Kraag zag het daglicht te Coronie op 29 juli 1913. Na de lagere school te
Coronie bezocht te hebben, verhuisde hij naar Paramaribo. In Paramaribo kreeg hij
eerst op de Wanicaschool zijn verdere lagere school opleiding, om verder op
veertienjarige leeftijd met goed gevolg de Christelijke school te beëindigen. Hierna
was hij wegens omstandigheden genoodzaakt zich enkele jaren in zijn geboorteplaats
terug te trekken. Gelukkig was dit slechts van korte duur.

Terug naar Paramaribo
In Paramaribo behaalde hij zijn Muloschool diploma (Graaf van Zinzendorfschool),
vervolgens maakte hij met goed gevolg de Normaalschool af, hetgeen tevens aan
hem de bevoegdheid van Onder-
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wijzer bezorgde. Op deze fundamentele basis heeft Oom Jo zich verder opgewerkt
o.a. tot de Hoofdonderwijzersakte, M.O. Gymnastiekakte en verder tot de eerder
aangegeven maatschappelijke ladder.

Sport stimulator
In vele distrikten waar Oom Jo als onderwijzer en in andere functies gediend heeft,
heeft hij naast zijn normale werkzaamheden de sport op verschillende wijze
gestimuleerd. Zelf is hij in de aktieve deelname aan verschillende takken van sport
geen grote uitblinker geweest.
Net als de meeste Surinaamse jongens ging zijn voorliefde het meest uit naar
Koning voetbal. Als jongen heeft hij veelal met zijn makkers tegen alles wat rond
en trapbaar was, getrapt. Verder dan een plaats in 1937 - in het tweede elftal van de
politie, heeft Oom Jo het niet kunnen brengen.

Bestuursfuncties
Als eerste voorzitter van de V.V. Coronieboys was de leiding aan hem goed
toevertrouwd. Samen met andere bestuursleden legde hij de basis voor deze club die
vele vruchten heeft afgeworpen. Jarenlang heeft hij verder zijn krachten gewijd, niet
alleen een leidinggevende voetbalfuncties, maar ook andere takken van sport zijn
onder leiding van Oom Jo tot grote hoogte geklommen. In 1957-1960 maakte hij als
ondervoorzitter deel uit van het S.V.B. bestuur - de grootste sportorganisatie van ons
land. In die hoedanigheid heeft hij mede het nationale team begeleid naar Mexico.
Dit bestuur was alsvolgt samengesteld:
W.A.G.M. Meuleman - Voorzitter
J.S.P. Kraag - Ondervoorzitter
A.R. Veira - Secretaris
M. Jessurum - Penningmeester
J. Wessels - Commissaris
Th.R. Emanuels - Commissaris
J.S. White - Commissaris
J.A. Jie Sam Foek - Commissaris
J.Ch. Helling - Commissaris

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

135

Decoraties
Voor de vele en gewichtige diensten die Oom Johannes Petrus Samuel Kraag aan
den lande en andere instanties tot nu toe heeft bewezen, zijn aan hem de volgende
decoraties toegekend:
1. Ridder in de Orde van Oranje Nassau
2. Grootkruisdrager in de Orde van Oranje Nassau
3. Onderscheiding van de EBG. Het EBG-wapen in goud i.v.m. het 20 jarig
voorzitterschap van het jeugdcentrum van de evangelische broeder gemeente.
4. Onderscheiding van het Diakonessenziekenhuis met het wapensymbool in goud.
Dit in verband met het 25-jarig voorzitterschap van het Bestuur van
bovengenoemd ziekenhuis.
5. Ridder in de Orde van de Gele Ster.

Andere bijzonderheden:
1. Oom Jo behoorde tot de eerste groep van vijf Surinamers, die vijf
achtereenvolgende keren als donor was opgetreden. Als beloning hiervoor,
mocht hij een rode Kruis gedenkpenning in ontvangst nemen.
2. Hij behoorde ook tot de eerste vier Surinaamse heren, die de onderwijzersakte
- nieuwe stijl behaalde.
3. Als voorzitter van de decoratie Commissie van de Overheid, heeft hij met
onderbreking van de revolutieperiode, vanaf 1974 tot heden als zodanig de
openvolgende regeringen gediend.
4. Vanwege zijn langdurige (20 jaren) voorzitterschap van het Jeugdcentrum der
Evangelische Broeder Gemeente, werd hij verheven tot Ere Voorzitter.
Dezelfde eer viel hem te beurt bij de Nationale Partij Suriname waarvan hij
vanaf de oprichting in 1946 tot heden lid is.

Voorbeeldig
Johannes S.P. Kraag mag als een hoogstaand voorbeeld-gevende Surinamer erkend
worden. Zijn voorkomen, kleding, prestaties, waardigheid, gedrag, rechtvaardigen
zijn plaats onder de grotezonen van ons land.
Hij was gehuwd met Paula Aksel nu wijlen. Uit dit huwelijk zijn er
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8 kinderen geboren. 5 meisjes en 3 jongens, waarvan de oudste zoon thans ter ziele
is.
Oom Jo is nu 76 jaar oud, hij is nog erg vitaal en nog steeds actief bezig zijn
krachten te wijden aan diverse sociale instellingen zoals C.C.K. Diakonessenziekenhuis en het C.P.I.
Ode aan deze harde werker met dank voor al hetgeen hij voor de sport gedaan heeft.

DECORATIE COMMISSIE 1985
V.l.n.r.: Kiesel - J. Parabiersing - J. Kraag (voorzitter) - Mevr. Ramdat-Missier - President
Ramdat-Missier - Mevr. T. Putscher - Dover - Dilrosum.
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Sport topper Robert Ferrier

Robert, Adolf Ferrier één van onze ex topsporters: Hij werd geboren op 7 augustus
1913 te Paramaribo.
Na gefröbeld te hebben en verder de lagere school te hebben bezocht, doorliep hij
de achtjarige U.L.O.-school (van Sypestein) met goed gevolg.
Met z'n U.L.O.-schooldiploma op zak, liet hij zich inschrijven op de
Surnumeraircursus van de overheid.
Ook deze opleiding vormde voor Robert geen probleem om af te ronden, evenals
z'n M.O. economie studie.
Zijn ouders hadden het redelijk goed, vandaar dat hij en de rest van zijn broers en
zusters niet geconfronteerd waren met armoede en andere sociale problemen.
Het is ongetwijfeld ook hieraan te danken, dat Robert reeds vanaf zijn jeugd
geestelijk en lichamelijk een optimale ontwikkeling heeft gehad.
Samen met zijn jeugdvrienden zoals: Ernie Simons, Frans Lashley, David Findlay,
Hugo Pos, Johan de Miranda, gebroeders Tjon A Jong, gebroeders Spence, Leo King
e.a. van de Watermolenstraat en omgeving, alwaar Robert geboren werd, startte hij
reeds vroeg met de beoefening van vele takken van sport.

Padvinder
Vanaf 1926 - kort na de oprichting van de padvinderij - werd hij als lid van groep II
ingeschreven.
Vanaf die tijd pakte hij samen met andere collega's de atletieksport serieus aan.
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Groep II - ook welgenoemd de oranje dassers - waar Robert lid van was, voerde voor
een groot deel de boventoon bij de atletiek wedstrijden.
Robert met veel aanleg voor de verschillende onderdelen had meestal een groot
aandeel bij de successen van zijn groep.
Door de 2e wereldoorlog verslapte ook in ons land de padvinders aktiviteiten e.a.
sportorganisaties.
Gelukkig duurde dit niet al te lang. Door het in het leven roepen van wedstrijden
tussen atleten van de diverse groepen zoals: Militairen, politie, padvinders en de
Irenebrigade werden de atletiek aktiviteiten ook tijdens een deel van de 2e
wereldoorlog - in Suriname op hoog peil voortgezet. Robert Ferrier wist ook in deze
periode tot verschillende hoogtepunten te komen.
In 1944 liet hij voor de zoveelste keer van zich spreken, door de hoogste
polsstoksprong op z'n naam te vestigen.

Korfbal
Niet alleen op het gebied van atletiek, maar ook op ander sportgebied heeft Robert
een gevestigde naam.
Eén daarvan is de korfbalsport, die hij jarenlang op hoog niveau heeft beoefend.
Zijn aandeel in de verschillende successen van de vele korfbalteams waarvoor hij
uitkwam, was in de meeste gevallen zeer groot.

Basketbal
Robert Ferrier staat in de annalen van de basketbalgeschiedenis in Suriname zeer
hoog aangeschreven.
Zijn intrede tot deze tak van sport vond plaats op één van de eerste basketbal
speelvelden n.l. op het terrein van Ch.F. Foei Kong aan de Keizerstraat.
Als guard was hij een kei die een struikelblok vormde voor iedere tegenstander.

Laatste poging
Op vrij hoge leeftijd waagde deze ex sporttopper het, om ter stimulering van de jeugd
nog 3 keren deel te nemen aan de tien km.
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snelloop dwars door Paramaribo.
Alhoewel hij niet in de prijzen viel, presteerde hij het om de eindstreep te halen.
De Winnaar van deze snelloop werd voor de zoveelste keer de legendarische 10 km
loper n.l. de Barios ook wel Kaka genoemd.
Tot slot wil ik de sportpionier - Robert Ferrier - bedanken voor al hetgeen hij op
sportgebied gepresteerd heeft niet alleen, maar in het bijzonder wil ik hem dankzeggen
voor alles wat hij tot nu toe gedaan heeft voor zijn land en volk.

N.G.V.B. SELEKTIE IN DRIE-LANDEN TOURNOOl SURINAME - DEMERARA - TRINIDAD
(1938)
Achterste rij v.l.n.r.: Stomp - J. Rack - J. Haakmat - F. Veldhuizen - J. Chehin (manager) - H. Nahar
- M. kersout - Hoogvliet - Purperhart - F. Kersout.
Middelste rij: Cameron - Chin A Loi - J. Moe - B. De Clerq - L. Berkenveld.
Voorste rij: F. Veira - W. Amo - Kramer.
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Penalty koning André Maximiliaan Venloo alias Vente

Geboren op 18 december 1918.
Gestart in clubverband - ongeschoeid - op 15 jarige leeftijd in de vereniging
ROYAL BOYS, 1 jaar nadien overgegaan naar de afdeling Cicerone aan de
Wanicastraat.
Geschoeid - 18 jarige leeftijd - voetbal vereniging Paramount - S.V.B. - met mede
spelers: gebroeders Lim Tjaw, George Rier, André Tan A Kiam, Herman Nelom,
meer bekend als foem, Eugene Deekman, gebroeders Lieuw On e.a.
Op 20 jarige leeftijd vaste plaats als rechtsbuiten van Remo (S.V.B.), samen met
de gebroeders Frankel, Rack, Fung Ten Joe e.a. Op 22 jarige leeftijd Antillen
(Curaçao), Xerxes en Transvaal. 1945 terug naar Suriname.
1945: BLauw Wit (N.G.V.B.) samen met George Spier, Rene de Meza, Leo Rack,
St. Hill, Jordaan (Soda), Welch, H. Sijnpaal e.a. Jarenlang deel uitgemaakt van het
vertegenwoordigend elftal van de N.G.V.B. samen met Gomes, Cederboom, Zwakke,
Spier e.a. Andre M. Venloo, meer bekend als Vente, was kort voor de tweede
wereldoorlog geselekteerd voor de S.V.B. Stadselektie die uitkwam tegen het
Moengonees elftal. Bij deze gelegenheid mocht hij het genoegen smaken te voetballen
met toppers zoals D. Samson, R. Nelom, Ch. Knel, Ch. Naloop en R.A. Belgrave.
André staat bekend als de meest begaafde strafschopnemer, die Suriname ooit
heeft gehad.
Guno Hoen, de befaamde strafschopnemer van Suriname, heeft op dit gebied de
voetsporen van Venloo gevolgd.
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André Nassief klein maar dapper

André werd geboren op 27 oktober 1922 te Paramaribo.
Zijn eerste hobbies met betrekking tot de sport waren boksen en fietsen. Met de
laatste is hij nog steeds bezig. Nog steeds legt hij grote afstanden per fiets af naar
Republiek, Zanderij, enz. enz. Op deze wijze, aldus André, blijf je ook op deze leeftijd
lekker fit.
In jongere jaren heeft hij veel aan voetbal gedaan, zij het dat hij ondanks alle
moeite van de wereld nooit tot de toppers heeft behoord.
Samen met Gustaaf van Lierop en anderen heeft hij vanaf het begin de weightlifting
sport in Suriname beoefend.
Dit alles deed en doet hij nog steeds om een goede conditie te behouden, hetgeen
hem tot op deze leeftijd nog steeds lukt.
André Nassief heeft in feite nooit om prijzen of titels aan wedstrijden deelgenomen.
Twee tot drie keren per week houdt hij zich streng aan de lessen van Theo Nekrui,
chef instructor fitness consultant Hardcore Body Building en Fitness Center ‘Ted's
Gym’, die als motto heeft:
‘YOUR HEALTH IS YOUR BUSINESS
GOOD HEALTH IS MY BUSINESS’
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Top arbiter Baltus Lochem

Baltus Lochem geboren op 10 juni 1924, startte reeds op jeugdige leeftijd met
verschillende takken van sport zoals vliegeren, olo meti, knikkeren, tik paw, voetbal
enz. Hiermede werd de basis gelegd voor de vele stimulerende bijdrage die Ballie,
zoals hij in de wandel genoemd wordt, op latere leeftijd geleverd heeft.
In de eerste plaats de bijdrage die Ballie geleverd heeft om het
voetbalscheidsrechterspeil in en buiten Suriname te doen ontwikkelen.
Van 1957-1964 was hij voetbalscheidsrechter van de SVB hoogste klasse,
gastscheidsrechter K.N.V.B.
Jarenlang was hij bestuurslid van de S.V.S.O., bestuurslid van verschillende
sportorganisaties, tot heden, sportjournalist in en buiten Suriname.
Ballie bedankt voor je bijdrage.
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1964
Stanley Krenten aanvoerder Robin Hood (Suriname) en Gerson - Botafogo (Brasil) bij de tosch voor
aanvang van de wedstrijd: Robin Hood - Botafogo. Op de achtergrond scheidsrechter Baltus Lochem.
Eidstand 1-2.

ARUBA 1969 - Wedstrijd Suriname-Aruba. Sportjournalisten: L.n.R. Guno Hoen, Baltus Lochem,
Purcy Esajas.
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Geboren biljarter Eugene Brahim

Eugene Brahim werd geboren op 2 februari 1927 te Nw. Nickerie. Sportcarrière
Op 16 jarige leeftijd ging hij zich in Paramaribo sterk interesseren voor de
biljartsport.
Spoedig bleek dat hij heel veel aanleg hiervoor had. De eerste knepen van dit spel
heeft hij voornamelijk aangeleerd van de oud biljarttopper U. Morpurgo. Als lid van
het Buiten Sociëteit ‘Het Park’ biljartclub, is het Eugene gelukt om door serieuse
trainingen snel naar de top te bereiken.
In een recordtijd wist hij oudere rotten zoals: Dr. Kreps, van Marion, gebroeders
Kearsenhout, Refos, Groenloo, Otmar Ponse en anderen aan zijn zege kar te binden.
Buiten zijn eigen biljartclub ‘Het Park’, heeft Eugene ook in andere daarvoor
beschikbare biljart gelegenheden zoals Bodega, Kooi Tjin Foei, Leonardus, Politie
en Militairen tehuis verschillende hoogtepunten bereikt.
Eugene neemt reeds jaren niet meer deel aan de actieve biljartbeoefening. Hetgeen
helemaal niet betekend dat hij deze tak van sport de rug heeft toegekeerd. Zijn bijdrage
om de biljartsport te stimuleren en dit voornamelijk om de jeugd hiervoor te
interesseren is tot op heden bijzonder groot.
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Voorzitter van de Surinaamse biljartbond - Wong A Fo - in gesprek met zijn Antiliaanse collega tijdens een bezoek van een Surinaamsbiljart team - 1978 - op de Antillen.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

146

Allround sport President Baltus Oostburg

BALTUS, FRANKLIN JULIUS OOSTBURG werd geboren op 20 augustus 1928
te Paramaribo.
Sportcarriere
1940-1953

Athlete - 100m flatrace, broad jump
(Suriname champion) and Triple jump
Furthermore badminton, soccer and
basketball.

1957-1958

President of the Groningen Basketball
club Lightning

1957-1958

President of the Groningen Swimming
club Pirengs

1957-1958

President of the Groningen Badminton
club

1958-1960

President of the Brokopondo Badminton
club

1960-1962

President of the Suriname Badminton
Association

1960-1967

President of the Suriname Athletic
Association

1964-1967

Member of the Board of the Suriname
Soccer Association.

1966-1976

Member of the sportleague for the
‘Kingdom Games’ (between Holland,
Curacao and Suriname)

1967 - Present

Honorary President of the Suriname
Athletic Association

1971 - Present

President of the Suriname Olympic
Committee
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1977 - Present

President of the Suriname Association
for Sportmedicine

1986 - Present

Member of the Medical Commission of
the Pan American Sports Organization
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Vele sportkwaliteiten
Willebrod Axwijk

Met betrekking tot Willebrod, Berthold Axwijk bijdrage op sportgebied, zouden wij
in feite een boek vol kunnen schrijven.
Hij werd geboren op 21-5-1929 te Paramaribo. Zijn eerste sportloopbaan begon
hij in de omgeving van de grote Dwarsstraat. In de padvinderij zette hij deze basis
voort met atletiek. Reeds op 14 jarige leeftijd toonde hij zijn klasse het meest op
loopnummers; 100m. sprint, 200 en 400m, terwijl hij zich in de loop der tijden op
het nummer verspringen steeds in de top heeft gehandhaafd. Tegen het einde van en
na de 2e Wereldoorlog heeft Willebrod zich als padvinder (Oranje Dassers) op atletiek
gebied doen gelden tegen vele toptegenstaanders zoals: Zorgvol, George Spier,
George Wiebers, Alouisius Rack, Henk Duimveld, Willy Comwel. e.a.

Sportman van het jaar
In 1953 viel de grote eer Willebrod te beurt om als sportman van het jaar gekozen
te worden.

Leidinggevend
- Medeoprichter en voorzitter van af de oprcihting in 1948 tot zijn vertrek naar
Nederland in 1959 van de eerste Dames atletiek vereniging Elvedo (later A.V.).
Eerste Sportvereniging in Suriname met een distrikt afdeling in Nickerie 1954.
- Sedert de invoering van prijzen voor de wandelmars werd drie jaren achtereen
de eerste plaats behaald door Elvedo ('53 t/m '56)
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- Initiatiefnemer damesvoetbal in Suriname (samen met Max van der Geld). Eerste
damesvoetbalwedstrijd in Suriname juni 1954 Americanos - Flores
(Jeugdcentrum EBG)
- Lid s.v. Xerxes afdeling Korfbal
- Realiseerde in 1957 eerste verharde en van kunstlicht voorziene Basketball
accommodatie in Nickerie.
- Voorzitter Nickerie Basketball Bond en Nickerie Tennis Club (N.T.C.)
- Medeoprichter Surinaamse Wielren Unie (S.W.U.) en later bestuurslid.
- Voorzitter en Bestuurslid Surinaamse Atletiek Bond gedurende enkele jaren.
Tevens jaren lid Technische- en Wedstrijd Commissie.
- Ruim 12 jaren bestuurslid S.O.C., waarvan ruim 6 jaren Secretaris
- Bestuurslid Koninkrijks Sportliga
- Sedert de ingebruikname op 20 november 1968 Bestuurslid en Voorzitter Ismay
van Wilgen Sporthal.
- Initiatiefnemer o.a. Middelbare scholen tournooi, Pupillen en Aspiranten Voetbal.
- Jeugd Badminton & Jeugd Basketball Comp. Sportorganisator Leiding en
Omgeving (Solo).
- Mede oprichter ‘Sporthal Boys’ en ‘Succes’
- Lid van diverse Commissies z.a. Wedstrijd Comm. & Techn. Comm. Sur.
Badminton Bond, Techn. Comm. Basketball Bond., Commissie Districten
Voetbal S.V.B.
- Trainer nationale selectie Sur. Badminton Bond.
- Eerste distr. correspondent v/h toenmalige Sportblad SOK (1956)
- Voorzitter Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (V.S.J.S.)
- Van 1970 tot 1981 Directeur van de Stichting tot Ontwikkeling van de Sport in
Suriname (S.O.S.I.S.)
- In Nederland trainer tennisselectie Haarlem en omstreken met o.a. Tom Okker.
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- Tennis trainer selectie Den Helder.
- Eerste Surinaamse Nederlands gediplomeerde Tennisleraar en Badminton leraar.
- Eerste Surinaamse gediplomeerde Volleybal scheidsrechter in Nederland 1960
(Arbiter Overgangs klasse in Ned. 1963).

In Nederland heeft Willebrod zich vanwege zijn studie niet volledig ingezet voor het
actieve sportleven; In Haarlem alwaar hij studeerde heeft hij heel veel morele e.a.
steun verleend aan diverse landgenoten. Hij had goede contacten met o.a. de semiprof
voetballers Andre Kilian en Paul Degenaar, voorts atleet Wim Esajas en Ro Tjin A
Tsoi (C.I.O.S.)
Willebrod heeft tot nu toe het sportgebeuren in en buiten Suriname niet vaarwel
gezegd.
Zijn bijdrage levert hij dagelijks als sportverslaggever via de lokale media.

1 MEI 1958
A Lobman ontvangt uit handen van de vrouw van de Guyanese Gouverneur zijn prijs voor de geleverde
prestaties bij het Atletiek vijf landen toernooii te Guyana.
Guyana - Barbados - Trinidad - Grenada - Suriname.
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Sportfiguur Johnny Zeegelaar

Is in Suriname geen onbekende. Dat heeft hij te danken aan het feit dat hij bekend
staat als onze S.V.B. stadionbouwer. De bijzonderheden die wij over hem ter sprake
willen brengen betreffen niet de bouw van het stadion alleen, maar meer in het
bijzonder zijn sportloopbaan.
Johnny begon zijn voetballoopbaan als ballendrager van de voetbalvereniging El
Deportivo, waarvan zijn vader voorzitter was. Vader Zeegelaar, die heel veel liefde
had voor de voetbalsport en bestuurslid van de SVB was, stimuleerde zijn zonen
Frank en Johnny om deze tak van sport optimaal te beofenen.
Het was dan ook niet te verwonderen dat Johnny reeds op 14 jarige leeftijd uitblonk
in schoolwedstrijden als doelverdediger van eerst de van Sypesteynschool en daarna
de Hendrikschool.
Op 16 jarige leeftijd trad Johnny toe tot de vereniging Transvaal en speelde dadelijk
in de hoogste klasse (1e klasse) verband.
In 1944 toen de SVB Aruba en Curaçao te gast had, moest Johnny zijn eerste
vuurproef doorstaan als doelverdediger van ons vertegenwoordigend elftal.
Dit ging echter niet door daar de examens voor Johnny voor de deur stonden.
In hetzelfde jaar vertrok hij voor studiedoeleinden naar Amerika waar hij
meespeelde als captain-midvoor voor een schoolelftal. In 1946 vertrok hij voor een
andere opleiding naar Nederland en werd opgenomen in het eerste elftal van de
M.T.S. en speelde verder als doelverdediger in het Surinaams elftal in Nederland.
In Suriname teruggekeerd, sloot Johnny zich aan bij de voetbalafdeling van Spes
Patriae en kwam spoedig reeds in aanmerking voor vertegenwoordiging van de SVB
selektie op Trinidad. Maar ook
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deze eer ging aan hem voorbij daar hij voor drukke werkzaamheden verhinderd was
Suriname te verlaten.
Trots John Zeegelaar, alsook zijn oudere broer Frank, zeer begaafde doelverdedigers
zijn geweest, is het hun nooit gelukt om alszodanig voor de nationale selektie van
de S.V.B. uit te komen.
Meer succes heeft John Zeegelaar gehad in de bouw van het SVB stadion dat, zo
rond 1953 tot stand is gekomen.

Andere takken van sport, die hij beoefend heeft
Johnny heeft naast voetbal ook andere takken van sport, zoals basketbal en zwemmen
op nivo beoefend.
Samen met André Kamperveen, Biswamitre, Gijs van Dijk heeft hij als basketballer
van Racing Club Paramaribo de basketbalsport vanaf de beginfase in Suriname tot
een behoorlijk peil opgevoerd. Als goede zwemmer o.l.v. meester Campagne heeft
hij ook deze tak van xsport, alsook het boksen tot ontwikkeling helpen brengen in
ons land.
Zijn specialisaties bij de zwemsport waren: 100m sprint-duiken en schoonspringen.
De familie Zeegelaar - met aan het hoofd vader James Zeegelaar -, jarenlang SVB
bestuurslid heeft bijzonder veel gedaan aan de ontwikkeling van vele takken van
sport in Suriname.

VIJF BESTUURSLEDEN VAN DE S.V.B. (1936)
Achterste rij: J. Zegelaar - H. Kleine
Voorste rij: S. Mobach - J.A. Drielsma - J. Herrenberg
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Voetbal topper Nick de Vries

Nick de Vries werd geboren op 7 januari 1929 te Paramaribo.
Zijn voetbal loopbaan begon hij ongeschoeid in de v.v. Torpedo op het voetbalveld
van Parisius aan de Weidestraat. Met Torpedo ging hij over naar de Bronsplein
voetbalorganisaite. In 1950-1954 maakte hij deel uit van het Sterren team van Robin
Hood, samen met H. Mijnals, M. Kruin, A. Budel en anderen.
In 1954 vertrok Nick naar Nederland en voetbalde aldaar enkele jaren voor de
eerste klasse v.v. te Zeist.

Voetbal topper Ewald Oniel

Ewald R. Oniel werd geboren op 14-12-1930. Hij begon zijn voetbalcarrière op zeer
jeugdige leeftijd op het Mr. Bronsplein in de v.v. Remo. Van 1948-1958 voetbalde
hij in de geschoeide hoofdklasse Robin Hood aangesloten bij de S.V.B. als
middenveldspeler: verschillende keren heeft hij deeluitgemaakt van de S.V.B.
nationale selectie.

Basketbal topper Jules Hijlaard
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Hij werd geboren op 24 januari 1933 te Paramaribo.
In zijn jeugd had hij erg veel bakru voor het voetbalspel, terwijl hij naast deze tak
van sport ook heel veel belangstelling heeft gehad voor de meeste in Suriname
beoefende takken van sport.
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Op 17 jarige leeftijd stapte hij met beide benen in de basketbal-wereld. In afzienbare
tijd maakte hij deel uit van het legendarisch basketbalteam van ‘Spes Patriae’ met
medespelers zoals Wim Echteld, André Kamperveen, Ludwig de Sanders, Oswald
Sibilo e.a.
Jules is in de vijftiger jaren één van de meest begaafde basketbal-toppers van Suriname
geweest.
Na Spes heeft hij verder deze tak van sport in de vereniging ‘Crazy Kids’ beoefend.
Als speler maakte hij deel uit van het top Jong China-team dat in de jaren '50 aan
Belem (Brazilië) een bezoek bracht.
Naast basketbal was Jules Hijlaard een voortreffelijke korfballer. Zijn voorliefde
en kennis voor binnen- en buitenlandse topcricket is bijzonder groot.
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Rudi Goossen ook op sportgebied een klasse apart

Hij werd geboren op 10 november 1933 te Paramaribo. Net als alle gezonde
Surinaamse jongens heeft Rudi in zijn jeugd nagenoeg alle takken van sport beoefend,
zoals voetbal, bat-en-bal, olo-meti, vliegeren, tik-paw enz. enz.

Gymnastiek
Op zeer jeugdige leeftijd werd hij lid van één van de weinige, toentertijd in Suriname
georganiseerde gymnastiekverenigingen, nl. TONIDO (Tot Onze Nut Is deze
Opgericht). Binnen afzienbare tijd wist hij zich in deze organisatie tot één der besten
van zijn leeftijdgenoten op te werken.
Jammer genoeg was TONIDO geen lang leven beschoren. Bij het ontbinden van
deze vereniging ging Rudi over naar THESOS (Tot Heil En Sterkte Onzer Spieren).
De in TONIDO opgedane ervaring bleek spoedig een goede basis te zijn voor Rudi
om zich snel een weg te banen naar hogere prestaties.

Judo
Nog lang niet tevreden met wat hij tot op dat moment op sportgebied bereikt had,
stapte Rudi de Judo-wereld in en werd lid van één van de eerste in Suriname
opgerichte Judo-verenigingen.
De ofeningen van deze nieuwe tak van sport werden gehouden in de gymnastiekzaal
van de Van Sypesteinschool aan de Herenstraat. Het duurde niet lang of Rudi wist
zich ook op judo-gebied tot één van de beste judoka's op te werken.
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Zwemmen
De naam Goossen is in en buiten de zwemwereld geen onbekende. Vader Rudi
Goossen heeft ook op dit gebied de basis gelegd voor zijn nageslacht. Reeds op zeer
jeugdige leeftijd mocht hij met zijn vriendjes het genoegen smaken om onder leiding
van de legendariche zwem-oefenmeester, Willem Campagne, zwemlessen te genieten
te Poelepantje en de Suriname rivier. Ook in deze zeer gezonde tak van sport was
Rudi een uitblinker.
Rudi hield echter niet ervan op de voorgrond te treden. Aan voorbereidingen in
verband met de 10-km wedloop heeft hij meegewerkt, waarbij in zijn groep O.
Wiebers 3e werd. Rudi trok zich echter terug van deelname.

Nederland
In Nederland zette Rudi Goossen tijdens zijn studieperiode zijn sport-carriëre op vrij
hoog nivo voort. Als judoka wist hij snel op te klimmen tot zwarte-bander. Deze
snelle reputatie werd beloond met de kwalifikatie voor de judo-selektie van Delft.
Liefst zevenmaal heeft hij het gepresteerd om deel uit te maken in zeven verschillende
steden voor de Delftse selektie. Andere takken van sport, waarmee Rudi in Nederland
bijzondere prestaties heeft geleverd zijn o.a.: roeien, boksen en jui jutsi.

Suriname(Leo Victor)
Bestuursfunkties: Jarenlang is deze veelzijdige sportman bestuurslid (Voorzitter)
geweest van de S.V.B. hoofdklasser Leo Victor. In deze periode mocht Leo Victor
het genoegen smaken van vele suksessen, waaronder diverse SVB-kampioenschappen.
Jarenlang is Rudi Goossen ook nog voorzitter geweest van de tennisvereniging Ready,
die onder zijn leiding vele suksessen heeft geboekt.
Voorzitter S.V.B.:
Rudi Goossen is ook nog voorzitter geweest van de grootste sportorganisatie in
Suriname: nl. S.V.B.
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Alhoewel hij de Bond met een schuld van Sf. 300.000,- overnam, is ondanks 2x
avondklok de schuld tot de helft teruggebracht.
- Hij heeft de financiële administratie uitgebouwd.
- Een pensioensysteem geïntroduceerd, waarbij de financiële basis voor de
langgedienden bij de S.V.B. eindelijk tot zijn recht kwam.
- Statuten voorbereid om van de S.V.B. een federatie te maken.
- Congressen gehouden ten behoeve van beleidsuitgangspunten.
- Het projekt verlichting en financiële afronding voorbereid.
- Opleidingen hebben zeer veel aandacht gehad en zijn in deze periode ook
uitgebreid, z.a. die voor scheidsrechters en trainers.
- Flora projekt herzien en met de uitvoering begonnen. (korte tijd na aftreden in
gebruik genomen.)
- Prof voetbal versus amateur voetbal geëvalueerd.
- Veel aandacht besteed aan buitenlandsvoetbal en voetbal in de distrikten.

Algemeen
Het bestuur was van plan een basis te leggen, zowel voor het voetballen zelf, als alle
facetten er om heen, bv. organisatie, administratie enz. Helaas is dit plan vanwege
onvoorziene omstandigheden niet tot stand gekomen. Rudi bedankt voor je bijdrage,
ook op sportgebied.

30 JAREN
WALDY GOEDHART, geboren 21 juli 1912, jarenlang top middelvedlspeler van de v.v. Transvaal
en de S.V.B. Nationale Selektie.
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Het zit in het bloed
George Gullit

Opvolgers zijn meestal iets meer berekend voor hun taak dan hun voorgangers. Dit
vanwege het feit dat zij alleszins de gelegenheid hebben om de gemaakte fouten van
hun voorganger te verbeteren. Dit geldt niet alleen voor keizers, koningen, kamerleden
of assembleerden maar dit geldt ook voor andere richtingen zoals de sport. Ik zal mij
niet verdiepen in de voetbalgeschiedenis van de Gullits van voor de 2e wereldoorlog
maar ik zal beginnen met een enigszins beperkte sportloopbaan aan U voor te leggen
met betrekking tot de prestaties van GEORGE GULLIT, vader van de nu reeds
beroemde Ruud Gullit.

De Start
George werd geboren op 29 mei 1934 te Paramaribo.
Georganiseerd startte hij met het voetballen op 13-jarige leeftijd in de ongeschoeide
afdeling van de voetbal vereniging Atlas, die bij de Mr. J.C. Bronsplein Sportbond
was aangesloten.
Op 18-jarige leeftijd zegde hij het ongeschoeid voetbal vaarwel voor een plaats
in één van de oudste voetbal verenigingen Transvaal, lid van de hoogste klasse
aangesloten bij de Surinaamse Voetbal Bond.
George, een fysiek vrij sterke jongeman, met goede voetbalkwaliteiten, verwierf
spoedig een vaste plaats in de achterhoede van zijn nieuwe club.
Hij heeft samen met andere spelers zoals Puck Eliazer, Green, Burleson, doelman
Blyert, Beek, Sleur jr. vanaf 1952 tot 1958 het voetbalpeil van Transvaal helpen
bepalen.
In deze periode is het Transvaal jammer genoeg niet gelukt om het
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kampioenschap van Suriname (SVB) te veroveren.
De vele andere successen, zoals het semi-kampioenschap van de SVB en andere
topprestaties hebben dit echter ruimschoots vergoed.

Naar Sonny Boys
Tegen eind 1958 verliet George Transvaal en verhuisde naar Sonny Boys.
Dit deed hij als protest tegen de houding van het bestuur van Transvaal, dat hem
bij een fraktuurgeval niet te netjes zou hebben behandeld. George die tijdens een
oefening of wedstrijd van Transvaal een beenbreuk had opgelopen, kreeg niet de
financiele of andere medewerking die hem in eerste instantie door het bestuur van
Transvaal was toegezegd.
Dat was de reden waarom hij van Transvaal naar Sonny Boys verhuisde.

Naar Nederland
Kort na de Transvaal - Sonny Boys verhuizing vertrok George naar Nederland.
‘Rust roest’, dacht hij, dus zette hij zijn voetballoopbaan voort in de Hollandse
club Meerboys (Amsterdam), dezelfde club waarin later zijn zoon Ruud zijn
voetballoopbaan zou beginnen en waar Ruud als knaap de eerste voetballessen van
zijn vader zou genieten. De naam van Meerboys werd gekozen omdat op het veld
waar deze vereniging voetbalde voorheen een ‘meer’ stond.
George heeft jarenlang vele ups en downs mogen beleven in zijn Hollandse club.
Weinig kon hij vermoeden dat zijn zoon Ruud de opvolger van papa in Meerboys,
eens één van de grootste voetbalsterren van de wereld zou worden.
Men zegt in de regel ‘De leerling overtreft zijn meester’

Real Sranan
George heeft ongeveer tot 1964 aktief gevoetbald voor hij zijn voetbalschoen
voorgoed aan de wilgen hing. Hij heeft zich eerst
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jarenlang ingezet als voetballer en later als bestuurslid voor ‘Real Sranan.’

Andere takken van sport
Op minder hoog nivo heeft hij vele jaren aan cricket en basketbal gedaan.

Zeer bescheiden
Zijn mening over zijn vaderschap m.b.t. het fenomeen Ruud Gullit is n.l. dat hij dit
beschouwt als zuiver toeval, een treffer, een hoofdprijs uit de loterij als iemand met
zulke kwaliteiten juist uit jouw nest moet voortkomen.
In Nederland, aldus George, zijn er vele oude cracks zoals Humphrey Mijnals,
Leo Kogeldans, Anton Wilson (Budel), Rudolp Degenaar, Charles Knel en anderen
die zonen hebben voortgebracht.
Het zou dus best kunnen zijn dat uit hun nest een kwaliteit Ruud Gullit of een
Frank Rijkaard te voorschijn was gekomen.
Natuurlijk, aldus vader Gullit, ben ik er reuze blij mee dat ik een zoon heb van dit
formaat.
Je moet in elk geval, hoe blij en trots je ook mag zijn, met beide benen op de grond
blijven staan en in elk geval niet naast je schoenen gaan lopen.

DE TROTSE GEORGE GULLIT MET ZIJN BEFAAMDE ZOON RUUD EN KLEINDOCHTER FELISITY OP RUUDS
SCHOUDERS.
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Sportjournalist topper Percy Leendert Esajas

Purcy Leendert Esajas werd geboren op 17 augustus 1936 te Clyde in het distrikt
Coronie. Als jongen van 10 jaar verhuisde hij naar Paramaribo, maakte met goed
gevolg respectievelijk eerst de lagere en de Muloschool af om vervolgens in 1954
ook het AMS-B diploma te behalen.

Geen topper:
Alhoewel Purcy reeds op zeer jeugdige leeftijd veel om de sport gaf, is hij er niet in
geslaagd om een sporttopper te worden.
Gelijk iedere Surinaamse jongen, heeft hij in zijn jeugd wat aan voetbal gedaan
maar verder dan war ‘piki-piki-plei voetbal,’ met o.a. zijn jeugdvriend Hans Prade
heeft hij het niet geschopt.
Ook in de atletiekwereld was Purcy geen echte uitblinker. Vandaar dat hij besloot
om ‘langs de kant’ van de sportvelden en liefst achter de microfoon of via de kranten
een wezenlijke bijdrage te leveren om de sport te stimuleren.
muleren.

Sportjournalist
In 1955 begon Purcy zijn sportjournalistenloopbaan bij het dagblad De Suriname en
radio A.V.R.O.S. Alszodanig heeft hij in de loop der jaren goed werk verricht.
Momenteel is hij de nestor onder de sportjournalisten. Via de S.R.S. sportredactie
presenteert hij vanaf de oprichting van dit station - 1965 - samen met collegas des
zondags de marathonsportshow.
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Gehuwd:
In 1960 koos Purcy voor Marléne Sweet (verpleegkundige van beroep) met wie hij
in het huwelijksbootje stapte.
Uit dit huwelijk zijn er drie kinderen geboren n.l. Sandra - 1961 - (apotheker),
Dennis - 1963 - (studeert medicijnen) en Jennifer - 1968 - (studeert rechten).
Purcy zijn echtgenote heeft hem ook bij zijn sportjournalisten loopbaan trouw
bijgestaan.

Leraar:
In 1976 behaalde Purcy de akte MO-B Engels en sindsdien is hij als docent verbonden
aan de sectie Engels voor de opleiding van leraren in Suriname.

Ups en downs:
Ook Purcy heeft in zijn sportjournalisten loopbaan veel ups en downs gekend.
Echter verhindert niets hem om ook deze taak met de nodige opoffering voort te
zetten.

- 1971 Sportjournalist - P.L. Esajas in gesprek met Pelé - tijdens het bezoek van Santos (Brasil) aan Suriname
links van Pele voorzitter A-Tjak van Lions.
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Profiel van een echte sportman
Orlando van Amson

Orlando F. van Amson, als sportman onder zijn vrienden meer bekend als Amie, is
geboren op 1 januari 1937 te Paramaribo.

Sportcarriere:
Succesvolle atleet, wielrenner, basketballer, basketbal coach van C.L.D., Hfd. Klasse
basketbal scheidsrechter, leraar lichamelijke opvoeding-Sociaal Pedagoog dynamische
Minister van: Jeugd en Sportzaken met een duidelijk concept’. Ode aan deze
dynamische sportman.

S.V.B. NATIONALE SELECTIE (60 TIGER JAREN)
Achterste rij: L.n.R.A. Sahadewsing, Poerwo, L. Schipper, Collin, Wooter.
Voorste rij: L.n.R.O. Frankel, H. Schotsborg, A. Foe A Man, G. Niekoop, Schutte, Ciriel.
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Heen gegaan... Doch niet vergeten
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‘San Gado du a reti tru, alwasi ai lon watra’
Schoon gij tegenspoed moogt treffen, Schoon gij rampen moogt doorstaan,
durf toch uit uw mond te zeggen, wat God doet is welgedaan!
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Cricket pionier Kees Richard Coleridge

KEES RICHARD SIMON COLERIDGE is samen met Willem Anijs en Harry
Slijngaard één van de stonfutus van de cricketsport in Suriname geweest. Als
bestuurslid van de S.C.B. en in andere hoedanigheid heeft Kees jarenlang zich ingezet
voor deze en andere takken van sport. Ook zijn optreden als journalist heeft veel
bijgedragen om verschillende in Suriname beoefende sporten te stimuleren.
Oom Kees werd geboren op 3 juni 1902 te Nickerie.
Hij overleed op 27 december 1972.

50 TIGER JAREN
Politie C.C. Militaire C.C. Combinatie
Achterste rij: L.n.R. Seedok, Rambocus, v/d Wees, P. MacDonald, F. Buitenman, Ford. Voorste rij:
L.n.R. C. Orna, ? Headly, Kolader, E. Harry, Dilbandoesing.
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De Zeppelin, Albert Julius Refos

‘Ik ben geboren’, aldus Oom Joel, ‘op 28 mei 1907. Ik bezocht eerst de Sint
Leonardusschool van de Rooms-Katholieke Missie en ging later over naar de
Slectaschool van de Evangelische Broeder Gemeente.
Ik begon met voetballen op zeventienjarige leeftijd toen ik te Moengo werkte. Ik
was namelijk naar Moengo gegaan omdat dit bauxietstadje voor mij toen de ideale
plaats leek waar ik tot volwaardig technisch man zou kunnen worden opgeleid. Dit
werd overigens een tegenvaller, omdat het Moengo van toen niet bestond uit moderne
fabriekscomplexen en dergelijke. Wat de arbeider van toen daar te doen had, was
pionierswerk op primitieve wijze.
In ieder geval is daar mijn voetballoopbaan begonnen. Na het gebruikelijke
straatvoetbal verhuisde ik samen met een aantal stadsvrienden, die intussen ook een
job te Moengo hadden gekregen, naar een door ons zelf aangelegd voetbalveld. We
hadden daarbij de hulp en medewerking van enkele Europese werknemers. Deze
hulp en medewerking heeft ons veel goed gedaan, daar de Europese medespelers
reeds ruime ervaring hadden met het voetbalspel. Binnen afzienbare tijd was het
spelpeil van Moengo dan ook tot grote hoogte gestegen. Mijn prestaties waren van
erg veel belang in die tijd. Ik was namelijk de allround man in de verdediging, met
de centerhalf post als specialisme. Bovendien kon ik beide benen even goed gebruiken,
terwijl mijn kracht verder lag in uitstekend kopwerk, dat ik in alle standen in de lucht
kon uitvoeren. Vandaar mijn voetballersbijnaam ZEPPELIN oftewel
ZWEEFMACHINE.
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De Moengo voetbalverenigingen namen in aantal toe. De voetbalsport werd toen,
evenals in Paramaribo, de populairste. En dit is ook begrijpelijk. Want nog afgezien
van de capaciteiten van de voetballers was het zo, dat Paramaribo-ers (of die van
elders), die een goede kans wilden maken voor emplooi op Moengo reeds een streepje
voor hadden als ze goed konden voetballen.
De Plantmanager, zekere heer Barnes, was namelijk een enthousiaste
voetballiefhebber. Ik durf zonder overdrijving te zeggen dat de voetbalverenigingen
in het Moengo van toen het met gemak konden opnemen tegen de ploegen uit de
hoofdstad. In die jaren zag het Moengoteam zelfs kans een Paramariboploeg met 5-1
uit te schakelen. Niet lang daarna wonnen de ‘Moengonezen’ ook van de club Casuals
uit Trinidad met 1 - 0. En dit terwijl de clubs in de hoofdstad ge grootste
moeilijkheden met Casuals hadden ondervonden. In deze overwinning op de
Trinidadiaanse ploeg speelden voor Moengo o.a. mee, de gebroerders Tjon-A-Man,
de gebroerders JieSam-Foek, onder wie de bekende Oom John, ikzelf en anderen.

Terug naar Paramaribo
In 1933 zag ik het niet zo goed meer zitten in het bauxietstadje en verhuisde naar
Paramaribo. Als voetballer was ik toen in topvorm en werd dan ook door verschillende
clubs in Paramaribo gevraagd om deel te gaan uitmaken van hun team. Het eerste
kontakt met mij werd gelegd door de politie voetbalvereniging (PVV). Hoe het
bestuur van dit PVV er achter gekomen was dat ik naar Paramaribo zou verhuizen,
weet ik tot op de dag van vandaag niet. Toen echter de Moengoboot aan de steiger
in Paramaribo aanlegde, stond er een delegatie van het PVV-bestuur, onder wie
Inspekteur Mac Donald, op mij te wachten met een aanbieding om in de politiedienst
te treden, onder voorwaarde dat ik voor PVV zou voetballen. Omdat dit aanbod mij
overrompelde, heb ik er niet direkt op gereageerd. Later werd ik benaderd door
bestuur en spelers van het toen zeer populaire Ajax. Ik koos toen voor deze club, die
toen toppers had als Clemens en Leo Kolf. Deze tijd, de glorietijd van Ajax, heb ik
meegemaakt waarbij de wedstrijden tegen de SVB rivaal Voorwaarts de grootste
attraktie voor het publiek betekenden.
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rivaal Voorwaarts de grootste attraktie voor het publiek betekenden.
Toentertijd waren de uitblinkers bij Voorwaarts: Dr. Elliot, Just Gouvernante,
gebroeders M. en J. Brakke en de gebroeders J. en E. Monkou. Ajax werd beschouwd
als de volksclub van Suriname. Voorwaarts met zijn aanhang bestond voor een groot
deel uit de beter gesitueerden (elite) van ons land. Het is daarom niet te verwonderen
dat de aanhang van Ajax enorm veel groter was dan die van zijn rivaal.
Ajax stond letterlijk en figuurlijk tussen SVB en NGVB, daar het veld waar Ajax op
voetbalde achter de Prinsessestraat lag, tussen de Cul (SVB) en Patronaat (NGVB).
De SVB probeerde toen op voetbalgebied in Suriname de overhand te nemen. De
NGVB van zijn kant had dit streven ook. Daar de NGVB als eerste bij de
CARAIBISCHE FEDERATIE aansluiting had verkregen en uit dit gebied als eerste
vreemde elftallen op bezoek kreeg, had deze organisatie een voorsprong op de SVB.
Ajax die zich toen niet met de wrijving tussen SVB en NGVB kon verenigen
besloot dan ook neutraal terrein te kiezen.
Gedragen door het volk en met de hulp van bewoners achter de Prinsessestraat
o.a. een Hindoestaan wiens naam mij is ontgaan, werd UVV geboren. Dag en nacht
werd door vele vrijwilligers gewerkt om de percelen die Ajax van partikuliere
aanhangers ter beschikking had gehad tot een geschikt voetbalveld om te bouwen.
Toen het zover was en een commissie gevormd was om leiding aan de organisatie
te geven, verliet Ajax samen met Excelsior en ik meen Velocitas, de SVB.
Om nog meer gestalte aan deze zaak te geven, hebben wij van Ajax toen besloten
om de vergevorderde junioren van deze club tot een zelfstandig eerste klasse team
te maken. Dit team, dat een verlengstuk van Ajax genoemd mag worden kreeg de
naam van Cicerone.
Ajax heeft een ongekende glorietijd gehad, die voornamelijk onder de lagere
bevolking het sportleven van toen heeft helpen bevorderen. Het team van Ajax
imponeerde de mensen zo verschrikkelijk dat zij als het ware in de ban van dit team
geraakten. Het
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mooiste en ook het aangename van dit alles was dat het niet alleen het mannelijk
geslacht was dat zich achter Ajax schaarde, maar ook de damesaanhang was enorm
groot. De wedstrijden van deze vereniging trokken alstijd zeer grote publieke
belangstelling. Het aantal spelende leden bij Ajax was zo groot dat de leiding er toe
moest overgaan om een senioren 1e klas, junioren 2e klas en een jeugdteam in het
leven te roepen. Door de leiding werd hard gewerkt om al deze ploegen naar de top
te helpen, wat hun ook zeer goed gelukt is, Een voorbeeld van de rol die Ajax in die
tijd gespeeld heeft is om samen met Excelsior en Velocitas naar een andere organisatie
over te gaan.
Om meer clubs bij UVV in te schakelen werd uit de gelederen van Ajax de
voetbalvereniging Cicerone opgericht gelijk de vrouw (Eva) uit de rib van de man
(Adam) ter wereld kwam.
De belangrijkste en spannendste wedstrijden die Ajax in die tijd heeft gespeeld
waren de ontmoetingen tegen MYOB. Zelfs interlandwedstrijden haalden niet het
aantal toeschouwers van deze wedstrijden.

De achtergrond (Lomsoe nanga Anitrie).
Myob was de club van de NGVB, waarin de bekendste grote voetbalfiguren speelden
zoals: Michel Kershout, Hans Nahar, Walther Amo en Liliental. De drie wedstrijden
tussen Ajax en Myob die in Suriname enorm veel hebben teweeg gebracht, eindigden
in het voordeel van Ajax, namelijk twee gewonnen en een gelijk. Een voorbeeld om
de populariteit van Ajax te demonstreren en de wijze waarop Ajax door het volk
werd gedragen: is, toen een supporter met name George Held tijdens een wedstrijd
het niet eens was met de leiding van een zeer bekende scheidsrechter, rende hij het
SVB-veld op, maakte zich meester van de bal en ging ermee vandoor. Het was toen
heel gemakkelijk om buiten de omrastering van de SVB te komen daar deze toen
veel te wensen overliet. De politie zette Held achterna en met veel moeite gelukte
het hun hem de bal afhandig te maken.
Kort nadat Ajax de SVB de rug had toegekeerd herhaalde deze Ajaxsupporter George
Held, op het NGVB-terrein deze stunt in een van de drie beroemde geworden
wedstrijden Ajax - Myob.
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Hij rende het veld op, pakte de bal en ging er mee vandoor. Hij stuitte echter op de
politie, die bij de enige ingang van het NGVB-terrein had postgevat. Toen Held uit
de omsingeling weer tevoorschijn kwam, wist hij niet of hij naar de voetbalwedstrijd
was gaan kijken of naar de tandarts of kapper was geweest, daar hij veel haren en
tanden miste. Zo verschrikkelijk was hij afgetakeld. De SVB was intussen haar
sterkste teams kwijt, zoals Ajax en Velocitas en dreigde uiteen te spatten. Het was
toen alles wat de klok sloeg NGVB of UVV. Tot op een gegeven moment de
leidinggevende personen en andere topmensen in onze gemeenschap er behoefte aan
hadden te bemiddelen tussen de SVB en de clubs van UVV. De verzoening kwam
tot stand en het merkwaardige van de hele zaak was dat Ajax in de eerste wedstrijd
die zij weer bij de SVB speelde tegen Cicerone uitkwam.
Cicerone had intussen een enorm sterk team. De spelers van Cicerone hadden enorm
veel geleerd van El Deportivo, kampioen van Venezuela die in Suriname hoog
technisch en taktisch spel had gedemonstreerd. De wedstrijd eindigde in een gelijk
spel van 1 - 1. De belangrijkste oprichters en leidinggevende personen van Ajax zijn
geweest, goudsmid Abrahams, aannemer Goedschalk en de heren Stenhuys en
Loswijk. Toen er een splitsing in Ajax plaatsvond en uit deze club Cicerone werd
opgericht, gingen ook de heren Stenhuys en Loswijk met Cicerone mee naar de SVB.
Zeer belangrijk is ook te vermelden de belangrijkste spelers die de groei van Ajax
hebben helpen bevorderen: Henny Landkoer, Esajas, Clemens, Oudega, Bakboord,
Kruidenhof, Arduin, Eddie Refos, mijn jongere broer, en mijn persoon.
Ik ben jarenlang ook aanvoerder van Ajax geweest. Ajax werd kort voor de 2e
Wereldoorlog ontbonden omdat de meeste topspelers zoals Clemens, Bakboord en
Jack Esajas in de politiedienst waren gegaan.
Ajax is een van de grootste clubs in Suriname geweest. De prestaties werden door
dit team bereikt omdat er een zekere binding onder de spelers was, en dit niet alleen
bij de oefening of wedstrijd, maar ook daar buiten. Dit wekte een ongekende teamgeest
op. Ajax was een begrip in de Surinaamse gemeenschap met een grote aanhang onder
het volk. Zij kreeg veel medewerking van wel-
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gestelde Surinaamse burgers en was tot buiten de grenzen van Suriname zeer bekend.
Mijn favorieten in de tijd toen ik nog aktief speelde waren Hans Nahar en Henny
Landkoer. Later Samson, Nelom, H. Mijnals en Kruin.
Het advies dat ik tot slot aan de jongere sportlui wil geven is het volgende: Rook,
drink en boemel een beetje minder, dan zullen ook de prestaties niet uitblijven.’

STERRENTEAM VAN CICERONE (1934)
Staand v.l.n.r.: Ch. Wijdenbosch - Voorzitter Stenhuys - H. Holband - C. Naloop - L. Rijzenburg Balrak - Brasdorp.
Zittend v.l.n.r.: D. Samson - H. Landkoer - W. Bromet - Ch. Naloop - Cairo.
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M.Y.O.B. - AJAX 1933
M.Y.O.B. (grensrechter): De Kreek - J. Snijdom - P. Lelienthal - van Glanenweygel - H. Nahar.
Midden rij v.l.n.r.: J. Goedhoop - G. Schoonhoven - W. Gardeslen.
Voorste rij v.l.n.r.: Tjon A Man (impo) - M. Kersout - E. Wolf - A. Schoonhoven.
Middenste rij: Officials N.G.V.B./U.V.V. v.l.n.r.: J. Amo - S. Helstone - J.C. de Miranda - S. Zichem.
Ajax: achterste rij: L.n.R. Cronie, Ravales, Goedhart, Clemens (Captain)
Middelste rij: L. Kolf, Kruidenhof, Oudega.
Voorste rij: Bakboord, Elsenhout, J. Refos, E. Refos, Cairo.
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Voetballer Leo Rysenburg vertelt

Uit gesprekken met verschillende grondleggers van takken van sport in Suriname,
zoals met dammer Sen A Kau, bokser H. Krassens, scheidsrechter Wijdenbosch,
biljarter E. Kaersenhout, cricketer W. Anijs, heb ik bepaalde feiten vastgelegd. Wij
gaan de nationale tak van sport in Suriname, voetbal, wederom bespreken. De
omgeving van de Prinsessenstraat en de Gronggrijpstraat is bakermat van de meest
begaafde voetballers die Suriname in het verleden gekend heeft. Klinkende namen
zoals de Landkoers, Naloops, Knel, Balrak, H. Nahar, Belgrave, Sweet, Roosblad,
Koos Pinas (wijlen) e.a. mogen met trots terugzien op een enorme bijdrage aan de
ontwikkeling van de voetbalsport in ons land.
Het voetbalspel is een tak van sport die velen, misschien wel enkele duizenden
mensen naar de radio doet luisteren, televisie doet kijken of naar de voetbalvelden
trekt. Er behoeft geen twijfel over te bestaan, dat een tak van sport, die dat
bewerkstelligt, als de populairste in Suriname moet worden beschouwd.
Het voetbalspel is beslist het spel dat over de gehele wereld verspreid is en alom
zo ruim wordt beoefend. In betrekkelijk korte tijd is dit spel enorm gegroeid, althans
gezien in de vorm waarin wij het nu kennen. Deze dateert van de tweede helft der
negentiende eeuw. Voordien is er echter al eeuwenlang voetbal in allerlei vormen
beoefend, en overleveringen wijzen op een voetbalspel, dat reeds door de chinezen,
oude Grieken en Romeinen zou zijn beoefend.
In de middeleeuwen zou in Engeland reeds aan voetbal zijn gedaan, zij het op
zodanige wijze dat twee opeenvolgende Koningen het verboden, zo ruw werd het
toen gespeeld.
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Verhalen doen ook de ronde over het spelen niet met de voetbal zoals wij die thans
kennen, maar... met het doodshoofd van een verslagen vijand.
Gelukkig hebben wij dit soort voetbal in Suriname niet gekend. Wij presenteren
thans één der begaafde voetballers, die met zijn ongekende voetbalstatus het
Surinaamse publiek jarenlang in de ban gehouden heeft.
Zo moeilijk als Leo Rijsenburg te passeren was in zijn voetballoopbaan als verdediger,
zoveel moeite kostte het dus dit interview met Leo te organiseren.
Oom Leo, zoals hij ook werd genoemd, was een nogal bescheiden man, die na
zovele jaren in de picture te hebben gestaan, zich het liefst bezighield met wat
redeneren over de sport, waarbij voetbal centraal werd gesteld. Zijn bezwaar was
nagenoeg hetzelfde als van de meeste oud-sportlui, die hun enorme bijdrage (inzet)
met weinig dank terugbetaald kregen.
Hij zegt: ‘Ik weet dat het vandaag Hosiana is, maar morgen kruisig hem. Maar
een klein beetje waardering voor de opoffering (bijvoorbeeld een seizoenkaart) is
heus niet teveel gevraagd van de S.V.B.’.

Financieel niet sterk
Oom Leo behoorde niet tot de economische sterken, vandaar dat hij, op vrij hoge
leeftijd, nog steeds aan de slag moest.
Hij was 's morgens reeds heel vroeg uit de veren, om zijn directe chef op tijd naar
het werk te vervoeren. Oom Leo was nl. als chauffeur in dienst van het Departement
van Opbouw. Hij was moeilijk te bereiken vanwege de aard van zijn werk. Het heeft
ons dan ook veel moeite gekost, om Leo op een rustig moment te ontmoeten. Liefst
vier keren op het werk en hetzelfde aantal bezoekjes thuis waren nodig om het
resultaat van dit gesprek tot stand te brengen.

Wie is Rijsenburg?
‘Ik heet Leo, Hendrik, Rudolf Rijsenburg en ben geboren op 5 maart 1914 te
Paramaribo (Gonggrijpstraat). Als enig kind van

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

176
mijn ouders heb ik het in mijn jeugd vrij goed gehad. Ik werd niet verwend, dat zeker
niet, maar aangezien mijn grootvader als gouddelver niet slecht boerde, had ik in
mijn jeugd bepaald geen problemen. Bovendien is mijn vader jarenlang in dienst
geweest van de Suralco. Mijn schoolopleiding heb ik op de lagere EBG-school
genoten. Dat was een tijd waaraan ik met veel plezier terugdenk. Ik bezocht de
Commeniusschool aan de Dominéstraat, waar nu CKC staat.
Als kind was ik een heel rustig mens. Ik hield niet van ruw spel, ik vocht
bijvoorbeeld nooit. Later heb ik mij wel verdiept in geschoold vechten, om mij
eventueel te kunnen verdedigen. Ik genoot nl. een opleiding in Goesty, een
Hindoestaans stokkengevecht. Jarenlang ben ik één van de top-vechters onder
Hindoestaanse vrienden geweest’.

Aan de bal
‘Naast wat straatvoetbal, met een oude tennisbal, waaraan haast elke jongen van
vroeger gedaan heeft, kwam ik voor het eerst in aanraking met het echte voetbal toen
ik ongeveer 15 jaar oud was. Het UVV aan het eind van de Prinsessestraat was het
eerste veld waarop ik geschoeid de bal aanraakte. Niet lang daarna werd mijn aanleg
voor dit spel door vrienden ontdekt.
Dit werd voor mij een paspoort om mijn intrede te doen in één van de grootste
clubs die Suriname tot de dag van vandaag gekend heeft, nl. Cicerone ook wel Sieksi
Joeri Bromtji genoemd, hetgeen betekent dat zij op het laatste ogenblik nog tot alles
in staat was. Cicerone stond onder leiding van wijlen O. Stenhuys, de geestesvader
van deze vereniging.
Samen met Hans Nahar, Just Gouvernante, Emil en Johan Monkou, de gebroeders
Landkoer e.a. heeft Leo Rijzenbrug jarenlang - vanaf de dertiger jaren - deel uit
gemaakt van de nationale selectie van de S.V.B. Hij vormde samen met John Monkou
- ook wel als strijkback bekend - het laatste duo van de achterhoede dat de naam
verwierf van de ijzeren defensie.
Op vrij hoge leeftijd heeft Oom Leo nog voor Robinhood gevoetbad. Geruime tijd
maakte hij nog deel uit van het basis team.
Oom Leo is nu wijlen: Wij willen hem posthuum eren voor zijn bijdrage.
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Cricketer aan de top, Antoon Mansour

Antoon Mansour werd op 18 september 1914 in het distrikt Nickerie geboren. Van
oudsher komen de beste Surinaamse cricketers uit dit distrikt. Zijn ouders waren niet
welgesteld, maar het lukte hen best de kinderen van het nodige te voorzien.
Reeds op heel jeugdige leeftijd had Antoon veel liefde voor de sport. Hij deed
daarbij aan voetbal en korfbal, maar de hoofdschotel was steeds weer cricket.
Op twaalfjarige leeftijd verhuisden zijn ouders naar Paramaribo. In Nickerie had hij
toen al kennis gemaakt met ‘bat en bal’, een verkapte vorm van het cricketspel,
waarin hij uitblonk.
Zijn beste vrienden in het rijstdistrikt waren: Emil Paton, Buitenman, e.a. In
Paramribo was hij goed bevriend met Paul Mc. Donald, J. Promes, Alexander, Wim
Anijs, Harry Slijngaard en Sam van Sichem.
In Nickerie bezocht hij de lagere school en kwam later in Paramaribo op de St. Paulus
(mulo) school.
Met cricket begon hij in verenigingsverband in de cricketclub ‘Dutch Guyana’.
In deze club zaten spelers als Rodrigues, Chehin, Wessels e.a.
Antoon Mansour speelde in 1927 voor het eerst in het vertegenwoordigend cricketteam
van Suriname. De strijd ging toen tegen ‘Guyana All Indian Club’. Medespelers in
die wedstrijd waren o.a. Harry Nassy, Harry Slijngaard, Willem Anijs, Kolf en
Alexander.
Een historisch hoogtepunt in zijn cricketloopbaan bereikte hij in
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Guyana en wel op Daymond, waar hij in een wedstrijd tegen een Guyanees team een
score van zevenennegentig punten haalde bij not out. Hij startte in de game als
openings-batsman en sloot de innings af zonder out te zijn geweest.
In interlandwedstrijden is het hem nooit gelukt tot een century te komen, toch was
hij er vaak heel dichtbij met scores van 86 en 87. Antoon Mansour stond bekend als
een cricket all-rounder met als specialisatie het ‘batten’. Hij was openings-batsman
van de nationale selectie, alsook van de cricketclub ‘Paramaribo’, de club die
overigens de meeste kampioenschappen van Suriname heeft gehaald. In beide teams
trad hij op als captain.
De opstelling van de sterke ploeg van de kampioensclub ‘Paramaribo’ zag er in
1951 als volgt uit:
Keeks

dos Ramos

Meye

Promes

Buitenman

Abendanon

Mansour (capt.)

Fokke

Loor

Alexander

Paton

Antoon Mansour is linkshandig. Daar had hij echter geen enkel probleem mee bij
het cricketspel. Zijn taktiek lag meer op het verdedigingsvlak. Dit defensief spel,
waarin hij als openingsbatsman zeer bedreven was, stelde hem in staat de bowlers
te vermoeien, waardoor zijn teamgenoten verder makkelijk konden profiteren van
de afgematte bowlers.
Van de verkeerd geworpen ballen maakte hij flink gebruik, om letterlijk en
figuurlijk zijn slag te slaan en vaak scoorde hij in 2 tot 3 overs, 20 tot 30 punten. De
definitie die Tonny geeft van wat een ‘over’ is komt op het navolgende neer: Een
‘over’ is een serie van zes gebowlde ballen, beurtelings van elk wicket geworpen.
Wanneer beide partijen de bal als ‘niet meer in het spel beschouwen’, en er 6 ballen
zijn gebowld, roept de scheidsrechter aan het bowlingwicket: ‘over’.
Een no-ball, noch een wild-ball tellen in de ‘over’ mee. Een bowler moet een ‘over’
beëindigen met uitzondering van de gevallen dat hij er niet toe in staat moet worden
geacht of dat hij geschorst is wegens onsportief gedrag. De bowler mag zo dikwijls
van wicket veranderen als hij wil, doch hij mag nooit in dezelfde innings twee ‘overs’
achter elkaar bowlen. De bowler mag van de batsman die
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zich aan het wicket, van waar hij bowlt, bevindt, eisen dat deze aan die kant van het
wicket gaat staan, die de bowler aanwijst. Voorheen bestond een ‘over’ uit vier ballen.
Na 1945 bestaat een ‘over’ weer uit 6 ballen, zoals met nadruk in de spelregels is
gesteld.
De taak van Antoon in het cricketspel was meestal gebaseerd op een scorefundering
waarop zijn teamgenoten verder moesten borduren. Voor de fastbowlers had hij meer
respekt, omdat Tonny op de gebowlde ballen met een racket-snelheid, even snel
moest reageren, wilde hij niet bij de E.H.B.O. terecht komen. De slow-bowling werd
door Tonny niet geëerbiedigd omdat hij als bowler zelf in dit type bowling
gespecialiseerd was.
Voor de Tweede Wereldoorlog verloor het cricketteam Paramaribo, waarvan
Antoon deel uitmaakte, een game en dat dan zuiver door onderschatting van Victoria.
Paramaribo, destijds verreweg de sterkste, had om het kampioenschap voor de
zoveelste keer te behalen, aan een draw tegen Victoria voldoende. De wedstrijd vond
plaats op het cricketveld waar nu het S.V.B.-stadion te Paramaribo staat. Paramaribo
stond er goed voor met alle voordelen om de game te winnen. Het werd uiteindelijk
toch een zege voor Victoria.
De wickets van Paramaribo vielen de een na de ander van de hand van spelers zoals
Heineman, Welch, Mac Donald en de Vries. Paramaribo heeft dat jaar toch het
kampioenschap behaald. Na de overwinning kwam Victoria op een gelijk aantal
punten van 12. Toen moest een beslissende game de kampioen aanwijzen. Deze
game werd noodlottig voor Victoria.
Volgens Antoon Mansour wist cricketclub Paramaribo minstens twintig maal het
kampioenschap te behalen. Tonny had als aanvoerder de juiste kijk op het een en
ander dat er aan te pas kwam. Zo was de juiste kijk op de conditie van de ‘pitch’ erg
belangrijk. Had de captain de toss gewonnen, dan was het van belang de tegenstander
eerst te laten batten of omgekeerd. Wat het worden zou hing af van de ‘pitch’. Was
de ‘pitch’ perfect, dus hard, dan zou een deskundige captain de voorkeur eraan geven
eerst te batten omdat er onder die omstandigheden makkelijk te scoren viel. Was de
‘pitch’ zacht, dan betekende dat ideaal bowlen voor
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de spinners. In crickettermen zegt men dan dat ‘de spinners hun paradijs hebben’.
Tonny Mansour, nu 61 jaar, heeft ook na het actief cricketen volle aandacht voor
dez etak van sport op het nationaal en internationaal niveau. Het internationaal niveau
volgt hij via Trinidadiaanse dagbladen waarop hij geabonneerd is. Hij luistert met
de regelmaat van de uitzendingen naar radioverslagen van interland games en dan
betreft het meestal wedstrijden van West-Indie. Hij is juist geïnformeerd als het gaat
om deze sport. Hij kent het spel dan ook tot in de kleinste bijzonderheden.
Zo'n negen jaar geleden vond hij het welletjes en plaatste achter het actief cricketen
een punt. Maar van het cricketveld is hij nog steeds niet weg te krijgen. Zijn
tegenwoordige bijdrage bestaat in het opleiden van de junioren van de cricketclub
Paramaribo. Jammer genoeg is het aantal geïnteresseerden voor het cricketspel niet
zo groot als b.v. voor het voetballen.
Tonny heeft ook nog een andere hobby en dat is biljarten. In de laatste tijd gebruikt
hij zijn vrije tijd dan ook veel in de omgeving van de biljarttafel als speler of als
toeschouwer.
De mening van Tonny over de cricketer van weleer en die van vandaag is dat qua
team de jongeren door verschillende omstandigheden meer in staat zijn om beter op
te treden. Bij het bowlen en batten is het peil van voorheen nog lang niet bereikt.
Tonny is de mening toegedaan dat als de mentaliteit niet verandert er gegronde vrees
bestaat dat dit vroegere peil nooit meer bereikt zal worden.
Een speler van vroeger zou nooit durven een scheidsrechter een onvertogen woord
naar het hoofd te slingeren. Hij zou zich nooit boos tonen of ingaan tegen de
scheidsrechterlijk beslissing. Tegenwoordig staan de zaken anders; men moet
noodzakelijk zorgen voor de veiligheid van de scheidsrechter.
Van zijn echtgenote heeft Antoon erg veel morele steun en andere medewerking
gehad. Het cricketspel eist veel tijd en geduld. Om wedstrijden te spelen is men soms
uren van huis. Als de vrouw geen begrip hiervoor kan opbrengen, krijgt men het
moeilijk. Het zich mentaal voorbereiden op een wedstrijd gaat daardoor
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zeer moeilijk.
Antoons favoriet op sportgebied was in de eerste plaats Harry Nassy, die hij
beschrijft als een sportman van de bovenste plank. Harry was altijd rustig, glimlachte
onder alle omstandigheden op alle sportvelden. Wiene Schal is zijn favoriete
voetballer. De buitenlandse sterren van weleer voor wie hij veel bewondering had,
waren Sobers, Kalicharan, Fredericks Murray en Loyd van West-Indië, ook Debi en
Gafaskar van India genieten zijn grote bewondering.
Antoon Mansour heeft heel wat prettige herinneringen overgehouden van zijn
lievelingsspel. Mijmerend zit hij erbij terwijl zijn warme ogen de verte inkijken: ‘Ik
heb een rustige oude dag. Ik heb mijn zangvogels en ik biljart ook nog. Het liefst eet
ik veel groenten en vlees. Ja toch, vroeger heb ik ook veel gehengeld, maar de kwie
kwies zijn tegenwoordig even schaars als goede sportlui...’

C.C. PARAMARIBO veelvuldig kampioen van de SCB
Achterste rij: Keeks - Brown - Buitenman - Kisoor - Athem - Ganga Umpire: A. Mansour, Alexander.
Voorste rij: Berenstein - Bang A Foe - Swamipersad - J. Promes - Umpire.
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Johan Adolf Pengel

J.A. Pengel meer bekend als Jopie heeft jarenlang aan denksporten gedaan zoals
dammen, schaken, domino en het zo populaire vijfhonderd kaartspel.
Jopie is medeoprichter tevens eerste voorzitter geweest van de eens zo populaire v.v.
El Deportivo die in de hoogste afdeling speelde van de SVB, met spelers als G. Straal,
gebroeders Dorder, gebroeders Doesburg, Roosblad, Kerk, Vossie Belgrave, Rene
(Col) Nelom, Kamble, Loswijk.
Jopie was een grote sportliefhebber en heeft als toppoliticus een niet te
verwaarlozen bijdrage hieraan geleverd.
Enkele sprekende voorbeelden hiervan zijn: het indienst nemen bij de overheid
van sportlui, vooral voetballers; het vrij geven op maandagen aan de spelers van de
Nationale Selektie voor trainingen; het invoeren van de vijfdaagse werkweek zodat
's zaterdags aan sport kon worden gedaanen niet te vergeten het schenken aan de
gemeenschap de stichting tot ontwikkeling van de sport in Suriname.
Deze grote zoon van Suriname kunnen wij niet anders dan bijzonder dank zeggen
voor de bijzondere bijdrage aan de sport en sportontwikkeling in Suriname.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

183

Mohamed Islam Ramdjan de grootste onder de groten

MOHAMED ISLAM RAMDJAN zag het daglicht op 23 juni 1916. Tot ongeveer
zijn 14e jaar groeide hij nogal vrij tengerig op.
Het was dan ook niet te verwonderen dat Mohamed tot zijn 14e jaar niet erg
gebrand was op ruw spel.
Weinigen konden vermoeden dat hij later zou uitgroeien tot de fysiek sterkste
zwaargewicht worstelaar die ons land ooit gekend heeft. Niet alleen op nationaal
gebied maar ook op internationaal gebied heeft hij de naam van Suriname hoog
gedragen.

Start
Onder het wakend oog van vader en oom, die zelf ook aan de worstelsport deden,
leerde hij de meerste worsteltechnieken.
Het duurde niet lang of Mohamed wist eerst in de lichtgewicht klasse en vervolgens
in de zwaardere klasse tegenstanders zoals Oesman en anderen aan zijn zegekar te
binden.
Mohamed Islam Ramdjan was een van de snelste en technisch begaafde worstelaars
van zijn tijd.
Zijn liefde en toewijding voor de worstelsport hebben veel bijgedragen om deze
tak van sport in Suriname te stimuleren.
Ook na zijn actieve deelname aan de worstelsport heeft hij deze sport met raad,
daad, financieel en anderszins maximaal gesteund. Een posthume hulde aan deze
grote Surinaamse sportman is alleszins op zijn plaats.
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Voetballer Evan Stuart Zwakke

Zwak in naam maar niet in daad!

Jeugd
Evan Stuart Zwakke is geboren op 14 januari 1917 te Paramaribo. Zijn vader stierf
voor zijn geboorte en zijn moeder was hij als baby al kwijt. Een oudere zus van Iwans
moeder, Juliana W. Zwakke, ontfermde zich over Iwan en zijn iets oudere zuster
Hilda.
Onder zeer moeilijke omstandigheden werden de ex-Surinaamse interland voetballer
en zijn zus door de vaak zieke tante groot gebracht. Van de Nederlands Hervormde
Gemeente kregen zij als wezen maandelijks een schrale financiële bijdrage van vier
gulden en jaarlijks een pakket school- en uitgangskleding. Onder deze moeilijke
omstandigheden was er geen mogelijkheid voor Zwakke om na zijn lagere
schoolopleiding aan verdere studie te doen. Beurzen zoals dat nu het geval is, waren
er niet voor verdere studie.
Evan had geen rijke oom of tante die hem de mogelijkheid kon geven om zijn
kennis verder te verrijken, vandaar dat hij reeds op heel jeugdige leeftijd - 14 jaar aan de slag ging.
Zijn kweekmoeder zocht, zoals dat vroeger het geval was een baas die hem voor
een vak wilde opleiden en zo kwam hij terecht bij baas Bodeutsch aan de
Knuffelsgracht als leerling schoenmaker. Baas Bodeutsch was zeker geen zachte
baas, hij pakte zijn leerlingen erg streng aan, soms met rake oorvijgen en stompen.
Deze strenge aanpak is Evan in latere jaren van heel veel nut geweest. Zijn tweede
werkkring was bij de firma Singer aan de Korte Hofstraat waar hij een opleiding als
naaimachinemonteur genoot.
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Zoals de meeste Surinaamse jongens trapte Zwakke tegen alles dat enigszins rond
was: lemmetjes, zelf gemaakte kouseballen, tennisballen en wanneer hij op school
of op andere plaatsen mocht meespelen. Van kinds af was hij een potige kerel die
tegen een behoorlijke stoot kon. Toen hij op 15-jarige leeftijd door de oprichter van
de V.V. De Arend, de heer Just Vasilda werd aangetrokken om voor deze Kwatta
club te voetballen, samen met spelers, zoals: George Straal, Nelis Doesburg, Rene
Nelom, Cumberbatch - alias Petetta en anderen, behaalde hij direkt goede cijfers
voor een vaste plaats in de verdediging van het elftal. De Arend is een van de meest
roemrijke ongeschoeide voetbalverenigingen van Suriname geweest. Haast alle
spelers van De Arend hebben voor het nationaal team van Suriname gespeeld. De
eerste geschoeide club waarin Zwakke werd opgenomen was V.I.O.S. met als
voorzitter de heer Chau ook bekend als baas Sippie van de K.N.S.M. steiger. Van
de heer Chau ontving iedere goede speler een paar voetbalschoenen als je voor
V.I.O.S. wilde voetballen. Eerder had Zwakke reeds zijn eerste vuurdoop geschoeid
ondergaan bij oefeningen op de oud S.V.B. zijvelden met voetbalschoenen van zijn
buurvriend Daisy Samson. Daisy en Zwakke woonden nl. naast elkaar aan de
Gravenstraat tegenover het Leger des Heils. Zij konden heel goed met elkaar
opschieten en gebruikten vaak code uitspraken die door anderen niet zo goed werden
begrepen zoals poetsen draai, de poetsen is niet zo jong meer. Daisy zijn vader was
een groot voetliefhebber en kocht jaarlijks voor hem nieuwe voetbalschoenen. Zwakke
kreeg dan de oude schoenen van Daisy die hem zeker twee maten te klein waren.
‘Ik heug me nog heel goed de blauwe nagels die ik er allemaal van overhield.’
V.I.O.S. voetbalde in de 2e klasse.

Transvaal
Omstreeks 1936 kwam er een grote breuk in Transvaal. Topspelers zoals Waldy
Goedhart, Bokhoven meer bekend als Bokkie, waren voor lotsverbetering naar de
Nederlandse Antillen vertrokken. Samen met Nelis Doesburg vroeg Zwakke het
lidmaatschap van Transvaal aan en werd graag aangenomen. Oom Wim Bos
Verschuur was toen voorzitter van Transvaal. Evan startte in Transvaal direkt
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in de hoogste afdeling samen met spelers zoals Charles Knel, Bert Doesburg, Leo
Loswijk, George Straal, Olton van Genderen, Max Woerdings, Andre Watson, e.a.
Hij had nauwelijks 2 of 3 wedstrijden in Transvaal gevoetbald, toen hij in het
vertegenwoordigend team van Paramaribo werd opgenomen. Samen met spelers
zoals Hans Nahar speelde hij zijn eerste wijdstrijd in dit verband tegen de sterkste
voetbalselektie die Nickerie ooit op de been heeft gebracht. Dit team bestond uit
spelers zoals de gebroeders De Clerq, Adamson, Paton, e.a. Hij herinnert zich nog
de woorden van een van de grootste pioniers van de S.V.B. namelijk secretaris
Zegelaar. ‘Zwakke, jongen, je wordt vanmiddag gedoopt.’
Hij mocht in deze wedstrijd de plaats van Balrak als rechtshalf bezetten en speelde,
te oordelen naar de schouderkloppen en andere vormen van felicitaties die hij na de
wedstrijd kreeg, een goede partij.
Zwakke heeft jarenlang voor het vertegenwoordigend team van de S.V.B. gespeeld.
Trots hij geen oogappel van de elftal-commissie was, werd hij vanwege zijn prestaties
steeds weer opgesteld. Zijn eerste trip naar het buitenland in nationaal verband was
in 1938 naar de Nederlandse Antillen.
Persoonlijk werd deze trip voor hem een groot succes. Het bewijs dat hij bij die
gelegenheid uitstekend spel heeft geleverd werd uitgedrukt in de vele kadootjes die
hij van de op de Nederlandse Antillen wonende Surinamers kreeg.
Zijn bagage bestond slechts uit een houten koffer, die hij kado had gekregen van
de heer Bill Abendanon, een klasse meubelmaker van toen. Voor zijn prestaties kreeg
hij van de Surinamers op de Antillen liefst drie grote leren koffers met kleding en
andere kadootjes. Zwakke had deze trip o.a. samen met de volgende spelers
meegemaakt: Jack Esajas (wijlen), Nelis en Charles Naloop, R. Pique, Ch.
Wijdenbosch, B. Brasdorp, Holband, Bill Bromet, C. Doesburg, Refos, H. Landkoer,
De reis werd van Suriname naar Curaçao per schip nl. ‘Koningin Emma’ gemaakt.
De grootste attraktie die Zwakke bij deze gelegenheid mocht meemaken was zijn
eerste vliegreis van Curaçao naar Aruba. Deze reis werd gemaakt met het vliegtuig
‘Snip’, een van de eerste vliegtuigen die naar Suriname was gevlogen. De zitplaatsen
bestonden uit houten banken en er was plaats voor slechts elf spelers en een offi-
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cial, zodat heel wat spelers van het team moesten achterblijven. Dit bracht grote
ontevredenheid met zich mee, daar een ieder erop gebrand was om Aruba te zien en
de aldaar wonende familieleden te bezoeken.
‘Ik persoonlijk twijfelde er niet aan dat ik gekozen zou worden, daar ik ervan
overtuigd was dat ik in een goede vorm verkeerde en niet kom worden gepasseerd.
Trots ik geen favoriet van de S.V.B. was, heb ik door mijn kunnen vanaf 1938 tot
1953 bij de opening van het stadion, in het vertegenwoordigend team gespeeld.
Ik ben na veel moeite in het bezit gekomen van een S.V.B. seizoenkaart. Ik zal
deze kaart in mijn graf meenemen om te bidden dat ons voetbal weer het hoge peil
van vroeger zal bereiken.’

Onderschrift foto: SVB Nationale selectie (Curaçao 1938) Achterste rij: L.n.R.H. Holband, C.
Doesburg, H. Landkoer, B. Bromet, E. Refos.
Middelste rij: L.n.R. Balrak, Ch. Wijdenbosch. L. Brasdorp.
Voorste rij: L.n.R.E. Zwakke, C. Naloop, Pique.
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Sport pionier Dr. Ir. Frank Essed

Dr. Ir. F.E. Essed, vonden wij enkele maanden voor zijn dood bereid, het één en
ander m.b.t. dit boek te entameren.
Aan het verzoek van Guno Hoen, om aan dit voor Suriname zo verdienstelijk boek,
een beschouwing over de voetbalsport te geven wil ik gaarne voldoen.
Daarbij spreek ik mijn grote waardering uit voor het initiatief van deze oude
voetbal-international om de sporthelden, die in het verleden van zoveel betekenis
voor de sport in Suriname zijn geweest, voor het voetlicht te halen.
Ik hoop dat de Surinaamse gemeenschap ook van oordeel zal zijn dat Guno
waardering verdient.
Bij het kennisnemen van de sportprestaties uit het verleden worden we tegelijk
genoodzaakt aan de toekomst te denken. In verband hiermede kwam de gedachte op
om als inleiding op dit boek een redevoering op te nemen die ik op het Nationaal
Voetbalcongres van Maart 1977 had gehouden. Alhoewel er sedertdien veel ten
goede is veranderd, lijkt dit stuk waarin enkele noodzakelijke correcties zijn
aangebracht zijn actualiteit niet geheel te hebben verloren.
Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben geleverd om het vraagstuk van de
succesvolle sportbeoefening in Suriname fundamenteel te beschouwen.
Aan Guno wens ik hierbij veel succes toe met zijn initiatief en vraag gaarne de
steun van de Surinaamse gemeenschap hiervoor. Sporthelden hebben allen kunnen
bogen op topprestaties, die verkregen zijn door natuurtalent, volharding en clubliefde.
De hieronder afgedrukte rede handelt over de maatregelen die naar mijn
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mening genomen moeten worden om tot topprestaties te komen in de huidige moderne
Surinaamse maatschappij die zwaardere eisen stelt dan het natuurtalent, het
doorzettingsvermogen en de clubliefde alleen.
Wij moeten daarom niet vergeten dat het heden andere eisen stelt. Wij leven nu
eenmaal in een andere tijd en daarom moeten wij bereid zijn thans ook voor de sport
tot meer moderne voorzieningen over te gaan. Naar mijn mening moeten wij daarbij
onze aandacht niet concentreren op de sportbeoefenaars in Suriname die nu al de top
hebben bereikt, maar op de talenten bij de jeugd. Dit is de uitdaging van heden wil
de generatie van morgen ook met trots kunnen spreken over de sporthelden uit het
verleden.
Neem de maatregelen nu, want met de dichter Rhynvis Feit zeg ik, ‘In het heden
ligt 't verleden
In het nu wat worden zal!

Posthume ode aan een groot sportliefhebber Dr. ir. Frank Essed
Met berusting in de weldaden Gods worden wij niettemin stil bij het verscheiden
van een onzer geliefden, vooral wanneer het gaat om een erudiete en gewaardeerde
zoon van ons land.
Dr. ir. Frank E. Essed, een door velen geidealiseerde wetenschapper en
sportliefhebber werd (69 jaar oud) op 22 december 1988 op tragische wijze als gevolg
van een verkeersongeluk aan de Wanicastraat van ons weggerukt.
Naast een briljante staat van dienst in binnen- en buitenland heeft deze Surinamer
een vitale en alleszins stimulerende bijdrage geleverd op sportgebied, meer in het
bijzonder met betrekking tot de voetbalsport.
Het zou in dit bestek gewis te ver voeren om al de verdiensten van de geliefde
Frank op te sommen.
Wij memoreren in vogelvlucht slechts zijn vele boekwerken en exercities op het
stuk van de foresterie, het mechanieke leven, de planologie, de politiek en last but
not least zijn betrokkenheid met de sport, wast erin gelovende dat in Suriname van
lieverlede de idee vruchtbare grond had aangetroffen en meer en meer had postgevat
dat de sport voor de vorming van de mens onvermijdelijke voorwaarde is.
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Rudie André Kamperveen
28 september 1924 - 9 december 1982
allround sporttopper

Voetballer, ondernemer, parlementarier, minister, hoofdbestuurslid FIFA.
Een indrukwekkende staat van dienst die bij iedereen respect zou moeten
afdwingen. Toch is deze allrounder steeds zichzelf gebleven.
Dertiger jaren:

voetballertje geschikt voor elke post in
het team van Rio-Boys via welke club hij
Surinames oudste voetbalvereniging
Voorwaarts bereikt;

Veertiger jaren:

als militair speler bij M.V.V. deel van het
toen befaamde trio Nelom, Samson,
Kamperveen, ook in de nationale selektie;
speler ere divisie v.v. Haarlem in
Nederland;

Vijftiger jaren:

trainer van Transvaal, de Surinaamse
selektie, bestuurslid Surinaamse Voetbal
Bond;

Zestiger jaren:

voorzitter Surinaamse Voetbal Bond,
afgevaardigde voor Suriname bij de
Concacaf;

Zeventiger jaren:

vice-voorzitter Concacaf, Parlementarier,
oprichter en eerste president Caribbean
Football Union;
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Tachtiger jaren:

hoófdbestuurslid FIFA, Minister,
organisator bij W.K. te Madrid.

Voorwaar een staat van dienst die voor zichzelf spreekt.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 2

191

Zwemkampioen Ewald Meyer

Ewald Percy Meijer werd geboren te Paramaribo op 18 februari 1930. Hij heeft een
onbezorgde jeugd gehad, hoewel zijn ouders het niet erg breed hadden. Zijn
zwemaanleg kon hij ruimschoots ontwikkelen, omdat hij tot zijn achtste jaar aan het
Saramaccakanaal bij Saron woonde, en daarna dichtbij de sluis te Beekhuizen. Op
Saron onderging hij onderricht in het droogzwemmen, dat daar door instrukteurs aan
militaire recruten werd aangegeven. In deze periode waren zijn broers Jules, Ludwig
en Max ook bekende ‘kanaal’ zwemmers.
Bij de sluis van Beekhuizen maakte hij kennis met het zoute water van de
Surinamerivier en met het verschijnsel eb en vloed. Hij kwam in een omgeving
terecht waar de jongens ook al erg veel van zwemmen hielden en na school was het
dus wachten op de vloed, om daarna in het afwateringskanaal van het Land van Dijk
de rest van de middag door te brengen. In de jaren '40 was het de gewoonte geworden
om naast de botenwedstrijd op Koninginnedag ook een zwemwedstrijd te organiseren.
Meester Campagne was daar de grote organisator van en de route lag tussen
Marinetrap en de KNSM-steiger. Een boot voer vanaf de Marinetrap een eindje de
Surinamerivier op en tussen boot en trap werd er een touw gespannen, waaraan
zwemmers hingen in afwachting van een schot uit een dienstpistool, ten teken dat
de wedstrijd was begonnen. Bij deze wedstrijden golden geen condities. Men moest
er alleen maar voor zorgen dat men zo snel mogelijk de KNSM steiger bereikte en
men moest zelf uitmaken welke slag men wilde zwemmen. Meestal was het de
borstcrawl, toen bekend als matrozenslag. Vier jaar ach-
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tereen behaalde Ewald Meijer het kampioenschap op de tweede plaats gevolgd door
zijn jongere broer Armand Meijer.
Intussen was meester Campagne een campagne begonnen om aan grote groepen
kinderen de zwemkunst te leren, onder de naam ‘Wij zwemmen’. Voorts ijverde hij
voor de bouw naar een volkszwembad, daarin o.a. gesteund door Ewald Meijer, die
later ook zitting nam in het eerste bestuur van het Zwembad Parima.
De ontwikkeling van de zwemsport ging gestadig voort en de
zwemkampioenschappen, werden verplaatst van de rivier naar de zwembaden. Er
kwam daardoor ook meer verscheidenheid in de nummers. Schoolslag en rugslag
werden geïntroduceerd en de trainingen werden serieus aangepakt.
Een handicap hierbij was dat er voor de volksjongen toen geen kansen meer waren,
omdat de zwembaden particulier bezit waren. Daarin zou met het gereedkomen van
Parima verandering komen. In 1954 behaalde Ewald Meijer voor het laatst het
kampioenschap 50m borstcrawl heren in zwembad ‘De Dolfijn’.
In dat jaar werd hij benoemd tot schoolhoofd van de E.B.G. school te Hamilton
Coronie en de zwemsport raakte op de achtergrond wegens het ontbreken van
trainingsmogelijkheden in dat distrikt. In 1956 vertrok hij voor verdere studie naar
Nederland, waar hij voor Suriname eenmaal uitkwam bij de jaarlijkse wedstrijden
van de Foreign Student Service. Suriname eindigde toen, wat zwemmen betreft op
de 3e plaats en de Antillen op de 4e en laatste plaats. Nederland werd eerste en
Amerika tweede. Maar grote liefhebber van de zwemsport als hij was, sloot Ewals
Meijer zich aan bij de Haagsche Vereniging tot het redden van Drenkelingen, een
organisatie door de Nederlandse Staat gesubsidieerd, vanwege het menslievend
karakter.
In de winter werden in het Haagse Zuiderpark roei- en andere oefeningen gehouden
en werd de theoretische vorming verzorgd. In de zomer, als de temperatuur van het
zeewater bij Kijkduin en Scheveningen gestegen was en de badgasten zich bij
duizenden naar het strand begaven, werd het werkterrein van de vereniging verplaatst
en konden de ervaringen in de winter opgedaan aan de praktijk worden getoetst.
Wachtposten werden in de strandtorentjes betrokken en met roei-
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boten togen de redders de zee in om argeloze badgasten te redden die geen weet
hadden van de gevaarlijke stromingen onder de zeeoppervlakte.
In die tijd schreef Ewald Meijer zich ook in op de cursus zweminstrukteur van de
Koninklijke Nederlandse Zwembond, een opleiding die hij zonder veel inspanning
met succes afrondde.
Teruggekeerd in Suriname wachtte hem een druk bezet leven, waardoor hij er niet
aan toe kwam de ervaring en kennis op zwem gebied opgedaan voldoende door te
geven, anders dan aan individuele personen en zijn kinderen. Achtereenvolgens was
hij leraar aan de Kweekschool, toen direkteur van de Kweekschool A. Vervolgens
Minister van Onderwijs en later gedurende 6 jaar Direkteur van Onderwijs.
Vóór zijn vertrek naar Nederland huwde hij met Carla Becker. Uit dit huwelijk zijn
4 kinderen geboren, die allen wel enkele zwemdiploma's hebben behaald, maar niet
de voetsporen van hun vader op dit gebied hebben gevolgd.
In vergelijking met vroeger is de zwemsport zeker vooruitgegaan, zegt Ewald
Meijer. Er zijn meer zwembaden bijgekomen en de ontspanningsoorden Cola Kreek,
Zanderij I, Kraka, Bersaba en Republiek zijn binnen het bereik van veel mensen
gekomen. Ook de activering van de zwemlessen op school door de overheid is een
grote stimulans.
Het advies van Ewald Meijer vooral aan de ouders is: Laat Uw kinderen heel jong
leren zwemmen. Naast het genot van het volkomen één zijn met het element water
en de mogelijkheid om het totale lichaam moeiteloos te bewegen, geeft het kunnen
zwemmen het kind een gevoel van veiligheid en versterkt zijn zelfbewustzijn, wat
weer van invloed is op andere prestatiegebieden. Ouders, wier kinderen niet kunnen
zwemmen zullen altijd ongerust zijn als hun kroost met een schoolreisje meegaat of
te laat komt. Bovendien is zwemmen een heel gezonde sport, waarbij zowel spieren
als ademhalingsorgaan worden ontwikkeld.
Op mijn vraag of hij een advies heeft voor de sportlui van vandaag en wat er
gedaan moet worden om de sport op een hoger peil te brengen zegt Ewald Meijer
het volgende: ‘Er is in de Surinaamse
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sport in het algemeen geen constante vooruitgang te bespeuren. Dit komt deels doordat
de stimulansen en maatregelen die nodig zijn om de sport op een bepaald peil te
houden, teveel afhangen van toevallige factoren. En zo'n factor is de rol die
opeenvolgende regeringen aan de sport toebedelen. Een andere factor is vaak het
ontbreken van een werkelijk bezielende leiding bij de diverse sportorganisaties.
Meijer vindt dat wat de zwemsport betreft het de goede kant opgaat, wat evenwel
niet van de voetbalsport kan worden gezegd.
Sportlui die van zins zijn topprestaties te leveren, dienen bereid te zijn zich heel wat
beperkingen op te leggen. Een belangrijk punt daarbij is de zelfdiscipline gekoppeld
aan een grote dosis wilskracht. Het op de voet volgen van de levenswijze van
internationale grootheden op sportgebied is in deze een voornaamste hulpmiddel,
aldus Ewald Meijer. Verder zegt hij dat de enige waardering die hij van zijn
sportprestatie heeft overgehouden, de vriendschap en achting is van sportbroeders
uit die tijd. Als hobby's heeft hij jagen en vissen, het luisteren naar goede muziek en
het dominospel.
Post scriptum:
Intussen is Ewald P. Meijer in september 1988 overleden.

EWALD P. MEYER, meerdere malen zwemkampioen van Suriname ontvangt uit handen van
zwempionier Willem Campagne de behaalde zwemprijs.
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De voetbalsport in Suriname heeft tengevolge van de vliegtuigramp van woensdag
7 juni 1989, met het SLM vliegtuig de ‘Anthony Nesty’, een gevoelige klap moeten
verwerken.
In september 1988 is tussen de Voorzitter van de SVB, Ing. John L. Wijdenbosch
en de heer Sonny Hasnoe, de Voorzitter van de Stichting Kleurrijk voetbal het initiatief
ontwikkeld om tot een jaarlijkse sportcontacten te komen.
Door de SV Boxel in Suriname werd dit initiatief overgenomen en werd
overeengekomen dat in de periode van 11 juni - 18 juni 1989 in Suriname een
voetbaltoernooi zou worden gehouden, waaraan SV Boxel, SV Robinhood en SV
Transvaal uit Suriname en een voetbalteam van de Stichting Kleurrijk Voetbal uit
Nederland zou deelnemen.
De basisgedachte achter dit initiatief was, dat via het systeem van ‘voorbeeld werking’
Kleurrijk in staat zou worden gesteld Suriname op voetbalgebied weer te motiveren,
waarbij Surinamers, Surinaamse voetballers aan het werk zouden zien, die onder
strakke discipline en deskundige begeleiding worden gevormd en daarom in staat
zijn op te vallen op het internationale voetbalforum.
In dit kader ondernam op dinsdagavond 6 juni 1989, vanuit Schiphol, met het SLM
vliegtuig de ‘Anthony Nesty’ een groep voetballers van Surinaamse afkomst, die in
de hoogste regio van het Nederlandse en Europese voetbal zeer gerenoveerd zijn,
met hun begeleiders, onder auspiciën van de Stichting Kleurrijk Voetbal, een eerste
missie naar Suriname, om zoals eerder gesteld Suriname op voetbalgebied beter te
motiveren.
Deze eerste missie kwam tot een vroegtijdig en tragisch einde, door de fatale
vliegtuigramp van woensdag 7 juni 1989, waarbij 176 personen het leven lieten. Bij
die ramp zijn de volgende sporters van
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de Stichting Kleurrijk Voetbaldelegatie omgekomen:
1.

Nick Stienstra (trainer)

RCH

2.

Florian Vyent

TELSTAR

3.

Fred Patrick

PEC ZWOLLE

4.

Frits Goodings

WAGENINGEN

5.

Jerry Haatrecht

RCH

6.

Ruben Kogeldans

WILLEM II

7.

Ortwin Linger

HAARLEM

8.

Virgil Joemankan

C. BRUGGE (België)

9.

Steven van Dorpel

VOLENDAM

10.

Elfried Veldman

DE GRAAFSCHAP

11.

Andy Scharmin

TWENTE

12.

Andro Knel

SPARTA

13.

Wendel Fräser

RBC

14.

Lloyd Doesburg

AJAX

15.

Ruud Degenaar

HERACLES

Bestuursleden die de ramp niet hebben overleefd, zijn:
- Drs. P. de Ruyter - Secretaris
- H. Kesser - Commissaris
- E. Tekranty - elftal leider

Voor ons blijven deze sportieve jongeren van Surinaamse afkomst, die ons zijn
voorgegaan, ‘Sportambassadeurs’ die een voorbeeld waren van inzet, saamhorigheid
en nationaal bewustzijn.
‘Rust in vrede Sportmakkers’
De Voorzitter van de Surinaamse
Voetbalbond, Ing. John L. Wijdenbosch
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Nick Stienstra was een zeer vakkundige trainer die graag vol enthousiasme over
zijn vak sprak. Hij had veel ideeën voor de toekomst en het was een man die zijn
woorden waar maakte.
Met RCH werd hij algeheel zondagkampioen van Nederland. Wij zijn er van
overtuigd dat deze trainer veel verder zou zijn gekomen. Zijn vrienden en collega's
zullen hem heel erg missen.

Florian Vyent speelde het afgelopen seizoen bij Telstar: als doelman maakte hij een
sterke indruk, was zeer geliefd bij het publiek. Hij was een sympathieke doelman,
die in het afgelopen seizoen dikwijls door sportjournalisten als doelman van de week
werd uitgeroepen.

Fred Patrick, die al in zijn jeugd een talentvolle voetballer was. Diverse
toonaangevende betaalde voetbalclubs wilden van zijn diensten gebruik maken maar
hij koos voor FC Haarlem waar hij als vaste basisspeler fungeerde.
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Frits Goodings, wiens loopbaan verliep via de FC Utrecht en Wageningen. Dit
seizoen is hij niet zoveel in actie geweest omdat hij geteisterd werd door blessures.
Daarom betekende de trip naar Suriname voor hem dan ook nog een goedmakertje
voor het verloren seizoen.

Jerry Haatrecht, wiens loopbaan begon bij de jeugdafdeling van de welbekende
Ajax uit Amsterdam ging als veldspeler een heel goede toekomst tegemoet.

Ruben Kogeldans, de voetballer van Willem II die te boek stond als een zeer nuttige
rechtervleugelverdediger. Studeerde ook aan de academie voor Lichamelijke
Opvoeding. Voor zijn Willem II carriëre speelde hij bij VVV uit Venlo.
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Ortwin Linger van FC Haarlem behoorde aanvankelijk tot de overlevenden. Hij
heeft enkele dagen als het ware gezweefd tussen leven en dood. Tenslotte kwam ook
hij helaas te overlijden.

Vergil Joemankan speelde het afgelopen seizoen voor de Belgische C. Brugge.
Eerder voetbalde hij voor het wereldbekende Ajax uit Amsterdam.

Steven van Dorpel, de voetballer die afkomstig is van de FC Bijlmer en die in het
betaalde voetbal alleen maar vooruitgang maakte. Hij maakte dit jaar bij Volendam
een schitterend seizoen af.
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Elfried Veldman speelde dit seizoen bij de sfeervolle Doetinschemse club De
Graafschap dat hem opnieuw een contract had aangeboden. Hij heeft ook een tijdje
in het C-team van Ajax gespeeld voor hij naar Doetinchem vertrok. Hij is een broer
van PSV-speler John Veldman.

Andy Scharmin voelde zich bij FC Twente thuis in de Achterhoek. Hij behoorde
inderdaad tot de meest talentvolle voetballers, die de hele carriëre nog voor zich had.
Hoewel hij was geselecteerd voor Jong Oranje verkoos hij toch om met het kleurrijk
elftal te gaan spelen in Suriname.

Andro Knel, een voetballer van 21 jaar, bekend om zijn doorzettingsvermogen en
snelheid. Hij speelde bij Sparta uit Rotterdam en maakte het afgelopen seizoen deel
uit van de selectie van het Bredase NAC.
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Wendel Fräser heeft bij Feyenoord in het jeugdteam gespeeld en vertrok daarna
naar RBC. Daar ontwikkelde hij zich tot één van de gevaarlijkste spitsen van de
eerste divisie. Het was de bedoeling dat hij dit jaar ging spelen voor SVV uit
Rotterdam.

Lloyd Doesburg, de sympathieke tweede doelman van het wereldbekende Ajax uit
Amsterdam.

Ruud Degenaar bleef zijn verenining Heracles trouw. Hij heeft er zelfs de
aanvoerdersband gedragen. Hij is altijd een betrouwbare voetballer geweest die veel
overzicht had en die altijd in dienst van zijn elftal speelde.
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Het Waarborgfonds Motorverkeer
In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen meer bekend als de W.A.M.
is er een Waarborgfonds Motorverkeer ingesteld.
Het bureau van het Waarborgfonds Motorverkeer is gevestigd aan de
Watermolenstraat 51 (eerste etage) Paramaribo - Suriname - Telefoon: 77281 - 77274.
Wie kunnen terecht bij het Waarborgfonds?
Het Waarborgfonds zal in principe diegenen die door motorrijtuigen (deze zijn
ondermeer: bromfietsen, autobussen, personenauto's, vrachtwagens) schade hebben
opgelopen, schadeloos stellen in een aantal gevallen waarin de slachtoffers geen
schadeloosstelling kunnen verkrijgen van de dader of van een
verzekeringsmaatschappij.
Welke gevallen kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding?
a. Wanneer niet kan worden vastgesteld, wie de aansprakelijke persoon is;
b. Wanneer de schade-veroorzaker de verplichting tot verzekering niet is
nagekomen;
c. Wanneer de schade is veroorzaakt door de bestuurder van een gestolen auto;
d. Wanneer de verzekeraar, waar benadeelden moeten claimen failliet is.

Wij wijzen U ten overvloede erop dat de gronden waarop U meent een recht op
schadevergoeding te hebben, door bewijs dienen te worden gestaafd.
De verschillende eisen die de Wet stelt, voordat er sprake van kan zijn dat een recht
op schadevergoeding tegen het Waarborgfonds aanwezig is, maken het beantwoorden
van een aantal vragen noodzakelijk.
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Ad. a. Wat te doen bij een verkeersongeval wanneer niet kan worden vastgesteld,
wie de aansprakelijke persoon is?
1. U dient de politie te waarschuwen. Het is raadzaam de komst van de politie af
te wachten.
2. De schade bij het bureau van het Waarborgfonds aanmelden.
3. Het Waarborgfonds verstrekt U een schade-aangifteformulier tezamen met twee
getuigenformulieren.
4. U zult moeten aantonen dat U de veroorzaker niet heeft kunnen identificeren
of het kentekennummer van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt
niet heeft kunnen noteren. Dit zal moeten blijken bij de beantwoording van de
vragen.
5. Het volledig ingevuld schade-aangifteformulier, het politierapport van het
ongeval en eventueel de ingevulde getuigenformulieren die het verzoek kunnen
ondersteunen, bij het Waarborgfonds indienen.
6. Van de schade aan Uw motorrijtuig wordt door een deskundige van het
Waarborgfonds een schaderapport opgemaakt.
7. Het ingediende verzoek wordt beoordeeld. Het resultaat wordt zo spoedig
mogelijk aan de benadeelde medegedeeld.

Ad. b. Wat te doen bij een verkeersongeval wanneer de schadeveroorzaker de
verplichting tot verzekering niet is nagekomen?
Het is niet zo, dat een benadeelde die schade heeft opgelopen door een onverzekerd
motorrijtuig zonder meer een vordering op het Waarborgfonds heeft; hij zal eerst
moeten trachten de schade op de aansprakelijke persoon (personen) zelf te verhalen.
Bij de indiening van het schade-aangifteformulier zal de benadeelde, wanneer de
veroorzaker is aangesproken en niet kan betalen, een schriftelijke verklaring van de
veroorzaker over moeten leggen waarin wordt vermeld waarom deze de schade niet
(ineens) kan vergoeden en welke betalingsregeling hij heeft voorgesteld.
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Tegelijk met de indiening van het verzoek om schadevergoeding door het
Waarborgfonds dient de benadeelde een verklaring van het Centraal Register
Verzekeringsdekking Motorrijtuigen over te leggen, dat het kentekennummer van
het schadeveroorzakend motorrijtuig niet geregistreerd is.
Het Waarborgfonds heeft deze stukken nodig daar het Fonds een recht van verhaal
op de veroorzaker heeft. Dezelfde procedure volgen als bij ad a. zie de punten 1 t/m
3, t/m 7.
Ad. c. Wat te doen als de schade is veroorzaakt door een gestolen motorrijtuig?
Ook in dit geval zal het Waarborgfonds een verzoek om schadevergoeding dan pas
in behandeling nemen als de benadeelde heeft aangetoond d.m.v. een verklaring dat
de veroorzaker is aangesproken en dat deze de schade niet kan of niet ineens kan
vergoeden.
De schade kan dan worden aangemeld bij het Fonds. Het Waarborgfonds zal ook in
dit geval het bedrag op de veroorzaker verhalen.
Nadrukkelijk zij hier vermeld dat het Waarborgfonds Motorverkeer alleen opkomt
voor schade veroorzaakt door het gestolen motorrijtuig, niet aan het gestolen
motorrijtuig.
Het gaat immers in de gehele W.A.M. om schaden die door motorrijtuigen aan derden
worden toegebracht. Dezelfde procedure volgen als bij ad. a. zie de punten 1 t/m 3,
5 t/m 7.
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In deel 3 worden de volgende figuren opgenomen.

Casper, O.B.

Pengel, O.

Sichem, S.
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Leckie, E.

De Rooy, F.

Adamson, Th.
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Glans, F.

Lieuw A Len, O.

Wright, A.
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Soeters, E.

Juda, F.

Lobman, A.
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Sandel, A.

Monkou, J.

Elstak, H.
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Biervliet, L.

White, J.

Jordon, S.
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De la Fuente, E.

Favery, P.

Leter, J.
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Degenaar, P.

De drie overlevenden van de Stichting Kleurrijk bij de vliegramp van 7-6-1989
te Zanderij.

Sigi Lens

Edu Nandlall
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Radjen de Haan
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binnenkant achterplat

Biografie

Naam

: Hoen

Voornaam

: Guno

Geboorte datum

: 26 november 1922

Geboorte plaats

: Paramaribo (Suriname)
Cursus algemene ontwikkeling
Interne opleiding Sociale Zaken en
Arbeid + voortgezette opleiding (I.O.S.A.
diploma)

Loopbaan
1942-1946

Militaire Dienst (schutterij)

1946-1951

Agent van Politie

1951-1961

Onderopzichter Planbureau Suriname

1961-1983

Ministerie Arbeid en Sociale Zaken
respektievelijk als 2e, 1e en
Hoofdonderzoek ambtenaar - Dienst
Algemeen Maatschappelijke Zorg.

1971-1973

Distrikts Ambtenaar Ministerie Arbeid
en Sociale Zaken.

1976

6 maanden stage welzijn Stichtingen in
Nederland.

1973-1983

Hoofd Inspecteur - Diensthoofd van de
Dienst Inspektie - Min. Sociale Zaken.

Januari 1983

Gepensioneerd als Hoofd Inspekteur van
het Ministerie van Sociale Zaken.
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1986-1988

Kerkeraadslid der Hervormde Gemeente
in Suriname - wijk Noord
Morgensterkerk.

Sport
Twintig jaar topvoetballer van Suriname. Goed voor 82 interlandwedstrijden in
S.V.B.-verband, in en buiten Suriname.
Heeft jarenlang op niveau verschillende takken van sport beoefend zoals: basketbal,
korfbal, cricket en dammen.
Ongeveer 10 jaar als assistent voetbal trainer gewerkt op het Ministerie van Onderwijs
en Volksontwikkeling, afdeling Cultuur en Vorming.
Vijftien jaar sportcommentator bij radio, televisie en krant.
Vier eindronden W.K. voetbal als sportcommentator bezocht, n.l.
1970 Mexico - 1974 West-Duitsland - 1978 Argentinie - 1982 Spanje. Jarenlang
Surinaamse dambond adviseur. Official 1976 eindronde Suiker Honig damtournooi
in Nederland. Official 1982 eindronde W.K. damtournooi Sao Paolo (Brazilie).
Schrijver van deel 1 + 2 van het boek ‘Surinaamse Sporthelden uit ons verleden’.
Vanaf 1958 politiek gelieerd aan de N.P.S. (Hoofd propagandist).
Drie keer kandidaat voor het parlementschap.
Gehuwd geweest met Ine, Nita Vasilda (nu wijlen), uit welk huwelijk 5 jongens
en 3 meisjes geboren zijn.
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